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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1.  Σκοπός και Αντικείμενο  

 

Πρωταρχικός σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η εμπειρική εξέταση της 

καταλληλότητας των ευρέως χρησιμοποιούμενων μέτρων οικονομικού και λογιστικού 

κέρδους στη μέτρηση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Η έρευνα εστιάζει στον 

κλάδο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, ενώ 

καλύπτει σημαντική χρονική περίοδο έπειτα από την απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς 

και μέχρι το ξέσπασμα της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Επιπρόσθετα εξετάζονται 

ως προς την ικανότητά τους να ερμηνεύουν τις μεταβολές της αξίας που δημιουργείται για 

τους μετόχους και μια σειρά σημαντικών για τις τράπεζες χρηματοοικονομικών δεικτών, οι 

οποίοι συνιστούν προσδιοριστικούς παράγοντες της κερδοφορίας, όπως είναι η ρευστότητα, η 

χρηματοοικονομική μόχλευση και ο πιστωτικός κίνδυνος. Όλα τα εξεταζόμενα μέτρα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια του 

σύγχρονου συστήματος Διοίκησης με βάση την Αξία, το οποίο επιδιώκει να ευθυγραμμίσει 

τους στόχους της διοίκησης με τα συμφέροντα των μετόχων. 

 

Η καταλληλότητα των εξεταζόμενων μέτρων, η οποία συνίσταται στην ικανότητά τους να 

επεξηγούν τις μεταβολές της αξίας που δημιουργούν οι εμπορικές εισηγμένες τράπεζες για 

τους μετόχους τους, εξετάζεται μέσω οικονομετρικής ανάλυσης παλινδρόμησης σε 

μονομεταβλητά υποδείγματα. Ειδικότερα, εφαρμόζεται η μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων σε δεδομένα υπό μορφή πίνακα (panel data).  

 

Επιπλέον, όσον αφορά στα μέτρα του οικονομικού κέρδους, δηλ. τις διάφορες παραλλαγές 

της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας, οι τιμές τους προέκυψαν πρωτογενώς αντλώντας 

δεδομένα από τις οικονομικές καταστάσεις και πραγματοποιώντας, στη συνέχεια, ειδικές 

προσαρμογές ώστε να αποτυπώνονται ορθότερα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τραπεζικών 

επιχειρήσεων.  

 

Η εμπειρική μελέτη συμπληρώνεται με την κριτική επισκόπηση της υπάρχουσας σχετικής 

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. 
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1.2.  Γενικές Παρατηρήσεις – Κίνητρο για την εκπόνηση της 

διατριβής  

 

Οι λόγοι που κίνησαν το ενδιαφέρον για την εκπόνηση της εν λόγω έρευνας παρουσιάζονται 

στη συνέχεια. 

 

Η ιδέα της δημιουργίας αξίας, με την έννοια της επίτευξης κέρδους που υπερβαίνει το 

κόστος κεφαλαίων, αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας των οικονομολόγων, ήδη από 

τον 19ο αιώνα. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, ωστόσο, η χρηματοοικονομική διοίκηση έχει 

εξελιχθεί σημαντικά, αναπτύσσοντας περισσότερο στρατηγικές προσεγγίσεις που δίνουν 

έμφαση στην αναγνώριση, τη μέτρηση και τη διοίκηση των βασικών προσδιοριστικών 

παραγόντων της αξίας των μετόχων. Ειδικά, η μέτρηση της αξίας αυτής αποτελεί ένα 

αρκετά επίμαχο ζήτημα στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο λόγω 

των πολυάριθμων μεταβολών και εξελίξεων δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη διοίκηση και 

τις λειτουργίες ελέγχου της. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες παραλλαγές μέτρων με βάση την 

αξία, από τις οποίες περισσότερο διαδεδομένη είναι η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία 

(Economic Value Added, EVA). Τα σύγχρονα αυτά μέτρα οικονομικού κέρδους 

εμφανίστηκαν μετά την εκτεταμένη κριτική που ασκήθηκε στα παραδοσιακά, με βάση το 

λογιστικό κέρδος, μέτρα (profit-based measures), όπως είναι η Απόδοση επί της Επένδυσης 

(ROI), η Απόδοση του Ενεργητικού (ROA), τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS), καθώς αυτά δεν 

λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από παραμέτρους που αποδεικνύονται καθοριστικές για την 

επίδοση των επιχειρήσεων, την οικονομική τους ανάπτυξη και κυρίως τη δημιουργία 

αξίας για τους φορείς της επιχειρηματικής οντότητας. Πεδίο έντονης αντιπαράθεσης στη 

βιβλιογραφία αποτελεί η ικανότητα των διαφόρων μέτρων οικονομικής αξίας  να ερμηνεύουν 

τις μετοχικές αποδόσεις. 

 

Η νέα προσέγγιση διοίκησης που στοχεύει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, η 

διοίκηση με βάση την αξία (Value-Based Management, VBM1), εστιάζει στη βελτίωση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα μέσα στον οργανισμό, προτείνοντας στα 

στελέχη της διοίκησης να χρησιμοποιήσουν τα σύγχρονα μέτρα επίδοσης με βάση την αξία. 

Αν και η ανάλυση της διοικητικής αυτής προσέγγισης δεν εξαντλείται στη μελέτη των 

                                                 
1 Η προσέγγιση της Διοίκησης με βάση την Αξία στην παρούσα εργασία αναφέρεται εναλλακτικά και με τον 
αγγλικό όρο Value Based Management ή τη συντομογραφία του VBM. 
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προτεινόμενων μέτρων, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον των ερευνητών γύρω από την 

αποτελεσματικότητα των τεχνικών μεθοδολογιών μέτρησης της αξίας και των παραγόντων 

που την προσδιορίζουν. Οι ισχυρισμοί υπέρ της ανωτερότητας των μέτρων οικονομικής αξίας 

έναντι των παραδοσιακών λογιστικών μέτρων δεν περιορίζονται σε μελέτες συμβούλων και 

στον επιχειρηματικό τύπο, αλλά περιλαμβάνονται και σε αναλυτικές μελέτες ακαδημαϊκών. 

 

Η έννοια της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους αποκτά ακόμα μεγαλύτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον στις τράπεζες, λόγω της πρωταρχικής σημασίας του τραπεζικού 

συστήματος στην οικονομική ανάπτυξη, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, αλλά και σε 

μικροοικονομικό επίπεδο, μέσω της κατανομής των πιστώσεων, στην εξέλιξη των 

επιχειρήσεων και εν τέλει στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς. Οι σχετικές με την 

κερδοφορία των τραπεζών μελέτες συνεχώς αυξάνονται, καθώς το ενδιαφέρον τόσο της 

ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των αγορών εστιάζει ολοένα και περισσότερο στον κλάδο 

των τραπεζών. Όπως απέδειξε η αναταραχή στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στα 

μέσα του 2007, η επίδοση των τραπεζών μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στον 

αποτελεσματικό μερισμό των κεφαλαιακών πόρων, στην επιχειρηματική ανάπτυξη αλλά και 

στη γενικότερη κατάσταση της οικονομίας.  

 

Τα δομικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών εμπορικών τραπεζών έχουν μεταβληθεί 

σημαντικά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε αλλαγές τον 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο των τραπεζών είναι, μεταξύ άλλων, η διαρθρωτική 

απορρύθμιση, οι νέοι κανόνες εποπτείας, οι εξελίξεις στην τεχνολογία και η 

παγκοσμιοποίηση και η εναρμόνιση μέσω της δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής 

αγοράς. Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν καθοριστικά στην ευρύτερη αποδοχή της προσέγγισης  

της διοίκησης με βάση την αξία και ανέδειξαν σε κύριο στρατηγικό στόχο τη μεγιστοποίηση 

της αξίας που δημιουργεί μια τράπεζα για τους μετόχους της. 

 

Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα παρέχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον πλαίσιο για την 

εξέταση της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους των τραπεζών. Οι μεταβολές που έχει 

υποστεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 είχε εκτεταμένα απελευθερωθεί μετά την κατάργηση των 

διοικητικών παρεμβάσεων και του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου, που εμπόδιζε έως τότε 

την ανάπτυξή του. Το ρυθμιστικό – νομικό πλαίσιο και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 

λειτουργούσαν μέσα σε ένα περιβάλλον σταθερών (διοικητικά καθορισμένων) επιτοκίων και 
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πολύπλοκων κανόνων στις πιστώσεις. Η πιστωτική και νομισματική πολιτική μέσω 

καθορισμού των επιτοκίων επηρέαζε τη διαμόρφωση της δομής του ενεργητικού των 

τραπεζών. Η διαρθρωτική απορρύθμιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ξεκίνησε στις 

αρχές του 1980, θέτοντας τις βάσεις για ανεξάρτητη νομισματική πολιτική και ορθολογική 

οργάνωση των αγορών πιστώσεων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, παρατηρείται βαθμιαία 

εκτεταμένη απελευθέρωση της αγοράς, η οποία ενισχύθηκε από διεθνείς εξελίξεις και την 

ανάγκη για συμμετοχή στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Ο 

τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα αναμφισβήτητα έχει επηρεαστεί από τις διεθνείς αυτές 

εξελίξεις και ιδίως αυτές που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξακολουθεί όμως να έχει 

κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως είναι το μικρό μέγεθος του ενεργητικού των 

τραπεζών και ο μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης του κλάδου, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα 

ευρωπαϊκά μεγέθη.2 

 

1.3.  Πρωτοτυπία – Συμβολή της διατριβής στην έρευνα 

 

Η πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής έγκειται, κατά κύριο λόγο, στο σκοπό της, καθώς 

αποτελεί την πρώτη έρευνα στην Ελλάδα για την εξέταση της σχέσης μεταξύ μέτρων 

κερδοφορίας, οικονομικής και λογιστικής και αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους 

εισηγμένων ελληνικών εμπορικών τραπεζών. Επιπλέον, για πρώτη φορά εξετάζονται στην 

Ελλάδα και επιμέρους μεταβλητές που συνιστούν προσδιοριστικούς παράγοντες της 

κερδοφορίας (χρηματοοικονομική δομή, ρευστότητα, πιστωτικός κίνδυνος), ως προς την 

ικανότητά τους να ερμηνεύουν την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους τραπεζών.  

 

Όσον αφορά στη μεθοδολογία που ακολουθείται στα πλαίσια της οικονομετρικής ανάλυσης, 

η δομή των δεδομένων σε μορφή πίνακα και η ανάλογη επεξεργασία τους χρησιμοποιείται 

ευρέως σε εμπειρικές μελέτες χρηματοοικονομικού ενδιαφέροντος (κεφ. 4). Ωστόσο, η 

επιλογή της χρονικής περιόδου η οποία καλύπτει εφαρμογή δύο λογιστικών πλαισίων, του 
                                                 
2 Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν κάποια χαρακτηριστικά, όπως το μέγεθος και η ανταγωνιστικότητα 
της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, τα οποία διαφοροποιούνται από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά: Το συνολικό 
ενεργητικό των τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος (Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, 2008), «…στο τέλος του 2008 αν και αυξημένο 
συγκριτικά με τα προηγούμενα έτη, βρίσκεται σε επίπεδο σημαντικά χαμηλότερο τόσο του μέσου όρου της ΕΕ-
27 όσο και του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ. Ο βαθμός συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος, όπως αυτός μετρείται είτε με βάση το σωρευτικό μερίδιο αγοράς των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών 
στο συνολικό ενεργητικό είτε με βάση το δείκτη Herfindahl-Hirschmann (ΗΗΙ) ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τα 
μερίδια αγοράς όλων των τραπεζών, είναι υψηλότερος του μέσου του βαθμού συγκέντρωσης στη λειτουργία 
ενός τραπεζικού συστήματος…» 
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εθνικού Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π), θα 

μπορούσε να θεωρηθεί πρωτότυπη, εάν ληφθεί υπόψη ότι η παρούσα διατριβή δεν αποσκοπεί 

στη διερεύνηση των επιπτώσεων από την αλλαγή στα λογιστικά πρότυπα. Ανάλογες 

εμπειρικές μελέτες (π.χ. διερεύνησης της κερδοφορίας) στον κλάδο των τραπεζών στην 

Ελλάδα ή σχετικά με την Οικονομική Προστιθέμενη Αξία σε άλλους κλάδους περιορίζουν τη 

χρονική περίοδο έρευνας στην περίοδο πριν την εισαγωγή των Δ.Λ.Π. Η παρούσα μελέτη 

επιλέγει την περίοδο 1997-2008, προκειμένου να εξετάσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

περίοδο για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο μετά την απελευθέρωσή του, και να συμπεριλάβει 

στην ανάλυση μεγαλύτερο όγκο παρατηρήσεων. Για την επίτευξη συγκρισιμότητας στα 

αποτελέσματα, διασπάται η εν λόγω περίοδος σε δύο υποπεριόδους, πριν και μετά την 

υιοθέτηση των Δ.Λ.Π. 

 

Η συμβολή της διατριβής είναι σημαντική στην έρευνα που διεξάγεται στον κλάδο των 

τραπεζών, έναν κλάδο με ουσιαστικές διαφορές από τους υπόλοιπους, που χρήζει ιδιαίτερης 

μελέτης.  

 

Η εκτεταμένη, εξάλλου, υπάρχουσα βιβλιογραφία με αντικείμενο τη μέτρηση της αξίας που 

δημιουργεί μια επιχείρηση για τους μετόχους της (κεφάλαιο 3) δεν εστιάζει στον κλάδο των 

τραπεζών και τις ιδιαιτερότητές του, ενώ οι σχετικές με τις εμπορικές τράπεζες μελέτες 

επικεντρώνονται στην επίδραση που έχουν διάφοροι παράγοντες μόνο στην κερδοφορία και 

επίδοση των τραπεζών. Κατά συνέπεια, και παρά την ιδιαίτερη σημασία που έχει η 

δημιουργία αξίας για τους μετόχους των τραπεζών, η βιβλιογραφία σχετικά με τη μέτρηση 

της αξίας αυτής είναι περιορισμένη.  

 

Επιπρόσθετα, η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στην έρευνα για τα ελληνικά δεδομένα 

σχετικά με τα μέτρα Οικονομικής Κερδοφορίας. Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 

μελέτες στην ελληνική πραγματικότητα για το σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο του δείκτη 

EVA και παραδοσιακών λογιστικών μεταβλητών (Καθαρό Εισόδημα, Λειτουργικό 

Εισόδημα, EPS), όσον αφορά στην ερμηνεία των μετοχικών αποδόσεων και στην αγοραία 

αξία επιχειρήσεων (εκτός τραπεζικού κλάδου) εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, 

για περίοδο πριν από την εισαγωγή των Δ.Λ.Π. 
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Η παρούσα διατριβή επεκτείνει τη σχετική με τη μέτρηση της αξίας για τους μετόχους έρευνα 

στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που καθιστούν σκόπιμη την μελέτη του. 

 

1.4. Δομή Διατριβής 

 

Η διατριβή αποτελείται από οκτώ κεφάλαια, από τα οποία το πρώτο είναι το παρόν 

εισαγωγικό κεφάλαιο. Τα κεφάλαια 2 έως 5 αποτελούν το πρώτο μέρος στο οποίο 

αναπτύσσεται το θεωρητικό υπόβαθρο και παρατίθεται η επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Τα 

κεφάλαια 6 έως 8 αποτελούν το δεύτερο μέρος, στο οποίο παρουσιάζεται η εμπειρική 

διερεύνηση του θέματος. 

 

Ειδικότερα, στο 2ο κεφάλαιο δίνεται το εννοιολογικό πλαίσιο της αξίας (2.2), η 

μεγιστοποίηση της οποίας αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο στα πλαίσια εφαρμογής της 

προσέγγισης Διοίκησης με βάση την Αξία. Ειδικότερα, δίνεται ο προσδιορισμός της έννοιας 

της αξίας (2.2.1) και αναλύονται οι παράγοντες οι οποίοι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 

κατέστησαν βασικό στόχο των επιχειρήσεων τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους 

(2.2.2). Στη συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζεται η προσέγγιση της Διοίκησης με βάση την 

Αξία (2.3.) και πιο συγκεκριμένα δίνονται ο ορισμός της (2.3.2), τα στάδια εφαρμογής της 

(2.3.4), ενώ παράλληλα αντιπαραβάλλεται η εξεταζόμενη προσέγγιση με την αντίστοιχη που 

επικεντρώνεται στα λοιπά (πλην των μετόχων) ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης (2.3.3). 

Τέλος, αναφέρεται η κριτική κατά της διοικητικής αυτής προσέγγισης (2.4).  

 

Στο 3ο κεφάλαιο περιλαμβάνεται η παρουσίαση των σύγχρονων, με βάση την αξία, μέτρων 

επίδοσης. Στόχος είναι να διερευνηθεί σε θεωρητικό επίπεδο η αποτελεσματικότητα των 

επιμέρους μεθοδολογιών αναφορικά με την επίτευξη του στόχου της μεγιστοποίησης της 

αξίας των μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά περιγράφονται οι σημαντικότερες διακρίσεις 

των διαφόρων προσεγγίσεων μέτρησης της αξίας και της επίδοσης της επιχείρησης (3.2), η 

διάκριση σε παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις μέτρησης δημιουργίας αξίας (3.2.2) 

και η διάκριση των τελευταίων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της πληροφόρησης (3.2.3). Στη 

συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι αδυναμίες των παραδοσιακών μεθόδων μέτρησης της 

δημιουργίας αξίας με βάση το λογιστικό κέρδος (3.3), που οδήγησαν στην εμφάνιση των 
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σύγχρονων προσεγγίσεων οικονομικού κέρδους. Ακολουθεί, τέλος, εκτεταμένη ανάλυση των 

σύγχρονων μέτρων προστιθέμενης αξίας (3.4).  

 

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με την 

εμπειρική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων μέτρων που 

χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή της Διοίκησης με βάση την Αξία. Παρατίθενται 

συνοπτικά οι σχετικές εμπειρικές μελέτες (4.2), ενώ αναλύονται οι βασικότερες από αυτές 

(4.3), ώστε να δοθούν αντιπροσωπευτικές παράμετροι της μεθοδολογίας των ερευνών αλλά 

και τα βασικότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν. Πιο συγκεκριμένα, από τη μια 

πλευρά, παρουσιάζονται εκείνες οι μελέτες στις οποίες διερευνάται η ικανότητα των 

διαφόρων τεχνικών να βελτιώσουν την επίδοση της επιχείρησης και να αυξήσουν την 

περιουσία των φορέων τους, μέσα από μελέτη επιχειρήσεων που εφαρμόζουν τη Διοίκηση με 

βάση την Αξία. Από την άλλη πλευρά, δίνονται τα κυριότερα αποτελέσματα μελετών στις 

οποίες εξετάζεται η σχέση παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων μέτρησης της αξίας με την 

πραγματική αξία των μετόχων, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί το σχετικό πληροφοριακό 

περιεχόμενο, δηλ. η πληροφόρηση που μπορεί να προσφέρει στην επεξήγηση των μετοχικών 

αποδόσεων η υιοθέτηση καθεμίας από αυτές τις μεθόδους μέτρησης. Τέλος (4.4), 

παρουσιάζονται οι  περιορισμοί και τα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει οι ερευνητές στην 

προσπάθειά τους να εξετάσουν την καταλληλότητα των διαφόρων μέτρων λογιστικού και 

οικονομικού κέρδους στην εκτίμηση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.  

 

Το 5ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που αφορά την κερδοφορία 

και τη μέτρηση της αξίας για τους μετόχους στον κλάδο των εμπορικών τραπεζών. Αρχικά, 

στην παρ. 5.2. επιχειρείται μια σύντομη περιγραφή της γενικότερης προσέγγισης με βάση την 

αξία σε πιστωτικά ιδρύματα (5.2.1), δίνοντας τις βασικές πτυχές της εφαρμογής της (5.2.2), 

τις ακολουθούμενες στρατηγικές, τους οδηγούς αξίας καθώς και τις δυσκολίες υιοθέτησής 

της. Περιγράφονται οι σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο των τραπεζών σε Ευρώπη και 

Ελλάδα πριν την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση (5.2.3) και οι παράγοντες που 

ενίσχυσαν το στόχο της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους του κλάδου (5.2.4). Στην 

ενότητα 5.3 παρουσιάζεται η δημιουργία αξίας για τους μετόχους στον κλάδο των τραπεζών. 

Δεδομένου ότι οι μεθοδολογίες μέτρησης που βασίζονται στις ταμειακές ροές, δεν 

ενδείκνυνται στις εμπορικές τράπεζες, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, η ενότητα 

αυτή επικεντρώνεται στα μέτρα οικονομικού κέρδους. Έπειτα από μια σύντομη αναφορά στη 
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μέτρηση της δημιουργούμενης για τους μετόχους αξίας βάσει στοιχείων που προέρχονται από 

την αγορά (5.3.2), αναλύεται η μέτρηση της εν λόγω αξίας με βάση το οικονομικό κέρδος 

(5.3.3). Ειδικότερα, παρουσιάζεται ο βασικός τρόπος υπολογισμού της οικονομικής 

προστιθέμενης αξίας (5.3.3.1) και αναλύονται οι προσαρμογές οι οποίες, σύμφωνα με τη 

σχετική βιβλιογραφία, απαιτούνται προκειμένου να αποδοθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του κλάδου των εμπορικών τραπεζών (5.3.3.2). Στην ενότητα 5.4. κρίθηκε σημαντικό να 

παρατεθούν οι παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με αρκετές μελέτες, αποδεικνύονται 

καθοριστικοί στον προσδιορισμό της κερδοφορίας των τραπεζών, και τέλος, στην ενότητα 

5.5. παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη δημιουργία αξίας στο 

συγκεκριμένο κλάδο, σύμφωνα με την αντίστοιχη βιβλιογραφία. 

 

Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων εκτιμήθηκαν οι 

εξεταζόμενοι προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους 

των ελληνικών εισηγμένων εμπορικών τραπεζών. Ειδικότερα, παρατίθενται αναλυτικά οι 

υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν για την εκτίμηση της Οικονομικής Προστιθέμενης 

Αξίας (ενότητα 6.2.) και των μέτρων της αξίας των μετόχων που βασίζονται σε δεδομένα 

αγοράς, όπως είναι η Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (ενότητα 6.3.). Στη συνέχεια, στην 

ενότητα 6.4. διατυπώνονται κάποιες παρατηρήσεις αναφορικά με τις μεταβλητές λογιστικού 

κέρδους και τους δείκτες αποδοτικότητας των τραπεζών, οι τιμές των οποίων δεν προέκυψαν 

κατόπιν υπολογισμών, αλλά προήλθαν απευθείας από έγκυρη βάση δεδομένων. Η ενότητα 

6.5. περιλαμβάνει στοιχεία για επιπρόσθετες κατηγορίες βασικών χρηματοοικονομικών 

δεικτών των τραπεζών (ρευστότητα, χρηματοοικονομική μόχλευση, ποιότητα στοιχείων 

ενεργητικού), οι τιμές των οποίων αντλήθηκαν, επίσης, από έκγυρη βάση δεδομένων. 

Αναλυτικοί πίνακες με τους υπολογισμούς των μεταβλητών περιλαμβάνονται στα 

Παραρτήματα Ι έως IΙΙ. Τέλος, στην ενότητα 6.6. δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για το 

δείγμα των δώδεκα εισηγμένων ελληνικών εμπορικών τραπεζών που εξετάζονται για την 

περίοδο 1997-2008, καθώς επίσης και η περιγραφική στατιστική ανάλυση για τις 

εξεταζόμενες μεταβλητές.  

 

Το 7ο κεφάλαιο παρουσιάζει την οικονομετρική ανάλυση με τα αποτελέσματα των 

μονομεταβλητών γραμμικών παλινδρομήσεων3 των μέτρων αξίας των μετόχων με βάση την 

αγορά (εξαρτημένες μεταβλητές), τόσο με τα μέτρα κερδοφορίας (οικονομικής και 

                                                 
3 Οι παλινδρομήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του οικονομετρικού προγράμματος E-Views. 
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λογιστικής), όσο και με τους λοιπούς αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. 

Στην ενότητα 7.2. παρατίθενται τα αποτελέσματα των μονομεταβλητών παλινδρομήσεων. 

Στη συνέχεια (7.3.), αναλύονται τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων μετά την προσθήκη 

επιδράσεων για τους μη παρατηρούμενους παράγοντες που επηρεάζουν κάθε τράπεζα και/ή 

κάθε χρονική περίοδο. Στην ενότητα 7.4. παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα έπειτα 

από τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας. Σημειώνεται ότι σε καθεμιά από τις ενότητες 

αυτές περιλαμβάνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και συγκριτική αξιολόγηση 

αυτών στα δύο υποσύνολα του δείγματος (πριν και μετά την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.) Τέλος, 

στην ενότητα 7.5 παρουσιάζεται η μη παραμετρική ανάλυση των σχέσεων. 

 

Τέλος, στο 8ο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα (ενότητα 8.2) που εξάγονται από την 

οικονομετρική ανάλυση, εστιάζοντας στα αποτελέσματα των μονομεταβλητών 

παλινδρομήσεων, σε υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις και διορθωμένη την 

ετεροσκεδαστικότητα στη διακύμανση. Επιπλέον, παρατίθενται οι βασικότεροι περιορισμοί 

της έρευνας (ενότητα 8.3.) και διατυπώνονται προτάσεις για τις προοπτικές της παρούσας 

εμπειρικής μελέτης (ενότητα 8.4.). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΞΙΑ 

 

2.1.  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η μέτρηση της αξίας που δημιουργεί η επιχείρηση αποτελεί αναμφισβήτητα ένα από τα 

θέματα που ενδιαφέρουν πρώτιστα τους μετόχους της. Στη σχετική βιβλιογραφία επίκαιρα 

χαρακτηρίζονται θέματα γύρω από τα οποία δημιουργούνται προβληματισμοί και 

ανταγωνιστικό κλίμα όσον αφορά στις μεθόδους προσδιορισμού τους. Ο προσδιορισμός, η 

μέτρηση και η δημιουργία αξίας για τους μετόχους αποτελεί ένα αρκετά επίμαχο ζήτημα, 

άποψη που ενισχύεται και από την πληθώρα ακρωνυμίων τα οποία επιχειρούν να 

περιγράψουν ένα πανομοιότυπο πλαίσιο. Τόσο σύμβουλοι επιχειρήσεων όσο και ακαδημαϊκοί 

αναζητούν μια διεξοδική και ολοκληρωμένη προσέγγιση διοίκησης και περιγράφουν διάφορα 

μέτρα επίδοσης με βάση την αξία, όπως για παράδειγμα την Οικονομική Προστιθέμενη Αξία 

(Economic Value Added, EVA), το Οικονομικό Κέρδος (Economic Profit, EP), την Αγοραία 

Προστιθέμενη Αξία (Market Value Added, MVA). 

 

Η αποτυχία ορισμένων επιχειρήσεων οφείλεται συχνά σε στρατηγικά λάθη και όχι σε απάτη. 

Αποφάσεις που συνεπάγονται καταστροφή αξίας δεν υποκινούνται απαραίτητα από την 

απληστία ή ανεντιμότητα των στελεχών της διοίκησης, αλλά ενδέχεται να αποτελούν την 

κατάληξη απολύτως νόμιμα ακολουθούμενων στόχων, όπως είναι η ανάπτυξη και αύξηση 

του μεριδίου της αγοράς. Εξάλλου, σε πολλούς οργανισμούς πρωταρχικός στόχος της 

διοίκησης είναι η αύξηση των πωλήσεων και του εισοδήματος. Η θεωρία του υπολειμματικού 

εισοδήματος, ωστόσο, μας αποκαλύπτει ότι αυξήσεις σε αυτά τα μεγέθη δεν καταλήγουν 

πάντα σε δημιουργία αξίας. Συνεπώς, τα στελέχη της διοίκησης συχνά αποτυχαίνουν, επειδή 

συγχέουν τις αποφάσεις που οδηγούν σε αύξηση των κερδών με εκείνες που δημιουργούν 

αξία.  

 

Όσον αφορά τα μέτρα λογιστικών κερδών, τα οποία παραδοσιακά εμπιστεύονται οι 

διοικούντες για τον προσδιορισμό της επίδοσης, αποδεικνύεται4 ότι δεν αντανακλούν πάντα 

                                                 
4 Αναλυτικά η κριτική για τα μέτρα λογιστικών κερδών παρουσιάζεται στο τρίτο κεφάλαιο. 
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την πραγματική αξία που δημιουργεί η επιχείρηση για τους μετόχους. Συνεπώς, η χρήση από 

τη διοίκηση των μέτρων αυτών ως «οδηγών αξίας» μπορεί να συνεπάγεται αποφάσεις, οι 

οποίες δεν καταλήγουν σε δημιουργία αξίας. 

 

Στο αγγλοσαξονικό περιβάλλον έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα της αξίας των 

μετόχων (Mills and Weinstein, 2000; Young and O’ Byrne, 2001). Έρευνα της McKinsey & 

Co αποκαλύπτει ότι οικονομίες με προσανατολισμό στους μετόχους εμφανίζονται να έχουν 

επίδοση καλύτερη από άλλα οικονομικά συστήματα, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες 

ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) δεν φαίνεται «να υποφέρουν στα χέρια των μετόχων» 

(Copeland et al., 2000). Είναι εμφανές ότι η καταστροφή αξίας για τους φορείς μιας 

επιχείρησης έχει σαφώς δυσμενείς συνέπειες και για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη.  

 

Η δημιουργία αξίας για τους μετόχους αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο σύγχρονο 

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο λόγω των πολυάριθμων μεταβολών και 

εξελίξεων, δημιουργεί νέες προκλήσεις για τη διοίκηση και τις λειτουργίες ελέγχου της 

(Young and O’ Byrne, 2001). Οι προκλήσεις αυτές όχι μόνο αποκαλύπτουν την 

αναποτελεσματικότητα των υπαρχόντων συστημάτων διοίκησης αλλά κάνουν επιτακτική την 

ανάγκη για ένα συνολικό διοικητικό εργαλείο.  

 

Μια νέα προσέγγιση διοίκησης που στοχεύει στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, η 

Διοίκηση με βάση την Αξία (Value-Based Management, VBM5) κερδίζει ολοένα και 

περισσότερους υποστηρικτές στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και στον επιχειρηματικό 

κόσμο. Διαφέρει κατά πολύ από τα συστήματα σχεδιασμού της δεκαετίας του 1960. Εστιάζει 

στη βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα μέσα στον οργανισμό, 

προτείνοντας στα στελέχη της διοίκησης να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα μέτρα επίδοσης με 

βάση την αξία. Η σωστή εφαρμογή του συστήματος VBM οδηγεί σε αναδόμηση της 

επιχείρησης με σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας σε μια συνεχή βάση. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται το εννοιολογικό πλαίσιο της αξίας (2.2), η μεγιστοποίηση της 

οποίας αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο στα πλαίσια εφαρμογής της προσέγγισης Διοίκησης 

με βάση την Αξία. Ειδικότερα, δίνεται ο προσδιορισμός της έννοιας της αξίας (2.2.1) και 

αναλύονται οι παράγοντες οι οποίοι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κατέστησαν βασικό στόχο 

                                                 
5 Η προσέγγιση της Διοίκησης με βάση την Αξία στην παρούσα εργασία αναφέρεται εναλλακτικά και με τον 
αγγλικό όρο Value Based Management ή τη συντομογραφία του VBM. 
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των επιχειρήσεων τη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους (2.2.2). Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου παρουσιάζεται η προσέγγιση της Διοίκησης με Βάση την Αξία (2.3.) και πιο 

συγκεκριμένα δίνονται ο ορισμός της (2.3.2), τα στάδια εφαρμογής της (2.3.4), ενώ 

παράλληλα αντιπαραβάλλεται η εξεταζόμενη προσέγγιση με την αντίστοιχη που 

επικεντρώνεται στα λοιπά (πλην των μετόχων) ενδιαφερόμενα μέρη της επιχείρησης (2.3.3). 

Τέλος, αναφέρεται η κριτική κατά της διοικητικής αυτής προσέγγισης (2.4).  

 

2.2.  Η Έννοια της Αξίας που Δημιουργεί η Επιχείρηση για 

τους Μετόχους - Φορείς της Επιχειρηματικής Δράσης 

 

2.2.1. Ορισμός της Έννοιας της Αξίας 

 

2.2.1.1. Γενικές Παρατηρήσεις 

 

Η όρος «αξία» επιδέχεται διάφορες ερμηνείες. Έχει χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει, 

μεταξύ άλλων, την τρέχουσα, την εκτιμώμενη, τη λογιστική, την εύλογη, την αγοραία, την 

εσωτερική, τη ρευστοποιήσιμη, την αποσβεσμένη, την υπολειμματική αξία. Η αξία 

αναφέρεται συχνά στη δυναμική της επιχείρησης για συνεχή δημιουργία μετρητών. Πιο 

συγκεκριμένα, αποτελεί μια εκτίμηση, η οποία είτε προσδιορίζεται λογικά είτε οικονομικά 

και βασίζεται στην αναμενόμενη ροή μετρητών της επιχείρησης, προεξοφλημένη με ένα 

συντελεστή, ο οποίος ενσωματώνει τον πληθωρισμό και τον μη-διαφοροποιήσιμο κίνδυνό 

της. Η εκτίμηση αυτή αντανακλά την προσδοκώμενη αξία ή την εσωτερική αξία της 

επιχείρησης.  

 

Η αξία της επιχείρησης, από την οποία αυξάνεται η περιουσία των μετόχων, βρίσκεται στο 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επενδυτών. Όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται εντός της 

επιχείρησης επηρεάζουν περισσότερο ή λιγότερο τη δημιουργία, τη διατήρηση ή τη μείωση 

της περιουσίας των μετόχων. Ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι στρατηγικές αποφάσεις, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται γενικά από μεγάλη δέσμευση πόρων, αντίκτυπο σε ολόκληρο τον 

οργανισμό και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα των αποφάσεων 

αυτών περιέχει σημαντικό βαθμό μόχλευσης για την αξία της επιχείρησης. Παραδείγματα 

στρατηγικών αποφάσεων που οδηγούν σε δημιουργία ή καταστροφή αξίας είναι οι επιλογές 
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για προϊόντα – αγορές και οι αποφάσεις για επικέντρωση, διαφοροποίηση ή επιθετική 

απόκτηση μεριδίων αγοράς.  

 

Η ικανότητα της επιχείρησης να αυξάνει την Καθαρή Θέση επηρεάζεται, επίσης, από την 

αξία της επιχείρησης. Το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων, καθώς συνιστά κόστος ευκαιρίας, 

εξαρτάται από τις εκτιμήσεις των επενδυτών σχετικά με την αξία της επιχείρησης και τη 

μελλοντική ελάχιστη απόδοση την οποία αναμένουν να λάβουν. Δεδομένων, άλλωστε, του 

σχετικά υψηλού κόστους Ιδίων Κεφαλαίων και της πληθώρας εναλλακτικών 

χρηματοοικονομικών μέσων που υπάρχουν στη διάθεση των επενδυτών, ιδιαίτερα σημαντικό 

κρίνεται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που προσδίδει στις επιχειρήσεις η ισχυρή 

κεφαλαιακή αξία. 

 

Επιχειρήσεις συμβούλων (Marakon Associates 1980; Strategic Planning Associates 1981) 

αλλά και ακαδημαϊκοί (Fruhan, 1979; Rappaport, 1981) ανέπτυξαν μοντέλα 

προγραμματισμού με βάση την αξία (value based planning models), ως πλαίσια τα οποία 

σχετίζουν την επίδραση που έχουν διάφορα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων σε κάποια 

μέτρα της αξίας των μετόχων. Ο Woo (1984) παρουσιάζοντας δύο από τα πιο δημοφιλή, αν 

και απλουστευμένα, μοντέλα αυτής της κατηγορίας (για τον υπολογισμό της εσωτερικής 

αξίας και του δείκτη Αγοραία/Λογιστική Αξία,V/B), α) εκείνο της σταθερής ανάπτυξης του 

Gordon και β) εκείνο των δύο-σταδίων ανάπτυξης του Fruhan (1979), καταλήγει στη 

συνθήκη που πρέπει να ισχύει για να δημιουργείται αξία. Αξία δημιουργείται μόνο όταν το 

ποσοστό απόδοσης των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) υπερβαίνει το κόστος της επένδυσης. 

Θετικά λογιστικά ποσοστά απόδοσης δεν είναι από μόνα τους επαρκή, καθώς για να 

οδηγήσουν στη δημιουργία αξίας θα πρέπει να καλύψουν το κόστος ευκαιρίας του 

επενδυμένου κεφαλαίου. Διατήρηση της αξίας προκύπτει όταν το ποσοστό απόδοσης ισούται 

με το κόστος της επένδυσης. Συνεπώς, απαραίτητη και ικανή συνθήκη για τη δημιουργία 

αξίας είναι το ποσοστό απόδοσης να υπερβαίνει το κόστος του κεφαλαίου, ανεξάρτητα 

από το ρυθμό ανάπτυξης. Εάν δεν ισχύει η συνθήκη αυτή, τότε υψηλότεροι ρυθμοί 

ανάπτυξης απλώς θα οδηγήσουν σε μείωση της αξίας της επιχείρησης και των φορέων της. 

Αντίθετα, όταν οι αποδόσεις υπερβαίνουν το υποκείμενο κόστος, οι υψηλότεροι ρυθμοί 

ανάπτυξης θα επιταχύνουν τη διαδικασία δημιουργίας αξίας. Η ανάπτυξη μπορεί να 

παρομοιαστεί με έναν καταλύτη ο οποίος αυξάνει το ρυθμό δημιουργίας ή διάβρωσης της 

αξίας, ανάλογα με την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στη μείωση της 

κερδοφορίας. 
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Σύμφωνα με τον Knight (1997), η δημιουργία αξίας, αν και μπορεί να υπολογιστεί με 

διάφορους τρόπους, αποτελεί μια απλή ιδέα. Στις περιπτώσεις που είναι διαθέσιμη η 

χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής και γνωστές οι πληρωμές των μερισμάτων, ο υπολογισμός 

της είναι εύκολος. Μεταβολές στην κεφαλαιακή δομή και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 

κάνουν περισσότερο περίπλοκη τη μέτρηση, αλλά η πληροφόρηση που απαιτείται είναι 

εύκολα διαθέσιμη. Δυσκολία εμφανίζεται στην περίπτωση που εξετάζεται η αξία που θα 

δημιουργηθεί στο μέλλον. Η αξία την οποία λαμβάνουν οι μέτοχοι είναι γνωστή και ως 

Συνολική Απόδοση των Μετόχων (Total Shareholder Return, TSR) και αναλύεται στην 

επόμενη παράγραφο. 

 

2.2.1.2. Η Συνολική Απόδοση των Μετόχων (Total Shareholder Return, 

TSR) 

 

Η περιουσία που δημιουργεί η επιχείρηση για τους μετόχους (συνολική απόδοση των 

μετόχων ή ποσοστό απόδοσης των μετόχων ή συνολική επιχειρησιακή απόδοση) μπορεί να 

αποδοθεί  ως εξής: 

 Total Shareholder Return (TSR)= 
t

ttt

P

DPP 11 )(  
 (2.1) 

Όπου,  

P = τιμή μετοχής 

D = μέρισμα 

 

Η TSR παρουσιάζει τη μεταβολή στην κεφαλαιακή αξία της επιχείρησης κατά την περίοδο 

ενός έτους, συν τα μερίσματα, και εκφράζεται ως ποσοστό πάνω ή κάτω από την αρχική αξία  

της επιχείρησης. Ο Rappaport θεωρεί την τιμή της μετοχής σαν το πιο ευκρινές μέτρο των 

προσδοκιών της αγοράς σχετικά με την επίδοση της επιχείρησης (Rappaport, 1998).  

 

Η προσέγγιση της TSR διακρίνεται από αρκετά πλεονεκτήματα. Πρώτα από όλα, αποτελεί το 

πιο άμεσο μέτρο των αυξομειώσεων της περιουσίας των μετόχων σε μια δεδομένη χρονική 

περίοδο, εκφρασμένο ως ποσοστό. Για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιείται ευρέως στη 

συγκριτική εξέταση επιχειρήσεων διαφορετικού μεγέθους. Επίσης, διακρίνεται για την 

αμερόληπτη μέτρηση της απόδοσης των μετόχων (Morin and Jarell, 2001), τον άμεσο 
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σύνδεσμο που διαθέτει με τα εξωτερικά μέτρα της αγοράς (χρηματιστηριακή τιμή) και 

επιπλέον, τον μελλοντικό προσανατολισμό της (καθώς προσβλέπει στη μελλοντική αξία και 

στον αναμενόμενο κίνδυνο). 

 

Παρά το γεγονός, ότι η ανάλυση της TSR παρέχει στους επενδυτές χρήσιμο εργαλείο για τη 

μέτρηση της δημιουργίας αξίας, αδυνατεί να πληροφορήσει τη διοίκηση σχετικά με τους 

παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση της τιμής της μετοχής. Η συχνά μεγάλη 

διακύμανση της αγοράς μπορεί να μειώσει την αξιοπιστία μεμονωμένων τιμών TSR. 

Επιπλέον, όσο αντικειμενική και αν φαίνεται η αγοραία αξία μιας εισηγμένης μετοχής δεν 

είναι παρά μια τιμή που διαμορφώνεται σε μια συγκεκριμένη στιγμή από τη συναλλαγή δύο 

μερών. Η αγοραία αυτή τιμή της μετοχής είναι η αξία την οποία όλοι οι κάτοχοί της θεωρούν 

όχι και τόσο υψηλή και ταυτόχρονα όλοι οι πιθανοί αγοραστές θεωρούν όχι και τόσο χαμηλή. 

Με άλλα λόγια, αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη οριακή αξία που ο κάτοχος της μετοχής είναι 

πρόθυμος να δεχτεί για να την πουλήσει, ή την υψηλότερη οριακή αξία που ένας πιθανός 

επενδυτής είναι διατεθειμένος να πληρώσει για να την αποκτήσει. 

 

Παρόλα αυτά, η TSR ενσωματώνει στον υπολογισμό της βασικούς παράγοντες της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης, οι οποίοι προκύπτουν έμμεσα και 

μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή πληροφόρησης για τη διοίκηση κατά τη λήψη 

αποφάσεων. Ειδικότερα, η εκτίμηση της τιμής της μετοχής αποτελεί συνάρτηση της 

αναμενόμενης κερδοφορίας από τα υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία και της κερδοφορίας 

που προσδοκά η αγορά από την μελλοντική ανάπτυξη της επιχείρησης. Επιπλέον, η αξία των 

χρηματορροών που αναμένονται από τη μελλοντική ανάπτυξη είναι συνάρτηση του κόστους 

κεφαλαίου της επιχείρησης. Όσο χαμηλότερο είναι το κόστος κεφαλαίου, τόσο υψηλότερη η 

αξία των αναμενόμενων χρηματορροών. Όσον αφορά στα μερίσματα, αυτά εξαρτώνται 

άμεσα από την καθαρή ταμειακή ροή, απαλλαγμένη από τόκους και πληρωμές σε τράπεζες 

και εκδότες ομολόγων. Όσο μεγαλύτερη είναι η καθαρή ταμειακή ροή που είναι διαθέσιμη 

στους μετόχους, τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό που οι επιχειρήσεις θα αφιερώσουν σε 

πληρωμές μερισμάτων. 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, οι παράγοντες-οδηγοί της TSR είναι οι εξής: 

1) Κερδοφορία των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων 

2) Ανάπτυξη 

3) Κόστος Κεφαλαίου 
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4) Καθαρή Tαμειακή Ροή 

 

 

2.2.1.3.  Υποκειμενικοί Παράγοντες Καθορισμού της Αξίας 

 

Συνοπτικά, η αγοραία αξία μιας εισηγμένης επιχείρησης αντιπροσωπεύει την αξία σε μετρητά 

που αναμένουν να εισπράξουν οι μέτοχοι στο μέλλον ως συνέπεια της επένδυσης των 

κεφαλαίων τους στην εν λόγω επιχείρηση.  

Μαθηματικά εκφράζεται ως εξής: 

Αξία =             (2.2) 






ήt

ώώώ __

Ο υπεραπλουστευμένος αυτός ορισμός εξαρτάται από τον προσδιορισμό των μελλοντικών 

ταμειακών ροών, o οποίος περιέχει σημαντικό βαθμό υποκειμενικότητας, καθώς τα μεγέθη 

δεν παρατηρούνται άμεσα. Ανάμεσα στους παράγοντες που διαμορφώνουν σε μια 

συγκεκριμένη στιγμή την αντίληψη ενός ατόμου για την αξία που δημιουργεί η επιχείρηση 

είναι: 

 Η ποιότητα της πληροφορίας 

 Αντίληψη του ελέγχου 

 Χρονικός Ορίζοντας 

 Αβεβαιότητα 

 Βαθμός ανοχής κινδύνου 

 

Η πληροφόρηση αποτελεί τον πιο ισχυρό παράγοντα για τον προσδιορισμό της αξίας, δεν 

είναι όμως διαθέσιμη ομοιόμορφα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, με αποτέλεσμα 

σημαντικές διαφορές στην αξία να οφείλονται στην ασύμμετρη αυτή πληροφόρηση. Ιδιαίτερα 

σημαντικός παράγοντας κατά τον προσδιορισμό της αξίας θεωρείται και η αντίληψη ότι έχει 

κανείς τον έλεγχο, όπως στην περίπτωση εκείνων που έχουν εσωτερική πληροφόρηση για τα 

επικείμενα γεγονότα σε μια επιχείρηση. Οι λεγόμενοι “insiders” είναι συχνά διατεθειμένοι να 

πληρώσουν περισσότερο για την επιχείρηση σε σύγκριση με άλλους. Ο χρονικός ορίζοντας, 

επίσης, μπορεί να επηρεάσει τον προσδιορισμό της αξίας. Το σχετικό ερώτημα που ανακύπτει 

αφορά τον κατάλληλο χρονικό ορίζοντα στον οποίο θα πρέπει να επικεντρωθεί η διοίκηση 

της επιχείρησης προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επενδυτών – μετόχων. Η 

τάση που συχνά παρατηρείται είναι η βραχυπρόθεσμη συμπεριφορά της διοίκησης η οποία 
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δίνει έμφαση στα τριμηνιαία, για παράδειγμα, χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Όπως 

αναλύεται και στο επόμενο κεφάλαιο, έχει αποδειχθεί ότι τέτοιου είδους βραχυπρόθεσμες 

συμπεριφορές έχουν μεγάλο κόστος, καθώς στο βωμό του βραχυχρόνιου κέρδους χάνονται 

σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων που θα έδιναν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο μέλλον. Οι 

μελλοντικές ταμειακές ροές χαρακτηρίζονται, επίσης, από αβεβαιότητα, η οποία μπορεί να 

σημαίνει είτε μεγαλύτερες είτε μικρότερες ταμειακές ροές, δημιουργώντας σε κάθε 

περίπτωση διακύμανση γύρω από την αναμενόμενη αξία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

αβεβαιότητα καταλήγει σε μείωση των αναμενόμενων ροών. Το μέγεθος της αβεβαιότητας, 

το οποίο εκτιμάται με υποκειμενικό τρόπο, επηρεάζει ανάλογα το ποσοστό προεξόφλησης 

των ροών σε όρους παρούσας αξίας. Η αβεβαιότητα ως προς τις αναμενόμενες ταμειακές 

ροές συνδέεται στενά με τον βαθμό κινδύνου των ροών, η αποδοχή του οποίου ποικίλει 

ανάλογα με το επενδυτικό προφίλ. Επενδυτές με ανοχή στον κίνδυνο θα είναι περισσότερο 

πρόθυμοι να πληρώσουν για μια επιχείρηση με αβέβαιες προοπτικές, σε αντίθεση με 

επενδυτές λιγότερο ανεκτικούς στον κίνδυνο. 

 

2.2.1.4.  Δημιουργία Αξίας και Καινοτομία 

Η διοίκηση της επιχείρησης προκειμένου να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους της θα 

πρέπει, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.2.1, να πετύχει απόδοση μεγαλύτερη από τις 

προσδοκίες που είχαν οι μέτοχοι όταν έλαβαν την απόφαση να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους 

στην επιχείρηση, ή διαφορετικά να πείσει τις αγορές κεφαλαίου ότι ακολουθεί στρατηγική που 

θα της δώσει τη δυνατότητα να κάνει κάτι τέτοιο. Εάν μια επιχείρηση υιοθετήσει μια νέα 

στρατηγική που εκλαμβάνεται θετικά από την αγορά, η τιμή της μετοχής της θα ανέβει. Στην 

προκειμένη περίπτωση δημιουργείται αξία για τους υπάρχοντες μετόχους της, εντούτοις η 

πρόκληση για τη διοίκηση είναι να δημιουργήσει αξία και για εκείνους τους μετόχους που 

επένδυσαν στη νέα υψηλότερη τιμή. Προκειμένου να ανταπεξέλθει στην πρόκληση αυτή και 

να δημιουργεί αξία σε μια συνεχιζόμενη βάση, η διοίκηση οφείλει να προσδιορίζει και να 

εφαρμόζει στρατηγικές που θα διανείμουν μακροπρόθεσμα μεγαλύτερες ταμειακές ροές σε 

σύγκριση με τις τρέχουσες στρατηγικές. Κατά συνέπεια, η καινοτομία  είναι το κλειδί για τη 

δημιουργία αξίας (Knight, 1997). Σε τελική ανάλυση, η δημιουργία αξίας απορρέει από την 

επιτυχημένη εφαρμογή στρατηγικών που διαμορφώνουν νέες ιδέες και όχι μόνο από την 

υιοθέτηση μέτρων επίδοσης και συστημάτων υποκίνησης των διοικητικών στελεχών που 

βασίζονται στην αξία. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η εφαρμογή των κατάλληλων και πιο 

αποτελεσματικών μεθόδων επιμέτρησης της αξίας συμβάλλει καθοριστικά στη σωστή 
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πληροφόρηση και καθοδήγηση της διοίκησης διευκολύνοντας την επίτευξη του στόχου της 

μεγιστοποίησης της αξίας. 

 

2.2.2  Παράγοντες που συνέβαλαν στην Ενίσχυση του Στόχου 

Μεγιστοποίησης της Αξίας των Μετόχων  

Οι επενδυτές, όπως είναι εύλογο, επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους γύρω από τις αποδόσεις 

των μετοχών, ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκαν αλλαγές στο σκηνικό των 

επιχειρήσεων που οδήγησαν και τα διευθυντικά και ανώτερα στελέχη να προσανατολιστούν 

προς τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους - επενδυτές. Οι συνθήκες που συνέβαλαν προς 

αυτή την κατεύθυνση διαμορφώθηκαν αρχικά στις Η.Π.Α. και αργότερα επεκτάθηκαν στην 

Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

συνθήκες αυτές, αλλά και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι διοικήσεις των 

επιχειρήσεων και στρέφονται προς την προσέγγιση διοίκησης με στόχο τη μεγιστοποίηση της 

αξίας των μετόχων. 

 

Η ολοένα αυξανόμενη κυριαρχία της εταιρικής κουλτούρας, που προωθεί την ιδέα της 

δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, οφείλεται στη γενικότερη εξέλιξη που παρατηρήθηκε 

στο οικονομικό περιβάλλον. Οι κυριότερες συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία αυτής 

της κουλτούρας είναι οι ακόλουθες (Young and O’ Byrne, 2001; Ameels and Scheipers, 

2002): 

 Η παγκοσμιοποίηση και απορρύθμιση των αγορών κεφαλαίου 

 Η κατάργηση των ελέγχων στη διακίνηση και μεταφορά κεφαλαίου 

 Εξελίξεις στην πληροφοριακή τεχνολογία 

 Ο μεγαλύτερος βαθμός ρευστότητας στην αγορά χρεογράφων 

 Βελτιώσεις στο κανονιστικό πλαίσιο των κεφαλαιαγορών 

 Αλλαγές στη συμπεριφορά των επενδυτών απέναντι στις αποταμιεύσεις και τις 

επενδύσεις 

 Η επέκταση των θεσμικών επενδυτών 

 

Στις δεκαετίες πριν το 1970, οι αγορές κεφαλαίου ήταν τμηματοποιημένες, απομονωμένες και 

αυστηρά ρυθμισμένες. Περιορισμοί στις κινήσεις κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τη χαμηλή 

ρευστότητα που χαρακτήριζε τις περισσότερες αγορές χρεογράφων, οδηγούσαν τους 
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κεφαλαιακούς πόρους σε στασιμότητα. Από την πλευρά τους, τα διοικητικά στελέχη δε 

διαμαρτύρονταν για τη διαμορφούμενη κατάσταση, καθώς κανείς δεν τους υποδείκνυε να 

ενεργήσουν με σκοπό την αύξηση της επίδοσης της επιχείρησης. Μέχρι τότε η κερδοφορία 

δεν ήταν αποτέλεσμα αποκλειστικά των στρατηγικών επιλογών και της επιτυχίας της 

διοίκησης, αλλά οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό σε διασυνδέσεις με πολιτικά, εμπορικά και 

οικονομικά κέντρα λήψης αποφάσεων. 

 

Αυτή η κατάσταση άλλαξε σταδιακά στις δεκαετίες του 1970 και 1980, με την εδραίωση του 

συστήματος των ελεύθερα κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών, την πετρελαϊκή κρίση 

των χωρών του OPEC, την αυξανόμενη τάση απορρύθμισης των αγορών κεφαλαίου και το 

κλίμα ιδιωτικοποιήσεων και διασποράς των μετοχών στο ευρύ επενδυτικό κοινό που 

εμφανίστηκε παγκοσμίως σε συνάρτηση με ανάλογες αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό των 

Η.Π.Α. και της Ευρώπης. Η ίδρυση του GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) και 

η σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μεταβολή του 

επιχειρησιακού σκηνικού. 

 

Επιπλέον, οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και της πληροφορικής έδωσαν 

ώθηση στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας οικονομίας. Τα εθνικά χρηματιστήρια, προκειμένου 

να προωθήσουν τα συμφέροντα των τοπικών επιχειρήσεων στη διεθνή αγορά, κατάργησαν 

τους περιορισμούς προς τους ξένους επενδυτές, υιοθέτησαν εξελιγμένες πλατφόρμες 

διαπραγμάτευσης των μετοχών και αύξησαν το βάθος και τη ρευστότητα των αγορών τους, 

μειώνοντας παράλληλα τα έως τότε αυξημένα κόστη συναλλαγών. Το ρυθμιστικό πλαίσιο 

των χρηματιστηριακών αγορών δεν καταργήθηκε, αλλά προσαρμόστηκε έτσι ώστε να εμπνέει 

την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού και να εξασφαλίζει «ένα παιχνίδι με δίκαιους 

όρους». Προς αυτήν την κατεύθυνση καταβάλλονται ακόμα προσπάθειες, μεταξύ άλλων, για 

τον περιορισμό της εσωτερικής διακίνησης πληροφοριών (insider trading) και την πλήρη 

διαφάνεια των επιχειρήσεων. 

 

Οι παραπάνω αλλαγές οδήγησαν στην εμφάνιση μιας νέας γενιάς επενδυτών που δε δίσταζαν 

να επενδύσουν στις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ παράλληλα τα αμοιβαία κεφάλαια, τα 

συνταξιοδοτικά ταμεία και άλλες μορφές θεσμικών επενδυτών ανέδειξαν την ανάγκη 

επαγγελματικής διαχείρισης της επένδυσης σε μετοχικούς τίτλους. 
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Στη δεκαετία του 1980, η ενεργητικότητα των μετόχων έφθασε σε επίπεδα πρωτόγνωρα σε 

σχέση με το παρελθόν, ασκώντας επίμονα πίεση στις επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν την 

αξία τους. Μία από τις βασικές επιδιώξεις των μετόχων είναι να προσφέρουν στα στελέχη 

συμβόλαια αμοιβών τα οποία συνδέονται με τις μεταβολές στην περιουσία των ίδιων των 

μετόχων, προκειμένου να υπάρχει ταύτιση στα κίνητρα διοίκησης και ιδιοκτησίας. Ο λόγος 

για την επιδίωξη σύνδεσης αμοιβών διοίκησης και περιουσίας των μετόχων περιγράφεται 

συνοπτικά παρακάτω. 

 

Οι προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η διοίκηση κατά την άσκηση των 

καθηκόντων της είναι πολλές. Μεταξύ αυτών, η συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα που 

χαρακτηρίζει τις αγορές, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτεί 

ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, τις οποίες θα πρέπει να διακρίνει συνέπεια. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η συνέπεια, χρειάζεται αποτελεσματική ευθυγράμμιση των συμφερόντων 

μετόχων (εντολέων) και διοίκησης (αντιπροσώπων), η οποία επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 

κατάλληλων συστημάτων διακυβέρνησης. Οι παράγοντες που συνήθως παρεμποδίζουν την 

ευθυγράμμιση των συμφερόντων σχετίζονται αφενός με το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης 

(agency problem) και αφετέρου με το πρόβλημα της διανομής του κινδύνου (risk sharing). 

Ειδικότερα, το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης οφείλεται στα αντικρουόμενα κίνητρα 

διοίκησης και μετόχων, τα οποία οδηγούν σε αντιφατικούς στόχους, σε συνδυασμό με τη 

δυσκολία που συνεπάγεται ο διαρκής έλεγχος της δράσης της διοίκησης (Eisenhardt, 1989). 

Το πρόβλημα της διανομής κινδύνου βασίζεται στην υπόθεση ότι εντολέας (μέτοχοι) και 

αντιπρόσωπος (διοίκηση) έχουν διαφορετική αντίληψη και συμπεριφορά στον κίνδυνο, με 

συνέπεια να ενεργούν με διαφορετικό τρόπο (Shankman, 1999). Συστήματα διοίκησης που 

έχουν ως κυρίαρχο στόχο τη δημιουργία αξίας είναι συνεπή με τα συστήματα που ελέγχουν 

τη διοίκηση, καθώς τα τελευταία καθοδηγούν τη διοίκηση σε ενέργειες που ικανοποιούν μεν 

τις επιδιώξεις των μετόχων, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το 

συμφέρον ολόκληρου του οργανισμού (Anthony and Govindarajan, 2001). Η σύγκλιση, 

λοιπόν, των επιδιωκόμενων στόχων επιτυγχάνεται, όταν η διοίκηση σκέφτεται και δρα ως 

ιδιοκτήτης – μέτοχος, όταν, δηλαδή, επιλέγει τη «στροφή προς την αξία» ως τον πρωταρχικό 

στόχο. Εξάλλου, για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις σήμερα, θα πρέπει να 

αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, τόσο στις εμπορικές όσο και στις χρηματοδοτικές 

αγορές, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα αλλά και τα κόστη κεφαλαίου τους, να 

αυξήσουν την επίδοση και σε τελική ανάλυση να μεγιστοποιήσουν την αξία των μετόχων 

τους. 
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Εμπειρικές μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον που αποκτούν τα θέματα 

που σχετίζονται με τη διοίκηση της αξίας (managing for value) συναντώνται ήδη από τη 

δεκαετία του 1990. Οι Ramirez et. al. (1991) στα πλαίσια έρευνας σχετικά με τη σημασία που 

αποδίδουν οι CFOs και τα μεσαία στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων του Fortune 500 σε 

26 θέματα της επιχειρηματικής χρηματοοικονομικής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το πιο 

σημαντικό ζήτημα είναι οι αντιδράσεις των επενδυτών σε επιχειρήσεις που επικεντρώνονται 

στη βραχυχρόνια επίδοση αγνοώντας τα μακροπρόθεσμα οφέλη (το λεγόμενο φαινόμενο της 

“μυωπίας” της Wall Street). Η έρευνα των Cooper and Petry (1994) σε 1.000 επιχειρήσεις του 

1990 Business Week έδειξε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλο το ενδιαφέρον για τα εμπειρικά 

δεδομένα αναφορικά με τη μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Ανάμεσα στα θέματα 

για τα οποία οι CFOs  ενδιαφέρονται πρωτίστως και αναζητούν περισσότερη πληροφόρηση 

είναι, σύμφωνα με την έρευνα των Trahan and Gitman (1995) για τις επιχειρήσεις του 

Fortune 500 και Forbes 200 Small Company, η επίδραση  που έχουν στις τιμές των μετοχών 

οι χρηματοοικονομικές αποφάσεις, οι ταμειακές ροές, το ποσοστό των μετοχών που 

κατέχεται από θεσμικούς επενδυτές και από τη διοίκηση και η βραχυπρόθεσμη διοίκηση. Ο 

Davis (1996) συμπεραίνει ότι παρά τη χρήση διαφορετικών μέτρων επίδοσης, όλα τα 

υψηλόβαθμα στελέχη επιδιώκουν τη δημιουργία κερδών και ταμειακών ροών μεγαλύτερων 

από το κόστος του κεφαλαίου που οι μέτοχοι τους έχουν εμπιστευθεί. Οι Lieber (1996) και 

Fisher (1995) μελετούν 1.000 επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν το VBM, και τις 

κατατάσσουν με κριτήριο την αγοραία αξία που έχουν προσθέσει κατά την προηγούμενη 

δεκαετία. Οι Ryan and Trahan (1999) αναφέρουν ότι το 87% των 186 ερωτηθέντων CFOs 

ήταν εξοικειωμένοι με το VBM, και οι περισσότεροι μάλιστα εξ΄ αυτών δήλωσαν ότι 

εφαρμόζουν στις επιχειρήσεις τους ένα ή περισσότερα συστήματα VBM. Το ενδιαφέρον έχει, 

επίσης, εκδηλωθεί και στον επιχειρηματικό τύπο. Άρθρα στο Fortune (Stires, 2001; Colvin, 

2000; Tully, 1999) περιγράφουν διάφορες επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει ποικιλία 

συστημάτων διοίκησης, με βάση διαφορετικά μέτρα VBM, στην προσπάθειά τους να 

αυξήσουν την αξία τους. 
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2.3. Η Διοίκηση με βάση την Αξία (Value Based Management, 

VBM) 

 

2.3.1. Γενικά Στοιχεία 

Η χρηματοοικονομική διοίκηση, τόσο σε επίπεδο πρακτικής όσο και σε επίπεδο έρευνας, έχει 

εξελιχθεί τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αναπτύσσοντας περισσότερο στρατηγικές 

προσεγγίσεις που δίνουν έμφαση στην αναγνώριση, τη μέτρηση και τη διοίκηση των βασικών 

προσδιοριστικών παραγόντων της αξίας των μετόχων (International Federation of 

Accountants, 1998; Institute of Management Accountants, 1997 & 1999). Παραδοσιακές 

πρακτικές, όπως ο έλεγχος προϋπολογισμού και η ανάλυση αποφάσεων με βάση οικονομικά 

στοιχεία, παραχωρούν τη θέση τους σε μια ποικιλία «νέων» τεχνικών, όπως, κοστολόγηση με 

βάση τη δραστηριότητα, πίνακας ισορροπημένης στοχοθεσίας, στρατηγική λογιστική, 

συστήματα ελέγχου και μέτρα επίδοσης οικονομικής αξίας.  Ερευνητικά, οι νέες αυτές 

τεχνικές εξετάζονται συχνά σε αντιδιαστολή, στην πράξη όμως, οι επιχειρήσεις 

ενσωματώνουν πολλές από αυτές σε ένα ενιαίο συνολικό πλαίσιο που ονομάζεται «Διοίκηση 

με βάση την Αξία» (Value-Based Management, VBM) (Ittner and Larcker, 2001). Βασισμένη 

σε προγενέστερες πρακτικές, αυτή η προσέγγιση διοίκησης παρέχει το συνολικό πλαίσιο για 

τη μέτρηση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων, έχοντας ως ρητό στόχο τη δημιουργία αξίας 

για τους μετόχους σε μακροπρόθεσμη βάση (Copeland et al., 1996; KPMG Consulting, 1999; 

Black et al., 1998). 

 

Το VBM παρέχοντας ένα ακριβές και σαφές μέτρο, την αξία, ευθυγραμμίζει τις φιλοδοξίες, 

τους τεθέντες στόχους επίδοσης, τις αναλυτικές τεχνικές και τις διαδικασίες διαχείρισης, 

ώστε η διαδικασία λήψης αποφάσεων να εστιάζει στους προσδιοριστικούς παράγοντες (key 

drivers) της αξίας (Koller,1994). Το VBM αποτελεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική διοίκησης 

και ένα σύστημα χρηματοοικονομικού ελέγχου, σχεδιασμένα για τον περιορισμό των 

συγκρούσεων αντιπροσώπευσης και την αύξηση της αξίας των μετόχων.  

 

Στα πλαίσια του VBM απαιτείται η «μετάφραση» του κυρίαρχου στόχου σε λειτουργικούς 

στόχους και μέτρα επίδοσης σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης. Τα στελέχη σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα οφείλουν να κατανοήσουν τους παράγοντες-κλειδιά (key value drivers) 

που επηρεάζουν τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Ενδεδειγμένη θεωρείται προς την 
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κατεύθυνση αυτή η χρήση των μέτρων επίδοσης με βάση την αξία (value-based performance 

metrics), όπως το Οικονομικό Κέδρος (Economic Profit, EP) ή η Οικονομική Προστιθέμενη 

Αξία (Economic Value Added, EVA). Με τη βοήθεια αυτών μπορούν να προσδιοριστούν τα 

τμήματα εκείνα τα οποία αυξάνουν ή μειώνουν την αξία των μετόχων, και να εκτιμηθεί η 

προοπτική δημιουργίας αξίας νέων στρατηγικών ή νέων γραμμών παραγωγής. Δυστυχώς, η 

εφαρμογή των εργαλείων ανάλυσης με βάση την αξία δεν αρκεί από μόνη της για να αυξηθεί 

η αξία των μετόχων. Τα εργαλεία εστιάζουν στη χρηματοοικονομική διοίκηση και τις 

ενέργειες της ομάδας της ανώτερης διοίκησης, ενώ η δημιουργία αξίας είναι το αποτέλεσμα 

ενεργειών ατόμων και ομάδων σε ολόκληρη την επιχείρηση. Το όφελος της υιοθέτησης ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος VBM έγκειται στο ότι συγχρονίζει τις προσπάθειες όλου του 

εργατικού δυναμικού στις δραστηριότητες που θα δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους. 

Επομένως, ένα ολοκληρωμένο σύστημα VBM θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή και να 

ανταμείβει εργαζόμενους που δημιουργούν αξία και βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας 

της επιχείρησης (Slater and Olson, 1996). Για τον λόγο αυτόν παρατηρείται, όπως 

αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, τα συστήματα αυτά να συνδέουν τις ανταμοιβές 

- προαγωγές των στελεχών με τη δημιουργία αξίας, καθώς τα μέτρα που παρέχουν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και για την παρακολούθηση της επίδοσης της διοίκησης. Κατά αυτόν 

τον τρόπο δημιουργείται ο μηχανισμός που συνδέει τις αποφάσεις της διοίκησης με την 

επίδοση της επιχείρησης και δημιουργεί αξία για τους μετόχους (Ryan and  Trahan, 2006).  

 

Η προσέγγιση διοίκησης με βάση την αξία αποτελεί εξέλιξη πολύχρονης, άνω των σαράντα 

ετών, έρευνας και πρακτικής στο χώρο της διοικητικής λογιστικής. Με βάση στοιχεία του 

International Federation of Accountants (1998), το VBM αντιπροσωπεύει το τέταρτο 

εξελικτικό στάδιο στη διοικητική λογιστική. Οι  Ittner and Larcker (2001) περιγράφουν 

συνοπτικά την πορεία μέχρι την εμφάνιση του VBM. Το 1950 η τάση αφορούσε τον 

καθορισμό κόστους και τον χρηματοοικονομικό έλεγχο μέσω προϋπολογισμών και 

συστημάτων κοστολόγησης. Στη συνέχεια η διοικητική λογιστική εξελίχθηκε συνοπτικά ως 

εξής:  

 από τα μέσα του 1960 στράφηκε στην παροχή λογιστικής πληροφόρησης για  

διοικητικό προγραμματισμό και έλεγχο  

 στα μέσα της δεκαετίας του 1970 αναπτύχθηκαν οι θεωρίες contingency σύμφωνα με 

τις οποίες δεν υπάρχει ένα κοινά εφαρμόσιμο σύστημα διοικητικής λογιστικής και 

ελέγχου, αλλά αυτό είναι ανάλογο προς τους εκάστοτε  παράγοντες – λογιστικά και 
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μη λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, οργανωτικές δομές και άλλους μηχανισμούς 

ελέγχου (contingent factors) της επιχείρησης, όπως το εξωτερικό περιβάλλον, η 

τεχνολογία, η στρατηγική ανταγωνισμού, τα χαρακτηριστικά του κλάδου και της 

επιχείρησης, η γνώση και η παρατηρητικότητα. 

 από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, σημειώθηκε στροφή προς τη μείωση της 

σπατάλης στις διαδικασίες της επιχείρησης με την υιοθέτηση προγραμμάτων 

διοίκησης ποιότητας και λογιστικών τεχνικών, όπως η κοστολόγηση με βάση τη 

δραστηριότητα, η ανάλυση αξίας διαδικασιών και η διοίκηση στρατηγικού κόστους 

(strategic cost management)  

 στα μέσα της δεκαετίας του 1990 ξεκινά το τέταρτο στάδιο της εξέλιξης της 

διοικητικής λογιστικής, καθώς ο σχεδιασμός, ο έλεγχος και η μείωση της σπατάλης 

αποκτούν στρατηγική διάσταση. Δίνεται, πλέον, έμφαση στη δημιουργία αξίας της 

επιχείρησης μέσα από τον προσδιορισμό, τη μέτρηση και τη διοίκηση εκείνων των 

παραγόντων που επηρεάζουν την αξία των πελατών (customer value), την καινοτομία 

της οργάνωσης και τις αποδόσεις των μετόχων. Μεταξύ των νέων τεχνικών (balance 

scorecard, strategic management accounting systems) που προωθούν τη δημιουργία 

αξίας είναι και τα μέτρα οικονομικής αξίας που υποστηρίζεται ότι προσεγγίζουν τις 

αποδόσεις των μετόχων (Stewart, 1991). 

 

Η παρούσα διατριβή εστιάζει στα συστήματα μέτρησης επίδοσης, τα οποία μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια του συστήματος 

Διοίκησης με βάση την Αξία. 

 

2.3.2. Ορισμός της Προσέγγισης Διοίκησης με βάση την Αξία 
 

Ο ορισμός της Διοίκησης με βάση την Αξία μπορεί να δοθεί υπό την ευρεία και υπό τη στενή 

έννοια. Από τη μια πλευρά, η ευρεία έννοια του όρου περιλαμβάνει τη δημιουργία αξίας για 

τους μετόχους. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη-στενή έννοια που 

περιορίζει το VBM σε μια διοικητική προσέγγιση, ή ακόμα και διοικητική φιλοσοφία η οποία 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες μεθόδους μέτρησης της επίδοσης της επιχείρησης. Κατά 

την ευρεία έννοια, το VBM υπενθυμίζει ότι ο τρόπος για να μετρηθεί εάν μια δραστηριότητα 

δημιουργεί ή καταστρέφει αξία είναι η μέτρηση της διαφοράς μεταξύ της απόδοσης των ιδίων 

κεφαλαίων και του κόστους του κεφαλαίου. Κατά τη στενή έννοια του όρου, το VBM ξεκινά 
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από τον ίδιο κυρίαρχο στόχο, αλλά περιλαμβάνει τις διαφορετικές μεθόδους μέτρησης και 

διαχείρισης της αξίας. 

 

Ανεξάρτητα από τη μεθοδολογία μέτρησης της αξίας που θα επιλεγεί, η βασική ιδέα της 

διοίκησης με βάση την αξία ανάγεται στην οικονομική θεωρία του 19ου αιώνα που άνοιξε το 

δρόμο για το υπολειμματικό εισόδημα.6  Μόλις τη δεκαετία του 1980 έγινε δημοφιλής ως 

προσέγγιση, όταν ο Rappaport εξέδωσε το βιβλίο του «Creating Shareholder Value: The new 

Standard for Business Performance» (1986). Εταιρίες όπως η Lloyds TSB, και η Cadbury 

Schweppes δημόσια δεσμεύονταν να αυξήσουν την αξία για τους μετόχους τους. Ο όρος 

Value Based Management και ακρωνύμια όπως VBM και MSV (managing for shareholder 

value) εμφανίστηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1990 από συγγραφείς όπως ο Copeland και 

ο Mc Taggart.  

 

Οι προτεινόμενοι στη βιβλιογραφία ορισμοί αποδεικνύουν την κοινή αντίληψη γύρω από τη 

Διοίκηση με βάση την Αξία, ως προσέγγιση και φιλοσοφία. Κάποιοι από αυτούς εστιάζουν 

στο αποτέλεσμα που επιδιώκεται, ενώ άλλοι στον συνδυασμό διαδικασίας και επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος. Ενδεικτικά, αναφέρονται στη συνέχεια οι αντιπροσωπευτικοί ορισμοί: 

 

Α) Ορισμοί που περιγράφουν το αποτέλεσμα της Διοίκησης με βάση την Αξία 

«…έχει ως κυρίαρχη φιλοσοφία τη μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων μέσα από αποδόσεις 

που υπερβαίνουν το κόστος κεφαλαίου κατά ένα πριμ κινδύνου, και όχι την πραγματοποίηση 

απλά λογιστικών κερδών» (Christopher and Ryals, 1999) 

«…είναι το πλαίσιο μέτρησης και διοίκησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία ανώτερης 

μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, που ικανοποιεί τόσο τις αγορές κεφαλαίου όσο και 

τις αγορές προϊόντων (Ronte, 1999) και οι ανταμοιβές μετρώνται σε όρους αύξησης της 

επίδοσης της μετοχής και ανάπτυξης των μερισμάτων» (Marsh, 1999)  

«…φιλοσοφία διοίκησης που χρησιμοποιεί αναλυτικές τεχνικές για να επικεντρώσει τον 

οργανισμό στο στόχο της δημιουργίας αξίας» (Condon and Goldstein, 1998) 

«…φιλοσοφία διοίκησης που βασίζεται σε αρχές δημιουργίας Οικονομικής Αξίας» (Armitage 

and Fog, 1996) 

«… βασίζεται στην ιδέα ότι κεντρικός στόχος για όλες τις επιχειρήσεις που διαπραγματεύονται 

δημόσια είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων, με συστηματικό τρόπο, και για το λόγο 

                                                 
6 Η έννοια του Υπολειμματικού Εισοδήματος αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο 
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αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του επιχειρηματικού τύπου» (Bannister and Jesuthasan, 

1997) 

 

Β) Ορισμοί που περιγράφουν τον συνδυασμό διαδικασιών και επιδιωκόμενου 

αποτελέσματος 

«…αποτελεί συνδυασμό πεποιθήσεων, αρχών και διαδικασιών που εφοδιάζουν κατάλληλα την 

επιχείρηση ώστε να ανταπεξέλθει στη μάχη του εξωτερικού ανταγωνισμού αλλά και στο θεσμικό 

κατεστημένο στο εσωτερικό της, συνιστώντας τη βάση μιας συστηματικής προσέγγισης 

διοίκησης για την επίτευξη του στόχου της επιχείρησης.» (Mc Taggart et al., 1994) 

« … η βασική αρχή στο VBM είναι το μοντέλο προεξόφλησης της αξίας της επιχείρησης, 

ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο ένα σύστημα μέτρησης της επίδοσης, αλλά για να είναι επιτυχημένο 

θα πρέπει να συνδυάζει την επίδοση με την ανταμοιβή. Συνεπώς, η αρχή που κατευθύνει το 

VBM υπαγορεύει ότι μετρώντας και ανταμείβοντας διαδικασίες που δημιουργούν αξία για τους 

μετόχους, επιτυγχάνεται τελικώς υψηλότερη αξία για τους μετόχους» (Martin and Petty, 2000) 

«…μια διοικητική προσέγγιση μέσω της οποίας οι συνολικές προσδοκίες της επιχείρησης, οι 

αναλυτικές τεχνικές και οι διαδικασίες διοίκησης, όλες ευθυγραμμίζονται προκειμένου να 

βοηθήσουν την επιχείρηση να μεγιστοποιήσει την αξία της εστιάζοντας την διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στους οδηγούς- κλειδιά της αξίας.» (Institute of management accountants, 1997) 

 

Γενικά, σε όλους τους ορισμούς διακρίνονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1) Διοίκηση: εργαλείο διοίκησης, σύστημα ελέγχου, ενσωματώνει πόρους και 

καθήκοντα για την επίτευξη των τεθέντων στόχων του οργανισμού 

2) Προσέγγιση: διαδικασία για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων, συγκεκριμένη, 

επαναλαμβανόμενη, εμφανής στις επιχειρηματικές αποφάσεις 

3) Μεγιστοποίηση της Αξίας των Μετόχων: στόχος είναι η δημιουργία όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη αξίας για τους μετόχους, ή εναλλακτικά ή διανομή των πόρων στις 

επενδύσεις που δημιουργούν τη μεγαλύτερη αξία 
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2.3.3.  Η προσέγγιση των Ενδιαφερόμενων Μερών και η Προσέγγιση των 
Μετόχων 
Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων βρίσκονται αντιμέτωπα με το δίλημμα του πώς να 

συμβιβάσουν τα αντικρουόμενα αιτήματα των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders)7 και 

των μετόχων. Το ενδιαφέρον της ανώτερης διοίκησης για την αξία των μετόχων είναι 

ιδιαίτερα αυξημένο σε σχέση με παλαιότερα. Από την άλλη πλευρά, όμως, οι προσεγγίσεις 

στρατηγικού μάνατζμεντ με βάση τα ενδιαφερόμενα μέρη, κερδίζουν ολοένα και 

περισσότερους υποστηρικτές ανά τον κόσμο (Mills and Weinstein, 2000; Young and O’ 

Byrne, 2001). 

 

Με μια πρώτη ματιά, θα λέγαμε ότι η βιβλιογραφία υποδεικνύει την ύπαρξη σημαντικής 

διάκρισης μεταξύ της προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών και εκείνης των μετόχων. 

Ωστόσο, εξετάζοντας προσεκτικά την ερμηνεία και τις παρατηρήσεις του Grant (1996) 

αναφορικά με τη θεωρία των μετόχων, διαπιστώνουμε σημαντική ομοιότητα μεταξύ του 

συγγραφέα και των Mills and Weinstein. Πράγματι, οι Mills and Weinstein (2000) τονίζουν 

ότι δεν υπάρχει λόγος διαμάχης μεταξύ των δύο προσεγγίσεων, εφόσον τα θέματα που 

αφορούν στη μέτρηση και τη διανομή της αξίας εξετάζονται ξεχωριστά. Η αποτελεσματική 

αξιοποίηση των πόρων θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίζει ότι η επιχείρηση 

επιτυγχάνει οικονομική απόδοση που υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου. Παρόλα αυτά, η 

διανομή της αξίας δε θα πρέπει να γίνεται με κύριο γνώμονα το συμφέρον των μετόχων, 

καθώς και οι υπόλοιπες ομάδες που νομιμοποιούνται να έχουν απαιτήσεις από την επιχείρηση 

θα πρέπει να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία διανομής της αξίας. 

 

Η «κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρησιακή συμπεριφορά», όπως ορίζεται από τον Rappaport 

(1998), ενσωματώνει τις δηλώσεις των Pruzan (1998), ότι η παραδοσιακή επιχειρησιακή 

σκέψη βασίζεται και κυριαρχείται από την ιδέα της λογοδοσίας (accountability) στους 

μετόχους. Οι Mills and Weinstein (2000) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αυτή η 

συμπεριφορά περιγράφεται σαν εναλλακτική της προσέγγισης των ενδιαφερόμενων μερών, 

συνεπής με τα συμφέροντα των μετόχων, χωρίς να αγνοεί τις υπόλοιπες ομάδες 

ενδιαφερόντων και την έμφαση στην ανταγωνιστικότητα του οργανισμού. Η μεγιστοποίηση 

της αξίας των μετόχων είναι εφικτό να θεωρείται ο τελικός στόχος τόσο για τους κοινούς 

                                                 
7 Τα ενδιαφερόμενα μέρη περιλαμβάνουν τη διοίκηση, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους προμηθευτές, την 
κυβέρνηση, τα εργατικά συνδικάτα, το κοινωνικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. 
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μετόχους  όσο και για τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς ικανοποιεί  στο μέγιστο βαθμό τις 

αξιώσεις των τελευταίων ταυτόχρονα με τις αξιώσεις των μετόχων (Copeland et al, 2000).  

 

Η διαδικασία δημιουργίας αξίας είναι δυνατή όταν η διοίκηση έχει τη στήριξη των 

διαφορετικών ομάδων ενδιαφερόντων (stakeholder groups). Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι 

των ομάδων αυτών δε συγκλίνουν πάντοτε, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν συνειδητοποιήσει 

ότι μόνο αν συνεργαστούν προς την επίτευξη των πολλαπλών στόχων της επιχείρησης θα 

κατορθώσουν να επιτύχουν και τους δικούς τους στόχους. 

 

Η Διοίκηση με βάση την Αξία δε συγκρούεται με την προσέγγιση των ενδιαφερόμενων 

μερών, εφόσον μέσα στον οργανισμό συνδυάζεται με την «κοινωνικά υπεύθυνη 

επιχειρησιακή συμπεριφορά». Σε περιπτώσεις, όμως, αναδιάρθρωσης (restructuring) ή 

μείωσης του μεγέθους της επιχείρησης (downsizing), η δημιουργία αξίας για τους μετόχους 

μπορεί να οφείλεται για παράδειγμα στη μείωση του αριθμού του εργατικού δυναμικού, 

γεγονός το οποίο συνεπάγεται κοινωνικό κόστος.  

 

Έρευνα της KPMG (1999) έδειξε ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν VBM κατατάσσουν 

τους πελάτες ως το σημαντικότερο ενδιαφερόμενο μέρος και η ικανοποίηση των πελατών 

αποτελεί το δεύτερο πιο σημαντικό επιχειρησιακό στόχο (έπεται των αποδόσεων των 

μετοχών και των μέτρων οικονομικής αξίας, προηγείται του στόχου των κερδών). Επίσης, η 

έρευνα συμπεραίνει ότι, όταν επωφελούνται οι μέτοχοι, κερδίζουν και οι άλλοι 

ενδιαφερόμενοι. Αυτό συμβαίνει διότι οι μέτοχοι κερδίζοντας επιπλέον αποδόσεις είναι 

περισσότερο πιθανό να επανεπενδύσουν ένα μέρος των πρόσθετων κεφαλαίων στην 

επιχείρηση, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη. Τα οφέλη που προκύπτουν για τη διοίκηση 

χάρη στην αύξηση της περιουσίας των μετόχων είναι τόσο άμεσα (αυξημένη τιμή των stock 

options) όσο και έμμεσα (ανταμοιβή υποκίνησης). Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι 

απολαμβάνουν μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια, χάρη στην περισσότερο ισχυρή και 

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησής τους, έχουν περισσότερες ευκαιρίες για εξέλιξη, 

υψηλότερες απολαβές και σε κάποιες περιπτώσεις άμεση συμμετοχή στα κέρδη, μέσω 

χρηματοοικονομικών κινήτρων της μορφής προγραμμάτων απόκτησης μετοχών. Οι πελάτες, 

τέλος, επωφελούνται από τα υψηλότερης ποιότητας προϊόντα – υπηρεσίες, καθώς χάρη στην 

αύξηση της αξίας που δημιουργεί η επιχείρηση, δίνονται και περισσότεροι πόροι σε Έρευνα 

και Ανάπτυξη, στην εξυπηρέτηση του πελάτη και γενικότερα σε λειτουργίες στις οποίες δεν 
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δίνεται προτεραιότητα κατά την κατανομή των κεφαλαίων - πόρων σε περιόδους που η 

επιχείρηση αντιμετωπίζει προβλήματα (Knight, 1997). 

 

2.3.4. Στάδια Εφαρμογής της Διοίκησης με βάση την Αξία 
 

Η σχετική με τη Διοίκηση με βάση την Αξία βιβλιογραφία προτείνει πανομοιότυπα πλαίσια 

τα οποία περιγράφουν τα στάδια, τα βήματα ή αλλιώς τη διαδικασία με την οποία υλοποιείται 

η εν λόγω διοικητική προσέγγιση εντός της επιχείρησης που την υιοθετεί. Κατά την 

εφαρμογή τους, σε γενικές γραμμές, όλες οι προσεγγίσεις ξεκινούν από τις διαδικασίες 

στρατηγικού σχεδιασμού, στη συνέχεια συνδέουν την επίδοση με συστήματα υποκίνησης και 

ανταμοιβής των στελεχών, απαιτούν τη δέσμευση της ανώτερης διοίκησης και παράλληλα 

την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και πληροφόρησης των εργαζομένων. Μέσα από  

διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού αναλύονται μακροχρόνιες τάσεις, κυκλικές οικονομικές 

αλλαγές, ανταγωνιστικές δυνάμεις και η αποτελεσματική ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων 

και άλλων πηγών.  

 

Στη συνέχεια περιγράφονται τα σημαντικότερα και ευρύτερα υιοθετούμενα πλαίσια της 

Διοίκησης με βάση την Αξία. 

 

Παρά τις διαφορές που παρατηρούνται από επιχείρηση σε επιχείρηση, το βασικό πλαίσιο 

περιλαμβάνει έξι βήματα (Ittner and Larcker, 2001), όπως φαίνεται στο σχήμα 2.1

1. Επιλογή συγκεκριμένων εσωτερικών στόχων που οδηγούν σε βελτίωση της αξίας 

των μετόχων. 

2. Επιλογή στρατηγικών και σχεδίων οργάνωσης σε συμφωνία με την επίτευξη των 

επιλεγμένων στόχων. 

3. Προσδιορισμός συγκεκριμένων μεταβλητών επίδοσης, «οδηγών αξίας», που 

πράγματι δημιουργούν αξία στην επιχείρηση, δεδομένης της στρατηγικής και του 

οργανωτικού σχεδίου της. 

4. Ανάπτυξη σχεδίων δράσης, επιλογή μέτρων επίδοσης, και ορισμός στόχων με 

βάση τις προτεραιότητες όπως προσδιορίστηκαν στην ανάλυση των οδηγών 

αξίας. 

5. Αξιολόγηση της επιτυχίας των σχεδίων δράσης και της επίδοσης σε επίπεδο 

οργανισμού και διοίκησης. 



 

6. Εκτίμηση της εγκυρότητας των εσωτερικών στόχων, των στρατηγικών, των 

σχεδίων και των συστημάτων ελέγχου σε συνεχιζόμενη βάση και τροποποίησή 

τους, εάν χρειάζεται. 

 

Σχήμα 2.1 : Στάδια εφαρμογής της Διοίκησης με Βάση την Αξία 

 

Γενικός Στόχος

Προσδιορισμός Ειδικότερων
Οργανωτικών Στόχων

Ανάπτυξη Στρατηγικών & 
Επιλογή Οργανωτικών Σχεδίων

Προσδιορισμός των Οδηγών
Αξίας

Ανάπτυξη Σχεδίων ∆ράσης, 
Επιλογή Μέτρων και Ορισμός

επιμέρους στόχων

Αξιολόγηση Επίδοσης
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Η ακολουθία των βημάτων, όπως και σε άλλα πλαίσια οργανωτικού σχεδιασμού, είναι απλή 

αποτυπώνοντας τις πολύπλοκες αλληλεξαρτήσεις, τις ταυτόχρονες επιλογές και 

ανατροφοδοτήσεις που λαμβάνουν χώρα στην πράξη. Το VBM τονίζει τον προσδιορισμό των 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών οδηγών αξίας, την ανατροφοδότηση που 

προκύπτει από την επίδοση και επανεκτιμά στόχους, στρατηγικές, οργανωτικά σχέδια και 

ελέγχους.  

 

Σύμφωνα με τους Weaver and Weston (2002), το VBM αποτελεί μια συνεχή διαδικασία. Ξεκινά 

με τον στρατηγικό σχεδιασμό με τον οποίο επιδιώκεται η επίτευξη ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος, το οποίο με τη σειρά του αυξάνει τα οικονομικά κέρδη και τις αποδόσεις των 

μετόχων. Ο στρατηγικός σχεδιασμός καθοδηγεί την επιχείρηση στην επιλογή προϊόντων και 

αγοράς προσδιορίζοντας ανάλογα και τους απαραίτητους πόρους. Η οικονομική φύση του 

κλάδου ή των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται η επιχείρηση καθορίζει και τη δομή των 

χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Με βάση την επιχειρησιακή οικονομική ανάλυση του 

κλάδου και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, οι προβλέψεις των χρηματοοικονομικών 

σχέσεων παρέχουν τη βάση για την εκτίμηση της αποτίμησης. Δεδομένου ότι υπάρχει πάντα το 

ενδεχόμενο λάθους ή μεταβολής στις προβλέψεις, γίνεται και περαιτέρω ανάλυση βασισμένη 

στην εκτίμηση των προσδιοριστικών παραγόντων (οδηγών-κλειδιά) της αξίας. Αυτό διευκολύνει 

τη μελέτη των συνεπειών της λειτουργικής επίδοσης στα επίπεδα των οδηγών αξίας. Επιπλέον, 

τα συστήματα ανταμοιβών συνδέονται με τα μέτρα επίδοσης. Περιοδικές αναφορές οδηγούν σε 

αναδιατύπωση των στρατηγικών, καθώς και σε μεταβολές σε πολιτικές και λειτουργίες. Η 

διαδικασία επαναλαμβάνεται. 

 

Οι Slater and Olson (1996) αναλύουν τα πέντε στάδια εφαρμογής του VBM, τα οποία και 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

Στάδιο 1: Ανάλυση με βάση την Αξία.  

Η ανάλυση με βάση την αξία και οι τεχνικές σχεδιασμού αναπτύσσονται με τη χρήση σύγχρονων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων για την αξιολόγηση μεμονωμένων εναλλακτικών επενδύσεων. 

Χρησιμοποιούνται και σε επίπεδο επιχειρησιακών μονάδων (business unit) για την αξιολόγηση 

νέων στρατηγικών, όπως η είσοδος σε μια νέα αγορά ή ο σχεδιασμός νέου προϊόντος αλλά και 

για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας στρατηγικών και προγραμμάτων που βρίσκονται σε 



 

εξέλιξη. Όπως έχει αναφερθεί και στην παρ. 2.2.1.1., η θεμελιώδης παραδοχή σε όλες τις 

παραλλαγές του σχεδιασμού με βάση τη διοίκηση είναι ότι δημιουργείται αξία για τους μετόχους 

όταν η απόδοση του κεφαλαίου υπερβαίνει το κόστος κεφαλαίου. Με κριτήριο τους 

διαφορετικούς στόχους που επιδιώκουν, οι τεχνικές της διοίκησης με βάση την αξία στο στάδιο 

αυτό μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: (α) σχεδιασμού και αξιολόγησης 

νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών και (β) ανάλυσης και βελτίωσης τρεχουσών διαδικασιών. Οι 

τεχνικές της Προεξοφλημένης Ταμειακής Ροής (Discounted Cash Flows, DCF) είναι πιο 

κατάλληλες για την αξιολόγηση νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών, καθώς οδηγούν τον αναλυτή 

στην πρόβλεψη όλων των επενδύσεων και των εξόδων (ταμειακών εκροών) που συνεπάγεται η 

νέα επένδυση αλλά και όλων των εισοδημάτων που πρόκειται να δημιουργηθούν από αυτήν. Το 

σύνολο των ταμειακών ροών προεξοφλείται σε όρους παρούσας αξίας με τη βοήθεια του 

κόστους κεφαλαίου της επιχείρησης. Μια θετική Καθαρή Παρούσα Αξία αντιστοιχεί σε 

δημιουργία αξίας, ενώ μια αρνητική σε καταστροφή αξίας. Οι αναμενόμενες ταμειακές ροές 

μπορούν να μετατραπούν σε συγκεκριμένους στόχους, όπως περιθώρια κέρδους ή 

κυκλοφοριακές ταχύτητες αποθεμάτων, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να αποτελέσουν τη 

βάση για λειτουργικούς στόχους. Η ανάλυση της Προεξοφλημένης Ταμειακής Ροής, λόγω του 

μελλοντικού προσανατολισμού της μπορεί δύσκολα να εφαρμοστεί στην αξιολόγηση τρεχουσών 

διαδικασιών. Αν και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που βασίζονται σε αναλύσεις 

Προεξοφλημένων Ταμειακών Ροών που έχουν προηγηθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

αξιολόγηση της πορείας προς τον χρηματοοικονομικό στόχο, η οικονομική προστιθέμενη αξία 

(EVA)8 μπορεί καλύτερα να περιγράψει την εκτίμηση της δημιουργίας αξίας τρεχουσών 

διαδικασιών. Βελτιώσεις στην EVA έχει αποδειχθεί ότι συνδέονται ισχυρά με τη δημιουργία 

αξίας για τους μετόχους. Οι δείκτες της επιχείρησης συγκρινόμενοι με ιστορικές τιμές της 

επίδοσης ή με την επίδοση του ηγέτη ανταγωνιστή στον ίδιο κλάδο υποδεικνύουν πιο ρεαλιστικά 

τις ευκαιρίες για δημιουργία αξίας. Η επιλογή του σημείου αναφοράς και σύγκρισης 

(benchmark) εξαρτάται κατά περίπτωση από το βαθμό προσβασιμότητας στην απαιτούμενη για 

τη σύγκριση πληροφόρηση. 

 

Στάδιο 2: Δέσμευση της Διοίκησης και Στόχοι: Βασικός στόχος του VBM είναι να υποκινήσει 

τα άτομα και τις ομάδες εντός της επιχείρησης να διεκπεραιώνουν αποτελεσματικά τις εργασίες 

                                                 
8 Η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία αναλύεται διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο. 
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τους. Μια σύνθετη χρηματοοικονομική ανάλυση δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο από μόνη 

της. Ένα επιτυχημένο σύστημα VBM απαιτεί όλα τα επίπεδα της διοίκησης να επενδύσουν σε 

αυτό. Χρειάζεται η σαφής δέσμευση και υποστήριξη σε επίπεδο ανώτερης διοίκησης, και στη 

συνέχεια η μετάδοση του μηνύματος του VBM από τη διοίκηση σε όλους τους εργαζομένους. Η 

πλήρης δέσμευση από πλευράς διοίκησης επιτυγχάνεται ευκολότερα μέσω μιας διαδικασίας 

ανταμοιβής των στελεχών για την εκπλήρωση των στόχων, η ανάλυση της οποίας δεν αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας διατριβής. Η χρηματοοικονομική ανάλυση σε συνδυασμό με τον 

διάλογο στους κόλπους της διοίκησης προσδιορίζει τις περιοχές στις οποίες θα πρέπει να τεθούν 

οι πιο φιλόδοξοι στόχοι (π.χ. αύξηση της κυκλοφοριακής ταχύτητας του ενεργητικού κατά 50%) 

που τεχνητά ενθαρρύνουν το εργατικό δυναμικό στην ανάπτυξη νέων τρόπων για την 

ολοκλήρωση ενός έργου. Υπάρχει, όμως, ο κίνδυνος οι εργαζόμενοι να οδηγηθούν στο αντίθετο 

αποτέλεσμα, να αποτύχουν στην εξεύρεση νέων τρόπων δράσης και να αποδυναμωθεί το ηθικό 

τους.    

 

Στάδιο 3: VBM Εκπαίδευση: Πέρα από τη δέσμευση της διοίκησης, απαραίτητη για τη σωστή 

εφαρμογή του VBM είναι η εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε όλα τα επίπεδα της 

ιεραρχίας εντός του οργανισμού. Θα πρέπει να γίνουν κατανοητά τα ακόλουθα: ο σκοπός, οι 

μηχανισμοί του χρηματοοικονομικού πλαισίου, η παρούσα χρηματοοικονομική κατάσταση, οι 

στόχοι αλλά και τα οφέλη που προκύπτουν με την επίτευξη των στόχων. Έτσι, βασικά 

λειτουργικά μέτρα, όπως η κυκλοφοριακή ταχύτητα των αποθεμάτων, μπορούν να επηρεάζουν 

την επίδοση. Περισσότερο κατάλληλοι στο να εκπαιδεύσουν το προσωπικό είναι η ίδια η 

διοίκηση και οι άμεσοι επιβλέποντες σε κάθε γραμμή εργασίας, καθώς μέσα από τη διαδικασία 

της διδασκαλίας - εκπαίδευσης αυτής πρώτον, επιβεβαιώνεται η σε βάθος κατανόηση του όλου 

συστήματος από τα υψηλά στελέχη και δεύτερον προωθείται η βελτίωση της επίδοσης με την 

εποικοδομητική ανταλλαγή ιδεών στο εργατικό δυναμικό. Απαραίτητη είναι η δυνατότητα 

πρόσβασης του προσωπικού στα βασικά λειτουργικά δεδομένα του VBM, ακόμα και σε 

πληροφόρηση που δεν σχετίζεται άμεσα με την εργασία του καθενός, ώστε να γίνει κατανοητό 

από όλους ότι η επίδοση επηρεάζει τον καθένα αλλά και επηρεάζεται από την εργασία των 

άλλων. Σαφέστατα, θα πρέπει να εξετάζεται εάν τα οφέλη από τη διανομή της πληροφορίας 

υπερκαλύπτουν τις ενδεχόμενες απειλές από τη διαρροή της πληροφορίας προς τον ανταγωνιστή. 

Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με δημιουργία νέων προϊόντων ή πιθανή εξαγορά θα 
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πρέπει να παραμένουν περιορισμένες. Τέλος, η δέσμευση σε ένα σύστημα VBM από την πλευρά 

των εργαζομένων ενισχύεται όταν και εκείνοι συμμετέχουν στο προϊόν των κερδών που 

προκύπτουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου συστήματος. Υποκινούνται, έτσι, να 

ενεργούν για το συμφέρον όχι μόνο των ιδιοκτητών αλλά και για το δικό τους. 

 

Στάδιο 4: Ενδυνάμωση προσωπικού και εκπαίδευση επικεντρωμένη στο έργο (Task-

Focused): Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κοντά στους πελάτες ή σε βασικές λειτουργικές 

διαδικασίες γνωρίζουν τις ευκαιρίες για δημιουργία αξίας. Αν, για παράδειγμα, από την ανάλυση 

προκύψει ότι το ποσοστό «διατήρησης» των πελατών δεν ικανοποιεί τον στόχο, απαιτείται 

εκπαίδευση ως προς την εξυπηρέτηση πελατών. Αν από την άλλη, η επιχείρηση αδυνατεί να 

εισάγει νέα προϊόντα στην αγορά, απαιτείται εκπαίδευση σχετικά με τη διοίκηση διαδικασιών 

ανάπτυξης προϊόντων. Η διοίκηση από την πλευρά της έχει υποχρέωση στο στάδιο αυτό να 

παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία στο προσωπικό για την επίτευξη των στόχων, όπως επισημαίνει 

και ο Steve Kerr, υπεύθυνος επιμόρφωσης της General Electric (Sherman, 1995). 

 

Στάδιο 5: Μοιράζοντας την αξία: Το VBM έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του, η 

χρηματοοικονομική κατάσταση και η πρόοδος της επιχείρησης παρακολουθείται κανονικά και 

όλοι οι υπάλληλοι έχουν επίγνωση της κατάστασης. Στο τελικό αυτό στάδιο, λαμβάνονται οι 

αποφάσεις για τη διανομή των κερδών, με βάση τα αποτελέσματα που αναφέρονται σε επίσημη 

χρηματοοικονομική έκθεση.  

 

Η προσέγγιση VBM, σύμφωνα με εταιρίες συμβούλων (KPMG Consulting, 1999;  

PricewaterhouseCoopers, 1999) εστιάζει 

 στον προσδιορισμό και την εφαρμογή στρατηγικών που δημιουργούν τη μέγιστη δυνατή 

αξία για τους μετόχους 

 στην εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων που επικεντρώνονται στη δημιουργία αξίας 

και στους «οδηγούς» της σε επίπεδο επιχειρησιακών μονάδων, προϊόντων και τμημάτων 

πελατών  

 στην ευθυγράμμιση των διαδικασιών διοίκησης, όπως ο προγραμματισμός και ο 

επιμερισμός των πόρων, με τη δημιουργία αξίας 
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 στον σχεδιασμό συστημάτων μέτρησης επίδοσης και πλάνων ανταμοιβών και υποκίνησης 

που αντανακλούν τη δημιουργία αξίας. 

 

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Koller (1994), το VBM δεν θα πρέπει να εστιάζει σε 

συγκεκριμένη μεθοδολογία. Ο προσανατολισμός του θα πρέπει να είναι στο «γιατί και πώς» θα 

μεταβληθεί η εταιρική κουλτούρα.  

 

2.3.4.1.  Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Δημιουργίας Αξίας (Key-drivers) 

Όπως παρατηρείται στην αμέσως προηγούμενη ανάλυση, όλα τα πλαίσια – διαδικασίες της 

διοικητικής προσέγγισης με βάση την αξία, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στους παράγοντες που 

επηρεάζουν και προσδιορίζουν τη δημιουργία αξίας. Συνεπώς, ένα από τα σημαντικότερα μέρη 

του VBM είναι η σε βάθος κατανόηση των μεταβλητών οι οποίες δημιουργούν αξία, δηλαδή,  

των οδηγών αξίας (key-drivers). Για να είναι χρήσιμοι οι οδηγοί αξίας θα πρέπει να 

οργανώνονται, ώστε η διοίκηση να μπορεί εύκολα να προσδιορίζει ποιοι από αυτούς έχουν τη 

μεγαλύτερη επίδραση στην αξία και να αναθέτει στους υπεύθυνους μάνατζερς τις ανάλογες 

εργασίες προς την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Οι οδηγοί αξίας δεν είναι στατικοί, 

αλλά αντίθετα επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο προσδιορισμός τους είναι 

απαραίτητος, δεδομένου ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να επηρεάσει άμεσα την αξία της, αλλά 

μόνο κάποιους παράγοντες που την προσδιορίζουν, όπως είναι οι δαπάνες κεφαλαίου, το κόστος, 

η ικανοποίηση των πελατών κ.α.. Στο δύσκολο έργο της αναγνώρισης αυτών των παραγόντων, 

καθοριστικός είναι ο ρόλος των συστημάτων αναφορών, τα οποία εφοδιάζουν την επιχείρηση με 

την απαιτούμενη πληροφόρηση. Οι οδηγοί αξίας δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μεμονωμένα. 

Για παράδειγμα, μια αύξηση της τιμής μπορεί να βελτιώσει την αξία, όχι όμως εάν συνεπάγεται 

μείωση του μεριδίου της αγοράς. Η αλληλοσυσχέτιση των μεταβλητών – οδηγών αξίας 

εξετάζεται μέσα από την ανάλυση σεναρίων (Armitage and Fog, 1996). Η ανάλυση σεναρίων 

εκτιμά την επίδραση διαφορετικών σεναρίων σε αμοιβαία συνεπείς υποθέσεις πάνω στην αξία 

μιας επιχείρησης. Κατά αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση προετοιμάζεται για το μέλλον και κάνει 

πράξη τη σχέση ανάμεσα σε στρατηγική και αξία. 
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Ο βαθμός λεπτομέρειας στην ανάλυση των οδηγών αξίας εξαρτάται από τις μεταβλητές 

αποφάσεων οι οποίες βρίσκονται στον έλεγχο της διοίκησης. Τρία είναι τα επίπεδα ανάλυσης 

των οδηγών αξίας: 

1. Γενικό επίπεδο 

2. Επίπεδο επιχειρησιακών τμημάτων 

3. Λειτουργικό Επίπεδο  

 

Οι οδηγοί αξίας γενικού επιπέδου, όπως η αύξηση των πωλήσεων, τα λειτουργικά περιθώρια και 

οι κεφαλαιακές αποδόσεις, δύσκολα εφαρμόζονται σε επίπεδο λειτουργικό, καθώς αφορούν το 

σύνολο της επιχείρησης. Παραδείγματα οδηγών αξίας που εφαρμόζονται σε λειτουργικό επίπεδο 

έχουν τη μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια, (π.χ. κόστος ανά παραγγελία, χρόνος είσπραξης ή 

πληρωμής λογαριασμών). Στο ενδιάμεσο επίπεδο του επιχειρησιακού τμήματος ανήκουν οδηγοί 

αξίας, όπως το μίγμα πελατών, η παραγωγική δυναμικότητα, o μερισμός σταθερών εξόδων κ.α. 

(Koller, 1994) 

 

Η βιβλιογραφία αναφέρει πληθώρα παραγόντων οι οποίοι συνιστούν οδηγούς αξίας. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τους ακόλουθους: ποσοστό αύξησης των πωλήσεων, λειτουργικό περιθώριο 

κέρδους, επένδυση σε κεφάλαιο κίνησης και σε πάγιο κεφάλαιο, κόστος κεφαλαίου, διάρκεια 

αύξησης της αξίας (Rappaport, 1998).  Κάθε οδηγός αξίας συνδέεται με ένα μέτρο επίδοσης, το 

οποίο αποτελεί και εκφράζει ποσοτικά τη δημιουργία αξίας. Στον πίνακα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να εκφράσουν κάποιους από τους οδηγούς αξίας 

που μόλις αναφέρθηκαν (Walters, 1997).  
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Πίνακας 2.1. Οδηγοί Αξίας και Κριτήρια Επίδοσης 

Ποσοστό Αύξησης Πωλήσεων 

Στοιχεία που συνθέτουν το Κεφάλαιο Κίνησης

Προγραμματισμένες/Πραγματοποιηθείσες
στην περίοδο σχεδιασμού

Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους

Επένδυση σε Κεφάλαιο Κίνησης
Επένδυση σε πάγιο κεφάλαιο

Ελεύθερες Ταμειακές Ροές

ROE (ή ROI) - κόστος κεφαλαίου
Θετική Καθαρή Παρούσα Αξία/χρονικός ορίζοντας
Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία/Πωλήσεις

∆ιάρκεια αύξησης της Αξίας

     Χρηματικά ∆ιαθέσιμα
     Λογαριασμοί Εισπρακτέοι

     Προπληρωμένα έξοδα
     Λογαριασμοί Πληρωτέοι

     Αποθέματα                    ως % του Συνολικού Κεφαλαίου Κίνησης

Οδηγοί Αξίας Μέτρα Επίδοσης
Αύξηση Μεριδίου Αγοράς/έτος

Προγραμματισμένα/Πραγματοποιηθέντα
περιθώρια ανάπτυξης, 
Κερδών προ Τόκων & Φόρων

 

 

 

2.3.4.2.  Μελέτες περιπτώσεων επιχειρήσεων που έχουν υιοθετήσει την 

προσέγγιση Διοίκησης με βάση την Αξία 

 

Ο ακόλουθος πίνακας (2.2.) δείχνει τα πεδία (διαστάσεις) και τον τρόπο εφαρμογής  του VBM, 

μέσω «λύσεων που προτείνονται» σε επιμέρους θέματα (Teemu and Ikäheimo, 2003). 

 

Πίνακας 2.2. Πρακτική εφαρμογή της Διοίκησης με Βάση την Αξία  

Τα bonuses πληρώνονται με βάση τις μεταβολές του EVA.
∆εν έχουν ανώτατο όριο, γίνεται χρήση "τράπεζας" ώστε να αποφεύγεται η μυωπική 
βραχυχρόνια συμπεριφορά.
∆ίνονται δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) μόνο στα 
υψηλόβαθμα στελέχη με συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα στόχων.

Βελτίωση του τρέχοντος επιπέδου EVA. 
Το ελάχιστα αποδεκτό επίπεδο είναι μηδενικό EVA.
Ο καθορισμός των στόχων συνδέεται με τους οδηγούς αξίας

Μεγιστοποίηση της περιουσίας των μετόχων. 
Σύστημα EVA (ή των οδηγών αξίας) ως μοναδικός στόχος σε όλο τον οργανισμό.
Στρατηγική προσανατολισμένη στη δημιουργία αξίας αποτελεί την μόνη δυνατή 
λύση. Τα επιχειρηματικά τμήματα είναι υπεύθυνα για το στρατηγικό σχεδιασμό
Η επίδοση μετριέται με τη χρήση μέτρων οικονομικού κέρδους
 και οδηγών αξίας από πάνω προς τα κάτω

Μέτρηση Επίδοσης

Καθορισμός Στόχων

Ανταμοιβή

Στόχοι & Στρατηγικές

Στρατηγικές Αποφάσεις

Λειτουργικές Αποφάσεις

Λύσεις που προτείνει το VBM
∆ιοικητικός Έλεγχος

Επίδραση στη λήψη αποφάσεων

Τόσο οι ισολογισμοί όσο και οι καταστάσεις εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη,
οδηγώντας σε καλύτερες επενδύσεις κεφαλαίου
και αποτελεσματικότερη διοίκηση κεφαλαίου κίνησης

Με βάση τους υπολογισμούς του EVA λαμβάνονται αποφάσεις όπως, 
εξαγορές, στρατηγικές επενδύσεις κεφαλαίου, εκποιήσεις (divestments).
Ο στρατηγικός σχεδιασμός διενεργείται εντός των επιχειρηματικών τμήματων.

∆ιαστάσεις της ∆ιοίκησης με βάση την Αξία 
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Συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την υιοθέτηση στην πράξη της προσέγγισης VBM, 

απεικονίζονται στον επόμενο πίνακα (2.3.), όπου δίνονται οι βασικές πτυχές της προσέγγισης 

αυτής σε έξι διαφορετικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη μελέτη των Teemu and Ikaiemu (2003). 

 

Πίνακας 2.3. Μελέτη Περιπτώσεων Επιχειρήσεων που υιοθέτησαν το VBM 
Περίπτωση A B C D E F

Επίπεδο υιοθέτησης group
αυτόνομο
τμήμα

αυτόνομο
τμήμα group group group

Χρόνος Υιοθέτησης 1993 1998 1999 1993-1994 1999 1993-1994

Στρατηγικές Αποφάσεις

Επικέντρωση στην κύρια 
δραστηριότητα
με έμφαση στην κριτική 
στρατηγική

Εξαγορές
∆ιαμόρφωση σεναρίων
στρατηγικής

Εξαγορές
Μερισμός
των επενδυτικών
κεφαλαίων

Μεταβολή
του WACC

Λειτουργικές Αποφάσεις
Έμμεσο αντίκτυπο
μέσω της μέτρησης
της επίδοσης

Σταθερότητα στις 
μεθόδους
ανάλυσης 
επενδύσεων

Οικονομική κερδοφορία
πελατών & προμηθευτών

Όροι πληρωμών, 
λειτουργικών 
επενδύσεων

Μεταβολή
του WACC

Μεταβολή
του WACC

Στόχοι και Στρατηγικές
Αποτελεσματικότητα 
SVA

Αύξηση SVA
Αποτελεσματικότητα
SVA

Αποτελεσματικότητα
SVA

Αποτελεσματικότητα
SVA

Αύξηση SVA

Οργανωσιακό επίπεδο 
όπου 
η υιοθέτηση του VBM έχει 
μεταβάλει 
τα συστήματα μέτρησης, 
τους στόχους και τις 
ανταμοιβές

Επιχειρησιακό τμήμα
(business unit)

Επιχειρησιακό 
τμήμα
(business unit)

Επιχειρησιακό τμήμα
(business unit)

Αυτόνομο Τμήμα
(divisional level)

Αυτόνομο Τμήμα
(divisional level)

Αυτόνομο Τμήμα
(divisional level)

Μέτρο Επίδοσης
EVA & άλλα
χρηματοοικονομικά μέτρα

EVA & άλλα
χρηματοοικονομικά 
μέτρα

EVA & οδηγοί  EVA &
 μη χρηματοοικονομικά 
μέτρα

EVA & άλλα
χρηματοοικονομικά & 
μη-
χρηματοοικονομικά 
μέτρα

EVA & 3 ακόμα 
χρηματοοικονομικά 
μέτρα, εξίσου 
σημαντικά

ROCE ο κύριος στόχος 
& 
άλλα χρηματοοικονομικά 
μέτρα

Καθορισμός Στόχων
Στόχοι σε διαδικασίες 
προϋπολογισμού σε ετήσια 
βάση

Στόχοι σε 
διαδικασίες 
προϋπολογισμού 
σε ετήσια βάση

Κυλιόμενοι Στόχοι τρεις 
φορές
το έτος παράλληλα με τον 
κυλιόμενο προϋπολογισμό

Ο καθορισμός των 
στόχων
& των κινήτρων είναι
ανεξάρτητος από τον 
προϋπολογισμό, σε 
ετήσια βάση

Στόχοι σε διαδικασίες 
προϋπολογισμού σε 
ετήσια βάση

Οι στόχοι σχετικοί
με το EVA, 
τίθενται όταν οι 
επιχειρησιακές συνθήκες 
είναι ευνοϊκές. Οι στόχοι 
στη διαδικασία του 
προϋπολογισμού 
τίθενται σε ετήσια βάση

Κίνητρα και ανταμοιβές
συνδέονται με:

EVA και άλλα
χρηματοοικονομικά μέτρα 

EVA και άλλα
χρηματοοικονομικά 
μέτρα
και επιπλέον 
προσωπικοί στόχοι

Χρηματοοικονονικά 
(οδηγούς EVA)
 & προσωπικούς στόχους 
& μελλοντικά με 
μη-χρηματοοικονομικά, 
όπως το BSC
εφόσον είναι διαθέσιμο

EVA και άλλα
χρηματοοικονομικά 
μέτρα 

ΕΒΙΤ, EPS
ROCE & 
άλλα χρηματοοικονομικά 
μέτρα

∆ιοικητικός Έλεγχος

Λήψη Αποφάσεων

 

 

 

2.4. Η κριτική στη Διοίκηση με βάση την Αξία και οι δυσκολίες 

κατά την εφαρμογή της 

Παρά το γεγονός ότι η Διοίκηση με βάση την Αξία αποκτά ολοένα περισσότερους υποστηρικτές, 

τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο, αξιοσημείωτη είναι η κριτική που 
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έχει κατά καιρούς ασκηθεί εις βάρος της. Στη συνέχεια αναφέρονται τα κυριότερα σημεία για τα 

οποία η προσέγγιση αυτή έχει επικριθεί. 

 

Πρώτα από όλα, το VBM κατηγορείται ότι εστιάζει περισσότερο στη μείωση του κόστους παρά 

στη δημιουργία εισοδήματος, ειδικά στην περίπτωση που η τελικώς δημιουργημένη αξία 

οφείλεται στη μείωση της επένδυσης σε αποθέματα ή σε διαδικασίες ανάθεσης μη στρατηγικών 

δραστηριοτήτων σε φορείς εκτός της επιχείρησης (outsourcing). Σε τελική ανάλυση, όπως 

αναφέρθηκε και στην παράγραφο 2.2.1.4, η δημιουργία αξίας προκειμένου να είναι συνεχής, θα 

πρέπει να προκύπτει από δραστηριότητες καινοτόμες, οι οποίες, όμως, δεν είναι πάντα εμφανείς 

στην ανάλυση VBΜ. Επιπλέον, η ανάλυση με βάση την αξία αξιολογεί μόνο γνωστές 

εναλλακτικές, ενώ αδυνατεί να δημιουργήσει ένα στρατηγικό όραμα για την επιχείρηση ή να 

δημιουργήσει νέες εναλλακτικές στρατηγικές που προσαρμόζονται στο υπάρχον όραμα (Slater 

and Olson, 1996). 

 

Επιπρόσθετα, άλλος κίνδυνος που ενέχει η εφαρμογή του VBM, αφορά το ενδεχόμενο να μην 

έχει καμία επίδραση στα στελέχη της πρώτης γραμμής και στις αποφάσεις που αυτά λαμβάνουν. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Koller (1994), ακόμα και εάν ο σχεδιασμός μιας εταιρίας 

περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές άψογη μεθοδολογία (π.χ. λεπτομέρειες για το πώς οι μονάδες 

της επιχείρησης έχουν αποτιμηθεί, προβλέψεις για τις ταμειακές ροές, το κόστος και τη δομή του 

κεφαλαίου), δεν έχει ουσιαστική επίδραση στην επιχείρηση, εφόσον δεν υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ υψηλών και λοιπών στελεχών και συνεπώς δεν περιλαμβάνει πληροφορίες για τη 

στρατηγική και τα λειτουργικά ζητήματα της εταιρίας.  

 

Περισσότερα είναι τα επικριτικά σχόλια τα οποία έχει δεχθεί η διοικητική αυτή προσέγγιση για 

τις μεθοδολογίες τις οποίες εφαρμόζει προκειμένου να αποδώσει τη δημιουργία ή καταστροφή 

της περιουσίας των μετόχων. Για παράδειγμα, πολλά μέτρα με βάση το υπολειμματικό εισόδημα, 

επικρίνονται για το μεγάλο βαθμό δυσκολίας που έχει ο υπολογισμός τους, όπως, π.χ. η 

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία κατόπιν προσαρμογών (Slater and Olson, 1996). Αναλυτικά τα 

μέτρα οικονομικού κέρδους και οι αδυναμίες που τα χαρακτηρίζουν περιγράφονται στο επόμενο 

κεφάλαιο. 
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Έρευνα της CIMA (2001) έφερε στο φως κάποιες από τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν συχνά επιχειρήσεις κατά την εφαρμογή του VBM, όπως: 

 Δυσκολίες συμπεριφοράς που σχετίζονται με την κατανόηση από τα στελέχη της 

διοίκησης των νέων μέτρων, την αποφυγή βραχυπρόθεσμων συμπεριφορών και 

πολυπλοκότητας 

 Τεχνικές δυσκολίες που αφορούν τη συλλογή των σωστών δεδομένων, τη 

μεταβλητότητα του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου, την αξιοπιστία των 

υποθέσεων που χρησιμοποιούνται 

 Οργανωσιακές δυσκολίες, όπως η υπέρβαση εσωτερικών αντιστάσεων από 

αναλυτές που εμμένουν στη χρησιμοποίηση λογιστικών πληροφοριών, 

προβλήματα σχετικά με το χρόνο και την προσπάθεια που καταβάλλεται 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία εφαρμογής προχωράει σωστά 

 

Η αρνητική στάση που τηρούν πολλοί απέναντι στο VBM, και δεν το υιοθετούν, οφείλεται σε 

δύο βασικούς «μύθους» που το περιβάλλουν (Knight, 1997). Σύμφωνα με τον πρώτο, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τα οποία υποστηρίζουν κάποιες επιχειρήσεις ότι τις διακρίνουν, 

αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, καθώς η διοίκηση 

στις εν λόγω επιχειρήσεις ασκείται με βάση την πείρα και άλλα περισσότερο εξειδικευμένα 

συστήματα. Κλάδοι όπως αυτοί της υψηλής τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών ενστερνίζονται την παραπάνω άποψη. Ο δεύτερος «μύθος»  αφορά την εμμονή στην 

αποτελεσματικότητα των Κερδών και συχνότερα των Κερδών ανά Μετοχή και την 

προτεραιότητα που δίνεται από τη διοίκηση στη βελτίωση αυτών των μεγεθών. 

 

Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή της VBM είναι η προσαρμογή της εταιρικής κουλτούρας. 

Η χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών μέτρησης της αξίας, αν και είναι μία από τις κυριότερες 

παραμέτρους επιτυχίας του VBM, δεν αρκεί για να χαρακτηριστεί ένας οργανισμός ως εταιρία 

VBM. Έρευνα που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Harvard Business School με την υποστήριξη της 

Boston Consulting Group προσδιορίζει έναν αριθμό διοικητικών προκλήσεων που εξασφαλίζουν 

ότι το VBM εφαρμόζεται επιτυχώς. Σε παρόμοια συμπεράσματα καταλήγει και εκτεταμένη 

έρευνα του INSEAD (Boulos et al., 2001). Οι προκλήσεις, που αποτελούν και το θεμέλιο για 

συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους, συνδέονται με τα στάδια εφαρμογής του 
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επιτυχημένου VBM, που διατυπώθηκαν στην ενότητα 2.3.4.: σαφή δέσμευση σε επίπεδο 

ανώτερης διοίκησης, εκπαίδευση εργαζόμενων, ορισμός στόχων επίδοσης που συνδέονται με 

μέτρα Οικονομικού Κέρδους και παράλληλα σύνδεση αυτών με τα συστήματα ανταμοιβών της 

διοίκησης και των εργαζομένων, αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών και επενδύσεων με 

κριτήριο τη μεγιστοποίηση της δημιουργίας οικονομικού κέρδους σε μακροχρόνιο ορίζοντα. 

Επιπρόσθετα, σημαντική κρίνεται η αλλαγή των συστημάτων λογιστικής και ελέγχου ώστε να 

αποφευχθεί η λογιστική πολυπλοκότητα. Ειδικότερα, ουσιαστική συμβολή στην επιτυχία του 

συστήματος VBM έχουν ο προσδιορισμός των οδηγών αξίας που επιδρούν σημαντικά στο 

οικονομικό κέρδος, η ενσωμάτωση του προϋπολογισμού στον στρατηγικό σχεδιασμό, η 

επένδυση στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, ώστε τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα 

και με βάση αυτά να κριθεί η επίδραση στην αξία της στρατηγικής κάθε μονάδας. 

 

Πέρα από όλες τις παραπάνω προκλήσεις, οι οποίες εάν δεν αντιμετωπιστούν πιθανόν να 

αποτελέσουν παράγοντες αποτυχίας της εφαρμογής του VBM, αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

και τα ακόλουθα πιθανά αίτια αποτυχίας του συστήματος: μη ρεαλιστικές προσδοκίες, 

υπερβολική αφοσίωση στα συστήματα μέτρησης σε σημείο που θεωρούνται λανθασμένα ως 

υποκατάστατα στρατηγικών και διαδικασιών λήψης αποφάσεων, μεγάλη πολυπλοκότητα ειδικά 

στα συστήματα μέτρησης της αξίας (Knight, 1997). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ  

 

3.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Αν και η ανάλυση της Διοίκησης με βάση την Αξία δεν εξαντλείται στη μελέτη των 

εφαρμοζόμενων μέτρων, το ζήτημα που ανακύπτει κατά την εφαρμογή της είναι ποιο από τα 

προτεινόμενα στη βιβλιογραφία μέτρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της αξίας που 

δημιουργεί η επιχείρηση για τους φορείς της επιχειρηματικής δράσης. Τα περισσότερα από τα 

μέτρα με βάση την αξία (value-based metrics) αναπτύχθηκαν κυρίως από επιχειρήσεις και 

εταιρίες συμβούλων μετά την εκτεταμένη κριτική που ασκήθηκε στα παραδοσιακά λογιστικά, με 

βάση το κέρδος, μέτρα (profit-based measures), όπως για παράδειγμα απόδοση επί της 

επένδυσης (ROI),  απόδοση του ενεργητικού (ROA), κέρδη προ τόκων και φόρων (ΕΒΙΤ), κέρδη 

ανά μετοχή (EPS).  

 

O έντονος ανταγωνισμός στο χώρο του VBM, όπως χαρακτηριστικά τον αποκαλεί ο Randy 

Myers “Πόλεμο των μέτρων” (1996), δεν έχει αναδείξει ακόμα το νικητή. Παρά το γεγονός ότι οι 

υποστηρικτές κάθε μέτρου διαβεβαιώνουν την ανωτερότητά του σε σχέση με τις εναλλακτικές 

προσεγγίσεις, τα περισσότερα διαμορφώνονται γύρω από την ίδια βασική ιδέα, την ιδέα του 

Υπολειμματικού Εισοδήματος: Προκειμένου να δημιουργηθεί αξία για τους μετόχους, οι 

επιχειρήσεις πρέπει να πετύχουν αποδόσεις επί του επενδυμένου κεφαλαίου που να υπερβαίνουν το 

κόστος κεφαλαίου τους (Ittner and Larcker, 2001; Bromwich and Walker, 1998; Dechow et al., 

1999; O Hanlon and Peasnell, 2001). 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιλαμβάνεται η παρουσίαση των σύγχρονων με βάση την αξία μέτρων 

επίδοσης. Στόχος είναι να διερευνηθεί σε θεωρητικό επίπεδο η αποτελεσματικότητα των 

επιμέρους μεθοδολογιών κατά τη διαδικασία απόκτησης και διαχείρισης των πόρων της 

επιχείρησης προκειμένου να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά 

περιγράφονται οι σημαντικότερες διακρίσεις των διαφόρων προσεγγίσεων μέτρησης της αξίας 
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και της επίδοσης της επιχείρησης (ενότητα 3.2). Στη συνέχεια, παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

αδυναμίες των παραδοσιακών μεθόδων μέτρησης της δημιουργίας αξίας με βάση το λογιστικό 

κέρδος (ενότητα 3.3) που οδήγησαν στην εμφάνιση των σύγχρονων προσεγγίσεων. Ακολουθεί, 

τέλος, εκτεταμένη ανάλυση των σύγχρονων μέτρων προστιθέμενης αξίας (ενότητα 3.4).  

 

3.2. Διακρίσεις των προσεγγίσεων μέτρησης δημιουργίας αξίας 

3.2.1. Γενικές Παρατηρήσεις 

Οι προσεγγίσεις μέτρησης μετοχικής αξίας μπορούν να ομαδοποιηθούν σε κατηγορίες με βάση 

διάφορα κριτήρια, όπως για παράδειγμα ανάλογα με το εάν βασίζονται στο λογιστικό κέρδος ή 

στο οικονομικό κέρδος, περιλαμβάνουν το κόστος ιδίων κεφαλαίων ή όχι, εκφράζουν την αξία 

της επιχείρησης σε χρηματικούς όρους ή σε ποσοστό, υπολογίζονται σε επίπεδο αυτόνομων 

τμημάτων της επιχείρησης ή μόνο συνολικά σε επίπεδο επιχείρησης, περιλαμβάνουν την αξία 

μελλοντικών επενδύσεων ή όχι. Δεν υπάρχει ένα μέτρο που να υπερτερεί ξεκάθαρα των 

υπολοίπων. Σύμφωνα με έρευνα του CIMA (Cooper et al., 2001), τα μέτρα αξίας δεν 

εφαρμόζονται σε όλες τις διαδικασίες διοίκησης, ανεξάρτητα από το εάν η επιχείρηση είναι 

προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση των μετόχων ή των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. 

Κάποιες επιχειρήσεις, για παράδειγμα, ισχυριζόμενες ότι οι αρχές για τη δημιουργία αξίας 

απαιτούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά όχι και στην εκ των υστέρων αποτίμηση 

της επίδοσης, δεν χρησιμοποιούν μέτρα VBM για σκοπούς ελέγχου (monitoring). 

 

Στη συνέχεια παρατίθενται δύο από τις πιο χρήσιμες διακρίσεις που προτείνονται από τη σχετική 

βιβλιογραφία, η διάκριση σε παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις μέτρησης δημιουργίας 

αξίας (3.2.2) και η διάκριση των τελευταίων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της πληροφόρησης 

(3.2.3). Το VBM προτείνει την εφαρμογή των λεγόμενων σύγχρονων μέτρων επίδοσης, τα οποία 

και αναλύονται διεξοδικά στην ενότητα 3.4. Στην παρούσα ενότητα, κρίθηκε σημαντική η 

παράθεση επιπρόσθετων διακρίσεων των διαφόρων μέτρων (υποενότητα 3.2.4), οι οποίες 

προτείνονται στη βιβλιογραφία (Young and O’ Byrne, 2001; Ryan and Trahan, 1999, 2007; 

Weaver and Weston, 2002; Slater & Olson, 1996). 
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3.2.2. Παραδοσιακές και Σύγχρονες Προσεγγίσεις Μέτρησης Δημιουργίας Αξίας 

Βασική είναι η διάκριση των μεθόδων μέτρησης δημιουργίας της αξίας των μετόχων σε 

συμβατικές – παραδοσιακές, με βάση το λογιστικό κέρδος από τη μία πλευρά, και στις 

σύγχρονες, με βάση την αξία από την άλλη πλευρά. Στις παραδοσιακές μεθόδους 

συγκαταλέγονται οι δείκτες EPS, ROI, ROE, ROA, EBIT9 και γενικά τα μέτρα που βασίζονται 

στο λογιστικό κέρδος. Η κατηγορία των σύγχρονων μεθόδων μέτρησης περιλαμβάνει τόσο τα 

μέτρα προστιθέμενης αξίας (value-added) όσο και τα σχετικά με αυτά μέτρα ταμειακών ροών, 

όπως την ταμειακή προστιθέμενη αξία, (Cash Value Added, CVA), την ταμειακή απόδοση επί 

της επένδυσης (Cash Flow Return on Investment, CFROI), την ελεύθερη ταμειακή ροή (Free 

Cash Flow, FCF) κ.α.. Κοινό στοιχείο των σύγχρονων μέτρων αξίας της επιχείρησης αποτελεί η 

έννοια του οικονομικού κέρδους, η οποία και αναλύεται στη συνέχεια (3.4.2). 

 

Τα σύγχρονα μέτρα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στην αξιολόγηση επενδύσεων, αλλά και ως 

δείκτες της αξίας των μετόχων και των μελλοντικών μετοχικών αποδόσεων. Χρησιμοποιούνται 

σε συμφωνίες ανταμοιβής διοικητικών στελεχών, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην 

ενημέρωση εξωτερικών ενδιαφερόμενων μερών. Υποστηρίζεται από πολλούς πρακτικούς ότι π.χ. 

ο δείκτης Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (Economic Value Added, EVA) είναι ένα 

λειτουργικό μέτρο επίδοσης συνεπές με το μοντέλο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών σε 

ό,τι αφορά την πρόβλεψη των αγοραίων τιμών και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους10. 

 

                                                 
9 Τα μέτρα αυτά περιγράφονται συνοπτικά στην παρ. 3.3.1. 
10 Σχετικές εμπειρικές μελέτες περιλαμβάνονται στο 4ο κεφάλαιο 
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3.2.3. Διάκριση των σύγχρονων προσεγγίσεων ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της 

πληροφόρησης 

 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις μέτρησης της αξίας που δημιουργεί η επιχείρηση για τους φορείς της 

θα μπορούσαν να ομαδοποιηθούν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων που απαιτούνται 

για την μέτρησή της (Ameels and Scheipers, 2002).  

 

Στην περίπτωση που τα δεδομένα της χρηματιστηριακής αγοράς παρέχουν την πληροφόρηση 

που απαιτείται για να υπολογιστεί η αξία της επιχείρησης με σαφήνεια, χρησιμοποιείται η 

εισηγμένη προσέγγιση (listed perspective) στη μέτρηση της αξίας, καθώς αναφέρεται σε 

εισηγμένες επιχειρήσεις. Η Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (Market Value Added, MVA) αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό μέτρο αυτής της κατηγορίας. Από την άλλη πλευρά, πολλές επιχειρήσεις 

(μεταξύ των οποίων όλες οι μη-εισηγμένες) εκτιμούν την αξία των κοινών μετοχών με έμμεσο 

τρόπο, χρησιμοποιώντας ένα εναλλακτικό μοντέλο αποτίμησης. Σε αυτή την περίπτωση, τα 

μέτρα δημιουργίας αξίας μπορούν να φανούν χρήσιμα, τόσο στην εκτίμηση της επίδοσης των 

τμημάτων (divisional performance), όσο και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε εταιρικό ή 

τμηματικό επίπεδο, παρέχοντας κάθε φορά τις κατάλληλες πληροφορίες. Η μέθοδος αυτή 

ποσοτικοποίησης και μέτρησης της αξίας, όταν τα στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα από την αγορά 

και η πληροφόρηση προέρχεται από το εσωτερικό της επιχείρησης, χαρακτηρίζεται ως μη 

εισηγμένη προσέγγιση («non-listed perspective»). Η κατηγορία μέτρων μη εισηγμένης 

προσέγγισης μπορεί να διακριθεί σε δύο υποκατηγορίες: μέτρα μιας περιόδου (single period) και 

μέτρα πολλών περιόδων (multi-period). Στα μέτρα μιας περιόδου συγκαταλέγεται η Οικονομική 

Προστιθέμενη Αξία (EVA). Συνήθως, η μέτρηση της αξίας βασίζεται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. Η δομή των χρηματοοικονομικών καταστάσεων συνεπάγεται, 

ωστόσο, κάποια προβλήματα, εξαιτίας για παράδειγμα της χρήσης λογιστικών κερδών, τα οποία 

αναλύονται στη συνέχεια (3.3.2). Επιπλέον, κατά τον Günther (1997), παρατηρείται μικρή 

συσχέτιση μεταξύ των με βάση το κέρδος μέτρων και της αποτίμησης που εφαρμόζουν οι 

κεφαλαιαγορές. Για να ξεπεραστούν τα παραπάνω προβλήματα, προτείνεται να γίνουν 

προσαρμογές στα συγκεκριμένα λογιστικά μεγέθη, ώστε η μέτρηση να αντανακλά με 

μεγαλύτερη ακρίβεια την προστιθέμενη αξία. 
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3.2.4. Άλλες Προτεινόμενες στη βιβλιογραφία διακρίσεις των μέτρων αξίας 

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται τέσσερις ακόμα διακρίσεις των μέτρων δημιουργίας αξίας, οι 

οποίες προτείνονται στη βιβλιογραφία της Διοίκησης με βάση την Αξία. 

 Σύμφωνα με τη διάκριση που προτείνεται από τους Young and O’ Byrne (2001), οι μέθοδοι 

μέτρησης της αξίας των μετόχων κατηγοριοποιούνται στις ακόλουθες ομάδες : 

1. Μέτρα υπολειμματικού εισοδήματος 

2. Μέτρα συστατικών στοιχείων του υπολειμματικού εισοδήματος 

3. Μέτρα με βάση την αγορά 

4. Μέτρα ταμειακών ροών 

5. Παραδοσιακά μέτρα εισοδήματος 

 

Πιο αναλυτικά: 

Τα Μέτρα υπολειμματικού εισοδήματος, όπως η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (EVA), το 

Οικονομικό Κέρδος (EP), η Ταμειακή Προστιθέμενη Αξία (CVA), προκύπτουν από την 

αφαίρεση του κόστους κεφαλαίου (ξένου και ιδίου) από τα λειτουργικά κέρδη, είτε αυτά 

μετρώνται στη βάση των δεδουλευμένων λογιστικών στοιχείων είτε στη βάση ταμειακών ροών. 

 

Τα Μέτρα συστατικών στοιχείων του υπολειμματικού εισοδήματος τυπικά δεν περιλαμβάνουν το 

κόστος του κεφαλαίου. Επειδή ακριβώς αποτελούν λειτουργικά αποκεντρωμένα μέτρα και 

παρέχουν πιο λεπτομερή πληροφόρηση σε σύγκριση με το υπολειμματικό εισόδημα, συνδέονται 

περισσότερο με τα πεδία ευθυνών των μεσαίων διοικητικών στελεχών και χρησιμοποιούνται στο 

κατώτερο επίπεδο επιχειρηματικών μονάδων. Μεταξύ άλλων, στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα 

«κέρδη προ τόκων και φόρων» (EBIT), «τα κέρδη προ τόκων και φόρων αφού προστεθεί η 

απόσβεση» (EBITDA), «το καθαρό λειτουργικό κέρδος μετά από φόρους» (NOPAT), «η 

απόδοση επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων» (RONA) 

 

Τα Μέτρα με βάση την αγορά προκύπτουν από τις αγορές κεφαλαίου και περιλαμβάνουν τη 

συνολική απόδοση για τους μετόχους (TSR), την Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (MVA). 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τον σωστό υπολογισμό των παραπάνω μέτρων είναι οι αξιόπιστες 
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εκτιμήσεις σχετικά με την αξία των μετοχών, προϋπόθεση που εξασφαλίζεται μόνο στις 

εισηγμένες εταιρίες. 

 

Τα Μέτρα ταμειακών ροών σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιδράσεις της 

λογιστικής αυτοτέλειας των χρήσεων (accrual accounting) και περιλαμβάνουν τη λειτουργική 

ταμειακή ροή (CFO), την ελεύθερη ταμειακή ροή (FCF) και την Ταμειακή Απόδοση επί της 

Επένδυσης (CFROI) 

 

Τα Παραδοσιακά μέτρα εισοδήματος περιλαμβάνουν τα μέτρα εκείνα τα οποία λάμβαναν υπόψη 

τους τα στελέχη και οι αναλυτές των επιχειρήσεων για πολλές δεκαετίες, όπως είναι το καθαρό 

εισόδημα και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS). 

 

Κάποια από τα μέτρα δεν ανήκουν αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία, όπως η CVA που 

ανήκει και στα μέτρα ταμειακών ροών και στα μέτρα υπολειμματικού εισοδήματος, τα EBIT που 

συγκαταλέγονται και στα παραδοσιακά μέτρα και στα μέτρα που είναι συστατικά του 

υπολειμματικού εισοδήματος. 

 

 Οι Ryan and Trahan (2007) διακρίνουν τέσσερις παραλλαγές των μέτρων δημιουργίας αξίας, 

οι οποίες είναι δημοφιλείς στον επιχειρηματικό τύπο. Η ομοιότητά τους έγκειται στο ότι 

αποτελούν μέτρα επίδοσης μίας περιόδου τα οποία λαμβάνουν υπόψη την απόδοση του 

επενδυμένου κεφαλαίου και το σχετικό κόστος κεφαλαίου. Επιπλέον, και τα τέσσερα μέτρα 

είναι συνεπή με την αξιολόγηση της προεξοφλημένης ταμειακής ροής: 

1. Μέθοδοι Προεξοφλημένης Ταμειακής Ροής (Discounted Cash Flows, DCF), για 

παράδειγμα Προστιθέμενη Μετοχική Αξία (SVA): παρουσιάζουν την αξία ως 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες σε παρούσα αξία με 

συντελεστή προεξόφλησης το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης (Rappaport, 1998). 

2. Ταμειακή Απόδοση επί της Επένδυσης (ή Απόδοση Ταμειακών Ροών επί της Επένδυσης 

– Cash Flow Return on Investment, CFROI): εκφράζει την εκτίμηση για την ταμειακή 

ροή μίας περιόδου της επιχείρησης σαν ποσοστό της συνολικής επένδυσης (Madden, 

1999). 
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3. Απόδοση επί του Επενδυμένου Κεφαλαίου (Return on Invested Capital, ROIC): ορίζεται 

ως ο λόγος των καθαρών λειτουργικών κερδών μείον τους φόρους προς το επενδυμένο 

κεφάλαιο.  

4. Υπολειμματικό Εισόδημα (Residual Income, RI): μετρά τα επιπλέον κέρδη πάνω από την 

κεφαλαιακή επιβάρυνση με βάση επενδυτικές ευκαιρίες παρόμοιου κινδύνου. Η Stern 

Stewart & Co κατέστησε δημοφιλές το Υπολειμματικό Εισόδημα με την εμπορική 

ονομασία EVA® (Wallace, 1997 & 1998).  

 

 Σύμφωνα με τους Weaver and Weston (2002), οι βασικότερες μέθοδοι μέτρησης της 

επίδοσης που χρησιμοποιούνται ευρέως στη βιβλιογραφία της Διοίκησης με βάση την Αξία 

είναι:  

1. Αποτίμηση προεξοφλημένης ταμειακής ροής (Discounted Cash Flow, DCF) στα πλαίσια 

της ανάλυσης εσωτερικής αξίας (Intrinsic Value Analysis, IVA). 

2. Αποδόσεις στους μετόχους (Returns to Shareholders, RTS) αποτελούμενες από τα 

κεφαλαιακά κέρδη και τα μερίσματα. 

3. Οικονομικό Κέρδος ή Οικονομική Προστιθέμενη Αξία, υπολογισμένη κατά μέσο όρο και  

σε επαυξητική βάση 

4. Η σχέση μεταξύ αγοραίας αξίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων  της επιχείρησης και 

της λογιστικής αξίας των λειτουργικών στοιχείων της που εκφράζεται με τα ακόλουθα 

μέτρα: 

a. συντελεστή q 

b. Αγοραία προς Λογιστική Αξία (Market-to-Book ratio) 

c. Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (Market Value Added, MVA) 

 

Η δεύτερη και τέταρτη ομάδα μέτρων περιλαμβάνουν άμεσα την πληροφόρηση της αγοράς, ενώ 

η πρώτη και η τρίτη προκύπτουν από πληροφόρηση σχετικά με την επιχείρηση, σύμφωνα με το 

χρηματοοικονομικό στρατηγικό σχέδιο. 

 

 Σύμφωνα με τους Slater and Olson (1996), με κριτήριο τους διαφορετικούς στόχους που 

επιδιώκουν, οι τεχνικές της διοίκησης με βάση την αξία και τα αντίστοιχα μέτρα μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες:  
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(α) σχεδιασμού και αξιολόγησης νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών και  

(β) ανάλυσης και βελτίωσης τρεχουσών διαδικασιών 

 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι τεχνικές της Προεξοφλημένης Ταμειακής Ροής, καθώς 

οδηγούν τον αναλυτή στην πρόβλεψη όλων των επενδύσεων και των εξόδων (ταμειακών ροών) 

που συνεπάγεται η νέα επένδυση αλλά και όλων των εισοδημάτων που πρόκειται να 

δημιουργηθούν από αυτήν. Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν μέτρα όπως η Οικονομική 

Προστιθέμενη Αξία (EVA), η οποία θεωρείται περισσότερο κατάλληλη για την εκτίμηση της 

δημιουργίας αξίας τρεχουσών διαδικασιών (ενότητα 2.3.4, 1o στάδιο εφαρμογής VBM,)  

 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναλύεται η διάκριση που κατηγοριοποιεί τις μεθόδους μέτρησης 

της αξίας που δημιουργεί η επιχείρηση για τους μετόχους σε συμβατικές- παραδοσιακές με βάση 

το λογιστικό κέρδος από τη μία πλευρά, και σε σύγχρονες με βάση την αξία από την άλλη 

πλευρά. Τα σύγχρονα μέτρα, τα οποία και αποτελούν τα πλέον κατάλληλα κατά την εφαρμογή 

της Διοίκησης με βάση την Αξία, διακρίνονται περαιτέρω σε μέτρα προστιθέμενης αξίας (3.4) 

και μέτρα ταμειακών ροών. 

 

Τα μέτρα ταμειακών ροών αποτελούν μια αρκετά αξιόπιστη προσέγγιση μέτρησης της 

δημιουργίας αξίας, δεδομένου ότι δεν επηρεάζονται από ενδεχόμενες παραποιήσεις των 

λογιστικών κερδών. Γενικά, οι ταμειακές ροές θεωρούνται μία από τις πιο αποδεκτές μεθόδους 

αξιολόγησης επενδύσεων, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης όσο και σε επίπεδο αυτόνομων 

επιχειρηματικών τμημάτων. Οι προεξοφλημένες ταμειακές ροές (Discounted Cash Flows, DFC), 

οι ελεύθερες ταμειακές ροές (Free Cash Flows, FCF), η Καθαρή Παρούσα Αξία (Net Present 

Value, NPV), το Εσωτερικό Ποσοστό Απόδοσης (Internal Rate of Return, IRR), η Λειτουργική 

Ταμειακή Ροή (Operating CashFlow - OCF), η Προστιθέμενη Ταμειακή Αξία (Cash Value 

Added), και η Απόδοση των Ταμειακών Ροών επί της Επένδυσης (Cashflow Return On 

Investment-CFROI) αποτελούν τις βασικότερες προσεγγίσεις αποτίμησης που βασίζονται στην 

ταμειακή ροή.  
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Ωστόσο, τα μέτρα ταμειακών ροών δεν αναλύονται περαιτέρω, καθώς βρίσκονται εκτός του 

περιεχομένου της παρούσας έρευνας, η οποία εστιάζει σε θεωρητικό αλλά και σε εμπειρικό 

επίπεδο στη διερεύνηση των μέτρων προστιθέμενης αξίας και ειδικότερα στις παραλλαγές του 

Οικονομικού Κέρδους. Ο λόγος είναι ότι στον κλάδο των τραπεζών, ο οποίος αποτελεί το πεδίο 

της παρούσας εμπειρικής έρευνας, κρίνεται ότι δεν έχει ουσιαστική σημασία η πληροφόρηση 

που προέρχεται από τα μέτρα ταμειακών ροών, λόγω της φύσης της δραστηριότητας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων. Πιο συγκεκριμένα, καθώς η κύρια δραστηριότητα των τραπεζών αφορά 

τις ταμειακές συναλλαγές (καταθέσεις, δανεισμός), η έννοια του ταμείου και άρα των ταμειακών 

ροών είναι διαφορετική από αυτήν που ισχύει στις υπόλοιπες (μη τραπεζικές) επιχειρήσεις. Στις 

τράπεζες οι ταμειακές ροές αποτελούν την κύρια παραγωγική λειτουργία. 
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3.3 Παραδοσιακές μέθοδοι μέτρησης δημιουργίας αξίας: κριτική 

θεώρηση 

3.3.1. Γενικές Παρατηρήσεις  

Τα μέτρα που παραδοσιακά «εμπιστεύονται» οι διοικούντες για να διαπιστώσουν εάν 

δημιουργείται ή καταστρέφεται αξία για τους μετόχους μέσα από τις λειτουργίες της 

επιχείρησης, βασίζονται στην έννοια του Λογιστικού Κέρδους, ενός μεγέθους που δημοσιεύεται 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και επομένως είναι διαθέσιμο άμεσα σε όλες τις ομάδες 

ενδιαφερόμενων μερών. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα μέτρα αξίας με βάση το λογιστικό 

κέρδος είναι τα ακόλουθα: Κέρδη (Earnings), Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per share, EPS), 

Ρυθμός Αύξησης Κερδών (Earnings Growth), Κέρδη πριν από Τόκους και Φόρους (EBIT). 

Βασισμένοι στα λογιστικά κέρδη είναι και οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι δείκτες απόδοσης, όπως 

ο δείκτης Απόδοσης επί της Καθαρής Θέσης (Return On Equity, ROE), ο δείκτης Απόδοσης του 

Ενεργητικού (Return On Assets, ROA), και ο δείκτης Απόδοσης των Απασχολούμενων 

Κεφαλαίων (Return on Investment, ROI), οι οποίοι χρησιμοποιούνται παραδοσιακά από πολλούς 

αναλυτές στη μέτρηση της επιτυχίας των ακολουθούμενων στρατηγικών και συνολικά της 

επίδοσης των επιχειρήσεων.  Στους πίνακες που ακολουθούν (3.1. και 3.2.) δίνεται συνοπτικά ο 

τρόπος υπολογισμού των βασικών μέτρων κερδοφορίας, στους οποίους βασίζονται και οι 

προαναφερθέντες δείκτες αποδοτικότητας.  
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Μέτρο

Κέρδη πριν από Τόκους, 
Φόρους, Αποσβέσεις 
Earnings before interest, taxes, 
depreciation, amortization, 
EBITDA

Κέρδη πριν από Τόκους & Φόρους
Earnings bedore interest and taxes, EBIT

Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος 
μετά από Φόρους
Net Operating Profit after 
Taxes, NOPAT

Καθαρό Εισόδημα
Net Income

Κέρδη Ανά Μετοχή
Earnings per Share, EPS

 Εισόδημα  Εισόδημα  Εισόδημα  Εισόδημα  Εισόδημα

- ∆απάνες - ∆απάνες - ∆απάνες - ∆απάνες - ∆απάνες
EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA EBITDA

- Απόσβεση πάγιων Π.Σ. - Απόσβεση πάγιων Π.Σ. - Απόσβεση πάγιων Π.Σ. - Απόσβεση πάγιων Π.Σ.
- Απομείωση άυλων Π.Σ - Απομείωση άυλων Π.Σ - Απομείωση άυλων Π.Σ - Απομείωση άυλων Π.Σ
ΕΒΙΤ ΕΒΙΤ ΕΒΙΤ ΕΒΙΤ

* (1 - φορολογικός συντελεστής) * (1 - φορολογικός συντελεστής) * (1 - φορολογικός συντελεστής)
NOPAT NOPAT NOPAT

+ Εισόδημα από Τόκους + Εισόδημα από Τόκους
- ∆απάνες από Τόκους - ∆απάνες από Τόκους
Net Income Net Income

/ # μετοχών σε κυκλοφορία
EPS

Πίνακας 3.1: Μέτρα Κερδοφορίας

Κατάσταση 
Εισοδήματος

 

∆είκτες Απόδοσης
Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
Return on Equity, ROE

Απόδοση Επενδυμένου Κεφαλαίου
Return on Capital Employed, ROCE

 Εισόδημα  Εισόδημα
- ∆απάνες - ∆απάνες
EBITDA EBITDA
- Απόσβεση πάγιων Π.Σ. - Απόσβεση πάγιων Π.Σ.
- Απομείωση άυλων Π.Σ - Απομείωση άυλων Π.Σ
ΕΒΙΤ ΕΒΙΤ

* (1 - φορολογικός συντελεστής)
NOPAT

/ Σύνολο Κοινών Μετοχών
/Καθαρά Περιουσιακά Στοιχεία (Net Assets)
(=Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων
- Μη Τοκοφόρες Βραχ. Υποχρεώσεις)

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων
Return on Equity, ROE

Απόδοση Επενδυμένου Κεφαλαίου
Return on Capital Employed, ROCE

Πίνακας 3.2: ∆είκτες Αποδοτικότητας

Κατάσταση 
Εισοδήματος

Ισολογισμός
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Παρά τη σχετική ευκολία με την οποία υπολογίζονται τόσο τα μέτρα κερδών όσο και οι

αντίστοιχοι δείκτες αποδοτικότητας δεν θεωρούνται κατάλληλα εργαλεία για τη μέτρηση της

δημιουργούμενης για τους μετόχους αξίας, επειδή δεν συλλαμβάνουν τους τρεις θεμελιώδεις

καθοριστικούς παράγοντες της δημιουργίας αξίας: το ποσό, τον χρόνο και τον κίνδυνο των

μελλοντικών ταμειακών ροών της επιχείρησης (Morin and Jarrell, 2001) και η χρήση αυτών των

λογιστικών αριθμών θα πρέπει να εγκαταλειφθεί όταν υιοθετείται το VBM (Ehrbar, 1998). Στις

παραγράφους που ακολουθούν παρατίθεται η κριτική που αφορά γενικά στα λογιστικά κέρδη

και ειδικότερα σε δείκτες που βασίζονται σε αυτά: Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per Share,

EPS), Απόδοση του Επενδυμένου Κεφαλαίου (Return On Investment, ROI), Απόδοση επί της

Καθαρής Θέσης (Return on Equity, ROE). Παρουσιάζονται οι αδυναμίες των παραπάνω

δεικτών, οι οποίες, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, τους καθιστούν αναποτελεσματικούς στη

μέτρηση της αξίας που δημιουργεί η επιχείρηση για τους φορείς της. 

 

3.3.2 Αδυναμίες και αναποτελεσματικότητα των παραδοσιακών μεθόδων στη 

μέτρηση της αξίας 

 

3.3.2.1. Κριτική στη χρησιμοποίηση των Λογιστικών Κερδών 

 

Η απόδοση που λαμβάνει ο μέτοχος και την οποία επιδιώκει να μεγιστοποιήσει, αποτελείται

από τα μερίσματα και τις αυξήσεις στην τιμή της μετοχής. Συνήθως, τα μερίσματα

συνδέονται άμεσα με τα λογιστικά κέρδη της χρήσης. Το ζήτημα το οποίο εξετάζεται είναι πόσο

ορθά τα λογιστικά κέρδη μετρούν την αξία που δημιουργεί η επιχείρηση για τους φορείς της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους τα κέρδη και oι μεταβολές τους δεν θεωρούνται

κατάλληλα για τη μέτρηση των αλλαγών στην οικονομική αξία μιας επιχείρησης είναι οι εξής

(Rappaport, 1986): 

1. Άμεση εξάρτηση κερδών από λογιστικές μεθόδους και πρακτικές 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις τα κέρδη και οι ταμειακές ροές κινούνται μαζί, καθιστώντας

δύσκολο να ειπωθεί με βεβαιότητα εάν οι τιμές των μετοχών προκύπτουν από τα

κεφαλαιοποιημένα κέρδη ή από τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.  



 

 

Το μοντέλο της λογιστικής έχει να προτείνει μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων, οι οποίες μπορούν να 

«παραποιήσουν» και να βελτιώσουν το μέγεθος των κερδών, σύμφωνα, πάντα, με τις γενικά 

αποδεκτές λογιστικές αρχές. Αλλαγή στις χρησιμοποιούμενες λογιστικές μεθόδους, είτε αυτή 

υπαγορεύεται από τον νόμο είτε αποφασίζεται από τη διοίκηση της επιχείρησης, μπορεί να 

επηρεάσει το λογιστικό μέγεθος των κερδών, χωρίς ουσιαστικά να μεταβάλει τις ταμειακές ροές 

και την οικονομική αξία της επιχείρησης (υπό την προϋπόθεση ότι δεν επηρεάζεται ο 

υπολογισμός του φόρου εισοδήματος). Η αλλαγή μπορεί, ωστόσο, να επηρεάσει την αγοραία 

αξία της μετοχής, όχι, όμως, λόγω της αλλαγής στο μέγεθος των κερδών αυτής καθεαυτής, αλλά 

βασικά, λόγω των υπονοιών που δημιουργούνται στην αγορά για τη σκοπιμότητα της απόφασης 

αυτής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των 

αποθεμάτων από FIFO σε LIFO, σε περίοδο ανόδου των τιμών. Στην περίπτωση αυτή, 

μειώνονται τα δημοσιευμένα λογιστικά κέρδη, καθώς το πιο πρόσφατα αποκτημένο και άρα πιο 

ακριβό απόθεμα πουλιέται πρώτο και κατά συνέπεια το κόστος πωληθέντων βασίζεται στο πιο 

πρόσφατο υψηλότερο κόστος. Έτσι, με βάση το λογιστικό μοντέλο η αλλαγή από FIFO σε LIFO 

θα έπρεπε να οδηγεί σε μείωση της τιμής της μετοχής λόγω της μείωσης των κερδών.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι το μέγεθος των λογιστικών κερδών δεν 

είναι πάντα αξιόπιστο στην εκτίμηση της επίδοσης της επιχείρησης και της αξίας που δημιουργεί 

για τους μετόχους της. Τα κέρδη αποτελούν «εκτίμηση», ενώ τα μετρητά είναι «γεγονός». 

 

2. Αδυναμία κερδών να λάβουν υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος και το κόστος 

ιδίων κεφαλαίων 

Η οικονομική αξία μιας επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος, 

συνίσταται στις προεξοφλημένες αξίες των αναμενόμενων ταμειακών ροών. Τo ποσοστό 

προεξόφλησης που χρησιμοποιείται στον υπολογισμό της οικονομικής αξίας λαμβάνει υπόψη 

αφενός τον κίνδυνο που έχει αναληφθεί και αφετέρου το αναμενόμενο ποσοστό πληθωρισμού. 

Με βάση τα παραπάνω, εύλογα προκύπτει ότι η αξία των μετόχων θα αυξάνει, όπως ειπώθηκε 

και στο προηγούμενο κεφάλαιο, μόνο στην περίπτωση που η επιχείρηση παρουσιάζει ένα 

ποσοστό απόδοσης επί των νέων επενδύσεων μεγαλύτερο από αυτό που οι επενδυτές περιμένουν 
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να επιτύχουν επενδύοντας εναλλακτικά σε χρεόγραφα της ίδιας τάξης κινδύνου. Αύξηση των 

λογιστικών κερδών, ωστόσο, μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και στην περίπτωση επενδύσεων κάτω 

από το κόστος κεφαλαίου (ποσοστό προεξόφλησης), μειώνοντας έτσι την αξία των κοινών 

μετοχών.   

Τα λογιστικά κέρδη στον υπολογισμό τους δεν συμπεριλαμβάνουν το κόστος (ευκαιρίας) των 

Ιδίων Κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται υπερεκτιμημένα στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. Ειδικά επιχειρήσεις οι οποίες χρηματοδοτούνται σε μεγάλο βαθμό από Ίδια 

Κεφάλαια, στην περίπτωση που θέτουν ως στόχο την αύξηση των κερδών, οδηγούνται σε 

υπερεπένδυση (overinvestment), θεωρώντας τα Ίδια Κεφάλαια «δωρεάν» αγαθό. Η 

παραπλάνηση περί «δωρεάν» Ιδίων Κεφαλαίων αντιμετωπίζεται με τη χρήση δεικτών 

κερδοφορίας (π.χ. EPS, ROE), οι οποίοι στον παρονομαστή δείχνουν είτε τον αριθμό των 

μετοχών είτε το ποσό των Ιδίων Κεφαλαίων. Όταν, όμως, η διοίκηση θέτει ως στόχο την αύξηση 

αυτών των δεικτών, μπορεί να οδηγηθεί στην εκτεταμένη χρήση δανειακών κεφαλαίων για τη 

χρηματοδότηση επενδύσεων, διότι, κερδίζοντας απόδοση που υπερβαίνει το μετά από φόρους 

κόστος δανειακών κεφαλαίων, αυξάνονται οι δείκτες κερδοφορίας της (FMA Roundtable on 

Stock Market Pricing and Value-Based Management, 2006). Συμπερασματικά, το μέγεθος των 

λογιστικών κερδών αδυνατεί να προσδιορίσει με εγκυρότητα τις αλλαγές στην οικονομική αξία 

μιας επιχείρησης, καθώς δε λαμβάνει υπόψη τη χρονική αξία του χρήματος, το συνολικό κόστος 

(Ιδίων και Ξένων) κεφαλαίων της επιχείρησης και κατ’ επέκταση τους παράγοντες που το 

επηρεάζουν. 

3. Τα κέρδη δεν ενσωματώνουν τον κίνδυνο 

Ο κίνδυνος αποτελεί σημαντική παράμετρο στον καθορισμό της οικονομικής αξίας καθενός 

περιουσιακού στοιχείου και συνεπώς ολόκληρης της επιχείρησης. Τo επίπεδο του κινδύνου 

καθορίζεται τόσο από τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, όσο και από την κεφαλαιακή της 

διάρθρωση. Περιλαμβάνει, δηλαδή, τον "επιχειρηματικό" και τον "χρηματοοικονομικό" κίνδυνο, 

αντίστοιχα. Τo μέγεθος των κερδών, ωστόσο, δεν ενσωματώνει τον κίνδυνο. Πιο συγκεκριμένα, 

έστω ότι η διοίκηση μιας επιχείρησης καλείται να επιλέξει μεταξύ των ακόλουθων δύο 

στρατηγικών, Α και Β: 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Β 

Πιθανότητα Ποσοστό αύξησης 

κερδών (%) 

Πιθανότητα Ποσοστό αύξησης 

κερδών (%) 

0,10 6 0,05 8 

0,25 8 0,25 9 

0,30 10 0,40 10 

0,25 12 0,25 11 

0,10 14 0,05 12 

 

Στην περίπτωση που η διοίκηση της επιχείρησης εστιάσει στο πιθανότερο ενδεχόμενο, θα είναι 

αδιάφορη ως προς την επιλογή των δύο στρατηγικών, αφού και στις δύο στρατηγικές μεγαλύτερη 

είναι η πιθανότητα το ποσοστό αύξησης των κερδών να είναι 10% (0,30% στην Α και 0,40% στην 

Β). Αντίθετα, μια πιο προσεκτική ανάλυση θα επέτρεπε στη διοίκηση να διακρίνει τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο, ο οποίος συνδέεται με την τυπική απόκλιση που χαρακτηρίζει τα 

μελλοντικά ποσοστά αύξησης των κερδών στις δύο στρατηγικές. Με βάση τον κίνδυνο η διοίκηση 

θα επέλεγε τη δεύτερη στρατηγική  (σΒ = 0,90 < σΑ=2,28).  

 

Όσον αφορά στη χρηματοοικονομική μόχλευση, είναι δυνατόν η αύξηση των κερδών, ως 

αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης στρατηγικής επιλογής που επιβάλλει τη χρήση ξένων κεφαλαίων, 

να υπερκαλύπτει τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εν λόγω χρηματοδότησης και να αυξάνει το 

καθαρό εισόδημα. Από τη στιγμή, όμως, που η χρήση ξένων κεφαλαίων αυξάνει τον 

χρηματοοικονομικό κίνδυνο, η αύξηση στα κέρδη δεν οδηγεί απαραίτητα στην αύξηση της 

οικονομικής αξίας της επιχείρησης. 

 

Οι μέθοδοι μέτρησης της επίδοσης μιας επιχείρησης με βάση τα κέρδη αγνοούν την ύπαρξη τόσο 

του επιχειρηματικού όσο και του χρηματοοικονομικού κινδύνου. 

 

4.  Τα κέρδη αδυνατούν να συμπεριλάβουν στον υπολογισμό τους τις 

πραγματοποιούμενες επενδύσεις 

 56



 

Το γεγονός ότι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό και κεφάλαιο κίνησης δεν λαμβάνονται υπόψη 

στον υπολογισμό των κερδών καθιστά τη σχέση ανάμεσα στην οικονομική αξία της επιχείρησης 

και στο μέγεθος των κερδών ανίσχυρη. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά την περίπτωση του 

κεφαλαίου κίνησης, είναι γνωστό ότι καθώς μια επιχείρηση μεγαλώνει, αυξάνονται και οι 

δεσμεύσεις κεφαλαίων σε εισπρακτέους / πληρωτέους λογαριασμούς καθώς και τα αποθέματα. 

Μια αύξηση στους εισπρακτέους λογαριασμούς μεταξύ αρχής και τέλους μιας χρήσης σημαίνει 

ότι η χρηματική εισροή από πωλήσεις είναι μικρότερη από το εμφανιζόμενο εισόδημα στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Αυτό συμβαίνει διότι στο σύστημα της λογιστικής το 

εισόδημα δημιουργείται τη στιγμή που τα αγαθά παραδίδονται και όχι όταν εξοφλείται το τίμημα 

τους. 

 

Αντίστοιχα, μια αύξηση των αποθεμάτων, η οποία σαφώς περιλαμβάνει καταβολή μετρητών για 

αγορά υλικών, εργατικά, αποθήκευση, συντήρηση κ.α. αντικατοπτρίζεται στο ενεργητικό του 

ισολογισμού μιας επιχείρησης και δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος πωληθέντων (κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης). Κατά συνέπεια, το κόστος πωληθέντων θα εμφανίζεται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις μικρότερο κατά το ποσό της επιπρόσθετης χρηματικής εκροής 

της τρέχουσας χρήσης για αγορά αποθεμάτων. Αντίθετα, στην περίπτωση της αύξησης των 

πληρωτέων λογαριασμών, τα εμφανιζόμενα στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις εξοδα θα 

υποδεικνύουν μεγαλύτερη χρηματική εκροή από ότι το ποσό της αύξησης των λογαριασμών 

πληρωτέων. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι στις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, οι αυξήσεις 

στους εισπρακτέους λογαριασμούς και στα αποθέματα έχουν ως αποτέλεσμα το μέγεθος των 

κερδών να είναι μεγαλύτερο από την καθαρή χρηματορροή και το αντίθετο στην περίπτωση 

αύξησης των πληρωτέων λογαριασμών.  

 

Όσον αφορά στις επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι γνωστό αυτά 

εμφανίζονται στο ενεργητικό του ισολογισμού στο κόστος κτήσης τους (σύμφωνα με τα 

ελληνικά λογιστικά πρότυπα). Στη συνέχεια το κόστος αυτό επιμερίζεται κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής τους μέσω της απόσβεσης. Καθώς, όμως, οι αποσβέσεις αποτελούν έξοδο που 

δεν συνεπάγεται χρηματική εκροή, η χρηματορροή προκύπτει αν στο μέγεθος των κερδών 

προστεθούν οι αποσβέσεις και αφαιρεθούν τα ποσά που καταβλήθηκαν για αγορά πάγιων στην 

τρέχουσα χρήση. 
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Συνεπώς, το μέγεθος των κερδών απέχει πολύ από το ποσό των χρηματικών ροών της επιχείρησης, 

το οποίο και είναι κατάλληλο για τη μέτρηση της δημιουργούμενης αξίας για τους μετόχους. 

 

5. Το μέγεθος των κερδών δεν λαμβάνει υπόψη τη μερισματική πολιτική που 

ακολουθείται από την επιχείρηση 

Η υιοθέτηση των κερδών ως μέτρου χρηματοοικονομικής επίδοσης της επιχείρησης έρχεται 

συχνά σε αντίθεση με τη θεώρηση της μεγιστοποίησης της αξίας των μετόχων, γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται και στην επιλογή της μερισματικής πολιτικής. Θέτοντας αντικειμενικό στόχο 

τη μεγιστοποίηση των κερδών, οι υποστηρικτές της υιοθέτησης των κερδών ως μέτρου επίδοσης 

θα προτιμούσαν η εταιρία να μην διανέμει ποτέ μέρισμα, εφόσον περιμένει θετική απόδοση από 

τα απασχολούμενα κεφάλαιά της. Είναι όμως γενικά αποδεκτό ότι, αν τα χρήματα επενδυθούν με 

απόδοση μικρότερη της ελάχιστης απαιτούμενης από τους μετόχους, η επιχείρηση θα 

καταστρέψει την αξία των μετόχων της. 
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3.3.2.2.  Ο δείκτης Κέρδη ανά Μετοχή (Earnings per Share, EPS): Σχέση 

μεταξύ της αύξησης των Κερδών ανά Μετοχή και της απόδοσης των μετόχων 

 

Η αύξηση των κερδών ανά μετοχή δεν οδηγεί απαραίτητα σε δημιουργία οικονομικής αξίας για 

τους μετόχους, καθώς μπορεί να επιτευχθεί επενδύοντας ακόμα και κάτω από το κόστος 

κεφαλαίου, γεγονός που μειώνει την αξία των κοινών μετοχών. Γενικά, ο υπολογισμός των 

κερδών ανά μετοχή δεν λαμβάνει υπόψη το ποσοστό προεξόφλησης και κατ’ επέκταση τον 

κίνδυνο και τις συνθήκες της αγοράς. 

Η αναξιόπιστη σύνδεση της αύξησης των κερδών και της αξίας των μετόχων μπορεί να 

αποδειχθεί και σε εμπειρικό επίπεδο. O Rappaport (1981) παραθέτει τα εξής εμπειρικά στοιχεία 

που αφορούν στην επίδοση των βιομηχανικών επιχειρήσεων του δείκτη Standard & Poor’s για τη 

δεκαετία του 1970: 

1976-1979 1975-1979 1974-1979
Εταιρίες με αύξηση των EPS >15% 191 (100%) 205 (100%) 172 (100%)

Εταιρίες με αρνητικές αποδόσεις για
τους μετόχους 14 (7%) 2 (1%) 27 (16%)

Ποσοστά απόδοσης που δεν
ανταμείβουν τους μετόχους για τον
πληθωρισμό 33 (17%) 20 (10%) 60 (35%)

Πίνακας 3.3: EPS & Αποδόσεις για τους Μετόχων

 

Στον πίνακα 3.3 παρατηρούμε ότι από τις 400 βιομηχανικές επιχειρήσεις του Standard & Poor’s, 

οι 172 πέτυχαν αυξήσεις των EPS της τάξης του 15% ή περισσότερο κατά τη διάρκεια των ετών 

1974-1979. Οι μέτοχοι, όμως, είχαν αρνητικές αποδόσεις  (από μερίσματα και ζημίες κεφαλαίου) 

σε 27 εταιρίες (16%). Για 60 εταιρίες (35%) οι αποδόσεις για τους μετόχους ήταν μικρότερες 

από τον πληθωρισμό, με συνέπεια σε πραγματικούς όρους, ο πλούτος των μετόχων να μειωθεί 

χωρίς οι μέτοχοι να λάβουν αποζημίωση για τον κίνδυνο. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της αύξησης του δείκτη EPS και των συνολικών αποδόσεων 

για τους μετόχους για την περίοδο 1973-1996 για τις 500 Standard & Poor’s επιχειρήσεις, δεν 

διαπιστώθηκε  η ύπαρξη σαφούς σχέσης μεταξύ της αύξησης του δείκτη EPS και των αποδόσεων 

για τους μετόχους. Σε κάποια έτη παρατηρείται μεγάλη αύξηση του δείκτη EPS, ενώ η συνολική 

απόδοση για τους μετόχους είναι μικρή ή ακόμα και αρνητική και το αντίστροφο. 
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3.3.2.3  Τελικές Παρατηρήσεις και το φαινόμενο της "μυωπίας" (short-
termism) των κερδών 

 

Η χρήση του μεγέθους των κερδών ως βάση για τη μέτρηση της οικονομικής αξίας μιας 

επιχείρησης αποδεικνύεται ανεπαρκής. Ο υπολογισμός των κερδών μπορεί εύκολα να παραποιηθεί 

από τη διοίκηση της επιχείρησης (earnings management). Ωστόσο, μια από τις σημαντικότερες 

αδυναμίες του μεγέθους των κερδών είναι ότι κατευθύνει τη διοίκηση να σκέφτεται και να δρα 

βραχυπρόθεσμα. Η αύξηση της αξίας της επιχείρησης σε συνεχιζόμενη βάση θυσιάζεται στο βωμό 

των βραχυπρόθεσμων στόχων αύξησης των κερδών. Στρατηγικές που αποβλέπουν στην αύξηση 

των κερδών περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, περικοπές στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, 

διαφήμισης και προώθησης, στο επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών. Σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, 

τέτοιες πρακτικές μπορεί να φαίνονται επωφελείς, μακροχρόνια, ωστόσο, επιδρουν αρνητικά στην 

αξία της επιχείρησης. Από την πλευρά τους οι μέτοχοι αποσκοπούν στην απόδοση των κεφαλαίων 

τους σε βάθος χρόνου, απόδοση η οποία εξαρτάται άμεσα από τις προσδοκίες για τα επενδυτικά 

προγράμματα που θα αναλάβει στο μέλλον η επιχείρηση. Ο ισχυρισμός αυτός ενισχύεται και από 

το γεγονός ότι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας πέτυχαν υψηλές αγοραίες αξίες πολύ πριν 

πραγματοποιήσουν κέρδη για τους μετόχους. 

 

Τo γεγονός ότι τα κέρδη συνεχίζουν και αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφόρησης οφείλεται 

στο ότι προσφέρουν έναν συνεχή μηχανισμό ελέγχου στους επενδυτές, με τον οποίο είναι σε θέση 

να επιβεβαιώσουν ότι οι προσδοκίες τους θα επαληθευθούν. Συμπερασματικά, λοιπόν, τα κέρδη 

αποτελούν μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για τους επενδυτές, βάσει της οποίας μπορούν να 

αναθεωρούν τις μακροχρόνιες προβλέψεις τους. Η αξία, όμως, για τους μετόχους δεν καθορίζεται 

από το επίπεδο και την τάση των τρεχόντων κερδών, αλλά από τις αναμενόμενες μελλοντικές 

ταμειακές ροές και γενικότερα, τη δημιουργία υπολειμματικού εισοδήματος (Mc Taggart et 

al.,1994). 
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3.3.2.4 Προβλήματα που παρουσιάζει ο δείκτης Απόδοσης επι του  

Επενδυμένου Κεφαλαίου (Return on Investment, ROI) 

 

Η διαπίστωση ότι η αύξηση των κερδών δεν υπόσχεται και αντίστοιχη αύξηση της αξίας των 

μετόχων, ιδιαίτερα σε περιόδους πληθωρισμού, οδήγησε στην ευρεία χρήση δεικτών, όπως η 

απόδοση επί της επένδυσης ROI ως μέτρου επίδοσης των επιχειρήσεων. Οι αδυναμίες του δείκτη 

αυτού, καθώς και του ROE που ακολουθεί, αποτέλεσαν αντικείμενο σχολιασμού ερευνητών 

(Rappaport, 1986, 1998; Stewart 1991; Yound and O Byrne, 2001). Τo βασικό μειονέκτημα του 

δείκτη ROI είναι ότι η μεγιστοποίηση του ποσοστού απόδοσης δεν έχει ως αποτέλεσμα 

απαραίτητα τη μεγιστοποίηση της δημιουργούμενης αξίας για τους μετόχους. Τα αυτόνομα 

τμήματα μιας επιχείρησης μπορούν να καθοδηγούνται από τον στόχο της μεγιστοποίησης του 

δείκτη ROI, μόνο όταν αυτός συγκρίνεται με το κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης, διαφορετικά 

μπορεί να γίνει εσφαλμένη τοποθέτηση πόρων με αποτέλεσμα την καταστροφή αξίας για τους 

μετόχους. Αιτία αυτού είναι ότι ο ROI μεμονωμένα δεν αναγνωρίζει ότι ο πλούτος των μετόχων 

μεγαλώνει όταν αυξάνεται το ποσοστό απόδοσης πάνω από το κόστος κεφαλαίου. 

Η πρακτική που ακολουθείται από τις επιχειρήσεις υπαγορεύει, όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, ότι η ελάχιστη αποδεκτή απόδοση για τον ROI θα πρέπει να βασίζεται σε 

εκτιμήσεις του κόστους κεφαλαίου των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων ενός ομίλου ή του 

κόστους κεφαλαίου ολόκληρου του ομίλου. Θεωρείται, λοιπόν, ότι δημιουργείται αξία για τους 

μετόχους στην περίπτωση που ο ROI είναι μεγαλύτερος από το κόστος κεφαλαίου. Ωστόσο ο 

ROI είναι δείκτης απόδοσης που βασίζεται σε λογιστικά μεγέθη και συγκρίνεται με το κόστος 

κεφαλαίου που είναι μέτρο της οικονομικής απόδοσης που απαιτείται από τους επενδυτές. Είναι 

φανερό ότι η σύγκριση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αναξιόπιστα αποτελέσματα κατά τη χρήση 

του ως μέτρο της αξίας των μετόχων. 

 

Ένα επιπλέον μειονέκτημα του ROI είναι ότι επηρεάζεται από το ρυθμό με τον οποίο 

πραγματοποιούνται οι νέες επενδύσεις. Γρήγορα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις θα παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη λογιστική αξία παγίων στον παρονομαστή του ROI. Έτσι, η απόδοση επί του 

επενδυμένου κεφαλαίου τους θα εμφανίζεται μικρότερη συγκρινόμενη με αυτή μη 

αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων. 
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Υπάρχουν, όμως, και άλλες αδυναμίες που παρουσιάζει ο ROI. Ενώ το οικονομικό ποσοστό 

απόδοσης ενός μεμονωμένου επενδυτικού σχεδίου ή μιας συγκεκριμένης στρατηγικής εξαρτάται 

αποκλειστικά από τις ταμειακές ροές που αυτή θα αποφέρει, ο ROI μιας επιχείρησης εξαρτάται 

και από τις αναπόσβεστες επενδύσεις των προηγουμένων χρήσεων. Έτσι, συγκρίνοντας την ίδια 

επένδυση που πρόκειται να αναλάβουν δύο διαφορετικές επιχειρηματικές μονάδες, από τις 

οποίες η μία έχει πραγματοποιήσει περισσότερες επενδύσεις στο άμεσο παρελθόν, οπότε έχει και 

ανάλογες προσδοκίες, διαπιστώνεται ότι η εταιρία αυτή θα έχει μικρότερο ROI κατά την περίοδο 

σχεδιασμού της επένδυσης. 

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό μειονέκτημα του ROI είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη την 

υπολειμματική αξία της επιχείρησης μετά την πραγματοποίηση της επένδυσης. Μια επιχείρηση 

που προσπαθεί να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της και την ανταγωνιστική της θέση, επιλέγει 

συχνά να αυξήσει τις δαπάνες της για ανάπτυξη νέων προϊόντων και προώθησή τους, να 

τιμολογεί επιθετικά και να επενδύει τόσο στην επέκταση των παγίων εγκαταστάσεών της όσο και 

σε κεφάλαιο κίνησης. Παρότι καθεμιά από τις παραπάνω δράσεις ισχυροποιεί τη μακροχρόνια 

στρατηγική θέση του οργανισμού, εντούτοις μειώνει τον ROI για αρκετά χρόνια, αν και αυξάνει 

την αξία της επιχείρησης. Αντίθετα, μια στρατηγική αποεπένδυσης, η οποία συνήθως ακολουθείται 

για προϊόντα με χαμηλό μερίδιο αγοράς που βρίσκονται στη φάση της ωρίμανσης ή του κορεσμού 

του κύκλου ζωής τους, αυξάνει την ταμειακή ροή ελαχιστοποιώντας τις επενδύσεις σε πάγιο 

εξοπλισμό και αποδεσμεύοντας κεφάλαιο κίνησης. Μια τέτοια στρατηγική δίνει υψηλότερα ROI 

επιχείρησης σε σύγκριση με τη στρατηγική της αύξησης του μεριδίου αγοράς, όμως η αξία που 

υπολείπεται μετά από αυτή τη στρατηγική είναι σημαντικά μικρή. 

 

Ένας ακόμα περιορισμός στη χρήση του ROI, ως εργαλείο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και 

ελέγχου, είναι η επίδραση που έχουν σ' αυτόν οι αλλαγές στη χρηματοδοτική πολιτική. Πιο 

συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι μια επιχείρηση λειτουργεί στην άριστη κεφαλαιακή δομή της, που 

ελαχιστοποιεί το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου. Οποιαδήποτε μεταβολή στην κεφαλαιακή 

διάρθρωση, είναι φυσικό να οδηγήσει σε αύξηση του μέσου κόστους κεφαλαίου, οπότε, με τη 

διατήρηση των υπόλοιπων παραμέτρων σταθερών, σε μείωση της αξίας. Γενικά, η επίδραση που 

έχει η μετατόπιση από την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση τόσο στον ROI όσο και στη 

δημιουργούμενη αξία για την επιχείρηση, φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ROI ΠΡΟ ROI ΜΕΤΑ
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΚΩΝ ΤΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

Περισσότερο από 
τo άριστο

δανειακό κεφάλαιο

Λιγότερο από τo 
άριστο

δανειακό κεφάλαιο

Πίνακας 3.4: Κεφαλαιακή ∆ιάρθρωση - ROI & Αξία για τους Μετόχους

Μειώνεται Αμετάβλητο Μειώνεται

Μειώνεται Αμετάβλητο Αυξάνεται

 

Στην περίπτωση που o ROI υπολογίζεται πριν από τόκους (ROI = Καθαρά κέρδη μετά από φόρους/ 

Μέσος Όρος Συνόλου Ενεργητικού), δεν επηρεάζεται από τη χρηματοοικονομική πολιτική της 

επιχείρησης, σε αντίθεση με το μέσο κόστος κεφαλαίου και την αξία της επιχείρησης. Από την άλλη 

πλευρά, στην περίπτωση που στον υπολογισμό του ROI λαμβάνονται υπόψη τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα ([Καθαρά κέρδη μετά από φόρους + Τόκοι (1-(Φορολ. Συντελ.)]/ Μέσος Όρος Συνόλου 

Ενεργητικού), o ROI αυξάνει όταν τα ξένα κεφάλαια της επιχείρησης βρίσκονται σε επίπεδα 

μικρότερα από το άριστο. Ο ROI, δηλαδή, αυξάνει τη στιγμή που η αξία της επιχείρησης 

μειώνεται. 

Γίνεται, λοιπόν, φανερό ότι ο ROI, ως μέσο μέτρησης της δημιουργίας αξίας μιας επιχείρησης 

είναι ανεπαρκής δείκτης, αφού σε δεδομένες συνθήκες δίνει αλλοιωμένα αποτελέσματα και 

μπορεί να οδηγήσει τη διοίκηση της επιχείρησης που θέτει ως στόχο τη μεγιστοποίησή του σε 

εσφαλμένες αποφάσεις. Διαθέτει, βέβαια, το πλεονέκτημα της ευκολίας στον υπολογισμό του, 

καθώς και την ποσοστιαία αναφορά του που τον καθιστά πιο εύκολα αντιληπτό στους εκτός της 

επιχείρησης ενδιαφερομένους και χρήσιμο σε συγκριτικές μελέτες επίδοσης επιχειρήσεων 

διαφορετικού μεγέθους. 
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3.3.2.5.  Τα μειονεκτήματα του δείκτη της Απόδοσης επί της Καθαρής Θέσης 

(ROE, Return on Equity) 

 

To ποσοστό Απόδοσης επί της Καθαρής Θέσης (ROE, Return on Equity) είναι ένα άλλο ευρέως 

χρησιμοποιούμενο μέτρο απόδοσης στην επιχειρηματική πρακτική και ορίζεται ως εξής: 

 

ROE = Καθαρά Κέρδη / Καθαρή Θέση κοινών μετοχών      (3.1) 

Πιο αναλυτικά, η τιμή αυτού του αριθμοδείκτη υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση: 

      

ROE= 

2/)__________(

_______




έέώώέάΈήώώέά

έύίόόάέά




 

          (3.2.)   

Ο ROE είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές μέτρο απόδοσης σε επίπεδο ομίλου επιχειρήσεων, σε 

αντίθεση με τον ROI, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως ως μέτρο απόδοσης των αυτόνομων 

τμημάτων μιας επιχείρησης (divisions).  

 

Τo γεγονός ότι ο ROE έχει αρκετές ομοιότητες με τον ROI έχει ως αποτέλεσμα πολλά από τα 

μειονεκτήματα του ROI να αποτελούν μειονεκτήματα και για τον ROE. Επιπλέον, ο ROE 

παρουσιάζει και κάποιες άλλες αδυναμίες, οι οποίες γίνονται καλύτερα κατανοητές αν αναλυθεί 

σε τρεις επιμέρους δείκτες: 

 

ROE  

= 










ίίύ
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ύύ

ύΈ

ύΈ

έά













 

 

(3.3.) 
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Δύο από τους παράγοντες που συντελούν στην αύξηση του ROE είναι η αύξηση της 

κυκλοφοριακής ταχύτητας και η αύξηση της δανειακής επιβάρυνσης. Σε περιόδους πληθωρισμού ο 

δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας αυξάνει, καθώς οι πωλήσεις του αριθμητή ενσωματώνουν τις 

πρόσφατες υψηλότερες τιμές, ενώ το ενεργητικό του παρονομαστή, το οποίο κατά ένα μεγάλο 

μέρος αποτελείται από στοιχεία που αγοράστηκαν στο παρελθόν σε χαμηλότερες τιμές, 

προσαρμόζεται πιο αργά στις αυξήσεις του πληθωρισμού. Έτσι, ειδικά στις περιπτώσεις 

επιχειρήσεων εντάσεως παγίων, οι αυξήσεις της κυκλοφοριακής ταχύτητας μπορεί να οφείλονται 

σε πληθωριστικές δυνάμεις και όχι σε κάποια ορθολογικότερη χρήση του ενεργητικού. 

 

Επιπλέον, ο ROE είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στις αυξήσεις της δανειακής επιβάρυνσης. Στην 

περίπτωση που το κεφάλαιο που προέρχεται από δανεισμό επενδύεται, αυξάνοντας το ενεργητικό 

μιας επιχείρησης σε μεγαλύτερο ποσοστό απόδοσης από το κόστος δανεισμού, ο ROE αυξάνεται 

περισσότερο από ότι ο δανεισμός. Στην πραγματικότητα ο ROE θα αυξάνεται όσο περισσότερο 

αυξάνεται ο δανεισμός, πάνω από το άριστο επίπεδο, τη στιγμή που η αξία της επιχείρησης θα 

μειώνεται λόγω της αύξησης του χρηματοοικονομικού κινδύνου (Rappaport, 1986, 1998). 

 

Θετικό στοιχείο του ROE είναι ότι μέρος της αύξησής του μπορεί να οφείλεται σε πραγματικές 

βελτιώσεις των λειτουργιών της επιχείρησης, οι οποίες αυξάνουν το περιθώριο κέρδους και τον 

κύκλο εργασιών. Στην αντίθετη περίπτωση, όμως, της μείωσης του περιθωρίου κέρδους λόγω μη 

αποτελεσματικής λειτουργίας, ο ROE είναι δυνατό να εμφανίζεται αυξημένος λόγω αύξησης του 

δανεισμού ή λόγω πληθωρισμού. Ετσι, αν η διοίκηση μιας επιχείρησης έχει ως στόχο την αύξηση 

του ROE, είναι πιθανό να κάνει αποδεκτά έργα ή στρατηγικές επιλογές που δεν δημιουργούν ή ακόμη 

καταστρέφουν αξία, επειδή τυγχάνει να χρηματοδοτούνται με εξωτερικό δανεισμό και να απορρίψει 

πραγματικά καλές στρατηγικές αν αυτές πρέπει τα χρηματοδοτηθούν με ίδια κεφάλαια (Stewart, 

1991). Συνεπώς, ο ROE, όπως και ο ROI, ως δείκτης μέτρησης της αξίας που δημιουργεί η 

επιχείρηση για τους μετόχους αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 
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3.3.3 Αναγκαιότητα Υιοθέτησης Σύγχρονων Μεθόδων Μέτρησης της Αξίας των 

Μετόχων 

 

Οι δεκαετίες που ακολούθησαν το 1980 χαρακτηρίστηκαν από έντονες αλλαγές που ενίσχυσαν 

τη συμμετοχή της ιδιοκτησίας των μετόχων στις επιχειρήσεις (βλ. ενότητα 2.2.2). Απαίτηση των 

φορέων της επιχειρηματικής δράσης είναι η εξασφάλιση όσο το δυνατόν σε μεγαλύτερο βαθμό 

«υγιών» αποδόσεων επί των κεφαλαίων τους.  

 

Η χρήση του μεγέθους των κερδών ως βάση για τη μέτρηση της οικονομικής αξίας αποδεικνύεται 

ανεπαρκής, όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Συνοπτικά, παρουσιάστηκαν οι 

βασικότεροι λόγοι για τους οποίους τα κέρδη και oι μεταβολές τους δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των αλλαγών στην οικονομική αξία μιας επιχείρησης 

(Rappaport, 1986; Young and O’ Byrne, 2001). Η έντονη, λοιπόν, κριτική που έχει ασκηθεί, 

όσον αφορά στην ανεπάρκεια των παραδοσιακών μέτρων λογιστικών κερδών και μέτρησης της 

επίδοσης κατά την εκτίμηση της δημιουργούμενης αξίας για τους μετόχους, καθώς δεν 

λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από παραμέτρους που αποδεικνύονται καθοριστικές για την 

επίδοση των επιχειρήσεων, την οικονομική τους ανάπτυξη και κυρίως για τη δημιουργία 

αξίας για τους φορείς της επιχειρηματικής οντότητας, οδήγησε στην εμφάνιση και εκτεταμένη 

εφαρμογή σύγχρονων μέτρων ταμειακών ροών και οικονομικού κέρδους (π.χ.Economic Value 

Added, EVA) που βασίζονται στο υπολειμματικό εισόδημα και τα οποία εξετάζονται στις 

επόμενες παραγράφους. 

 

Συχνά, επίσης, παρατηρείται η υιοθέτηση πολλών μεθοδολογιών μέτρησης αξίας κατά τη   

διαδικασία λήψης αποφάσεων επενδυτικών, λειτουργικών και χρηματοδοτικών. Πιο 

συγκεκριμένα, σε συνδυασμό με τη χρήση των λογιστικών κερδών και των παραδοσιακών 

δεικτών απόδοσης, εφαρμόζεται συχνά η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας ή του 

Εσωτερικού Ποσοστού Απόδοσης, προκειμένου να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων 

σε πάγιο κεφάλαιο. Παράλληλα, υιοθετείται μια διαφορετική σειρά μέτρων, όπως τα Κέρδη ανά 

Μετοχή (EPS) και ο δείκτης Χρηματιστηριακή Τιμή / Κέρδη ανά μετοχή (P/E) σε επενδύσεις σε 

μετοχές και άλλα χρεόγραφα. Οι σύγχρονες προσεγγίσεις μέτρησης της μετοχικής αξίας στο 
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πλαίσιο της Διοίκησης με βάση την Αξία επιδιώκουν να παρέχουν στη διοίκηση και τους 

μετόχους ολοκληρωμένα συστήματα μέτρησης αξίας, ώστε να αξιολογούν την επιτυχία της 

επιχείρησης με τα ίδια κριτήρια που αξιολογούν τις μεμονωμένες επενδύσεις.  

 

3.4. Σύγχρονες προσεγγίσεις μέτρησης δημιουργίας αξίας: Δείκτες 

Προστιθέμενης Αξίας 

3.4.1. Γενικές Παρατηρήσεις  

Η έντονη κριτική που δέχθηκαν τα παραδοσιακά λογιστικά μέτρα (EPS, ROI, ROE) οδήγησε, 

όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες, στην υιοθέτηση των σύγχρονων μέτρων 

προστιθέμενης αξίας. Τα μέτρα με βάση την αξία πρωτοεμφανίστηκαν τη δεκαετία του 1980, ως 

εργαλεία του VBM, και τα τελευταία χρόνια έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον τόσο των 

επιχειρήσεων όσο και των ακαδημαϊκών. Σημειώνεται ότι το βασικό στοιχείο που καθιστά 

ελκυστικά τα μέτρα αυτά είναι η άμεση σχέση που έχουν με το οικονομικό κέρδος11 (Grant, 1996; 

Ehrbar, 1998, Young and O’ Byrne, 2001; Copeland et al. 1996). 

 

Στα μέτρα προστιθέμενης αξίας ανήκουν η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία (Economic Value 

Added, EVA), η Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (Market Value Added, MVA) και παραλλαγές 

αυτών (Starovic et al., 2004). Συνοπτική και περιεκτική ανάλυση αυτών των δεικτών δίνεται στις 

επόμενες υποενότητες. 

3.4.2. Η έννοια του Υπολειμματικού Εισοδήματος (Residual Income, RI) και του 

Οικονομικού Κέρδους (Economic Profit, EP) 

 

3.4.2.1.  Το Υπολειμματικό Εισόδημα 

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι το υπολειμματικό εισόδημα αποτελεί τη βάση για πολλά μέτρα 

με βάση την αξία (Ittner and Larcker, 2001; Bromwich and Walker, 1998; Dechow et al., 1999; 

O’ Hanlon and Peasnell, 2001). Παρέχει έναν ικανοποιητικό δείκτη για το εάν η επιχείρηση 

                                                 
11 Η έννοια του Οικονομικού Κέρδους αναλύεται στην επόμενη παράγραφο (3.4.2.2) 
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κατόρθωσε να δημιουργήσει κέρδη που επαρκούν για την ικανοποίηση τόσο των πιστωτών όσο 

και των μετόχων. 

 

Το υπολειμματικό εισόδημα ορίζεται ως το καθαρό λειτουργικό εισόδημα που δημιουργεί ένα 

αυτόνομο τμήμα της επιχείρησης πάνω από την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση επί των 

λειτουργικών του στοιχείων. Αναπτύχθηκε, προκειμένου να συγκλίνουν οι στόχοι των 

αυτόνομων τμημάτων με το συνολικό στόχο της επιχείρησης και προτάθηκε στις επιχειρήσεις ως 

μέτρο συναφές μεν αλλά καλύτερο από το ROI. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε επίπεδο 

τμημάτων όσο και σε επίπεδο επιχείρησης. 

 

Υπολειμματικό Εισόδημα = Λειτουργικό Κέρδος – Κεφαλαιακή Επιβάρυνση     (3.6) 

  

Στα μέτρα υπολειμματικού εισοδήματος περιλαμβάνεται και το οικονομικό κέρδος, το οποίο 

αναλύεται στη συνέχεια και ορίζεται ως εξής:  

 

Οικονομικό Κέρδος = Λογιστικό Κέρδος – Λογιστική Αξία Ιδίων  Κεφαλαίων*  Απαιτούμενο 

Ποσοστό Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων                    (3.7)     

 

Ως μέτρα υπολειμματικού εισοδήματος χαρακτηρίζονται τόσο η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία 

όσο και η Ταμειακή Προστιθέμενη Αξία (Young and O’ Byrne, 2001). Συνεπώς, στην ευρύτερη 

κατηγορία μέτρων υπολειμματικού εισοδήματος συγκαταλέγονται τόσο μέτρα εκφρασμένα σε 

ταμειακές ροές όσο και μέτρα οικονομικού κέρδους. Συχνά, μάλιστα, οι δύο έννοιες, 

Υπολειμματικό Εισόδημα και Οικονομικό Κέρδος, χρησιμοποιούνται εναλλακτικά. (McTaggart 

et al., 1994). 

 

Η θεωρία του υπολειμματικού εισοδήματος αποκαλύπτει ότι αυξήσεις σε μεγέθη όπως η αύξηση 

των πωλήσεων και η αύξηση του εισοδήματος δεν είναι πάντα επικερδείς από τη σκοπιά της 

δημιουργίας αξίας.  

 

 68



 

Για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας, η ανάλυση επικεντρώνεται στα μέτρα οικονομικού 

κέρδους και όχι στις ταμειακές ροές, για τους λόγους που αναφέρθηκαν και στην τελευταία 

παράγραφο της ενότητας 3.2.4. 

 

3.4.2.2.  To Οικονομικό Κέρδος (Economic Profit, EP) 
 
Το οικονομικό κέρδος χρησιμοποιείται με την έννοια του υπολειμματικού εισοδήματος. Η 

βασική ιδέα της προσέγγισης αυτής αποδίδεται στο έργο του γνωστού οικονομολόγου Alfred 

Marshall και εφαρμόστηκε από τον Donaldson Brown, ανώτατο στέλεχος διοίκησης στη General 

Motors, τη δεκαετία του 1920, ως οδηγός για τον επιμερισμό των πόρων στα διάφορα τμήματα 

της επιχείρησης. Τη δεκαετία του 1950, άρχισε η εφαρμογή του στην General Electric, ενώ η 

συμβουλευτική εταιρία Stern Stewart and Co. υλοποίησε την ιδέα σε μέτρο που ονόμασε 

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία, τη συντομογραφία της οποίας (EVA®) έχει κατοχυρώσει ως 

πνευματική ιδιοκτησία. 

 

Το οικονομικό κέρδος περιγράφει το πλεόνασμα που κερδίζει μια επιχείρηση σε μια 

συγκεκριμένη περίοδο μετά την αφαίρεση εξόδων, μεταξύ των οποίων και το κόστος χρήσης 

Ιδίων Κεφαλαίων12. Η επιβάρυνση αυτή για τη χρήση του επενδυμένου κεφαλαίου αποτελεί και 

το σημείο που διαφοροποιεί το οικονομικό από το λογιστικό κέρδος. Το Οικονομικό Κέρδος 

εκφράζεται, είτε σε βάση συνολικού κεφαλαίου (ROI – WACC), είτε σε βάση μετοχικού 

κεφαλαίου (ROE – Cost of Equity). Και στις δύο περιπτώσεις οδηγεί στις ίδιες οικονομικές 

ενδείξεις (Antony et. al., 2000). 

 

Οι οδηγοί αξίας στην προσέγγιση του οικονομικού κέρδους, με τη βοήθεια των οποίων η 

επιχείρηση μπορεί να θέσει συγκεκριμένους στόχους και δείκτες επίδοσης είναι: 

 η απόδοση του κεφαλαίου 

 το κόστος κεφαλαίου 

 η αύξηση του νέου κεφαλαίου 

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να αναγνωρίσουμε ότι η απόδοση του κεφαλαίου που 

δημιουργείται από μια επιχείρηση εξαρτάται από το συνδυασμό δύο παραμέτρων, του 

                                                 
12 Αναλυτικά, ο υπολογισμός του Οικονομικού Κέρδους παρουσιάζεται στην υποπαράγραφο 3.4.3 στην εξέταση της 
Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας. 
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περιθωρίου κέρδους που είναι ανάλογο του κύκλου εργασιών («περιθώριο») και της ικανότητας 

της επιχείρησης να δημιουργεί έσοδα από τις επενδύσεις κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει 

(«αποτελεσματικότητα»). Συνεπώς, μια βελτίωση στην απόδοση επί του κεφαλαίου προϋποθέτει 

βελτίωση στο συνδυασμό «περιθωρίου και αποτελεσματικότητας». 

 

3.4.3. Δείκτης Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας (Economic Value Added, 

EVA) 

 

 Γενικά Σχόλια 

Η οικονομική προστιθέμενη αξία αποτελεί τον πιο άμεσο απόγονο του υπολειμματικού 

εισοδήματος. Η EVA είναι δημιούργημα της Stern Stewart and Co., η οποία διευκρινίζει ότι το 

μέτρο αυτό συνιστά μια εξελιγμένη έκδοση της βασικής προσέγγισης του Οικονομικού Κέρδους. 

Μετρά τα πλεονάζοντα κέρδη πάνω από την ελάχιστη απόδοση που θα λάμβαναν οι μέτοχοι 

επενδύοντας τα κεφάλαιά τους σε επιχειρήσεις παρόμοιου κινδύνου.  

 

Θεωρείται το πιο διαδεδομένο από τα εργαλεία μέτρησης της αξίας των μετόχων. Περισσότεροι 

από 47% των ερωτηθέντων σε έρευνα του INSEAD ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποιούν την EVA 

στη μέτρηση του οικονομικού κέρδους της επιχείρησης τους (Haspeslagh et al., 2001). 

 

 Ορισμός και Υπολογισμός της EVA 

 

Η οικονομική προστιθέμενη αξία προσδιορίζεται ως το καθαρό λειτουργικό κέρδος μετά από 

φόρους (Net Operating Profit After Taxes, NOPAT) μείον τη συνολική κεφαλαιακή επιβάρυνση 

(Κεφάλαιο * Κόστος Κεφαλαίου, Capital * Kc). Όταν τα καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά από 

φόρους διαιρούνται με τη λογιστική αξία του κεφαλαίου, απομακρυνόμαστε από τον υπολογισμό 

του υπολειμματικού εισοδήματος και η EVA υπολογίζεται παίρνοντας τη διαφορά μεταξύ του 

ποσοστού απόδοσης του κεφαλαίου (r) και του κόστους του κεφαλαίου (kc), η οποία 

πολλαπλασιάζεται με την οικονομική λογιστική αξία του κεφαλαίου που δεσμεύεται από την 

επιχείρηση (2η εξίσωση). Η διαφορά μεταξύ απόδοσης (r) και κόστους κεφαλαίου (Kc) καλείται 

«διαφορά απόδοσης» (return spread). Μια θετική διαφορά απόδοσης σημαίνει δημιουργία 
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αποδόσεων υψηλότερων του κόστους κεφαλαίου, γεγονός που μεταφράζεται σε υψηλότερη 

Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (Market Value Added, MVA). Μαθηματικά ο υπολογισμός της 

EVA δίνεται με τις ακόλουθες εξισώσεις: 

 

 EVA = NOPAT – (KC* Capital)           (3.8) 

ή εναλλακτικά 

           EVA = (r – Kc) *  Capital              (3.913) 

 

Όπου, 

Capital = σύνολο ιδίων και ξένων κεφαλαίων που φέρουν τόκους 

Kc = σταθμισμένο μέσο κόστος κεφαλαίου = WACC 

r =ποσοστό απόδοσης επί του επενδυμένου κεφαλαίου 

NOPAT = Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη μετά από Φόρους 

 

Το μέγεθος των Λειτουργικών Κερδών μετά από φόρους  μετρά τα κέρδη που έχει δημιουργήσει 

η επιχείρηση από τις συνεχιζόμενες λειτουργικές δραστηριότητές της. Πιο αναλυτικά, με βάση 

τη λειτουργική προσέγγιση, ο υπολογισμός του NOPAT ξεκινά με την αφαίρεση των 

λειτουργικών δαπανών (συμπεριλαμβανομένης της απόσβεσης) από τις πωλήσεις, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι μη-ταμειακές λογιστικές εγγραφές. Στη συνέχεια, γίνονται οι 

προσαρμογές στο Αποθεματικό που είναι Ισοδύναμο των Ιδίων Κεφαλαίων (π.χ. για το 

αποθεματικό LIFO και τα μισθώματα leasing) Οι χρηματοοικονομικές δαπάνες (από τόκους) 

αγνοούνται, ενώ λοιπά λειτουργικά εισοδήματα προστίθενται για τον υπολογισμό του προ φόρων 

κέρδους (ή Καθαρού Λειτουργικού Εισοδήματος προ Φόρων). Τέλος, αφαιρείται από τα 

λειτουργικά αυτά κέρδη η εκτίμηση για τους φόρους που πρέπει να καταβληθούν και έτσι 

προκύπτει το NOPAT. 

 

 

 

                                                 
13 Η εξίσωση 3.9. αποτελεί τη βασική εξίσωση που χρησιμοποιεί η Stern Stewart and Co. για τον υπολογισμό του 
EVA. 
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Η επιβάρυνση του κεφαλαίου ισούται με το επενδυμένο ή απασχολούμενο κεφάλαιο επί το 

καθορισμένο από την αγορά μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης (KC). Αποτελεί 

την απαιτούμενη ταμειακή ροή της ανταμοιβής των επενδυτών για τον κίνδυνο που έχουν 

αναλάβει, δεδομένου του ύψους του κεφαλαίου που έχουν τοποθετήσει στην επιχείρηση. 

 

Το επενδυμένο κεφάλαιο προσδιορίζεται με βάση τις πηγές χρηματοδότησης (χρηματοδοτική 

προσέγγιση). Ειδικότερα, το επενδυμένο κεφάλαιο είναι το σύνολο όλων των μορφών 

χρηματοδότησης της επιχείρησης, εκτός από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που δε φέρουν 

τόκο (όπως είναι οι λογαριασμοί πληρωτέοι, οι προκαταβολές πελατών κ.α.), καθώς αυτές οι 

υποχρεώσεις δεν αποτελούν πηγή χρηματοδότησης, με την έννοια της εξωγενούς 

χρηματοδότησης, παρά μόνο μπορούν να θεωρηθούν πηγές αυτογενούς χρηματοδότησης της 

επιχείρησης. Συνεπώς, το επενδυμένο κεφάλαιο ισούται με το άθροισμα του μετοχικού 

κεφαλαίου, όλων των υποχρεώσεων που φέρουν τόκο (βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων) 

και λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

 

Επενδυμένο Κεφάλαιο = Συνολικά Περιουσιακά Στοιχεία – Βραχ. Υποχρεώσεις που δε φέρουν τόκο    

  (3.10) 

 

Συχνά, επίσης, στους υπολογισμούς της EVA χρησιμοποιούνται μέσοι όροι αρχής και τέλους της 

χρήσης (π.χ. μέσος όρος του επενδυμένου κεφαλαίου στην αρχή και στο τέλος του έτους). 

 

Όπως προκύπτει και από τις δύο εξισώσεις υπολογισμού της, η EVA αυξάνει όταν η επιχείρηση: 

 αυξάνει τα κέρδη εκμεταλλεύσεως χωρίς να απαιτεί επιπλέον κεφάλαιο 

 μειώνει τις ανάγκες της σε κεφάλαιο για το ίδιο επίπεδο δραστηριότητας με αποεπένδυση 

δραστηριοτήτων που καταστρέφουν αξία 

 επενδύει σε σχέδια τα οποία της αποφέρουν απόδοση μεγαλύτερη από το κόστος 

κεφαλαίου της 

 μειώνει το κόστος κεφαλαίου 

 επιμηκύνει τις χρονικές περιόδους κατά τις οποίες επιδιώκει να κερδίσει απόδοση 

μεγαλύτερη από το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου (Young and O’Byrne, 2001) 
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Ο ακριβής υπολογισμός της EVA αποτελεί ένα από τα βασικότερα ζητήματα υπό συζήτηση. 

Σύμφωνα με έρευνα του Weaver and Weston (2002) και οι 29 επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν 

την EVA την υπολόγιζαν με ελαφρώς διαφορετικό τρόπο. Γενικά, ο υπολογισμός της EVA 

πραγματοποιείται σε πέντε βασικά βήματα (Shil, 2009), τα οποία παρατίθενται επιγραμματικά 

στη συνέχεια και διαφοροποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της κάθε 

επιχείρησης. 

 

1ο βήμα: Συλλογή και Εξέταση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Τα λογιστικά δεδομένα στα οποία βασίζεται η EVA είναι διαθέσιμα και προέρχονται από την 

κατάσταση εισοδήματος (ή αποτελεσμάτων χρήσης) και τον ισολογισμό. 

2ο βήμα: Εντοπισμός των παραποιήσεων και προσαρμογές που απαιτούνται στα λογιστικά 

μεγέθη του κεφαλαίου και των λειτουργικών κερδών, δεδομένου ότι οι λογιστικές καταστάσεις, 

από τις οποίες προέρχονται τα μεγέθη αυτά, συντάσσονται βάσει συγκεκριμένων λογιστικών 

αρχών που αλλοιώνουν τις ταμειακές ροές. 

3ο βήμα: Προσδιορισμός της κεφαλαιακής δομής της επιχείρησης 

4ο βήμα: Προσδιορισμός του Μέσου Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου της επιχείρησης, που 

απαιτεί την εκτίμηση του κόστους Ιδίων Κεφαλαίων, η οποία γίνεται συνήθως με τη χρήση του 

υποδείγματος CAPM (Copeland et. al., 2000) ή τη χρήση του μοντέλου Προεξόφλησης 

Μερισμάτων, εφόσον γίνει αποδεκτό ότι η αγοραία αξία μιας μετοχής είναι η παρούσα αξία των 

μελλοντικών μερισμάτων.  

5ο βήμα: Υπολογισμός των καθαρών λειτουργικών κερδών μετά από φόρους (NOPAT) 

6ο βήμα: Υπολογισμός της EVA 

 

 Διακρίσεις της EVA 

 

Η EVA, ανάλογα με τις παραμέτρους που λαμβάνει υπόψη στον υπολογισμό της, διακρίνεται 

στις ακόλουθες κατηγορίες (Ehrbar, 1998; Hoque et al., 2004): 

  «βασική» ή «τυπική» EVA (basic): είναι η EVA χωρίς προσαρμογές στο κεφάλαιο και 

το NOPAT, όπως προκύπτει άμεσα από τα λειτουργικά κέρδη και τον ισολογισμό 

 «δημοσιοποιημένη» EVA (disclosed): χρησιμοποιείται από τη Stern Stewart and Co. για 

την κατάρτιση της κατάταξης των επιχειρήσεων βάσει EVA/MVΑ και υπολογίζεται 
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κατόπιν συγκεκριμένων προσαρμογών (περίπου 10) στα δημοσιευμένα διαθέσιμα 

λογιστικά δεδομένα. 

 «πραγματική» EVA (true): αποτελεί την ακριβή EVA, αφού έχουν πραγματοποιηθεί όλες 

οι σχετικές προσαρμογές στα λογιστικά δεδομένα. 

 το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην «προσαρμοσμένη» EVA (tailored), την οποία 

διαμορφώνει η εκάστοτε επιχείρηση ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

οργανωτικής της δομής, τις δραστηριότητές της, τη στρατηγική και τις λογιστικές 

πολιτικές που ακολουθεί, διασφαλίζοντας τόσο την απαιτούμενη ακρίβεια όσο και την 

απλότητα στον υπολογισμό της. Για να διατηρηθεί η συνέπεια στον προσδιορισμό της 

αξίας, δεν θα πρέπει να μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της EVA μιας επιχείρησης 

εάν δεν υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό της μοντέλο. 

 

Σχήμα 3.1. Παραλλαγές της EVA 

 

Πηγή: The EVA Spectrum (Hoque et al.,, 2004) 

 

 Προσαρμογές στην EVA 

 

Προκειμένου να απαλλαγεί ο δείκτης EVA από τις ενδεχόμενες αλλοιώσεις που συνδέονται με 

την εφαρμογή των λογιστικών αρχών, η Stern Stewart and Co. έχει εντοπίσει 164 προσαρμογές, 

οι οποίες μπορούν να γίνουν στο μέγεθος των κερδών εκμεταλλεύσεως και του κεφαλαίου. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Stern Stewart and Co. οι τρεις λογιστικής φύσεως παράγοντες, οι 

οποίοι «υπονομεύουν» τον υπολογισμό του Οικονομικού Κέρδους είναι: 

 μη χρηματικές, λογιστικής φύσεως εγγραφές που τείνουν να αποκρύπτουν την 

πραγματική χρηματική κερδοφορία της επιχείρησης 
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 η θεμελιώδης λογιστική αρχή της συντηρητικότητας, η οποία τείνει να επηρεάζει τη 

συνάφεια των δημοσιευμένων λογιστικών αριθμών 

 οι ανεπιτυχείς επενδυτικές προσπάθειες που δεν φέρουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

οι δαπάνες των οποίων δεν λαμβάνονται υπόψη από τις επιχειρήσεις. Η πρακτική αυτή 

τείνει να εμφανίζει μικρότερο το πραγματικό κεφάλαιο. 

 

Οι προτεινόμενες προσαρμογές και ο επακόλουθος χειρισμός των λογιστικών παραποιήσεων 

αποτελούν το βασικό σημείο διαφοροποίησης της EVA από το Υπολειμματικό Εισόδημα (Chen 

and Dodd, 1997). Οι προσαρμογές πραγματοποιούνται, σε γενικές γραμμές, με την προσθήκη 

στο κεφάλαιο αποθεματικών ισοδύναμων των Ιδίων Κεφαλαίων (equity equivalent reserves) και 

την προσθήκη (αφαίρεση) στα (από τα) κέρδη εκμεταλλεύσεως μετά από φόρους (NOPAT) των 

περιοδικών μεταβολών (εισοδήματος ή δαπάνης) στα αποθεματικά αυτά. Τα ισοδύναμα 

αποθεματικά αποτελούν προσαρμογές που μετατρέπουν τη λογιστική αξία του κεφαλαίου σε 

οικονομική αξία, η οποία αποτελεί περισσότερο ρεαλιστικό και ακριβές μέτρο του κεφαλαίου, 

καθώς αντανακλά τη χρηματοοικονομική βάση στην οποία οι επενδυτές αναμένουν να 

συγκεντρώσουν τις αποδόσεις τους. Οι πιο συνηθισμένες προσαρμογές περιγράφονται στη 

συνέχεια: 

 

Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (E&A): Θεωρούνται ως επένδυση και συνεπώς θα πρέπει να 

κεφαλαιοποιούνται, να συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή, στο κεφάλαιο της επιχείρησης και να 

αποσβένονται για όση περίοδο διαρκούν τα οφέλη που προκύπτουν από αυτά.  Το αναπόσβεστο 

υπόλοιπο των εξόδων Ε&Α προστίθεται στο επενδυμένο κεφάλαιο, όπως συμβαίνει και με τα 

ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Το τμήμα των εξόδων που έχει καταστεί δεδουλευμένο 

προστίθεται στο NOPAT.  

 

Αποθεματικά Αναβαλλόμενων Φόρων: Οι αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν το εισόδημα 

και οι δαπάνες αναγνωρίζονται για σκοπούς σύνταξης χρηματοοικονομικών αναφορών σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που αναγνωρίζονται για φορολογικούς σκοπούς. Διαφορές μεταξύ 

φορολογητέου και λογιστικού εισοδήματος που προκύπτουν από διαφορετικές λογιστικές 
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μεθόδους δημιουργούν αναβαλλόμενους φόρους14. Όταν το λογιστικό εισόδημα είναι 

μεγαλύτερο από το φορολογικό, προκύπτει υποχρέωση από αναβαλλόμενους φόρους. Αντίθετα, 

δημιουργείται απαίτηση από αναβαλλόμενους φόρους στην περίπτωση που η φορολογική βάση, 

σύμφωνα με τον φορολογικό κώδικα, είναι μεγαλύτερη του εισοδήματος που προκύπτει με βάση 

τα λογιστικά πρότυπα.  

 

Εφόσον αυτές οι διαφορές είναι σχεδόν μόνιμες, οι αναβαλλόμενοι φόροι θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως μια πηγή χρηματοδότησης, δηλ. ως κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτόν προτείνονται οι 

ακόλουθες προσαρμογές: α) Το προσαρμοσμένο για τον αναβαλλόμενο φόρο NOPAT προκύπτει 

προσθέτοντας σε αυτό τον αναβαλλόμενο φόρο, ο οποίος έχει προηγουμένως αφαιρεθεί από τα 

Λειτουργικά Κέρδη, ώστε τελικά, το μέγεθος NOPAT να περιλαμβάνει (αφαιρετικά) μόνο τους 

ταμειακούς λειτουργικούς φόρους και β) Το προσαρμοσμένο για τον αναβαλλόμενο φόρο 

Κεφάλαιο προκύπτει αφαιρώντας από το Επενδυμένο Κεφάλαιο το ποσό της Καθαρής 

Απαίτησης από Αναβαλλόμενη Φορολογία, δηλ. το ποσό της Απαίτησης από Αναβαλλόμενη 

Φορολογία που απομένει μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης Υποχρέωσης, ή αντίστοιχα 

προσθέτοντας στο κεφάλαιο την καθαρή φορολογική υποχρέωση, ώστε τελικά το Κεφάλαιο να 

αυξάνεται με την καθαρή πίστωση αναβαλλόμενων φόρων (καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση). 

 

Προβλέψεις: Η διενέργεια προβλέψεων βασίζεται στην αρχή της συντηρητικότητας που διέπει 

την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων. Δυστυχώς, οι προβλέψεις αφήνουν περιθώριο για 

παραποίηση των λογιστικών κερδών. Η συνήθης τακτική που ακολουθείται είναι η διενέργεια 

υψηλών προβλέψεων σε καλές περιόδους κατά τις οποίες μειώνονται μεν τα κέρδη, αλλά 

δημιουργείται ένα «κρυμμένο αποθεματικό», διαθέσιμο για ενίσχυση των κερδών σε χειρότερες 

μεταγενέστερες περιόδους. Η σχετική προσαρμογή της EVA αφορά την επίδραση των 

προβλέψεων στις ταμειακές ροές, προσδιορίζοντας την ετήσια μεταβολή του λογαριασμού των 

προβλέψεων. Αυξήσεις στον εν λόγω λογαριασμό προστίθενται στο NOPAT, ενώ μειώσεις του 

αφαιρούνται. Η λογική πίσω από αυτή την προσαρμογή βρίσκεται στο γεγονός ότι μια αύξηση 

στις προβλέψεις υποδηλώνει ότι η επιχείρηση έχει μειώσει το κέρδος με μια μη-ταμειακή 

                                                 
14 Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν σταθερή μέθοδο απόσβεσης για 
τον υπολογισμό του λογιστικού εισοδήματος και αύξουσα για φορολογικούς σκοπούς δημιουργείται αναβαλλόμενος 
φόρος (Young, 1997) 
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επιβάρυνση, ενώ η μείωση σημαίνει ότι οι προβλέψεις των προηγούμενων χρόνων έχουν μερικώς 

εκταμιευθεί. Επίσης, η προσαρμογή απαιτεί το υπόλοιπο του λογαριασμού των προβλέψεων να 

προστεθεί στο επενδυμένο κεφάλαιο.  

 

Υπεραξία: Ο λογιστικός χειρισμός της υπεραξίας που δημιουργείται σε μία εξαγορά διαφέρει 

ανάλογα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, απαιτείται 

κεφαλαιοποίηση και απόσβεση της υπεραξίας, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο βάσει των αγγλικών 

προτύπων επιτρεπόταν η άμεση μεταφορά (διαγραφή) της υπεραξίας στα αποθεματικά. Στα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα η υπεραξία αποτελεί άϋλο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο γίνεται 

περιοδικός έλεγχος απομείωσης. Κατά την εφαρμογή της EVA οι αναφερθείσες λογιστικές 

προσεγγίσεις θεωρούνται λανθασμένες, καθώς η διαγραφή της υπεραξίας, είτε αυτή γίνεται 

άμεσα είτε σταδιακά μέσω της απόσβεσης, αφαιρεί, στην ουσία, ένα τμήμα της επένδυσης της 

αγοράστριας επιχείρησης από τον Ισολογισμό της και κατ’ επέκταση υποτιμά το κεφάλαιο και 

υπερεκτιμά την EVA. Για τον λόγο αυτό, η σχετική προσαρμογή πραγματοποιείται 

προσθέτοντας κάθε απομείωση της υπεραξίας στο κεφάλαιο και στο NOPAT και επιπλέον 

προσθέτοντας τη συσσωρευμένη απομείωση (απόσβεση) των προηγούμενων ετών στο κεφάλαιο. 

 

Λειτουργικά Μισθώματα: Κατά τις λειτουργικές μισθώσεις, το χρέος που συνεπάγεται η 

μίσθωση δεν αποτελεί στοιχείο του Ισολογισμού του μισθωτή, με αποτέλεσμα τέτοιου είδους 

συμβάσεις να προσομοιάζουν με τις ενοικιάσεις. Οι πληρωμές μισθωμάτων αντιμετωπίζονται 

σαν έξοδα από ενοίκια και το περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται μέσω της μίσθωσης δεν 

κεφαλαιοποιείται. Κατά συνέπεια, υποτιμώνται τόσο τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία και το 

επενδυμένο κεφάλαιο, όσο και το λειτουργικό εισόδημα, καθώς ένα τμήμα των πληρωμών 

μισθωμάτων περιλαμβάνει έξοδα τόκων. Κατά τον υπολογισμό της EVA, οι λειτουργικές 

μισθώσεις θεωρούνται ισοδύναμα ξένων κεφαλαίων. Η σχετική προσαρμογή πραγματοποιείται 

με την προσθήκη στο επενδυμένο κεφάλαιο της παρούσας αξίας των μελλοντικών πληρωμών 

μισθωμάτων προεξοφλημένων με το κόστος δανεισμού της επιχείρησης. Η προσαρμογή για τις 

δαπάνες από τόκους γίνεται με την προσθήκη στο λειτουργικό εισόδημα του γινομένου που 

προκύπτει πολλαπλασιάζοντας την κεφαλαιοποιημένη αξία των μισθωμάτων με το κόστος 

δανεισμού. 

 

 77



 

 Αναγκαιότητα Προσαρμογών  

 

Η πραγματοποίηση όλων των προσαρμογών αποτελεί μια διαδικασία αρκετά χρονοβόρα και 

δαπανηρή. Η Stern Stewart and Co. δεν προτείνει σε κάθε επιχείρηση να εφαρμόσει και τις 164 

προσαρμογές. Αντιθέτως, όπως ισχυρίζεται «…στις περισσότερες περιπτώσεις, κρίνεται αναγκαίο 

να αναφερθούμε σε 20 με 25 θέματα λεπτομερώς και οι προσαρμογές-κλειδιά που γίνονται 

ανέρχονται σε 5 με 10. Εκείνο που εμείς προτείνουμε είναι οι επιχειρήσεις να προβαίνουν στις 

παραπάνω προσαρμογές προκειμένου να υπολογίσουν την EVA μόνο όταν συντρέχουν οι 

ακόλουθες συνθήκες: 

1. Υπάρχει πιθανότητα να επηρεάζει ουσιωδώς την EVA 

2. Μπορούν οι managers να επηρεάσουν το αποτέλεσμα 

3. Μπορούν οι εργαζόμενοι να κατανοήσουν την προσαρμογή 

4. Η απαιτούμενη πληροφορία μπορεί εύκολα να εξαχθεί» (Stewart and Chew, 1995; Stewart, 

1995) 

 

Σύμφωνα με άλλη άποψη (Biddle et al., 1997; Chen & Dodd, 1997), η μη διενέργεια των 

προσαρμογών δεν μεταβάλλει ουσιαστικά την τιμή της EVA. Χωρίς προσαρμογές το σύστημα 

EVA διακρίνεται για την ευκολία κατά τη διαχείριση και την κατανόησή του (Young, 1997). 

 

 Προσδιορισμός του κόστους κεφαλαίου  

 

Το κόστος κεφαλαίου που απαιτείται στον υπολογισμό της EVA ισούται με το σταθμικό μέσο 

κόστος κεφαλαίου της επιχείρησης. 

 

Το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου υπολογίζεται με βάση την ακόλουθη σχέση: 

k  = c E
MM
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D

MM

M k
ED
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ED

D






)1(                           (3.11) 

 

Όπου 

D =αγοραία αξία του συνολικού δανειακού κεφαλαίου  M

Ε =αγοραία αξία του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου  M
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k =κόστος δανειακού κεφαλαίου προ φόρων d

T= οριακό ποσοστό φόρου εισοδήματος  

k = κόστος ιδίων κεφαλαίων E

 

Όσον αφορά στο κόστος του δανεισμού, αυτό σχετίζεται με τις τοκοφόρες υποχρεώσεις, όπως 

αυτές εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, το κόστος των ιδίων 

κεφαλαίων, ως κόστος ευκαιρίας, δεν αποτυπώνεται στις λογιστικές καταστάσεις αλλά αποτελεί 

αντικείμενο εκτίμησης. Η βασική μαθηματική σχέση με την οποία υπολογίζεται το κόστος των 

Ιδίων Κεφαλαίων και στην οποία βασίστηκε η εκτίμηση της Stern Stewart and Co. είναι το 

Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model, CAPM). Σύμφωνα 

με αυτό το μοντέλο, η αναμενόμενη απόδοση για κάθε κοινή μετοχή αποτελείται από τρεις 

επιμέρους αποδόσεις: 

I. Απόδοση αντίστοιχη με εκείνη που φέρει ένα χρεόγραφο χωρίς κίνδυνο 

II. Απόδοση που ενσωματώνει τον κίνδυνο αγοράς και αφορά τις κοινές μετοχές στο 

σύνολό τους 

III. Απόδοση που ενσωματώνει τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο που 

χαρακτηρίζει την εκάστοτε επιχείρηση 

 

Το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων εκφράζεται με βάση το υπόδειγμα CAPM ως εξής:  

E (ri) = rF + [E(rM) – rF]bi                                              (3.12) 

 

E (ri) = αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης μετοχής 

rF = ποσοστό απόδοσης χρηματοδοτικού τίτλου χωρίς κίνδυνο 

E(rM) = αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης της αγοράς 

[E(rM) – rF] = πριμ κινδύνου αγοράς ή η τιμή του κινδύνου ενός μέσου τίτλου που φέρει κίνδυνο 

bi = ο συντελεστής που εκφράζει τη σχέση του κινδύνου του τίτλου και του κινδύνου της αγοράς 

 

Το μοντέλο CAPM είναι εύκολα κατανοητό, αλλά απαιτεί εκτίμηση του πριμ για τον κίνδυνο 

αγοράς και των συντελεστών b των επιχειρήσεων. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις 

πρέπει να έχουν μελλοντικό προσανατολισμό, το μοντέλο κάνει αναφορά σε ιστορικά δεδομένα. 
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Επικρίνεται ότι μπορεί να οδηγήσει σε εκτιμήσεις οι οποίες μπορεί να απέχουν μέχρι και 3% από 

το πραγματικό κόστος Ιδίων Κεφαλαίων (Young, 1997). 

 

Ο Bennet Stewart στο βιβλίο “The Quest for Value” (1991) ισχυρίζεται ότι ιστορικά οι επενδυτές 

κερδίζουν υψηλότερη απόδοση από τις μετοχές που έχουν στην κατοχή τους (περίπου 6%) από 

την απόδοση που θα είχαν επενδύοντας σε μακροπρόθεσμα ομόλογα του δημοσίου. Επομένως, 

πρότεινε ως μια λογική εκτίμηση της αγοράς για το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων την εξής 

πρακτική: «Να προστεθεί στην απόδοση των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων το πριμ των 6 

ποσοστιαίων μονάδων. Τα τριακονταετή ομόλογα του δημοσίου έχουν απόδοση 5,6%, οπότε το 

αγοραίο κόστος των ιδίων κεφαλαίων ισούται με 11,6%.» Προκειμένου να προσαρμοστεί το 

κόστος αυτό στην τάξη κινδύνου στην οποία ανήκει μια συγκεκριμένη επιχείρηση, 

χρησιμοποιείται το beta της μετοχής το οποίο και προσαρμόζει προς τα πάνω ή προς τα κάτω το 

πριμ των 6%. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην παραπάνω διαδικασία 

προσαρμογής του κόστους της αγοράς στα δεδομένα κινδύνου μιας ιδιωτικής επιχείρησης 

υπάρχει έντονο το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ 

συστήνεται πριμ για τον κίνδυνο της αγοράς 5% – 6% (Copeland et. al., 1996; Stewart, 1991), 

ενώ για μικρότερες εισηγμένες επιχειρήσεις το αντίστοιχο πριμ είναι υψηλότερο και εκτιμάται 

ότι ανέρχεται περίπου στο 14% (Ross et. al., 1999).  

 

Εναλλακτικά, για τη μέτρηση του κόστους των Ιδίων Κεφαλαίων θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί το μοντέλο Προεξόφλησης Μερισμάτων, με την προϋπόθεση ότι η τιμή της 

μετοχής ισούται με την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών μερισμάτων. Το μοντέλο αυτό 

μπορεί να επιλυθεί ως προς το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων εάν  είναι γνωστά: η αγοραία τιμή 

της μετοχής (P), τα Κέρδη ανά Μετοχή (E), το ποσοστό παρακράτησης κερδών (b) και το 

ποσοστό ανάπτυξης (g). 

 

 (3.13) 

Πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα EVA 

 

Πολλά είναι τα πλεονεκτήματα που διακρίνουν το εν λόγω μέτρο. Επειδή αφορά μία μόνο 

περίοδο επιτρέπει τη μέτρηση σε ετήσια βάση της πραγματικής και όχι της αναμενόμενης 
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δημιουργίας αξίας (Armitage και Fog, 1996). Επίσης, η συσχέτιση που έχει η συγκεκριμένη 

μέθοδος με το οικονομικό κέρδος την καθιστά ανώτερη από τα λογιστικά κέρδη, αν και οι 

προσαρμογές που απαιτούνται αποκαλύπτουν κάποιες από τις βασικές αδυναμίες της βασικής 

προσέγγισης. Επισημαίνεται, επιπλέον, η εναρμόνιση της μεθόδου με τα συμφέροντα των 

μετόχων, καθώς υποστηρίζεται ότι η EVA παρέχει στους διοικούντες κίνητρο να προωθήσουν 

σαν πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης την αύξηση της περιουσίας των μετόχων (Chen & Dodd, 

1997; Biddle et al., 1997; Grant, 1996; Young and O’ Byrne, 2001.) Χάρη σε αυτό το μέτρο η 

διοίκηση αντιλαμβάνεται τη σημασία του κόστους κεφαλαίου και λαμβάνει ανάλογες 

επενδυτικές αποφάσεις. Παράλληλα, οι προσαρμογές στα λογιστικά μεγέθη του κεφαλαίου και 

των κερδών κατά τον υπολογισμό του καθώς και η σύνδεσή του με την Αγοραία Προστιθέμενη 

Αξία συγκαταλέγονται στα πλεονεκτήματα του (Ehrbar, 1998; Stewart, 1991). Επιπλέον, η EVA 

μπορεί να υπολογιστεί, τόσο σε επίπεδο επιχείρησης, όσο και σε επίπεδο αυτόνομου τμήματος ή 

γραμμής παραγωγής. Ακόμα, οι ομοιότητες της με την Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) τόσο στο 

θεωρητικό υπόβαθρο, όσο και στον υπολογισμό15  καθιστούν την αύξηση της EVA συνεπή με το 

στόχο της μεγιστοποίησης της περιουσίας των μετόχων. Επιπλέον, όπως η ΚΠΑ χρησιμοποιεί 

εκτιμήσεις για τις αναμενόμενες ταμειακές ροές που απορρέουν από μια επένδυση, έτσι και ο 

υπολογισμός της οικονομικής αξίας μιας απόφασης χρησιμοποιεί την παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών EVAs (Dierks and Patel, 1997).  

 

Πέρα από τα πλεονεκτήματά της, αρκετά είναι τα σημεία για τα οποία η EVA έχει δεχθεί 

κριτική. Ένα από τα προβλήματα που συνδέονται με την εφαρμογή της είναι το γεγονός ότι, σε 

αντίθεση με την αγοραία αξία των χρεογράφων μιας επιχείρησης, δεν λαμβάνει υπόψη τις 

ευκαιρίες ανάπτυξης που συνεπάγονται επενδυτικές αποφάσεις. Δεδομένης αυτής της αδυναμίας, 

η εφαρμογή της και η παρατήρηση των μεταβολών της σε ετήσια βάση είναι περισσότερο 

χρήσιμη σε κλάδους επιχειρήσεων που βρίσκονται στο στάδιο της ωριμότητας (π.χ. επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας) και όχι της ανάπτυξης (π.χ. επιχειρήσεις υψηλής 

τεχνολογίας). Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίζεται εάν λαμβάνεται υπόψη η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων μελλοντικών EVA αντί των ετήσιων μεταβολών EVA, λύση η οποία, όμως, 

καθιστά το μέτρο πολύπλοκο στον υπολογισμό του. Εναλλακτικά, προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη οι ευκαιρίες ανάπτυξης τις οποίες διαθέτει μια επιχείρηση, θα μπορούσε η διοίκηση να 

                                                 
15 Kαι οι δύο τεχνικές λαμβάνουν υπόψη το κατάλληλο, προσαρμοσμένο στον κίνδυνο κόστος κεφαλαίου 
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στραφεί στη χρήση της Αγοραίας Προστιθέμενης Αξίας (Market Value Added, MVA), η οποία 

αναλύεται στη συνέχεια (ενότητα 3.4.4). Συνδυασμός των δύο μέτρων, EVA και MVA, επιτρέπει 

τον υπολογισμό τόσο των ετήσιων όσο και των μακροπρόθεσμων μεταβολών της αξίας που 

δημιουργεί η επιχείρηση για τους μετόχους της. 

 

Η EVA, επίσης, περιορίζεται ως προς τη χρήση της λόγω του βραχυχρόνιου προσανατολισμού 

που θεωρείται ότι έχει, καθώς αποτελεί μέτρο μιας περιόδου. Η πραγματική EVA για 

μακροχρόνιες επενδύσεις δεν μπορεί να υπολογιστεί αντικειμενικά, καθώς οι μελλοντικές 

αποδόσεις υπόκεινται σε εκτίμηση, συχνά με υποκειμενικά κριτήρια (Shil, 2009). Μειονέκτημα 

της EVA είναι και το γεγονός ότι δεν λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό. 

 

Αρκετές είναι οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με την EVA, οι οποίες εξετάζουν την ικανότητα της 

μεθόδου να προβλέψει την πραγματική περιουσία που δημιουργεί η επιχείρηση για τους 

μετόχους της. Στο επόμενο κεφάλαιο παρατίθενται τα συμπεράσματα των μελετών αυτών, τα 

οποία δεν είναι πάντα σύμφωνα με την ανωτερότητα της EVA σε θεωρητικό επίπεδο.  

 

3.4.4.  Δείκτης Αγοραίας Προστιθέμενης Αξίας (Market Value Added,  MVA) 

 

 Ορισμός και υπολογισμός του δείκτη Προστιθέμενης Αγοραίας Αξίας 

 

Η συνολική αγοραία αξία μιας επιχείρησης αποτελείται από την αγοραία αξία του μετοχικού 

κεφαλαίου και την αγοραία αξία του δανειακού της κεφαλαίου (Stewart, 1991). Θεωρητικά, η 

αγοραία προστιθέμενη αξία αποτελεί την αξία που μπορούμε να εξάγουμε από την επιχείρηση σε 

κάθε στιγμή και ισούται με τη διαφορά μεταξύ αυτής της συνολικής αγοραίας αξίας και του 

«οικονομικού κεφαλαίου»16. Στον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας τα Ίδια Κεφάλαια 

συμμετέχουν σε όρους αγοραίας αξίας κατά την ημέρα του υπολογισμού, ενώ τα δανειακά 

κεφάλαια σε όρους ιστορικής αξίας (Stern and Shiely, 2001).  

           (3.14) 

MVA = αγοραία αξία – επενδυμένο οικονομικό κεφάλαιο 

                                                 
16 Το οικονομικό κεφάλαιο ταυτίζεται με το επενδυμένο κεφάλαιο, η έννοια και ο υπολογισμός του οποίου 
αναλύθηκαν στην παρουσίαση του EVA (παρ. 3.4.3) 
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MVA = [(μετοχές σε κυκλοφορία * τιμή μετοχής) + αγοραία αξία προνομιούχων μετοχών + 

αγοραία αξία χρέους] – Συνολικά Κεφάλαια  

 

Όταν η MVA είναι θετική, η επιχείρηση έχει δημιουργήσει αξία - περιουσία για τους μετόχους 

της, ενώ όταν είναι αρνητική, έχει καταστρέψει το κεφάλαιο των επενδυτών της. 

 

Οι μεγαλύτερες σε μέγεθος επιχειρήσεις εμφανίζουν συγκριτικά μεγαλύτερες MVA (Uyemura et 

al., 1996). Σε περιπτώσεις σύγκρισης επιχειρήσεων βάσει της MVA, προτείνεται (Fiordelisi, 

2007; Uyemura et al., 1996; Grant, 1996) να γίνει «τυποποίηση» (standardization) του μέτρου, 

δηλ. να ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της το ύψος των περιουσιακών στοιχείων ή 

εναλλακτικά το ύψος του επενδυμένου κεφαλαίου, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν επίδραση 

του διαφορετικού μεγέθους των υπό εξέταση επιχειρήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση τυποποίησης 

με τη χρήση του κεφαλαίου, η MVA εμφανίζεται ως μέτρο ανάλογο του δείκτη “Αγοραία / 

Λογιστική Αξία” 

 

 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του δείκτη αγοραίας προστιθέμενης αξίας 

Η MVA θεωρείται μοναδική στην επακριβή μέτρηση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους, 

καθώς λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της αγοράς για το πόσο αποτελεσματικά η διοίκηση έχει 

χρησιμοποιήσει τους περιορισμένους πόρους της και έχει τοποθετήσει την επιχείρηση σε 

μακροχρόνιο ορίζοντα (Ehrbar, 1998). Επιπλέον, αποφεύγει υποκειμενικά λογιστικά ζητήματα 

που αφορούν την πρόβλεψη ταμειακών ροών και τα προεξοφλητικά επιτόκια, προσεγγίζοντας 

την εκτίμηση της χρηματιστηριακής αγοράς όσον αφορά στη συνολική καθαρή παρούσα αξία 

(Stewart, 1991; Young and O’ Byrne, 2001) όλων των επενδυτικών προγραμμάτων που 

βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνων που αναμένεται να αναληφθούν στο μέλλον. Θα μπορούσε, 

λοιπόν, να θεωρηθεί ότι είναι συνώνυμη με την Καθαρή Παρούσα Αξία της επιχείρησης. 

Αυξάνοντας την MVA αυξάνεται η Καθαρή Παρούσα Αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών 

για τους μετόχους, οι οποίοι πετυχαίνουν αποδόσεις που υπερβαίνουν το κόστος του 

επενδυμένου από αυτούς κεφαλαίου. Από τη σκοπιά των επενδυτών, αποτελεί ένα από τα 

καλύτερα μέτρα επίδοσης συνολικά σε επίπεδο επιχείρησης. Είναι στατικό μέτρο, καθώς 

υπολογίζεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ενώ η δημιουργία ή καταστροφή της αξίας μιας 

περιόδου προκύπτει από τη μεταβολή των MVA μεταξύ δύο χρονικών σημείων. 

 83



 

 

 Σχέση μεταξύ EVA και MVA 

 

Όταν η EVA μελλοντικών περιόδων, η οποία αποτελεί μέτρο επίδοσης για δεδομένη χρονική 

περίοδο, προεξοφλείται σε όρους παρούσας αξίας, εξηγεί την αγοραία αξία που η διοίκηση 

προσθέτει ή αφαιρεί από το κεφάλαιο (Stewart, 1991, Young & O’Byrne, 2001). Αυτή η σχέση 

μεταξύ EVA και MVA αποτελεί και το θεωρητικό υπόβαθρο του συστήματος διοίκησης που 

προτείνει η S. Stewart and Co. Σε συμφωνία, πάντα, με τη θεωρία του υπολειμματικού 

εισοδήματος, η επιτυχία της επιχείρησης προσδιορίζεται ως η παρούσα αξία των αναμενόμενων, 

μελλοντικών EVAs.  

 

Ο Grant (1996) απεικονίζει τη βασική σχέση μεταξύ EVA και MVA ως εξής: Υποτίθεται ότι ο 

χρονικός ορίζοντας, στο παράδειγμα που ακολουθεί, είναι 2 έτη. Έστω ότι μια επιχείρηση 

επενδύει $100 σε περιουσιακά στοιχεία σήμερα και αναμένει να κερδίσει $125 στο μέλλον. Με 

δεδομένο ότι το κόστος κεφαλαίου  

 

της επιχείρησης ανέρχεται στο 10%, το υπολειμματικό εισόδημα είναι RI = $125-($1001,1)= 

$15, το οποίο αποτελεί την προσδοκώμενη EVA. Επομένως, η Καθαρή Παρούσα Αξία (NPV) 

της συγκεκριμένης επένδυσης είναι : 

 

NPV =
)1(

$

 ίό

EVA


=

1,1

15$
=$13, 64 

 

Η καθαρή παρούσα αξία των $13,64 ορίζεται ως MVA. Προσθέτοντας την MVA στο αρχικό 

επενδυμένο κεφάλαιο της επιχείρησης ($100) προκύπτει η αγοραία αξία της επιχείρησης (V): 

 

V= Αρχική Επένδυση + MVA  

  =$100 + $13,64 

  = $113,64 
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  
 

 

4.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Η ιδέα της δημιουργίας αξίας από την επιχείρηση, με την έννοια της επίτευξης κέρδους που 

υπερβαίνει το κόστος των ιδίων και δανειακών κεφαλαίων της, αποτελεί αντικείμενο μελέτης και 

έρευνας των οικονομολόγων, ήδη από το τον 19ο αιώνα. Ειδικά, όμως, από τη δεκαετία του 

1990, παρατηρείται μεγάλο ενδιαφέρον των ερευνητών γύρω από την αποτελεσματικότητα των 

τεχνικών μεθοδολογιών της προσέγγισης της Διοίκησης με βάση την Αξία (VBM). Σε αυτό το 

κεφάλαιο επισκοπούνται εμπειρικές μελέτες με δύο επιμέρους αντικείμενα. Από τη μια πλευρά 

παρουσιάζονται εκείνες οι μελέτες στις οποίες διερευνάται η ικανότητα των διαφόρων τεχνικών 

να βελτιώσουν την επίδοση της επιχείρησης και να αυξήσουν την περιουσία των φορέων τους, 

μέσα από μελέτη επιχειρήσεων που εφαρμόζουν το VBM. Από την άλλη πλευρά δίνονται τα 

κυριότερα αποτελέσματα μελετών στις οποίες εξετάζεται ο βαθμός σχετικότητας (value – 

relevance) παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων μέτρησης της αξίας με την πραγματική αξία 

των μετόχων, σε μια προσπάθεια να διερευνηθεί α) το πληροφοριακό περιεχόμενο που μπορεί να 

προσφέρει στην επεξήγηση των μετοχικών αποδόσεων η υιοθέτηση καθενός από αυτά (σχετικό 

πληροφοριακό περιεχόμενο) και β) η οριακά επιπλέον πληροφόρηση που μπορεί να προσθέσουν 

ακόμα και μεμονωμένα στοιχεία αυτών, ειδικά στην περίπτωση των σύνθετων μέτρων (πρόσθετο 

πληροφοριακό περιεχόμενο). Ως αντιπροσωπευτικότερος δείκτης της πραγματικής αξίας των 

μετόχων θεωρούνται στην πλειονότητα των εμπειρικών μελετών η απόδοση της αντίστοιχης 

μετοχής ή εναλλακτικά η Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (MVA). Όπως εύκολα διαπιστώνεται, και 

τα δύο μέτρα βασίζονται σε χρηματιστηριακά δεδομένα, οπότε και το δείγμα των αντίστοιχων 

ερευνών περιλαμβάνει εισηγμένες επιχειρήσεις και δεδομένα όσο το δυνατόν περισσότερων 

χρονολογικών περιόδων, ώστε να είναι αξιόπιστη η στατιστική διερεύνηση των χρονολογικών 

σειρών. Επιπλέον, παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικές μελέτες οι οποίες εστιάζουν σε εξέταση 

περιπτώσεων επιχειρήσεων (case studies) που υιοθέτησαν τη Διοίκηση με βάση την Αξία και 

διερευνούν τις επιδράσεις της τόσο σε εσωτερικές διαδικασίες, λειτουργίες και επιμέρους 

τμήματα της επιχείρησης, όσο και στη συνολική επίδοση και αξία που δημιουργείται για τους 
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μετόχους. Με βάση στοιχεία της PricewaterhouseCoopers (1999) οι μελέτες που έχουν διεξαχθεί 

αφορούν κυρίως την EVA και μέτρα υπολειμματικού εισοδήματος. 

 

Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της υπάρχουσας εμπειρικής έρευνας 

διεξάγεται από συμβουλευτικές επιχειρήσεις που εμπορεύονται τα διάφορα συστήματα της 

Διοίκησης με βάση την Αξία, σε μια προσπάθεια να τεκμηριωθούν οι θετικές σχέσεις μεταξύ των 

αντίστοιχων μέτρων αξίας [κυρίως της EVA, η οποία είναι και το πιο δημοφιλές με βάση έρευνα 

του INSEAD (Haspeslagh et. al., 2001)] και της πραγματικής αξίας που απολαμβάνουν οι 

μέτοχοι (Stewart, 1991; O’ Byrne, 1996; Uyemura et al., 1996; Stern et al, 1995). Αντίλογος στις 

μελέτες αυτές διατυπώνεται από εργασίες ακαδημαϊκών, οι οποίες θεωρούνται και περισσότερο 

αμερόληπτες (Biddle et al., 1997; Chen and Dodd, 1997; Grant 1996, Bacidore et al., 1997; Lehn 

and Makhija, 1997). Εκτός από τις προαναφερθείσες ερευνητικές εργασίες, υπάρχουν και 

μελέτες (Kaplan and Norton, 1996) οι οποίες δεν καταλήγουν στην ανωτερότητα κάποιου από τα 

χρηματοοικονομικά μέτρα που αναλύθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια, αλλά συμπεραίνουν την 

αναγκαιότητα υιοθέτησης και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, όπως o πίνακας 

ισορροπημένης στοχοθεσίας (balance scorecard). Γενικά, υπογραμμίζεται και από τους ίδιους 

τους ερευνητές, υφίσταται ένας βαθμός δυσκολίας κατά τον έλεγχο της σχέσης μεταξύ των 

μέτρων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια εφαρμογής του συστήματος Διοίκησης με βάση την 

Αξία και των μετοχικών αποδόσεων. Οι περιορισμοί και τα εμπόδια αναφέρονται στο τέλος του 

κεφαλαίου. 

 

Συνοπτικά, το παρόν κεφάλαιο περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται με 

την εμπειρική διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των σύγχρονων μέτρων που 

χρησιμοποιούνται κατά την εφαρμογή του VBM. Στη συνέχεια του παρόντος παρατίθενται 

συνοπτικά οι σχετικές εμπειρικές μελέτες (4.2), ενώ αναλύονται οι βασικότερες από αυτές (4.3), 

ώστε να δοθούν αντιπροσωπευτικές παράμετροι της μεθοδολογίας που εφαρμόζουν αλλά και τα 

βασικότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν. Τέλος (4.4), παρουσιάζονται οι  περιορισμοί 

και τα εμπόδια που έχουν αντιμετωπίσει οι ερευνητές στην προσπάθειά τους να εξετάσουν την 

καταλληλότητα των διαφόρων μέτρων λογιστικού και οικονομικού κέρδους στην εκτίμηση της 

δημιουργίας αξίας για τους μετόχους.  
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Ο κλάδος των εμπορικών τραπεζών, στην εμπειρική διερεύνηση του οποίου εστιάζει η παρούσα 

διατριβή, αποτελεί κλάδο με ιδιαίτερα χρηματοοικονομικά και άλλα χαρακτηριστικά που 

απαιτούν και ανάλογη προσαρμογή των εκάστοτε χρησιμοποιούμενων μέτρων αξίας. Για τον 

λόγο αυτόν, στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που αφορούν αποκλειστικά τον 

χρηματοπιστωτικό τομέα και αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

 

4.2. Εμπειρικές μελέτες που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ 

προσεγγίσεων μέτρησης της αξίας που δημιουργεί η επιχείρηση για 

τους μετόχους και της χρηματιστηριακής αξίας 

 

Τα σύγχρονα μέτρα της αξίας που δημιουργεί η επιχείρηση για τους μετόχους έχουν αξιολογηθεί 

και εξεταστεί ευρέως. Πεδίο έντονης αντιπαράθεσης αποτελεί η σχετική ικανότητα των 

διαφόρων μέτρων οικονομικής αξίας να προβλέπουν τις μετοχικές αποδόσεις.  

 

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, κυρίως από το χώρο των επιχειρήσεων, ο κυρίαρχος στόχος του 

οργανισμού, κατά την εφαρμογή του VBM, θα πρέπει να αποτυπώνεται σε όρους «οικονομικής 

αξίας», όπως οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA), και ταμειακή απόδοση επί της επένδυσης 

(CFROI), καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ευθυγράμμιση των εσωτερικών στόχων με 

την μεγιστοποίηση της αξίας των μετόχων (Copeland et al., 1996;  Stern et al., 1995; KPMG 

Consulting, 1999).  Υποστηρίζεται (Stern et al., 1995; O’ Byrne, 1996; Grant 1996; Lehn and 

Makhija, 1997; Milunovich and Tsuel, 1996) ότι οι μεταβολές των μέτρων οικονομικής αξίας 

ακολουθούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις μεταβολές στην αξία των μετόχων, σε σύγκριση με τα 

παραδοσιακά λογιστικά μέτρα. Κατά συνέπεια, θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα λογιστικά 

μέτρα στον καθορισμό στόχων, στον προϋπολογισμό κεφαλαίων αλλά και στα συστήματα 

καθορισμού ανταμοιβών και αποζημίωσης των στελεχών. Οι ισχυρισμοί υπέρ της ανωτερότητας 

των μέτρων οικονομικής αξίας έναντι των παραδοσιακών λογιστικών μέτρων δεν περιορίζονται 

σε μελέτες συμβούλων και στον επιχειρηματικό τύπο, αλλά περιλαμβάνονται και σε αναλυτικές 

μελέτες (Anctil, 1996; Rogerson, 1997), οι οποίες δείχνουν πως η χρήση μέτρων υπολειμματικού 

εισοδήματος διασφαλίζει λύση στο πρόβλημα της αντιπροσώπευσης με τη σύγκλιση στόχων 

μεταξύ εντολέα (μετόχου) και εντολοδόχου (διοίκησης). Επίσης, οι Bromwich and Walker 
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(1998) αναλύουν τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των προσεγγίσεων VBM που βασίζονται 

σε μέτρα υπολειμματικού εισοδήματος, όπως η EVA.  

 

Η ανωτερότητα των μέτρων οικονομικής αξίας υποστηρίζεται και μέσα σε πολλές απλές μελέτες 

που εξετάζουν τη σχέση μεταξύ των μέτρων αγοράς (αγοραία αξία ή αποδόσεις των μετόχων) 

και της EVA. Δύο από τις πιο αντιπροσωπευτικές είναι οι έρευνες των Milunovich and Tseui 

(1996) και Lehn and Makhija (1997), στις οποίες με απλά μονομεταβλητά τέστ καταλήγουν στο 

ότι η MVA συσχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την EVA, από ότι οι λογιστικές αποδόσεις, τα 

Κέρδη ανά Μετοχή (EPS), η Απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και η Ελεύθερη Ταμειακή 

Ροή (FCF). Ο O’Byrne (1996) στη δική του, επίσης απλή μελέτη, χρησιμοποιεί μοντέλα 

παλινδρόμησης για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ της αγοραίας αξίας και δύο μέτρων επίδοσης, 

της EVA και του καθαρού λειτουργικού κέρδους μετά από φόρους (NOPAT) και καταλήγει στα 

ακόλουθα συμπεράσματα: και τα δύο μέτρα διαθέτουν παρόμοια επεξηγηματική δύναμη στην 

περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνονται στα μοντέλα παλινδρόμησης μεταβλητές ελέγχου, ενώ 

στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται ως πρόσθετες επεξηγηματικές μεταβλητές κλαδικοί 

δείκτες και ο λογάριθμος του κεφαλαίου για κάθε επιχείρηση, το τροποποιημένο μοντέλο EVA 

εμφανίζει μεγαλύτερη επεξηγηματική δύναμη από το NOPAT.  

 

Οι περισσότερο πολύπλοκες μελέτες δεν καταλήγουν σε σαφή συμπεράσματα. Οι Chen and 

Dodd (1997) εξετάζοντας την επεξηγηματική δύναμη των λογιστικών μέτρων (EPS, ROA και 

ROE), του υπολειμματικού εισοδήματος και διαφόρων μέτρων σχετικών με την EVA, 

συμπεραίνουν ότι τα μέτρα EVA υπερισχύουν μεν των λογιστικών κερδών στην εξήγηση των 

μετοχικών αποδόσεων, αλλά η επεξηγηματική δύναμή τους αποδεικνύεται πολύ χαμηλότερη από 

αυτήν που ισχυρίζονται οι υποστηρικτές τους. Σε μεταγενέστερη μελέτη τους (2001) οι Chen and 

Dodd εξετάζουν το πληροφοριακό περιεχόμενο του λειτουργικού εισοδήματος, του 

υπολειμματικού εισοδήματος και της EVA, χρησιμοποιώντας διάφορες στατιστικές 

μεθοδολογίες, και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το λειτουργικό εισόδημα και το 

υπολειμματικό εισόδημα εμφανίζουν υψηλότερο πληροφοριακό περιεχόμενο συγκριτικά με την 

EVA στην επεξήγηση των μετοχικών αποδόσεων.  
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Οι Biddle et al. (1997) εξετάζουν τη δύναμη των λογιστικών μέτρων (κέρδη και λειτουργικά 

κέρδη) στο να εξηγούν τις αγοραίες αποδόσεις των μετοχών, σε σχέση με την EVA και πέντε 

συστατικά στοιχεία της (ταμειακή ροή από λειτουργίες, λειτουργικά δεδουλευμένα, έξοδα τόκων 

μετά από φόρους, κεφαλαιακή επιβάρυνση και λογιστικές προσαρμογές). Σε αντίθεση με πιο 

απλές μελέτες, η συγκεκριμένη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα παραδοσιακής 

λογιστικής υπερισχύουν της EVA στο να εξηγούν τις τιμές των μετοχών. Πρόσθετο 

πληροφοριακό περιεχόμενο, πάνω από τα παραδοσιακά λογιστικά μέτρα, έχουν δύο συστατικά 

στοιχεία της EVA, η κεφαλαιακή επιβάρυνση και οι προσαρμογές για τις λογιστικές 

παραποιήσεις, ωστόσο η συνεισφορά των μεταβλητών αυτών στα στους στατιστικού ελέγχους 

δεν βρέθηκε οικονομικά σημαντική. 

 

Το ερώτημα που ανακύπτει από τα αντικρουόμενα αποτελέσματα των παραπάνω μελετών αφορά 

το εάν οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν τα μέτρα οικονομικής αξίας ως πρωταρχικούς στόχους 

τους για σχεδιασμό και έλεγχο επιτυγχάνουν και ανώτερη επίδοση. Οι απαντήσεις ποικίλουν. Ο 

Wallace (1997) εξέτασε την επίδραση των σχεδίων ανταμοιβών με βάση το υπολειμματικό 

εισόδημα σε μέτρα της συμπεριφοράς της διοίκησης τα οποία παρατηρούνται άμεσα, 

αποφεύγοντας έτσι τα προβλήματα που σχετίζονται με την ανάλυση της βελτίωσης των τιμών 

των μετοχών. Πιο συγκεκριμένα, εξέτασε τις μεταβολές σχετικής επίδοσης σε 40 οργανισμούς 

που χρησιμοποιούν μέτρα ανταμοιβής με βάση το υπολειμματικό εισόδημα, και ένα δείγμα μη –

χρηστών EVA και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέτρα 

υπολειμματικού εισοδήματος στα σχέδια ανταμοιβών τους μειώνουν τις νέες επενδύσεις, 

αυξάνουν τις πληρωμές προς τους μετόχους μέσω της επαναγοράς μετοχών και χρησιμοποιούν 

περιουσιακά στοιχεία πιο εντατικά, οδηγώντας έτσι σε σημαντική μεταβολή του υπολειμματικού 

εισοδήματος. Σε μεταγενέστερη μελέτη του ο Wallace (1998) εξετάζει επιχειρήσεις οι οποίες 

χρησιμοποιούν την EVA για τον έλεγχο και την αποζημίωση της διοίκησης και επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν την EVA μόνο για σκοπούς ελέγχου της διοίκησης. Μελετώντας το δείγμα των 

επιχειρήσεων μέσα από απαντήσεις που του δόθηκαν και χωρίς άλλο εμπειρικό έλεγχο, 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι εκείνες οι επιχειρήσεις που συνδέουν την αποζημίωση με την 

EVA εφαρμόζουν τα συστήματα VBM ολοκληρωτικά μέσα στον οργανισμό.  
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Ο Fernandez (2001), χρησιμοποιώντας αντιπροσωπευτικό δείγμα Αμερικάνικων και 

Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων με βάση τα στοιχεία που παρέχει η Stern Stewart and Co., αναλύει τη 

συσχέτιση μεταξύ MVA και EVA, NOPAT και WACC, και διαπιστώνει ότι το NOPAT και το 

WACC παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα συσχέτισης με την αύξηση της  MVA. 

 

Οι Ryan and Trahan (2007) εξετάζουν τη χρήση και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων 

VBM και επιχειρούν να απαντήσουν στο κατά πόσο το VBM βελτιώνει την επίδοση και 

ειδικότερα, ποια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα αυτών 

των συστημάτων. Στη μελέτη τους παρουσιάζονται συμπεράσματα που αφορούν τη σχέση της 

αποτελεσματικότητας του VBM με το Υπολειμματικό Εισόδημα, τις ανταμοιβές των στελεχών, 

τις ευκαιρίες ανάπτυξης, τις επενδύσεις σε κεφάλαιο και κεφάλαιο κίνησης. Ελέγχοντας αυτά τα 

χαρακτηριστικά διαπιστώθηκαν τα εξής: η επίδοση που σημειώνεται μετά την υιοθέτηση του 

VBM σχετίζεται αρνητικά με το μέγεθος της επιχείρησης και οι επιχειρήσεις τείνουν να 

μειώνουν τις επενδύσεις σε κεφάλαιο (capital expenditures) μετά την υιοθέτηση του VBM17. 

Από την έρευνα, επίσης, διαπιστώθηκε ότι το Υπολειμματικό Εισόδημα βελτιώνεται σημαντικά 

μετά την υιοθέτηση του VBM, ενώ κανένα από τα στοιχεία του Υπολειμματικού Εισοδήματος 

(λειτουργικό κέρδος μετά από φόρους, επενδυμένο κεφάλαιο ή κόστος κεφαλαίου) δεν βελτιώνει 

μονομερώς το αποτέλεσμα, αλλά εμφανίζονται να συμβάλλουν από κοινού. Σε γενικές γραμμές, 

η ανάλυση προτείνει ότι το VBM βελτιώνει την οικονομική επίδοση για μια παρατεταμένη 

περίοδο (τουλάχιστον 5 έτη μετά την υιοθέτηση). 

Οι Weaver and Weston (2002) συγκρίνουν τις δυνάμεις και τους περιορισμούς των μέτρων 

επίδοσης εξετάζοντας δεδομένα μιας εταιρίας. Από την έρευνα προκύπτει υψηλή συσχέτιση 

(όπως μετράται με το R2) όλων των μέτρων αγοραίας αξίας μεταξύ τους (Αγοραία Αξία 

Κεφαλαίου, Αγοραία Προστιθέμενη Αξία, συντελεστής q, δείκτης Αγοραία / Λογιστική Αξία, 

Χρηματιστηριακή Τιμή Μετοχής). Έπειτα από ανάλυση παλινδρόμησης των λειτουργικών 

μέτρων επίδοσης (EBITDA, OPAT-operating profit after taxes, Free Cash Flow, NOPAT, 

Economic Profit) με τα μέτρα επίδοσης που βασίζονται στην αγορά (MVA, συντελεστής q, τιμή 

μετοχής) καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παραδοσιακά μέτρα, όπως EBITDA, OPAT, 

                                                 
17 Ειδικότερα, η αποτελεσματικότητα του συστήματος VBM διαπιστώθηκε ότι δεν αυξάνει όταν αυτό 
χρησιμοποιείται σε συστήματα αποζημίωσης ή όταν υιοθετείται από επιχειρήσεις με υψηλά ή χαμηλά επίπεδα 
κεφαλαιακών εξόδων, με ευκαιρίες ανάπτυξης ή με αυξημένες επενδύσεις σε κεφάλαιο κίνησης 
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NOPAT, συσχετίζονται το ίδιο καλά ή και καλύτερα από το Οικονομικό Κέρδος (και τις 

ελεύθερες ταμειακές ροές) με όλα τα μέτρα αγοράς. Μεγαλύτερη συσχέτιση έχει το ROE, και 

ακολουθεί o δείκτης λειτουργικού κέρδους μετά από φόρους προς ROE (OPAT return on 

capital). Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι δείκτες επίδοσης αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη 

χρησιμότητα όταν συνδυάζονται με παραμέτρους που αφορούν τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, 

όπως εργαζομένους και πελάτες. 

 

Οι Kyriazis and Anastassis (2007) εξέτασαν το σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο του δείκτη 

EVA και παραδοσιακών λογιστικών μεταβλητών (Καθαρό Εισόδημα και Λειτουργικό 

Εισόδημα) όσον αφορά στην ικανότητα τους να ερμηνεύουν τις μετοχικές αποδόσεις και την 

αγοραία αξία επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας  για την περίοδο 1997-

2003. Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παραδοσιακές λογιστικές μεταβλητές 

ερμηνεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό από το δείκτη EVA τις μετοχικές αποδόσεις και εμφανίζουν 

ισχυρότερη συσχέτιση με το δείκτη MVA. Οι συγγραφείς αποδίδουν τα αποτελέσματα της 

έρευνας τους σε μια σειρά από παράγοντες, μεταξύ των οποίων η συμπεριφορά των επενδυτών 

στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά κατά την μεταβατική για το χρηματιστήριο περίοδο 

1997-2003. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στην αγορά πιθανώς δεν έλαβαν υπόψη το 

πραγματικό οικονομικό κέρδος των επιχειρήσεων και αρκέστηκαν στη λογιστική πληροφόρηση 

και παράλληλα εκτίμησαν διαφορετικά τους συντελεστές beta, το κόστος δανειακών κεφαλαίων 

και συνολικά το σταθμικό μέσο κόστος κεφαλαίου. Τέλος, η μη ισχυρή συσχέτιση της EVA με 

τις μετοχικές αποδόσεις, επισημαίνουν οι συγγραφείς,  πιθανώς να οφείλεται και στο γεγονός ότι 

η EVA αποτυπώνει την τρέχουσα αξία που δημιουργεί η επιχείρηση για τους μετόχους, ενώ οι 

μετοχικές αποδόσεις και ειδικότερα οι μη κανονικές αποδόσεις (abnormal returns) αντανακλούν 

τις προσδοκίες της αγοράς για τις μελλοντικές ταμειακές ροές της επιχείρησης. Παρόμοια είναι 

και τα αποτελέσματα των Maditinos et al. (2006) για επιχειρήσεις εισηγμένες στο ελληνικό 

χρηματιστήριο. Έπειτα από ανάλυση πρόσθετου και σχετικού πληροφοριακού περιεχομένου των 

EVA και EPS σε σχέση με την επεξήγηση των μετοχικών αποδόσεων, στην παραπάνω έρευνα 

διαπιστώθηκε ότι τα EPS υπερέχουν της EVA, η οποία εμφανίζεται να έχει πρόσθετο 

πληροφοριακό περιεχόμενο. 
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4.3. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Σημαντικών Εμπειρικών 

Μελετών  

 

4.3.1. Εμπειρικές Μελέτες Υπέρ του Οικονομικού Κέρδους 

 

4.3.1.1. Οι πρωτοποριακές μελέτες της Stewart 

 

To 1989 χρηματοοικονομικοί αναλυτές της Stern Stewart and Co. ξεκίνησαν να αξιολογούν τις 

1000 καλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στις ΗΠΑ, 

καθώς η έως τότε κατάταξη που δημοσίευε το περιοδικό Business Week (με βάση την 

κεφαλαιοποίηση των επιχειρήσεων και όχι με βάση την επίδοσή τους) δεν τους ικανοποιούσε. Η 

Stewart για πρώτη φορά καινοτομώντας ιεράρχησε τις επιχειρήσεις με κριτήριο την Αγοραία 

Προστιθέμενη Αξία που είχαν, δίνοντας μια κατάταξη πολύ διαφορετική από εκείνη του 

Business Week. 

 

Έχοντας ως αφετηρία τις 1000 καλύτερες αμερικάνικες επιχειρήσεις και απομακρύνοντας 

κάποιες επιχειρήσεις για διάφορους λόγους (π.χ. ανεπαρκή δεδομένα), η Stewart επέλεξε ένα 

δείγμα 613 επιχειρήσεων στο οποίο διεξήγαγε έρευνες σχετικά με την EVA και την MVA. Το 

δείγμα διαιρέθηκε σε 25 ομάδες επιχειρήσεων ανάλογα με την ιεραρχία τους σε όρους μέσης 

τιμής της EVA. Η έρευνα έδειξε ότι σε επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονταν από θετική EVA, ο 

βαθμός συσχέτισης μεταξύ EVA και MVA ήταν πολύ υψηλός. Οι μέσοι όροι των EVA για τα 

έτη 1987-1988 έδειξαν συσχέτιση της τάξης του R2 = 97%  με τις MVA του 1988. Όσο για τη 

σχέση μεταξύ των μεταβολών των δύο μεγεθών, αυτή ήταν ακόμα μεγαλύτερη. 

 

Για τις επιχειρήσεις με αρνητική EVA η συσχέτιση των EVA και MVA δεν ήταν μεγάλη. Η 

εξήγηση που δόθηκε (Stewart, 1991) για το αποτέλεσμα αυτό ήταν η εξής: η αγοραία αξία των 

μετοχών πάντα αντανακλά τουλάχιστον την αξία της καθαρής θέσης (net assets), ακόμα και όταν 

η επιχείρηση έχει χαμηλή ή αρνητική απόδοση. Το ενδεχόμενο εκκαθάρισης, ανάκαμψης ή 

εξαγοράς θέτει ένα κατώτατο όριο στην αγοραία αξία της μετοχής (δηλαδή, η αγοραία τιμή δεν 

πέφτει πολύ χαμηλότερα από την αξία της καθαρής θέσης). 
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4.3.1.2. Stewart:  Η σύγκριση της EVA με δημοφιλή λογιστικά μέτρα 

 

Τo 1995 η Stewart ισχυρίζεται ότι το κλειδί για τη λειτουργική μέτρηση της εταιρικής επίδοσης 

δεν είναι τα δημοφιλή λογιστικά μέτρα, όπως τα κέρδη, η αύξηση των κερδών, τα μερίσματα, η 

αύξηση των μερισμάτων, το ROE, η ταμειακή ροή, αλλά η EVA. Οι μεταβολές στην αγοραία 

αξία των επιλεγμένων επιχειρήσεων του δείγματος (κυρίως στις αγοραίες προστιθέμενες αξίες) 

παρουσίαζαν χαμηλή συσχέτιση με τα πιο πάνω λογιστικά μέτρα. Η έρευνα έδειξε ότι ο δείκτης 

R2 , που απεικονίζει τη σχέση των MVA και των ανεξάρτητων μεταβλητών, κυμαινόταν μεταξύ 

9%  και 25%, ενώ το R2 για τη σχέση EVA και MVA ανερχόταν σε 50%. Η έρευνα βασίστηκε 

στους μέσους όρους των μέτρων και τα αποτελέσματα φαίνονται συνοπτικά στον ακόλουθο 

πίνακα. 

 

Πίνακας 4.1. Συσχέτιση Χρηματοοικονομικών Μέτρων Επίδοσης με την MVA (Stern J. et. 

al., 1995) 

Συσχέτιση με την  MVA των: R2 

EVA 50% 

ROE 25% 

Αύξηση ταμειακών ροών 22% 

Αύξηση EPS 18% 

Αύξηση ενεργητικού 18% 

Αύξηση μερισμάτων 16% 

Αύξηση κύκλου εργασιών 9% 

 

 

4.3.1.3. Lehn & Makhija: Εμπειρική μελέτη σχετικά με EVA, MVA, τιμή 

μετοχής και ρυθμό αλλαγής διευθυντικών στελεχών  

 
Οι Lehn and Makhija (1997) διερεύνησαν το βαθμό συσχέτισης των EVA και MVA με τις τιμές 

των μετοχών και επιπλέον τη σχέση μεταξύ του αριθμού των νεοπροσληφθέντων γενικών 

διευθυντών (Chief Executive Officers) και των EVA και MVA. Επέλεξαν ένα δείγμα 241 
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αμερικάνικων επιχειρήσεων και συγκέντρωσαν πληροφορίες που αφορούσαν την τετραετία 

1987-1993. Τα δύο τρίτα περίπου των επιχειρήσεων του δείγματος δραστηριοποιούνταν στον 

τομέα της βιομηχανίας. Για κάθε επιχείρηση εξετάστηκαν τα ακόλουθα μεγέθη: ROA, ROE, 

απόδοση των πωλήσεων (ROS), απόδοση μετοχών (μερίσματα και μεταβολές στις αποδόσεις 

των μετοχών), EVA και MVA. Όλα  τα μέτρα επίδοσης παρουσίασαν θετική συσχέτιση με τις 

αποδόσεις των μετοχών, με την EVA να εμφανίζει οριακά υψηλότερο βαθμό συσχέτισης. 

 

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι οι γενικοί διευθυντές των επιχειρήσεων με υψηλές EVA και MVA 

χαρακτηρίζονται από χαμηλότερα ποσοστά απολύσεων από ότι οι CEOs οι οποίοι ευθύνονται για 

χαμηλές EVA και MVA. Όπως ήταν αναμενόμενο, η σχέση μεταξύ τιμών μετοχών και αριθμού 

νέων διευθυντών είναι αντίστροφη. Ο δείκτης του αριθμού των νεοπροσληφθέντων CEOs ήταν 

9,6% για επιχειρήσεις με αποδόσεις μετοχών υψηλότερες από τον μέσο όρο και 19% για 

επιχειρήσεις με αποδόσεις μετοχών κάτω από τον μέσο όρο. 

 

Επιπλέον, στη μελέτη τους οι Lehn and Makhija διέκριναν τις επιχειρήσεις που εστιάζουν σε μία 

βασική δραστηριότητα από εκείνες που διαφοροποιούνται και λαμβάνουν τη μορφή ομίλων 

επιχειρήσεων, ευελπιστώντας να εκμεταλλευτούν οικονομίες κλίμακας. Η έρευνα έδειξε ότι 

επιχειρήσεις που εστιάζουν σε μία δραστηριότητα κερδίζουν κατά μέσο όρο απόδοση μετοχών 

31,2%, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις με χαμηλότερο βαθμό εστίασης σε μία μόνο 

δραστηριότητα, οι οποίες κερδίζουν περίπου 25% απόδοση μετοχών. Τα αποτελέσματα αυτά 

αποδεικνύουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επικέντρωση σε επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο 

υψηλότερα είναι τα επίπεδα MVA και EVA. 

 

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν οι δύο μελετητές ήταν το εξής: οι EVA και MVA 

είναι αποτελεσματικά μέτρα επίδοσης που περικλείουν σημαντική πληροφόρηση σχετικά με την 

ποιότητα των στρατηγικών αποφάσεων, ενώ ταυτόχρονα χρησιμεύουν ως σημάδια στρατηγικών 

αλλαγών. 
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4.3.1.4. O’ Byrne: Αποτελέσματα για τη σχέση μεταξύ EVA και αγοραίας 

αξίας και προσδοκιών των επενδυτών. 

 

Το 1996 ο O’ Byrne χρησιμοποιώντας δεδομένα εννέα ετών (1985-1993) για τις επιχειρήσεις της 

κατάταξης της Stern Stewart Performance 1000 (βάση δεδομένων 1993) επιχείρησε να ελέγξει 

την επεξηγηματική δύναμη της κεφαλαιοποιημένης EVA (δηλαδή, της EVA διαιρεμένης με το 

κόστος κεφαλαίου), του NOPAT και των Ελεύθερων Ταμειακών Ροών, όσον αφορά στην 

Αγοραία Αξία διαιρεμένη με το Επενδυμένο Κεφάλαιο. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα, η 

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή δεν μπορούσε να εξηγήσει καθόλου τις μεταβολές της αγοραίας αξίας, 

ενώ το NOPAT παρουσίαζε συσχέτιση R 2 =33% και το EVA συσχέτιση R 2 =31%. Σε γενικές 

γραμμές, η επεξηγηματική δύναμη των δύο τελευταίων μέτρων εμφανιζόταν παρόμοια. Στη 

συνέχεια, πραγματοποιώντας προσαρμογές στο μοντέλο, τα αποτελέσματα άλλαξαν, 

παρουσιάζοντας την EVA να έχει εμφανώς μεγαλύτερη συσχέτιση με τις αποδόσεις των μετοχών 

από ότι το NOPAT.(R =31%, R =17%.).2
EVA

2
NOPAT

18 

 

Επιπλέον, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι μεταβολές της EVA μπορούσαν να εξηγήσουν το 

55% των μεταβολών της αγοραίας αξίας σε πενταετή ορίζοντα, ενώ το NOPAT μόνο το 33%. Σε 

δεκαετή ορίζοντα, οι μεταβολές στην αγοραία αξία εξηγούνταν κατά 74% από μεταβολές της 

EVA και κατά 63% από το NOPAT. 

 

Το τελικό συμπέρασμα που προέκυψε από τη μελέτη του O’ Byrne ήταν ότι η EVA, σε αντίθεση 

με το NOPAT ή τα άλλα μέτρα κερδών, συνδέεται συστηματικά με την αγοραία αξία και μπορεί 

να αποτελέσει εργαλείο που βοηθά τη διοίκηση να κατανοήσει τις προσδοκίες των επενδυτών 

που αποτυπώνονται στην τρέχουσα τιμή της μετοχής της επιχείρησης.   

 

                                                 
18 Οι προσαρμογές αφορούσαν α) το γεγονός ότι επιχειρήσεις με θετικό EVA εμφανίζουν μεγαλύτερους 
πολλαπλασιαστές EVA σε σύγκριση με επιχειρήσεις με αρνητικό EVA και β) διαφορετικούς πολλαπλασιαστές 
κεφαλαίου για διαφορετικά μεγέθη κεφαλαίου (δηλαδή μεγαλύτερος συντελεστής για επιχειρήσεις με περισσότερο 
επενδυμένο κεφάλαιο) 
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4.3.1.5. Grant (1996): Ανάλυση της σχετικής EVA και του σχετικού 

επενδυμένου κεφαλαίου 

 

Ο Grant (1996) μελέτησε τη σχέση μεταξύ του δείκτη MVA/κεφάλαιο και του δείκτη 

EVA/κεφάλαιο για 983 επιχειρήσεις που επέλεξε από τη λίστα της Stern Stewart Performance 

1000 των ετών 1993 και 1994. Τα αποτελέσματα για το 1993 έδειξαν συσχέτιση της τάξης του 

33% για το σύνολο των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, όμως, στις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις – 

δημιουργούς αξίας, ο συντελεστής R 2  είχε τιμή 83%, ενώ για τις 50 μεγαλύτερες επιχειρήσεις - 

καταστροφείς αξίας η τιμή του ήταν μόλις 3%. 

 

Όταν τα ίδια τεστ επαναλήφθηκαν για το έτος 1994, τα αποτελέσματα ήταν R 2 =74% για τους 50 

μεγαλύτερους δημιουργούς αξίας και R 2 =8% για τους 50 μεγαλύτερους καταστροφείς αξίας. Η 

έρευνα, συνεπώς, διαπίστωσε από τη μία πλευρά υψηλό βαθμό συσχέτισης μεταξύ EVA και 

MVA για επιχειρήσεις με θετικό EVA και από την άλλη πλευρά χαμηλό βαθμό συσχέτισης για 

επιχειρήσεις με αρνητικό EVA. 

 

Ο Grant υποστήριζε ότι τα πραγματικά εταιρικά κέρδη θα πρέπει να μετρώνται σε συνάρτηση με 

το κεφάλαιο που επενδύθηκε, ώστε να προκύψει το συγκεκριμένο επίπεδο κερδών. Αυτός ήταν 

και ο λόγος που τον ώθησε να τυποποιήσει την EVA και MVA (διαιρώντας αυτές με το 

κεφάλαιο) και να μη χρησιμοποιήσει τις απόλυτες τιμές τους. Τα εμπειρικά αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι η EVA έχει σημαντική επιρροή στην MVA μιας επιχείρησης. Η αξία της 

επιχείρησης ανταποκρίνεται στις μεταβολές τόσο των βραχυπρόθεσμων EVA όσο και των 

τάσεων που διαγράφονται μακροπρόθεσμα στο ποσοστό αύξησης της EVA. 

 

4.3.1.6 Milunovich & Tsuel: μελέτη της εφαρμογής της EVA και της MVA  

 

Οι Milunovich and Tsuel (1996) διερεύνησαν τη συσχέτιση μεταξύ των συχνά 

χρησιμοποιούμενων χρηματοοικονομικών μέτρων και της MVA σε επιχειρήσεις του κλάδου 

τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τα έτη 1990-1995. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

παρουσιάζονται παρακάτω: 
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Πίνακας 4.2. Συσχέτιση Χρηματοοικονομικών Μέτρων Επίδοσης με την MVA σε 

επιχειρήσεις του κλάδου τεχνολογίας Η/Υ της ΗΠΑ - Milunovich and Tsuel (1996) 

Μέτρο Επίδοσης R 2

EVA 42%

EPS growth 34%

ROE 29%

FCF growth 25%

FCF 18%

 

Φαίνεται ξεκάθαρα από τα αποτελέσματα ότι η EVA έχει τον υψηλότερο βαθμό συσχέτισης με 

την MVA και συνεπώς μια επιχείρηση που βελτιώνει συνεχώς την EVA μπορεί να αυξήσει την 

MVA και περαιτέρω την αξία των μετόχων της. 

 

Όσον αφορά στη χαμηλή συσχέτιση μεταξύ Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (FCF) και MVA, 

αποδίδεται στο γεγονός ότι οι Ελεύθερες Ταμειακές Ροές μπορεί να αποτελέσουν ένα 

παραπλανητικό δείκτη. Πιο συγκεκριμένα, μια νέα επιχείρηση γρήγορα αναπτυσσόμενη με 

θετική EVA, για τις επενδυτικές ευκαιρίες της μπορεί να έχει αρνητικές ταμειακές ροές και 

αρνητικές Ελεύθερες Ταμειακές Ροές, όπως συμβαίνει και σε μια επιχείρηση που βρίσκεται στα 

όρια χρεοκοπίας. Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν είναι ότι η αύξηση των κερδών δεν 

αρκεί για να δημιουργήσει η επιχείρηση αξία, εκτός εάν η απόδοση είναι πάνω από το κόστος 

κεφαλαίου. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η EVA λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα μέτρα, 

στη διαδικασία αποτίμησης των μετοχών, ενώ παράλληλα η EVA «δουλεύει» εκεί όπου άλλα 

μέτρα αδυνατούν να προσφέρουν επαρκή μέτρηση. 

 

4.3.2. Εμπειρικές Μελέτες Κατά του Οικονομικού Κέρδους 

 

4.3.2.1.  Οι έρευνες των Chen & Dodd  

 

 Εισαγωγικά Στοιχεία 
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Οι ακαδημαϊκοί Chen και Dodd διεξήγαγαν μια σειρά εμπειρικών μελετών στην προσπάθειά 

τους να απαντήσουν στην εξής κύρια ερώτηση: «Υπάρχει ένα μεμονωμένο μέτρο εταιρικής 

επίδοσης που μπορεί να υποδείξει στους επενδυτές ποιες είναι οι ευκαιρίες επένδυσης και 

ταυτόχρονα να υποκινήσει τα διοικητικά στελέχη να λαμβάνουν αποφάσεις που προσθέτουν αξία 

στην επιχείρηση;» 

 

 Η έρευνα του 1997 

 

Στην εμπειρική μελέτη τους οι ερευνητές θέτουν τρία βασικά ερωτήματα: 

 

1. Η συσχέτιση της EVA και της απόδοσης της μετοχής είναι τόσο τέλεια όσο 

διαφημίζουν οι υποστηρικτές της; Εφόσον η EVA αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της 

παλιάς πρακτικής του υπολειμματικού εισοδήματος, πώς είναι δυνατόν να έχει αποκτήσει 

τέτοια ισχύ σε ό,τι αφορά τη συσχέτισή της με τις αποδόσεις των μετοχών; 

 

2. Πώς η EVA σχετίζεται με τα λογιστικά κέρδη, όσον αφορά στη σχέση των δύο 

μεγεθών με τις αποδόσεις των μετοχών; Η EVA και τα λογιστικά κέρδη δεν είναι 

αμοιβαίως αποκλειόμενα μέτρα, αλλά η σχέση τους είναι θεμελιώδης, καθώς η EVA 

«χτίζεται» πάνω στα λειτουργικά κέρδη που απορρέουν από την κατάσταση εισοδήματος 

της επιχείρησης. Ακόμα και μετά τις προσαρμογές που προτείνει η Stewart για την EVA, 

δεν είναι δύσκολο να διακρίνει κανείς τη σχέση που αναφέρθηκε. Εκείνο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον προς έρευνα είναι να διαπιστωθεί η επιπλέον πληροφόρηση που δίνει η EVA 

από τα μέτρα λογιστικών κερδών. 

 

3. Η EVA παρέχει περισσότερη πληροφόρηση από το υπολειμματικό εισόδημα στο να 

εξηγεί την μεταβολή των αποδόσεων των μετοχών; Η EVA αποτελεί έννοια συναφή με 

το υπολειμματικό εισόδημα, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως. Πολλές είναι οι 

λογιστικές πρακτικές που μπορούν να παραποιήσουν το υπολειμματικό εισόδημα. Το 

ζήτημα που προκύπτει είναι εάν αξίζει να προχωρήσει μια επιχείρηση σε αυτές τις 

προσαρμογές, οπότε η απόφαση της επιχείρησης για εφαρμογή της EVA προϋποθέτει 

ανάλυση κόστους – οφέλους. 
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Η επιλογή του δείγματος έγινε σε δύο στάδια. Οι συγγραφείς αρχικά εντόπισαν τις επιχειρήσεις 

στη βάση δεδομένων της Stewart του 1992 που είχαν πλήρη δεδομένα για τα έτη 1983-1992 και 

έπειτα κράτησαν μόνο τις επιχειρήσεις με επαρκή δημοσιευμένα στοιχεία στην Compustat 

προκειμένου να παρουσιαστούν στην ανάλυση.  

 

Υπολόγισαν τον μέσο όρο κατά την εξεταζόμενη δεκαετία των ακόλουθων μεγεθών 

(μεταβλητών της EVA): 

 

 Απόδοση(RETURN): Ετήσιο ποσοστό απόδοσης στους μετόχους που προκύπτει από 

εκτίμηση του κεφαλαίου και των μερισμάτων για τη δεκαετή περίοδο. Η βάση δεδομένων 

της Stern Stewart and Co. παρέχει αυτή τη μεταβλητή. Μπορεί να θεωρηθεί ως το 

προεξοφλητικό επιτόκιο που εξισώνει το κόστος μιας επένδυσης με την ταμειακή ροή 

που δημιουργείται από την απασχόληση του επενδυμένου κεφαλαίου. Αποτελεί την 

εξαρτημένη μεταβλητή στην παλινδρόμηση. Ο συντελεστής συσχέτισης στην 

παλινδρόμηση που χρησιμοποιείται για την επακριβή μέτρηση της σχέσης EVA και 

λογιστικών μέτρων είναι ο R 2 .Είναι πάντως γενικά αποδεκτό ότι οι τιμές των μετοχών 

επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες εκτός των κερδών, όπως για παράδειγμα από 

ανακοινώσεις για επικείμενη συγχώνευση ή εξαγορά. Ωστόσο, από τη στιγμή που παρέχει 

στους επενδυτές χρήσιμη πληροφόρηση, αποκτά επεξηγηματική δύναμη όσον αφορά στις 

αποδόσεις των μετοχών. 

 EVAPS: Μέση EVA ανά μετοχή. Οι τιμές της μεταβλητής προκύπτουν, επίσης, από τη 

βάση δεδομένων της Stern Stewart and Co., όπου δίνεται η EVA κάθε έτους, έπειτα από 

τις προσαρμογές και στη συνέχεια διαμορφώνεται ανά μετοχή.  

 STDEVA: Μεταβολή στην τυποποιημένη EVA. Πρώτα, οι EVA των ετών 1992 και 1983 

διαιρούνται με το αρχικό κεφάλαιο του έτους 1983 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται 

επί 100. Η διαφορά μεταξύ των δύο τυποποιημένων EVA δίνει την STDEVA. Το μέτρο 

αυτό δείχνει την μεταβολή στην EVA σε κεφάλαιο που επενδύθηκε πριν μια δεκαετία. 
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 ROC: Μέση Απόδοση επί του κεφαλαίου. Παρέχεται από τη βάση δεδομένων της Stern 

Stewart and Co. και ισούται με κέρδη εκμεταλλεύσεως μετά φόρων δια κεφάλαιο αρχής 

έτους. 

 SPREAD: Μέση διαφορά μεταξύ του ROC και του κόστους κεφαλαίου. Δεδομένου ότι η 

EVA μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας τη διαφορά απόδοσης με το αρχικό 

κεφάλαιο, η μεταβλητή αυτή αποτελεί έναν από τους οδηγούς της EVA, 

αντιπροσωπεύοντας τη διάσταση της κερδοφορίας. 

 GROWTH: Μέσο σύνθετο ποσοστό ετήσιας ανάπτυξης. Υπολογίζεται χρησιμοποιώντας 

το αρχικό κεφάλαιο του 1983 και το τελικό κεφάλαιο του 1992. Η αύξηση του κεφαλαίου 

συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση της EVA όταν η διαφορά (Spread) είναι θετική. 

Ομοίως, στην περίπτωση που το spread είναι αρνητικό, η περικοπή του κεφαλαίου (δηλ. 

αρνητική ανάπτυξη) βελτιώνει την EVA. Συνεπώς, η ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό 

οδηγό της EVA. 

 

Το δείγμα στο οποίο διεξήχθη η έρευνα αποτελείται από 566 επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την 

περιγραφική στατιστική, οι επιχειρήσεις του δείγματος εμφανίζουν μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι 

αφορά τις μετοχικές αποδόσεις, τις τιμές της EVA και τις τιμές των λογιστικών μέτρων.  

 

 Αποτελέσματα έρευνας 1997 

 

Σχέση EVA και Μετοχικών Αποδόσεων 

Η συσχέτιση της απόδοσης των μετοχών με όλες τις μεταβλητές της EVA είναι αρκετά υψηλή, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, γεγονός που επαληθεύει τους ισχυρισμούς των 

υποστηρικτών του μέτρου EVA. Αντίθετα, η σχέση μεταξύ της απόδοσης (RETURN) και 

EVAPS απέχει πολύ από την τέλεια συσχέτιση (R =0,449). Ερμηνεύοντας τη σχέση αυτή, 

διαπιστώθηκε ότι μια αύξηση στο μέγεθος της EVA, και μόνο σε αυτό, δεν ενδιαφέρει την 

αγορά, καθώς μόλις το 20% της μεταβλητότητας των μετοχικών αποδόσεων μπορεί να εξηγηθεί 

από το μέτρο EVA.  

2

 

Υψηλότερη όλων είναι η συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ μετοχικής απόδοσης και SPREAD 

(R =0,511). Παρόμοια είναι και η συσχέτιση μετοχικής απόδοσης και ROC, καθώς τα μεγέθη 2
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SPREAD και ROC συνδέονται άμεσα (SPREAD = ROC - Κόστος Κεφαλαίου). Οι ανεξάρτητες 

μεταβλητές της EVA αντιπροσωπεύουν η καθεμιά διαφορετική διάσταση στο σύστημα EVA. 

Συγκεκριμένα, η EVAPS μετρά το επίπεδο, η STDEVA μετρά τη μεταβολή και τα SPREAD και 

GROWTH αποτελούν τους παράγοντες-οδηγούς της EVA. Συνδυαστικά και οι τέσσερις 

μεταβλητές μαζί παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση για την απόδοση των μετοχών συγκριτικά με 

την πληροφόρηση που παρέχουν μεμονωμένα.  

 

Συμπερασματικά, προτείνεται από τους Dodd και Chen η χρήση ενός ολοκληρωμένου 

συστήματος EVA και όχι ενός μόνο μέτρου EVA. Σε ό,τι αφορά την επιπλέον πληροφόρηση που 

δίνεται από κάθε μεταβλητή, διαπιστώθηκε ότι η EVAPS είναι αυτή που διεκδικεί την πρώτη 

θέση. Προσθέτοντας, δηλαδή την EVAPS στο μοντέλο που ήδη περιλαμβάνει τις άλλες τρεις 

μεταβλητές, η αδυναμία εξήγησης της μεταβλητότητας των αποδόσεων περιορίζεται κατά 11%. 

Συνολικά, το μοντέλο που περιλαμβάνει όλες μαζί τις μεταβλητές της EVA είναι ικανό να 

εξηγήσει το 41,5% της μεταβλητότητας των μετοχικών αποδόσεων.  

 

Σχέση EVA και Λογιστικού Κέρδους 

Οι συγγραφείς εξετάζοντας τη σχέση μεταξύ των λογιστικών κερδών και της μετοχικής 

απόδοσης κατέληξαν στο εξής συμπέρασμα: Συνολικά, το μοντέλο που περιλαμβάνει και τα τρία 

μέτρα λογιστικού κέρδους (EPS, ROA, ROE) μπορεί να εξηγήσει το 36,5% της μεταβλητότητας 

των αποδόσεων. Σχετικά με τη συσχέτιση της EVA και των λογιστικών κερδών σημειώνονται τα 

ακόλουθα: Οι μεταβλητές EVAPS και EPS εμφανίζουν υψηλό βαθμό συσχέτισης (0,849). Οι 

μεταβλητές ROA και SPREAD συσχετίζονται κατά 0,694, ενώ παρόμοια είναι και η συσχέτιση 

ROA και ROC (0,706). Εύλογα προκύπτει το ερώτημα εάν τα λογιστικά μέτρα περικλείουν την 

πληροφόρηση που παρέχεται από τα μέτρα της EVA. Σύμφωνα με την έρευνα,  τα συστατικά της 

EVA αυξάνουν τη σχετική με την εξήγηση των αποδόσεων πληροφόρηση που παρέχεται από τα 

λογιστικά κέρδη κατά 28%. Ωστόσο, οι συγγραφείς δεν συνιστούν την αντικατάσταση των 

λογιστικών κερδών με την EVA στην μέτρηση της επίδοσης της επιχείρησης. 

 

Σχέση EVA και Υπολειμματικού Εισοδήματος 

Τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης έδειξαν ότι οι μεταβλητές του Υπολειμματικού 

Εισοδήματος εμφανίζουν βαθμό συσχέτισης με τις αποδόσεις όμοιο με αυτόν που εμφανίζουν οι 
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μεταβλητές της EVA. Συνολικά, οι μεταβλητές υπολειμματικού εισοδήματος μπορούν να 

ερμηνεύσουν το 41,4% της μεταβλητότητας των αποδόσεων των μετοχών. Το συμπέρασμα που 

προκύπτει είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη ενός συστήματος EVA, 

χρησιμοποιώντας ένα λιγότερο δαπανηρό σύστημα Υπολειμματικού Εισοδήματος και 

αποφεύγοντας τη διενέργεια πολυάριθμων προσαρμογών στα μεγέθη των κερδών και του 

κεφαλαίου. Σε τελική ανάλυση, μεταξύ EVA και Υπολειμματικού Εισοδήματος υπάρχει 

ομοιότητα όχι μόνο σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης αλλά και σε επίπεδο εμπειρικό. 

 

4.3.2.2. Η μελέτη των Biddle, Bowen και Wallace (1997) 

Η εμπειρική αυτή μελέτη περιλαμβάνει τεστ σχετικού πληροφοριακού περιεχομένου (relative 

information content tests) και προσθετικού πληροφοριακού περιεχομένου (incremental tests).  

 

Η έρευνα 

Η έρευνα θέτει τα ακόλουθα δύο ερωτήματα στα οποία δίνονται από τους ερευνητές οι εξής 

απαντήσεις: 

1. Υπερισχύει η EVA και /ή το RI των παραδοσιακών μέτρων επίδοσης, δηλ. των 

κερδών και της λειτουργικής ταμειακής ροής, στο να εξηγούν ετήσιες αποδόσεις 

μετοχών  (σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο); 

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 6.174 παρατηρήσεων που περιλάμβανε τόσο 

επιχειρήσεις που υιοθετούν την EVA όσο και επιχειρήσεις που δεν την υιοθετούν για την 

περίοδο 1984-1993, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα κέρδη εμφανίζουν σημαντικά υψηλότερο 

βαθμό συσχέτισης με τις ετήσιες αποδόσεις μετοχών (R 2 =12,8%) σε σύγκριση με το RI 

(R =7,3%), την EVA (R =6,5%) και τη Λειτουργική Ταμειακή Ροή (CFO) (R =2,8%). 2 2 2

 

2. Τα στοιχεία που συνθέτουν την EVA ή το RI αποκλειστικά συμβάλλουν στην 

ερμηνεία των μετοχικών αποδόσεων, όπως αυτή δίνεται από τα κέρδη και τη 

λειτουργική ταμειακή ροή (προσθετικό πληροφοριακό περιεχόμενο); 

Οι ερευνητές διέσπασαν την EVA στα στοιχεία που τη συνθέτουν και αξιολόγησαν τη 

συνεισφορά καθενός από τα στοιχεία στην ερμηνεία των αποδόσεων. Το συμπέρασμα ήταν ότι 

συστατικά στοιχεία αποκλειστικά της EVA, δηλ. οι λογιστικές προσαρμογές και οι δαπάνες 

κεφαλαίου (capital charge) δεν είναι σημαντικά. 
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Υποθέσεις μοντέλου 

Τρεις είναι οι βασικές υποθέσεις του μοντέλου που αναπτύσσεται στην μελέτη των Biddle et al. 

(1997): 

 Οι αγορές μετοχών χαρακτηρίζονται από μέτριο βαθμό αποτελεσματικότητας, με 

δυνατότητα να διαμορφώνουν εκτιμήσεις για τα μέτρα επίδοσης 

 Το μοντέλο ξεκινά από τη μηδενική υπόθεση ότι η Λειτουργική Ταμειακή Ροή, τα Κέρδη, 

το Υπολειμματικό Εισόδημα και η Οικονομική Προστιθέμενη Αξία έχουν ισοδύναμο 

σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο. 

 Το μοντέλο εξετάζει και το προσθετικό πληροφοριακό περιεχόμενο των στοιχείων που 

συνθέτουν την EVA, διατυπώνοντας τη μηδενική υπόθεση ότι τα μεμονωμένα στοιχεία 

της EVA δεν παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση στην πληροφόρηση που ήδη παρέχουν 

στοιχεία που επίσης αποτελούν τμήμα των CFO και των κερδών. 

 

Στατιστικοί έλεγχοι 

Η γενική προσέγγιση που υιοθετείται, προκειμένου να εκτιμηθεί το πληροφοριακό περιεχόμενο, 

συνίσταται στην εξέταση της στατιστικής σημαντικότητας του συντελεστή b1, που αντιστοιχεί 

στην κλίση της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων 

 

Dt = b0 + b1 FEXt/MVEt-1+ et 

 

Όπου,  

 

Dt =η εξαρτημένη μεταβλητή, δηλ. οι μη κανονικές αποδόσεις μετοχών για την περίοδο t 

FEXt/MVEt-1=το λάθος πρόβλεψης (μη αναμενόμενο) για κάποιο λογιστικό μέτρο Χ 

MVEt-1=αγοραία αξία μετοχής  της προηγούμενης περιόδου 

et = διαταρακτικός όρος 

 

Έλεγχοι σχετικού πληροφορικού περιεχομένου: Γίνεται σύγκριση των R2 που εμφανίζουν τα 

μέτρα επίδοσης. Η σύγκριση πραγματοποιείται ανά ζεύγη. 
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Έλεγχοι προσθετικού πληροφορικού περιεχομένου: Χρησιμοποιούνται t-tests για τους 

μεμονωμένους συντελεστές και F-tests για την μηδενική υπόθεση. 

 

Η0x: b1=b2=0 

 

H0y : b3=b4=0 όπου  b1,b2,b3,b4 οι συντελεστές της εξίσωσης 

 

Dt = b0 + b1 Xt MVEt-1/ + b2 X t-1/MVE t-1+ b3 Yt/MVE t-1+ b4 Y t-1/MVE t-1 + et 

 

Προκειμένου να ελεγχθούν οι πιθανές συνέπειες από την ετεροσκεδαστικότητα των λαθών 

εφαρμόζεται το White’s test τόσο στους ελέγχους πληροφοριακού όσο και προσθετικού 

περιεχομένου. 

 

Επιλογή δείγματος 

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν παρατηρήσεις έντεκα χρόνων για την EVA, το κεφάλαιο και το 

κόστος κεφαλαίου των επιχειρήσεων. Το δείγμα των 1000 επιχειρήσεων περιλαμβάνει, έπειτα 

από την απόρριψη κάποιων παρατηρήσεων, 6.174 ετήσιες παρατηρήσεις που αντιστοιχούν σε 

773 επιχειρήσεις. 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας 

Οι συγγραφείς εξέτασαν το πληροφοριακό περιεχόμενο της EVA μεταβάλλοντας κάποιες από τις 

παραμέτρους των ελέγχων.  Για την ακρίβεια επανέλαβαν την παλινδρόμηση, αλλάζοντας μία 

κάθε φορά παράμετρο και αφήνοντας όλες τις άλλες σταθερές. Τα βασικότερα σημεία της 

ανάλυσης ευαισθησίας που επιχείρησαν οι συγγραφείς ήταν τα ακόλουθα: Αρχικά, επέκτειναν 

την περίοδο μέτρησης από ένα σε πέντε έτη. Στη συνέχεια χώρισαν το δείγμα των επιχειρήσεων 

σε δύο κατηγορίες: η πρώτη περιλάμβανε εκείνες που είχαν υιοθετήσει το σύστημα EVA και η 

δεύτερη τις υπόλοιπες. Το κίνητρο γι’ αυτή τη διάκριση προήλθε από την υπόθεση ότι κάποιες 

τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις που υιοθέτησαν την EVA, το έκαναν λόγω της δυνατής σχέσης 

μεταξύ αυτής και των μετοχικών αποδόσεων. Το αποτέλεσμα σε όλες τις παλινδρομήσεις έδειξε 

ότι τα κέρδη υπερισχύουν σημαντικά της EVA στην εξήγηση των μετοχικών αποδόσεων. 

 

 104



 

Αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης 

Τα αποτελέσματα από την έρευνα που αφορά στο σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο των 

μέτρων επίδοσης και στο προσθετικό πληροφοριακό περιεχόμενο των συστατικών μερών της 

EVA συνοψίζονται στο ακόλουθο διάγραμμα Venn. 

 

Σχήμα 4.1. Αποτελέσματα Μελέτης Biddle et al (1997) 

 

 

Στο διάγραμμα αυτό τα R 2 απεικονίζονται ως κύκλοι και τα αποτελέσματα των F-statistics 

απεικονίζονται ως τα μη καλυπτόμενα τμήματα των κύκλων (όσο μεγαλύτερο είναι το τμήμα του 

κύκλου που δεν καλύπτεται από άλλο κύκλο τόσο μεγαλύτερο το προσθετικό πληροφοριακό 

περιεχόμενο του εκάστοτε στοιχείου). 

 

Πιο συγκεκριμένα, οι έλεγχοι που αφορούσαν το σχετικό περιεχόμενο έδειξαν ότι τα λογιστικά 

κέρδη σχετίζονται περισσότερο με τις μη κανονικές αποδόσεις (R 2 =13%) σε σύγκριση με το 

υπολειμματικό εισόδημα (R =7%), την EVA (R =6,5%) (εμφανίζουν σχεδόν διπλάσια 

επεξηγηματική δύναμη)  ή τις Λειτουργικές Ταμειακές Ροές CFO (R 2 =2,8%). Όσον αφορά στο 

προσθετικό πληροφοριακό περιεχόμενο, οι συγγραφείς διέσπασαν την EVA στα μέρη από τα 

οποία αποτελείται και αξιολόγησαν τη συνεισφορά του καθενός στην ερμηνεία των μη 

κανονικών αποδόσεων. Τα αποτελέσματα των δοκιμών έδειξαν ότι τα στοιχεία που αποκλειστικά 

χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό της EVA μόνο οριακά προσθέτουν πληροφόρηση στην 

πληροφόρηση που ήδη παρέχεται από το μέγεθος των κερδών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των F-statistics tests, η Λειτουργική Ταμειακή Ροή (CFO F-stat = 128,42) και τα Κέρδη (F-stat = 

87,83), συνεισφέρουν την περισσότερη πληροφόρηση στην εξήγηση των αποδόσεων. Σύμφωνα, 

2 2
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λοιπόν, με τους συγγραφείς τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης δεν υποστηρίζουν την 

κυριαρχία της EVA πάνω στα λογιστικά κέρδη και καταλήγουν στη διαπίστωση ότι τα κέρδη 

υπερισχύουν σε ό,τι αφορά την εξήγηση των αποδόσεων των μετοχών. Επιπλέον, στις 

περισσότερες περιπτώσεις βρέθηκε ότι παρά το γεγονός ότι τα μεγέθη της κεφαλαιακής 

επιβάρυνσης (CapChg) και των προσαρμογών της EVA (AcctAdj) φαίνεται να προσθέτουν 

οριακά πληροφόρηση στην εξήγηση των αποδόσεων, εντούτοις η συνεισφορά αυτή δεν είναι 

στατιστικά σημαντική. 

 

Οι συγγραφείς παραθέτουν μια σειρά από πιθανούς λόγους που ερμηνεύουν τα αποτελέσματα 

των ερευνών τους: 

 Η μελέτη βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα και όχι σε προβλέψεις ή μελλοντικές 

ταμειακές ροές. Από την άλλη πλευρά, η αποτίμηση των μετοχών αποτελεί διαδικασία 

που συνδέεται με τις μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλημένες σε όρους παρούσας 

αξίας (ή μερίσματα ή Υπολειμματικό Εισόδημα ή EVA). Συνεπώς, η πραγματοποιηθείσα 

EVA (και όχι η αναμενόμενη) μπορεί να μην υπερισχύει των πραγματοποιηθέντων 

κερδών στην εξήγηση των μελλοντικών ταμειακών ροών από μερίσματα 

 Τα δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της EVA είναι δύσκολο να εκτιμηθούν 

σωστά και η αγορά δεν διαθέτει τα στοιχεία αυτά για την εξεταζόμενη περίοδο 

 Η έρευνα άντλησε δεδομένα για την κεφαλαιακή επιβάρυνση των επιχειρήσεων και τις 

λογιστικές προσαρμογές από τη βάση δεδομένων της Stewart. Τα δεδομένα αυτά 

μειονεκτούν σε σχέση με τα αντίστοιχα που χρησιμοποιεί η ίδια η Stewart για τους 

πελάτες της. 

 Σε αντίθεση με την αρχική υπόθεση της αποτελεσματικής αγοράς μέτριου βαθμού, η 

αγορά μπορεί στην πράξη να αποτυγχάνει να αναγνωρίσει τα οφέλη της EVA, σύμφωνα 

με τη θεωρία της «μυωπικής αγοράς».  

 

4.3.2.3. Κramer and Peters (2001) : EVA ως πλησιέστερο μέτρο της MVA 

 

Οι Kramer και Peters εξέτασαν τη σχέση της EVA και της MVA σε ένα δείγμα 53 βιομηχανικών 

κλάδων των H.Π.Α. Κίνητρο για τη διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας αποτέλεσαν οι ισχυρισμοί 

ότι η EVA δεν συνιστούσε μέτρο κατάλληλο για μια επιχείρηση της νέας οικονομίας που 
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διαθέτει περιορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Τα δεδομένα για τη χρονική περίοδο 1978-1996 

που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα αγοράστηκαν από την Stern Stewart and Co (1000 

καλύτερες επιχειρήσεις της βάσης δεδομένων της Stewart).  

 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μόνο για επιχειρήσεις των 11 από τους 56 

βιομηχανικούς κλάδους η συσχέτιση της EVA με τη MVA ήταν καλύτερη από τη συσχέτιση του 

NOPAT με τη MVA, ενώ ο συντελεστής της EVA στην εξίσωση παλινδρόμησης ήταν θετικός. 

Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση της EVA στη θέση του 

NOPAT σαν εκτιμητή της MVA είναι μόνο οριακά. 

 

Όσον αφορά την ερώτηση για το αν η EVA είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις της νέας 

οικονομίας, χρησιμοποιήθηκε το μέτρο “fixed asset turnover”(FAT), δηλαδή, το ποσοστό των 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων ως καθοριστικός παράγοντας του είδους της επιχείρησης. Ένα 

χαμηλό ποσοστό FAT αντιπροσωπεύει το βιομηχανικό τύπο επιχείρησης με περισσότερα 

ενσώματα πάγια στοιχεία, ενώ ένα υψηλό ποσοστό FAT χαρακτηρίζει επιχειρήσεις με 

περισσότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία (knowledge-based business). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμιά αιτιολογική βάση για να υποστηριχθεί ο ισχυρισμός ότι η 

EVA αδυνατεί να «συλλάβει» την επίδοση των επιχειρήσεων άυλων στοιχείων. 

 

4.3.2.4. Κramer and Pushner (1997)  

 

Η συγκεκριμένη έρευνα εστιάζει στη σχέση μεταξύ EVA και MVA, χρησιμοποιώντας και πάλι 

τη βάση δεδομένων Stern Stewart 1000 για την περίοδο 1982-1992 και καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι σε αντίθεση με το MVA και NOPAT των επιχειρήσεων του δείγματος, τα οποία 

είχαν θετικό πρόσημο κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η EVA λάμβανε αρνητικές τιμές. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύει, κατά τους συγγραφείς, τη σημασία της επίδρασης που έχει το κόστος 

κεφαλαίου και οι προσδοκίες για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην EVA. Η παλινδρόμηση 

μεταξύ των MVA και EVA έδωσε στατιστικά σημαντικό συντελεστή R2 (10%), αφήνοντας, 

όμως, χωρίς εξήγηση ένα μεγάλο ποσοστό της MVA. Διενεργώντας τις παλινδρομήσεις με 

χρήση των lagged MVA και EVA, διαπιστώθηκε ότι σε όλες τις περιπτώσεις το NOPAT 

επεξηγεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την EVA τις μεταβολές της αγοραίας αξίας. Επεκτείνοντας 
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την παλινδρόμηση ώστε να συμπεριλάβει μεταβολές της MVA και μεταβολές του NOPAT και 

της EVA, παρατηρήθηκε ότι μεταβολές στην EVA σχετίζονταν αρνητικά με τις μεταβολές στην 

MVA, σε αντίθεση με τη θετική συσχέτιση μεταξύ μεταβολών MVA και μεταβολών NOPAT. Η 

εξήγηση που δίνεται από τους συγγραφείς είναι ότι η αγορά είναι πιθανότερο να αντιδρά με 

ευνοϊκό τρόπο στα κέρδη, παρά στην EVA, τουλάχιστον σε βραχυχρόνιο ορίζοντα. Συνολικά, 

δεν διαπιστώθηκε υπεροχή της EVA ως εσωτερικού εργαλείου μέτρησης της δημιουργίας αξίας 

για τους μετόχους. 

 

4.4. Περιορισμοί και Εμπόδια στην έρευνα 

 

Οι εμπειρικές μελέτες, οι οποίες παρουσιάστηκαν, χρησιμοποιούν δεδομένα για τις αξίες των 

σύγχρονων προσεγγίσεων μέτρησης και κυρίως του οικονομικού κέρδους τα οποία δεν είναι 

δημοσίως διαθέσιμα, γεγονός που αποτελεί περιοριστικό παράγοντα. Η έλλειψη δημοσίως 

διαθέσιμων στοιχείων συνιστά εμπόδιο για τους ερευνητές που προσπαθούν να ελέγξουν τις 

θεωρίες που προτείνονται από την πράξη. Οι περισσότερες έρευνες αναφορικά με την 

προβλεπτική ικανότητα της EVA χρησιμοποιούν τυπικά δεδομένα για EVA που εκτιμώνται από 

τη συμβουλευτική εταιρία Stern Stewart and Co.. Οι αριθμοί αυτοί βασίζονται σε δημοσιευμένα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα και περιλαμβάνουν λίγες λογιστικές προσαρμογές σε σχέση με τις 

προτεινόμενες19 που οδηγούν στο προσαρμοσμένο οικονομικό κέρδος. Όπως υποστηρίζουν και 

οι Garvey and Milbourn (2000), δεδομένου ότι τα δημοσιευμένα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τις 

λεπτομερείς προσαρμογές που γίνονται ειδικά σε κάθε επιχείρηση, ενδεχομένως να μειώνεται η 

αξιοπιστία των μέτρων. Επιπλέον, δεν είναι σαφές κατά πόσο οι αριθμοί EVA είναι κατάλληλοι 

σε επιχειρήσεις που δεν εφαρμόζουν ολοκληρωμένα συστήματα EVA, αλλά ακολουθούν τη 

συγκεκριμένη προσέγγιση μόνο σε κάποιες από τις λειτουργίες της διοίκησης. Επιπρόσθετα, 

περιορισμό στην έρευνα συνιστά και το γεγονός ότι στις περισσότερες έρευνες παρατηρείται 

επικέντρωση πρωταρχικά στα συστήματα ανταμοιβών για τα στελέχη με βάση σύγχρονα μέτρα 

VBM και δεν εξετάζεται η επίδραση τους σε σημαντικά μεγέθη των επιχειρήσεων, όπως στον 

προϋπολογισμό κεφαλαίου και στην ανταμοιβή χαμηλόβαθμων στελεχών, καθώς τα στοιχεία 

αυτά δύσκολα προκύπτουν από δημοσιευμένες πηγές. Το γεγονός, εξάλλου, ότι η πλειοψηφία 

των επιχειρήσεων που υιοθετούν μέτρα οικονομικής αξίας δεν τα χρησιμοποιεί σε συστήματα 

                                                 
19 Η Stern Stewart and Co. προτείνει περισσότερες από 160 προσαρμογές όπως αναλύθηκε στο τρίτο κεφάλαιο. 
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υποκίνησης (Ittner and Larcker, 2001), αποτελεί ένδειξη ότι οι μελέτες που επικεντρώνονται στα 

συστήματα ανταμοιβών με βάση την EVA αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό των 

επιχειρήσεων – χρηστών του EVA.  

 

Σύμφωνα με τους Stern et al. (1995), η αποτελεσματική εφαρμογή της EVA απαιτεί να 

τοποθετήσει η επιχείρηση το εν λόγω μέτρο στο κέντρο ενός συνολικού συστήματος διοίκησης, 

που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό κεφαλαίου, τον καθορισμό στόχων, την επικοινωνία με 

τους επενδυτές, και τα συστήματα ανταμοιβών. Ωστόσο, έρευνα της KPMG Consulting (1999), 

αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν την EVA στα πλαίσια του 

VBM συνεχίζουν να θέτουν παραδοσιακούς λογιστικούς στόχους για διάφορους σκοπούς.  

 

Ανασταλτικός παράγοντας για τη γενίκευση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από μελέτες 

είναι, σαφώς, η διαφορετικότητα στα δείγματα, στις μεθοδολογίες έρευνας και στις θεωρίες που 

χρησιμοποιούν οι ερευνητές. Επιπλέον, η ιστορική διάσταση των παραδοσιακών μέτρων 

επίδοσης αλλά και οι περιορισμένες παρατηρήσεις του δείγματος μειώνουν τη δύναμη των 

αποτελεσμάτων των ερευνών (Weaver and Weston, 2002). 
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: Η ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  & 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

5.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Οι τράπεζες έχουν πρωταρχική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, την κατανομή των 

πιστώσεων, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και την ανταγωνιστικότητα και εξέλιξη των 

επιχειρήσεων. Τα δομικά χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων, 

συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού, έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία είκοσι χρόνια, 

λόγω διαφόρων μακροοικονομικών κυρίως εξελίξεων, όπως παγκοσμιοποίηση, απορρύθμιση, 

τεχνολογικές αλλαγές, ενσωμάτωση και εναρμόνιση μέσω της δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής 

τραπεζικής αγοράς. Οι εξελίξεις αυτές και οι επακόλουθες συνέπειές τους συνέβαλαν 

καθοριστικά στην ευρύτερη αποδοχή της προσέγγισης διοίκησης με βάση την αξία και ανέδειξαν 

σε κύριο στρατηγικό στόχο τη μεγιστοποίησης της αξίας που δημιουργεί μια τράπεζα για τους 

μετόχους της. Η εκτεταμένη βιβλιογραφία με αντικείμενο τη μέτρηση της αξίας που δημιουργεί 

μια επιχείρηση για τους μετόχους της, όπως παρουσιάστηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, δεν 

εστιάζει στον κλάδο των τραπεζών και τις ιδιαιτερότητές του, ενώ οι σχετικές με τις εμπορικές 

τράπεζες μελέτες επικεντρώνονται στην επίδραση που έχουν διάφοροι παράγοντες μόνο στην 

κερδοφορία και επίδοση των τραπεζών. Κατά συνέπεια, και παρά την ιδιαίτερη σημασία που έχει 

η δημιουργία αξίας για τους μετόχους των τραπεζών, η σχετική βιβλιογραφία είναι αρκετά 

περιορισμένη.  

 

Η δομή του κεφαλαίου αυτού έχει ως εξής: Αρχικά, στην ενότητα 5.2. επιχειρείται μια σύντομη 

περιγραφή της γενικότερης προσέγγισης με βάση την αξία σε πιστωτικά ιδρύματα (5.2.1), 

δίνοντας τις βασικές πτυχές της εφαρμογής της (5.2.2), τις ακολουθούμενες στρατηγικές, τους 

οδηγούς αξίας, καθώς και τις δυσκολίες υιοθέτησής της. Περιγράφονται, επίσης, οι 

σημαντικότερες εξελίξεις στον κλάδο των τραπεζών σε Ευρώπη και Ελλάδα πριν την πρόσφατη 

χρηματοπιστωτική κρίση (5.2.3) και οι παράγοντες που ενίσχυσαν τον στόχο της δημιουργίας 

 110



 

αξίας για τους μετόχους του κλάδου (5.2.4). Στην ενότητα 5.3 παρουσιάζεται η δημιουργία αξίας 

για τους μετόχους στον κλάδο των τραπεζών. Δεδομένου ότι οι μεθοδολογίες μέτρησης που 

βασίζονται στις ταμειακές ροές δεν ενδείκνυνται στις εμπορικές τράπεζες, λόγω της φύσης της 

δραστηριότητάς τους, η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στα μέτρα οικονομικού κέρδους. Έπειτα 

από μια σύντομη αναφορά στη μέτρηση της δημιουργούμενης για τους μετόχους αξίας βάσει 

στοιχείων που προέρχονται από την αγορά (5.3.2), αναλύεται η μέτρηση της εν λόγω αξίας με 

βάση το οικονομικό κέρδος (5.3.3). Ειδικότερα, παρουσιάζεται ο βασικός τρόπος υπολογισμού 

της οικονομικής προστιθέμενης αξίας (5.3.3.1) και αναλύονται οι προσαρμογές οι οποίες, 

σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, απαιτούνται προκειμένου να αποδοθούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του κλάδου των εμπορικών τραπεζών (5.3.3.2). Στην ενότητα 5.4. κρίθηκε 

σημαντικό να παρατεθούν οι παράγοντες οι οποίοι, σύμφωνα με αρκετές μελέτες, 

αποδεικνύονται καθοριστικοί στον προσδιορισμό της κερδοφορίας των τραπεζών και τέλος, στην 

ενότητα 5.5. παρουσιάζονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη δημιουργία αξίας στο 

συγκεκριμένο κλάδο, σύμφωνα με την αντίστοιχη βιβλιογραφία. 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο κεφάλαιο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διεξαγωγή 

της εμπειρικής έρευνας που ακολουθεί στο δεύτερο μέρος της διατριβής. Η επιλογή των 

μεταβλητών, που εξετάζονται στα κεφάλαια 6-8, ως προς τη συσχέτισή τους με την αξία των 

μετόχων έγινε βάσει ήδη δημοσιευμένων μελετών για τον προσδιορισμό της αξίας των μετόχων 

σε τράπεζες (Fiordelisi and Molyneux, 2009; Uyemura et al., 1996; Fiordelisi, 2007), αλλά και 

ευρύτερης βιβλιογραφίας (Athanasoglou et. al., 2008; Molyneux and Thornton, 1992) σχετικά με 

τους προσδιοριστικούς παράγοντες της τραπεζικής κερδοφορίας, σε μίκρο - επίπεδο τράπεζας. 

Σημαντική, βεβαίως, ήταν η συμβολή της συνολικής βιβλιογραφίας γύρω από τη μέτρηση της 

αξίας των μετόχων, ανεξάρτητα από επιχειρησιακό κλάδο (βλ. 3ο κεφάλαιο), αφενός στον 

υπολογισμό των μέτρων Οικονομικής Κερδοφορίας και αφετέρου στην εφαρμοζόμενη 

μεθοδολογία της έρευνας. 
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5.2. Η Διοίκηση με βάση την Αξία στις εμπορικές τράπεζες 

5.2.1. Γενικά Στοιχεία 

Οι συνεχείς εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο έχουν απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τα τραπεζικά 

στελέχη. Μεταξύ άλλων, η πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα, τα προβλήματα που 

οφείλονται στην πιστωτική κρίση, η αύξηση των εξόδων, τα ρυθμιστικά πλαίσια και οι εποπτικές 

κεφαλαιακές απαιτήσεις, προκαλούν το ενδιαφέρον όχι μόνο των τραπεζιτών αλλά και 

ολόκληρης της οικονομίας. Η βελτίωση της αξίας των μετόχων θεωρείται ο απώτερος στόχος 

επίδοσης για όλες τις τράπεζες, ανεξάρτητα από το μέγεθος και την πολυπλοκότητα που τις 

διακρίνει (Karr, 1992; Uyemura et. al. 1996; Molyneux, 2007; Fiordelisi and Molyneux, 2009).  

 

Η διοίκηση με βάση την αξία στο χώρο των τραπεζών στοχεύει, όπως και σε κάθε άλλη 

επιχείρηση, στη μεγιστοποίηση των μακροπρόθεσμων αποδόσεων που λαμβάνουν οι μέτοχοι. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, τα τραπεζικά στελέχη θα πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις οι οποίες 

δημιουργούν αξία, πετυχαίνοντας δηλ. αποδόσεις οι οποίες υπερβαίνουν το κόστος του 

κεφαλαίου. Ενδεικτικά, μέσα που χρησιμοποιεί η διοίκηση με βάση την αξία είναι, μεταξύ 

άλλων, η αύξηση των στοιχείων του ενεργητικού, οι αυξήσεις των περιθωρίων επιτοκίου και ο 

έλεγχος των δαπανών.  Η εφαρμογή της προσέγγισης διοίκησης με βάση την αξία προϋποθέτει 

τη διάκριση της τράπεζας σε διάφορα τμήματα (γραμμές δραστηριοτήτων ή προϊόντων) και τον 

προσδιορισμό της απόδοσης επί του κεφαλαίου που απασχολείται σε καθένα από αυτά.   

 

Η υιοθέτηση της προσέγγισης διοίκησης με βάση την αξία επηρεάζει όλες τις βασικές τραπεζικές 

διαδικασίες διοίκησης. Ειδικότερα, η διαχείριση κινδύνων, τα συστήματα ανταμοιβών, η 

τιμολόγηση, η διαχείριση επιτοκίων, λειτουργούν υπό το πρίσμα ενός συστήματος 

προσανατολισμένου στο μέτοχο. Ωστόσο, οι διαδικασίες οι οποίες φαίνεται να επηρεάζονται 

περισσότερο άμεσα είναι ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, οι αναφορές της διοίκησης και οι 

συγχωνεύσεις - εξαγορές. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια εφαρμογής της προσέγγισης διοίκησης με 

βάση την αξία: 

Ο Επιχειρηματικός Σχεδιασμός εστιάζει στην επίδραση που έχει η αγοραία αξία στην κατανομή 

των Ιδίων Κεφαλαίων εντός της τράπεζας 
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Οι Αναφορές της Διοίκησης αλλάζουν μορφή. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη θέλουν πλέον να 

γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο κάθε δραστηριότητα συνεισφέρει στην αξία, με αποτέλεσμα 

να απαιτείται αλλαγή όχι μόνο στις φόρμες αλλά και στη μεθοδολογία με την οποία γίνεται η 

κατανομή του κεφαλαίου. Στα πλαίσια αυτά, ο τρόπος μέτρησης της επίδοσης και συσχετισμού 

της με τη δημιουργία αξίας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. 

Όσον αφορά στο Σχεδιασμό Συγχωνεύσεων & Εξαγορών οι παραδοσιακοί τρόποι υπολογισμού 

των συνεπειών τους, στρατηγικών και χρηματοοικονομικών, δεν επαρκούν, καθώς το πλαίσιο 

της αξίας των μετόχων παρέχει μια διαφορετική μέθοδο εκτίμησης αυτών των συνεπειών. 

 

5.2.2.  Εξελίξεις στον κλάδο των τραπεζών σε Ευρώπη και Ελλάδα  

 

Ο κλάδος των εμπορικών τραπεζών στον ευρωπαϊκό χώρο έχει δεχθεί σημαντικές αλλαγές κατά 

τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών. Παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε αλλαγές τον 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο των τραπεζών είναι, μεταξύ άλλων, η διαρθρωτική απορρύθμιση 

(structural deregulation), οι νέοι κανόνες προληπτικής εποπτείας (Επιτροπής Βασιλείας), οι 

εξελίξεις στην τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση (Goddard et al., 2004; Fiordelisi and 

Molyneux, 2009).  Πιο αναλυτικά, η κατάργηση των εμποδίων στις συναλλαγές στις ευρωπαϊκές 

χρηματοοικονομικές υπηρεσίες είχε ως φυσικό επακόλουθο την αύξηση της διαθεσιμότητας των 

πιστώσεων. Παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό είναι η απορρύθμιση του τραπεζικού κλάδου, η 

δημιουργία ενιαίας αγοράς στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και η εισαγωγή του ευρώ. Οι 

τράπεζες πλέον, αναπτύσσουν συναλλαγές ελεύθερα όχι μόνο στην εγχώρια αγορά αλλά σε 

ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο. Η ένταση του ανταγωνισμού στις εγχώριες τραπεζικές αγορές 

αυξήθηκε λόγω της εισόδου ξένων τραπεζών. Η πίεση που ασκείται από τον ανταγωνισμό ωθεί, 

συχνά, τις τράπεζες σε μείωση κόστους, περιορισμό της έκθεσής τους στον κίνδυνο, βελτίωση 

της διοίκησης και των δομών διακυβέρνησης, ανάπτυξη νέων τρόπων αύξησης του εισοδήματός 

τους από νέους τύπους προϊόντων και υπηρεσιών. Σε συνδυασμό με τις εξελίξεις αυτές, έχει 

ενισχυθεί ουσιαστικά το πλαίσιο εποπτείας μέσω της Basel II και άλλων πρωτοβουλιών. Το νέο 

κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει στη βελτίωση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, αλλά και 

στην εναρμόνιση των ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στις τράπεζες και σε άλλες επιχειρήσεις 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Molyneux, 2007). 
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Επιπρόσθετα, τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η εξάπλωση της τραπεζικής μέσω διαδικτύου και 

άλλων σύγχρονων μεθόδων πληρωμών, έχουν επηρεάσει τη συμπεριφορά των τραπεζών. Χάρη 

στην τεχνολογία, επιπλέον, εκσυγχρονίζονται τα συστήματα back-office και τα συστήματα 

διανομής στις τράπεζες και διευκολύνεται η είσοδος τους σε νέες αγορές και περιοχές 

προϊόντων, με ανάλογους κινδύνους και ευκαιρίες.  

 

Ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα παρέχει ένα αρκετά ενδιαφέρον πλαίσιο για την εξέταση της 

κερδοφορίας αλλά και της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους. Οι μεταβολές που έχει 

υποστεί κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 είχε εκτεταμένα απελευθερωθεί μετά την κατάργηση των 

διοικητικών παρεμβάσεων και του αυστηρού ρυθμιστικού πλαισίου, που εμπόδιζε έως τότε την 

ανάπτυξή του (Athanasoglou et. al., 2008). Το ρυθμιστικό – νομικό πλαίσιο και οι ελεγκτικοί 

μηχανισμοί λειτουργούσαν μέσα σε ένα περιβάλλον σταθερών (διοικητικά καθορισμένων) 

επιτοκίων και πολύπλοκων κανόνων στις πιστώσεις. Η πιστωτική και νομισματική πολιτική 

μέσω καθορισμού των επιτοκίων επηρέαζε τη διαμόρφωση της δομής του ενεργητικού των 

τραπεζών. Η διαρθρωτική απορρύθμιση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ξεκίνησε στις 

αρχές του 1980, θέτοντας τις βάσεις για ανεξάρτητη νομισματική πολιτική και ορθολογική 

οργάνωση των αγορών πιστώσεων (Tsionas et. al, 2003). Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, 

παρατηρείται βαθμιαία και εκτεταμένη απελευθέρωση της αγοράς, η οποία ενισχύθηκε από 

διεθνείς εξελίξεις και την ανάγκη για συμμετοχή στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (Karatzas’ Committee report, 1987). 

 

Οι μεταρρυθμίσεις υιοθετήθηκαν σταδιακά και υποστήριξαν την περαιτέρω βελτίωση του 

θεσμικού πλαισίου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των τραπεζών και γενικότερα, των 

χρηματοοικονομικών αγορών. Κατά συνέπεια, δημιουργήθηκε ένα νέο, περισσότερο 

ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται ο τραπεζικός κλάδος στην 

Ελλάδα μέχρι σήμερα. 

 

Προσπάθειες για την περαιτέρω απορρύθμιση του τραπεζικού συστήματος, καθώς και για την 

μακροοικονομική σύγκλιση, ξεκίνησαν προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ένταξης της 
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Ελλάδας στην ΟΝΕ. Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες προσπαθούν να ενισχύσουν τη 

θέση τους στην εγχώρια αγορά και να αυξήσουν το μέγεθός τους μέσα από Συγχωνεύσεις και 

Εξαγορές, που θα τους επιτρέψουν να εκμεταλλευτούν οικονομίες κλίμακας και θα διευκολύνουν 

την πρόσβασή τους στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Στη δεκαετία του 1990 βρισκόταν 

σε εξέλιξη η διαδικασία για εφαρμογή των Οδηγιών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας, με τις οποίες θα καταργούνταν οι άμεσοι έλεγχοι και οι παρεμβάσεις που είχαν 

απομείνει στον κλάδο. Κατά την τελευταία δεκαετία, η διαδικασία απορρύθμισης του τραπεζικού 

συστήματος επιταχύνθηκε. Σήμερα, όλα τα επιτόκια καταθέσεων και όλα σχεδόν τα επιτόκια 

δανεισμού καθορίζονται ελεύθερα και οι τράπεζες χορηγούν πιστώσεις με τους δικούς τους 

όρους, ενώ παράλληλα παρέχουν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας και των βελτιωμένων 

υποδομών, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην κερδοφορία των τραπεζών και κατ’ επέκταση 

στην αξία που δημιουργούν για τους μετόχους τους (Athanasoglou et. al., 2008). 
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5.2.3.  Παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην υιοθέτηση της Διοίκησης με 

βάση την Αξία από τον τραπεζικό κλάδο  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι παράγοντες που συνέβαλαν στην ενίσχυση του 

στόχου μεγιστοποίησης της αξίας των μετόχων. Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι ειδικότεροι 

παράγοντες, οι οποίοι επιπρόσθετα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υιοθέτηση του στόχου της 

μεγιστοποίησης της αξίας των μετόχων από τις τράπεζες. 

  

Τα τελευταία κυρίως χρόνια, ανάμεσα στους βασικότερους παράγοντες που επιτάχυναν την 

εφαρμογή της διοίκησης με βάση την αξία στον τραπεζικό κλάδο είναι: 

 η μείωση των κερδών, που ώθησε τα τραπεζικά στελέχη στην επανεξέταση των 

δραστηριοτήτων που αυξάνουν την χρηματοοικονομική απόδοση,   

 οι ρυθμίσεις σχετικά με το σταθμισμένο με βάση τον κίνδυνο ενεργητικό (και τις 

αντίστοιχες κεφαλαιακές απαιτήσεις), οι οποίες ανέδειξαν την ανάγκη για 

διαφοροποιημένη χρήση του κεφαλαίου 

 οι βελτιωμένες αναλυτικές μεθοδολογίες, οι οποίες έχουν επιλύσει ζητήματα που 

σχετίζονται με την κατανομή των πόρων 

 το ενδεχόμενο απώλειας της αυτονομίας των τραπεζών, λόγω του εκτεταμένου κύματος 

εξαγορών και συγχωνεύσεων στον κλάδο, το οποίο αποτελεί κίνητρο για βελτίωση της 

αγοραίας αξίας των μετοχών με σκοπό την άντληση περισσότερων κεφαλαίων (Karr, 

1992). 

 

Τρεις μακροοικονομικοί παράγοντες θεωρούνται ότι έχουν συμβάλει καθοριστικά στην εξέλιξη 

αυτή. Πιο συγκεκριμένα,  

Απορρύθμιση και Επαναρύθμιση (Deregulation and Re-Regulation): Οι τράπεζες αποτελούν 

παραδοσιακά έναν από τους πιο αυστηρά ρυθμισμένους κλάδους της οικονομίας, με σημαντικά 

εμπόδια στον ανταγωνισμό, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και περαιτέρω της οικονομίας. Κατά τη δεκαετία του 1990 οι περισσότερες χώρες 

αναδιαμόρφωσαν το πλαίσιο ρύθμισης του τραπεζικού κλάδου, αντικαθιστώντας τις 

«διαρθρωτικές ρυθμίσεις» και τα υπάρχοντα εμπόδια στον ανταγωνισμό (“structural 

regulations”) με «ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας» (“prudential regulations”). Η προληπτική 
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εποπτεία αποσκοπεί στη διασφάλιση της σταθερότητας στον ανταγωνιστικό πλέον κλάδο των 

τραπεζών, εξετάζοντας το επίπεδο κινδύνου που έχει αναληφθεί. Μερικά από τα οφέλη της 

άσκησης προληπτικής εποπτείας είναι ο ανταγωνισμός, η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

τομέα, τα κέρδη που συνδέονται με τη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, η προστασία του 

καταναλωτή (επενδυτή και αποταμιευτές). Η επάρκεια ιδίων κεφαλαίων που απαιτεί το νέο 

πλαίσιο εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα επιτυγχάνεται, μεταξύ άλλων, και όταν παρέχονται 

ικανοποιητικές αποδόσεις στους μετόχους. 

 

Ιδιωτικοποίηση : Κατά τη δεκαετία του 1990, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία 

(και την Ελλάδα), οι κυβερνήσεις μείωσαν τη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο των 

τραπεζών μεταβιβάζοντας τη σε ιδιώτες. Οι κρατικές τράπεζες, συχνά παρουσίαζαν 

αναποτελεσματικότητα στη διοίκηση, καθώς το κράτος αφενός δεν ασκούσε πίεση για αύξηση 

των κερδών και αφετέρου χρησιμοποιούσε τη συμμετοχή του στις τράπεζες προκειμένου να 

επιτύχει κοινωνικούς στόχους (π.χ. νέες θέσεις εργασίας, συνετή διαχείριση των αποταμιεύσεων 

των νοικοκυριών κλπ). Μετά την ιδιωτικοποίησή των τραπεζών, πρωταρχικός στρατηγικός 

στόχος τους κατέστη η δημιουργία αξίας για τους μετόχους. 

 

Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Τα στελέχη της διοίκησης, συχνά, σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων 

και εξαγορών κρίνονται με βάση τα αποτελέσματα τους σε όρους αξίας των μετόχων. Κατά 

συνέπεια, η μέτρηση αυτής της αξίας ανάγεται σε πρωταρχικής σημασίας ζήτημα κατά την 

πραγματοποίηση συγχωνεύσεων και εξαγορών. 
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5.3. Η μέτρηση της αξίας που δημιουργούν οι τράπεζες για τους 

μετόχους τους  

5.3.1. Γενικά Στοιχεία 

Αναλυτές, επενδυτές και στελέχη τραπεζών βασίζονται σε διάφορα μέτρα επίδοσης προκειμένου 

να εκτιμήσουν κατά πόσο οι τράπεζες έχουν αυξήσει την αξία των μετόχων τους. Τα πιο 

δημοφιλή από τα μέτρα που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι η αύξηση 

των Κερδών ανά Μετοχή, η Απόδοση επί των Ιδίων Κεφαλαίων, η αύξηση του Ενεργητικού, η 

κεφαλαιοποίηση, και ο δείκτης αποτελεσματικότητας. Κανένα, όμως, από αυτά δεν δίνει 

απάντηση στο ερώτημα πόση αξία δημιουργήθηκε για τους μετόχους. Η μεγιστοποίηση της 

περιουσίας των μετόχων διαφοροποιείται από τη μεγιστοποίηση της συνολικής αγοραίας αξίας 

της τράπεζας, καθώς η αύξηση της τελευταίας μπορεί να προέλθει και από απλή αύξηση του 

χρηματικού ποσού που επενδύεται σε αυτή (γεγονός που ζημιώνει τους μετόχους εάν η αγοραία 

αξία της επιπρόσθετης επένδυσης έχει αξία μικρότερη από την αξία του αρχικά επενδυμένου 

κεφαλαίου) και όχι απαραίτητα από αύξηση της αγοραίας αξίας του ήδη επενδυμένου 

χρηματικού ποσού (Uyemura et. al, 1996). 

 

Σύμφωνα με τους Uyemura et. al. (1996), η αξία που δημιουργεί μια τράπεζα για τους μετόχους 

της είναι το αποτέλεσμα μιας συνολικής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη και λαμβάνει υπόψη κατά την εκτίμησή της δύο κύρια ζητήματα. Πρώτον, 

τα θετικά και αρνητικά των διαφόρων δράσεων που αναλαμβάνει η τράπεζα και δεύτερον, τον 

χρόνο και την ταχύτητα των διαφόρων δράσεων.  

 

Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα, λίγες είναι οι δράσεις που δημιουργούν καθαρή αξία στην 

τράπεζα, ενώ στις περισσότερες εντοπίζεται εξισορρόπηση μεταξύ θετικών και αρνητικών 

προσδιοριστικών παραγόντων της αξίας και το καθαρό αποτέλεσμα καθορίζει εάν τελικά η 

εκάστοτε δράση βελτιώνει την αξία. Για παράδειγμα, η βελτίωση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας των τραπεζών, παρά το γεγονός ότι αποσκοπεί στον απώτερο στόχο της 

δημιουργίας αξίας, ενδέχεται να έχει, τελικά, αρνητική επίπτωση στη δημιουργία αξίας. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «επιθετικά» προγράμματα αποτελεσματικότητας μπορεί να 

οδηγήσουν σε μείωση της ικανοποίησης του πελάτη, να προκαλέσουν αντικίνητρα κατά την 
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υποκίνηση του εργατικού δυναμικού ή να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει η 

τράπεζα, με αρνητικές συνέπειες στη δημιουργία αξίας. Δεύτερο παράδειγμα: στην περίπτωση 

που μια τράπεζα μειώσει το επενδυμένο κεφάλαιο αυξάνοντας τη χρηματοοικονομική μόχλευση, 

σε μια προσπάθεια να αυξήσει την EVA, μπορεί να οδηγηθεί σε αντίθετο αποτέλεσμα (μείωση ή 

και καταστροφή αξίας), καθώς η αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης μειώνει τη 

διαθεσιμότητα του μετοχικού κεφαλαίου και αυξάνει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει η τράπεζα, 

οδηγώντας σε αύξηση του κόστους κεφαλαίου. Τρίτο παράδειγμα: Η αύξηση του ποσοστού του 

ενεργητικού μιας τράπεζας που επενδύεται σε τίτλους (χρεόγραφα), με στόχο την αύξηση του 

Καθαρού Λειτουργικού Κέρδους της, μπορεί, επίσης, να προκαλέσει μείωση της αξίας, ακόμα 

και στην περίπτωση που η τράπεζα διαθέτει συστήματα διαχείρισης του κινδύνου αγοράς. Η 

πιθανή μείωση της αξίας στην περίπτωση αυτή οφείλεται στην αύξηση του κόστους ευκαιρίας 

του κεφαλαίου, η οποία προέρχεται από τη μείωση του ποσοστού των στοιχείων του ενεργητικού 

που φέρουν τόκο. 

 

Επιδιώκοντας την αύξηση των λειτουργικών κερδών η τράπεζα μπορεί να αποφασίσει την 

αύξηση του μεγέθους της, εφόσον, για παράδειγμα, η θέση της και η δύναμή της στην αγορά της 

επιτρέπουν αύξηση των περιθωρίων επιτοκίων. Ωστόσο, μια τέτοια στρατηγική ενδεχομένως να 

μειώσει την αποτελεσματικότητα κόστους ή να αυξήσει τον λειτουργικό κίνδυνο, καθώς το 

μεγάλο μέγεθος, αφενός συνεπάγεται πολυπλοκότητα η οποία δημιουργεί δυσκολίες στη 

διαχείριση της αποτελεσματικότητας και αφετέρου ενδέχεται να αυξήσει την έκθεση στο 

λειτουργικό κίνδυνο από απάτες και δυσλειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων.  

 

Συνολικά, λοιπόν, το εάν και κατά πόσο θα αυξηθεί η δημιουργημένη για τους μετόχους αξία 

εξαρτάται από την αντιστάθμιση των θετικών και αρνητικών συνεπειών που έχουν οι διάφορες 

δράσεις και στρατηγικές της τράπεζας. 

 

Όσον αφορά στο δεύτερο ζήτημα, για το χρόνο και την ταχύτητα με την οποία αποδίδουν οι 

διάφορες δράσεις, αναφέρονται τα ακόλουθα: Άλλες δράσεις αυξάνουν άμεσα την αξία (π.χ. 

αποεπενδύσεις κεφαλαίου), ενώ άλλες έχουν μακροπρόθεσμο αντίκτυπο (π.χ. αύξηση μεγέθους 

για την απόκτηση δύναμης στην αγορά ή βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα κόστους). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι δράσεις με άμεση επίδραση στην αύξηση της αξίας των μετόχων, όπως π.χ. 
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περικοπές εξόδων προσωπικού, ενδέχεται πολλές φορές να επιδράσουν μακροπρόθεσμα κατά 

αντίθετο τρόπο (αρνητικά) στη δημιουργία αξίας, καθώς μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς 

ορισμένους καθοριστικούς παράγοντες της αξίας των μετόχων, όπως την ικανοποίηση των 

πελατών και την υποκίνηση του εργατικού δυναμικού. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη αυτού 

του είδους οι μακροπρόθεσμες συνέπειες στη δημιουργία αξίας, συνίσταται να χρησιμοποιούνται 

χρονικές υστερήσεις στους όρους και τα χαρακτηριστικά που επηρεάζονται από τη διάσταση του 

χρόνου. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται, ως παράγοντες για τους οποίους θα πρέπει να λαμβάνονται χρονικές 

υστερήσεις, η αποτελεσματικότητα κόστους και εισοδήματος, η διαφοροποίηση του εισοδήματος 

της τράπεζας, η χρηματοοικονομική μόχλευση, ο πιστωτικός και λειτουργικός κίνδυνος. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αυτοσυσχέτιση των δεδομένων αναφορικά με τη 

συμπεριφορά της δημιουργίας αξίας και πιθανά ζητήματα ενδογένειας (π.χ. τράπεζες με καλή 

επίδοση είναι περισσότερο πιθανό να επενδύσουν σε έργα που στοχεύουν στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητάς τους). 

 

Συνολικά, λόγω των προαναφερόμενων ζητημάτων αντιστάθμισης θετικών και αρνητικών 

συνεπειών και της δυναμικής του χρόνου που χαρακτηρίζουν τις δράσεις των τραπεζών, η 

δημιουργία αξίας αποτελεί διαδικασία η οποία προσδιορίζεται με μεγαλύτερη βεβαιότητα εκ των 

υστέρων μέσα από εμπειρική διερεύνηση. 
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5.3.2.  Μέτρηση της αξίας με στοιχεία της αγοράς  

 

Η έννοια της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους μιας τράπεζας δεν διαφέρει από την 

αντίστοιχη έννοια για τους μετόχους οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης, καθώς η βασική 

προϋπόθεση είναι η ίδια, όπως έχει αναλυθεί στο 2ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής: η 

απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου θα πρέπει να υπερβαίνει το κόστος ευκαιρίας του.  

 

Η πρώτη ταξινόμηση τραπεζών με βάση την Αγοραία Προστιθέμενη Αξία  (και την MVA ως % 

των κεφαλαίων) έγινε το 1995 από την Stern Stewart and Co (Uyemura et. al., 1996). Στην 

ταξινόμηση αυτή η MVA εκφράζεται ως ποσοστό του κεφαλαίου (“τυποποιημένη MVA”) και 

είναι ανάλογη με το δείκτη Αγοραία προς Μετοχική Αξία.  Σύμφωνα με τους Uyemura et al. 

(1996) η MVA αποτελεί το πιο κατάλληλο μέτρο της δημιουργούμενης για τους μετόχους αξίας. 

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι πρακτικό να υπολογιστεί, όπως σε 

επίπεδο λειτουργικών τμημάτων εντός της τράπεζας, σε τράπεζες που δεν είναι εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο, αλλά και στην περίπτωση εισηγμένων τραπεζών των οποίων οι αγοραίες αξίας 

υπόκεινται σε σημαντική διακύμανση η οποία δεν οφείλεται στις αποφάσεις που λαμβάνει η 

διοίκηση. Το μέτρο που θα επιλεγεί στις παραπάνω περιπτώσεις για τη μέτρηση της 

δημιουργούμενης για τους μετόχους αξίας θα πρέπει: 

 Να έχει ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβολές της MVA 

 Να είναι εφικτό να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής 

διοίκησης  

 Να μπορεί να μετρηθεί σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και σε όλες τις διαστάσεις 

(δηλ. σε γραμμές παραγωγής, σε λειτουργικά τμήματα, σε επίπεδο προϊόντων και 

πελατών) 

 Να είναι πρακτικό και αποτελεσματικό ως βάση για προγράμματα υποκίνησης στελεχών. 

 

Η μέτρηση της αξίας που δημιουργήθηκε για τους μετόχους τραπεζών συναντά τα ακόλουθα 

εμπόδια: 

 Μπορεί να υιοθετηθεί μόνο για τις επιχειρήσεις με δημόσια διαπραγματεύσιμες σε 

κάποια χρηματιστηριακή αγορά μετοχές. Το γεγονός αυτό εγείρει εμπόδια στην ευρύτερη 
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εκτίμηση και αξιολόγηση της δημιουργίας αξίας στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, 

καθώς ένα σημαντικό ποσοστό των ευρωπαϊκών εμπορικών τραπεζών δεν είναι 

εισηγμένες σε κάποιο χρηματιστήριο. Κατά συνέπεια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξακολουθεί 

να έχει η εύρεση της κατάλληλης μεθόδου μέτρησης της επίδοσης που θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της δημιουργούμενης αξίας ακόμα και σε μη εισηγμένες 

επιχειρήσεις ή και σε επίπεδο αυτόνομης επιχειρηματικής μονάδας. 

 Παρέχει ακριβή εκ των υστέρων εκτίμηση της ικανότητας της τράπεζας να δημιουργεί 

αξία για τους μετόχους της, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκ των προτέρων 

εκτίμηση, καθώς οι μεταβολές στις τιμές των μετοχών, στα μερίσματα, στις άλλες 

πληρωμές στους μετόχους, στις δαπάνες για αυξήσεις κεφαλαίου και στις μετατροπές των 

μετατρέψιμων ομολογιών δεν είναι γνωστές.  

 

5.3.3.  Μεθοδολογία μέτρησης της αξίας με βάση το οικονομικό κέρδος 

Προκειμένου να ξεπεραστούν οι περιορισμοί που αναφέρθηκαν κατά την εκτίμηση της 

δημιουργίας αξίας για τους μετόχους σε μη-εισηγμένες τράπεζες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

οι σύγχρονες προσεγγίσεις με βάση το οικονομικό κέρδος, οι οποίες δεν απαιτούν δεδομένα 

αγοράς κατά τον υπολογισμό τους. Η παρούσα υποπαράγραφος εστιάζει στις προσεγγίσεις με 

βάση το οικονομικό κέρδος, οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες ιδιαίτερες προσαρμογές όταν 

εφαρμόζονται στις εμπορικές τράπεζες (Fiordelisi and  Molyneux, 2009).  

 

5.3.3.1. Βασικός Υπολογισμός Οικονομικού Κέρδους στις εμπορικές τράπεζες 

 

Όπως αναφέρθηκε και στο 3ο κεφάλαιο, η Προστιθέμενη Οικονομική Αξία αποτελεί το πιο 

αντιπροσωπευτικό μέτρο οικονομικού κέρδους. Σύμφωνα με τα μέτρα Οικονομικού Κέρδους, η 

Προστιθέμενη Οικονομική Αξία για τους μετόχους μιας τράπεζας, μπορεί να προσδιοριστεί από 

τη γνωστή εξίσωση που περιγράφηκε στο 3ο κεφάλαιο και η οποία υποδεικνύει τους τρόπους με 

τους οποίους μπορεί μια τράπεζα να αυξήσει την περιουσία των μετόχων της (Fiordelisi and  

Molyneux, 2009; Molyneux, 2007).  Πιο συγκεκριμένα, για τον σκοπό αυτό η τράπεζα θα πρέπει 

να προβεί σε δράσεις οι οποίες αυξάνουν το καθαρό λειτουργικό εισόδημά της ή /και μειώνουν 

το κόστος ευκαιρίας του κεφαλαίου ή/και μειώνουν το επενδυμένο κεφάλαιο. Η βελτίωση των 
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καθαρών λειτουργικών κερδών εξαρτάται από το εισόδημα της τράπεζας και τη δομή του 

κόστους της. Καθοριστικοί παράγοντες του εισοδήματος και του κόστους μιας τράπεζας είναι: 

 το Καθαρό Περιθώριο Τόκων (Net Interest Margin, NIM), το οποίο ορίζεται ως η 

διαφορά μεταξύ των Εσόδων από Τόκους και των Εξόδων από Τόκους 

συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών  

 Καθαρό Εισόδημα Προμηθειών, το οποίο ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ εσόδων από 

προμήθειες και κόστους από προμήθειες 

 Αποδόσεις από επενδύσεις σε χρεόγραφα, οι οποίες ορίζονται ως η διαφορά μεταξύ 

κεφαλαιακών κερδών συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων μείον κεφαλαιακές ζημίες 

από επενδύσεις σε τίτλους  

 Λειτουργικά Έξοδα 

 

Το εισόδημα και το κόστος εξαρτώνται περαιτέρω από διάφορους παράγοντες οι οποίοι 

αναλύονται σε επόμενη ενότητα (5.4).  
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5.3.3.2. Υπολογισμός Οικονομικού Κέρδους Προσαρμοσμένος στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των εμπορικών τραπεζών  

 

Το προσαρμοσμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τραπεζικού κλάδου EVAbkg  για την 

περίοδο t-1, t, δίνεται από την παρακάτω εξίσωση (Fiordelisi and  Molyneux, 2009; Uyemura, 

1996; Fiordelisi, 2007): 

 

όπου 

NOPAT = Καθαρά Λειτουργικά Κέρδη μετά από Φόρους 

CI  = Επενδυμένο Κεφάλαιο 

Ke = εκτίμηση για το κόστος του επενδυμένου κεφαλαίου. 

 

Τόσο το μέγεθος των λειτουργικών κερδών όσο και το μέγεθος του επενδυμένου κεφαλαίου και 

του κόστους που αντιστοιχεί σε αυτό θα πρέπει να υποστούν κάποιες ειδικές προσαρμογές, οι 

οποίες περιγράφονται στη συνέχεια. 

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Όσον αφορά στο επενδυμένο κεφάλαιο των τραπεζών, εμπειρικές μελέτες (Maccario et al., 2002; 

Uyemura et al. 1996; Sironi, 1999; Fiordelisi, 2007) συστήνουν να περιοριστεί μόνο στην 

Καθαρή Θέση. Συνεπώς, τόσο το επενδυμένο κεφάλαιο όσο και το κόστος που αντιστοιχεί σε 

αυτό δεν θα πρέπει να υπολογίζονται με βάση τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία και το 

Σταθμικό Μέσο Κόστος Κεφαλαίου. Δεδομένου ότι κύρια δραστηριότητα για τις τράπεζες 

συνιστά η χρηματοοικονομική διαμεσολάβηση, το χρέος δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως πηγή 

χρηματοδότησης, όπως ισχύει σε άλλες επιχειρήσεις, αλλά ως μια παραγωγική εισροή. Τα έξοδα 

από τόκους αντιπροσωπεύουν το κόστος που απαιτείται για την απόκτηση αυτής της 

παραγωγικής εισροής και κατά συνέπεια θα πρέπει να θεωρούνται λειτουργικό και όχι 

χρηματοοικονομικό κόστος, όπως ισχύει σε άλλες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση, λοιπόν, που η 

κεφαλαιακή επιβάρυνση υπολογίζεται ακολουθώντας τη βασική προσέγγιση εκτίμησης του 
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Οικονομικού Κέρδους δηλ. εφαρμόζοντας το WACC στο συνολικά επενδυμένο κεφάλαιο, η 

μέτρηση της EVA θα είναι μεροληπτική, καθώς θα συμπεριλαμβάνει δύο φορές την επιβάρυνση 

στο χρέος. Η επιβάρυνση στο χρέος, λανθασμένα θα αφαιρείται δύο φόρες: 

 1. από το NOPAT: η κεφαλαιακή επιβάρυνση υπολογίζεται στο συνολικό κεφάλαιο 

(μετοχικό και χρέος) που επενδύεται στην τράπεζα και συνεπώς περιλαμβάνει την επιβάρυνση 

στο χρέος και 

2. από τα λειτουργικά έσοδα κατά τον υπολογισμό του NOPAT: τα έξοδα από τόκους 

πράγματι αφαιρούνται από το λειτουργικό εισόδημα, καθώς αποτελούν τα έξοδα από την κύρια 

δραστηριότητα της τράπεζας.  

 

Ακολουθώντας τη σύσταση αυτή, στον υπολογισμό της EVA η κεφαλαιακή επιβάρυνση 

λαμβάνει υπόψη μόνο το μετοχικό κεφάλαιο και το κόστος που αντιστοιχεί σε αυτό. 

Διαφορετικά, εάν υπολογίζεται το επενδυμένο κεφάλαιο ως το συνολικό επενδυμένο κεφάλαιο 

θα έπρεπε να γίνει διάκριση μεταξύ των κεφαλαίων που έχει δανειστεί η τράπεζα για να 

χρηματοδοτήσει τις τραπεζικές λειτουργίες της και εκείνων που αντιπροσωπεύουν παραγωγική 

εισροή, διάκριση για την οποία δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφόρηση σε κάποιον εξωτερικό 

αναλυτή – χρήστη των οικονομικών καταστάσεων.  
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Β. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΈΣ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Οι βασικές προσαρμογές ειδικά για τις τράπεζες αφορούν (Uyemura et al. 1996) τις προβλέψεις 

για ζημίες από δάνεια, τους αναβαλλόμενους φόρους και τη λογιστική χρεογράφων. Η 

προσαρμογή για τους αναβαλλόμενους φόρους, κοινή σε όλες τις επιχειρήσεις, αναλύθηκε στο 3ο 

κεφάλαιο (ενότητα 3.4.3.). Οι προσαρμογές για τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια και για τη 

λογιστική χρεογράφων αναλύονται στην εμπειρική μελέτη στο 6ο κεφάλαιο. 

 

Επιπλέον προσαρμογές προτείνονται από τους Fiordelisi and Molyneux (2009), οι οποίες 

φέρνουν τη λογιστική αξία των τραπεζών πιο κοντά στην οικονομική αξία. Αυτές αφορούν τα 

Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης, τα Έξοδα Εκπαίδευσης και τις Λειτουργικές Μισθώσεις και είναι 

κοινές για όλες τις επιχειρήσεις. Οι συγγραφείς εφαρμόζουν, επίσης, τις προσαρμογές εκείνες 

που έχουν προταθεί από τους Uyemura et. al (1996), ενώ υιοθετούν και ακόμα μία σχετικά με το 

Αποθεματικό για Γενικούς Κινδύνους που αφορά τις ιταλικές τράπεζες. Στόχος αυτών των 

προσαρμογών είναι κατά τους συγγραφείς: η αποφυγή σύγχυσης λειτουργικών και 

χρηματοδοτικών αποφάσεων, η παροχή μακροχρόνιας προοπτικής, η αποφυγή ανάμιξης μεγεθών 

ροών και αποθεμάτων (flow and stock), η μετατροπή των δεδουλευμένων στοιχείων των 

λογιστικών προτύπων σε βάση ταμειακών ροών, ή σε άλλες περιπτώσεις η μετατροπή των 

στοιχείων ταμειακών ροών σε προσθήκες στο κεφάλαιο.   

 

Γ. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 

Επιπλέον, και στις σχετικές με τράπεζες μελέτες (Fiordelisi, 2007; Uyemura et al. 1996) 

προτείνεται η τυποποίηση της EVA20 των τραπεζών, η διαίρεση, δηλαδή, με το επενδυμένο 

κεφάλαιο προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ετεροσκεδαστικότητα και τα προβλήματα που 

συνδέονται με τις επιδράσεις κλίμακας. Ο Grant (1996) υποστήριζε ότι τα πραγματικά εταιρικά 

κέρδη θα πρέπει να μετρώνται σε συνάρτηση με το κεφάλαιο που επενδύθηκε. Αυτός ήταν και ο 

λόγος που τον ώθησε να τυποποιήσει και αυτός την EVA και MVA (διαιρώντας αυτές με το 

κεφάλαιο) και να μη χρησιμοποιήσει τις απόλυτες τιμές τους. Η διαίρεση του μέτρου με το 

επενδυμένο κεφάλαιο ενδείκνυται κυρίως σε συγκριτικές αναλύσεις, καθώς παρέχει έναν 

                                                 
20 Προτείνεται επίσης ανάλογη τυποποίηση και στη MVA, σύμφωνα με την προαναφερθείσα βιβλιογραφία.  
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σημαντικό δείκτη της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους για κάθε ευρώ κεφαλαίου που 

έχει επενδυθεί από αυτούς. Επίσης, επειδή εκτιμάται ότι απαιτείται τουλάχιστον ένας χρόνος 

προκειμένου η επίδραση των επενδύσεων κεφαλαίου να αυξήσει την EVA, ο όρος του 

επενδυμένου κεφαλαίου στον υπολογισμό της τυποποιημένης EVA λαμβάνεται με χρονική 

υστέρηση ενός έτους. Οι μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις επηρεάζουν την ανάλυση 

παλινδρόμησης σε ένα δείγμα κατά τη μελέτη της σχέσης μεταξύ αγοραίων αποδόσεων και 

λογιστικών δεδομένων. Η βιβλιογραφία (Brown et. al, 1999) προτείνει διάφορους τρόπους 

τυποποίησης της EVA, ωστόσο φαίνεται να υπερισχύει η χρήση του επενδυμένου κεφαλαίου.  

 

Αναλυτικά οι υπολογισμοί του EVA παρουσιάζονται στον πίνακα ΧΙΙ του πρώτου 

παραρτήματος. 
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5.4. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση για τους Προσδιοριστικούς 

Παράγοντες Κερδοφορίας των Τραπεζών 

 

5.4.1. Γενικά Στοιχεία 

Ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει στην επίδοση και ειδικά στην κερδοφορία των 

τραπεζών και στους παράγοντες που την επηρεάζουν. Κρίθηκε σκόπιμο να γίνει αναφορά στις 

πιο αντιπροσωπευτικές μελέτες αυτής της κατηγορίας και παράλληλα να παρουσιαστούν 

συνοπτικά οι κυριότεροι - βάσει των ευρημάτων αυτών των μελετών - προσδιοριστικοί 

παράγοντες κερδοφορίας. Ο λόγος για την παράθεση αυτή έγκειται στο ότι η κερδοφορία σε 

κάποιες παραλλαγές της (π.χ. καθαρά λειτουργικά κέρδη μετά από φόρους, NOPAT)  αφενός μεν 

αποτελεί «συστατικό» των σύγχρονων μέτρων δημιουργίας αξίας για τους μετόχους των 

τραπεζών, αφετέρου δε εξακολουθεί και συνιστά τη βάση της ανάλυσης στα πλαίσια των 

παραδοσιακών προσεγγίσεων μέτρησης της αξίας (π.χ. ROE, EPS κλπ).  

 

Η κερδοφορία των τραπεζών εκφράζεται, στη βιβλιογραφία, ως συνάρτηση ενδογενών και 

εξωγενών παραγόντων, για τους οποίους έχουν προταθεί διάφορες επεξηγηματικές μεταβλητές 

σε σχετικές μελέτες. Οι ενδογενείς παράγοντες θα μπορούσαν να οριστούν ως μικροοικονομικοί 

παράγοντες ή παράγοντες σε επίπεδο τράπεζας (micro or bank-specific determinants of 

profitability). Συνήθεις ενδογενείς μεταβλητές που προσδιορίζουν την κερδοφορία των τραπεζών 

είναι το μέγεθος, το κεφάλαιο, η διαχείριση κινδύνου και η διαχείριση των δαπανών.  Οι 

εξωγενείς παράγοντες είναι μεταβλητές που δεν συνδέονται με τη διοίκηση, αλλά αντανακλούν 

το οικονομικό και νομικό περιβάλλον που επηρεάζει τη λειτουργία και την επίδοση των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών (Athanasoglou et al., 2008). Σχετικά με τους εξωγενείς 

παράγοντες, αυτοί μπορούν να διακριθούν σε μεταβλητές ελέγχου, όπως ο πληθωρισμός, τα 

επιτόκια, η κυκλικότητα των εσόδων και σε μεταβλητές χαρακτηριστικών της αγοράς, όπως 

συγκέντρωση αγοράς, μέγεθος κλάδου και καθεστώς ιδιοκτησίας. Τέλος, οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες της κερδοφορίας αφορούν μακροοικονομικές μεταβλητές ελέγχου, όπως το ποσοστό 

πληθωρισμού, τα μακροχρόνια επιτόκια και/ή το ποσοστό αύξησης της προσφοράς χρήματος.  
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Συνολικά, η υπάρχουσα βιβλιογραφία εξετάζει αρκετά ικανοποιητικά την επίδραση στην 

τραπεζική κερδοφορία τόσο των εσωτερικών προσδιοριστικών παραγόντων όσο και εκείνων που 

σχετίζονται με τον κλάδο, ενώ η επίδραση από μακροοικονομικές μεταβλητές δεν καλύπτεται 

επαρκώς. Αδυναμίες που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία αφορούν τη χρονική διάσταση των 

δεδομένων σε μορφή πίνακα (panel data), η οποία αντιπροσωπεύει συνήθως χρονικό διάστημα  

αρκετά μικρό για να εντοπίσει την επίδραση των μεταβλητών ελέγχου που σχετίζονται με το 

μακροοικονομικό περιβάλλον (και ειδικά τη μεταβλητή του επιχειρηματικού κύκλου). Επιπλέον, 

ως αδυναμία εκλαμβάνεται και το γεγονός ότι κάποιες φορές μπορεί να υπάρξει επικάλυψη 

μεταξύ των μεταβλητών, καθώς μπορεί να αποτελούν εκτιμητές του ίδιου προσδιοριστικού 

παράγοντα κερδοφορίας. 

 

Πρόσφατες μελέτες (Berger et al., 2004; Berger and Mester, 2003; Salas and Saurina, 2003; 

Athanasoglou et al., 2008; Brissimis et al., 2008; Lepetit et al., 2008) διερευνούν τους 

παράγοντες μικροοικονομικούς (σε επίπεδο τράπεζας και κλάδου) και μακροοικονομικούς, οι 

οποίοι έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορία των τραπεζών.  

 

Ειδικότερα, όσον αφορά στον ευρωπαϊκό χώρο, οι Brissimis et al. (2008) εξετάζουν τη σχέση 

μεταξύ επίδοσης τραπεζών, την οποία εκτιμούν βάσει τριών μέτρων (της παραγωγική 

αποτελεσματικότητας, της ανάπτυξης συνολικής παραγωγικότητας και του καθαρού επιτοκιακού 

περιθωρίου) και αναδιαρθρώσεων του τραπεζικού κλάδου, μεταβλητών ανταγωνισμού των 

τραπεζών και μεταβλητών ανάληψης κινδύνου (με έμφαση στον πιστωτικό κίνδυνο και στον 

κίνδυνο ρευστότητας) για τα έτη 1994-2005. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν δείχνουν 

ότι α) η αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου και ο ανταγωνισμός επιδρούν θετικά στην 

παραγωγική αποτελεσματικότητα, β) ο πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται αρνητικά με την 

πλειοψηφία των μέτρων επίδοσης και γ) τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού μειώνουν 

την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα των τραπεζών. 

 

Οι Lepetit et al. (2008), αναλύοντας τη σχέση μεταξύ κινδύνου τραπεζών και διαφοροποίησης 

των τραπεζικών προϊόντων σε δείγμα ευρωπαϊκών τραπεζών για τα έτη 1996-2002, 

συμπεραίνουν ότι τράπεζες με υψηλότερο εισόδημα που δεν προέρχεται από τόκους εκτίθενται 

σε υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με τράπεζες οι οποίες παρέχουν κυρίως δάνεια. Η θετική 
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αυτή σχέση μεταξύ κινδύνου και εισοδήματος μη προερχόμενου από τόκους είναι περισσότερο 

εμφανής σε μικρές τράπεζες. Το εισόδημα αυτό συνδέεται κυρίως με προμήθειες και άλλες 

δραστηριότητες, ενώ υψηλότερα επίπεδα δραστηριοτήτων σε επίπεδο χαρτοφυλακίου 

συναλλαγών δεν συνεπάγονται και υψηλότερο κίνδυνο. 

 

Ομοίως, οι Athanasoglou et al. (2008) εξετάζουν την επίδραση που έχουν διάφοροι 

προσδιοριστικοί παράγοντες σε επίπεδο τράπεζας (κεφάλαιο, ανάπτυξη παραγωγής, 

αποτελεσματικότητα, πιστωτικός κίνδυνος, μέγεθος), σε επίπεδο κλάδου (ιδιοκτησία και 

συγκέντρωση) και σε μακροοικονομικό επίπεδο (πληθωρισμός και κυκλικότητα αποτελεσμάτων) 

στην κερδοφορία των τραπεζών, χρησιμοποιώντας δείγμα ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 

1985-2001. Η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι όλοι οι εξεταζόμενοι παράγοντες σε 

επίπεδο τράπεζας επηρεάζουν την κερδοφορία.  

 

Οι Eichengreen and Gibson (2001) αναλύουν, εξετάζοντας δείγμα ελληνικών τραπεζών, τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εκάστοτε τράπεζα αλλά και την αγορά για 

την περίοδο 1993-2001 και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η ελληνική τραπεζική αγορά είναι 

ατελώς ανταγωνιστική. Επίσης, στην ίδια μελέτη αποδεικνύεται ότι μεταβλητές της αγοράς, 

όπως οι δείκτες συγκέντρωσης και οι αγοραίες μετοχές, έχουν θετική αλλά μη σημαντική 

επίδραση σε εναλλακτικά μέτρα κερδοφορίας (ROE, ROA). Η επίδραση του μεγέθους δεν είναι 

γραμμική, καθώς η κερδοφορία αρχικά αυξάνει όσο αυξάνει το μέγεθος και στη συνέχεια 

ακολουθεί πτωτική πορεία.  

 

Άλλες μελέτες εξετάζουν διαφορετικές πηγές κερδοφορίας εστιάζοντας σε άλλα χαρακτηριστικά 

των τραπεζών. Για παράδειγμα, οι Cummings et al. (2006) διερευνούν τη σχέση μεταξύ 

λειτουργικού κινδύνου και αντιδράσεων στις τιμές των τραπεζικών μετοχών. Άλλες μελέτες 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στη χρηματοοικονομική δομή των τραπεζών (Βerger and 

Bonacorsi di Patti 2006), διαπιστώνοντας ότι υψηλότερη χρηματοοικονομική μόχλευση ή 

χαμηλότερος δείκτης μετοχικού κεφαλαίου (equity capital ratio) συνδέεται με υψηλότερο βαθμό 

αποτελεσματικότητας διατηρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς. Σε άλλες 

εργασίες (Kwan and Eisenbeis, 1997; Demirgüç-Kunt and Huizinga, 2004) τα ποσοστά αύξησης 
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των δανείων και των καταθέσεων αποδεικνύονται χρήσιμοι δείκτες της κερδοφορίας και της 

οικονομικής ευρωστίας των τραπεζών.  

 

5.4.2. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κερδοφορίας Τραπεζών 

Διάφορες μελέτες (Athanasoglou et. al., 2008; Eichengreen and Gibson, 2001) χρησιμοποιούν ως 

εναλλακτικά μέτρα της κερδοφορίας των τραπεζών τους παραδοσιακούς χρηματοοικονομικούς 

δείκτες αποδοτικότητας ROA και ROE. 

5.4.2.1. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κερδοφορίας σε επίπεδο Τράπεζας 

Συνήθεις ενδογενείς μεταβλητές που προσδιορίζουν την κερδοφορία των τραπεζών είναι το 

μέγεθος, το κεφάλαιο, η διαχείριση κινδύνου και η διαχείριση των δαπανών (Athanasoglou et. 

al., 2008).  

 

Το μέγεθος εισάγεται προκειμένου να ληφθούν υπόψη υπάρχουσες οικονομίες ή αντιοικονομίες 

κλίμακας στην αγορά. Ο Smirlock (1985) καταλήγει σε θετική και στατιστικά σημαντική σχέση 

μεταξύ μεγέθους και κερδοφορίας τράπεζας. Επιπρόσθετα, το μέγεθος της τράπεζας έχει 

αποδειχθεί ότι σχετίζεται με την κεφαλαιακή της επάρκεια, καθώς μεγάλες τράπεζες τείνουν να 

αυξάνουν το λιγότερο ακριβό κεφάλαιο και έτσι παρουσιάζουν μεγαλύτερη κερδοφορία (Short, 

1979). Κατά παρόμοιο τρόπο εμπειρικές μελέτες (Bikker and Hu, 2002; Goddard et al., 2004) 

συνδέουν το μέγεθος της τράπεζας με το κεφάλαιο και τελικώς με την κερδοφορία της. 

Αντιθέτως, άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η αύξηση του μεγέθους της τράπεζας θα μπορούσε 

να οδηγήσει σε μικρή εξοικονόμηση κόστους (Berger et al., 1987). 

 

Ένας από τους βασικότερους κινδύνους21 που χαρακτηρίζουν τις τράπεζες είναι ο κίνδυνος 

ρευστότητας. Οι Molyneux and Thornton (1992) εντοπίζουν αρνητική και στατιστικά σημαντική 

σχέση μεταξύ επιπέδου ρευστότητας και κερδοφορίας.  

                                                 
21 Οι τράπεζες ως εκ της φύσεως των δραστηριοτήτων τους αντιμετωπίζουν μια σειρά από κινδύνους, τους οποίους 
καλούνται να διαχειριστούν. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 
• Πιστωτικός κίνδυνος, δηλαδή η πιθανή ζημία από την αθέτηση της υποχρέωσης ενός αντισυμβαλλομένου προς την 
τράπεζα. 
• Κίνδυνος αγοράς, δηλαδή η πιθανή ζημία από τις μεταβολές των τιμών των (εντός και εκτός ισολογισμού) 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τους (ομολόγων, μετοχών κ.ά.). 
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Τέλος, τα έξοδα των τραπεζών συνιστούν ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα της κερδοφορίας τους, 

ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με την αποτελεσματικότητα της διοίκησης. Προτείνεται να 

συμπεριλαμβάνεται μια μεταβλητή που σχετίζεται με έξοδα στη συνάρτηση κέρδους. Οι 

Molyneux and Thornton (1992) για παράδειγμα, καταλήγουν σε θετική σχέση μεταξύ καλύτερης 

ποιότητας διοίκησης και κερδοφορίας.  

 

Οι Athanasoglou et al. 2008 εξετάζουν τις ακόλουθες μεταβλητές ως ενδεχόμενους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της κερδοφορίας των τραπεζών. 

Κεφάλαιο: Χρησιμοποιείται ο δείκτης «Ίδια Κεφάλαια/Περιουσιακά Στοιχεία» ως εκτιμητής της 

μεταβλητής του κεφαλαίου, κατά την υιοθέτηση του ROA ως μέτρου κερδοφορίας. Στην 

περίπτωση που επιλέγεται το ROE ως εξαρτημένη μεταβλητή, δεν ενδείκνυται να συμπεριληφθεί 

ο δείκτης αυτός στην εξίσωση με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κερδοφορίας. 

Πιστωτικός Κίνδυνος: Εκτίμηση για τη μεταβλητή αυτή αποτελεί το μέγεθος των προβλέψεων 

για ζημίες από δάνεια22. Σύμφωνα με τη σχετική θεωρία, αυξημένη έκθεση στον πιστωτικό 

κίνδυνο συνδέεται με μείωση της κερδοφορίας της τράπεζας και για το λόγο αυτό αναμένεται 

αρνητική σχέση μεταξύ ROA (ή ROE) και πιστωτικού κινδύνου. Οι τράπεζες θα μπορούσαν να 

βελτιώσουν την κερδοφορία τους βελτιώνοντας τη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του 

πιστωτικού κινδύνου..  

Παραγωγικότητα: Τα τελευταία χρόνια, ο ολοένα και πιο έντονος ανταγωνισμός στον κλάδο των 

τραπεζών έπειτα από τη χαλάρωση των εμποδίων στον κλάδο και την παγκοσμιοποίησή του, έχει 

οδηγήσει σε αναδιοργάνωση των τραπεζών. Θέτουν υψηλούς στόχους, διατηρώντας σταθερό το 

εργατικό δυναμικό και αυξάνοντας το συνολικό προϊόν. Προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο 

παρατηρούμενες βελτιώσεις στην αύξηση της παραγωγικότητας έχουν αυξήσει την κερδοφορία, 

συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού, όπως μετριέται 

από το πραγματικό ακαθάριστο συνολικό εισόδημα σε σχέση με τον αριθμό των εργαζομένων. 

 
                                                                                                                                                              
• Κίνδυνος ρευστότητας, δηλαδή η ενδεχόμενη αδυναμία των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντεπεξέλθουν άμεσα στις 
υποχρεώσεις τους όταν αυτές γίνουν απαιτητές. 
• Λειτουργικός κίνδυνος, δηλαδή οι πιθανές ζημίες από την ανεπάρκεια ή την αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, 
φυσικών προσώπων και συστημάτων και από εξωτερικά γεγονότα που δεν έχουν χρηματοοικονομική αιτία. 
 
22 Συχνά, οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία ως ζημίες απομείωσης, ή 
προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο. 
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Διοίκηση Δαπανών: Το συνολικό κόστος μιας τράπεζας (καθαρό από πληρωμές τόκων) μπορεί 

να διακριθεί σε λειτουργικό κόστος και λοιπές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων φόρων, 

αποσβέσεων κλπ.). Μόνο οι λειτουργικές δαπάνες μπορούν να θεωρηθούν αποτέλεσμα των 

εργασιών της διοίκησης της τράπεζας. Ο δείκτης αυτών των δαπανών προς τα συνολικά 

περιουσιακά στοιχεία αναμένεται να σχετίζεται αρνητικά με την κερδοφορία, καθώς βελτίωση 

της διοίκηση αυτών των δαπανών θα αυξήσει την αποτελεσματικότητα και επομένως και τα 

κέρδη. Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου τα έξοδα προσωπικού επηρεάζονται από τη 

σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα και την πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα των 

τραπεζών, η παραπάνω αρνητική συσχέτιση είναι ακόμα πιο εμφανής. 

 

Μέγεθος: Ο προσδιορισμός του ιδανικού μεγέθους που μεγιστοποιεί την κερδοφορία της 

τράπεζας βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Όπως έχει διαπιστωθεί σε γενικές γραμμές 

και για άλλους κλάδους επιχειρήσεων, η αύξηση του μεγέθους μέχρι ένα βαθμό έχει θετική 

επίδραση στην κερδοφορία, ενώ η υπερβολική του αύξηση μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των 

κερδών. Συνεπώς, η σχέση μεταξύ μεγέθους και κερδοφορίας δεν είναι γραμμική και για τον 

λόγο αυτόν προτεινόμενο μέτρο είναι ο λογάριθμος των πραγματικών περιουσιακών στοιχείων 

της τράπεζας και τα τετράγωνά τους (Eichengreen and Gibson, 2001; Athanasoglou and 

Brissimis, 2004). 

 

5.4.2.2. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κερδοφορίας σε επίπεδο Κλάδου 

Οι αναφερόμενοι στη βιβλιογραφία (Athanasoglou et. al., 2008) παράγοντες της αγοράς που 

αποτελούν προσδιοριστικούς παράγοντες της κερδοφορίας των τραπεζών είναι η συγκέντρωση 

αγοράς, το μέγεθος κλάδου και το καθεστώς ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, 

 

Ιδιοκτησία:  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπειρική διερεύνηση της σχέσης μεταξύ κερδοφορίας και 

καθεστώτος ιδιοκτησίας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπου κυρίαρχο μερίδιο, μέχρι τις 

αρχές του 1990, κατείχε το ελληνικό δημόσιο. Οι Athanasoglou et. al. (2008) χρησιμοποίησαν 

δυική μεταβλητή για την απεικόνιση αυτής της σχέσης. Άλλες μελέτες υποστηρίζουν τη θεωρία 

σύμφωνα με την οποία τα ιδιωτικά πιστωτικά ιδρύματα αποφέρουν μεγαλύτερα οικονομικά 
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κέρδη (Short, 1979), ενώ άλλες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το καθεστώς ιδιοκτησίας δεν 

σχετίζεται με την εξήγηση της κερδοφορίας (Bourke, 1989; Molyneux and Thornton, 1992).  

 

Συγκέντρωση: 

Για τη μέτρηση της συγκέντρωσης που υπάρχει στον κλάδο χρησιμοποιείται κυρίως 

(Eichengreen and Gibson, 2001; Athanasoglou et al. 2008; Fiordelisi and Molyneux, 2009) ο 

δείκτης Herfindahl-Hirschman (H-H) 23 . 

 

5.4.2.3. Προσδιοριστικοί Παράγοντες Κερδοφορίας σε Μακροοικονομικό 

Επίπεδο 

Τέλος, προσδιοριστικοί παράγοντες της κερδοφορίας είναι και μακροοικονομικές μεταβλητές, 

όπως το ποσοστό πληθωρισμού, ο επιχειρηματικός κύκλος, τα μακροχρόνια επιτόκια και/ή το 

ποσοστό αύξησης της προσφοράς χρήματος.  

 

Αναμενόμενος Πληθωρισμός 

Η σχέση μεταξύ αναμενόμενου πληθωρισμού (ή μακροπρόθεσμων επιτοκίων τα οποία 

ενσωματώνουν τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό) και κερδοφορίας δεν είναι ξεκάθαρη. Οι 

Athanasoglou et al. (2008) λαμβάνουν ως εκτιμητή για τον αναμενόμενο πληθωρισμό τα 

τρέχοντα επίπεδα πληθωρισμού, ενώ για τα μακροπρόθεσμα επιτόκια λαμβάνουν τις αποδόσεις 

των δεκαετών κρατικών ομολόγων. Η ελληνική οικονομία χαρακτηριζόταν από υψηλό 

πληθωρισμό και σχετικά υψηλές αποδόσεις δεκαετών ομολόγων μέχρι το 1990, ενώ ακολούθησε 

περίοδος αποπληθωρισμού μέχρι και την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ (2002). Στην περίπτωση 

που η διοίκηση της τράπεζας μπορεί να εκτιμήσει ορθά τα ποσοστά πληθωρισμού, έχει τη 

δυνατότητα να προσαρμόσει κατάλληλα τα επιτόκιά της, προκειμένου να αυξήσει το εισόδημά 

της γρηγορότερα από την αύξηση των δαπανών και κατά συνέπεια να επιτύχει υψηλότερα 

οικονομικά κέρδη. Η σχέση μεταξύ είτε πληθωρισμού είτε μακροχρόνιων επιτοκίων και 

κερδοφορίας αποδεικνύεται θετική (Bourke, 1989; Molyneux and Thornton, 1992).  

 

                                                 
23 Ο δείκτης Herfindahl υπολογίζεται ως το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων αγοράς κάθε επιχείρησης σε έναν κλάδο. 
Τιμή του δείκτη που προσεγγίζει το 10.000, αντιστοιχεί σε μονοπωλιακό παραγωγό, ενώ μικρές τιμές του δείκτη αποτελούν 
στοιχείο για μικρή συγκέντρωση στην αγορά. 
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Κυκλικότητα 

Η σχέση μεταξύ κερδοφορίας και επιχειρηματικού κύκλου προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η 

προκυκλικότητα που χαρακτηρίζει την κερδοφορία των τραπεζών αποτελεί αντικείμενο 

συζητήσεων και αναλύσεων, ενώ διάφοροι είναι οι λόγοι που την προκαλούν. Πρώτα απ’ όλα, ο 

δανεισμός μειώνεται κατά τις περιόδους καθοδικής κίνησης του κύκλου, γεγονός που οφείλεται 

στο ότι αυξάνεται το επίπεδο κινδύνου. Στα πλαίσια αυτά, και οι προβλέψεις που σχηματίζουν οι 

τράπεζες αυξάνονται, λόγω χειροτέρευσης της ποιότητας των δανείων. Επιπλέον, η ζήτηση για 

πιστώσεις και συναλλαγές στη χρηματιστηριακή αγορά ενισχύεται σε περιόδους ανόδου του 

οικονομικού κύκλου και διευρύνεται το περιθώριο επιτοκίου. Οπότε, τα έσοδα αυξάνονται με 

ταχύτερο ρυθμό από τα κόστη, με αποτέλεσμα την αύξηση των κερδών. Το αντίθετο συμβαίνει 

κατά τη διάρκεια καθόδου του οικονομικού κύκλου. Προκειμένου να εξεταστεί η επίδραση του 

επιχειρηματικού κύκλου στην κερδοφορία των τραπεζών, θα πρέπει να καλύπτεται εμπειρικά 

μεγάλη χρονική περίοδος. Οι Athanasoglou et al. (2008) χρησιμοποιούν τις αποκλίσεις του 

ΑΕγχΠ από την τάση του, για να εκτιμήσουν το κυκλικό προϊόν. Σε περιόδους κατά τις οποίες το 

ΑΕγχΠ υπερβαίνει την τάση του, η απόκλιση του προϊόντος είναι θετική και εφόσον η 

κερδοφορία είναι προκυκλική, αναμένεται να αυξηθεί. Αντίστοιχα, σε περιόδους κατά τις οποίες 

το ΑΕγχΠ βρίσκεται κάτω από την τάση, αναμένεται να μειωθεί η κερδοφορία. Η εξέταση των 

επιδράσεων αυτών γίνεται με το διαχωρισμό της μεταβλητής του επιχειρηματικού κύκλου σε δύο 

ξεχωριστές μεταβλητές, η πρώτη περιλαμβάνει τα χρόνια που η απόκλιση του προϊόντος είναι 

θετική και η δεύτερη τα χρόνια που απόκλιση του προϊόντος είναι αρνητική. 

 

Άλλες μελέτες (Demirgüç-Kunt and Huizinga, 2004; Bikker and Hu, 2002) αναφορικά με τις 

κυκλικές κινήσεις της τραπεζικής κερδοφορίας (δηλαδή την έκταση στην οποία τα κέρδη των 

τραπεζών συσχετίζονται με τον επιχειρηματικό κύκλο) διαπίστωσαν, επίσης, ότι υπάρχει 

συσχέτιση των κερδών με τον επιχειρηματικό κύκλο. Τα συμπεράσματα αυτά προέκυψαν παρά 

το γεγονός ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν δεν αποτελούν άμεσα μέτρα του 

επιχειρηματικού κύκλου.24 

 

                                                 
24 Οι Demirguc-Kunt and Huizinga (2004) χρησιμοποιούν το ετήσιο ποσοστό αύξησης του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ και 
του ΑΕθνΠ , ενώ οι Bikker and Hu (2002) εξετάζουν περισσότερες μακροοικονομικές μεταβλητές όπως το GDP, το 
ποσοστό ανεργίας και τις διαφορές των επιτοκίων (interest rate differentials) 
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5.5 Προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας που δημιουργεί για 

τους μετόχους του ο κλάδος των τραπεζών  

 

Οι σχετικές με την επίδοση των τραπεζών μελέτες συνεχώς αυξάνονται, καθώς το ενδιαφέρον 

τόσο της ακαδημαϊκής κοινότητας όσο και των αγορών εστιάζει ολοένα και περισσότερο στον 

κλάδο των τραπεζών. Όπως απέδειξε η αναταραχή στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα 

στα μέσα του 2007, η επίδοση των τραπεζών μπορεί να έχει ουσιαστική επίδραση στον 

αποτελεσματικό μερισμό των κεφαλαιακών πόρων, στην επιχειρηματική ανάπτυξη αλλά και στη 

γενικότερη κατάσταση της οικονομίας. Συνεπώς, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη και σημαντική η 

εκτίμηση της κερδοφορίας των τραπεζών αλλά και της αξίας που δημιουργούν για τους φορείς – 

ιδιοκτήτες τους. 

 

Όπως παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα, σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας εστιάζει 

στους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επίδοση και την κερδοφορία των τραπεζών 

(Athanasoglou et al., 2008; Molyneux and Thornton, 1992; Berger, 1995; Berger and Hannan 

1989; Berger and Mester 2003; Berger and Bonaccorsi di Patti, 2006). Ωστόσο, και παρά το 

γεγονός ότι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους συνιστά πρωταρχικό στρατηγικό στόχο των 

εισηγμένων τραπεζών, λίγες είναι οι μελέτες οι οποίες διερευνούν τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους των τραπεζών. Η περιορισμένη έκταση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με την αξία των μετόχων, ειδικά με βάση το Οικονομικό Κέρδος, στον 

τραπεζικό κλάδο έρχεται σε αντίθεση με την αντίστοιχη βιβλιογραφία σε άλλους κλάδους (εκτός 

του χρηματοπιστωτικού), η οποία είναι αρκετά εκτεταμένη, όπως αποτυπώθηκε και στο 4ο 

κεφάλαιο.  

 

Το ενδιαφέρον κάποιων ερευνητών (Beccalli et al., 2006; Chu and Lim, 1998) επικεντρώνεται 

στη σύνδεση μέτρων παραγωγικής αποτελεσματικότητας των τραπεζών με τις μετοχικές 

αποδόσεις και έμμεσα με την αξία που δημιουργούν οι τράπεζες για τους μετόχους τους. Παρόλα 

αυτά, ο βασικός περιορισμός αυτών των μελετών είναι το γεγονός ότι εστιάζουν στη σχέση 

μεταξύ αξίας μετόχων και μιας μόνο ομάδας προσδιοριστικών παραγόντων σε επίπεδο τράπεζας 

(δηλ. της  αποτελεσματικότητας), ενώ δε λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από άλλους παράγοντες 
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που επιδρούν στις μετοχικές αποδόσεις, όπως είναι το κόστος κεφαλαίου, η οικονομική 

κερδοφορία, η έκθεση της τράπεζας στον κίνδυνο, η ανάπτυξη της τράπεζας. Από τις ελάχιστες 

μελέτες που αφορούν την Οικονομική Προστιθέμενη Αξία στις τράπεζες είναι του Fiordelisi 

(2007), στην οποία ο ερευνητής αναπτύσσει ένα νέο μέτρο της επίδοσης των τραπεζών, την 

«αποτελεσματικότητα της αξίας των μετόχων», (shareholder value efficiency) σύμφωνα με το 

οποίο η τράπεζα που παράγει το μέγιστο δυνατό EVA, δεδομένων των εισροών και εκροών, 

ορίζεται ως «αποτελεσματική ως προς τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους».  Και στην εν 

λόγω μελέτη, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η σχέση αξίας μετόχων και 

αποτελεσματικότητας. Άλλοι ερευνητές εξετάζουν τη σχέση μεταξύ λειτουργικού κινδύνου και 

αντιδράσεων των τιμών των τραπεζικών μετοχών (Cummings et al., 2006). 

 

Ιδιαίτερα σημαντική για τη σχετική με την τραπεζική EVA αρθρογραφία είναι η μελέτη των 

Uyemura et al., (1996) οι οποίοι αναλύουν τις 100 μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ για περίοδο 

10 ετών (1986-1995). Έπειτα από παλινδρόμηση των μεταβολών της τυποποιημένης MVA σε 

μεταβολές της τυποποιημένης EVA και παραδοσιακών μέτρων επίδοσης, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η EVA παρουσιάζει την υψηλότερη συσχέτιση με την MVA. Εναλλακτικά 

παλινδρόμησαν τις διαφορές διαστήματος πέντε ετών των μέτρων επίδοσης έναντι της 

τυποποιημένης MVA και συμπέραναν και πάλι μεγαλύτερη συσχέτισή της με την τυποποιημένη 

EVA. Η ισχυρή σχέση μεταξύ MVA και EVA είναι εμφανής, αν συγκριθεί με την τάση των 

μεγεθών αυτών και του καθαρού εισοδήματος, του ROA και του ROE. 

 

Επίσης, σε πρόσφατη μελέτη τους, οι Fiordelisi and Molyneux (2009) εξετάζουν τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες της αξίας που δημιουργεί μια τράπεζα για τους μετόχους της, 

χρησιμοποιώντας ως δείγμα τράπεζες από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες, εισηγμένες και μη, για την 

περίοδο 1998-2005. Οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι αρκετοί από τους 

παράγοντες αυτούς είναι στατιστικά σημαντικοί οδηγοί οικονομικών κερδών και αξίας που 

δημιουργεί η τράπεζα για τους μετόχους της, όπως εκφράζεται με την EVA. Πιο συγκεκριμένα, 

τα σημαντικότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν είναι α) ότι η αποτελεσματικότητα 

κόστους και εισοδήματος σχετίζονται θετικά με το οικονομικό κέρδος, β) ότι υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ ζημιών λόγω πιστωτικού κινδύνου και αξίας μετόχων και γ) ότι υπάρχει θετική 
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σχέση μεταξύ της μόχλευσης και των οικονομικών κερδών, λόγω της θετικής σχέσης μεταξύ 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης και κόστους κεφαλαίου. 

 

Οι παράγοντες αυτοί περιγράφονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 
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Περιγραφή

"οικονομικό μέτρο" των καθαρών λειτουργικών κερδών της τράπεζας, δηλ. τα λογιστικά 
καθαρά λειτουργικά κέρδη προσαρμοσμένα για να αντιμετωπίσουν λογιστικές παραποιήσεις 
(οι προσαρμογές αφορούν τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια και τα αποθεματικά ζημιών 
από δάνεια, τα αποθεματικά γενικών κινδύνων, τα έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης και τα 
έξοδα λειτουργικών μισθώσεων).

Η χρηματική αξία που δημιουργείται από την επιχείρηση πάνω από τις υπάρχουσες 
επενδύσεις της

Το κόστος Ιδίων Κεφαλαίων της τράπεζας
Μετρίεται απ΄το λόγο "καθαρό εισόδημα μη τόκων / καθαρό λειτουργικό εισόδημα"

Αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των ποσοστών αύξησης των δανείων μιας τράπεζας και
του κλαδικού μέσου όρου του αντίστοιχου ποσοστού για κάθε κατηγορία δανείων

Αποτελεί τη διαφορά μεταξύ των ποσοστών αύξησης των καταθέσεων μιας τράπεζας
και του κλαδικού μέσου όρου του αντίστοιχου ποσοστού για κάθε κατηγορία δανείων

Είναι οι ετήσιες προβλέψεις προς τα αποθεματικά για ζημίες από δάνεια
Μετριέται με την κεφαλαιακή επιβάρυνση που απαιτείται με βάση
την προσέγγιση του Βασικού Δείκτης της Βασιλείας ΙΙ
Μετριέται ως ο δείκτης μεταξύ του συνολικού ποσού
επενδύσεων σε τίτλους και του συνολικού ενεργητικού
Υπολογίζεται ως χρηματοοικονομικός δείκτης, δείκτης μεταξύ
του μέσου όρου των δανείων και του μέσου όρου των καταθέσεων
Υπολογίζεται ως το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια
Μετριέται με το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας
Μετριέται με το δείκτη Herfindahl-Hirschman
(δηλ. άρθροισμα τετραγώνων των μεριδίων αγοράς κάθε τράπεζας)
Εγχώριο ΑΕΠ σε € διά τον αριθμό των κατοίκων
Μετριέται με  Stochastic Frontier
Μετριέται με  Stochastic Frontier
Μετριέται με  Stochastic Frontier
Μετριέται με  Stochastic FrontierΑποτελεσματικότητα Κέρδους

Αποτελεσματικότητα Αξίας Μετόχων
Αποτελεσματικότητα Κόστους

Αποτελεσματικότητα Εισοδήματος

Χρηματοοικονομική Μόχλευση
Μέγεθος Τράπεζας

Συγκέντρωση τοπικού κλάδου

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Πιστωτικός Κίνδυνος

Έκθεση σε λειτουργικό κίνδυνο

Έκθεση σε κίνδυνο αγοράς

Έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας

Κόστος Κεφαλαίου
Διαφοροποίηση εισοδήματος

Προσαρμοσμένο ποσοστό  ανάπτυξης δανείων

Προσαρμοσμένο ποσοστό ανάπτυξης καταθέσεων

Πίνακας 5.1: Μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αξίας των μετόχων μιας τράπεζας
(Fiordelisi and Molyneux, 2009)

Μεταβλητές 

Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία



 

 

Οι παράγοντες
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κερδοφορίας . Οι 

κυριότεροι ο 

αναλύθηκαν  

παράγοντες από 

τους  σε 

επίπεδο

 

Η αποτελεσματικότητα  

εισροών ενώ 

η αποτελεσματικότητα  

δυνατό  

μεταβλητών  

ιδιαίτερα της 

εξειδικευμένης των 

διαφορετικών

 

Τα ς 

παράγοντες  

βιβλιογραφί  της 

επίδοσης

2004  

κατασκευάζ  

τράπεζας  

ετήσιο

 

 αυτοί μπορούν να διακριθούν, όπως και οι προσδιοριστικοί παράγοντες

, σε επίπεδο τράπεζας, σε επίπεδο κλάδου και σε μακροοικονομικό επίπεδο

 από τους παράγοντες που εντοπίζονται σε μακροοικονομικό ή κλαδικό επίπεδ

 στην προηγούμενη ενότητα, καθώς αποτελούν και βασικούς προσδιοριστικούς

 της κερδοφορίας των εμπορικών τραπεζών. Στη συνέχεια, αναλύονται επτά 

 αντιπροσωπευτικότερους προσδιοριστικούς της αξίας των μετόχων παράγοντες

 τράπεζας.  

1. Αποτελεσματικότητα Κόστους και Κέρδους 

2. Ποσοστά Αύξησης των Καταθέσεων και των Δανείων 

3. Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 

4. Πιστωτικός Κίνδυνος 

5. Έκθεση στον Λειτουργικό Κίνδυνο 

6. Χρηματοοικονομική Δομή 

7. Δομή Αγοράς της Τράπεζας. 

 κόστους εκφράζει την ικανότητα της τράπεζας να επιλέγει επίπεδα

 και/ ή εκροών, με συνδυασμό των οποίων επιδιώκει να ελαχιστοποιεί το κόστος, 

 κέρδους εκφράζει την ικανότητα της τράπεζας να παράγει το μέγιστο

 κέρδος, δεδομένου του επιπέδου των τιμών των εισροών και εκροών και άλλων

. Η σχετική με την αποτελεσματικότητα των τραπεζών αρθρογραφία είναι

 εκτεταμένη και αποτελεί ξεχωριστή κατηγορία μελετών, δεδομένης και 

 μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της (π.χ. Στοχαστικό Σύνορο) και 

 τύπων αποτελεσματικότητας (π.χ. κόστους, εισοδήματος).  

ποσοστά αύξησης των Καταθέσεων και των Δανείων αποτελούν, επίσης, βασικού

 που επηρεάζουν αλλά και επηρεάζονται από τη δημιουργία αξίας. Στη σχετική

α αντιπροσωπεύουν είτε εξαρτημένες είτε ανεξάρτητες μεταβλητές ως δείκτες

 και της ευρωστίας της τράπεζας (Cury et al., 2006; Demirgüç-Kunt and Huizinga, 

). Τα ποσοστά αύξησης των καταθέσεων και των δανείων διαμορφώνονται

οντας δείκτη που βασίζεται στην αύξηση των καταθέσεων (ή των δανείων) μιας

 σε σχέση με το δείκτη αναφοράς (benchmark) της χώρας, δηλ. το προσαρμοσμένο

 ποσοστό αύξησης καταθέσεων (δανείων). 



 

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού αποτελούν μια από τις κυριότερες κατηγορίες 

λειτουργικών δαπανών μιας τράπεζας. Η σχέση μεταξύ αυτών των δαπανών και της 

κερδοφορίας της τράπεζας εξετάζεται σε μελέτες που αφορούν την αποτελεσματικότητα 

κόστους. 

 

Η τάση για ανάληψη κινδύνων εξετάζεται, επίσης, ως προς την επίδρασή της στην 

δημιουργία αποδόσεων. Οι τράπεζες εκ της φύσεως των δραστηριοτήτων τους 

αντιμετωπίζουν μια σειρά από κινδύνους, οι οποίοι αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν 

την αξία που δημιουργεί μια τράπεζα για τους μετόχους της.  Ειδικότερα: 

 Η εξέταση του πιστωτικού κινδύνου περιλαμβάνει μια σειρά από επιμέρους ζητήματα, 

όπως μεθοδολογίες μέτρησης του κινδύνου, επάρκεια των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

για τον πιστωτικό κίνδυνο μέσα από πρακτικές διαχείρισης κινδύνων, σχέσεις με 

άλλους κινδύνους κλπ..  

 Όσον αφορά στον λειτουργικό κίνδυνο, για τη μέτρηση της έκθεσης σε αυτόν, οι 

Fiordelisi and Molyneux (2009) χρησιμοποιούν την προσέγγιση του βασικού δείκτη, 

που προτείνει η Βασιλεία ΙΙ (καθώς οι άλλες μέθοδοι απαιτούν πληροφόρηση που δεν 

είναι δημόσια διαθέσιμη)25 και συγκεκριμένα την απαιτούμενη κεφαλαιακή 

επιβάρυνση που δίνει η προσέγγιση του βασικού δείκτη. 

 Οι τράπεζες, εκτός από τον πιστωτικό και το λειτουργικό κίνδυνο, αντιμετωπίζουν και 

κίνδυνο αγοράς. Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και 

τις μεταβολές των επιτοκίων, καθώς ειδικά οι τελευταίες επηρεάζουν άμεσα το 

μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού των τραπεζών, δηλαδή το χαρτοφυλάκιο δανείων 

τους και το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων. Σαφέστατα, ο κίνδυνος αγοράς αποτελεί 

προσδιοριστικό παράγοντα της αξίας που δημιουργεί η τράπεζα για τους μετόχους της 

και η σχέση μεταξύ αυτών των μεγεθών θα μπορούσε να διερευνηθεί καλύτερα 

χρησιμοποιώντας μικρότερο δείγμα μεγάλων τραπεζών που έχουν και μεγαλύτερη 

έκθεση σε αυτόν τον κίνδυνο. 

                                                 
25 Για τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του λειτουργικού κινδύνου ακολουθείται η εξής 
μεθοδολογική προσέγγιση: καθιερώνονται τρεις εναλλακτικές μέθοδοι υπολογισμού των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων: (α) η προσέγγιση του βασικού δείκτη, (β) η τυποποιημένη προσέγγιση και (γ) η εξελιγμένη 
προσέγγιση, οι οποίες κλιμακώνονται διαδοχικά από την απλούστερη μέχρι την πλέον προηγμένη. Πιο 
συγκεκριμένα, η βασική μέθοδος υπολογίζει την κεφαλαιακή απαίτηση εφαρμόζοντας ένα συντελεστή 
στάθμισης επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων της κάθε τράπεζας, ενώ η πιο προηγμένη στηρίζεται στα 
αποτελέσματα εσωτερικών συστημάτων και στοιχείων της ίδιας της τράπεζας, διακρίνοντας με μεγαλύτερη 
ακρίβεια την επικινδυνότητα συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων και συγκεκριμένων εργασιών. Είναι 
ευνόητο ότι για να επιτραπεί η χρήση της τρίτης μεθόδου πρέπει να πληρούνται αυστηρές προϋποθέσεις και 
κριτήρια. 
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Τέλος, σημειώνεται (Fiordelisi and Molyneux, 2009) η χρηματοοικονομική δομή ως 

σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας της επίδοσης και κατ’ επέκταση της αξίας που 

δημιουργεί μια τράπεζα για τους μετόχους της. Οι Berger and Bonnacorsi di Patti (2006) 

έπειτα από διερεύνηση σε αμερικάνικες τράπεζες της υπόθεσης ότι υψηλά επίπεδα μόχλευσης 

αυξάνουν την αξία της επιχείρησης λόγω μείωσης κόστους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 

υψηλότερη μόχλευση (ή ο χαμηλότερος δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων) συνδέεται με υψηλότερη 

αποτελεσματικότητα κερδών, διατηρώντας όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς. Οι 

Fiordelisi and Molyneux (2009) προκειμένου να λάβουν υπόψη τη χρηματοοικονομική δομή, 

χρησιμοποιούν τη χρηματοοικονομική μόχλευση της τράπεζας και ως μέτρο αυτής το 

συνολικό ποσό των Υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια. 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ : ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 

6.1. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διαδικασίες βάσει των οποίων εκτιμήθηκαν οι 

εξεταζόμενοι προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους 

των ελληνικών εισηγμένων εμπορικών τραπεζών. Ειδικότερα, παρατίθενται αναλυτικά οι 

υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν για την εκτίμηση της Οικονομικής Προστιθέμενης 

Αξίας (ενότητα 6.2.) και των μέτρων της αξίας των μετόχων που βασίζονται σε δεδομένα 

αγοράς, όπως είναι η Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (ενότητα 6.3.). Στη συνέχεια, στην 

ενότητα 6.4. διατυπώνονται κάποιες παρατηρήσεις αναφορικά με τις μεταβλητές λογιστικού 

κέρδους και τους δείκτες αποδοτικότητας των τραπεζών, οι τιμές των οποίων δεν προέκυψαν 

κατόπιν υπολογισμών αλλά προήλθαν απευθείας από έγκυρη βάση δεδομένων. Η ενότητα 

6.5. περιλαμβάνει στοιχεία για επιπρόσθετες κατηγορίες βασικών χρηματοοικονομικών 

δεικτών των τραπεζών (ρευστότητα, χρηματοοικονομική μόχλευση, ποιότητα στοιχείων 

ενεργητικού), οι τιμές των οποίων αντλήθηκαν, επίσης, από τη βάση δεδομένων. Αναλυτικοί 

πίνακες με τους υπολογισμούς των μεταβλητών περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι έως IΙΙ. 

Τέλος, στην ενότητα 6.6. δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για το δείγμα των δώδεκα 

εισηγμένων ελληνικών εμπορικών τραπεζών που εξετάζονται για την περίοδο 1997-2008, 

καθώς επίσης και η περιγραφική στατιστική ανάλυση για τις εξεταζόμενες μεταβλητές.  
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6.2. Υπολογισμός Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας  

 

Ο υπολογισμός της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας των τραπεζών με βάση 

δημοσιοποιημένα στοιχεία (disclosed, basic EVA) πραγματοποιείται σε τρία στάδια. Αρχικά, 

υπολογίζεται το Καθαρό Λειτουργικό Κέρδος Μετά από Φόρους (Net Operating Profit After 

Tax, NOPAT), στη συνέχεια προσδιορίζεται το επενδυμένο κεφάλαιο και στο τέλος το 

κόστος αυτού του κεφαλαίου. Σε κάθε ένα από τα στάδια αυτά λαμβάνονται υπόψη διάφορες 

παραδοχές, οι οποίες οδηγούν σε εναλλακτικές εκτιμήσεις των εν λόγω μεγεθών. Ειδικότερα, 

στο μέγεθος των Λειτουργικών Κερδών (NOPAT) και στο μέγεθος του Κεφαλαίου 

πραγματοποιούνται προσαρμογές οι οποίες, όπως αναφέρθηκε και στο 3ο και 5ο κεφάλαιο, 

αποσκοπούν αφενός μεν στην απομάκρυνση λογιστικών παραποιήσεων και αφετέρου στην 

απεικόνιση των οικονομικών χαρακτηριστικών των τραπεζικών επιχειρήσεων, που τις 

διακρίνουν από τις επιχειρήσεις του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Λόγω των ποικίλων 

εναλλακτικών προσεγγίσεων εκτίμησης των επιμέρους στοιχείων της Οικονομικής 

Προστιθέμενης Αξίας, ο τελικός υπολογισμός της μπορεί να γίνει πριν ή μετά από την 

εφαρμογή όλων των δυνατών προσαρμογών στα Λειτουργικά Κέρδη και στο Κεφάλαιο 

(βασική ή προσαρμοσμένη EVA). Στο παράρτημα Ι (πίνακα ΧΙΙ) είναι διαθέσιμες αναλυτικά 

οι τιμές της EVΑ και στοιχεία για τον υπολογισμό των επιμέρους μεγεθών που συμμετέχουν 

στην εκτίμηση της EVA, δηλ. του NOPAT, του Επενδυμένου Κεφαλαίου, του Κόστους Ιδίων 

Κεφαλαίων (πίνακες Ι-ΧΙ του ίδιου παραρτήματος). 

 

Στη συνέχεια της ενότητας δίνονται αναλυτικά οι υπολογισμοί αυτοί. Πιο συγκεκριμένα, στην 

υποενότητα 6.2.1. παρουσιάζονται οι υπολογισμοί του Καθαρού Λειτουργικού Κέρδους μετά 

από Φόρους (πριν και μετά από δυνατές προσαρμογές), στην υποενότητα 6.2.2. 

περιγράφονται οι διαδικασίες εκτίμησης του Επενδυμένου Κεφαλαίου, ενώ στην υποενότητα 

6.2.3. δίνεται η μέθοδος υπολογισμού του Κόστους του Κεφαλαίου. 

 

6.2.1 Υπολογισμός NOPAT  

 

6.2.1.1.  NOPAT χωρίς προσαρμογές 

 

Στους τραπεζικούς ισολογισμούς βάσει του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου (χρήσεις πριν το 

2005) δημοσιοποιούνται τα Ολικά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως, τα οποία αποτελούν τη 

 144



 

βάση υπολογισμού του NOPAT. O αντίστοιχος λογαριασμός με βάση τα ΔΛΠ είναι τα 

Λειτουργικά Κέρδη (Operating Profit). Ως «Λειτουργικά Κέρδη» απεικονίζεται το μέγεθος 

αυτό και στη βάση δεδομένων Bankscope καθόλη τη χρονική περίοδο (1997-2008), στα 

πλαίσια του «διεθνούς μοντέλου» (“universal model”), ανεξάρτητα δηλ. από τα ισχύοντα 

λογιστικά πρότυπα. Τα Λειτουργικά Κέρδη σύμφωνα με το μοντέλο αυτό υπολογίζονται 

ακολουθώντας τα στάδια που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα : 

 

Πίνακας 6.1. : Προσδιορισμός Λειτουργικού Κέρδους Τραπεζών σύμφωνα με το διεθνές 

μοντέλο της βάσης Bankscope 

+
=

+
=

+
+
+
=

+
=

(στ) - (ζ) - (η) = Λειτουργικό Κέρδος 

∆απάνες Προσωπικού
Λοιπές Λειτουργικές ∆απάνες

Επιβάρυνση Απομείωσης ∆ανείων (ζ)
Επιβάρυνση Απομείωσης Χρεογράφων (η)

Λοιπά εισοδήματα τόκων

Έξοδα Τόκων Καταθέσεων Πελατών
Λοιπά Έξοδα Τόκων

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) του χαρτοφυλακίου συναλλαγών και παραγώγων

(α) - (β) = Καθαρό Εισόδημα τόκων  (γ)

 Ακαθάριστο Εισόδημα Τόκων και Μερισμάτων  (α)

 Συνολικά Έξοδα τόκων (β)

3ο βήμα: Υπολογισμός Λειτουργικού Κέρδους

2ο βήμα: Υπολογισμός Λειτουργικού Κέρδους προ Απομείωσης

Καθαρά Κέρδη (ζημίες) άλλων χρεογράφων
Καθαρές Προμήθειες και Συναφή Έσοδα
Λοιπά Λειτουργικά Εισοδήματα

Προσδιορισμός Λειτουργικού Κέρδους Τραπεζών

Συνολικά Λειτουργικά Εισοδήματα μη προερχόμενα από τόκους  (δ)

Συνολικά Έξοδα μη προερχόμενα από τόκους  (ε)

(γ) + (δ) - (ε) = Λειτουργικό Κέρδος προ Απομείωσης (στ)

1o βήμα :Υπολογισμός Καθαρού Εισοδήματος από Τόκους 
Εισόδημα από Τόκους ∆ανείων

 

Πηγή: Bankscope, Universal Financial Model  

 

Συνοπτικά, παρατηρείται ότι τα λειτουργικά κέρδη αποτελούνται από το καθαρό εισόδημα 

από τόκους και το καθαρό εισόδημα που δεν προέρχεται από τόκους (π.χ. προμήθειες, 
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χρηματοοικονομικές πράξεις, δαπάνες προσωπικού, λοιπές λειτουργικές δαπάνες όπως 

αποσβέσεις, λειτουργικά μισθώματα κλπ).26 

 

Ο υπολογισμός του NOPAT μπορεί να βασιστεί εναλλακτικά σε τρία διαφορετικά μεγέθη 

κερδών. 

 

α) Σε πρώτη φάση, κατά τον υπολογισμό του NOPAT χωρίς καμία προσαρμογή λαμβάνονται 

υπόψη τα Λειτουργικά Κέρδη, όπως ακριβώς παρουσιάζονται στον αντίστοιχο λογαριασμό 

της βάσης δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει και από τον παραπάνω 

πίνακα, έχουν συνυπολογιστεί ήδη οι προβλέψεις για απομείωση δανείων ή τίτλων 

(προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου), ακολουθώντας την αρχή της συντηρητικότητας 

στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων των τραπεζών. 

β) Ως δεύτερη εναλλακτική βάση υπολογισμού του NOPAT λαμβάνεται το μέγεθος των 

Λειτουργικών Κερδών προ Προβλέψεων Απομείωσης για δάνεια και τίτλους (Operating 

Profit pre-impairment), δηλ. πριν από την αφαίρεση της επιβάρυνσης Απομείωσης Δανείων 

και Χρεογράφων έναντι πιστωτικού κινδύνου («Loan Impairment Charge» και «Securities 

and Other Credit Impairment Charges»). Το μέγεθος Λειτουργικού Κέρδους προ 

Προβλέψεων Απομείωσης είναι πολύ μεγαλύτερο από το Λειτουργικό Κέρδος, ειδικά τα 

τελευταία έτη, γεγονός που οφείλεται στην αλλαγή πολιτικής προβλέψεων των τραπεζών και 

συγκεκριμένα στον μεγάλο όγκο προβλέψεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου που 

σχηματίζουν οι τράπεζες μετά το 2007 εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

γ) Τέλος, ο υπολογισμός του NOPAT μπορεί να βασιστεί στο Λειτουργικό Κέρδος που 

προέρχεται από τις βασικές μόνο τραπεζικές εργασίες (core business) και το οποίο 

περιλαμβάνει το εισόδημα από τόκους (net interest income) και το εισόδημα από προμήθειες 

και αμοιβές (net fees and Commissions). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κύριες τραπεζικές 

λειτουργίες για τις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, που αποτελούν και το υπό εξέταση δείγμα, 

επικεντρώνονται στην παραδοσιακή τραπεζική, καθώς οι επενδυτικές τους δραστηριότητες 

είναι περιορισμένες. Τo εισόδημα, λοιπόν, από τις βασικές τραπεζικές εργασίες δεν λαμβάνει 

υπόψη του, μεταξύ άλλων, το εισόδημα από χρηματοοικονομικές πράξεις, το οποίο 

επηρεάζεται από αγοραίες τιμές αλλά ούτε και τις δαπάνες προσωπικού, που αποτελούν 

σημαντική πηγή εξόδων για τις τράπεζες. 

                                                 
26 Στις λοιπές λειτουργικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μη τοκοφόρες δαπάνες, όπως αποσβέσεις πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων. 
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Από τις ανωτέρω εναλλακτικές προτάσεις για τη βάση υπολογισμού των Καθαρών 

Λειτουργικών Κερδών μετά από Φόρους (NOPAT), χωρίς προσαρμογές, επιλέγεται η πρώτη. 

Ο λόγος για την επιλογή αυτή είναι το γεγονός ότι τα Λειτουργικά Κέρδη λαμβάνουν υπόψη 

όλες τις καθοριστικές παραμέτρους της λειτουργικής κερδοφορίας των τραπεζών. Έχοντας ως 

βάση το μέγεθος αυτό, το επόμενο βήμα για τον υπολογισμό του NOPAT είναι η αφαίρεση 

της φορολογίας. Ειδικότερα, αφαιρείται ο φόρος εισοδήματος όπως παρουσιάζεται στις 

οικονομικές καταστάσεις, καθώς θεωρείται μέγεθος που αντανακλά αξιόπιστα τη φορολογική 

υποχρέωση που συνδέεται με το εισόδημα, το οποίο ειδικά στην περίπτωση των τραπεζών 

σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα συνίσταται στο Λειτουργικό Κέρδος. 

 

Στο Παράρτημα Ι (πίνακα Ι) παρουσιάζονται οι τρεις παραλλαγές των Καθαρών 

Λειτουργικών Κερδών μετά από Φόρους των τραπεζών του δείγματος για τη χρονική περίοδο 

1997-2008. Δίνονται αναλυτικές πληροφορίες για τις μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 

κατά τον υπολογισμό τους, καθώς και ο αριθμός των παρατηρήσεων για κάθε μέγεθος.  

 
 6.2.1.2  Προσαρμογές στο NOPAT  

 

Ακολουθώντας τις συστάσεις της Stern Stewart and Co. και σύμφωνα με τη σχετική 

βιβλιογραφία (π.χ. Uyemura et al, 1996; Fiordelisi, 2007; Fiordelisi and Molyneux, 2009) στα 

πλαίσια υπολογισμού του δημοσιοποιημένου (disclosed) EVA μπορούν να 

πραγματοποιηθούν κάποιες προσαρμογές στο μέγεθος του NOPAT. Όλες οι προσαρμογές 

έχουν στόχο τον επανακαθορισμό των καθαρών λειτουργικών κερδών μετά από φόρους, ώστε 

το λογιστικό κέρδος να αντανακλά την τρέχουσα οικονομική κατάσταση της τράπεζας. 

 

Κάποιες από αυτές τις προσαρμογές εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από 

τον κλάδο στον οποίο ανήκουν (π.χ. προσαρμογή για την αναβαλλόμενη φορολογία, έξοδα 

έρευνας και ανάπτυξης, υπεραξία). Άλλες προσαρμογές αφορούν αποκλειστικά τραπεζικές 

επιχειρήσεις (π.χ. προσαρμογή για προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου, λογιστική 

διαφορών αποτίμησης τίτλων) και συνολικά η εφαρμογή των σχετικών προσαρμογών οδηγεί 

στον υπολογισμό του «προσαρμοσμένου τραπεζικού NOPAT» (bank adjusted NOPAT).  

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δυνατές προσαρμογές α) κοινές σε όλες τις επιχειρήσεις και 

β) ειδικές για τις τραπεζικές επιχειρήσεις. 
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Α) προσαρμογές κοινές σε όλες τις επιχειρήσεις 

 

 Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Η προσαρμογή μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για τα έτη 2005-2008, την περίοδο, δηλαδή, της 

έρευνας κατά την οποία εφαρμόζονται τα ΔΛΠ, καθώς στο ελληνικό ΚΛΣ δεν υφίσταται η 

έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας, και επομένως δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για 

την εκτίμησή της. Κατά το παρελθόν, το Ελληνικό Δημόσιο θεωρούνταν «οιονεί μέτοχος», ο 

οποίος συμμετέχει στη διανομή των ετήσιων κερδών μαζί με τους κανονικούς μετόχους και 

επομένως ο φόρος εισοδήματος δεν αποτελούσε εταιρικό βάρος και απεικονιζόταν στον 

πίνακα διάθεσης κερδών, σύμφωνα με το ελληνικό λογιστικό σχέδιο. Αντίθετα, σύμφωνα με 

τα ΔΛΠ (ΔΛΠ 1), ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος που αναλογούν στην εκάστοτε 

χρήση καταχωρούνται στην Κατάσταση Εισοδήματος, ενώ ο αναβαλλόμενος φόρος που 

αντιστοιχεί σε στοιχεία που έχουν αναγνωρισθεί απευθείας στην Καθαρή Θέση (π.χ. διαφορές 

αποτίμησης χρεωστικών τίτλων του Διαθεσίμου προς Πώληση Χαρτοφυλακίου), 

καταχωρείται στην Καθαρή Θέση. Το συσσωρευμένο ποσό αναβαλλόμενης φορολογίας 

(όλων των προηγούμενων χρήσεων συμπεριλαμβανομένης και της τρέχουσας) εμφανίζεται 

στον ισολογισμό. 

 

Όταν δημιουργείται λογιστικό εισόδημα μεγαλύτερο από το φορολογικό, προκύπτει 

υποχρέωση από αναβαλλόμενους φόρους. Αντίθετα, δημιουργείται απαίτηση από 

αναβαλλόμενους φόρους στην περίπτωση που η φορολογική βάση, σύμφωνα με το 

φορολογικό κώδικα, είναι μεγαλύτερη του εισοδήματος που προκύπτει με βάση τα λογιστικά 

πρότυπα. Οι κυριότερες πηγές αναβαλλόμενης φορολογίας στις τράπεζες είναι οι προβλέψεις 

για ζημίες από δάνεια και οι διαφορές αποτίμησης χρεογράφων. 27 

 

Το προσαρμοσμένο για τον αναβαλλόμενο φόρο NOPAT προκύπτει προσθέτοντας σε αυτό 

τον αναβαλλόμενο φόρο καθώς και οποιαδήποτε άλλη φορολογική επιβάρυνση (πλην του 

                                                 
27 Για παράδειγμα, οι προβλέψεις για μελλοντικές δαπάνες μειώνουν το τρέχον λογιστικό εισόδημα αλλά 
εκπίπτουν φορολογικά μόνο εφόσον πραγματοποιηθεί αντίστοιχη πληρωμή σε μεταγενέστερη διαχειριστική 
χρήση. Δημιουργείται, κατ΄αυτόν τον τρόπο, αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, καθώς αν οι λογιστικές 
προβλέψεις απομείωσης αναγνωρίζονταν και φορολογικά, η τράπεζα θα είχε μεγαλύτερη έκπτωση φόρου. 
Αντίθετα, οι θετικές διαφορές αποτίμησης (κέρδη) χρεογράφων οδηγούν σε λογιστικό εισόδημα μεγαλύτερο από 
το φορολογικό και κατ’ επέκταση δημιουργούν αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση, καθώς αν είχαν 
αναγνωριστεί στις φορολογικές οικονομικές καταστάσεις, θα προέκυπτε μεγαλύτερος φόρος. 
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τρέχοντος φόρου εισοδήματος της χρήσης), η οποία έχει ήδη αφαιρεθεί από τα Λειτουργικά 

Κέρδη. Με αυτόν τον τρόπο εξουδετερώνεται η επίδραση του αναβαλλόμενου φόρου και  

παραμένει στο NOPAT μόνο η επίδραση του τρέχοντος λειτουργικού φόρου. Η προσαρμογή 

αυτή επιπρόσθετα απομακρύνει την επίδραση που θα είχαν στο εισόδημα άλλες έκτακτες 

εισφορές φόρου (π.χ. φόρος αποθεματικών κατά το 2006) ή προβλέψεις φόρων για 

ανέλεγκτες χρήσεις. Για την προσαρμογή απαιτείται να είναι γνωστά τα αναλυτικά ποσά που 

αποτελούν το φόρο χρήσης, τα οποία, όμως, δεν είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων 

bankscope και η συλλογή τους έγινε πρωτογενώς από τις δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις των τραπεζών.  

 

Οι ετήσιες παρατηρήσεις του προσαρμοσμένου για την αναβαλλόμενη φορολογία NOPAT 

ανέρχονται σε 44 (περίοδος 2005-2008) για τις τράπεζες του δείγματος κατά τη χρονική 

περίοδο 2005-2008. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσαρμογή για την 

αναβαλλόμενη φορολογία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (πίνακα ΙΙ). 

 

 Υπεραξία 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα 3.4.3, η προσαρμογή για την υπεραξία πραγματοποιείται 

με την προσθήκη κάθε απομείωσης της υπεραξίας στο Κεφάλαιο και στο NOPAT και την 

προσθήκη της συσσωρευμένης απόσβεσης των προηγούμενων ετών στο Κεφάλαιο.28 Με 

βάση τα δεδομένα της Bankscope μόνο δύο τράπεζες από το συνολικό δείγμα εμφανίζουν 

ποσό υπεραξίας στο Ενεργητικό τους για ένα μόνο έτος (2008) καθ’ όλη τη χρονική περίοδο 

που μελετάται. Το ποσό της υπεραξίας που προκύπτει από εξαγορά συνήθως περιλαμβάνεται 

στα «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» και δε φαίνεται σε ξεχωριστό λογαριασμό. 

 

Δεν κρίθηκε σκόπιμο να διενεργηθεί η προτεινόμενη για την υπεραξία προσαρμογή, διότι 

αφενός μεν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την απομείωση των δύο παρατηρούμενων 

ποσών στη βάση δεδομένων,29 αφετέρου δε η επίδραση της προσαρμογής στο συνολικό EVA 

είναι μη σημαντική, λόγω του συγκριτικά μικρού μεγέθους της υπεραξίας. Επιπλέον, ειδικά 

                                                 
28 Σύμφωνα με τα ΔΛΠ 27 και ΔΠΧΠ 3 μετά την αρχική αναγνώριση η υπεραξία αποτιμάται στο κόστος μείον τις 
συσσωρευμένες ζημιές λόγω μείωσης της αξίας της. Η υπεραξία δεν αποσβένεται, αλλά ελέγχεται ετησίως ή και πιο συχνά 
εάν τα γεγονότα ή οι μεταβολές των συνθηκών υποδεικνύουν ότι μπορεί να έχει προκληθεί πιθανή μείωση της αξίας της. Η 
διαφορά μεταξύ της λογιστικής και της ανακτήσιμης αξίας της αναγνωρίζεται ως ζημιά απομείωσης στα αποτελέσματα της 
χρήσης. 
29 Ανατρέχοντας στην ετήσια έκθεση, διαπιστώθηκε ότι στη μία από τις δύο τράπεζες δίνεται ποσό μόνο για τη 
συσσωρευμένη απομείωση (πιθανόν έπειτα από διενέργεια ετήσιου ελέγχου απομείωσης της υπεραξίας, δεν διαπιστώθηκε 
ανάγκη για μείωση της υπεραξίας), ενώ στη δεύτερη τράπεζα η υπεραξία αφορά στον ενοποιημένο ισολογισμό. 
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για την περίοδο κατά την οποία εφαρμόζονται τα ΔΛΠ η υπεραξία δεν υπόκειται σε 

απόσβεση, αλλά εξετάζεται για ενδεχόμενη μείωση της αξίας της. 

 

Ωστόσο, η εφαρμογή  της προσαρμογής αυτής στο δείγμα θα αφορούσε μία μόνο τράπεζα, 

στο κεφάλαιο της οποίας θα προστίθετο η συσσωρευμένη απομείωση της υπεραξίας ως εξής: 

 

Υπεραξία = 713.000 € 

Συσσωρευμένη Απομείωση Υπεραξίας = 71.000 € 

Ετήσια Απομείωση Υπεραξίας = 0 

 

Ποσό Απεικόνισης Υπεραξίας στον Ισολογισμό = 642.000€  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ προσαρμοσμένο = ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2008 + ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΗ 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ 

Συνολική Καθαρή Θέση = 696,20 + 0.07 = 696.27 εκατ. € 

 

Διαπιστώνεται ότι η επίδραση της προσαρμογής στο Κεφάλαιο είναι πολύ μικρή και κρίνεται 

μη σημαντική. 

 

 Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης (και Έξοδα Εκπαίδευσης Προσωπικού) 

Οι συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών δεν αναφέρονται ως ξεχωριστή κατηγορία στις 

οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών, ούτε στις σημειώσεις αυτών, είτε ακολουθούνται τα 

ΔΛΠ, είτε οι εθνικές λογιστικές αρχές. Στο ελληνικό ΚΛΣ οι δύο υπό συζήτηση κατηγορίες 

δαπανών συμπεριλαμβάνονται σε γενικότερους λογαριασμούς (π.χ. τα Έξοδα Εκπαίδευσης 

Προσωπικού στο λογαριασμό Λοιπές Δαπάνες Προσωπικού, τα Έξοδα Έρευνας & 

Ανάπτυξης στα λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία, εάν ήδη κεφαλαιοποιούνται). Στα ΔΛΠ η 

παράλειψη αυτής της πληροφόρησης ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι 

κρίνονται από την τράπεζα ως μη σημαντικά ποσά και συνεπώς δεν δημοσιοποιούνται (ΔΛΠ 

1). Λόγω μη διαθέσιμης πληροφόρησης, δεν πραγματοποιείται η σχετική προσαρμογή στην 

παρούσα μελέτη. 
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Β) Προσαρμογές ειδικές σε τράπεζες 

 

 Προβλέψεις για απομείωση δανείων 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι 

εμπορικές τράπεζες. Για την αντιμετώπιση των ζημιών που αναμένονται στο χαρτοφυλάκιο 

δανείων, οι τράπεζες αναγνωρίζουν προβλέψεις30. Οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια 

μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν από τη διοίκηση και ως εργαλεία για τη διαχείριση των 

κερδών. Επιπλέον, ο σχηματισμός προβλέψεων βασίζεται στην αρχή της συντηρητικότητας 

και μπορεί να επηρεάσει την επίδοση, καθώς οι ζημίες από δάνεια καταλήγουν να 

“προπληρώνονται” από τα τρέχοντα κέρδη. Όπως αναφέρθηκε και στο 5ο Κεφάλαιο, οι 

προβλέψεις απομείωσης για τον πιστωτικό κίνδυνο αποτελούν μέγεθος αρκετά ευμετάβλητο, 

ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής ύφεσης. Χαρακτηριστικό είναι το τελευταίο έτος της 

εξεταζόμενης περιόδου (2008), στο οποίο, λόγω των δυσμενών εξελίξεων στο οικονομικό 

περιβάλλον, παρατηρείται ραγδαία αύξηση της πρόβλεψης για ζημίες από δάνεια και 

ακολούθως αξιοσημείωτη μείωση των κερδών. Ωστόσο, η επιμελής παρακολούθηση της 

έκθεσης μιας τράπεζας σε ζημίες από δάνεια συνιστά απαραίτητη διαδικασία στα πλαίσια της 

διαχείρισης κινδύνων. Για σκοπούς, τουλάχιστον, εσωτερικής αξιολόγησης της επίδοσης, 

προτείνεται από τους Uyemura et al. (1996) οι κίνδυνοι να αναγνωρίζονται σε βάση 

πραγματικού χρόνου και όχι υποκειμενικά σε βάση αναμενόμενου αποτελέσματος. Συνεπώς, 

και το μέτρο των λειτουργικών κερδών της τράπεζας, σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, 

δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια, αλλά αντί αυτών να 

περιέχει τις καθαρές  χρεώσεις (net chargeoffs), ως εκτίμηση της τρέχουσας περιόδου για τις 

ζημίες που οφείλονται στον πιστωτικό κίνδυνο.  

 

                                                 
30 Απομείωση δανείων σε πελάτες και πιστωτικά ιδρύματα και επενδύσεων σε χρεόγραφα : 
Απομειωμένα δάνεια και επενδύσεις σε χρεόγραφα είναι αυτά για τα οποία η τράπεζα θεωρεί πιθανόν ότι ο 
αντισυμβαλλόμενος δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσει τους τόκους και το κεφάλαιο των συμβατικών του 
υποχρεώσεων.  
Προβλέψεις απομείωσης : Οι προβλέψεις για απομείωση αποτελούνται από τις προβλέψεις για δάνεια και 
απαιτήσεις που αξιολογούνται σε ατομικό επίπεδο ως σημαντικά και από τις προβλέψεις για απαιτήσεις που 
συμπεριλαμβάνονται σε ομάδες με παρόμοια χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου και αξιολογούνται 
συλλογικά.  
Διαγραφές :Η τράπεζα διαγράφει ένα δάνειο ή μια επένδυση σε χρεόγραφα όταν θεωρηθεί μη εισπράξιμη η 
απαίτηση εξαιτίας της αντικειμενικής αδυναμίας του αντισυμβαλλόμενου να εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή όταν το ποσό της ρευστοποίησης των καλυμμάτων και των εξασφαλίσεων δεν επαρκεί για την 
κάλυψη του οφειλόμενου υπολοίπου. Η τράπεζα συνεχίζει την παρακολούθηση των απαιτήσεων που διαγράφει 
για τυχόν αναβίωση των δυνατοτήτων είσπραξής τους.  
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Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις απομείωσης, σύμφωνα με τα ΔΛΠ 

(ΔΛΠ 39), βασίζονται σε εκτιμήσεις και υποθέσεις που θέτει η κάθε τράπεζα αναφορικά με 

το πότε υπάρχει ένδειξη για μείωση της αξίας των δανείων. Για τον λόγο αυτόν ενδέχεται να 

διαφέρει ο τρόπος υπολογισμού τους από τράπεζα σε τράπεζα, σύμφωνα με την πολιτική 

σχηματισμού προβλέψεων που επιλέγει η εκάστοτε διοίκηση.  

 

Διευκρινίζεται ότι οι συσσωρευμένες προβλέψεις για ζημίες από δάνεια δεν επιβαρύνουν το 

λειτουργικό κέρδος (NOPAT) αλλά μειώνουν το ποσό του λογαριασμού «δάνεια και 

προκαταβολές σε πελάτες», ο οποίος εμφανίζεται στο ενεργητικό «καθαρός». Στο μέγεθος 

NOPAT περιλαμβάνεται μόνο η επιβάρυνση για απομείωση δανείων της τρέχουσας χρήσης 

(Loan Impairment Charge). 

 

Σχετικά με τις προβλέψεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου στη βάση δεδομένων Bankscope 

αναφέρονται τα εξής: 

a. Οι προβλέψεις για ζημίες από δάνεια («loan loss provisions») αντιστοιχούν στο 

άθροισμα των Προβλέψεων Απομείωσης Δανείων («Loan Impairment Charge») και 

Τίτλων («Securities and Other Credit Impairment Charges»), δηλ. στη Συνολική 

Πρόβλεψη έναντι πιστωτικού κινδύνου που σχηματίζεται κατά την τρέχουσα χρήση, 

ποσό το οποίο αφαιρείται από το Λειτουργικό Κέρδος στην κατάσταση 

Αποτελεσμάτων Χρήσης (κατάσταση Εισοδήματος) 

b. Οι καθαρές χρεώσεις («net chargeoffs») αντιστοιχούν στα δάνεια που διαγράφησαν, 

μέγεθος το οποίο δημοσιεύεται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων που 

αναλύουν την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Οι διαγραφείσες απαιτήσεις 

καταχωρούνται σε ειδικούς λογαριασμούς τάξεως για την παρακολούθηση των 

περαιτέρω νομικών ενεργειών και των τυχόν επανεισπράξεων (recoveries).  

 

Η προσαρμογή για τις προβλέψεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου πραγματοποιείται: 

α) προσθέτοντας πίσω στο NOPAT τις προβλέψεις για ζημίες από δάνεια ή 

λαμβάνοντας το Λειτουργικό Κέρδος προ Απομείωσης και αφαιρώντας τις καθαρές 

χρεώσεις, δηλαδή τα δάνεια που έχουν διαγραφεί. 

β) κεφαλαιοποιώντας το καθαρό αποθεματικό για ζημίες από δάνεια. Το αποθεματικό 

για ζημίες από δάνεια (loss reserve) αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της παρούσας αξίας 

των αναμενόμενων μελλοντικών ζημιών από δάνεια και κατά συνέπεια θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνεται στο οικονομικό κεφάλαιο της τράπεζας. 
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Στο εξεταζόμενο δείγμα για τη χρονική περίοδο 1997-2008 οι παρατηρήσεις για διαγραφές 

δανείων ανέρχονται σε 44, ενώ συνολικά οι παρατηρήσεις για το προσαρμοσμένο για 

προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου NOPAT είναι περίπου διπλάσιες (112), καθώς σε 

αυτές περιλαμβάνονται και τα προ Προβλέψεων Απομείωσης NOPAT (που δεν έχουν λάβει 

υπόψη τις διαγραφές). Προκειμένου να διατηρηθεί ο μέγιστος βαθμός ομοιογένειας στο 

δείγμα, επιλέγεται το προσαρμοσμένο για τις προβλέψεις NOPAT να υπολογιστεί ακόμα και 

όταν δεν είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων στοιχεία για τις διαγραφές δανείων. Στην 

περίπτωση αυτή το προσαρμοσμένο για τις προβλέψεις έναντι πιστωτικού κινδύνου NOPAT 

ισούται με το προ Προβλέψεων Απομείωσης ΝOPAT [NOPAT pre-imp O.P (tax expense)]. 

 

Αναλυτικά, η προσαρμογή στο NOPAT για τις προβλέψεις απομείωσης έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου  δίνεται στον πίνακα ΙΙΙ του πρώτου Παραρτήματος. 

 

 Λογιστική Χρεογράφων  

Η προσαρμογή για τον λογιστικό χειρισμό των χρεογράφων αφορά τα κέρδη και τις ζημίες 

από την αποτίμηση των χρεογράφων (μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες) των τραπεζών που ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο των Διαθεσίμων 

προς Πώληση. Σύμφωνα με τους Fiordelisi and Molyneux (2009), η προτεινόμενη 

προσαρμογή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (ή ζημίες) 

μετοχικών τίτλων που προκύπτουν από συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων 

επιχειρήσεων σε ποσοστό μικρότερο του 20% του κεφαλαίου αυτών των επιχειρήσεων (μη 

στρατηγικές συμμετοχές) και τα οποία αναγράφονται στον Ισολογισμό στην αξία που έχουν 

στην αγορά. Ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζουν οι συγγραφείς ότι τα εν λόγω κέρδη 

(ζημίες) δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στο Αποτέλεσμα είναι ότι οι αγοραίες αξίες, 

βάσει των οποίων αποτιμώνται οι τίτλοι, ακολουθούν τυχαία κατανομή και οι μεταβολές 

τους, που αντιστοιχούν σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες, δεν μπορούν να 

προβλέψουν τις μελλοντικές μεταβολές της αγοραίας αξίας. Συνεπώς, τα μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη (ή ζημίες) μετοχικών τίτλων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 

μεταβατικά (transitory) και να μην επηρεάζουν τα αποτελέσματα. 

 

Σύμφωνα με τα ΔΛΠ (39 παρ. 55, β), οι διαφορές αποτίμησης τίτλων που ανήκουν στο 

χαρτοφυλάκιο των Διαθεσίμων προς Πώληση (μη στρατηγικές επενδύσεις) αποτελούν μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) και συγκεντρώνονται στο Αποθεματικό των Διαθεσίμων 
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προς Πώληση τίτλων, το οποίο αποτελεί στοιχείο της Καθαρής Θέσης. Κατά συνέπεια, δεν 

απαιτείται η προτεινόμενη προσαρμογή, καθώς τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) από 

Διαθέσιμους προς Πώληση τίτλους ήδη κεφαλαιοποιούνται και δεν επιβαρύνουν τελικά τα 

Λειτουργικά Κέρδη.  

 

Συμπερασματικά, η εφαρμογή της ανωτέρω προτεινόμενης από τη βιβλιογραφία 

προσαρμογής, όσον αφορά στις διαφορές αποτίμησης (unrealized gains and losses) μετοχικών 

τίτλων, κρίθηκε μη σκόπιμη για τις τράπεζες του δείγματος. Πιο συγκεκριμένα, από το 2005 

οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες ακολουθούν τα ΔΛΠ, οπότε η λογιστική αντιμετώπιση των 

διαφορών αυτών δεν απαιτεί την προτεινόμενη προσαρμογή, ενώ πριν το 2005 δεν υπάρχουν 

τα απαιτούμενα διαθέσιμα δεδομένα για την εφαρμογή της.  

  

Εφαρμογή όλων των δυνητικών προσαρμογών στο NOPAT και εκτίμηση του 

“προσαρμοσμένου τραπεζικού NOPAT” ( “bank adjusted NOPAT”) 

 

Στην περίπτωση των εμπορικών τραπεζών του δείγματος για τη χρονική περίοδο εξέτασης 

που επελέγη, το μέγεθος των Καθαρών Λειτουργικών Κερδών μετά από Φόρους (NOPAT 

O.P. tax expense) τελικά προσαρμόζεται για την απομάκρυνση της επίδρασης α) των 

προβλέψεων για πιστωτικούς κινδύνους και β) της αναβαλλόμενης φορολογίας. Όπως 

προέκυψε από την ανάλυση των προτεινόμενων από τη βιβλιογραφία προσαρμογών, 

επιλέχθηκε να εφαρμοστούν οι δύο ανωτέρω προσαρμογές, έχοντας ως κριτήριο α) τη 

διαθεσιμότητα των απαιτούμενων για τις προσαρμογές δεδομένων και β) τη σημαντικότητα 

των προσαρμογών, υπό την έννοια του μεγέθους της μεταβολής που επιφέρουν στο NOPAT. 

 

Βάση για όλες τις προσαρμογές είναι το μέγεθος τoυ Λειτουργικού Κέρδους μετά από 

Φόρους [«NOPAT O.P. - (tax expense)»]. Αρχικά, πραγματοποιείται η προσαρμογή που 

αφορά τις προβλέψεις και στη συνέχεια στο προσαρμοσμένο για τις προβλέψεις NOPAT 

εφαρμόζεται η προσαρμογή για τους αναβαλλόμενους φόρους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η 

εκτίμηση του προσαρμοσμένου τραπεζικού NOPAT, το οποίο αποτελεί επιμέρους στοιχείο 

για τον υπολογισμό της EVA. 

 

Στον πίνακα IV του πρώτου παραρτήματος παρουσιάζονται οι τιμές για το NOPAT μετά από 

τις δύο προσαρμογές. Το χρονικό διάστημα για το οποίο είναι δυνατό να εφαρμοστούν 

ταυτόχρονα και οι δύο προσαρμογές είναι η περίοδος 2005-2008, καθώς μόνο για αυτήν την 
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περίοδο γίνεται η προσαρμογή για τους αναβαλλόμενους φόρους. Τέλος, στον πίνακα V 

(παράρτημα I) δίνονται συγκεντρωτικά οι τιμές για το NOPAT σε όλες τις πιθανές 

παραλλαγές με και χωρίς προσαρμογές. 

 

6.2.2. Υπολογισμός Κεφαλαιακής Επιβάρυνσης 

 

6.2.2.1. Εκτίμηση Επενδυμένου Κεφαλαίου έπειτα από προσαρμογές 

 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (Maccario et al., 2002; Uyemura et al. 1996; Sironi, 

1999; Fiordelisi, 2007)  που αφορά τον υπολογισμό οικονομικού κέρδους σε τράπεζες, το 

επενδυμένο Κεφάλαιο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει μόνο τα Ίδια Κεφάλαια (Καθαρή 

Θέση) και όχι το σύνολο των Κεφαλαίων, καθώς τα ξένα κεφάλαια αποτελούν προϊόν της 

χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης (ως επί το πλείστον είναι καταθέσεις), η οποία 

αποτελεί τη βασική λειτουργική δραστηριότητα (παραγωγική εισροή) των εμπορικών 

τραπεζών και όχι απλά μια πηγή χρηματοδότησης (βλ. ενότητα 5.3.3.2). 

 

Ακολουθώντας τη σύσταση αυτή, η κεφαλαιακή επιβάρυνση στον υπολογισμό της EVA 

λαμβάνει υπόψη μόνο το μετοχικό κεφάλαιο και το κόστος που αντιστοιχεί σε αυτό.  

Η Συνολική Καθαρή Θέση (Total Equity) συνιστά το Επενδυμένο Κεφάλαιο των τραπεζών 

του δείγματος. Αναλυτικά, το μέγεθος αυτό προκύπτει από το διεθνές μοντέλο (universal 

model) της βάσης δεδομένων Βankscope ως εξής: 

 

  Κοινές Μετοχές  

+ Δικαιώματα Μειοψηφίας  

+ Αποθεματικά Αποτίμησης Τίτλων  

+ 

Αποτιμήσεις Πάγιων Περιουσιακών 

Στοιχείων και Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα  

= Συνολική Καθαρή Θέση (Total Equity) 

 

Δεδομένου ότι η έρευνα διεξάγεται βάσει πληροφόρησης που αντλείται από ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις, δεν υπάρχουν σε αυτές τα δικαιώματα μειοψηφίας. 
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Προσαρμογές στο Κεφάλαιο 

 

Οι προτεινόμενες στη βιβλιογραφία προσαρμογές στο Επενδυμένο Κεφάλαιο των τραπεζών 

για τον υπολογισμό της EVA συνδέονται άρρηκτα με τις αντίστοιχες προσαρμογές στο 

Λειτουργικό Κέρδος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι προσαρμογές στο κεφάλαιο που 

εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις και εκείνες που αφορούν αποκλειστικά τράπεζες.  

 

Α) προσαρμογές κοινές σε όλες τις επιχειρήσεις 

 

 Αποθεματικά Αναβαλλόμενων Φόρων  

Η προσαρμογή που «διορθώνει» την επίδραση από τους αναβαλλόμενους φόρους επηρεάζει 

εκτός από το NOPAT και το Κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, η προσαρμογή πραγματοποιείται στο 

Επενδυμένο Κεφάλαιο αφαιρώντας από τη Συνολική Καθαρή Θέση το ποσό της καθαρής 

απαίτησης από αναβαλλόμενη φορολογία, δηλ. το ποσό της απαίτησης από αναβαλλόμενη 

φορολογία που απομένει μετά την αφαίρεση της αντίστοιχης υποχρέωσης ή αντίστοιχα 

προσθέτοντας στο Κεφάλαιο την καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Τα 

δεδομένα για την Απαίτηση και την Υποχρέωση από Αναβαλλόμενη Φορολογία αντλούνται 

από τη Bankscope και στη συνέχεια υπολογίζεται το καθαρό ποσό που προκύπτει έπειτα από 

το συμψηφισμό των δύο και το οποίο στην προσαρμογή αφαιρείται από το Κεφάλαιο. 

Αναλυτικά οι υπολογισμοί που αφορούν την εν λόγω προσαρμογή παρατίθενται στον πίνακα 

VI του πρώτου παραρτήματος. 

 

 Προβλέψεις για ζημιές από πιστωτικό κίνδυνο 

Η προσαρμογή στο Κεφάλαιο που σχετίζεται με τις προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο 

πραγματοποιείται κεφαλαιοποιώντας το καθαρό αποθεματικό, δηλαδή τις συσσωρευμένες 

προβλέψεις για ζημίες από δάνεια. Το αποθεματικό για ζημίες από δάνεια αντιπροσωπεύει 

την εκτίμηση της παρούσας αξίας των αναμενόμενων μελλοντικών ζημιών από δάνεια και 

κατά συνέπεια θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο οικονομικό κεφάλαιο της τράπεζας. Το 

αποθεματικό αυτό παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών ως 

συσσωρευμένες προβλέψεις για ζημίες από δάνεια και αποτελεί αφαιρετικό στοιχείο των 

δανείων στο Ενεργητικό, είτε ακολουθούνται τα ΔΛΠ είτε το ελληνικό ΚΛΣ.  Τα δεδομένα 

που αφορούν στο αποθεματικό για ζημίες από δάνεια (Loan Loss Reserve, ή αλλιώς το 

Reserves for Impaired Loans, NPLs) αντλούνται από τη Βankscope. Αναλυτικά οι 
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υπολογισμοί που αφορούν την εν λόγω προσαρμογή παρατίθενται στον πίνακα VII 

(Παράρτημα Ι). 

 

 Λογιστική Χρεογράφων  

Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση φανέρωσε την αδυναμία του λογιστικού χειρισμού, 

σύμφωνα με τον οποίο τα κέρδη αποτίμησης θεωρούνται στοιχείο της Καθαρής Θέσης και 

επομένως Κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτόν επιχειρείται στην παρούσα έρευνα να 

πραγματοποιηθεί μια επιπρόσθετη προσαρμογή μόνο στο Επενδυμένο Κεφάλαιο (χωρίς 

παράλληλη προσαρμογή στο Λειτουργικό Κέρδος). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να 

αποδοθεί το Επενδυμένο Κεφάλαιο με τρόπο αξιόπιστο και παρά τη συντηρητικότητα που 

ενδεχομένως χαρακτηρίζει την εν λόγω προσαρμογή, προτείνεται η μερική αναγνώριση (της 

τάξεως του 50%) του εν λόγω αποθεματικού στο Κεφάλαιο. Για τις χρήσεις στις οποίες 

εφαρμόζεται το ελληνικό ΚΛΣ τραπεζών δεν είναι διαθέσιμη η πληροφόρηση για τις 

διαφορές αποτίμησης των Διαθέσιμων προς Πώληση τίτλων, οπότε δεν είναι εφικτή η 

εφαρμογή της προσαρμογής  κατά την περίοδο αυτή. 

 

Συνοψίζοντας, 

a. για τα έτη 1997-2004 δεν εφαρμόζεται καμία προσαρμογή στο κεφάλαιο αναφορικά με 

τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση τίτλων. 

b. για τα έτη 2005-2008 αφαιρείται από την Συνολική Καθαρή Θέση το 50% των μη 

πραγματοποιηθέντων κερδών (ζημιών) τίτλων Διαθεσίμων προς Πώληση. Ειδικά τα 

τελευταία έτη παρατηρείται το αποθεματικό αυτό να λαμβάνει αρνητικές τιμές, 

υπάρχουν δηλ. ζημίες αποτίμησης, γεγονός που αιτιολογείται από την καθοδική τάση 

των χρηματιστηριακών τιμών σε διεθνές επίπεδο. Στις περιπτώσεις καταγραφής ζημιών 

αποτίμησης, οι οποίες έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον υπολογισμό της Συνολικής 

Καθαρής Θέσης, ακολουθείται κανονικά η προσαρμογή που προτείνεται και για μη 

πραγματοποιηθέντα κέρδη, λαμβάνεται υπόψη, δηλαδή, το ήμισυ του αρνητικού 

μεγέθους του αποθεματικού, οπότε εξουδετερώνεται μερικώς η επίδρασή του στο 

μέγεθος του Επενδυμένου Κεφαλαίου. 

 

Από τη βάση δεδομένων Bankscope λαμβάνεται η πληροφόρηση που αντιστοιχεί στο μέγεθος 

του αποθεματικού αναπροσαρμογής τίτλων (security revaluation reserve), το οποίο αποτελεί 

προσθετικό στοιχείο της Καθαρής Θέσης. Αναλυτικά οι υπολογισμοί που αφορούν την εν 

λόγω προσαρμογή παρατίθενται στον πίνακα VIII (Παράρτημα Ι). 
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Εφαρμογή όλων των δυνητικών προσαρμογών στο Κεφάλαιο και εκτίμηση του 

Τραπεζικού Προσαρμοσμένου Κεφαλαίου (“Capital bank adjusted”) 

 

Συνοψίζοντας, ως βάση για την εκτίμηση του προσαρμοσμένου τραπεζικού Επενδυμένου 

Κεφαλαίου λαμβάνεται η Συνολική Καθαρή Θέση της εκάστοτε τράπεζας. Στις τράπεζες του 

δείγματος για τη χρονική περίοδο εφαρμογής του ελληνικού ΚΛΣ δεν μπορούν να 

εφαρμοστούν οι προσαρμογές λόγω ανεπάρκειας δεδομένων. Αντίθετα, για την περίοδο 

εφαρμογής των ΔΛΠ πραγματοποιούνται και οι τρεις ακόλουθες προσαρμογές στο μέγεθος 

του Επενδυμένου Κεφαλαίου: 

Α) Προσαρμογή για Καθαρή Απαίτηση (Υποχρέωση) από Αναβαλλόμενη Φορολογία  

Β) Προσαρμογή για τις Συσσωρεμένες Προβλέψεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου  

Γ) Προσαρμογή για τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση 

(αναπροσαρμογή) τίτλων Διαθέσιμων προς Πώληση 

 

Το μέγεθος, τελικά, που προκύπτει μετά τις προσαρμογές αποτελεί το προσαρμοσμένο 

τραπεζικό Επενδυμένο Κεφάλαιο, και ο υπολογισμός του παρατίθεται αναλυτικά για τα 

δεδομένα του δείγματος στον πίνακα ΙΧ (Παράρτημα Ι).  Τέλος, στον πίνακα Χ (Παράρτημα 

Ι)  δίνονται συγκεντρωτικά οι τιμές του Επενδυμένου Κεφαλαίου σε όλες τις παραλλαγές του 

με και χωρίς προσαρμογές. 

 

6.2.2.2. Κόστος Κεφαλαίου 

Όπως αναλύθηκε και στην ενότητα 5.3.3.2, το κόστος του κεφαλαίου για τις τράπεζες 

συνίσταται μόνο στο κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων, το οποίο υπολογίζεται από το 

αναμενόμενο ποσοστό απόδοσης των μετόχων χρησιμοποιώντας το Μοντέλο Αποτίμησης 

Κεφαλαιακών Στοιχείων (CAPM). Το CAPM χρησιμοποιείται και από τον εμπνευστή της 

EVA, την εταιρία Stern Stewart and Co., για την εκτίμηση του κόστους των Ιδίων 

Κεφαλαίων. Η εκτεταμένη πρακτική εφαρμογή του μοντέλου αυτού οφείλεται τόσο στο 

ισχυρό θεωρητικό του υπόβαθρο όσο και στην απλότητα που το χαρακτηρίζει. Το μοντέλο 

CAPM εκτιμά την αναμενόμενη απόδοση ως εξής (βλ. ενότητα 3.4.3): 

  

E (ri) = rF + [E(rM) – rF]bi           
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Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κόστους των Ιδίων Κεφαλαίων 

των τραπεζών του δείγματος με βάση το μοντέλο αποτίμησης CAPM είναι : 

 1.  Το μέσο ετήσιο επιτόκιο διάθεσης των εκδόσεων Εντόκων Γραμματίων Ελληνικού 

Δημοσίου (ΕΓΕΔ) διάρκειας 12 μηνών για την εκτίμηση του ποσοστού απόδοσης του 

χρηματοδοτικού τίτλου χωρίς κίνδυνο (rF). Τα στοιχεία αυτά αντλήθηκαν από το αρχείο που 

δημοσιεύει η Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

2.  Ο μέσος όρος των ετήσιων αποδόσεων του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. για την 

εκτίμηση του αναμενόμενου ποσοστού απόδοσης της αγοράς [E(rM)]. Τα δεδομένα για τις 

τιμές του Γενικού Δείκτη του Χ.Α.Α. προέρχονται από το Bloomberg. Αρχικά, υπολογίστηκε 

ο μέσος όρος των ιστορικών αποδόσεων της αγοράς της προηγούμενης πενταετίας. Λόγω των 

ραγδαίων και συχνών διακυμάνσεων που παρατηρήθηκαν στην ελληνική χρηματιστηριακή 

αγορά κατά την τελευταία δεκαετία, οι ιστορικές τιμές των τελευταίων πέντε ετών 

ενδεχομένως να μην αποτελούν σωστή βάση για την εκτίμηση της αναμενόμενης απόδοσης 

της αγοράς. Για τον λόγο αυτόν τελικά χρησιμοποιήθηκαν οι βραχυχρόνιες ιστορικές 

αποδόσεις του Γενικού Δείκτη του ΧΑΑ. 

 

4. Ο συντελεστής beta (bi)που εκφράζει τη σχέση του κινδύνου της μετοχής και του 

κινδύνου της αγοράς προέρχεται από τη βάση δεδομένων PROFILE σε ετήσια βάση 

(χρησιμοποιώντας ημερήσιες παρατηρήσεις). Ως κίνδυνος της αγοράς λαμβάνεται ο κίνδυνος 

που χαρακτηρίζει το Γενικό Δείκτη Τιμών του Χ.Α.Α.. Προτιμήθηκε η εν λόγω βάση 

δεδομένων λόγω του ότι παρέχει τιμές των betas για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (1997-

2008) σε αντίθεση με τη Βankscope, η οποία δίνει τα betas από το 2003 και μετά. Ο τρόπος 

υπολογισμού του beta είναι ο ίδιος και στις δύο βάσεις δεδομένων.  

 

Αναλυτικοί υπολογισμοί για το κόστος των Ιδίων Κεφαλαίων με χρήση του υποδείγματος 

CAPM παρατίθενται στον πίνακα XΙ του πρώτου παραρτήματος. 

 

6.2.3. Υπολογισμός Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας  

Στις προηγούμενες παραγράφους παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες για την 

εκτίμηση των «συστατικών στοιχείων» της EVA, δηλ. των επιμέρους στοιχείων που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της (NOPAT, Επενδυμένο Κεφάλαιο, Κόστος 

Επενδυμένου Κεφαλαίου). Τα στοιχεία αυτά εκτιμήθηκαν με διάφορες εναλλακτικές 
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προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων προσαρμογών, ώστε να 

αντανακλούν με όσο το δυνατόν περισσότερη αξιοπιστία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

τραπεζών. Έχοντας εκτιμήσει όλες αυτές τις μεταβλητές, υπολογίζεται στη συνέχεια το EVA.  

Ειδικότερα, υπολογίζεται: 

α) το βασικό EVA χωρίς καμία προσαρμογή, μέγεθος που αντιστοιχεί στο Υπολειμματικό 

Εισόδημα και 

β) το EVA μετά από τις δυνατές και απαραίτητες προσαρμογές στα μεγέθη των Κερδών και 

του Κεφαλαίου, μέγεθος που αντιστοιχεί στο προσαρμοσμένο τραπεζικό EVA.  

 

Πέρα από τις προτεινόμενες προσαρμογές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η επίδραση του 

μεγέθους των επιχειρήσεων σε σχετικές εμπειρικές μελέτες (Chen and Dodd, 1997; Uyemura 

et al, 1996; Fiordelisi, 2007; Grant,1996), το EVA τυποποιείται (standardized), διαιρείται, 

δηλαδή, με το επενδυμένο κεφάλαιο, κατά προτίμηση προηγούμενης χρήσης, προκειμένου να 

μειωθεί η ετεροσκεδαστικότητα και η επίδραση του μεγέθους των επιχειρήσεων (ενότητα 

5.3.3.2, Γ). 

 

6.3. Μέτρηση της Αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους 

βάσει δεδομένων αγοράς 

6.3.1. Γενικές Παρατηρήσεις 

Στην παρούσα διατριβή εξετάζεται η ικανότητα την οποία έχουν τα διάφορα μέτρα 

οικονομικού και λογιστικού κέρδους (επεξηγηματικές μεταβλητές) να εξηγούν τις μεταβολές 

της αξίας που δημιουργεί μια εμπορική εισηγμένη τράπεζα για τους μετόχους της 

(εξαρτημένη μεταβλητή). Η επιλογή εξαρτημένης μεταβλητής, η οποία θα πρέπει να 

«συλλαμβάνει» επαρκώς την αξία που δημιουργείται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, 

είναι κρίσιμης σημασίας ζήτημα, ιδιαίτερα κατά την εξήγηση των αποτελεσμάτων των 

παλινδρομήσεων. 

 

Εναλλακτικά ως εξαρτημένες μεταβλητές προτείνονται: 

 Η Αγοραία Αξία της επιχείρησης, οπότε και το σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο 

του μέτρου επίδοσης αναφέρεται στην ικανότητά του να εξηγεί τη μεταβολή στη συνολική 

περιουσία της επιχείρησης 
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 Η Αγοραία Προστιθέμενη Αξία, οπότε το σχετικό πληροφοριακό περιεχόμενο του 

μέτρου επίδοσης αναφέρεται στην ικανότητά του να εξηγεί τη μεταβολή της καθαρής 

περιουσίας των μετόχων (δηλ., η συνολική περιουσία των μετόχων καθαρή από το ιστορικό 

ποσό του επενδυμένου από τους μετόχους κεφαλαίου). 

 Οι ανεπεξέργαστες Χρηματιστηριακές Αποδόσεις, οπότε το σχετικό πληροφοριακό 

περιεχόμενο του μέτρου επίδοσης αναφέρεται στην ικανότητά του να εξηγεί τη μεταβολή της 

δημιουργηθείσας μετοχικής απόδοσης κατά την εξεταζόμενη περίοδο  

 

Τα δεδομένα που αφορούν αγοραίες (χρηματιστηριακές) τιμές των τραπεζών του δείγματος 

αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων Bloomberg, καθώς η αντίστοιχη πληροφόρηση την 

οποία διαθέτει η Bankscope καλύπτει μόνο την περίοδο από το 2002 και μετά.  

 

6.3.2. Παραλλαγές μέτρων δημιουργίας αξίας με βάση την αγορά 

 

6.3.2.1.  Αγοραία Αξία Επιχείρησης 

 

Η Αγοραία Αξία της επιχείρησης υπολογίζεται ως εξής: 

 

 Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός 

+ Μακροπρόθεσμος Δανεισμός 

+ Άλλες Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

+ Αγοραία Αξία Μετοχών 

 Αγοραία Αξία Επιχείρησης 

 

Εκτιμάται ως το γινόμενο του όγκου των μετοχών σε κυκλοφορία και της τιμής κλεισίματος 

της μετοχής στη χρηματιστηριακή αγορά. Καθώς όλοι οι υπολογισμοί έχουν ημερομηνία 

αναφοράς το τέλος του ημερολογιακού έτους, για τον υπολογισμό της Αγοραίας Αξίας 

λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 31/12. Όσον αφορά στον όγκο των μετοχών, 

λαμβάνεται, επίσης, ο αριθμός των μετοχών στις 31/12 . Ο τρόπος εκτίμησης της Αγοραίας 

Αξίας της επιχείρησης δεν διαφοροποιείται στην περίπτωση των τραπεζών. Παρόλα αυτά, η 

χρησιμοποιούμενη βάση από την οποία αντλούνται τα δεδομένα παρέχει δύο εναλλακτικές 
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προσεγγίσεις για τον υπολογισμό των ξένων κεφαλαίων (του βραχυπρόθεσμου και 

μακροπρόθεσμου δανεισμού). Έτσι, υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί είτε: 

α) Η συνολική χρηματοδότηση (total funding), μέγεθος το οποίο δεν συμπεριλαμβάνει μη 

τοκοφόρες υποχρεώσεις (π.χ. Αποθεματικά για Συντάξεις, Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Υποχρεώσεις), είτε 

β) Το μέγεθος των συνολικών υποχρεώσεων (total liabilities) 

 

Εξετάζοντας τα δύο μεγέθη διαπιστώνονται οριακές διαφορές μεταξύ τους, όπως αναμένεται 

άλλωστε, καθώς στους ισολογισμούς τραπεζικών επιχειρήσεων οι μη τοκοφόρες υποχρεώσεις 

συνιστούν πολύ μικρό ποσοστό των συνολικών υποχρεώσεων (περίπου 3%). Κατά συνέπεια, 

είναι αδιάφορο ποιο από τα δύο θα ληφθεί ως βάση για τον υπολογισμό των ξένων 

κεφαλαίων. Στην παρούσα εμπειρική ανάλυση επιλέγεται ως βάση υπολογισμού των ξένων 

κεφαλαίων το μέγεθος των Συνολικών Υποχρεώσεων.  

 

6.3.2.2.  Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (MVA) 

 

Η Αγοραία Προστιθέμενη Αξία υπολογίζεται ως εξής: 

 

 Αγοραία Αξία Επιχείρησης 

- Επενδυμένο Κεφάλαιο  

 Αγοραία Προστιθέμενη Αξία (MVA) 

 

Η εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα. Το επενδυμένο 

Κεφάλαιο των τραπεζών αποτελείται μόνο από τα Ίδια Κεφάλαια, προσέγγιση που 

ακολουθήθηκε και κατά τον υπολογισμό του EVA. Τα δεδομένα για τα Ίδια Κεφάλαια των 

τραπεζών του δείγματος, είτε λαμβάνονται απευθείας από τη βάση δεδομένων bankscope 

(total equity), είτε προκύπτουν από αυτό το μέγεθος, αφού πραγματοποιηθούν οι 

προσαρμογές που εφαρμόζονται στον υπολογισμό του επενδυμένου κεφαλαίου της EVA 

(Παραρτήματα ΙΧ και Χ) και οι οποίες είναι: 

 

Α) Προσαρμογή για Καθαρή Απαίτηση (Υποχρέωση) από Αναβαλλόμενη Φορολογία  

Β) Προσαρμογή για τις Συσσωρευμένες Προβλέψεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου 
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Γ) Προσαρμογή για τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη (ζημίες) από αποτίμηση τίτλων 

Διαθέσιμων προς Πώληση (αφαιρείται κατά το ήμισυ). 

  

Οι αναλυτικοί υπολογισμοί για την Αγοραία Προστιθέμενη Αξία σε όλες τις παραλλαγές της 

παρουσιάζονται στο παράρτημα ΙΙ. 

 

6.3.2.3  Χρηματιστηριακή Απόδοση Μετοχής 

 

Ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα μέτρα αξίας που αποκτούν οι μέτοχοι μιας δημόσιας 

διαπραγματευόμενης επιχείρησης είναι η χρηματιστηριακή απόδοση της μετοχής. Η απόδοση 

εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό. Μπορούν να οριστούν δύο είδη αποδόσεων: 

 Η απλή απόδοση, που ορίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής κλεισίματος 

της μετοχής: 

1

1






t

tt
t x

xx
r  

 Η λογαριθμική απόδοση, που ορίζεται ως: 
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  όπου, 

  xt η τιμή της σειράς (τιμή κλεισίματος της μετοχής) το χρόνο t 

  rt η χρηματιστηριακή απόδοση το χρόνο t 

 

Οι λογαριθμικές αποδόσεις προτιμώνται από τις απλές, επειδή εξομαλύνουν την 

ετεροσκεδαστικότητα, ενώ παράλληλα κατά προσέγγιση αντιστοιχούν στο ρυθμό μεταβολής 
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(Tsay, 2002) 

 

Στην παρούσα εμπειρική μελέτη επιλέγεται ο υπολογισμός των ετήσιων χρηματιστηριακών 

αποδόσεων των τραπεζικών μετοχών με τον δεύτερο τρόπο, δηλ. ως λογαριθμικές αποδόσεις. 

Οι αντίστοιχες τιμές για τις τράπεζες του δείγματος παρουσιάζονται στο παράρτημα IV ως 

τιμές της μεταβλητής y8 (στον πίνακα Ι για τα έτη 2005-2008 και στον πίνακα ΙΙ για τα έτη 

1997-2004).  
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6.3.2.4. Συνολική Απόδοση Μετόχων (Total Shareholder Return, TSR) 

 

Η Συνολική Απόδοση των Μετόχων αποδίδει την περιουσία που δημιουργεί η επιχείρηση για 

τους μετόχους (συνολική απόδοση των μετόχων ή ποσοστό απόδοσης των μετόχων ή ως 

συνολική επιχειρησιακή απόδοση) και μπορεί να υπολογιστεί ως εξής (Boston Consulting 

Group, 2000): 

 Total Shareholder Return = 
t

ttt

P

DPP 11 )(  
 (2.1) 

Όπου,  

P = τιμή μετοχής 

D = μερίσματα πληρωτέα (dividends paid) ανά μετοχή 

 

Η ανάλυση για το θεωρητικό υπόβαθρο της Συνολικής Απόδοσης των Μετόχων παρατίθεται 

στο 2ο Κεφάλαιο. Οι τιμές της συνολικής απόδοσης των μετόχων για τις τράπεζες του 

δείγματος συμπεριλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV ως τιμές της μεταβλητής w2 (στον πίνακα 

Ι για τα έτη 2005-2008 και στον πίνακα ΙΙ για τα έτη 1997-2004).  

 

 

6.4. Παρατηρήσεις για τα Παραδοσιακά Μέτρα Λογιστικού 

Κέρδους 

 

Έχοντας ολοκληρώσει στις προηγούμενες ενότητες την εκτίμηση των σύγχρονων μέτρων 

οικονομικού κέρδους (Υπολειμματικό Εισόδημα, προσαρμοσμένη EVA, MVA, TSR), στη 

συνέχεια παρατίθενται τα παραδοσιακά μέτρα με βάση το λογιστικό κέρδος για τις τράπεζες 

του δείγματος. Στα παραδοσιακά μέτρα δημιουργίας αξίας ανήκουν χρηματοοικονομικοί 

δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας. Από τη βάση δεδομένων bankscope επελέγησαν ως 

αντιπροσωπευτικότερα παραδοσιακά μέτρα λογιστικής κερδοφορίας των τραπεζών τα 

ακόλουθα πέντε για τα οποία υπήρχε συγκριτικά μεγαλύτερος αριθμός παρατηρήσεων: οι 

δείκτες αποδοτικότητας ενεργητικού (ROA) και αποδοτικότητας καθαρής θέσης (ROE), ο 

δείκτης Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) οι δείκτες λειτουργικής κερδοφορίας Καθαρό Περιθώριο 

Επιτοκίου (NIM) και ο δείκτης Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων / Μέσος Όρος 

Ενεργητικού. Στη συνέχεια, δίνεται συνοπτική περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών 
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αυτών των δεικτών, καθώς εκτενής αναφορά στα παραδοσιακά μέτρα γίνεται στο 3ο 

κεφάλαιο. 

 

Αρκετές εμπειρικές μελέτες (Κεφάλαιο 5) χρησιμοποιούν ως αντιπροσωπευτικά μέτρα της 

κερδοφορίας των τραπεζών τους δείκτες αποδοτικότητας. Ο υπολογισμός τους γίνεται συχνά 

λαμβάνοντας το μέσο όρο της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή αντίστοιχα των Ιδίων 

Κεφαλαίων δύο συνεχόμενων ετών και όχι τις αξίες που αυτά λαμβάνουν στο τέλος του 

έτους, δεδομένου ότι τα κέρδη αποτελούν μεταβλητή ροής που δημιουργείται καθόλη τη 

διάρκεια του έτους. 

 

Ο δείκτης ROE συνιστά μέτρο της επίδοσης μιας τράπεζας από την πλευρά του μετόχου, 

καθώς μετρά την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί από τους μετόχους και 

εξαρτάται από τη μόχλευση της τράπεζας. Ο δείκτης ROA συγκρίνει αποτελεσματικότητα 

και λειτουργική επίδοση μιας τράπεζας εστιάζοντας στις αποδόσεις που δημιουργούν τα 

περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την τράπεζα. Οι τιμές των δεικτών 

αυτών είναι απευθείας διαθέσιμες μετά από φόρους στη βάση δεδομένων bankscope και 

παρατίθενται στο παράρτημα IV ως τιμές των μεταβλητών z9 και z10 (στον πίνακα Ι για τα 

έτη 2005-2008 και στον πίνακα ΙΙ για τα έτη 1997-2004).  

 

Τα Κέρδη ανά Μετοχή δίνουν τα συνολικά κέρδη που θα μπορούσαν να διανεμηθούν στους 

μετόχους. Οι τιμές για τα Κέρδη ανά Μετοχή των τραπεζών του δείγματος προέρχονται από 

τη βάση δεδομένων Bloomberg και παρουσιάζονται στο παράρτημα IV ως τιμές της 

μεταβλητής w1 (στον πίνακα Ι για τα έτη 2005-2008 και στον πίνακα ΙΙ για τα έτη 1997-

2004).  

 

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου υπολογίζεται διαιρώντας το καθαρό εισόδημα από τόκους με 

τα συνολικά κερδοφόρα περιουσιακά στοιχεία31. Αποτελεί τον κατεξοχήν δείκτη 

λειτουργικής κερδοφορίας και κατ΄ επέκταση σημαντικό οδηγό της συνολικής (λογιστικής) 

κερδοφορίας, αν ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των τραπεζών 

προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ εισοδημάτων από τόκους και εξόδων από τόκους. Οι 
                                                 
31 Στα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού των τραπεζών (total earnings assets) η bankscope συγκαταλέγει: 
Δάνεια λιανικής και επιχειρηματικά (μείον τις συσσωρευμένες προβλέψεις), τίτλους στα χαρτοφυλάκια α) 
συναλλαγών β) διαθεσίμων προς πώληση, γ) διακρατούμενων μέχρι τη λήξη, δ) δανείων στη διατραπεζική 
καθώς και παράγωγα και επενδυτικά ακίνητα. Δεν είναι κερδοφόρα  στοιχεία π.χ. η υπεραξία, η αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση. 
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τιμές του δείκτη για τις τράπεζες του εξεταζόμενου δείγματος προέρχονται από τη βάση 

bankscope και παρατίθενται στο παράρτημα IV ως τιμές της μεταβλητής z7 (στον πίνακα Ι 

για τα έτη 2005-2008 και στον πίνακα ΙΙ για τα έτη 1997-2004). 

 

Τέλος, υπολογίζεται ο δείκτης λειτουργικής κερδοφορίας «Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων 

/ Μέσος Όρος Ενεργητικού», για τον οποίο συνυπολογίζεται πέρα από το εισόδημα από 

τόκους και το εισόδημα που προέρχεται από άλλες μη τοκοφόρες δραστηριότητες (π.χ. 

εισόδημα από προμήθειες, από χρηματοοικονομικές πράξεις). Οι τιμές του δείκτη δίνονται 

στο παράρτημα IV ως τιμές της μεταβλητής z8 (στον πίνακα Ι για τα έτη 2005-2008 και στον 

πίνακα ΙΙ για τα έτη 1997-2004). 

 

6.5. Εκτίμηση άλλων χρηματοοικονομικών μεταβλητών των 

τραπεζών ως προσδιοριστικών παραγόντων της αξίας των 

μετόχων 

 

Στα πλαίσια διερεύνησης των προσδιοριστικών παραγόντων της αξίας που δημιουργείται για 

τους μετόχους των τραπεζών εξετάζονται, επιπλέον, σημαντικές κατηγορίες 

χρηματοοικονομικών δεικτών των τραπεζών, οι οποίοι θεωρούνται προσδιοριστικοί της 

κερδοφορίας (βλ. ενότητα 5.4.2.1). Ειδικότερα, στην εμπειρική μελέτη εισέρχονται ως 

επεξηγηματικές μεταβλητές της αξίας των μετόχων αντιπροσωπευτικοί δείκτες ρευστότητας, 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης (κεφαλαιακής δομής) και ποιότητας ενεργητικού 

(πιστωτικού κινδύνου) των τραπεζών. Στη συνέχεια περιγράφονται τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά αυτών των χρηματοοικονομικών μεταβλητών. 

6.5.1. Ρευστότητα 

Βασική λειτουργία των τραπεζών είναι η παροχή ρευστότητας στην οικονομία. Στην 

εμπειρική μελέτη χρησιμοποιούνται τρία μέτρα της ρευστότητας που διαθέτουν οι τράπεζες 

και του σχετικού κινδύνου που αναλαμβάνουν:  

 Δείκτης Διατραπεζικής (interbank ratio) 

 Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού 

 Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων και άλλων 

πιστώσεων      
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Ο δείκτης της διατραπεζικής εκφράζεται ως ποσοστό και προκύπτει από το κλάσμα με 

αριθμητή το ποσό των ρευστών που μια τράπεζα δανείζει μέσω της διατραπεζικής αγοράς σε 

άλλες τράπεζες και παρονομαστή το ποσό των ρευστών που η ίδια δανείζεται από τη 

διατραπεζική. Εάν οι τράπεζες τοποθετούσαν στη διατραπεζική αγορά όλα τα κεφάλαια των 

καταθέσεων των πελατών που δεν χρησιμοποιούσαν για παροχή χορηγήσεων στον 

εξωτραπεζικό τομέα και παράλληλα, αντλούσαν από τη διατραπεζική όλα τα κεφάλαια πάνω 

από τις καταθέσεις λιανικής που απαιτούνται για τη χορήγηση δανείων, τότε ο δείκτης της 

διατραπεζικής θα αποτελούσε επαρκές μέτρο ρευστότητας (Scaeck and Cihak, 2007). Μια 

τράπεζα χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα και θεωρείται καθαρός πάροχος (net placer) 

ρευστότητας στη διατραπεζική, όταν ο εν λόγω δείκτης είναι μεγαλύτερος του 100, ενώ 

καθαρός δανειζόμενος (net borrower) ρευστότητας, όταν είναι μικρότερος του 100, οπότε και 

είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τις καταθέσεις της διατραπεζικής για να 

χρηματοδοτήσει τα στοιχεία του ενεργητικού της. Οι Nier and Baumann (2006) υποστηρίζουν 

ότι οι τράπεζες που κρατούν μικρά επίπεδα κεφαλαίου αναγκάζονται να βασιστούν σε 

μεγαλύτερο βαθμό στη διατραπεζική αγορά για άντληση χρηματοδότησης. Καθώς, λοιπόν, 

αυξάνεται η εξάρτηση μιας τράπεζας από τις καταθέσεις στη διατραπεζική, ο δείκτης της 

διατραπεζικής μειώνεται. Από την άλλη πλευρά, όμως, εάν οι καταθέτες θεωρούν ότι μια 

τράπεζα έχει υψηλό κίνδυνο εξαιτίας του χαμηλού ύψους κεφαλαίων της, θα έχει υψηλό 

κόστος δανεισμού, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της εξάρτησής της από τις 

καταθέσεις στη διατραπεζική. 

 

Οι άλλοι δύο δείκτες ρευστότητας που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη, «Καθαρά 

Δάνεια / Σύνολο Ενεργητικού» και «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο 

Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων», θεωρούν όλες τις καταθέσεις όμοιες, ανεξάρτητα αν 

είναι λιανικής ή χονδρικής, πελατών ή τραπεζών. Οι δύο αυτοί δείκτες διαμορφώνονται με 

βάση τις εξής υποθέσεις: Στον πρώτο δείκτη όλα τα δάνεια θεωρούνται εξίσου μη 

ρευστοποιήσιμα, ενώ στον δεύτερο δείκτη τα στοιχεία ενεργητικού θεωρούνται εξίσου 

ρευστοποιήσιμα. Ένας υψηλός δείκτης «Καθαρά Δάνεια / Σύνολο Ενεργητικού» και ένας 

χαμηλός δείκτης «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων και άλλων 

πιστώσεων» είναι ενδεικτικοί της χαμηλής ρευστότητας. Ωστόσο, μπορεί μια τράπεζα να 

εμφανίζεται ότι διαθέτει μεγάλη ρευστότητα με βάση το δείκτη «Καθαρά Δάνεια / Σύνολο 

Ενεργητικού» και χαμηλή ρευστότητα σύμφωνα με το δείκτη «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία 

Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων και Πιστώσεων». Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που το 

μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού της καταλαμβάνουν τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα. Ένας 
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υψηλός  δείκτης «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων και άλλων 

πιστώσεων» μπορεί ακόμα να οφείλεται στο μικρό ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι 

καταθέσεις στη συνολική χρηματοδότηση της τράπεζας. Κατά συνέπεια, η ερμηνεία αυτών 

των δεικτών πρέπει να γίνεται έχοντας υπόψη σε κάθε τράπεζα τη σύνθεση του 

χαρτοφυλακίου, τις λειτουργίες και το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται.  

 

Οι τιμές των δεικτών ρευστότητας για το εξεταζόμενο δείγμα συμπεριλαμβάνονται στο 

Παράρτημα IV ως τιμές των μεταβλητών z11, z12,z13 (στον πίνακα Ι για τα έτη 2005-2008 

και στον πίνακα ΙΙ για τα έτη 1997-2004). 

 

6.5.2. Χρηματοοικονομική Μόχλευση  - Κεφαλαιακή Δομή 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο έχει την ικανότητα να απορροφά τις ζημίες και γι’ αυτό όσο 

υψηλότερο είναι τόσο ασφαλέστερη θεωρείται μια τράπεζα. Επειδή, λοιπόν, θεωρείται 

σημαντικό μαξιλάρι (cushion) για τους καταθέτες, τους ομολογιούχους, τους εγγυητές 

καταθέσεων αλλά και τους επόπτες των τραπεζών, υπόκειται σε ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα 

(κεφαλαιακής επάρκειας), σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙ. Ωστόσο, το 

υψηλό κόστος του μετοχικού κεφαλαίου σε σύγκριση με τα ξένα κεφάλαια αποτελεί το 

κίνητρο για τους μετόχους και για τη διοίκηση να επιδιώκουν τη διατήρηση όσο το δυνατόν 

χαμηλότερων επιπέδων κεφαλαίου.  

 

Όπως αναφέρθηκε και στη σχετική βιβλιογραφία (κεφάλαιο 5ο), η χρηματοοικονομική δομή 

διερευνάται ως προσδιοριστικός παράγοντας της επίδοσης και κατ’ επέκταση της αξίας που 

δημιουργεί μια τράπεζα για τους μετόχους της. Οι Berger and Bonnacorsi di Patti (2006) και 

οι Fiordelisi and Molyneux (2009) ελέγχουν τη σχέση μεταξύ μόχλευσης και αξίας. Στην 

παρούσα μελέτη, λόγω της σημασίας που έχει το μετοχικό κεφάλαιο και κατ’ επέκταση η 

κεφαλαιακή δομή της τράπεζας, διερευνάται εάν η μεταβλητή μόχλευσης «Ίδια Κεφάλαια / 

Υποχρεώσεις» συσχετίζεται με την αξία που δημιουργείται για τους μετόχους. 

 

Οι τιμές του δείκτη μόχλευσης για το εξεταζόμενο δείγμα συμπεριλαμβάνονται στο 

Παράρτημα IV ως τιμές της μεταβλητής z6 (στον πίνακα Ι για τα έτη 2005-2008 και στον 

πίνακα ΙΙ για τα έτη 1997-2004). 
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6.5.3. Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού 

Η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού έχει μεγάλη σημασία για τις τράπεζες, επειδή από 

τις χορηγήσεις προέρχεται ο πιστωτικός κίνδυνος που καλούνται να διαχειριστούν. Ο 

πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί, ίσως, τον κυριότερο κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. 

Ειδικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί διαχρονικά τη 

σημαντικότερη κατηγορία κινδύνου, καθώς οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται κατά 

κύριο λόγο στη λιανική τραπεζική (με έμφαση δηλαδή στα νοικοκυριά) και στην 

επιχειρηματική τραπεζική (με έμφαση δηλαδή στις επιχειρήσεις) και αντλούν το μεγαλύτερο 

μέρος των εσόδων τους από τοκοφόρες εργασίες. Το 2008, σύμφωνα με δεδομένα της 

Έκθεσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, τα δάνεια και οι 

απαιτήσεις έναντι πελατών αποτελούσαν το 71,5% του συνολικού ενεργητικού των 

ελληνικών τραπεζικών ομίλων και τα καθαρά έσοδα από τόκους συνεισέφεραν τα 3/5 των 

συνολικών λειτουργικών εσόδων τους. 

 

Οι τράπεζες διαφέρουν από τις επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα 

σε αρκετά σημεία. Καταρχήν, το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού τους συνίσταται σε 

δάνεια (χορηγήσεις). Επιπλέον, διατηρούν μεγάλα ποσά ρευστοποιήσιμων στοιχείων, ενώ τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία αντιστοιχούν σε πολύ μικρό ποσοστό του ενεργητικού τους. 

Ακόμα, όσον αφορά στις πηγές χρηματοδότησης, αυτές είναι, κατά κύριο λόγο, καταθέσεις 

και άλλες βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις. Οι καταθέσεις, αν και βραχυπρόθεσμες, 

αποτελούν τον πυρήνα μιας σταθερής χρηματοδότησης για τις τράπεζες, κάτι το οποίο δεν θα 

ήταν αποδεκτό σε μη τραπεζικές επιχειρήσεις. 

 

Ο δείκτης που επιλέγεται από τη βάση bankscope για να εκφράσει την ποιότητα των 

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών στην παρούσα εμπειρική μελέτη είναι το 

«Αποθεματικό για Ζημίες από Δάνεια / Ακαθάριστα Δάνεια (προ προβλέψεων)». Μπορεί να 

αναλυθεί σε δυο επιμέρους δείκτες, πολλαπλασιάζοντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή 

με το μέγεθος των απομειωμένων δανείων32 ως εξής: 

 

                                                 
32 Τα απομειωμένα δάνεια είναι αυτά για τα οποία υπάρχει σαφής ένδειξη ότι η τράπεζα δεν θα μπορέσει να 
εισπράξει το συνολικό ποσό που της οφείλεται. Τα αποθεματικά για ζημιές από δάνεια είναι οι συσσωρευμένες 
προβλέψεις απομείωσης (αντίθετος λογαριασμός στο ενεργητικό), ενώ οι προβλέψεις για ζημιές από δάνεια 
είναι λογαριασμός αποτελεσμάτων που προστίθενται κάθε έτος στο παραπάνω σωρευτικό μέγεθος.  
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Όσο υψηλότερος είναι ο επιμέρους δείκτης της επάρκειας των αποθεματικών («Αποθεματικό 

για ζημίες από δάνεια / Απομειωμένα δάνεια»), τόσο συντηρητικότερες είναι οι προβλέψεις 

που αναγνωρίζει μια τράπεζα για τον πιστωτικό κίνδυνο. Από την άλλη, όσο υψηλότερος 

είναι ο επιμέρους δείκτης «Απομειωμένα δάνεια / Δάνεια προ προβλέψεων», τόσο χειρότερη 

είναι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων. Έτσι μια τράπεζα μπορεί να έχει συντηρητική 

πολιτική προβλέψεων και υψηλή ποιότητα χαρτοφυλακίου, ενώ μια άλλη χαμηλά 

αποθεματικά και φτωχή ποιότητα χαρτοφυλακίου. Το ύψος των προβλέψεων εξαρτάται και 

από τη φάση του κύκλου της οικονομίας. (Hugh ) 

 

Οι τιμές του δείκτη «Αποθεματικό για Ζημίες από Δάνεια / Ακαθάριστα Δάνεια (προ 

προβλέψεων)» για το εξεταζόμενο δείγμα συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα IV ως τιμές 

της μεταβλητής z4 (στον πίνακα Ι για τα έτη 2005-2008 και στον πίνακα ΙΙ για τα έτη 1997-

2004). 
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6.6. Δείγμα εμπειρικής μελέτης 

6.6.1 Δεδομένα προς διερεύνηση 

 

Επιλογή Δείγματος  

Η επιλογή του δείγματος βασίστηκε σε δεδομένα ελληνικών τραπεζών, διαθέσιμα στη βάση 

Bankscope (Bureau Van Dijk). Από το σύνολο των καταχωρημένων στη βάση ελληνικών 

τραπεζών (41) συμπεριελήφθησαν στο εξεταζόμενο δείγμα εκείνες οι τράπεζες που πληρούν 

αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Χαρακτηρίζονται ως εμπορικές τράπεζες  

 Είναι ενεργές κατά το έτος 2008  

 Υπάρχουν γι’ αυτές διαθέσιμα δεδομένα χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έστω 

και για μια περίοδο του χρονικού διαστήματος 1997-2008, χωρίς να απαιτείται να 

υπάρχουν δεδομένα για το σύνολο της εξεταζόμενης δεκαετίας  

 Είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Τα δεδομένα της χρηματιστηριακής αγοράς 

είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό σημαντικών δεικτών που χρησιμοποιούνται στη 

μέτρηση της αξίας που δημιουργούν οι τράπεζες για τους μετόχους τους. 

 

Η επιλογή της χρονικής περιόδου της έρευνας έγινε σύμφωνα με την περίοδο για την οποία η 

κύρια βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα διαθέτει πληροφόρηση για τις εν 

λόγω τράπεζες. Σκοπός, εξάλλου, ήταν να εξεταστεί η δημιουργία αξίας στο σύγχρονο 

«απελευθερωμένο» ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δηλαδή μετά το 1990, αλλά πριν 

διαφανούν οι συνέπειες της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ο αριθμός των τραπεζών 

ανέρχεται σε 12 και, όπως γίνεται εμφανές, οι τράπεζες αυτές είναι ενεργές κατά το 2008. Οι 

τράπεζες του δείγματος είναι οι ακόλουθες: 

1 National Bank of Greece SA 

2 EFG Eurobank Ergasias SA 

3 Alpha Bank AE 

4 Piraeus Bank SA 

5 Emporiki Bank of Greece SA 

6 Agricultural Bank of Greece 

7 Marfin Egnatia Bank SA 

8 General Bank of Greece SA 
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9 Attica Bank SA-Bank of Attica SA 

10 Aspis Bank SA 

11 Proton Bank S.A. 

12 TT Hellenic Postbank S.A 

 

 

Βάσεις Δεδομένων 

Τα δεδομένα που αφορούν χρηματοοικονομικές καταστάσεις προέρχονται από τη βάση 

δεδομένων Bankscope (Bureau Van Dijk). Η εν λόγω βάση αποτελεί μια από τις πιο έγκυρες 

πηγές άντλησης τραπεζικών δεδομένων, καθώς συγκεντρώνει χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες για 30.000 τράπεζες, κυρίως μέσω του Διεθνούς Οίκου Αξιολόγησης Fitch.  

 

Τα δεδομένα που αφορούν πληροφόρηση από τη χρηματιστηριακή αγορά, όπως 

χρηματιστηριακές τιμές και όγκος των μετοχών των εξεταζόμενων τραπεζών, τιμές του 

γενικού δείκτη, προέρχονται από τη βάση δεδομένων Bloomberg. Η εν λόγω βάση παρέχει 

ιστορικές τιμές για τα χρηματιστηριακά δεδομένα για μεγαλύτερη χρονική περίοδο (κάποιες 

μεταβλητές έχουν δεδομένα από το 1997 έως σήμερα) σε σύγκριση με τη Bankscope  (έτη 

2003-2008). 

 

Τέλος, χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων PROFILE, ειδικά για τις τιμές του συντελεστή 

beta των τραπεζών (για τον υπολογισμό του κόστους των Ιδίων Κεφαλαίων με το υπόδειγμα 

CAPM). Προτιμήθηκε λόγω του ότι παρέχει τιμές των betas για όλη την περίοδο εξέτασης 

(1997-2008), ενώ η Bankscope δίνει τα betas από το 2003 και μετά. Ο τρόπος υπολογισμού 

του beta είναι ο ίδιος και στις δύο βάσεις δεδομένων. 

 

6.6.2. Γενικά Χαρακτηριστικά Δεδομένων Δείγματος  

Λόγω της υιοθέτησης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) το 2005 από τις ελληνικές 

τράπεζες, κρίνεται απαραίτητη η διάσπαση του δείγματος σε δύο υποσύνολα, πριν και μετά την 

εφαρμογή των ΔΛΠ, δηλαδή το πρώτο περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 2005-2008, ενώ το 

δεύτερο τη χρονική περίοδο 1997-2004. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η βελτίωση της 

συγκρισιμότητας και της ομοιογένειας των δεδομένων, καθώς σε κάθε υποσύνολο οι 

παρατηρήσεις προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών οι 
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οποίες βασίζονται σε κοινά λογιστικά πρότυπα (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο πριν το 2005, 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα μετά το 2005). 

 

Τα δεδομένα προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών σε μη – 

ενοποιημένη, δηλ. σε ατομική βάση. Δεν επιλέχθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις, επειδή σε επίπεδο ομίλου ενοποιούνται και θυγατρικές διαφόρων 

επιχειρηματικών κλάδων με δραστηριότητες που δεν σχετίζεται με τον χρηματοπιστωτικό 

τομέα (π.χ. κτηματομεσιτικές, τουριστικές) ή ακόμα θυγατρικές τραπεζικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες (π.χ. ΝΑ Ευρώπη και Τουρκία). Χρησιμοποιώντας τις 

ατομικές οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών αυξάνεται ο βαθμός συγκρισιμότητας και 

ομοιογένειας των δεδομένων. 

 

Σημειώνεται, τέλος, ότι στην παρούσα εμπειρική μελέτη ελήφθησαν δεδομένα σε ετήσια 

βάση, καθώς οι τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις δεν ήταν διαθέσιμες για πολλές από τις 

εξεταζόμενες μονάδες στην εν λόγω βάση. Το γεγονός ότι συμπεριελήφθησαν στο δείγμα 

μόνο ετήσιες παρατηρήσεις αντισταθμίζεται από την εξέταση της μέγιστης δυνατής χρονικής 

περιόδου που είναι διαθέσιμη στη βάση δεδομένων (12 έτη). 

 

6.6.3. Μέτρα Περιγραφικής Στατιστικής  

 

Τα κύρια μέτρα περιγραφικής στατιστικής που παρουσιάζονται σε κάθε υποσύνολο του 

δείγματος για κάθε μεταβλητή είναι ο μέσος όρος, η διάμεσος, η τυπική απόκλιση, η μέγιστη 

και η ελάχιστη παρατήρηση της καθεμιάς μεταβλητής. Τα μέτρα αυτά προκύπτουν από τα 

αντίστοιχα αποτελέσματα για τις εκάστοτε σειρές δεδομένων στο οικονομετρικό πρόγραμμα 

E-Views.  

 

Οι διαφορές μεγέθους των περιγραφικών μέτρων κάθε μιας μεταβλητής οφείλονται στο 

γεγονός ότι κάποιες εκφράζονται ως δείκτες (w1,w2,z4 έως z1333) ή τυποποιημένα 

(standardized) μέτρα (x7,x8), ενώ άλλες δίνονται σε απόλυτα μεγέθη (x3,x4,y1,y2). Όσον 

αφορά στις εξαρτημένες μεταβλητές (y), με εξαίρεση τη λογαριθμική χρηματιστηριακή 

απόδοση, τα μεγέθη είναι της τάξης χιλιάδων €. 

                                                 
33 Οι συμβολισμοί των εξεταζόμενων μεταβλητών βρίσκονται στο τέλος των Παραρτημάτων αυτού του 
κεφαλαίου 
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Πίνακας 6.1.  

Περιγραφικά Στατιστικά Μέτρα των Μεταβλητών Οικονομικού Κέρδους 

 

X3 X4 X7 X8
Μέσος Όρος 163,97 147,61 0,05 -0,01
∆ιάμεσος 59,73 17,34 0,09 0,10
Μέγιστο 1.523,14 2.052,64 0,30 0,36
Ελάχιστο -479,88 -1.846,77 -0,57 -2,12
Τυπική Απόκλιση 317,07 540,97 0,17 0,40

Αριθμός
Παρατηρήσεων 44 43 42 42

X3 X4 X7 X8
Μέσος Όρος 70,47 -7,22 0,06 -0,03
∆ιάμεσος 27,20 -4,62 0,06 -0,02
Μέγιστο 660,32 170,37 0,31 0,10
Ελάχιστο -163,39 -172,29 -0,76 -0,25
Τυπική Απόκλιση 134,43 54,45 0,14 0,08

Αριθμός
Παρατηρήσεων 65 65 59 59

Υποσύνολο Α

Υποσύνολο Β

 

 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται μεταξύ των δύο υποσυνόλων σε ό,τι αφορά τα 

περιγραφικά στατιστικά μέτρα των μεταβλητών της Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας, πριν 

και μετά τις προσαρμογές (x3, x4). Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2005-2008 (υποσύνολο Α) 

οι εν λόγω μεταβλητές εμφανίζουν συγκριτικά πολύ αυξημένες τιμές σε όλα τα εξεταζόμενα 

περιγραφικά μέτρα, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ανάγκης για διάσπαση του συνολικού 

δείγματος. Αντίθετα, οι μεταβλητές του οικονομικού κέρδους στην τυποποιημένη τους μορφή 

(διαιρεμένες με το μέγεθος του κεφαλαίου) δίνουν παρόμοια περιγραφικά στατιστικά και στα 

δύο υποσύνολα, υποδεικνύοντας την καταλληλότητα αυτών των μέτρων σε συγκριτικές 

μελέτες. Αναφορικά με την εφαρμογή των προσαρμογών στην Οικονομική Προστιθέμενη 

Αξία, διαπιστώνεται ότι έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών της (ακόμα και αρνητική 

τιμή κατά μέσο όρο την περίοδο 1997-2004), καθώς οι προσαρμογές αυτές στοχεύουν στην 

αντιπροσωπευτικότερη, αλλά και συχνά πιο συντηρητική απεικόνιση του οικονομικού 

κέρδους στις τράπεζες. 
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Πίνακας 6.2  

Περιγραφικά Στατιστικά Μέτρα των Μεταβλητών Λογιστικού Κέρδους 

W1 Z7 Z8 Z9 Z10
Μέσος Όρος 0,52 2,78 1,15 0,53 2,95
∆ιάμεσος 0,27 2,85 1,00 0,55 7,67
Μέγιστο 2,76 4,45 6,90 9,03 22,90
Ελάχιστο -3,71 1,17 -1,33 -2,61 -93,54
Τυπική Απόκλιση 1,12 0,62 1,50 1,66 20,44

Αριθμός
Παρατηρήσεων 47 46 28 46 46

W1 Z7 Z8 Z9 Z10
Μέσος Όρος 0,54 3,14 1,12 0,86 8,77
∆ιάμεσος 0,36 3,16 0,93 0,64 9,00
Μέγιστο 8,91 6,40 4,24 7,27 73,16
Ελάχιστο -1,82 0,16 -0,32 -4,61 -88,43
Τυπική Απόκλιση 1,15 1,19 0,88 1,20 15,21

Αριθμός
Παρατηρήσεων 72 81 81 81 81

Υποσύνολο Α

Υποσύνολο Β

 

Τα περιγραφικά στατιστικά μέτρα των μεταβλητών λογιστικού κέρδους (Κέρδη ανά Μετοχή 

w1, Απόδοση επί του Μέσου Ενεργητικού z9, Απόδοση επί της Μέσης Καθαρής Θέσης z10, 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου z7, Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων/Μέσος Όρος 

Ενεργητικού z8) εμφανίζουν μικρές διαφορές στα δύο υποσύνολα. Γενικά, κατά την περίοδο 

1997-2004 (Υποσύνολο Β) παρατηρούνται υψηλότερες τιμές στις μεταβλητές αυτές (με 

εξαίρεση το Λειτουργικό Εισόδημα/Μ.Ο. Ενεργητικού), γεγονός που θα μπορούσε να 

αποδοθεί στη συγκριτικά υψηλότερη λογιστική κερδοφορία των  ελληνικών τραπεζών κατά 

την περίοδο 1997-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 175



 

 

Πίνακας 6.3  

Περιγραφικά Στατιστικά Μέτρα χρηματοοικονομικών δεικτών ρευστότητας, μόχλευσης, 

ποιότητας στοιχείων ενεργητικού 

Z4 Z6 Z11 Z12 Z13
Μέσος Όρος 3,80 16,69 154,42 64,34 26,67
∆ιάμεσος 3,04 6,70 82,91 66,44 20,31
Μέγιστο 11,18 426,32 982,73 83,42 310,66
Ελάχιστο 1,03 0,70 4,31 24,93 3,81
Τυπική Απόκλιση 2,59 61,94 212,55 12,55 43,48

Αριθμός
Παρατηρήσεων 38 46 41 46 46

Z4 Z6 Z11 Z12 Z13
Μέσος Όρος 3,18 11,68 286,48 51,58 21,66
∆ιάμεσος 2,74 9,41 226,33 55,77 18,70
Μέγιστο 10,53 83,41 889,77 75,72 83,21
Ελάχιστο 0,24 3,17 9,24 8,81 5,06
Τυπική Απόκλιση 2,18 10,14 234,17 16,81 12,95

Αριθμός
Παρατηρήσεων 77 84 59 84 78

Υποσύνολο Α

Υποσύνολο Β

 

 

Τα μέτρα περιγραφικής στατιστικής των λοιπών εξεταζόμενων χρηματοοικονομικών δεικτών  

εμφανίζουν διάφορες τάσεις. Πιο συγκεκριμένα, από τα μέτρα ρευστότητας (z11, z12, z13), 

σημαντικά μειωμένος εμφανίζεται ο μέσος όρος του δείκτη της διατραπεζικής (z11) κατά την 

περίοδο 2005-2008. Ανοδικά κινείται ο δείκτες ρευστότητας «Καθαρά Δάνεια/Σύνολο 

Ενεργητικού» υποδηλώνοντας, επίσης, χαμηλότερα επίπεδα ρευστότητας σε σύγκριση με την 

υποπερίοδο 1997-2004, ενώ ο δείκτης «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού/Σύνολο 

Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων» έχει κατά μέσο όρο μικρή άνοδο, γεγονός που θα 

μπορούσε, όμως, να αποδοθεί στο μικρότερο, συγκριτικά με την προηγούμενη περίοδο, 

ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι καταθέσεις στη συνολική χρηματοδότηση των τραπεζών. 

Όσον αφορά στην ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού, παρατηρείται βελτίωση του  

εξεταζόμενου δείκτη (z4) κατά την περίοδο 2005-2008, που μπορεί να οφείλεται στην 

βελτίωση των εσωτερικών συστημάτων πιστοληπτικής αξιολόγησης των πελατών. Η 

χρηματοοικονομική μόχλευση (Καθαρή Θέση/Υποχρεώσεις, z6), εμφανίζεται μειωμένη (όσο 

μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης τόσο μικρότερη η μόχλευση) στο υποσύνολο Α (περίοδος 

2005-2008), γεγονός που δείχνει ότι οι ελληνικές εισηγμένες τράπεζες διατηρούν, συγκριτικά 

με την προηγούμενη περίοδο, μεγαλύτερα επίπεδα μετοχικού κεφαλαίου (Καθαρής Θέσης), 

ικανοποιώντας παράλληλα τις νέες απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου.  
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Πίνακας 6.4  

Περιγραφικά Στατιστικά Μέτρα των Μεταβλητών Αξίας με βάση την Αγορά 

W2 Y1 Y2 Y6 Y8
Μέσος Όρος -0,05 24.419,64 24.101,91 25.810,94 -0,10
∆ιάμεσος -0,03 18.110,44 17.831,17 18.806,64 -0,01
Μέγιστο 0,86 80.406,09 79.530,69 86.941,98 0,25
Ελάχιστο -0,94 1.453,34 1.435,71 1.728,04 -1,21
Τυπική Απόκλιση 0,49 23.473,76 23.229,29 24.974,58 0,31

Αριθμός
Παρατηρήσεων 41 43 43 43 47

W2 Y1 Y2 Y6 Y8
Μέσος Όρος 0,35 13.374,28 13.100,78 14.272,05 0,04
∆ιάμεσος 0,38 10.119,76 10.146,91 10.813,46 0,01
Μέγιστο 1,12 51.048,45 50.100,95 53.700,65 0,75
Ελάχιστο -0,18 340,95 340,45 364,85 -0,48
Τυπική Απόκλιση 0,36 14.563,44 14.344,75 15.302,83 0,28

Αριθμός
Παρατηρήσεων 16 67 67 67 66

Υποσύνολο Α

Υποσύνολο Β

 

Αναφορικά με τις μεταβλητές της αξίας των μετόχων, παρατηρούνται σημαντικές 

διαφοροποιήσεις στα μέτρα περιγραφικής στατιστικής μεταξύ των δύο εξεταζόμενων 

υποσυνόλων. Ειδικότερα, κατά την περίοδο 2005-2008 (Υποσύνολο Α) οι μέσοι όροι των 

τιμών της Αγοραίας Προστιθέμενης Αξίας, της Αγοραίας Αξίας αλλά και των λογαριθμικών 

χρηματιστηριακών αποδόσεων είναι σχεδόν διπλάσιοι των αντίστοιχων διαμορφούμενων 

κατά την περίοδο 1997-2004. 

 

Στα γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται συγκριτικά στα δύο υποσύνολα οι μέσοι 

όροι επιλεγμένων μεταβλητών οικονομικής κερδοφορίας, αξίας των μετόχων με βάση την 

αγορά και δεικτών λογιστικής κερδοφορίας και αποδοτικότητας. Γενικά, οι σημαντικές 

διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται μεταξύ των δύο υποσυνόλων επιβεβαιώνουν την 

ανάγκη για διάσπαση του συνολικού δείγματος στα δύο υποσύνολα. Επιπλέον, οι μεταβλητές 

οικονομικής κερδοφορίας (EVA πριν και μετά τις προσαρμογές) καθώς και οι μεταβλητές της 

αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους με βάση την αγορά (MVA πριν και μετά τις 

προσαρμογές και Αγοραία Αξία) εμφανίζονται αυξημένες στο υποσύνολο Α (περίοδος 2005-

2008, εφαρμογή ΔΛΠ) σε σχέση με το υποσύνολο Β (περίοδος 1997-2004, εφαρμογή ΚΛΣ). 

Αντιθέτως, οι μεταβλητές λογιστικής κερδοφορίας και αποδοτικότητας (EPS, ROA, ROE) 

παρουσιάζονται αυξημένες στο υποσύνολο Β.  
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Γράφημα 6.1. - Μέσοι όροι Μεταβλητών EVA, MVA & Aγοραία Αξία, EPS, ROA, ROE  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ 

 
Πίνακας Ι 
Παραλλαγές Καθαρού Λειτουργικού Εισοδήματος μετά από Φόρους  
[Net Operating Profit after Taxes, NOPAT] 
 

 
Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1
NOPAT O.P (tax expense) 25,30 211,10 200,40 112,30 67,70 145,40 108,80 200,00 188,50 8,30 -18,50 65,70
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 220,70 289,90 260,40 245,90 134,10 305,40 142,40 210,30 217,20 71,80 -6,50 72,30
NOPAT core business (tax expense) 716,20 617,00 635,70 639,00 545,40 703,30 537,60 520,90 489,90 205,80 224,10 321,10

2
NOPAT O.P(tax expense) 326,80 440,20 498,90 371,90 227,80 311,50 171,40 158,80
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 875,50 612,50 708,10 603,40 328,50 412,60 214,50 190,70
NOPAT core business (tax expense) 1681,40 1438,30 1272,50 1200,90 601,00 353,50 309,10 274,10

3
NOPAT O.P(tax expense) -52,20 3,00 11,40 10,00 1,70 0,00 2,40 0,30 0,10
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -35,00 6,00 13,80 12,20 3,70 0,60 2,90 0,60 0,30
NOPAT core business (tax expense) 66,60 67,50 68,20 67,10 62,80 8,60 13,50 9,70 7,40

4
NOPAT O.P(tax expense) 10,20 20,00 0,10 -7,90 8,50 15,70 11,90 13,40 12,60 8,70 6,30 1,50
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 44,80 50,40 23,70 36,10 31,90 31,50 28,80 21,00 18,10 13,80 9,60 2,50
NOPAT core business (tax expense) 132,60 119,30 110,90 109,40 100,30 88,50 76,10 61,10 49,40 34,70 33,10 25,30

5
NOPAT O.P(tax expense) 475,00 434,00
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 783,00 723,00
NOPAT core business (tax expense) 1376,00 1236,00

6
NOPAT O.P(tax expense) -486,80 1,30 -245,70 -46,80 64,90 81,40 275,00 213,50 198,00 66,70 39,90
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -4,60 226,00 196,90 132,20 143,90 158,40 341,20 292,40 239,80 100,40 69,70
NOPAT core business (tax expense) 640,00 824,70 812,00 665,20 607,60 574,00 596,20 477,20 496,10 366,70 327,50

7
NOPAT O.P(tax expense) -33,60 -40,40 -79,40 -16,00 -160,60 3,60 -32,00 2,50 -5,60 20,90 7,70 2,30
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 15,80 0,90 -4,40 21,80 -1,10 30,30 -1,80 17,10 -5,60 29,60 11,70 7,10
NOPAT core business (tax expense) 161,60 160,40 156,70 172,80 168,60 161,50 124,30 111,40 101,10 94,00 73,70 61,90

8
NOPAT O.P(tax expense) -3,90 60,60 31,60 13,00 10,70 18,90 23,70 22,30 -3,40 9,00 3,20
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 69,70 112,40 90,00 30,00 27,20 35,60 40,30 37,00 2,80 11,30 4,50
NOPAT core business (tax expense) 317,40 286,10 216,80 106,60 105,20 106,60 106,30 76,70 56,00 27,80 20,40

9
NOPAT O.P(tax expense) 480,30 914,60 585,90 477,00 373,90 251,50 201,80 381,70 592,90 438,20 227,40 79,30
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 802,50 1160,60 821,90 668,40 508,90 379,00 317,80 499,10 704,40 620,20 397,50 336,50
NOPAT core business (tax expense) 2257,40 2077,40 1610,20 1475,60 1316,70 1190,70 1106,40 955,60 765,20 988,20 873,30 653,20

10
NOPAT O.P(tax expense) 112,70 405,20 348,10 255,40 76,70 71,00 58,00 72,00 135,70 99,10 32,20 14,90
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 352,60 472,30 409,60 313,10 158,90 134,10 121,70 132,50 181,10 126,70 39,50 18,50
NOPAT core business (tax expense) 980,70 755,70 669,70 628,40 480,70 407,00 367,00 298,10 306,70 230,60 59,40 45,30

11
NOPAT O.P(tax expense) -56,30 20,30 31,60 10,50 2,50
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -13,70 27,40 33,10 13,80 2,50
NOPAT core business (tax expense) 77,00 71,30 29,50 3,90 1,00

12
NOPAT O.P(tax expense) 2,80 43,40 137,20 122,60 113,60 462,20
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 74,70 72,10 161,30 141,50 124,20 495,60
NOPAT core business (tax expense) 347,00 303,00 234,80 223,50 148,10 475,90

∆.Λ.Π. -∆.Π.Χ.Π. Ελληνικό Κ.Λ.Σ.

 
 

NOPAT O.P(tax expense)  = Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από φόρους με βάση τα Συνολικά Λειτουργικά Κέρδη
NOPAT pre-imp O.P (tax expense)  = Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από φόρους με βάση τα Λειτουργικά Κέρδη πριν από προβλέψεις απομείωσης
NOPAT core business (tax expense)  = Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από φόρους με βάση τα Λειτουργικά Κέρδη της κύριας τραπεζικής εργασίας
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Πίνακας ΙI 

αθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους προσαρμοσμένο για την αναβαλλόμενη 

.P (tax expense), Adj for Deferred Taxes] 

 

Κ

φορολογία 

[NOPAT O

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005
1 13,80 268,50 223,10 144,80

2 313,20 488,50 618,40 386,00

3 -63,40 10,60 15,50 12,10

4 12,20 23,90 0,90 -9,80

5 486,00 422,00

6 -425,10 -8,00 -251,10

7 -21,30 -40,40 -78,10 -18,60

8 -17,10 73,40 48,40

9 560,70 955,80 703,70 503,30

10 47,80 451,10 378,70 239,53

11 -59,40 19,70 32,30 10,70

12 -17,60 24,40 162,60 116,40

σε εκατ. 
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Πίνακας ΙΙΙ 

Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους προσαρμοσμένο για τις προβλέψεις 

απομείωσης 

[NOPAT O.P (tax expense), Adj for Provisions] 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997

1
NOPAT Adj for Provisions -185,80 -165,80 -109,10 -471,30 -65,10 305,40 53,30 134,00 131,50 71,80 -6,50 72,30

Net chargeoffs 406,50 455,70 369,50 717,20 199,20 89,10 76,30 85,70

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 220,70 289,90 260,40 245,90 134,10 305,40 142,40 210,30 217,20 71,80 -6,50 72,30

2
NOPAT Adj for Provisions 681,60 271,50 347,00 563,30 328,50 412,60 214,50 190,70

Net chargeoffs 193,90 341,0 361,10 40,10

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 875,50 612,50 708,10 603,40 328,50 412,60 214,50 190,70

3
NOPAT Adj for Provisions -35,00 6,00 13,80 12,20 3,70 0,60 2,90 0,60 0,30

Net chargeoffs
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -35,00 6,00 13,80 12,20 3,70 0,60 2,90 0,60 0,30

4
NOPAT Adj for Provisions 27,00 20,00 12,10 23,90 22,90 31,50 28,80 21,00 18,10 13,80 9,60 2,50

Net chargeoffs 17,80 30,40 11,60 12,20 9,0

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 44,80 50,40 23,70 36,10 31,90 31,50 28,80 21,00 18,10 13,80 9,60 2,50

5
NOPAT Adj for Provisions 783,00 723,00

Net chargeoffs
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 783,00 723,00

6
NOPAT Adj for Provisions -212,30 -95,60 186,60 132,20 143,90 158,40 341,20 292,40 239,80 100,40 69,70

Net chargeoffs 207,70 321,60 10,30

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -4,60 226,00 196,90 132,20 143,90 158,40 341,20 292,40 239,80 100,40 69,70

7
NOPAT Adj for Provisions -52,30 -64,10 -37,90 -21,20 -1,10 30,30 -6,30 -3,40 -5,60 29,60 11,70 7,10

Net chargeoffs 68,10 65,0 33,50 43,0 4,50 20,50

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 15,80 0,90 -4,40 21,80 -1,10 30,30 -1,80 17,10 -5,60 29,60 11,70 7,10

8
NOPAT Adj for Provisions 42,40 106,20 26,00 30,00 27,20 31,10 19,80 37,00 2,80 11,30 4,50

Net chargeoffs 27,30 6,20 64,0 4,50 20,50

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 69,70 112,40 90,00 30,00 27,20 35,60 40,30 37,00 2,80 11,30 4,50

9
NOPAT Adj for Provisions 802,50 1160,60 616,20 440,00 449,10 379,00 317,80 499,10 674,40 620,20 397,50 542,20

Net chargeoffs 205,70 228,40 59,80 30,0 -205,70

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 802,50 1160,60 821,90 668,40 508,90 379,00 317,80 499,10 704,40 620,20 397,50 336,50

10
NOPAT Adj for Provisions 118,20 482,00 348,00 261,30 82,70 134,10 121,70 132,50 181,10 126,70 39,50 18,50

Net chargeoffs 234,40 -9,70 61,60 51,80 76,20

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 352,60 472,30 409,60 313,10 158,90 134,10 121,70 132,50 181,10 126,70 39,50 18,50

11
NOPAT Adj for Provisions -13,70 27,40 33,10 13,80 2,50

Net chargeoffs
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -13,70 27,40 33,10 13,80 2,50

12
NOPAT Adj for Provisions 73,90 -1816,20 -451,90 141,50 124,20 495,60

Net chargeoffs 0,80 1.888,30 613,20

NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 74,70 72,10 161,30 141,50 124,20 495,60

∆.Λ.Π. - ∆.Π.Χ.Π Ελληνικό Κ.Λ.Σ.

 

 

 

NOPAT Adj for Provisions   = Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους, προσαρμοσμένο για τις προβλέψεις   

απομείωσης 

Net charge-offs   = Καθαρές Διαγραφές Δανείων 

NOPAT pre-imp O.P. (tax expense) = Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα πριν από προβλέψεις απομείωσης, αλλά μετά από 

φόρους 
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Πίνακας IV 

Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους προσαρμοσμένο για τις προβλέψεις 

απομείωσης και την αναβαλλόμενη φορολογία 

σε εκατ.
Τράπεζα 2008 2007 2006 2005

1
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου -11,50 57,40 22,70 32,50
NOPAT προσαρμοσμένο για προβλέψεις -185,80 -165,80 -109,10 -471,30
NOPAT προσαρμ. για φόρους και προβλέψεις -197,30 -108,40 -86,40 -438,80

2
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου -13,60 48,30 119,50 14,10
NOPAT Adj for Provisions 681,60 271,50 347,00 563,30
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 668,00 319,80 466,50 577,40

3
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου -11,20 7,60 4,10 2,10
NOPAT Adj for Provisions -35,00 6,00 13,80 12,20
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -46,20 13,60 17,90 14,30

4
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου 2,00 3,90 0,80 -1,90
NOPAT Adj for Provisions 27,00 20,00 12,10 23,90
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 29,00 23,90 12,90 22,00

5
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου 11,00 -12,00
NOPAT Adj for Provisions 783,00 723,00
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 794,00 711,00

6
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου 61,70 -9,30 -5,40
NOPAT Adj for Provisions -212,30 -95,60 186,60
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -150,60 -104,90 181,20

7
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου 12,30 0,00 1,30 -2,60
NOPAT Adj for Provisions -52,30 -64,10 -37,90 -21,20
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -40,00 -64,10 -36,60 -23,80

8
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου -13,20 12,80 16,80
NOPAT Adj for Provisions 42,40 106,20 26,00
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 29,20 119,00 42,80

9
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου 80,40 41,20 117,80 26,30
NOPAT Adj for Provisions 802,50 1160,60 616,20 440,00
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 882,90 1201,80 734,00 466,30

10
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου -64,90 45,90 30,60 -15,87
NOPAT Adj for Provisions 118,20 482,00 348,00 261,30
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 53,30 527,90 378,60 245,43

11
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου -3,10 -0,60 0,70 0,20
NOPAT Adj for Provisions -13,70 27,40 33,10 13,80
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -16,80 26,80 33,80 14,00

12
Φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου -20,40 -19,00 25,40 -6,20
NOPAT Adj for Provisions 73,90 -1816,20 -451,90 141,50
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 53,50 -1835,20 -426,50 135,30  
*Ο φόρος εκτός της τρέχουσας περιόδου περιλαμβάνει την αναβαλλόμενη φορολογία 
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Πίνακας V 

Συγκεντρωτικός Πίνακας με όλες τις Παραλλαγές Καθαρού Λειτουργικού Εισοδήματος μετά 

από Φόρους (πριν και μετά τις προσαρμογές) 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1

NOPAT O.P (tax expense) 25,30 211,10 200,40 112,30 67,70 145,40 108,80 200,00 188,50 8,30 -18,50 65,70
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 220,70 289,90 260,40 245,90 134,10 305,40 142,40 210,30 217,20 71,80 -6,50 72,30
NOPAT core business (tax expense) 716,20 617,00 635,70 639,00 545,40 703,30 537,60 520,90 489,90 205,80 224,10 321,10
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax 13,80 268,50 223,10 144,80
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes

209,20 347,30 283,10 278,40

NOPAT Adj for Provisions -185,80 -165,80 -109,10 -471,30 -65,10 305,40 53,30 134,00 131,50 71,80 -6,50 72,30
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -197,30 -108,40 -86,40 -438,80

2
NOPAT O.P(tax expense) 326,80 440,20 498,90 371,90 227,80 311,50 171,40 158,80
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 875,50 612,50 708,10 603,40 328,50 412,60 214,50 190,70
NOPAT core business (tax expense) 1681,40 1438,30 1272,50 1200,90 601,00 353,50 309,10 274,10
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax 313,20 488,50 618,40 386,00
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes

861,90 660,80 827,60 617,50

NOPAT Adj for Provisions 681,60 271,50 347,00 563,30 328,50 412,60 214,50 190,70
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 668,00 319,80 466,50 577,40

3
NOPAT O.P(tax expense) -52,20 3,00 11,40 10,00 1,70 0,00 2,40 0,30 0,10
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -35,00 6,00 13,80 12,20 3,70 0,60 2,90 0,60 0,30
NOPAT core business (tax expense) 66,60 67,50 68,20 67,10 62,80 8,60 13,50 9,70 7,40
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax -63,40 10,60 15,50 12,10
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes

-46,20 13,60 17,90 14,30

NOPAT Adj for Provisions -35,00 6,00 13,80 12,20 3,70 0,60 2,90 0,60 0,30
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -46,20 13,60 17,90 14,30

4
NOPAT O.P(tax expense) 10,20 20,00 0,10 -7,90 8,50 15,70 11,90 13,40 12,60 8,70 6,30 1,50
NOPAT O.P(tax rate) 10,50 20,25 1,92 -6,46 8,19
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 44,80 50,40 23,70 36,10 31,90 31,50 28,80 21,00 18,10 13,80 9,60 2,50
NOPAT core business (tax expense) 132,60 119,30 110,90 109,40 100,30 88,50 76,10 61,10 49,40 34,70 33,10 25,30
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax 12,20 23,90 0,90 -9,80
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes 46,80 54,30 24,50 34,20
NOPAT Adj for Provisions 27,00 20,00 12,10 23,90 22,90 31,50 28,80 21,00 18,10 13,80 9,60 2,50
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 29,00 23,90 12,90 22,00

5
NOPAT O.P(tax expense) 475,00 434,00
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 783,00 723,00
NOPAT core business (tax expense) 1376,00 1236,00
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax 486,00 422,00
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes 794,00 711,00
NOPAT Adj for Provisions 783,00 723,00
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 794,00 711,00

6
NOPAT O.P(tax expense) -486,80 1,30 -245,70 -46,80 64,90 81,40 275,00 213,50 198,00 66,70 39,90
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -4,60 226,00 196,90 132,20 143,90 158,40 341,20 292,40 239,80 100,40 69,70
NOPAT core business (tax expense) 640,00 824,70 812,00 665,20 607,60 574,00 596,20 477,20 496,10 366,70 327,50
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax -425,10 -8,00 -251,10
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes 57,10 216,70 191,50
NOPAT Adj for Provisions -212,30 -95,60 186,60 132,20 143,90 158,40 341,20 292,40 239,80 100,40 69,70
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -150,60 -104,90 181,20

∆.Λ.Π. Ελληνικό Κ.Λ.Σ.
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Πίνακας V (συνέχεια…) 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
7

NOPAT O.P(tax expense) -33,60 -40,40 -79,40 -16,00 -160,60 3,60 -32,00 2,50 -5,60 20,90 7,70 2,30
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 15,80 0,90 -4,40 21,80 -1,10 30,30 -1,80 17,10 -5,60 29,60 11,70 7,10
NOPAT core business (tax expense) 161,60 160,40 156,70 172,80 168,60 161,50 124,30 111,40 101,10 94,00 73,70 61,90
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax -21,30 -40,40 -78,10 -18,60
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes 28,10 0,90 -3,10 19,20
NOPAT Adj for Provisions -52,30 -64,10 -37,90 -21,20 -1,10 30,30 -6,30 -3,40 -5,60 29,60 11,70 7,10
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -40,00 -64,10 -36,60 -23,80

8
NOPAT O.P(tax expense) -3,90 60,60 31,60 13,00 10,70 18,90 23,70 22,30 -3,40 9,00 3,20
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 69,70 112,40 90,00 30,00 27,20 35,60 40,30 37,00 2,80 11,30 4,50
NOPAT core business (tax expense) 317,40 286,10 216,80 106,60 105,20 106,60 106,30 76,70 56,00 27,80 20,40
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax -17,10 73,40 48,40
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes 56,50 125,20 106,80
NOPAT Adj for Provisions 42,40 106,20 26,00 30,00 27,20 31,10 19,80 37,00 2,80 11,30 4,50
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 29,20 119,00 42,80

9
NOPAT O.P(tax expense) 480,30 914,60 585,90 477,00 373,90 251,50 201,80 381,70 592,90 438,20 227,40 79,30
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 802,50 1160,60 821,90 668,40 508,90 379,00 317,80 499,10 704,40 620,20 397,50 336,50
NOPAT core business (tax expense) 2257,40 2077,40 1610,20 1475,60 1316,70 1190,70 1106,40 955,60 765,20 988,20 873,30 653,20
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax 560,70 955,80 703,70 503,30
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes 882,90 1201,80 939,70 694,70
NOPAT Adj for Provisions 802,50 1160,60 616,20 440,00 449,10 379,00 317,80 499,10 674,40 620,20 397,50 542,20
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 882,90 1201,80 734,00 466,30

10
NOPAT O.P(tax expense) 112,70 405,20 348,10 255,40 76,70 71,00 58,00 72,00 135,70 99,10 32,20 14,90
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 352,60 472,30 409,60 313,10 158,90 134,10 121,70 132,50 181,10 126,70 39,50 18,50
NOPAT core business (tax expense) 980,70 755,70 669,70 628,40 480,70 407,00 367,00 298,10 306,70 230,60 59,40 45,30
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax 47,80 451,10 378,70 239,53
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes 287,70 518,20 440,20 297,23
NOPAT Adj for Provisions 118,20 482,00 348,00 261,30 82,70 134,10 121,70 132,50 181,10 126,70 39,50 18,50
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 53,30 527,90 378,60 245,43

11
NOPAT O.P(tax expense) -56,30 20,30 31,60 10,50 2,50
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) -13,70 27,40 33,10 13,80 2,50
NOPAT core business (tax expense) 77,00 71,30 29,50 3,90 1,00
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax -59,40 19,70 32,30 10,70
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes -16,80 26,80 33,80 14,00
NOPAT Adj for Provisions -13,70 27,40 33,10 13,80 2,50
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes -16,80 26,80 33,80 14,00

12
NOPAT O.P(tax expense) 2,80 43,40 137,20 122,60 113,60 462,20
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) 74,70 72,10 161,30 141,50 124,20 495,60
NOPAT core business (tax expense) 347,00 303,00 234,80 223,50 148,10 475,90
NOPAT O.P (tax expense) adj Def. Tax -17,60 24,40 162,60 116,40
NOPAT pre-imp O.P (tax expense) Adj for 
Deferred Taxes 54,30 53,10 186,70 135,30
NOPAT Adj for Provisions 73,90 -1816,20 -451,90 141,50 124,20 495,60
NOPAT Adj for Provisions and Deferred Taxes 53,50 -1835,20 -426,50 135,30

∆.Λ.Π. Ελληνικό Κ.Λ.Σ.
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Πίνακας VI 

Επενδυμένο Κεφάλαιο προσαρμοσμένο για αναβαλλόμενη φορολογία  

(Total Equity adj. for DTAs) 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1

Total Equity 888,90 1449,0 1.334,50 1.194,30 995,10 1006,0 850,40 1671,0 1.797,30 1407,0 618,90 624,80

Net Deferred Tax Asset (Liability) 400,10 304,50 362,20 385,60
Total Equity adj. for DTAs 488,80 1.144,50 972,30 808,70

2
Total Equity 2.369,30 2.740,20 2.435,80 1.951,40 2497,0 2.274,30 2.213,70 2113,0 1.957,40 1.705,50 1.029,80 693,70

Net Deferred Tax Asset (Liability) 157,90 75,20 123,50 146,10
Total Equity adj. for DTAs 2211,40 2665,00 2312,30 1805,30

3
Total Equity 136,50 197,80 199,60 131,10 135,30 134,30 138,10 102,80 108,30 70,40 23,90 18,40

Net Deferred Tax Asset (Liability) 10,60 5,00
Total Equity adj. for DTAs 125,90 126,10

4
Total Equity 320,70 316,40 153,20 152,90 185,50 199,80 130,10 135,10 139,40 139,20 52,0 52,80

Net Deferred Tax Asset (Liability) 17,60 13,50 20,20 21,00
Total Equity adj. for DTAs 303,10 302,90 133,00 131,90

5
Total Equity 2376,0 2354,0 973,30 531,90 135,90

Net Deferred Tax Asset (Liability)
Total Equity adj. for DTAs

6
Total Equity 201,70 840,0 798,40 n.a. 1.328,80 1.268,70 1.255,20 2014,0 1.847,50 1.735,70 580,20 580,70

Net Deferred Tax Asset (Liability) 222,80 309,40 307,50
Total Equity adj. for DTAs -21,10 530,60 490,90

7
Total Equity 232,20 302,20 130,80 209,90 144,60 214,80 184,40 214,40 220,0 121,40 112,70 42,70

Net Deferred Tax Asset (Liability) 44,10 56,40 56,40 57,70
Total Equity adj. for DTAs 188,10 245,80 74,40 152,20

8
Total Equity 696,20 780,0 749,60 249,70 301,50 292,30 282,20 233,70 224,10 217,60 123,80 23,30

Net Deferred Tax Asset (Liability) 54,80 13,20 7,00 7,10
Total Equity adj. for DTAs 641,40 766,80 742,60 242,60

9
Total Equity 6.433,80 6.535,90 6.118,50 2.972,50 2.652,20 2.544,20 2.351,80 2.264,40 2.070,40 2.144,40 1.169,60 877,80

Net Deferred Tax Asset (Liability) 174,00 22,80 50,10 63,20
Total Equity adj. for DTAs 6259,80 6513,10 6068,40 2909,30

10
Total Equity 2.623,80 2.944,30 1.628,10 1459,0 1.299,40 1.303,40 1.356,40 807,40 991,30 1012,0 248,80 115,70

Net Deferred Tax Asset (Liability) 166,70 51,80 37,70 82,60
Total Equity adj. for DTAs 2457,10 2892,50 1590,40 1376,40

11
Total Equity 274,70 383,10 399,80 234,90 39,30 36,10 34,70

Net Deferred Tax Asset (Liability) 13,10 0,20 -1,70 0,40
Total Equity adj. for DTAs 261,60 382,90 401,50 234,50

12
Total Equity 544,0 747,0 869,40 865,40 1.038,40 1.006,50 1400,0 1.324,90 1.340,90 1.292,30

Net Deferred Tax Asset (Liability) 92,00 37,30 -6,40 -31,50

Total Equity adj. for DTAs 452,00 709,70 875,80 896,90

∆.Λ.Π - ∆.Π.Χ.Π. Ελληνικό Κ.Λ.Σ.

 

 

 

 

Total Equity = Συνολική Καθαρή Θέση 

Net Deferred Tax Asset = Καθαρές(αφού γίνει συμψηφισμός απαιτήσεων και υποχρεώσεων)  Αναβαλλόμενες Φορολογικές 

Απαιτήσεις 
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Πίνακας VIΙ 

Επενδυμένο Κεφάλαιο προσαρμοσμένο για προβλέψεις απομείωσης δανείων  

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1

Συνολική Καθαρή Θέση 888,90 1449,0 1.334,50 1.194,30 995,10 1006,0 850,40 1671,0 1.797,30 1407,0 618,90 624,80
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 705,90 922,10 1.300,80 1.610,40 1.010,70 978,40 886,0 975,0 1.051,30 456,10 112,70 104,40

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης 1594,80 2371,10 2635,30 2804,70 2005,80 1984,40 1736,40 2646,00 2848,60 1863,10 731,60 729,20

2
Συνολική Καθαρή Θέση 2.369,30 2.740,20 2.435,80 1.951,40 2497,0 2.274,30 2.213,70 2113,0 1.957,40 1.705,50 1.029,80 693,70
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 1.014,10 609,20 739,30 823,0 621,10 439,70 315,0 228,90 170,20 88,0 58,70 35,20

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

3383,40 3349,40 3175,10 2774,40 3118,10 2714,00 2528,70 2341,90 2127,60 1793,50 1088,50 728,90

3
Συνολική Καθαρή Θέση 136,50 197,80 199,60 131,10 135,30 134,30 138,10 102,80 108,30 70,40 23,90 18,40
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 22,70 20,70 9,10 2,0 1,20 0,70 0,50 0,30

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

158,00 155,00 147,20 104,80 109,50 71,10 24,40 18,70

4
Συνολική Καθαρή Θέση 320,70 316,40 153,20 152,90 185,50 199,80 130,10 135,10 139,40 139,20 52,0 52,80
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 131,80 115,10 115,0 102,70 71,0 38,0 26,0 15,80 14,10 9,60 7,40 5,70

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

5
Συνολική Καθαρή Θέση 2376,0 2354,0 973,30 531,90 135,90
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 233,70 70,30 57,30

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

1207,00 602,20 193,20
6

Συνολική Καθαρή Θέση 201,70 840,0 798,40 1.328,80 1.268,70 1.255,20 2014,0 1.847,50 1.735,70 580,20 580,70
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 1.210,70 951,50 1.074,90 470,70 329,80 265,80 236,0 201,80 162,30 136,40 115,90

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

1412,40 1791,50 1873,30 1799,50 1598,50 1521,00 2250,00 2049,30 1898,00 716,60 696,60
7

Συνολική Καθαρή Θέση 232,20 302,20 130,80 209,90 144,60 214,80 184,40 214,40 220,0 121,40 112,70 42,70
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 271,0 279,30 288,80 266,20 201,0 83,70 61,0 36,80 32,90 17,90 33,60 29,60

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 503,20 581,50 419,60 476,10 345,60 298,50 245,40 251,20 252,90 139,30 146,30 72,30
8

Συνολική Καθαρή Θέση 696,20 780,0 749,60 249,70 301,50 292,30 282,20 233,70 224,10 217,60 123,80 23,30
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 224,40 181,40 136,50 78,30 61,30 50,50 38,40 42,50 27,80 5,10 3,10

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

920,60 961,40 886,10 379,80 353,60 332,70 272,10 266,60 245,40 128,90 26,40
9

Συνολική Καθαρή Θέση 6.433,80 6.535,90 6.118,50 2.972,50 2.652,20 2.544,20 2.351,80 2.264,40 2.070,40 2.144,40 1.169,60 877,80
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 956,90 898,20 947,70 921,20 947,50 869,40 837,90 783,90 759,30 670,0 587,60 439,20

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

7390,70 7434,10 7066,20 3893,70 3599,70 3413,60 3189,70 3048,30 2829,70 2814,40 1757,20 1317,00
10

Συνολική Καθαρή Θέση 2.623,80 2.944,30 1.628,10 1459,0 1.299,40 1.303,40 1.356,40 807,40 991,30 1012,0 248,80 115,70
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 481,90 317,20 312,90 361,50 400,90 384,50 299,50 114,20 70,70 40,60 8,60 3,90

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

3105,70 3261,50 1941,00 1820,50 1700,30 1687,90 1655,90 921,60 1062,00 1052,60 257,40 119,60
11

Total Equity 274,70 383,10 399,80 234,90 39,30 36,10 34,70
Reserves for Impaired Loans/ NPLs 35,70 39,30 0,80 0,50
Total Equity adj. for Loan Loss Reserve 274,70 418,80 439,10 235,70 39,80

12
Συνολική Καθαρή Θέση 544,0 747,0 869,40 865,40 1.038,40 1.006,50 1400,0 1.324,90 1.340,90 1.292,30
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης ∆ανείων 122,10 86,80 60,0 31,40 38,30 28,70

Συνολική Καθαρή Θέση προσαρμοσμένη για τις 
συσσωρευμένες προβλέψεις απομείωσης

666,10 833,80 929,40 896,80 1076,70 1035,20

∆.Λ.Π. - ∆.Π.Χ.Π. Ελληνικό Κ.Λ.Σ.
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Πίνακας VIΙΙ 

Επενδυμένο Κεφάλαιο προσαρμοσμένο για το αποθεματικό από διαφορές αποτίμησης 

χρεογράφων  

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1

Συνολική Καθαρή Θέση 888,90 1449,0 1.334,50 1.194,30 995,10 1006,0 850,40 1671,0 1.797,30 1407,0 618,90 624,80
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων 186,60 115,70 -899,50 -764,0 -874,20 -54,0 71,10 328,0 119,60 125,90
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 1241,20 1136,45 1444,85 1388,00 1287,50 1698,00 1761,75 1243,00 559,10 561,85

2
Συνολική Καθαρή Θέση 2.369,30 2.740,20 2.435,80 1.951,40 2497,0 2.274,30 2.213,70 2113,0 1.957,40 1.705,50 1.029,80 693,70
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -216,40 -2,30 -80,90 -27,70 391,90 290,50 399,20 387,60 374,50 314,40 172,90 124,70
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 2477,50 2741,35 2476,25 1965,25 2301,05 2129,05 2014,10 1919,20 1770,15 1548,30 943,35 631,35

3
Συνολική Καθαρή Θέση 136,50 197,80 199,60 131,10 135,30 134,30 138,10 102,80 108,30 70,40 23,90 18,40
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων

4
Συνολική Καθαρή Θέση 320,70 316,40 153,20 152,90 185,50 199,80 130,10 135,10 139,40 139,20 52,0 52,80
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -18,60 0,50
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 162,50 134,85

5
Συνολική Καθαρή Θέση 2376,0 2354,0 973,30 531,90 135,90
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων

6
Συνολική Καθαρή Θέση 201,70 840,0 798,40 n.a. 1.328,80 1.268,70 1.255,20 2014,0 1.847,50 1.735,70 580,20 580,70
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -142,80 8,40
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 273,10 835,80

7
Συνολική Καθαρή Θέση 232,20 302,20 130,80 209,90 144,60 214,80 184,40 214,40 220,0 121,40 112,70 42,70
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων 14,30 12,10 6,30 6,90 15,0 17,10 6,40 3,20
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 137,45 208,75 181,25 210,95 212,50 112,85 109,50 41,10

8
Συνολική Καθαρή Θέση 696,20 780,0 749,60 249,70 301,50 292,30 282,20 233,70 224,10 217,60 123,80 23,30
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -58,20 -3,40 -0,40 1,50 2,40 1,80 3,0 1,90
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 809,10 751,30 249,90 300,75 291,10 281,30 232,20 223,15

9
Συνολική Καθαρή Θέση 6.433,80 6.535,90 6.118,50 2.972,50 2.652,20 2.544,20 2.351,80 2.264,40 2.070,40 2.144,40 1.169,60 877,80
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -6,80 41,10
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 6121,90 2951,95

10
Συνολική Καθαρή Θέση 2.623,80 2.944,30 1.628,10 1459,0 1.299,40 1.303,40 1.356,40 807,40 991,30 1012,0 248,80 115,70
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων 111,0 62,30 -51,0 -81,30 -194,10 -37,10 9,20
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 1572,60 1427,85 1324,90 1344,05 1453,45 825,95 111,10

11
Συνολική Καθαρή Θέση 274,70 383,10 399,80 234,90 39,30 36,10 34,70
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων 0,90 13,60
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 382,65 393,00

12
Συνολική Καθαρή Θέση 544,0 747,0 869,40 865,40 1.038,40 1.006,50 1400,0 1.324,90 1.340,90 1.292,30
Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -155,10 5,0 106,10 230,20
Συνολική Καθαρή Θέση 
προσαρμ. για το Αποθ. Αποτιμ. Χρεογράφων 621,55 744,50 816,35 750,30

∆.Λ.Π.-∆.Π.Χ.Π. Ελληνικό Κ.Λ.Σ.

 
H προσαρμογή αφορά το Αποθεματικό των Διαθέσιμων προς Πώληση Τίτλων (AFS reserve) 

Συνολική Κ.Θ. προσαρμ.για το Αποθ. Αποτίμ. Χρεογράφων = Συνολική Κ.Θ -50%* Αποθ. Αποτίμ. Χρεογράφων 
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Πίνακας ΙΧ 

Επενδυμένο Κεφάλαιο μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 

     

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1

Συνολική Καθαρή Θέση 888,90 1449,0 1.334,50 1.194,30 995,10 1006,0 850,40 1671,0 1.797,30 1407,0 618,90 624,80
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 400,10 304,50 362,20 385,60
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

705,90 922,10 1.300,80 1.610,40 1.010,70 978,40 886,0 975,0 1.051,30 456,10 112,70 104,40

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων 186,60 115,70 -899,50 -764,0 -874,20 -54,0 71,10 328,0 119,60 125,90
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 1194,70 2066,60 2179,80 2361,25 2455,55 2366,40 2173,50 2673,00 2813,05 1699,10 671,80 666,25

2
Συνολική Καθαρή Θέση 2.369,30 2.740,20 2.435,80 1.951,40 2497,0 2.274,30 2.213,70 2113,0 1.957,40 1.705,50 1.029,80 693,70
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 157,90 75,20 123,50 146,10
Reserves for Impaired Loans/ NPLs 1.014,10 609,20 739,30 823,0 621,10 439,70 315,0 228,90 170,20 88,0 58,70 35,20
Securities Revaluation Reserves -216,40 -2,30 -80,90 -27,70 391,90 290,50 399,20 387,60 374,50 314,40 172,90 124,70

Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 3333,70 3275,35 3092,05 2642,15 2922,15 2568,75 2329,10 2148,10 1940,35 1636,30 1002,05 666,55
3

Συνολική Καθαρή Θέση 136,50 197,80 199,60 131,10 135,30 134,30 138,10 102,80 108,30 70,40 23,90 18,40
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 10,60 5,00
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

22,70 20,70 9,10 2,0 1,20 0,70 0,50 0,30

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 125,90 197,80 199,60 126,10 158,00 155,00 147,20 104,80 109,50 71,10 24,40 18,70

4
Συνολική Καθαρή Θέση 320,70 316,40 153,20 152,90 185,50 199,80 130,10 135,10 139,40 139,20 52,0 52,80
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 17,60 13,50 20,20 21,00
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

131,80 115,10 115,0 102,70 71,0 38,0 26,0 15,80 14,10 9,60 7,40 5,70

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -18,60 0,50

Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 434,90 418,00 257,30 234,60 256,50 237,80 156,10 150,65 153,50 148,80 59,40 58,50
5

Συνολική Καθαρή Θέση 2376,0 2354,0 973,30 531,90 135,90
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

233,70 70,30 57,30

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 2.376,00 2.354,00 1.207,00 602,20 193,20

6
Συνολική Καθαρή Θέση 201,70 840,0 798,40 1.328,80 1.268,70 1.255,20 2014,0 1.847,50 1.735,70 580,20 580,70
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 222,80 309,40 307,50
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

1.210,70 951,50 1.074,90 470,70 329,80 265,80 236,0 201,80 162,30 136,40 115,90

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -142,80 8,40
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 1.261,00 1.477,90 1.565,80 1.799,50 1.598,50 1.521,00 2.250,00 2.049,30 1.898,00 716,60 696,60
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Πίνακας ΙΧ (συνέχεια…) 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
7

Συνολική Καθαρή Θέση 232,20 302,20 130,80 209,90 144,60 214,80 184,40 214,40 220,0 121,40 112,70 42,70
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 44,10 56,40 56,40 57,70
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

271,0 279,30 288,80 266,20 201,0 83,70 61,0 36,80 32,90 17,90 33,60 29,60

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων 14,30 12,10 6,30 6,90 15,0 17,10 6,40 3,20
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 459,10 525,10 363,20 418,40 338,45 292,45 242,25 247,75 245,40 130,75 143,10 70,70

8
Συνολική Καθαρή Θέση 696,20 780,0 749,60 249,70 301,50 292,30 282,20 233,70 224,10 217,60 123,80 23,30
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 54,80 13,20 7,00 7,10
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

224,40 181,40 136,50 78,30 61,30 50,50 38,40 42,50 27,80 5,10 3,10

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -58,20 -3,40 -0,40 1,50 2,40 1,80 3,0 1,90
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 865,80 977,30 880,80 379,05 352,40 331,80 270,60 265,65 245,40 128,90 26,40

9
Συνολική Καθαρή Θέση 6.433,80 6.535,90 6.118,50 2.972,50 2.652,20 2.544,20 2.351,80 2.264,40 2.070,40 2.144,40 1.169,60 877,80
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 174,00 22,80 50,10 63,20
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

956,90 898,20 947,70 921,20 947,50 869,40 837,90 783,90 759,30 670,0 587,60 439,20

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -6,80 41,10
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 7.216,70 7.411,30 7.019,50 3.809,95 3.599,70 3.413,60 3.189,70 3.048,30 2.829,70 2.814,40 1.757,20 1.317,00

10
Συνολική Καθαρή Θέση 2.623,80 2.944,30 1.628,10 1459,0 1.299,40 1.303,40 1.356,40 807,40 991,30 1012,0 248,80 115,70
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 166,70 51,80 37,70 82,60
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

481,90 317,20 312,90 361,50 400,90 384,50 299,50 114,20 70,70 40,60 8,60 3,90

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων 111,0 62,30 -51,0 -81,30 -194,10 -37,10 9,20
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 2.939,00 3.209,70 1.847,80 1.706,75 1.725,80 1.728,55 1.752,95 940,15 1.062,00 1.052,60 257,40 115,00

11
Συνολική Καθαρή Θέση 274,70 383,10 399,80 234,90 39,30 36,10 34,70
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 13,10 0,20 -1,70 0,40
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

35,70 39,30 0,80 0,50

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων 0,90 13,60
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 261,60 418,15 434,00 235,30 39,80 36,10 34,70

12
Συνολική Καθαρή Θέση 544,0 747,0 869,40 865,40 1.038,40 1.006,50 1400,0 1.324,90 1.340,90 1.292,30
Καθαρή Αναβαλ. Φορολογική Απαίτηση 92,00 37,30 -6,40 -31,50
Συσσωρευμένες Προβλέψεις Απομείωσης 
∆ανείων 

122,10 86,80 60,0 31,40 38,30 28,70

Αποθεματικό Αποτίμησης Χρεογράφων -155,10 5,0 106,10 230,20

Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 651,65 794,00 882,75 813,20 1.076,70 1.035,20

∆.Λ.Π.-∆.Π.Χ.Π. Ελληνικό Κ.Λ.Σ.
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Πίνακας Χ 

Συγκεντρωτικός Πίνακας με όλες τις παραλλαγές για το Επενδυμένο Κεφάλαιο (πριν και μετά 

από προσαρμογές) 

 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1

Συνολική Καθαρή Θέση 888,90 1449,0 1.334,50 1.194,30 995,10 1006,0 850,40 1671,0 1.797,30 1407,0 618,90 624,80
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 488,80 1.144,50 972,30 808,70
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης.

1594,80 2371,10 2635,30 2804,70
2005,80 1984,40 1736,40 2646,00 2848,60 1863,10 731,60 729,20

Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 1241,20 1136,45 1444,85 1388,00 1287,50 1698,00 1761,75 1243,00 559,10 561,85
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 1194,70 2066,60 2179,80 2361,25 2455,55 2366,40 2173,50 2673,00 2813,05 1699,10 671,80 666,25

2
Συνολική Καθαρή Θέση 2.369,30 2.740,20 2.435,80 1.951,40 2497,0 2.274,30 2.213,70 2113,0 1.957,40 1.705,50 1.029,80 693,70
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 2211,40 2665,00 2312,30 1805,30
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης.

3383,40 3349,40 3175,10 2774,40
3118,10 2714,00 2528,70 2341,90 2127,60 1793,50 1088,50 728,90

Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων

2477,50 2741,35 2476,25 1965,25
2301,05 2129,05 2014,10 1919,20 1770,15 1548,30 943,35 631,35

Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 3333,70 3275,35 3092,05 2642,15 2922,15 2568,75 2329,10 2148,10 1940,35 1636,30 1002,05 666,55
3

Συνολική Καθαρή Θέση 136,50 197,80 199,60 131,10 135,30 134,30 138,10 102,80 108,30 70,40 23,90 18,40
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 125,90 126,10
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 158,00 155,00 147,20 104,80 109,50 71,10 24,40 18,70
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 125,90 197,80 199,60 126,10 158,00 155,00 147,20 104,80 109,50 71,10 24,40 18,70

4
Συνολική Καθαρή Θέση 320,70 316,40 153,20 152,90 185,50 199,80 130,10 135,10 139,40 139,20 52,0 52,80
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 303,10 302,90 133,00 131,90
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης.
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 162,50 134,85
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 434,90 418,00 257,30 234,60 256,50 237,80 156,10 150,65 153,50 148,80 59,40 58,50

5
Συνολική Καθαρή Θέση 2376,0 2354,0 973,30 531,90 135,90
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ.
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 1207,00 602,20 193,20
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 2.376,00 2.354,00 1.207,00 602,20 193,20

6
Συνολική Καθαρή Θέση 201,70 840,0 798,40 n.a. 1.328,80 1.268,70 1.255,20 2014,0 1.847,50 1.735,70 580,20 580,70
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. -21,10 530,60 490,90
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 1412,40 1791,50 1873,30 1799,50 1598,50 1521,00 2250,00 2049,30 1898,00 716,60 696,60
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 273,10 835,80
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 1.261,00 1.477,90 1.565,80 1.799,50 1.598,50 1.521,00 2.250,00 2.049,30 1.898,00 716,60 696,60

∆.Λ.Π - ∆.Π.Χ.Π Ελληνικό Κ.Λ.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 190



 

 

Πίνακας Χ (συνέχεια) 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
7

Συνολική Καθαρή Θέση 232,20 302,20 130,80 209,90 144,60 214,80 184,40 214,40 220,0 121,40 112,70 42,70
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 188,10 245,80 74,40 152,20
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 503,20 581,50 419,60 476,10 345,60 298,50 245,40 251,20 252,90 139,30 146,30 72,30
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 137,45 208,75 181,25 210,95 212,50 112,85 109,50 41,10
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 459,10 525,10 363,20 418,40 338,45 292,45 242,25 247,75 245,40 130,75 143,10 70,70

8
Συνολική Καθαρή Θέση 696,20 780,0 749,60 249,70 301,50 292,30 282,20 233,70 224,10 217,60 123,80 23,30
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 641,40 766,80 742,60 242,60
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 920,60 961,40 886,10 379,80 353,60 332,70 272,10 266,60 245,40 128,90 26,40
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 809,10 751,30 249,90 300,75 291,10 281,30 232,20 223,15
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 975,40 570,05 517,45 -117,85 530,93 500,35 474,25 389,70 379,13 463,00 252,70 49,70

9
Συνολική Καθαρή Θέση 6.433,80 6.535,90 6.118,50 2.972,50 2.652,20 2.544,20 2.351,80 2.264,40 2.070,40 2.144,40 1.169,60 877,80
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 6259,80 6513,10 6068,40 2909,30
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 7390,70 7434,10 7066,20 3893,70 3599,70 3413,60 3189,70 3048,30 2829,70 2814,40 1757,20 1317,00
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 6121,90 2951,95
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 7.216,70 7.411,30 7.019,50 3.809,95 3.599,70 3.413,60 3.189,70 3.048,30 2.829,70 2.814,40 1.757,20 1.317,00

10
Συνολική Καθαρή Θέση 2.623,80 2.944,30 1.628,10 1459,0 1.299,40 1.303,40 1.356,40 807,40 991,30 1012,0 248,80 115,70
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 2457,10 2892,50 1590,40 1376,40
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 3105,70 3261,50 1941,00 1820,50 1700,30 1687,90 1655,90 921,60 1062,00 1052,60 257,40 119,60
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 1572,60 1427,85 1324,90 1344,05 1453,45 825,95 111,10
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 2.939,00 3.209,70 1.847,80 1.706,75 1.725,80 1.728,55 1.752,95 940,15 1.062,00 1.052,60 257,40 115,00

11
Συνολική Καθαρή Θέση 274,70 383,10 399,80 234,90 39,30 36,10 34,70
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 261,60 382,90 401,50 234,50
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 418,80 439,10 235,70 39,80
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 382,65 393,00
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 261,60 418,15 434,00 235,30 39,80 36,10 34,70

12
Συνολική Καθαρή Θέση 544,0 747,0 869,40 865,40 1.038,40 1.006,50 1400,0 1.324,90 1.340,90 1.292,30
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αναβ. Φορολο. Απαίτ. 452,00 709,70 875,80 896,90
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Συσσωρ. Προβλ. 
Απομείωσης. 666,10 833,80 929,40 896,80 1076,70 1035,20
Συν. Κ.Θ. προσαρμ για Αποθεμ. Αποτίμ. 
Χρεογράφων 621,55 744,50 816,35 750,30
Προσαρμοσμένη Συν. Κ.Θ. 651,65 794,00 882,75 813,20 1.076,70 1.035,20

∆.Λ.Π - ∆.Π.Χ.Π Ελληνικό Κ.Λ.Σ.
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Πίνακας ΧΙ 
Εκτίμηση Κόστους Ιδίων Κεφαλαίων 

rF bi E(rM) E (ri) = rF + [E(rM) – rF]bi        

Απόδοση χωρίς 
κίνδυνο

Συντελεστής
beta

Αναμενόμενη Απόδοση 
Αγοράς (Γ.∆. Χ.Α.Α)

Αναμενόμενη 
Απόδοση
Ιδίων Κεφαλαίων

1
2008 4,80% 0,8436 -8,05% -6,04%
2007 3,96% 0,8411 1,45% 1,84%
2006 3,14% 1,0945 1,62% 1,48%
2005 2,16% 1,1991 2,42% 2,47%
2004 2,19% 0,4636 1,83% 2,02%
2003 2,28% 0,3738 2,47% 2,35%
2002 3,19% 0,3837 -3,09% 0,78%
2001 3,77% 0,3356 -2,57% 1,64%
2000 6,14% μη εισηγμένη -3,58%
1999 8,96% μη εισηγμένη 6,08%
1998 11,64% μη εισηγμένη 6,57%
1997 10,57% μη εισηγμένη 4,47%
2
2008 4,80% 1,1374 -8,05% -9,81%
2007 3,96% 1,1818 1,45% 0,99%
2006 3,14% 1,026 1,62% 1,58%
2005 2,16% 1,346 2,42% 2,50%
2004 2,19% 1,3974 1,83% 1,69%
2003 2,28% 1,2827 2,47% 2,52%
2002 3,19% 1,193 -3,09% -4,30%
2001 3,77% 1,0812 -2,57% -3,08%
2000 6,14% 0,9893 -3,58% -3,47%
1999 8,96% 0,9995 6,08% 6,08%
1998 11,64% 1,1879 6,57% 5,61%
1997 10,57% 1,0721 4,47% 4,03%
3
2008 4,80% 0,9699 -8,05% -7,66%
2007 3,96% 0,9858 1,45% 1,48%
2006 3,14% 1,308 1,62% 1,16%
2005 2,16% 0,8686 2,42% 2,38%
2004 2,19% 0,8194 1,83% 1,89%
2003 2,28% 1,0912 2,47% 2,48%
2002 3,19% 0,6801 -3,09% -1,08%
2001 3,77% 0,7278 -2,57% -0,84%
2000 6,14% 1,0484 -3,58% -4,05%
1999 8,96% 0,9719 6,08% 6,16%
1998 11,64% 1,2519 6,57% 5,29%
1997 10,57% μη εισηγμένη 4,47%
4
2008 4,80% 1,0431 -8,05% -8,60%
2007 3,96% 0,951 1,45% 1,57%
2006 3,14% 1,3985 1,62% 1,02%
2005 2,16% 1,235 2,42% 2,48%
2004 2,19% 1,4358 1,83% 1,68%
2003 2,28% 1,348 2,47% 2,53%
2002 3,19% 0,648 -3,09% -0,88%
2001 3,77% 1,0285 -2,57% -2,75%
2000 6,14% 1,2047 -3,58% -5,56%
1999 8,96% 1,1166 6,08% 5,75%
1998 11,64% 1,1762 6,57% 5,67%
1997 10,57% 0,9384 4,47% 4,84%
5
2008 4,80% 1,1491 -8,05% -9,96%
2007 3,96% 1,138 1,45% 1,10%
2006 3,14% 1,0559 1,62% 1,54%
2005 2,16% 1,0753 2,42% 2,43%
2004 2,19% 1,2459 1,83% 1,74%
2003 2,28% 1,1114 2,47% 2,49%
2002 3,19% 0,9345 -3,09% -2,68%
2001 3,77% 0,8407 -2,57% -1,56%
2000 6,14% 0,7976 -3,58% -1,61%
1999 8,96% 0,8887 6,08% 6,40%
1998 11,64% μη εισηγμένη 6,57%
1997 10,57% μη εισηγμένη 4,47%
6
2008 4,80% 0,6404 -8,05% -3,43%
2007 3,96% 0,4825 1,45% 2,74%
2006 3,14% 0,7269 1,62% 2,04%
2005 2,16% 1,3691 2,42% 2,51%
2004 2,19% 1,2207 1,83% 1,75%
2003 2,28% 1,612 2,47% 2,58%
2002 3,19% 1,0808 -3,09% -3,60%
2001 3,77% 1,157 -2,57% -3,56%
2000 6,14% 1,0632 -3,58% -4,19%
1999 8,96% 1,0857 6,08% 5,84%
1998 11,64% 1,2242 6,57% 5,43%
1997 10,57% 1,1603 4,47% 3,49%  
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Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1

Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 25,30 211,10 200,40 112,30 67,70 145,40 108,80 200,00 188,50 8,30 -18,50 65,70
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -197,30 -108,40 -86,40 -438,80
Συνολική Καθαρή Θέση 888,90 1449,0 1.334,50 1.194,30 995,10 1006,0 850,40 1671,0 1.797,30 1407,0 618,90 624,80
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 1194,70 2066,60 2179,80 2361,25 2455,55 2366,40 2173,50 2673,00 2813,05 1699,10 671,80 666,25
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -6,04% 1,84% 1,48% 2,47% 2,02% 2,35% 0,78% 1,64%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) 78,99 184,37 180,66 82,85 47,59 121,76 102,15 172,53
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές -125,14 -146,53 -118,65 -497,03 -49,62 -55,61 -17,01 -43,93
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές 0,05 0,14 0,15 0,08 0,05 0,14 0,06 0,10
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές -0,09 -0,11 -0,10 -0,50 -0,05 -0,07 -0,01 -0,02

2
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 326,80 440,20 498,90 371,90 227,80 311,50 171,40 158,80
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 668,00 319,80 466,50 577,40
Συνολική Καθαρή Θέση 2.369,30 2.740,20 2.435,80 1.951,40 2497,0 2.274,30 2.213,70 2113,0 1.957,40 1.705,50 1.029,80 693,70
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 3333,70 3275,35 3092,05 2642,15 2922,15 2568,75 2329,10 2148,10 1940,35 1636,30 1002,05 666,55
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -9,81% 0,99% 1,58% 2,50% 1,69% 2,52% -4,30% -3,08% -3,47% 6,08% 5,61% 4,03%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) 523,44 420,54 467,44 264,90 230,93 -57,31 95,20 65,09 67,96 -103,77 -57,79 -27,92
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 995,16 287,37 417,54 511,26 -49,39 -64,73 100,17 66,17 67,37 -99,56 -56,24 -26,83
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές 0,19 0,17 0,24 0,11 0,10 -0,03 0,05 0,03 0,04 -0,10 -0,08
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 0,36 0,12 0,21 0,20 -0,02 -0,03 0,05 0,03 0,04 -0,10 -0,08

3
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -52,20 3,00 11,40 10,00 1,70 0,00 2,40 0,30 0,10
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -46,20 13,60 17,90 14,30
Συνολική Καθαρή Θέση 136,50 197,80 199,60 131,10 135,30 134,30 138,10 102,80 108,30 70,40 23,90 18,40
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 125,90 197,80 199,60 126,10 158,00 155,00 147,20 104,80 109,50 71,10 24,40 18,70
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -7,66% 1,48% 1,16% 2,38% 1,89% 2,48% -1,08% -0,84% -4,05% 6,16% 5,29%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) -37,09 5,02 9,84 5,92 -0,42 -3,34 1,49 0,86 4,38 -4,34 -1,26
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές -36,55 10,67 15,59 11,30 -2,99 -3,85 1,59 0,88 4,43 -4,38 -1,29
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές -0,19 0,03 0,08 0,04 0,00 -0,02 0,01 0,01 0,06 -0,18 -0,07
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές -0,18 0,05 0,12 0,08 -0,02 -0,03 0,02 0,01 0,06 -0,18 -0,07

4
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 10,20 20,00 0,10 -7,90 8,50 15,70 11,90 13,40 12,60 8,70 6,30 1,50
& Αναβαλ.Φορολογία 29,00 23,90 12,90 22,00
Συνολική Καθαρή Θέση 320,70 316,40 153,20 152,90 185,50 199,80 130,10 135,10 139,40 139,20 52,0 52,80
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 434,90 418,00 257,30 234,60 256,50 237,80 156,10 150,65 153,50 148,80 59,40 58,50
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -8,60% 1,57% 1,02% 2,48% 1,68% 2,53% -0,88% -2,75% -5,56% 5,75% 5,67% 4,84%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) 37,79 15,04 -1,46 -11,68 5,39 10,64 13,04 17,11 20,36 0,70 3,35 -1,06
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 66,41 17,34 10,28 16,19 -4,30 -6,02 1,37 4,14 8,54 -8,55 -3,37 -2,83
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές 0,12 0,10 -0,01 -0,06 0,03 0,08 0,10 0,12 0,15 0,01 0,06
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 0,21 0,11 0,07 0,09 -0,02 -0,05 0,01 0,03 0,06 -0,16 -0,06
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Πίνακας ΧΙΙ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (EVA) (συνέχεια…) 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
5

Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 475,00 434,00
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 794,00 711,00
Συνολική Καθαρή Θέση 2376,0 2354,0 973,30 531,90 135,90
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 2.376,00 2.354,00 1.207,00 602,20 193,20
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -9,96% 1,10% 1,54% 2,43% 1,74% 2,49% -2,68% -1,56% -1,61% 6,40%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) 438,45 376,69
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 757,45 653,69
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές 0,19
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 0,32

6
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -486,80 1,30 -245,70 -46,80 64,90 81,40 275,00 213,50 198,00 66,70 39,90
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -150,60 -104,90 181,20
Συνολική Καθαρή Θέση 201,70 840,0 798,40 n.a. 1.328,80 1.268,70 1.255,20 2014,0 1.847,50 1.735,70 580,20 580,70
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 1.261,00 1.477,90 1.565,80 1.799,50 1.598,50 1.521,00 2.250,00 2.049,30 1.898,00 716,60 696,60
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -3,43% 2,74% 2,04% 2,51% 1,75% 2,58% -3,60% -3,56% -4,19% 5,84% 5,43% 3,49%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) -479,88 -21,75 -261,97 -70,09 32,15 126,54 346,71 290,90 96,70 35,21 19,65
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές -107,34 -145,46 149,29 -31,54 -41,26 54,69 80,12 85,86 -110,78 -38,90 -24,29
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές -0,57 -0,03 -0,06 0,03 0,06 0,19 0,17 0,17 0,06
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές -0,13 -0,18 -0,02 -0,03 0,03 0,04 0,05 -0,19 -0,07

7
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -33,60 -40,40 -79,40 -16,00 -160,60 3,60 -32,00 2,50 -5,60 20,90 7,70 2,30
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -40,00 -64,10 -36,60 -23,80
Συνολική Καθαρή Θέση 232,20 302,20 130,80 209,90 144,60 214,80 184,40 214,40 220,0 121,40 112,70 42,70
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 459,10 525,10 363,20 418,40 338,45 292,45 242,25 247,75 245,40 130,75 143,10 70,70
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -11,58% 1,29% 1,39% 2,46% 1,93% 2,48% -2,19% -2,96% -4,73% 6,23% 6,47% 3,56%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) -6,72 -44,29 -81,22 -21,16 -163,39 -1,73 -27,96 8,84 4,81 13,34 0,41 0,78
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 13,15 -70,85 -41,66 -34,08 -6,54 -7,25 5,31 7,33 11,61 -8,14 -9,26 -2,52
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές -0,02 -0,34 -0,39 -0,15 -0,76 -0,01 -0,13 0,04 0,04 0,12 0,01
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 0,04 -0,54 -0,20 -0,24 -0,03 -0,04 0,02 0,03 0,10 -0,07 -0,22

8
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -3,90 60,60 31,60 13,00 10,70 18,90 23,70 22,30 -3,40 9,00 3,20
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 29,20 119,00 42,80
Συνολική Καθαρή Θέση 696,20 780,0 749,60 249,70 301,50 292,30 282,20 233,70 224,10 217,60 123,80 23,30
Goodwill amortization accumulated 0,07
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 975,47 570,05 517,45 -117,85 530,93 500,35 474,25 389,70 379,13 463,00 252,70 49,70
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -0,39% 1,52% 2,17% 2,44% 1,79% 2,54% -2,17% -3,07% -4,00% 5,90%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) 72,18 100,74 73,87 -5,92 30,00 27,20 35,60 40,30 37,00 2,80
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 32,97 110,33 31,56 2,88 -9,48 -12,72 10,27 11,95 15,15 -27,30
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές 0,09 0,13 0,30 -0,02 0,10 0,10 0,15 0,18 0,17 0,02
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 0,04 0,15 0,13 0,01 -0,03 -0,05 0,04 0,05 0,07 -0,22
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Πίνακας ΧΙΙ – ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (EVA)(συνέχεια…) 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
9

Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 480,30 914,60 585,90 477,00 373,90 251,50 201,80 381,70 592,90 438,20 227,40 79,30
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 882,90 1201,80 734,00 466,30
Συνολική Καθαρή Θέση 6.433,80 6.535,90 6.118,50 2.972,50 2.652,20 2.544,20 2.351,80 2.264,40 2.070,40 2.144,40 1.169,60 877,80
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 7.216,70 7.411,30 7.019,50 3.809,95 3.599,70 3.413,60 3.189,70 3.048,30 2.829,70 2.814,40 1.757,20 1.317,00
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -16,21% 0,50% 0,92% 2,50% 1,69% 2,57% -5,34% -2,97% -3,26% 6,12% 5,49% 4,09%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) 1523,14 881,73 529,80 402,71 328,96 186,23 327,42 449,00 660,32 306,93 163,13 43,43
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 2052,64 1164,53 669,64 371,09 -61,00 -87,58 170,37 90,60 92,14 -172,29 -96,56 -53,82
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές 0,23 0,14 0,18 0,15 0,13 0,08 0,14 0,22 0,31 0,26 0,19
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 0,31 0,19 0,23 0,14 -0,02 -0,04 0,08 0,04 0,04 -0,15 -0,11

10
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 112,70 405,20 348,10 255,40 76,70 71,00 58,00 72,00 135,70 99,10 32,20 14,90
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 53,30 527,90 378,60 245,43
Συνολική Καθαρή Θέση 2.623,80 2.944,30 1.628,10 1459,0 1.299,40 1.303,40 1.356,40 807,40 991,30 1012,0 248,80 115,70
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 2.939,00 3.209,70 1.847,80 1.706,75 1.725,80 1.728,55 1.752,95 940,15 1.062,00 1.052,60 257,40 115,00
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -11,53% 1,21% 1,46% 2,48% 1,76% 2,50% -3,01% -2,09% -2,51% 5,95% 6,24% 4,01%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) 415,22 369,70 324,28 219,16 53,77 38,37 98,86 88,90 160,57 38,91 16,68 10,26
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 392,16 489,20 351,56 203,03 -30,46 -43,28 52,81 19,67 26,65 -62,60 -16,05 -4,62
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές 0,14 0,23 0,22 0,17 0,04 0,03 0,12 0,09 0,16 0,16 0,14
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 0,13 0,30 0,24 0,16 -0,02 -0,03 0,07 0,02 0,03 -0,25 -0,14

11
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -56,30 20,30 31,60 10,50 2,50
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους -16,80 26,80 33,80 14,00
Συνολική Καθαρή Θέση 274,70 383,10 399,80 234,90 39,30 36,10 34,70
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 261,60 418,15 434,00 235,30 39,80 36,10 34,70
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -1,58% 2,40% 1,84% 2,15%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) -38,04 13,23 18,57 3,51
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές -12,67 16,76 25,83 8,93
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές -0,10 0,03 0,08 0,09
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές -0,03 0,04 0,11 0,23

12
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 2,80 43,40 137,20 122,60 113,60 462,20
Προσαρμοσμένο για Προβλέψεις Απομείωσης
& Αναβαλ.Φορολογία 
Καθαρό Λειτουργικό Εισόδημα μετά από Φόρους 53,50 -1835,20 -426,50 135,30
Συνολική Καθαρή Θέση 544,0 747,0 869,40 865,40 1.038,40 1.006,50 1400,0 1.324,90 1.340,90 1.292,30
Προσαρμοσμένη Συνολική Καθαρή Θέση 651,65 794,00 882,75 813,20 1.076,70 1.035,20 1400,0 1.324,90 1.340,90 1.292,30
Εκτίμηση Κόστους Ι.Κ. -8,33% 1,46% 2,26%
EVA χωρίς προσαρμογές (Υπολειμματικό Εισόδημα) 47,28 26,76 112,02
EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 107,80 -1846,77 -446,49
Τυποποιημένη EVA χωρίς προσαρμογές 0,06 0,03 0,13
Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις δυνατές προσαρμογές 0,14 -2,12 -0,52
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1

Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 26772,40 21950,20 19253,90 19014,10 18060,00 16729,80 15890,10 14776,80 13785,50
Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 905444500,00 905444500,00 902418600,00 905444500,00 493598700,00 493598700,00 493598700,00 493598700,00 493598700,00

Τιμή Κλεισίματος έτους€ 1,40 3,82 3,90 4,99 3,35 4,09 3,44 4,49 5,30
Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 1267,62 3458,80 3519,43 4516,36 1652,07 2019,31 1696,50 2213,79 2614,10
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 28040,02 25409,00 22773,33 23530,46 19712,07 18749,11 17586,60 16990,59 16399,60
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 888,90 1449,00 1334,50 1194,30 995,10 1006,00 850,40 1671,00 1797,30
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 1194,70 2066,60 2179,80 2361,25 2455,55 2366,40 2173,50 2673,00 2813,05
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 27151,12 23960,00 21438,83 22336,16 18716,97 17743,11 16736,20 15319,59 14602,30
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 26845,32 23342,40 20593,53 21169,21 17256,52 16382,71 15413,10 14317,59 13586,55

2
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 63447,00 50377,00 43411,40 38976,40 29494,80 27317,30 25050,00 25905,00 26260,00 15621,50 11513,50 9422,30

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 451592500,00 451592500,00 448345800,00 447975600,00 434012800,00 433823000,00 410199700,00 410199700,00 359360100,00 328962600,00 308822000,00 208008000,00
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 6,10 22,66 20,84 16,06 13,90 10,83 5,19 9,04 16,56 22,77 12,22 6,69

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 2753,36 10233,54 9343,53 7192,70 6032,78 4696,13 2129,35 3706,97 5951,00 7490,15 3773,19 1391,16
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 66200,36 60610,54 52754,93 46169,10 35527,58 32013,43 27179,35 29611,97 32211,00 23111,65 15286,69 10813,46
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 2369,30 2740,20 2435,80 1951,40 2497,00 2274,30 2213,70 2113,00 1957,40 1705,50 1029,80 693,70
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 3333,70 3275,35 3092,05 2642,15 2922,15 2568,75 2329,10 2148,10 1940,35 1636,30 1002,05 666,55
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 63831,06 57870,34 50319,13 44217,70 33030,58 29739,13 24965,65 27498,97 30253,60 21406,15 14256,89 10119,76
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 62866,66 57335,19 49662,88 43526,95 32605,43 29444,68 24850,25 27463,87 30270,65 21475,35 14284,64 10146,91

3
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 2323,60 2572,90 2112,80 1856,00 1765,20 1713,40 1474,20 1138,10 516,40 446,90 236,50

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 74905700,00 74905700,00 74216200,00 58323200,00 45431400,00 44306500,00 31408600,00 31408600,00 31408300,00 23073200,00 18864300,00
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 0,80 2,72 3,92 3,00 2,34 2,80 2,88 4,43 6,07 18,42 6,80

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 60,22 203,74 290,70 175,14 106,08 124,06 90,52 139,14 190,52 424,89 128,35
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 2383,82 2776,64 2403,50 2031,14 1871,28 1837,46 1564,72 1277,24 706,92 871,79 364,85
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 136,50 197,80 199,60 131,10 135,30 134,30 138,10 102,80 108,30 70,40 23,90
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 125,90 197,80 199,60 126,10 158,00 155,00 147,20 104,80 109,50 71,10 24,40
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 2247,32 2578,84 2203,90 1900,04 1735,98 1703,16 1426,62 1174,44 598,62 801,39 340,95
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 2257,92 2578,84 2203,90 1905,04 1713,28 1682,46 1417,52 1172,44 597,42 800,69 340,45

4
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 4198,50 3588,20 2939,60 2315,90 2209,80 1836,00 1574,80 1873,80 1085,50 863,90 527,60 358,80

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 175364000,00 170307500,00 124776700,00 124776800,00 127220200,00 127220200,00 77914400,00 77914400,00 77914400,00 77914800,00 67861700,00 67861700,00
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 2,28 3,12 3,61 3,71 2,95 2,71 2,96 4,14 4,40 11,59 5,71 1,93

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 400,01 531,19 450,82 462,42 375,55 345,15 230,47 322,80 343,06 902,80 387,15 131,24
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 4598,51 4119,39 3390,42 2778,32 2585,35 2181,15 1805,27 2196,60 1428,56 1766,70 914,75 490,04
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 320,70 316,40 153,20 152,90 185,50 199,80 130,10 135,10 139,40 139,20 52,00 52,80
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 434,90 418,00 257,30 234,60 256,50 237,80 156,10 150,65 153,50 148,80 59,40 58,50
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 4277,81 3802,99 3237,22 2625,42 2399,85 1981,35 1675,17 2061,50 1289,16 1627,50 862,75 437,24
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 4163,61 3701,39 3133,12 2543,72 2328,85 1943,35 1649,17 2045,95 1275,06 1617,90 855,35 431,54
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια…) 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
5

Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 46895,00 38608,00 6758,60
Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 480883800,00 473292100,00 440430400,00

Τιμή Κλεισίματος έτους€ 21,87 17,74 21,28
Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 10514,52 8397,62 9371,92
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 57409,52 47005,62 16130,52
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 2376,00 2354,00 973,30
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 2376,00 2354,00 1207,00
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 55033,52 44651,62 15157,22
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 55033,52 44651,62 14923,52

6
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 29283,70 25795,30 20836,90 16585,90 15375,60 15193,10 15707,20 13802,40 11599,00 9386,60 8480,30

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 132391500 132391500 132391500 115289600 112247400 111620400 111620400 111620400 111620400 104902900 104902900
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 5,70 20,32 23,30 17,85 15,25 11,10 28,40 39,07 56,89 20,11 6,66

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 754,63 2690,20 3084,72 2058,27 1711,77 1239,10 3170,24 4361,01 6349,64 2109,91 699,07
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 30038,33 28485,50 23921,62 18644,17 17087,37 16432,20 18877,44 18163,41 17948,64 11496,51 9179,37
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 201,70 840,00 798,40 1328,80 1268,70 1255,20 2014,00 1847,50 1735,70 580,20 580,70
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 1261,00 1477,90 1565,80 1799,50 1598,50 1521,00 2250,00 2049,30 1898,00 716,60 696,60
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 29836,63 27645,50 23123,22 17315,37 15818,67 15177,00 16863,44 16315,91 16212,94 10916,31 8598,67
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 28777,33 27007,60 22355,82 16844,67 15488,87 14911,20 16627,44 16114,11 16050,64 10779,91 8482,77

7
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 4740,80 4032,90 3705,40 3300,20 3339,80 3186,30 2669,00 2368,30 1904,50 1800,80 1422,20 1116,20

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 176593700,00 176593700,00 229753100,00 113011700,00 88508700,00 56979100,00 56979100,00 56979100,00 56979100,00 52393800,00 52393800,00 39219900,00
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 1,01 3,27 4,55 5,16 4,19 2,91 1,94 5,16 8,33 20,39 7,04 3,19

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 177,48 576,93 1044,69 582,69 371,21 165,92 110,60 294,24 474,75 1068,41 368,59 125,07
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 4918,28 4609,83 4750,09 3882,89 3711,01 3352,22 2779,60 2662,54 2379,25 2869,21 1790,79 1241,27
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 232,20 302,20 130,80 209,90 144,60 214,80 184,40 214,40 220,00 121,40 112,70 42,70
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 459,10 525,10 363,20 418,40 338,45 292,45 242,25 247,75 245,40 130,75 143,10 70,70
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 4686,08 4307,63 4619,29 3672,99 3566,41 3137,42 2595,20 2448,14 2159,25 2747,81 1678,09 1198,57
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 4459,18 4084,73 4386,89 3464,49 3372,56 3059,77 2537,35 2414,79 2133,85 2738,46 1647,69 1170,57

8
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 18260,70 12145,40 8086,90 3034,40 2538,70 2303,00 2153,80 1896,00 1536,70 1323,20

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 288855200,00 288626700,00 277490100,00 102869000,00 95349000,00 95349000,00 95349000,00 95349000,00 95349100,00 95349000,00
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 1,89 4,98 7,76 4,40 2,84 3,06 2,28 3,96 6,63 16,54

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 545,94 1437,36 2153,32 452,62 270,79 291,77 217,40 377,58 632,36 1577,17
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 18806,64 13582,76 10240,22 3487,02 2809,49 2594,77 2371,20 2273,58 2169,06 2900,37
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 696,20 780,00 749,60 249,70 301,50 292,30 282,20 233,70 224,10 217,60
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 975,47 570,05 517,45 -117,85 530,93 500,35 474,25 389,70 379,13 463,00
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 18110,44 12802,76 9490,62 3237,32 2507,99 2302,47 2089,00 2039,88 1944,96 2682,77
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 17831,17 13012,71 9722,77 3604,87 2278,57 2094,42 1896,95 1883,88 1789,93 2437,37

9  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (συνέχεια…) 

 

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
9

Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 77852,30 64523,30 55187,70 50306,40 45649,90 46572,30 46808,10 45580,80 40818,10 35943,60 34318,50 27891,00
Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 537295300,00 536897300,00 534401300,00 406159300,00 400097000,00 400097500,00 400097600,00 393556200,00 393556200,00 393557900,00 358624800,00 274500200,00

Τιμή Κλεισίματος έτους€ 12,20 41,76 31,02 29,84 20,12 13,22 7,82 15,49 23,45 29,40 18,25 6,03
Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 6556,08 22418,68 16576,59 12117,76 8050,75 5290,09 3130,36 6094,22 9226,93 11570,21 6545,26 1656,33
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 84408,38 86941,98 71764,29 62424,16 53700,65 51862,39 49938,46 51675,02 50045,03 47513,81 40863,76 29547,33
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 6433,80 6535,90 6118,50 2972,50 2652,20 2544,20 2351,80 2264,40 2070,40 2144,40 1169,60 877,80
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 7216,70 7411,30 7019,50 3809,95 3599,70 3413,60 3189,70 3048,30 2829,70 2814,40 1757,20 1317,00
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 77974,58 80406,08 65645,79 59451,66 51048,45 49318,19 47586,66 49410,62 47974,63 45369,41 39694,16 28669,53
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 77191,68 79530,68 64744,79 58614,21 50100,95 48448,79 46748,76 48626,72 47215,33 44699,41 39106,56 28230,33

10
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 47390,00 39207,40 26112,30 19493,80 14472,00 12688,30 12718,10 10856,40 9267,00 6404,40 1715,00 821,30

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 336555200,00 346415700,00 284897700,00 288280000,00 268674000,00 265079700,00 224819600,00 224265500,00 224265500,00 166319800,00 139554700,00 83754000,00
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 6,27 26,14 22,75 13,49 9,59 7,22 4,49 7,44 12,61 17,97 14,50 2,55

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 2109,19 9056,69 6481,99 3889,19 2575,24 1912,55 1008,77 1668,31 2827,99 2988,60 2023,54 213,66
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 49499,19 48264,09 32594,29 23382,99 17047,24 14600,85 13726,87 12524,71 12094,99 9393,00 3738,54 1034,96
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 2623,80 2944,30 1628,10 1459,00 1299,40 1303,40 1356,40 807,40 991,30 1012,00 248,80 115,70
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 2939,00 3209,70 1847,80 1706,75 1725,80 1728,55 1752,95 940,15 1062,00 1052,60 257,40 115,00
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 46875,39 45319,79 30966,19 21923,99 15747,84 13297,45 12370,47 11717,31 11103,69 8381,00 3489,74 919,26
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 46560,19 45054,39 30746,49 21676,24 15321,44 12872,30 11973,92 11584,56 11032,99 8340,40 3481,14 919,96

11
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 1689,80 1972,00 1182,70

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 62683800,00 62683800,00 62683800,00
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 0,61 9,80 10,96

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 38,24 614,30 687,01
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 1728,04 2586,30 1869,71
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 274,70 383,10 399,80
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 261,60 418,15 434,00
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 1453,34 2203,20 1469,91
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 1466,44 2168,15 1435,71

12
Συνολικές Υποχρεώσεις (α) 14353,80 12435,40 11439,70

Αριθμός Μετοχών σε Κυκλοφορίας 31/12 177213100,00 177213100,00 175510800,00
Τιμή Κλεισίματος έτους€ 4,48 9,94 14,34

Αγοραία Αξία Μετοχών (β) 793,74 1760,79 2515,95
Αγοραία Αξία Τράπεζας (γ) = (α) + (β) 15147,54 14196,19 13955,65
Επενδυμένο Κεφάλαιο (Συνολική Κ.Θ) (δ) 544,00 747,00 869,40
Προσαρμοσμένο Επενδυμένο Κεφάλαιο (Προσαρμ. Κ.Θ.) (ε) 651,65 794,00 882,75
MVA χωρίς προσαρμογές (στ) = (γ) - (δ) 14603,54 13449,19 13086,25
MVA μετά από προσαρμογές στο κεφάλαιο (ζ) = (γ) - (ε) 14495,89 13402,19 13072,90  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ METOXΩΝ 
Ελληνικό Κ.Λ.Σ.

Τράπεζα 2008 2007 2006 2005 2004 2003
1

Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0,1 0,07 0 0
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 1,40 3,82 3,90 5,04 3,38 4,13
Μερισματική Απόδοση 0,00% 2,56% 2,07% 0,00% 0,00%
Μετοχική Απόδοση -63,35% -2,05% 49,03% -18,19% 19,03%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,63 0,01 0,51 -0,18 0,19

2
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0,8191 0,6825 0,546 0,39 0,1881
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 6,10 22,66 20,84 16,05 13,90 10,82
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Μετοχική Απόδοση -73,09% 8,74% 29,80% 15,51% 28,41% 108,53%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,73 0,13 0,34 0,19 0,32 1,

3
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 3,28
Μερισματική Απόδοση 0,00
Μετοχική Απόδοση -2,85%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR) -0,028452

4
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0,0776 0
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 2,28 3,12 3,63 3,72 2,96 2,72
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,02 0,00
Μετοχική Απόδοση -26,87% -13,67% -2,51%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,27 -0,12 -0,03

5
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0,8036 0,7331 0,5976 0,2789 0,1992
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 5,59 23,60 21,86 17,74 16,79 10,25
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03
Μετοχική Απόδοση -76,33% 7,93% 23,23% 5,69% 63,73% 37,86%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,76 0,12 0,27 0,09 0,66 0,

6
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0 0 0 0,3828
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 5,70 20,32 23,30 28,70 17,85 15,25
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Μετοχική Απόδοση -71,95% -12,79% 60,76% 17,07% 37,38%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,719488 -0,127897 0,607573 0,170689 0,408237

7
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 1,01 3,28 4,55 5,16 4,20 2,92
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,00
Μετοχική Απόδοση -69,24% -28,15%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,692378 -0,281504

8
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0 0,05 0,08 0,1
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 1,89 4,98 7,76 4,40 2,84 3,06
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,00 0,02 0,03 0,04
Μετοχική Απόδοση -62,05% -35,82% 54,93% -7,19% 34,21%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,62 -0,36 0,57 -0,05 0,39

9
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 1,2443 0,8888 1,326 0,4972 0,3187
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 12,20 41,76 31,02 30,14 20,33 13,36
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,04 0,03 0,07 0,04 0,04
Μετοχική Απόδοση -70,78% 34,61% 3,97% 48,27% 52,19% 68,99%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR) -0,71 0,39 0,07 0,55 0,56 0,

10
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0,705 0,5963 0,3727 0,3727 0,2236
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 6,27 26,14 22,83 13,54 9,62 7,24
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05
Μετοχική Απόδοση -76,03% 14,91% 68,65% 40,75% 32,85% 60,80%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,76 0,18 0,73 0,45 0,38 0,

11
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0,2 0,28
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 0,61 9,80 10,96 6,68
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,02 0,04
Μετοχική Απόδοση -93,78% -10,58% 64,07%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,94 -0,09 0,68

12
Ετήσιο Μέρισμα ανα Μετοχή (D) 0 0,2007
Τιμή Κλεισίματος Μετοχής 4,47 9,93 14,32
Μερισματική Απόδοση 0,00 0,01
Μετοχική Απόδοση -54,92% -30,69%
Συνολική Απόδοση Μετόχων (TSR -0,55 -0,29

∆.Λ.Π.

12

41

73

66
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Έτος Τράπεζα X3 X4 X7 X8 Y1 Y2 Y6 Y8 Ζ4 Z6 Z7 Ζ8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 W1
2008 1 78,99 -125,14 0,05 -0,09 27151,12 26845,32 28040,02 -0,435935 3,26 3,38 2,65 0,07 0,1 2,16 37,44 75,76 9,91 0,03
2007 1 184,37 -146,53 0,14 -0,11 23960,00 23342,40 25409,00 -0,009001 5,19 6,66 3,01 1,23 0,96 15,17 183,9 72,01 11,06 0,27
2006 1 180,66 -118,65 0,15 -0,10 21438,83 20593,53 22773,33 -0,106862 8,72 7,08 3,31 1,19 0,79 12,77 66,18 15,07 0,21
2005 1 82,85 -497,03 0,08 -0,50 22336,16 21169,21 23530,46 0,173271 11,18 6,42 3,52 0,82 0,58 17,94 63,28 18,95 0,24
2008 2 523,44 995,16 0,19 0,36 63831,06 62866,66 66200,36 -0,570163 2,35 3,8 2,45 0,64 0,55 13,08 82,91 63,22 16,82 1,15
2007 2 420,54 287,37 0,17 0,12 57870,34 57335,19 60610,54 0,036381 1,70 5,6 2,63 1,18 0,91 17,66 143 65,26 19,49 1,91
2006 2 467,44 417,54 0,24 0,21 50319,13 49662,88 52754,93 0,11326 2,55 5,75 2,84 1,61 1,13 22,9 92,39 60,38 19,54 1,28
2005 2 264,90 511,26 0,11 0,20 44217,70 43526,95 46169,10 0,062623 3,29 5,15 2,65 1,10 0,9 19,37 65,97 57,83 20,29 1,14
2008 3 -37,09 -36,55 -0,19 -0,18 2247,32 2257,92 2383,82 -0,529313 5,88 1,36 -2,00 -31,23 151,99 80,02 13,93 -0,64
2007 3 5,02 10,67 0,03 0,05 2578,84 2578,84 2776,64 -0,158385 8,13 2,06 0,12 1,51 234,90 73,74 24,02 0,09
2006 3 9,84 15,59 0,08 0,12 2203,90 2203,90 2403,50 0,115398 9,68 2,44 0,53 6,89 501,43 71,61 24,48 0,21
2005 3 5,92 11,30 0,04 0,08 1900,04 1905,04 2031,14 0,109268 7,26 2,73 0,72 0,54 8,00 173,68 70,64 22,63 0,19
2008 4 37,79 66,41 0,12 0,21 4277,81 4163,61 4598,51 -0,13589 3,75 7,82 2,68 0,24 3,20 58,71 74,92 18,58 0,07
2007 4 15,04 17,34 0,10 0,11 3802,99 3701,39 4119,39 -0,063853 3,82 9,07 2,89 0,57 8,52 124,85 74,29 21,82 0,15
2006 4 -1,46 10,28 -0,01 0,07 3237,22 3133,12 3390,42 -0,011037 4,73 5,39 3,24 0 0,07 143,52 74,88 18,89 0,01
2005 4 -11,68 16,19 -0,06 0,09 2625,42 2543,72 2778,32 0,098789 5,61 6,90 3,56 -0,33 -5,02 199,60 69,95 21,44 -0,08
2008 5 -0,625774 1,18
2007 5 0,033126 1,57
2006 5 438,45 757,45 0,19 0,32 55033,52 55033,52 57409,52 0,090722 6,74 3,03 1,03 15,13 44,99 60,30 14,81 1,26
2005 5 376,69 653,69 44651,62 44651,62 47005,62 0,024054 8,07 2,95 1,04 13,93 39,90 58,03 14,05 1,06
2008 6 -479,88 -107,34 -0,57 -0,13 29836,63 28777,33 30038,33 -0,552049 5,21 0,70 2,28 -1,33 -1,73 -93,54 81,29 74,25 17,15 -3,71
2007 6 -21,75 -145,46 -0,03 -0,18 27645,50 27007,60 28485,50 -0,059432 4,92 3,33 3,05 0,13 0,20 5,92 92,78 68,67 22,91 0,55
2006 6 -261,97 149,29 23123,22 22355,82 23921,62 -0,090526 6,24 3,93 3,53 -1,18 -1,16 -25,91 135,43 74,10 20,32 -1,77
2005 6 0,206171 4,18 5,87 3,24 0,58 0,46 8,48 982,73 77,36 6,38 0,65

W2
-0,63
0,01

-0,21
0,51

-0,73
0,13
0,34
0,19

-0,29
0,30
0,29

-0,27
-0,12
-0,03

-0,76
0,12
0,27
0,09

-0,72
-0,13
-0,19
0,61

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-TIMEΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (συνέχεια…) 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Α 

 

 

Έτος Τράπεζα X3 X4 X7 X8 Y1 Y2 Y6 Y8 Ζ4 Z6 Z7 Ζ8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 W1 W2
2008 6 -479,88 -107,34 -0,57 -0,13 29836,63 28777,33 30038,33 -0,552049 5,21 0,70 2,28 -1,33 -1,73 -93,54 81,29 74,25 17,15 -3,71 -0,72
2007 6 -21,75 -145,46 -0,03 -0,18 27645,50 27007,60 28485,50 -0,059432 4,92 3,33 3,05 0,13 0,20 5,92 92,78 68,67 22,91 0,55 -0,13
2006 6 -261,97 149,29 23123,22 22355,82 23921,62 -0,090526 6,24 3,93 3,53 -1,18 -1,16 -25,91 135,43 74,10 20,32 -1,77 -0,19
2005 6 0,206171 4,18 5,87 3,24 0,58 0,46 8,48 982,73 77,36 6,38 0,65 0,61
2008 7 -6,72 13,15 -0,02 0,04 4686,08 4459,18 4918,28 -0,511983 6,13 5,03 3,28 -0,72 -12,58 4,31 83,42 3,81 -0,21 -0,69
2007 7 -44,29 -70,85 -0,34 -0,54 4307,63 4084,73 4609,83 -0,143576 7,82 7,73 3,43 -0,99 -18,66 33,00 75,94 11,73 -0,25 -0,28
2006 7 -81,22 -41,66 -0,39 -0,20 4619,29 4386,89 4750,09 -0,054588 8,94 3,65 3,90 -2,16 -46,61 22,78 76,65 7,96 -0,70
2005 7 -21,16 -34,08 -0,15 -0,24 3672,99 3464,49 3882,89 0,089684 9,11 6,56 4,45 -0,46 -7,62 45,92 75,62 12,64 -0,12
2008 8 72,18 32,97 0,09 0,04 18110,44 17831,17 18806,64 -0,420768 1,81 3,87 1,68 0,01 0,01 0,16 46,84 64,39 16,49 0,13 -0,62
2007 8 100,74 110,33 0,13 0,15 12802,76 13012,71 13582,76 -0,192632 2,01 6,57 2,24 0,79 0,56 7,92 712,70 68,51 24,56 0,48 -0,36
2006 8 73,87 31,56 0,30 0,13 9490,62 9722,77 10240,22 0,246409 2,30 9,40 3,18 0,89 0,52 6,32 65,61 26,55 0,23 0,86
2005 8 -5,92 2,88 -0,02 0,01 3237,32 3604,87 3487,02 0,190134 8,23 3,12 0,73 0,48 6,22 69,36 25,02 0,19 0,57
2008 9 1523,14 2052,64 0,23 0,31 77974,58 77191,68 84408,38 -0,534288 1,69 8,26 2,98 0,62 7,41 37,69 66,20 11,78 2,71 -0,71
2007 9 881,73 1164,53 0,14 0,19 80406,08 79530,68 86941,98 0,129091 2,22 10,13 3,10 1,38 14,46 47,81 55,68 31,33 2,76 0,39
2006 9 529,80 669,64 0,18 0,23 65645,79 64744,79 71764,29 0,016902 2,81 11,09 3,04 1,47 1,02 12,84 77,32 53,43 35,73 2,11 0,07
2005 9 402,71 371,09 0,15 0,14 59451,66 58614,21 62424,16 0,171055 3,28 5,91 2,94 1,23 0,94 16,95 83,08 51,01 40,28 1,84 0,55
2008 10 415,22 392,16 0,14 0,13 46875,39 46560,19 49499,19 -0,620312 1,42 5,63 2,10 0,81 0,24 4,06 32,10 66,68 18,33 0,95 -0,76
2007 10 369,70 489,20 0,23 0,30 45319,79 45054,39 48264,09 0,060352 1,17 7,66 2,28 1,56 1,20 18,51 40,13 63,21 30,05 2,09 0,18
2006 10 324,28 351,56 0,22 0,24 30966,19 30746,49 32594,29 0,226975 1,64 6,43 2,85 1,92 1,39 22,03 62,40 67,03 25,42 1,54 0,73
2005 10 219,16 203,03 0,17 0,16 21923,99 21676,24 23382,99 0,148452 2,42 7,64 3,26 1,68 1,42 21,51 63,60 68,96 24,09 0,99 0,45
2008 11 -38,04 -0,10 -0,03 1453,34 1466,44 1728,04 -1,205896 16,26 2,36 -2,61 -17,12 6,70 60,34 14,39 -0,99 -0,94
2007 11 13,23 16,76 0,03 0,04 2203,20 2168,15 2586,30 -0,048584 2,53 19,43 2,70 1,88 1,03 5,19 47,24 58,28 22,42 0,33 -0,09
2006 11 18,57 25,83 0,08 0,11 1469,91 1435,71 1869,71 0,215034 3,98 33,80 2,03 4,06 3,37 9,96 103,20 59,87 32,87 0,69 0,68
2005 11 3,51 8,93 0,09 0,23 0,125806 1,09 426,32 1,17 6,90 9,03 14,05 785,25 24,93 310,66 1,58
2008 12 47,28 107,80 0,06 0,14 14603,54 14495,89 15147,54 -0,346031 1,71 3,79 2,46 0,27 0,02 0,43 107,26 47,01 25,84 0,02 -0,55
2007 12 26,76 -1846,77 0,03 -2,12 13449,19 13402,19 14196,19 -0,159186 1,42 6,01 2,44 0,34 5,37 248,98 45,69 29,66 0,25 -0,29
2006 12 112,02 -446,49 0,13 -0,52 13086,25 13072,90 13955,65 0,154967 1,23 7,60 2,27 1,15 15,82 151,58 39,02 22,47 0,78
2005 12 1,03 8,09 2,31 1,37 1,09 12,06 26,06 30,28  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β 

Έτος Τράπεζα X3 X4 X7 X8 Y1 Y2 Y6 Y8 Ζ4 Z6 Z7 Ζ8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 W1 W2
2004 1 47,59 -49,62 0,05 -0,05 18716,97 17256,52 19712,07 -0,087174 7,03 5,64 2,89 0,51 0,34 6,33 859,74 70,11 11,17 0,13 -0,18
2003 1 121,76 -55,61 0,14 -0,07 17743,11 16382,71 18749,11 0,07565 7,62 6,16 4,24 1,13 0,48 9 66,86 13,86 0,09 0,19
2002 1 102,15 -17,01 0,06 -0,01 16736,20 15413,10 17586,60 -0,115583 7,39 5,49 3,16 0,82 0,42 5,47 704,66 66,35 11,24 0,06
2001 1 172,53 -43,93 0,10 -0,02 15319,59 14317,59 16990,59 -0,072186 8,53 11,46 3,34 1,56 0,98 9,03 63,57 9,05 0,15
2000 1 14602,30 13586,55 16399,60 10,53 13,23 2,96 1,31 1,61 14,93 57,33 14,84 0,28
1999 1 5,16 11,15 1,3 0,4 2,12 28,42 608,15 58,96 18,22
1998 1 1,46 5,04 1,42 -0,15 0 0 58,74 16,74
1997 1 1,51 5,4 2,53 0,56 0 0 325,06 55,87 16,4
2004 2 230,93 -49,39 0,10 -0,02 33030,58 32605,43 35527,58 0,108587 3,09 8,85 2,89 0,51 0,34 6,33 859,74 70,11 11,17 0,95 0,32
2003 2 -57,31 -64,73 -0,03 -0,03 29739,13 29444,68 32013,43 0,319177 2,44 8,73 4,24 1,13 0,48 9,00 66,86 13,86 0,69 1,12
2002 2 95,20 100,17 0,05 0,05 24965,65 24850,25 27179,35 -0,240773 2 9,13 3,16 0,82 0,42 5,47 704,66 66,35 11,24 0,42
2001 2 65,09 66,17 0,03 0,03 27498,97 27463,87 29611,97 -0,263036 1,74 8,24 3,34 1,56 0,98 9,03 63,57 9,05 0,54
2000 2 67,96 67,37 0,04 0,04 30253,60 30270,65 32211,00 -0,138284 1,43 7,53 2,96 1,31 1,61 14,93 57,33 14,84 0,85
1999 2 -103,77 -99,56 -0,10 -0,10 21406,15 21475,35 23111,65 0,270344 1,14 11,04 1,30 0,40 2,12 28,42 608,15 58,96 18,22 1,28
1998 2 -57,79 -56,24 -0,08 -0,08 14256,89 14284,64 15286,69 0,261704 1,18 8,94 1,42 -0,15 0 0 58,74 16,74 0,75
1997 2 -27,92 -26,83 10119,76 10146,91 10813,46 0,129115 0,93 7,36 2,53 0,56 0 0 325,06 55,87 16,40 0,63
2004 3 -0,42 -2,99 0,00 -0,02 1735,98 1713,28 1871,28 -0,078871 1,95 7,66 2,75 0,18 0,13 1,78 60,11 25,46 -0,03 -0,17
2003 3 -3,34 -3,85 -0,02 -0,03 1703,16 1682,46 1837,46 -0,012536 2,02 7,84 2,82 -0,01 0,21 2,72 54,33 21,38 0,14 -0,03
2002 3 1,49 1,59 0,01 0,02 1426,62 1417,52 1564,72 -0,18671 0,85 9,37 2,69 0,14 0,14 1,66 294,21 65,56 15,52 0,08
2001 3 0,86 0,88 0,01 0,01 1174,44 1172,44 1277,24 -0,136499 0,29 9,03 2,57 0,11 0,10 0,85 55,32 0,01
2000 3 4,38 4,43 0,06 0,06 598,62 597,42 706,92 -0,482269 0,25 20,97 0,68 0 0 0 75,72 11,65 -0,12
1999 3 -4,34 -4,38 -0,18 -0,18 801,39 800,69 871,79 0,432407 0,24 15,75 2,61 0,72 0,62 5,09 889,77 55,67 43,65 0,39
1998 3 -1,26 -1,29 -0,07 -0,07 340,95 340,45 364,85 0,4198 0,28 10,11 3,98 0,27 0,23 2,36 67,78 25,00 0,10
1997 3 0,26 11,43 4,71 0,48 0,07 0,55 65,44 28,06
2004 4 5,39 -4,30 0,03 -0,02 2399,85 2328,85 2585,35 0,036667 3,95 8,39 3,49 0,63 0,39 4,52 411,93 72,08 20,08 0,07
2003 4 10,64 -6,02 0,08 -0,05 1981,35 1943,35 2181,15 -0,037548 2,56 10,88 3,87 1,38 0,87 9,82 327,31 71,15 17,69 0,13
2002 4 13,04 1,37 0,10 0,01 1675,17 1649,17 1805,27 -0,146317 2,38 8,26 3,35 0,98 0,64 8,90 210,77 62,61 26,03 0,22
2001 4 17,11 4,14 0,12 0,03 2061,50 2045,95 2196,60 -0,026434 1,87 7,21 3,33 1,31 0,85 9,98 292,13 41,33 0,26
2000 4 20,36 8,54 0,15 0,06 1289,16 1275,06 1428,56 -0,420222 2,40 12,84 4,38 1,87 1,17 9,33 166,86 46,77 33,86 0,20
1999 4 0,70 -8,55 0,01 -0,16 1627,50 1617,90 1766,70 0,307715 2,46 16,11 5,45 2,74 1,10 9,10 124,78 38,01 43,04 0,12
1998 4 3,35 -3,37 0,06 -0,06 862,75 855,35 914,75 0,469799 2,17 9,86 6,40 1,94 1,19 11,26 107,69 57,63 28,33 -0,02
1997 4 -1,06 -2,83 437,24 431,54 490,04 0,341481 2,37 14,72 6,02 0,74 0,49 4,68 101,94 57,14 25,53
2004 5 0,214122 0,78 0,66
2003 5 0,139453 0,58 0,41
2002 5 -0,144465 0,39
2001 5 -0,125148 0,46
2000 5 0,54
1999 5 15157,22 14923,52 16130,52 8,93 14,41 432,04 30,82 36,79 0,69
1998 5 4,77 16,56 480,34 37,48 28,69 0,06
1997 5 6,13 6,32 808,98 38,33 48,19
2004 6 -70,09 -31,54 -0,06 -0,02 17315,37 16844,67 18644,17 0,068441 3,50 8,18 3,18 -0,09 -0,25 -3,34 226,33 72,51 11,06 -0,60 0,17
2003 6 32,15 -41,26 0,03 -0,03 15818,67 15488,87 17087,37 0,137908 2,74 8,25 3,17 0,59 0,44 5,76 111,21 70,32 9,05 0,64 0,41
2002 6 126,54 54,69 0,06 0,03 15177,00 14911,20 16432,20 -0,407987 2,64 8,26 2,89 0,66 0,51 5,27 60,72 59,53 6,97 0,47
2001 6 346,71 80,12 0,19 0,04 16863,44 16627,44 18877,44 -0,138494 2,72 12,82 3,52 2,19 1,70 14,65 100,94 47,63 12,20 0,50
2000 6 290,90 85,86 0,17 0,05 16315,91 16114,11 18163,41 -0,163162 2,97 13,39 3,30 2,34 1,48 11,97 225,77 42,17 26,40 2,55
1999 6 96,70 -110,78 0,17 -0,19 16212,94 16050,64 17948,64 0,451529 3,03 14,96 3,53 2,28 7,27 73,16 290,97 38,98 23,44 8,91
1998 6 35,21 -38,90 0,06 -0,07 10916,31 10779,91 11496,51 0,479742 3,05 6,18 2,87 0,93 0,42 6,82 279,48 43,55 24,94 0,69
1997 6 19,65 -24,29 8598,67 8482,77 9179,37 2,95 6,85 2,68 0,63 0,47 7,33 182,36 42,03 25,18 0,74  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (συνέχεια…) -ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β 

Έτος Τράπεζα X3 X4 X7 X8 Y1 Y2 Y6 Y8 Ζ4 Z6 Z7 Ζ8 Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 W1 W2
2004 7 -163,39 -6,54 -0,76 -0,03 3566,41 3372,56 3711,01 0,158437 8,26 4,46 4,15 0,04 -4,61 -88,43 28,66 64,09 5,06 -1,82
2003 7 -1,73 -7,25 -0,01 -0,04 3137,42 3059,77 3352,22 0,176166 3,38 6,96 4,08 1,01 0,21 3,21 38,57 70,36 5,79 0,13
2002 7 -27,96 5,31 -0,13 0,02 2595,20 2537,35 2779,60 -0,424961 2,98 7,18 3,52 0,00 -1,09 -14,85 41,35 69,52 5,08 -0,51
2001 7 8,84 7,33 0,04 0,03 2448,14 2414,79 2662,54 -0,207763 2,26 9,45 3,83 0,94 0,32 3,50 125,05 61,56 11,44 0,17
2000 7 4,81 11,61 0,04 0,10 2159,25 2133,85 2379,25 -0,388711 2,85 11,55 3,90 -0,01 0 0 260,74 52,78 19,11 0,21
1999 7 13,34 -8,14 0,12 -0,07 2747,81 2738,46 2869,21 0,462196 1,94 6,74 3,76 1,66 1,05 15,55 172,26 46,98 21,79 0,35
1998 7 0,41 -9,26 0,01 -0,22 1678,09 1647,69 1790,79 0,34361 4,28 7,92 3,91 0,87 0,56 9,65 375,29 48,99 24,29 0,18
1997 7 0,78 -2,52 1198,57 1170,57 1241,27 5,45 3,83 3,90 0,35 0,20 5,43 296,50 44,34 22,31 0,06
2004 8 30,00 -9,48 0,10 -0,03 2507,99 2278,57 2809,49 -0,032403 3,78 12,02 3,69 1,43 1,35 12,36 70,17 22,94 0,14 -0,05
2003 8 27,20 -12,72 0,10 -0,05 2302,47 2094,42 2594,77 0,127787 3,29 12,86 4,10 1,49 1,47 12,85 69,36 17,85 0,19 0,39
2002 8 35,60 10,27 0,15 0,04 2089,00 1896,95 2371,20 -0,23976 2,97 13,10 4,65 2,01 1,23 10,93 67,79 13,76 0,18
2001 8 40,30 11,95 0,18 0,05 2039,88 1883,88 2273,58 -0,223949 2,54 12,33 5,32 2,61 1,16 9,87 580,63 69,30 23,60 0,19
2000 8 37,00 15,15 0,17 0,07 1944,96 1789,93 2169,06 -0,396917 3,32 14,58 4,54 2,80 1,35 10,05 80,01 70,22 18,29 0,16
1999 8 2,80 -27,30 0,02 -0,22 2682,77 2437,37 2900,37 3,37 16,44 4,33 0,79 -0,09 -0,59 146,34 51,67 38,54 0,45
1998 8 1,26 19,08 4,16 1,57 1,61 12,51 291,32 51,67 39,99
1997 8 1,21 6,92 5,06 0,90 1,16 19,81 126,19 67,85 27,87
2004 9 328,96 -61,00 0,13 -0,02 51048,45 50100,95 53700,65 0,182374 3,41 6,02 2,59 1,00 0,61 11,52 333,87 55,55 13,41 0,97 0,56
2003 9 186,23 -87,58 0,08 -0,04 49318,19 48448,79 51862,39 0,227868 3,75 5,60 2,28 0,76 0,59 11,78 107,69 45,41 13,60 0,90 0,73
2002 9 327,42 170,37 0,14 0,08 47586,66 46748,76 49938,46 -0,296482 3,71 5,11 2,12 0,60 0,43 8,97 181,16 44,18 13,81 0,54
2001 9 449,00 90,60 0,22 0,04 49410,62 48626,72 51675,02 -0,180139 4,26 4,99 2,10 1,23 1,04 21,69 312,25 36,78 22,33 1,23
2000 9 660,32 92,14 0,31 0,04 47974,63 47215,33 50045,03 -0,098282 4,99 5,10 1,93 2,02 1,60 30,82 560,99 33,73 29,49 1,82
1999 9 306,93 -172,29 0,26 -0,15 45369,41 44699,41 47513,81 0,207046 5,34 6,00 2,38 1,70 1,31 29,17 502,09 31,20 28,03 1,94
1998 9 163,13 -96,56 0,19 -0,11 39694,16 39106,56 40863,76 0,480681 5,59 3,42 2,28 1,07 0,83 25,94 27,97 31,10 1,14
1997 9 43,43 -53,82 28669,53 28230,33 29547,33 0,268856 6,56 3,17 1,67 0,42 0,27 9,84 270,25 21,75 29,57 0,50
2004 10 53,77 -30,46 0,04 -0,02 15747,84 15321,44 17047,24 0,123356 3,34 9,37 2,99 0,67 0,61 6,99 16,45 73,62 9,55 0,54 0,38
2003 10 38,37 -43,28 0,03 -0,03 13297,45 12872,30 14600,85 0,20628 3,83 10,27 2,79 0,70 0,60 6,32 10,84 68,92 7,80 0,38 0,66
2002 10 98,86 52,81 0,12 0,07 12370,47 11973,92 13726,87 -0,219558 3,55 10,67 2,80 0,62 0,67 7,98 9,24 57,80 6,24 0,30
2001 10 88,90 19,67 0,09 0,02 11717,31 11584,56 12524,71 -0,229201 1,95 7,44 2,67 0,85 0,64 7,74 66,65 49,11 17,31 0,27
2000 10 160,57 26,65 0,16 0,03 11103,69 11032,99 12094,99 -0,153809 1,57 10,70 3,40 1,88 1,78 15,66 83,70 43,24 21,85 0,72
1999 10 38,91 -62,60 0,16 -0,25 8381,00 8340,40 9393,00 0,093156 1,40 15,80 4,85 4,24 2,64 19,65 254,66 38,49 36,03 0,96
1998 10 16,68 -16,05 0,14 -0,14 3489,74 3481,14 3738,54 0,754658 1,12 14,51 3,26 2,81 2,50 19,92 124,29 38,78 25,92 0,46
1997 10 10,26 -4,62 919,26 919,96 1034,96 0,3669 0,91 14,09 4,21 2,51 1,89 15,88 76,71 45,25 24,57 0,22
2004 11 36,09 0,16 2,39 2,39 8,22 111,11 40,28 40,20
2003 11 48,07 0,67 1,60 1,60 4,24 195,59 27,34 58,98
2002 11 83,41 1,45 -0,32 -0,32 -0,69 27,26 83,21
2001 11
2000 11
1999 11
1998 11
1997 11
2004 12 1,78 10,88 2,20 1,72 1,13 11,37 19,92
2003 12 1,40 11,11 3,12 2,88 2,23 19,13 20,12
2002 12 15,21 2,68 2,03 2,10 15,75 13,68
2001 12 15,58 1,07 0,57 0,66 4,79 11,63
2000 12 16,40 1,86 1,37 1,45 10,35 10,04 11,60
1999 12 16,29 2,22 1,77 2,09 14,96 8,81 6,24
1998 12
1997 12
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 
Μεταβλητή Σύμβολο 

Παραλλαγές Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας  
Οικονομική Προστιθέμενη Αξία χωρίς προσαρμογές (βασική EVA) x3 
Οικονομική Προστιθέμενη Αξία μετά από όλες τις τραπεζικές 
προσαρμογές (προσαρμοσμένη EVA) 

x4 

Τυποποιημένη Οικονομική Προστιθέμενη Αξία χωρίς προσαρμογές 
(τυποποιημένη βασική EVA) 

x7 

Τυποποιημένη Οικονομική Προστιθέμενη Αξία μετά από όλες τις 
προσαρμογές (τυποποιημένη προσαρμοσμένη EVA) 

x8 

∆είκτες Λογιστικού Κέρδους και Λειτουργικού Λογιστικού 
Κέρδους 

 

Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) w1 
Απόδοση επί του Μέσου Ενεργητικού (ROA) z9 
Απόδοση επί της Μέσης Καθαρής Θέσης (ROE) z10 
Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου z7 
Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων / Μέσος Όρος Ενεργητικού z8 
Παραλλαγές ∆ημιουργίας Αξίας με βάση ∆εδομένα Αγοράς  
Αγοραία Προστιθέμενη Αξίας χωρίς προσαρμογές στο επενδυμένο 
κεφάλαιο  (βασική MVA) 

y1 

Αγοραία Προστιθέμενη Αξία μετά από τις προσαρμογές στο επενδυμένο 
Κεφάλαιο (προσαρμοσμένη MVA) 

y2 

Αγοραία Αξία Τράπεζας  y6 
Λογαριθμική Χρηματιστηριακή Απόδοση  y8 
Συνολική Απόδοση Μετόχων (total shareholder return) w2 
Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού  
Αποθεματικό για Ζημίες από ∆άνεια / Ακαθάριστα ∆άνεια (προ 
προβλέψεων) 

z4 

∆είκτες Κεφαλαιακής ∆ομής (χρηματοοικονομικής μόχλευσης)  
Καθαρή Θέση / Υποχρεώσεις z6 
∆είκτες Ρευστότητας  
∆είκτης ∆ιατραπεζικής (interbank ratio) z11 
Καθαρά ∆άνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού z12 
Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων και 
∆ανειζομένων (Liquid Assets / Tot Dep & Bor) 

z13 

  
  

 



 

 

7o ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ: 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

7.1. Γενικές Πληροφορίες για τη  Δομή των Δεδομένων 

Η οικονομετρική ανάλυση που παρουσιάζεται στο παρόν κεφάλαιο έχει κύριο στόχο τη 

διερεύνηση της συσχέτισης των παραλλαγών κέρδους, οικονομικού και λογιστικού, και άλλων 

προσδιοριστικών του κέρδους χρηματοοικονομικών δεικτών (ρευστότητας, μόχλευσης, ποιότητας 

ενεργητικού) με την αξία των μετόχων, όπως η τελευταία μετριέται για τις εισηγμένες τράπεζες με 

την Αγοραία Προστιθέμενη Αξία ή εναλλακτικά με την Αγοραία Αξία ή τη Λογαριθμική 

Χρηματιστηριακή Απόδοση. Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν οι υπολογισμοί και δόθηκαν οι 

τιμές για όλες τις εξεταζόμενες μεταβλητές.  

 

Πιο συγκεκριμένα, οι μεταβλητές οι οποίες αναλύονται στατιστικά και των οποίων οι συσχετίσεις 

εξετάζονται οικονομετρικά είναι οι ακόλουθες: 

 

Μεταβλητή Σύμβολο 

Παραλλαγές Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας  

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία χωρίς προσαρμογές (βασική EVA) x3 

Οικονομική Προστιθέμενη Αξία μετά από όλες τις τραπεζικές προσαρμογές 

(προσαρμοσμένη EVA) 

x4 

Τυποποιημένη Οικονομική Προστιθέμενη Αξία χωρίς προσαρμογές (τυποποιημένη 

βασική EVA) 

x7 

Τυποποιημένη Οικονομική Προστιθέμενη Αξία μετά από όλες τις προσαρμογές 

(τυποποιημένη προσαρμοσμένη EVA) 

x8 

Δείκτες Λογιστικού Κέρδους και Λειτουργικού Λογιστικού Κέρδους  

Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) w1 

Απόδοση του Μέσου Ενεργητικού (ROA) z9 

Απόδοση της Μέσης Καθαρής Θέσης (ROE) z10 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου z7 

Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων / Μέσος Όρος Ενεργητικού z8 

Παραλλαγές Δημιουργίας Αξίας με βάση Δεδομένα Αγοράς  

Αγοραία Προστιθέμενη Αξίας χωρίς προσαρμογές στο επενδυμένο κεφάλαιο  (βασική 

MVA) 

y1 
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Αγοραία Προστιθέμενη Αξία μετά από προσαρμογές στο επενδυμένο Κεφάλαιο 

(προσαρμοσμένη MVA) 

y2 

Αγοραία Αξία Τράπεζας  y6 

Λογαριθμική Χρηματιστηριακή Απόδοση  y8 

Συνολική Απόδοση Μετόχων  w2 

Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού  

Αποθεματικό για Ζημίες από Δάνεια / Ακαθάριστα Δάνεια (προ προβλέψεων) z4 

Δείκτες Κεφαλαιακής Δομής (χρηματοοικονομικής μόχλευσης)  

Καθαρή Θέση / Υποχρεώσεις z6 

Δείκτες Ρευστότητας  

Δείκτης Διατραπεζικής  z11 

Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού z12 

Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων z13 

 

Στις παλινδρομήσεις που θα ακολουθήσουν, οι παραλλαγές της δημιουργίας αξίας με βάση την 

αγορά αποτελούν τις εξαρτημένες μεταβλητές, ενώ τα υπόλοιπα μέτρα αποτελούν τις ανεξάρτητες 

μεταβλητές, οι οποίες εξετάζονται ως προς την ικανότητά τους να ερμηνεύουν την εκάστοτε 

εξαρτημένη. Η επιλογή αυτών των εξαρτημένων μεταβλητών παρατηρείται σε πολλές εμπειρικές 

μελέτες (βλ. κεφ. 4 και 5). Εξαίρεση αποτελεί η Συνολική Απόδοση των Μετόχων, η οποία, αν και 

συγκαταλέγεται στα μέτρα αξίας με βάση δεδομένα αγοράς, λαμβάνει θέση ανεξάρτητης και όχι 

εξαρτημένης μεταβλητές στις παλινδρομήσεις. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί μέτρο το οποίο 

προτείνεται από εταιρίες συμβούλων (Boston Consulting Group, 2000) ως εναλλακτικό της 

Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας, οπότε και στην παρούσα έρευνα εξετάζεται από τη θέση της 

επεξηγηματικής μεταβλητής. 

 

Όσον αφορά στη δομή των δεδομένων που αναλύονται οικονομετρικά στην επόμενη ενότητα 

σημειώνονται τα εξής: 

 Το σύνολο των δεδομένων που εξετάζονται στην παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται από δύο 

διαστάσεις, τη διάσταση των μονάδων, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι τράπεζες 

(cross sectional) και τη διάσταση του χρόνου (time series). Η συλλογή δεδομένων αυτής 

της μορφής πραγματοποιείται παρακολουθώντας τις ίδιες μονάδες για την ίδια χρονική 

περίοδο. Ειδικότερα, οι παρατηρήσεις του δείγματος αφορούν μεταβλητές οι οποίες 

αντιστοιχούν στις ίδιες τράπεζες για συγκεκριμένες διαδοχικές χρονικές περιόδους (12 

έτη). Συνεπώς, πρόκειται για ένα σύνολο δεδομένων της μορφής πίνακα (panel data set), το 

οποίο απαιτεί ειδική μεθοδολογία ανάλυσης. 
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 Όπως αναφέρθηκε και στο 6ο Κεφάλαιο  (παρ. 6.6.) λόγω της υιοθέτησης των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) το 2005 από τις ελληνικές τράπεζες, κρίνεται απαραίτητη η 

διάσπαση του δείγματος σε δύο υποσύνολα, πριν και μετά την εφαρμογή των ΔΛΠ, 

δηλαδή η πρώτη υποομάδα περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 2005-2008, ενώ η δεύτερη τη 

χρονική περίοδο 1997-2004.  

 Στα δύο υποσύνολα του δείγματος κάθε τράπεζα έχει διαφορετικό αριθμό παρατηρήσεων 

για τις εξεταζόμενες μεταβλητές, λόγω μη διαθεσιμότητας στοιχείων από όλες τις τράπεζες 

για όλα τα έτη. Γι’ αυτό τα δεδομένα της παρούσας έρευνας αποτελούν έναν μη 

ισορροπημένο πίνακα. Ο μέγιστος αριθμός παρατηρήσεων στο πρώτο υποσύνολο (Α) είναι 

48 παρατηρήσεις (4 έτη, 12 μονάδες) συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λείπουν, ενώ 

στο δεύτερο ανέρχεται αντίστοιχα σε 96 (8 έτη, 12 μονάδες). 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται η οικονομετρική ανάλυση με τα αποτελέσματα των 

μονομεταβλητών παλινδρομήσεων34 των μέτρων αξίας των μετόχων με βάση την αγορά 

(εξαρτημένες μεταβλητές) τόσο με τα μέτρα κερδοφορίας (οικονομικής και λογιστικής) όσο και με 

τους λοιπούς αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ακολουθεί η ενότητα 7.2., όπου 

παρατίθενται τα αποτελέσματα των μονομεταβλητών παλινδρομήσεων. Στη συνέχεια, στην 

ενότητα 7.3. αναλύονται τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων μετά την προσθήκη επιδράσεων 

για τους μη παρατηρούμενους παράγοντες που είναι χαρακτηριστικοί κάθε μονάδας και/ή κάθε 

χρονικής περιόδου. Στην ενότητα 7.4. παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα έπειτα από τη 

διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας. Σημειώνεται ότι σε καθεμιά από τις ενότητες αυτές 

περιλαμβάνεται ανάλυση των αποτελεσμάτων καθώς και συγκριτική αξιολόγηση αυτών στα δύο 

υποσύνολα του δείγματος (πριν και μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ). Τέλος, στην ενότητα 7.5 

παρατίθεται η μη παραμετρική ανάλυση των σχέσεων σε συνθήκες μη-κανονικότητας. 

 

 

                                                 
34 Οι παλινδρομήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του οικονομετρικού προγράμματος E-Views. 
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7.2. Οικονομετρική Ανάλυση  

7.2.1. Μεθοδολογία Ανάλυσης για την εκτίμηση μονομεταβλητών μοντέλων 

παλινδρόμησης δεδομένων σε μορφή πίνακα 

Η διερεύνηση σχέσης μεταξύ αξίας μετόχων και των επιμέρους εξεταζόμενων μέτρων (λογιστικού 

κέρδους, οικονομικού κέρδους, μόχλευσης, ρευστότητας, ποιότητας ενεργητικού) 

πραγματοποιείται με απλές μονομεταβλητές γραμμικές παλινδρομήσεις. Η μέθοδος αυτή 

συναντάται ευρέως στη σχετική βιβλιογραφία, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε σε προηγούμενα 

κεφάλαια. Ενδεικτικά αναφέρονται α) οι έρευνες των Milunovich and Tseui (1996) και Lehn and 

Makhija (1997), στις οποίες με απλά μονομεταβλητά μοντέλα εξετάζεται η συσχέτιση MVA με 

EVA, λογιστικές αποδόσεις, Κέρδη ανά Μετοχή (EPS), Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και 

Ελεύθερη Ταμειακή Ροή (FCF) β) η έρευνα του O’Byrne (1996), στην οποία, επίσης, 

χρησιμοποιούνται μοντέλα παλινδρόμησης για την εξέταση της σχέσης μεταξύ της αγοραίας αξίας 

και δύο μέτρων επίδοσης, της EVA και του καθαρού λειτουργικού κέρδους μετά από φόρους 

(NOPAT) γ) η έρευνα των Weaver and Weston (2002), στην οποία εφαρμόζεται η ανάλυση 

παλινδρόμησης των λειτουργικών μέτρων επίδοσης με τα μέτρα επίδοσης που βασίζονται στην 

αγορά και δ) η μελέτη των Chen and Dodd (1997). 

 

Για την εκτίμηση των γραμμικών μοντέλων χρησιμοποιείται η μέθοδος των ελαχίστων 

τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS) σε μη ισορροπημένο πίνακα δεδομένων. Στην 

ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων στα μονομεταβλητά 

υποδείγματα, με την υπόθεση ύπαρξης ομοσκεδαστικότητας των λαθών. Ειδικότερα, ελέγχεται η 

ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης ανάμεσα στα μέτρα της αξίας των μετόχων με βάση την 

αγορά (εξαρτημένες μεταβλητές) και στις ακόλουθες ανεξάρτητες μεταβλητές: i) παραλλαγές 

οικονομικής προστιθέμενης αξίας ή ii) δείκτες λογιστικού κέρδους – αποδοτικότητας ή iii) 

τραπεζικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες προσδιοριστικούς της κερδοφορίας, όπως  

ρευστότητας, μόχλευσης, ποιότητας ενεργητικού. Στους πίνακες των αποτελεσμάτων 

αποτυπώνονται τόσο οι πιθανότητες που συνεπάγονται την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης 

ή όχι, όσο και οι συντελεστές συσχέτισης R2, δηλ. τα ποσοστά στα οποία οι μεταβολές των 

εξαρτημένων μεταβλητών επεξηγούνται από τις μεταβολές των ανεξάρτητων μεταβλητών. 
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7.2.2. Αποτελέσματα εκτιμήσεων στο υποσύνολο Α (περίοδος 2005-2008)  

 

Πίνακας 7.1 

Μοντέλα χωρίς προσθήκη επιδράσεων  

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

Υποσύνολο Α 

 

y1 y2 y6 y8 
R2 64,81%* 65,30%* 66,45%* 0,05%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8911
R2 46,93%* 47,24%* 47,67%* 1,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4447
R2 19,60%* 19,98%* 20,07*% 9,72%*
prob 0,0037 0,0034 0,0033 0,0444
R2 9,50%* 9,62%* 9,52%* 0,13%
prob 0,0499 0,0484 0,0496 0,8217
R2 15,74%* 16,43%* 15,80%* 0,77%
prob 0,0183 0,0157 0,018 0,6047
R2 3,99% 3,89% 3,52% 1,45%
prob 0,1990 0,2048 0,2283 0,4307
R2 0,01% 0,02% 0,00% 10,49%*
prob 0,9525 0,9358 0,9698 0,0299
R2 0,16% 0,12% 0,05% 19,96%*
prob 0,8511 0,8716 0,9123 0,0195
R2 12,21%* 12,42%* 12,54%* 22,50%*
prob 0,0216 0,0204 0,0198 0,0010
R2 10,09%* 10,36%* 10,46%* 21,96%*
prob 0,0379 0,0353 0,0343 0,0012
R2 6,92% 6,81% 6,86% 6,95%**
prob 0,1057 0,1085 0,1073 0,0957
R2 14,53%* 14,71%* 14,74%* 3,41%
prob 0,0117 0,0111 0,0110 0,2246
R2 3,67% 3,74% 3,93% 3,18%
prob 0,2187 0,2141 0,2025 0,2415
R2 42,43%* 43,06%* 43,78%* 11,07%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0223
R2 0,11% 0,12% 0,14% 85,99%*
prob 0,8452 0,8349 0,8261 0,0000

Α
ν
ε
ξ
ά
ρ
τ
η
τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η
τ
ή

x3

x4

x7

x8

z4

z6

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

w1

w2
 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα, στατιστικά σημαντικές μεταβλητές (σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5%) στην επεξήγηση της MVA, πριν ή μετά από προσαρμογές, και της 

Αγοραίας Αξίας είναι: 
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 οι διάφορες παραλλαγές μέτρων οικονομικού κέρδους (x3, x4, x7), από τα μέτρα με 

βάση το λογιστικό κέρδος, ο δείκτης Κέρδη ανά Μετοχή (w1) και οι ευρέως 

χρησιμοποιούμενοι δείκτες αποδοτικότητας, Απόδοση επί του Μέσου Ενεργητικού, 

[ROA (z9)] και Απόδοση επί της Μέσης Καθαρής Θέσης, [ROE (z10)].  

 ο δείκτης ρευστότητας «Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο 

Ενεργητικού» (z12) 

 ο δείκτης ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού «Αποθεματικό για Ζημίες από 

Δάνεια / Ακαθάριστα Δάνεια (προ προβλέψεων)» (z4) 

 

Η βασική έκδοση της EVA (x3) επεξηγεί, συγκριτικά με τις λοιπές εξεταζόμενες ανεξάρτητες 

μεταβλητές, το μεγαλύτερο μέρος των μεταβολών των μέτρων MVA και γενικότερα των μέτρων 

αξίας των μετόχων με βάση την αγορά. Ειδικότερα, σε αυτήν οφείλεται το 66,4% των μεταβολών 

της Αγοραίας Αξίας της τράπεζας (y6), και οριακά χαμηλότερο μέρος των μεταβολών της MVA 

χωρίς προσαρμογές στο επενδυμένο κεφάλαιο (y1) και της MVA μετά από τις προσαρμογές στο 

επενδυμένο κεφάλαιο (y2).  

 

Όσον αφορά στις προτεινόμενες προσαρμογές στην EVA, οι μονομεταβλητές παλινδρομήσεις 

κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: Οι προσαρμογές που πραγματοποιούνται στο μέγεθος των 

Κερδών και του Κεφαλαίου κατά τον υπολογισμό της EVA δεν αυξάνουν την επεξηγηματική της 

δύναμη αναφορικά με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. Η προσαρμοσμένη τραπεζική EVA 

(x4) ακολουθεί σε σειρά επεξηγηματικής δύναμης τη βασική EVA με συντελεστές συσχέτισης R2 

που κυμαίνονται στο 47% στην επεξήγηση των μεταβολών της MVA (με ή χωρίς προσαρμογές) 

και της Αγοραίας Αξίας των τραπεζών (y1, y2, y6).  

 

Από τις μεταβλητές λογιστικής κερδοφορίας διαπιστώνεται ότι ιδιαίτερα υψηλός είναι ο 

συντελεστής συσχέτισης των EPS (w1), με R2=43% στην επεξήγηση των μεταβολών των MVA  

(y1, y2) και της Αγοραίας Αξίας των τραπεζών (y6), ενώ είναι πολύ μικρότερος αλλά στατιστικά 

σημαντικός με R2=11% στην επεξήγηση των μεταβολών της λογαριθμικής χρηματιστηριακής 

απόδοσης (y8). Μικρότερη επεξηγηματική δύναμη έχουν η τυποποιημένη EVA χωρίς 

προσαρμογές (x7) επεξηγώντας περίπου το 19% της εξαρτημένης μεταβλητής και μετά από 

προσαρμογές (x8) επεξηγώντας περίπου 9% αντίστοιχα. 
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Αξιοσημείωτη αν και μικρότερη είναι η επεξηγηματική δύναμη του δείκτη ρευστότητας (z12) 

«Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού» και του δείκτη αποδοτικότητας 

ROA (z9), οι οποίοι επεξηγούν αντίστοιχα περίπου 14% και 12% των μεταβολών της αξίας των 

μετόχων. Οριακά χαμηλότερη συσχέτιση (R2 = 10%) παρουσιάζει ο δείκτης αποδοτικότητας ROE 

(z10). 

 

Ισχυρές ενδείξεις στηρίζουν, επίσης, τη συσχέτιση της ποιότητας Ενεργητικού, δηλ. των 

χορηγήσεων [«Αποθεματικό για Ζημίες από Δάνεια / Ακαθάριστα Δάνεια προ προβλέψεων», z4] 

και της αξίας που δημιουργεί η τράπεζα για τους μετόχους της σύμφωνα με δεδομένα της αγοράς 

(R2 = 15,5%). Μικρότερες αλλά σημαντικές (σε επίπεδο σημαντικότητα 10%) είναι οι ενδείξεις 

για τη συσχέτιση του δείκτη ρευστότητας της διατραπεζικής (z11) με την αξία των μετόχων 

(Αγοραία Αξία, y6) ή την MVA πριν ή μετά από τις προσαρμογές (y1, y2).  

 

Τέλος, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πίνακα, όλα τα υπόλοιπα μονομεταβλητά γραμμικά 

υποδείγματα που εξετάστηκαν οδηγούν σε στατιστικά μη σημαντικές σχέσεις, υπό την έννοια 

ότι η πιθανότητα να επεξηγούνται οι μεταβολές της αξίας των μετόχων είναι στατιστικά μικρή 

(επίπεδο εμπιστοσύνης <90%). Ειδικότερα, δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική σχέση της 

αξίας των μετόχων με τη χρηματοοικονομική μόχλευση, δηλ. το δείκτη «Καθαρή Θέση / 

Υποχρεώσεις» (z6), με τους δείκτες λειτουργικής κερδοφορίας των τραπεζών «Καθαρό 

Περιθώριο Επιτοκίου» (z7) και  «Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων / Μέσος Όρος Ενεργητικού» 

(z8), με το δείκτη ρευστότητας «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού/Σύνολο Καταθέσεων και 

άλλων πιστώσεων» (z13). Επιπλέον, δεν είναι στατιστικά σημαντική η σχέση της Συνολικής 

Απόδοσης των Μετόχων (w2) με τις MVA (πριν ή μετά από προσαρμογές) και την Αγοραία Αξία 

των τραπεζών, καθώς και αρκετές από τις σχέσεις της λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης 

(y8) με τις μεταβλητές οικονομικής κερδοφορίας (x3, x4, x8) και με τους δείκτες ρευστότητας, 

μόχλευσης και ποιότητας ενεργητικού. 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξαρτημένες μεταβλητές (y) εμφανίζονται να 

επεξηγούνται άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο στα μονομεταβλητά μοντέλα 

παλινδρομήσεων. Συγκρίνοντας, λοιπόν, ποια από τις εξεταζόμενες εξαρτημένες μεταβλητές 

επεξηγείται στατιστικά σημαντικά σε μεγαλύτερο ποσοστό από τις εκάστοτε ανεξάρτητες 

μεταβλητές, παρατηρούνται τα εξής: Η λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση (y8) εμφανίζεται 

να ερμηνεύεται στατιστικά σημαντικά από όλες τις μεταβλητές λογιστικής κερδοφορίας (ROA, 

ROE, EPS, Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου), όχι όμως από μεταβλητές οικονομικής κερδοφορίας, 
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σε αντίθεση με την MVA. Τα αποτελέσματα αυτά είναι συνεπή με μελέτες (κυρίως έρευνες από τη 

Stern Stewart and Co.) που υποστηρίζουν τη σύνδεση μεταξύ EVA και MVA. Παρατηρώντας 

συνολικά τον πίνακα, είναι εμφανές ότι οι μεταβολές της MVA (y1), της προσαρμοσμένης MVA 

(y2) και της Αγοραίας Αξίας (y6) επεξηγούνται στατιστικά σημαντικά από ανεξάρτητες 

μεταβλητές διαφορετικές από εκείνες που επεξηγούν τις μεταβολές της λογαριθμικής 

χρηματιστηριακής απόδοσης (y8). Επιπλέον, η λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση, 

δεδομένου ότι υπολογίζεται εξ’ ολοκλήρου βάσει τιμών της αγοράς, είναι η μόνη μεταβλητή αξίας 

μετόχων η οποία ερμηνεύεται σε πολύ υψηλό ποσοστό από τη Συνολική Απόδοση των Μετόχων 

(w2), μέτρο που επίσης βασίζεται σε χρηματιστηριακά δεδομένα. 
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7.2.3.  Αποτελέσματα εκτιμήσεων στο υποσύνολο Β (περίοδος 1997-2004) 

 

Πίνακας 7.2 

Μοντέλα χωρίς προσθήκη επιδράσεων 

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

Υποσύνολο Β 

 

y1 y2 y6 y8 
R2 52,14%* 51,83%* 52,15%* 3,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1494
R2 0,06% 0,05% 0,05% 30,23%*
prob 0,8474 0,8665 0,8651 0,0000
R2 10,13%* 10,05%* 10,15%* 2,17%
prob 0,0140 0,0144 0,0139 0,2699
R2 0,91% 0,92% 0,96% 61,95%*
prob 0,4715 0,4705 0,4606 0,0000
R2 7,89%* 7,12%* 7,83%* 0,01%
prob 0,0213 0,0290 0,0218 0,9441
R2 22,71%* 22,51%* 21,84%* 0,24%
prob 0,0000 0,0000 0,0001 0,7076
R2 24,21%* 24,38%* 24,08%* 1,44%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3525
R2 0,02% 0,01% 0,01% 1,47%
prob 0,9187 0,9249 0,9453 0,3476
R2 1,24% 1,30% 1,42% 3,90%
prob 0,3725 0,3624 0,3410 0,1238
R2 8,66%* 8,77%* 8,85%* 3,32%
prob 0,0164 0,0157 0,0152 0,1564
R2 6,71%** 6,53%** 6,69%** 0,14%
prob 0,0664 0,0702 0,0668 0,8021
R2 10,84%* 11,18%* 10,36%* 8,98%*
prob 0,0065 0,0057 0,0079 0,0179
R2 2,10% 1,97% 2,38% 14,58%*
prob 0,2492 0,2650 0,2202 0,0026
R2 9,53%* 9,76%* 9,93%* 4,98%**
prob 0,0116 0,0106 0,0100 0,0738
R2 34,64%* 35,69%* 35,55%* 98,06%*
prob 0,0268 0,0240 0,0244 0,0000

z13

w1

w2

z9

z10

z11

z12

z6

z7

z8
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x3

x4

x7

x8

z4

 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μονομεταβλητών παλινδρομήσεων στο υποσύνολο Β, από τις 

παραλλαγές οικονομικού κέρδους η EVA χωρίς προσαρμογές (x3) καθώς και η τυποποιημένη 
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της παραλλαγή (x7) εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές επεξηγώντας περίπου το 52% και 10% 

αντίστοιχα των μεταβολών των εξαρτημένων μεταβλητών MVA (y1,y2) και Αγοραία Αξία (y6)  

 

Το μικρότερο R2 της τυποποιημένης EVA σε σύγκριση με το αντίστοιχο της μη τυποποιημένης 

αιτιολογείται από το γεγονός ότι όλες οι παραλλαγές της εξαρτημένης μεταβλητής εκφράζονται σε 

μη τυποποιημένη βάση (χωρίς να έχουν διαιρεθεί με το ποσό των κεφαλαίων).  

 

Από τους δείκτες λογιστικού κέρδους στατιστικά σημαντικές επεξηγηματικές μεταβλητές της 

δημιουργίας αξίας για τους μετόχους διαπιστώνεται ότι είναι ο δείκτης ROE (z10) και ο δείκτης 

EPS (w1). Στον δείκτη ROE φαίνεται να αποδίδεται περισσότερο από το 8,5% των μεταβολών της 

Αγοραίας Αξίας (y6) αλλά και της MVA χωρίς προσαρμογές (y1) και μετά από προσαρμογές (y2). 

Ο συντελεστής συσχέτισης των EPS στις σχέσεις με εξαρτημένες μεταβλητές είναι οριακά 

μεγαλύτερος (R2 = 9,5%).   

 

Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται όταν τη θέση της εξαρτημένης μεταβλητής λαμβάνει η 

λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση (y8). Η λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση των 

τραπεζών του υποσυνόλου Β (y8) εμφανίζεται να επεξηγείται στατιστικά σημαντικά μόνο α) από 

τις τυποποιημένες παραλλαγές της EVA (x4, x8) και μάλιστα σε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό 

(περίπου 30% και 60% αντίστοιχα) και β) από κάποιους δείκτες ρευστότητας. Η σχεδόν τέλεια 

θετική συσχέτιση που εμφανίζει η εν λόγω εξαρτημένη μεταβλητή με τη Συνολική Απόδοση των 

Μετόχων (w2) στο Υποσύνολο Β δεν αξιολογείται λόγω του μικρού αριθμού παρατηρήσεων που 

συγκεντρώνει η w2, γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία των σχετικών αποτελεσμάτων. 

 

Η λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, όπως αποτυπώνεται στον δείκτη του Καθαρού 

Περιθωρίου Επιτοκίου (z7), αποδεικνύεται στατιστικά σημαντική στην επεξήγηση των μεταβολών 

της αξίας των μετόχων, όπως η τελευταία εκφράζεται στις διάφορες παραλλαγές της MVA (y1, 

y2). Ωστόσο, ο δείκτης “Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων/Μέσος Όρος Ενεργητικού” (z8) 

εμφανίζεται στατιστικά αδύναμος στο να επεξηγήσει τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους. 

 

Όσον αφορά στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών [Αποθεματικό για Ζημίες 

από Δάνεια / Ακαθάριστα Δάνεια προ προβλέψεων (z4)], υπάρχουν πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι σε 

αυτήν οφείλεται ένα ποσοστό της τάξης του 7,8% των μεταβολών της βασικής MVA (y1), της 

προσαρμοσμένης MVA (y2) αλλά και της Αγοραίας Αξίας της τράπεζας (y6). 
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Η ρευστότητα των τραπεζών και ειδικότερα ο δείκτης Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / 

Σύνολο Ενεργητικού (z12) αποτελεί, επίσης, παράγοντα στον οποίο οφείλεται ένα μέρος των 

μεταβολών της αξίας (περισσότερο από το 10% των μεταβολών της MVA και της Αγοραίας Αξίας 

και 20% των μεταβολών της χρηματιστηριακής απόδοσης). Ακολουθεί με λιγότερο ισχυρές 

ενδείξεις για τη στατιστική του σημαντικότητα ο δείκτης της διατραπεζικής (z11) επεξηγώντας 

περίπου 6,5% των μεταβολών των εξαρτημένων μεταβλητών. Τέλος, είναι μικρή έως ανίσχυρη η 

πιθανότητα να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αξίας μετόχων και του δείκτη Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία 

Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων (z13). 

 

Η χρηματοοικονομική μόχλευση και γενικότερα η κεφαλαιακή δομή της τράπεζας φαίνεται να 

συσχετίζεται με τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 

υποσυνόλου Β, καθώς ο αντιπροσωπευτικός δείκτης (z6) «Καθαρή Θέση / Υποχρεώσεις» είναι 

στατιστικά σημαντικός στην επεξήγηση των μεταβολών των παραλλαγών της MVA και της 

Αγοραίας Αξίας.  

 

7.2.4.  Συγκριτική ανάλυση αποτελεσμάτων στα δύο υποσύνολα 

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να συνοψίσει τα αποτελέσματα τα οποία παρουσιάζουν 

συνέπεια στις δύο εξεταζόμενες χρονικές περιόδους, πριν και μετά την υιοθέτηση των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων.  
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Πίνακας 7.3 

Μοντέλα χωρίς προσθήκη επιδράσεων  

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β 

y1 y2 y6 y8 
R2 52,14%* 51,83%* 52,15%* 3,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1494
R2 0,06% 0,05% 0,05% 30,23%*
prob 0,8474 0,8665 0,8651 0,0000
R2 10,13%* 10,05%* 10,15%* 2,17%
prob 0,0140 0,0144 0,0139 0,2699
R2 0,91% 0,92% 0,96% 61,95%*
prob 0,4715 0,4705 0,4606 0,0000
R2 7,89%* 7,12%* 7,83%* 0,01%
prob 0,0213 0,0290 0,0218 0,9441
R2 22,71%* 22,51%* 21,84%* 0,24%
prob 0,0000 0,0000 0,0001 0,7076
R2 24,21%* 24,38%* 24,08%* 1,44%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3525
R2 0,02% 0,01% 0,01% 1,47%
prob 0,9187 0,9249 0,9453 0,3476
R2 1,24% 1,30% 1,42% 3,90%
prob 0,3725 0,3624 0,3410 0,1238
R2 8,66%* 8,77%* 8,85%* 3,32%
prob 0,0164 0,0157 0,0152 0,1564
R2 6,71%** 6,53%** 6,69%** 0,14%
prob 0,0664 0,0702 0,0668 0,8021
R2 10,84%* 11,18%* 10,36%* 8,98%*
prob 0,0065 0,0057 0,0079 0,0179
R2 2,10% 1,97% 2,38% 14,58%*
prob 0,2492 0,2650 0,2202 0,0026
R2 9,53%* 9,76%* 9,93%* 4,98%**
prob 0,0116 0,0106 0,0100 0,0738
R2 34,64%* 35,69%* 35,55%* 98,06%*
prob 0,0268 0,0240 0,0244 0,0000

z13

w1

w2

z9

z10

z11

z12

z6

z7

z8
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x8

z4

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 
y1 y2 y6 y8 

R2 64,81%* 65,30%* 66,45%* 0,05%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8911
R2 46,93%* 47,24%* 47,67%* 1,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4447
R2 19,60%* 19,98%* 20,07*% 9,72%*
prob 0,0037 0,0034 0,0033 0,0444
R2 9,50%* 9,62%* 9,52%* 0,13%
prob 0,0499 0,0484 0,0496 0,8217
R2 15,74%* 16,43%* 15,80%* 0,77%
prob 0,0183 0,0157 0,018 0,6047
R2 3,99% 3,89% 3,52% 1,45%
prob 0,1990 0,2048 0,2283 0,4307
R2 0,01% 0,02% 0,00% 10,49%*
prob 0,9525 0,9358 0,9698 0,0299
R2 0,16% 0,12% 0,05% 19,96%*
prob 0,8511 0,8716 0,9123 0,0195
R2 12,21%* 12,42%* 12,54%* 22,50%*
prob 0,0216 0,0204 0,0198 0,0010
R2 10,09%* 10,36%* 10,46%* 21,96%*
prob 0,0379 0,0353 0,0343 0,0012
R2 6,92% 6,81% 6,86% 6,95%**
prob 0,1057 0,1085 0,1073 0,0957
R2 14,53%* 14,71%* 14,74%* 3,41%
prob 0,0117 0,0111 0,0110 0,2246
R2 3,67% 3,74% 3,93% 3,18%
prob 0,2187 0,2141 0,2025 0,2415
R2 42,43%* 43,06%* 43,78%* 11,07%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0223
R2 0,11% 0,12% 0,14% 85,99%*
prob 0,8452 0,8349 0,8261 0,0000
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x7

x8

z4

z6
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z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

w1

w2

 

Παρατηρώντας συγκριτικά τους ανωτέρω πίνακες, διαπιστώνεται ότι οι μεταβλητές για τις 

οποίες προκύπτουν παρόμοια συμπεράσματα στις δύο χρονικές περιόδους, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα των μονομεταβλητών γραμμικών παλινδρομήσεων με εξαρτημένη την MVA 

είναι: 

 Από τις παραλλαγές οικονομικού κέρδους η βασική EVA (x3) και η τυποποιημένη 

της έκδοση (x7) που εμφανίζονται στατιστικά σημαντικές 

 Ο δείκτης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού «Αποθεματικό για Ζημίες από Δάνεια / 

Ακαθάριστα Δάνεια προ προβλέψεων» (x4), που εμφανίζεται στατιστικά σημαντικός 
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 Από τα μέτρα με βάση το λογιστικό κέρδος, τα Κέρδη ανά Μετοχή (w1) και ο ROE 

(z10) που εμφανίζονται στατιστικά σημαντικοί, καθώς και ο δείκτης λειτουργικής 

κερδοφορίας «Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων / Μέσος Όρος Ενεργητικού» (z8), ο 

οποίος στερείται στατιστικής σημαντικότητας στην επεξήγηση των μεταβολών της 

αξίας των μετόχων 

 Όλοι οι εξεταζόμενοι δείκτες ρευστότητας, δηλ. ο δείκτης της Διατραπεζικής (z11), ο 

δείκτης «Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού» (z12) και ο 

δείκτης «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων και άλλων 

πιστώσεων» (z13), από τους οποίους οι δύο πρώτοι εμφανίζονται στατιστικά 

σημαντικοί, ενώ ο τρίτος όχι 

 

Αναφορικά με τις μεταβλητές που δεν εμφανίζουν συνεπή αποτελέσματα στα δύο υποσύνολα 

αξίζει να σημειωθούν τα εξής: 

Α) Παρά τις προσαρμογές στο μέγεθος των κερδών και του κεφαλαίου για τις ιδιαιτερότητες 

των τραπεζικών επιχειρήσεων, η EVA μετά από όλες τις προσαρμογές (x4) καθώς και η 

τυποποιημένη της έκδοση (x8) δεν αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικές μεταβλητές για 

την επεξήγηση των μεταβολών της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους κατά την 

περίοδο εφαρμογής του ελληνικού κλαδικού λογιστικού σχεδίου. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι στα δύο υποσύνολα δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθούν οι ίδιες 

προσαρμογές.  

Β) Σε αντίθεση με το δείκτη ROE, ο δείκτης ROA δεν εμφανίζεται στατιστικά σημαντικός 

στην επεξήγηση των μεταβολών της δημιουργούμενης για τους μετόχους αξίας κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο εφαρμογής του ελληνικού κλαδικού λογιστικού σχεδίου. 

Γ) Ο δείκτης μόχλευσης “Καθαρή Θέση / Υποχρεώσεις” (z6) δεν είναι στατιστικά 

σημαντικός στο υποσύνολο Α, σε αντίθεση με το υποσύνολο Β, περίοδο εφαρμογής του 

κλαδικού λογιστικού σχεδίου.  

Δ) Ο ευρέως χρησιμοποιούμενος δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου ενώ στην περίοδο 

εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου είναι στατιστικά σημαντικός δεν συνεχίζει να 

είναι και στην περίοδο εφαρμογής των ΔΛΠ.  

 

Η διαφοροποίηση που παρατηρείται στη στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών στα δύο 

υποσύνολα οφείλεται σε λόγους διαφορετικής λογιστικής αποτίμησης μεταξύ των δύο 

εξεταζόμενων περιόδων. Ειδικότερα, στα δύο υποσύνολα η λογιστική πληροφόρηση που αντλείται 
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για τον υπολογισμό των μεταβλητών των τραπεζών βασίζεται σε διαφορετικά λογιστικά 

πρότυπα35. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα ΔΛΠ εισήγαγαν την αποτίμηση πολλών 

χρηματοοικονομικών μέσων των τραπεζών στην εύλογη αξία, η οποία συμπίπτει με την αγοραία 

αξία στην περίπτωση που είναι διαθέσιμη. Κατά συνέπεια, αναφορικά με τα ανωτέρω σημεία Α 

και Β, ήταν αναμενόμενο να υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση των δεικτών που 

βασίζονται σε δεδομένα ΔΛΠ  χρηματοοικονομικών καταστάσεων (και όχι ΚΛΣ) με την αξία των 

μετόχων με βάση την αγορά. Επιπλέον, οι περιορισμένες δημοσιοποιήσεις που απαιτούσε το ΚΛΣ 

σε σύγκριση με τα ΔΛΠ κατέστησαν κάποιες από τις προσαρμογές της EVA ανέφικτες για την 

περίοδο 1997-2004, λόγω μη διαθεσιμότητας των απαραίτητων δεδομένων. Ειδικότερα, α) η 

έννοια της αναβαλλόμενης φορολογίας δεν υπάρχει στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και κατά 

συνέπεια η αντίστοιχη προσαρμογή είναι ανέφικτη και β) η προσαρμογή για τα μη 

πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα (κέρδη/ζημίες) από αποτίμηση τίτλων δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα λόγω μη διαθεσιμότητας δεδομένων, καθώς δεν 

προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς το αποθεματικό που σχηματίζεται για το σκοπό 

αυτό.  

 

7.3. Σταθερές και Τυχαίες Επιδράσεις  

7.3.1.   Περιγραφή Μοντέλων Σταθερών και Τυχαίων Επιδράσεων 

 

Στα μοντέλα δεδομένων σε μορφή πίνακα μπορούν να προστεθούν οι επιδράσεις των παραγόντων 

που αφορούν α) χωριστά κάθε μονάδα του δείγματος, β) χωριστά κάθε χρονική περίοδο ή γ) και 

τις μονάδες και τις χρονικές περιόδους. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις δημιουργείται μοντέλο μιας 

κατεύθυνσης (one-way model) το οποίο προσθέτει μία ομάδα δυϊκών μεταβλητών (π.χ. επιδράσεις 

στις μονάδες), ενώ στην τρίτη περίπτωση δημιουργείται μοντέλο δύο κατευθύνσεων (two-way 

model) το οποίο προσθέτει δύο ομάδες δυϊκών μεταβλητών (στις μονάδες και στις χρονικές 

περιόδους). 

 

Οι εξεταζόμενες πρόσθετες επιδράσεις είναι είτε σταθερές είτε τυχαίες. Τα μοντέλα σταθερών 

επιδράσεων εξετάζουν αν οι σταθεροί όροι διαφοροποιούνται μεταξύ των μονάδων ή των 

χρονικών περιόδων, ενώ τα μοντέλα τυχαίων επιδράσεων διερευνούν τις διαφορές στη 

διακύμανση των λαθών μεταξύ των μονάδων ή των χρονικών περιόδων. Η βασική διαφορά των 

                                                 
35 Περαιτέρω ανάλυση των διαφορών των ∆ΛΠ και του κλαδικού λογιστικού σχεδίου των τραπεζών δεν εμπίπτει στο 
αντικείμενο της παρούσας διατριβής.  
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δύο τύπων επιδράσεων εντοπίζεται στο ρόλο της δυικής μεταβλητής. Εάν η δυική μεταβλητή 

θεωρείται μέρος του σταθερού όρου τότε το μοντέλο είναι Σταθερών Επιδράσεων, ενώ αν η 

δυική μεταβλητή λειτουργεί ως όρος σφάλματος, το μοντέλο είναι Τυχαίων Επιδράσεων 

(Baltagi, 2001; Wooldridge, 2004).  

 

Ένα μοντέλο Σταθερών Επιδράσεων εξετάζει τις διαφορές στους σταθερούς όρους, με την 

υπόθεση ότι η κλίση είναι η ίδια και η διακύμανση είναι σταθερή στις εξεταζόμενες μονάδες. 

Καθώς λοιπόν η επίδραση (ui) θεωρείται μέρος του σταθερού όρου, επιτρέπεται να συσχετίζεται 

με άλλες ανεξάρτητες μεταβλητές. Σύμφωνα με τον Wooldridge (2004), τα δεδομένα υπό μορφή 

πίνακα είναι χρήσιμα κατά τον έλεγχο σταθερών διαχρονικά μη παρατηρούμενων 

χαρακτηριστικών, τα οποία θεωρούμε ότι μπορεί να συσχετίζονται με τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

στο μοντέλο. Η εν λόγω μη παρατηρούμενη επίδραση εκφράζεται με την προσθήκη Σταθερών 

Επιδράσεων. Τα μοντέλα Σταθερών Επιδράσεων χρησιμοποιούν δυικές μεταβλητές ελαχίστων 

τετραγώνων. Η χρήση Σταθερών Επιδράσεων ισοδυναμεί με την εισαγωγή ενός σταθερού όρου 

διαφορετικού για καθεμία παρατήρηση, ο οποίος μπορεί να εκτιμηθεί με την προσθήκη δυικής 

μεταβλητής. 

 

Αντίθετα, ένα μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων εκτιμά τα στοιχεία διακύμανσης για μονάδες ή 

χρονικές περιόδους καθώς και το σφάλμα, με την υπόθεση ότι η κλίση και ο σταθερός όρος 

παραμένουν ίδιοι. Η επίδραση (ui) αποτελεί τμήμα του σφάλματος και κατά συνέπεια δεν θα 

πρέπει να συσχετίζεται με ανεξάρτητες μεταβλητές, διαφορετικά παραβιάζεται μία από τις κύριες 

υποθέσεις της μεθόδου των Ελαχίστων Τετραγώνων. Η διαφορετική επίδραση στις μονάδες ή στις 

χρονικές περιόδους οφείλεται στη διακύμανση του σφάλματος και όχι στους σταθερούς όρους.  

 

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των Σταθερών Επιδράσεων είναι δυνατόν να ελεγχθούν όλα τα 

πιθανά χαρακτηριστικά των μονάδων χωρίς να μετρηθούν, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά δεν 

μεταβάλλονται διαχρονικά. Αντιθέτως, η μέθοδος των τυχαίων επιδράσεων δεν ελέγχει για 

σταθερά χαρακτηριστικά των μονάδων τα οποία δεν έχουν μετρηθεί, επειδή ο όρος της επίδρασης 

θεωρείται ασυσχέτιστος με τις μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο μοντέλο. 

 

Συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων με τους δύο τύπους επιδράσεων 

απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 7.4-Βασικά Χαρακτηριστικά Μοντέλων Σταθερών & Τυχαίων Επιδράσεων 

 

Μοντέλο Σταθερών Επιδράσεων Μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων

Σταθερός Όρος
Μεταβάλλεται μεταξύ των μονάδων 
και/ ή των χρονικών περιόδων

Σταθερό

∆ιακύμανση Σφάλματος Σταθερό
Μεταβάλλεται μεταξύ των μονάδων 
και/ ή των χρονικών περιόδων

Κλίση Σταθερή Σταθερή

Τύπος itutit vXuay  )( )( tituit uvXay  

 

 

7.3.2. Αποτελέσματα εκτιμήσεων μοντέλων Σταθερών Επιδράσεων στο 

υποσύνολο Α (περίοδος 2005-2008)  

Ο συντελεστής συσχέτισης σε μια παλινδρόμηση με δυική μεταβλητή σταθερών επιδράσεων 

είναι πολύ υψηλός, επειδή κάθε μια δυική μεταβλητή αντιστοιχεί αποκλειστικά σε κάθε μία 

μονάδα του δείγματος και επεξηγεί πολύ μεγάλο μέρος της μεταβολής της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Οπότε, στην περίπτωση της εκτίμησης των μονομεταβλητών υποδειγμάτων με 

προσθήκη σταθερών επιδράσεων, ο συντελεστής συσχέτισης φθάνει στο 95%. Αυτή η τεχνητά 

αυξημένη τιμή του συντελεστή συσχέτισης δεν μπορεί να αξιολογηθεί και να σχολιαστεί 

ουσιαστικά, καθώς οφείλεται στην προσθήκη σταθερών επιδράσεων στις μονάδες. Για τον λόγο 

αυτό οι πίνακες που παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των μοντέλων με την προσθήκη σταθερών 

επιδράσεων στις μονάδες, επικεντρώνονται στην ύπαρξη ή μη στατιστικής σημαντικότητας των 

υπό εξέταση μεταβλητών. Μη μετρούμενοι παράγοντες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν 

στη σταθερή επίδραση σε κάθε τράπεζα είναι το επιχειρηματικό μοντέλο (business model) και οι 

ακολουθούμενες στρατηγικές της τράπεζας, η αποδοτικότητα των εργαζομένων, η φύση και το 

εύρος των τραπεζικών δραστηριοτήτων (τοπικές τράπεζες και διεθνείς τράπεζες), η 

πολυπλοκότητα των προϊόντων (σύνθετα προϊόντα) κλπ. 
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Πίνακας 7.5 

 

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

Υποσύνολο Α 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις 

μονάδες  Μοντέλα χωρίς προσθήκη Επιδράσεων  

 
y1 y2 y6 y8 

R2 64,81%* 65,30%* 66,45%* 0,05%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8911
R2 46,93%* 47,24%* 47,67%* 1,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4447
R2 19,60%* 19,98%* 20,07*% 9,72%*
prob 0,0037 0,0034 0,0033 0,0444
R2 9,50%* 9,62%* 9,52%* 0,13%
prob 0,0499 0,0484 0,0496 0,8217
R2 15,74%* 16,43%* 15,80%* 0,77%
prob 0,0183 0,0157 0,018 0,6047
R2 3,99% 3,89% 3,52% 1,45%
prob 0,1990 0,2048 0,2283 0,4307
R2 0,01% 0,02% 0,00% 10,49%*
prob 0,9525 0,9358 0,9698 0,0299
R2 0,16% 0,12% 0,05% 19,96%*
prob 0,8511 0,8716 0,9123 0,0195
R2 12,21%* 12,42%* 12,54%* 22,50%*
prob 0,0216 0,0204 0,0198 0,0010
R2 10,09%* 10,36%* 10,46%* 21,96%*
prob 0,0379 0,0353 0,0343 0,0012
R2 6,92% 6,81% 6,86% 6,95%**
prob 0,1057 0,1085 0,1073 0,0957
R2 14,53%* 14,71%* 14,74%* 3,41%
prob 0,0117 0,0111 0,0110 0,2246
R2 3,67% 3,74% 3,93% 3,18%
prob 0,2187 0,2141 0,2025 0,2415
R2 42,43%* 43,06%* 43,78%* 11,07%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0223
R2 0,11% 0,12% 0,14% 85,99%*
prob 0,8452 0,8349 0,8261 0,0000

Α
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η
τ
η
 
Μ
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ή

x3

x4

x7

x8

z4

z6

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

w1

w2

y1 y2 y6 y8 
R2 96,34%* 96,33%* 96,47%* 10,43%
prob 0,0021 0,0018 0,0011 0,2275
R2 95,64%* 95,60%* 95,68%* 20,89%*
prob 0,0288 0,0278 0,0242 0,0479
R2 95,21% 95,16% 95,16% 14,95%
prob 0,8300 0,8098 0,7580 0,1008
R2 95,24% 95,19% 95,18% 6,67%
prob 0,6372 0,6308 0,6500 0,8342
R2 95,15%** 95,15%** 95,10%** 20,06%*
prob 0,0766 0,0621 0,0835 0,0455
R2 95,04% 94,99% 95,00% 9,96%
prob 0,4965 0,5023 0,6108 0,1756
R2 96,06%* 96,00%* 95,95%* 23,69%*
prob 0,0070 0,0074 0,0104 0,0079
R2 92,54% 92,43% 92,45% 33,83%*
prob 0,1561 0,1613 0,1893 0,0363
R2 95,05% 94,99% 95,02% 40,17%*
prob 0,4857 0,4915 0,5339 0,0001
R2 95,18% 95,11% 95,13% 35,05%*
prob 0,2623 0,2756 0,3116 0,0005
R2 95,45% 95,39% 95,39% 23,49%*
prob 0,3948 0,4170 0,4287 0,0224
R2 95,24% 95,21% 95,24% 22,39%
prob 0,1986 0,1779 0,1930 0,0107
R2 95,69% 95,65% 95,70% 12,41%**
prob 0,0328 0,0317 0,0299 0,1000
R2 95,08% 95,04% 95,10% 26,98%*
prob 0,4177 0,3901 0,3447 0,0021
R2 96,07%* 96,02%* 96,00%* 90,85%*
prob 0,0037 0,0037 0,0045 0,0000

w2

z13

w1

z11

z12

z9

z10

z7

z8

z6

z4

x8

x7
Α
ν
ε
ξ
ά
ρ
τ
η
τ
η
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x3

x4
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* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Η προσθήκη της δυικής μεταβλητής των σταθερών επιδράσεων στις μονάδες (αριστερό τμήμα 

πίνακα) οδηγεί σε αποτελέσματα μονομεταβλητών παλινδρομήσεων που διαφέρουν αρκετά από 

τα αντίστοιχα χωρίς την προσθήκη σταθερών επιδράσεων (δεξί τμήμα πίνακα). 

Πιο αναλυτικά, στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στην επεξήγηση των μεταβολών της MVA και 

της Αγοραίας Αξίας μετά την προσθήκη σταθερών επιδράσεων στις μονάδες (τράπεζες) είναι: 

 

 221



 

 από τις παραλλαγές Οικονομικού Κέρδους η βασική EVA (x3) και η EVA μετά τις 

προσαρμογές (x4)  

 από τα μέτρα με βάση το Λογιστικό Κέρδος μόνο το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (z7)  

 από τους δείκτες ρευστότητας, ο δείκτης Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο 

Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων  

 ο δείκτης ποιότητας των στοιχείων του Ενεργητικού (z4) (σε επίπεδο σημαντικότητας 

10%) και 

 η Συνολική Απόδοση των Μετόχων (w2) 

 

Από τη συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων παρατηρείται ότι, όταν λαμβάνονται υπόψη οι 

παράγοντες που επιδρούν μεμονωμένα σε καθεμιά τράπεζα (fixed effects in cross sections), οι 

μεταβλητές λογιστικής κερδοφορίας ROA και ROE χάνουν την επεξηγηματική τους δύναμη 

αναφορικά με την ερμηνεία των μεταβολών της αξίας των μετόχων (MVA). Επιπλέον, μειώνονται 

οι πιθανότητες οι τυποποιημένες παραλλαγές της EVA να είναι ικανές να επεξηγούν την αξία των 

μετόχων (MVA). Συνολικά, τα αποτελέσματα των μονομεταβλητών παλινδρομήσεων μετά 

την προσθήκη σταθερών επιδράσεων στις τράπεζες οδηγούν στην υπεροχή του οικονομικού 

κέρδους (EVA) έναντι του λογιστικού, καθώς μόλις ένας δείκτης λειτουργικής λογιστικής 

κερδοφορίας είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

Όσον αφορά στις μεταβλητές που δεν είναι στατιστικά σημαντικές στην επεξήγηση της 

δημιουργίας αξίας για τους μετόχους των τραπεζών, διαπιστώνεται ότι αρκετές από αυτές έχασαν 

τη στατιστική σημαντικότητά τους μετά την προσθήκη στα υποδείγματα των σταθερών 

επιδράσεων. Ειδικότερα, οι μεταβλητές που αδυνατούν να ερμηνεύσουν τις μεταβολές της MVA 

στα μοντέλα με σταθερές επιδράσεις στις μονάδες είναι: 

 Η  χρηματοοικονομική μόχλευση (z6) 

 Ο δείκτης λειτουργικής κερδοφορίας «Λειτουργικό Εισόδημα προ φόρων / Μέσος Όρος 

Ενεργητικού» (z8) 

 Οι τυποποιημένες παραλλαγές της EVA (x7, x8) 

 Οι μεταβλητές λογιστικού κέρδους ROA, ROE, EPS 

 Οι μεταβλητές ρευστότητας, ο δείκτης Διατραπεζικής (z11) και ο δείκτης «Καθαρά Δάνεια 

(μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού» (z12) 

 

Αναφορικά με τη λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση (y8), παρατηρείται ότι σε αντίθεση με 

την MVA και τις παραλλαγές της, αυτή επεξηγείται στατιστικά σημαντικά και από τις μεταβλητές 
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λογιστικής κερδοφορίας και αποδοτικότητας (ROE, ROA, EPS, ΝΙΜ), ακόμα και στην περίπτωση 

που προστίθενται στα υποδείγματα σταθερές επιδράσεις στις μονάδες. Ωστόσο, από τις 

παραλλαγές Οικονομικού Κέρδους μόνο η προσαρμοσμένη τραπεζική EVA ανήκει στις 

στατιστικά σημαντικές επεξηγηματικές μεταβλητές της λογαριθμικής απόδοσης των τραπεζών. 

Συνολικά, πάντως, παρατηρείται ότι η εν λόγω εξαρτημένη μεταβλητή ερμηνεύεται από 

περισσότερες επεξηγηματικές μεταβλητές (συμπεριλαμβανομένων μεταβλητών ποιότητας 

στοιχείων ενεργητικού  και συνολικής απόδοσης μετόχων). 

 

Πίνακας 7.6 

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

Υποσύνολο Α 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων 

στις χρονικές περιόδους  Μοντέλα χωρίς προσθήκη  επιδράσεων 

y1 y2 y6 y8 
R2 64,81%* 65,30%* 66,45%* 0,05%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8911
R2 46,93%* 47,24%* 47,67%* 1,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4447
R2 19,60%* 19,98%* 20,07*% 9,72%*
prob 0,0037 0,0034 0,0033 0,0444
R2 9,50%* 9,62%* 9,52%* 0,13%
prob 0,0499 0,0484 0,0496 0,8217
R2 15,74%* 16,43%* 15,80%* 0,77%
prob 0,0183 0,0157 0,018 0,6047
R2 3,99% 3,89% 3,52% 1,45%
prob 0,1990 0,2048 0,2283 0,4307
R2 0,01% 0,02% 0,00% 10,49%*
prob 0,9525 0,9358 0,9698 0,0299
R2 0,16% 0,12% 0,05% 19,96%*
prob 0,8511 0,8716 0,9123 0,0195
R2 12,21%* 12,42%* 12,54%* 22,50%*
prob 0,0216 0,0204 0,0198 0,0010
R2 10,09%* 10,36%* 10,46%* 21,96%*
prob 0,0379 0,0353 0,0343 0,0012
R2 6,92% 6,81% 6,86% 6,95%**
prob 0,1057 0,1085 0,1073 0,0957
R2 14,53%* 14,71%* 14,74%* 3,41%
prob 0,0117 0,0111 0,0110 0,2246
R2 3,67% 3,74% 3,93% 3,18%
prob 0,2187 0,2141 0,2025 0,2415
R2 42,43%* 43,06%* 43,78%* 11,07%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0223
R2 0,11% 0,12% 0,14% 85,99%*
prob 0,8452 0,8349 0,8261 0,0000
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x7

x8

z4
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z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

w1

w2

y1 y2 y6 y8 
R2 64,83%* 65,32%* 66,47%* 75,64%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3247
R2 48,45%* 48,79%* 49,31%* 82,02%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,7275
R2 22,29%* 22,68%* 22,66%* 78,46%*
prob 0,0033 0,0030 0,0030 0,0449
R2 11,15%* 11,31%* 11,22%* 76,89%
prob 0,0493 0,0476 0,0484 0,2301
R2 17,70%* 18,36%* 17,59%* 82,67%**
prob 0,0247 0,0216 0,0244 0,0656
R2 4,29% 4,19% 3,83% 75,42%
prob 0,2209 0,2265 0,2488 0,9750
R2 0,46% 0,44% 0,46% 75,50%
prob 0,8662 0,8858 0,8519 0,7062
R2 2,01% 2,03% 1,78% 87,30%
prob 0,9499 0,9281 0,9161 0,3207
R2 17,48%* 17,71%* 17,70%* 78,35%*
prob 0,0079 0,0074 0,0074 0,0249
R2 13,95%* 14,26%* 14,29%* 77,5%**
prob 0,0191 0,0177 0,0175 0,0559
R2 7,41% 7,31% 7,42% 75,44%
prob 0,1100 0,1124 0,1090 0,8780
R2 16,31%* 16,49%* 16,44%* 75,43%
prob 0,0106 0,0101 0,0102 0,8824
R2 5,84% 5,91% 6,07% 75,45%
prob 0,1461 0,1432 0,1367 0,8128
R2 47,87%* 48,51%* 49,15%* 78,86%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0472
R2 1,58% 1,62% 1,56% 89,46%*
prob 0,5452 0,5343 0,5344 0,0000

w2

z13

w1

z11

z12

z9

z10

z7

z8

z6

z4

x8

x7
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* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 
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Παρατηρώντας τον πίνακα διαπιστώνεται ότι τα αποτελέσματα των υποδειγμάτων με 

προσθήκη σταθερών επιδράσεων στις χρονικές περιόδους (αριστερό τμήμα) βρίσκονται 

πολύ κοντά στα αντίστοιχα αποτελέσματα χωρίς την προσθήκη των επιδράσεων (δεξί 

τμήμα). Επίσης, χάρη στην προσθήκη των σταθερών επιδράσεων που χαρακτηρίζουν κάθε 

χρονική περίοδο, η επεξηγηματική δύναμη των μοντέλων βελτιώνεται στις περισσότερες 

ανεξάρτητες μεταβλητές. Για παράδειγμα, οι μεταβολές της MVA οφείλονται κατά 6% 

περισσότερο στα EPS, όταν προστίθεται στο σχετικό μοντέλο η δυική μεταβλητή της σταθερής 

επίδρασης στις χρονικές περιόδους. Στις παραλλαγές της EVA η αύξηση της επεξηγηματικής 

δύναμης λόγω των Σταθερών Επιδράσεων στις χρονικές περιόδους είναι μικρότερη (από 0,5% 

έως 2% περίπου). Ανάλογη είναι η εικόνα και στις άλλες εξεταζόμενες μεταβλητές. Είναι 

λογικό, βέβαια, η προσθήκη δυικής μεταβλητής για κάθε χρονική περίοδο να βελτιώνει τη 

δύναμη του μοντέλου σε όρους επεξήγησης της εξαρτημένης μεταβλητής, δεδομένου ότι οι μη 

μετρούμενοι παράγοντες που επηρεάζουν κάθε χρονική περίοδο πλέον υπεισέρχονται στο 

μοντέλο. Τέτοιου είδους παράγοντες μπορούν να θεωρηθούν η μακροοικονομική κατάσταση της 

χώρας (πορεία επιτοκίων, πληθωρισμού, ΑΕΠ), η φάση του οικονομικού κύκλου, η συγκέντρωση 

που χαρακτηρίζει τον τραπεζικό κλάδο, γεγονότα που συνέβησαν και επηρέασαν το σύνολο των 

τραπεζών κάποια χρονιά, όπως εξαγορές και συγχωνεύσεις. 
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Πίνακας 7.7 

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

Υποσύνολο Α 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων 

στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους  

Μοντέλα χωρίς προσθήκη Σταθερών 

Επιδράσεων 

y1 y2 y6 y8 
R2 64,81%* 65,30%* 66,45%* 0,05%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8911
R2 46,93%* 47,24%* 47,67%* 1,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4447
R2 19,60%* 19,98%* 20,07*% 9,72%*
prob 0,0037 0,0034 0,0033 0,0444
R2 9,50%* 9,62%* 9,52%* 0,13%
prob 0,0499 0,0484 0,0496 0,8217
R2 15,74%* 16,43%* 15,80%* 0,77%
prob 0,0183 0,0157 0,018 0,6047
R2 3,99% 3,89% 3,52% 1,45%
prob 0,1990 0,2048 0,2283 0,4307
R2 0,01% 0,02% 0,00% 10,49%*
prob 0,9525 0,9358 0,9698 0,0299
R2 0,16% 0,12% 0,05% 19,96%*
prob 0,8511 0,8716 0,9123 0,0195
R2 12,21%* 12,42%* 12,54%* 22,50%*
prob 0,0216 0,0204 0,0198 0,0010
R2 10,09%* 10,36%* 10,46%* 21,96%*
prob 0,0379 0,0353 0,0343 0,0012
R2 6,92% 6,81% 6,86% 6,95%**
prob 0,1057 0,1085 0,1073 0,0957
R2 14,53%* 14,71%* 14,74%* 3,41%
prob 0,0117 0,0111 0,0110 0,2246
R2 3,67% 3,74% 3,93% 3,18%
prob 0,2187 0,2141 0,2025 0,2415
R2 42,43%* 43,06%* 43,78%* 11,07%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0223
R2 0,11% 0,12% 0,14% 85,99%*
prob 0,8452 0,8349 0,8261 0,0000
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z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

w1

w2

y1 y2 y6 y8 
R2 97,95%* 97,97%* 98,01%* 79,07%
prob 0,0366 0,0323 0,0203 0,7777
R2 97,78% 97,78% 97,78% 85,32%
prob 0,1510 0,1402 0,1116 0,8105
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,84%**
prob 0,8437 0,8239 0,7924 0,0807
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,47%
prob 0,8150 0,7938 0,8085 0,1125
R2 97,89%** 97,84% 97,86%** 83,84%
prob 0,0753 0,1010 0,0694 0,4013
R2 97,63% 97,63% 97,62% 79,84%
prob 0,5427 0,5391 0,4430 0,3154
R2 97,62% 97,63% 97,61% 79,92%
prob 0,5755 0,5432 0,4850 0,2916
R2 98,02% 98,08% 97,93% 89,44%
prob 0,8242 0,8135 0,8556 0,7672
R2 97,65% 97,65% 97,62% 85,24%*
prob 0,4428 0,4412 0,4403 0,0016
R2 97,59% 97,59% 97,56% 80,84%
prob 0,9839 0,9585 0,9263 0,1177
R2 97,68% 97,66% 97,66% 79,62%
prob 0,8155 0,8447 0,8066 0,5885
R2 97,81% 97,78% 97,75% 79,30%
prob 0,1138 0,1385 0,1454 0,6214
R2 97,59% 97,59% 97,57% 79,86%
prob 0,9163 0,8853 0,7532 0,3107
R2 97,77% 97,78% 97,77% 83,45%*
prob 0,1567 0,1400 0,1288 0,0185
R2 98,24% 98,27% 98,20% 93,6%*
prob 0,4591 0,4409 0,5221 0,0000

w2
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z11
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* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων των υποδειγμάτων δύο κατευθύνσεων - με σταθερές 

επιδράσεις και στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους - παρουσιάζονται στον ανωτέρω 

πίνακα (αριστερό τμήμα) σε σύγκριση με τα αποτελέσματα από τα αρχικά, χωρίς επιδράσεις 

υποδείγματα (δεξί τμήμα). Ο σχολιασμός επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των στατιστικά 

σημαντικών επεξηγηματικών μεταβλητών, χωρίς ιδιαίτερες αναφορές στους συντελεστές 

συσχέτισης λόγω της τεχνητής αύξησής που προκαλεί σε αυτούς η προσθήκη των σταθερών 

επιδράσεων κυρίως στις μονάδες. 
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Σύμφωνα με τον πίνακα, προσθέτοντας σταθερές επιδράσεις, τόσο στις μονάδες όσο και 

χρονικές περιόδους, οι περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές καθίστανται μη σημαντικές 

στατιστικά ακόμα και σε επίπεδο σημαντικότητας α=10%. Πιο αναλυτικά, από τα μέτρα 

Οικονομικού Κέρδους μόνο η βασική προσέγγιση της EVA χωρίς προσαρμογές (x3) 

εμφανίζεται στατιστικά σημαντική σε σχέση με τις παραλλαγές της MVA αλλά και σε σχέση με 

την Αγοραία Αξία της τράπεζας. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις 

και για την επεξηγηματική δύναμη του δείκτη της ποιότητας των στοιχείων του Ενεργητικού 

(z4) «Αποθεματικό για Ζημίες από Δάνεια / Ακαθάριστα Δάνεια προ προβλέψεων» (σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10%), όσον αφορά στην επεξήγηση των μεταβολών της MVA και της 

Αγοραίας Αξίας. Από τις υπόλοιπες κατηγορίες δεικτών, τα μέτρα με βάση το Λογιστικό 

Κέρδος (ROA, EPS), η Συνολική Απόδοση των Μετόχων (w2) καθώς και η  τυποποιημένη 

βασική EVA (x7) παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μόνο με τη  λογαριθμική 

χρηματιστηριακή απόδοση (y8) και όχι με την MVA.  
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7.3.3.  Αποτελέσματα εκτιμήσεων μοντέλων Σταθερών Επιδράσεων στο 

υποσύνολο Β (περίοδος 1997-2004 ) 

Όπως αναφέρθηκε και στην ενότητα που προηγήθηκε για το υποσύνολο Α, η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των μονομεταβλητών παλινδρομήσεων με σταθερές επιδράσεις στις μονάδες 

επικεντρώνεται στον προσδιορισμό στατιστικής σημαντικότητας και όχι στους τεχνητά 

αυξημένους συντελεστές συσχέτισης. 

 

Πίνακας 7.8 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων  στις 

μονάδες 

Μοντέλα χωρίς προσθήκη Σταθερών 

Επιδράσεων 

Υποσύνολο Β 

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας 

 

y1 y2 y6 y8 
R2 52,14%* 51,83%* 52,15%* 3,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1494
R2 0,06% 0,05% 0,05% 30,23%*
prob 0,8474 0,8665 0,8651 0,0000
R2 10,13%* 10,05%* 10,15%* 2,17%
prob 0,0140 0,0144 0,0139 0,2699
R2 0,91% 0,92% 0,96% 61,95%*
prob 0,4715 0,4705 0,4606 0,0000
R2 7,89%* 7,12%* 7,83%* 0,01%
prob 0,0213 0,0290 0,0218 0,9441
R2 22,71%* 22,51%* 21,84%* 0,24%
prob 0,0000 0,0000 0,0001 0,7076
R2 24,21%* 24,38%* 24,08%* 1,44%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3525
R2 0,02% 0,01% 0,01% 1,47%
prob 0,9187 0,9249 0,9453 0,3476
R2 1,24% 1,30% 1,42% 3,90%
prob 0,3725 0,3624 0,3410 0,1238
R2 8,66%* 8,77%* 8,85%* 3,32%
prob 0,0164 0,0157 0,0152 0,1564
R2 6,71%** 6,53%** 6,69%** 0,14%
prob 0,0664 0,0702 0,0668 0,8021
R2 10,84%* 11,18%* 10,36%* 8,98%*
prob 0,0065 0,0057 0,0079 0,0179
R2 2,10% 1,97% 2,38% 14,58%*
prob 0,2492 0,2650 0,2202 0,0026
R2 9,53%* 9,76%* 9,93%* 4,98%**
prob 0,0116 0,0106 0,0100 0,0738
R2 34,64%* 35,69%* 35,55%* 98,06%*
prob 0,0268 0,0240 0,0244 0,0000
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* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

y1 y2 y6 y8 
R2 93,92%* 94,03%* 93,62%* 20,74%*
prob 0,0001 0,0001 0,0001 0,0037
R2 92,44%** 92,54%** 91,98%** 37,83%*
prob 0,0984 0,0944 0,0939 0,0000
R2 96,51% 96,60% 96,26% 8,89%
prob 0,9415 0,8772 0,8858 0,1727
R2 96,86%* 96,94%* 96,64%* 64,72%*
prob 0,0239 0,0235 0,0228 0,0000
R2 92,05% 92,14% 91,58% 6,97%
prob 0,6996 0,7181 0,6586 0,6912
R2 92,03% 92,12% 91,55% 6,70%
prob 0,8348 0,8752 0,9815 0,9453
R2 92,21% 92,30% 91,74% 14,92%*
prob 0,2569 0,2510 0,2515 0,0291
R2 92,02% 92,12% 91,55% 9,12%
prob 0,9797 0,9073 0,9109 0,2436
R2 92,03% 92,12% 91,55% 10,69%
prob 0,9184 0,8509 0,8408 0,1331
R2 92,02% 92,12% 91,55% 9,37%
prob 0,9368 0,8803 0,8917 0,2204
R2 92,46% 92,56% 91,93% 12,71%
prob 0,2911 0,2768 0,2993 0,2505
R2 93,65%* 93,66%* 93,25%* 11,93%**
prob 0,0004 0,0005 0,0004 0,0843
R2 92,96%* 93,00%* 92,55%* 24,08%*
prob 0,0053 0,0064 0,0048 0,0014
R2 91,98% 92,09% 91,51% 10,06%
prob 0,5776 0,5438 0,5249 0,1512
R2 99,91%* 99,91%* 99,91%* 98,72%*
prob 0,0062 0,0071 0,0058 0,0000
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Κατά την περίοδο εφαρμογής του ελληνικού κλαδικού λογιστικού σχεδίου τα αποτελέσματα των 

παλινδρομήσεων των μονομεταβλητών υποδειγμάτων με προσθήκη σταθερών επιδράσεων στις 

μονάδες συνοψίζονται ως εξής: Από τις μεταβλητές Οικονομικού Κέρδους στατιστικά 

σημαντικές στην επεξήγηση των μεταβολών της δημιουργούμενης για τους μετόχους αξίας 

εμφανίζονται οι παραλλαγές της EVA (εκτός από την τυποποιημένη βασική EVA). Επιπλέον, 

στατιστικά σημαντικοί εμφανίζονται οι δείκτες ρευστότητας “Καθαρά Δάνεια (μετά από 

προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού” (z12) και  “Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο 

Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων” (z13).  

 

Αντίθετα, αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι δείκτες με βάση το λογιστικό κέρδος (ROE, ROA, EPS, 

ΝΙΜ) παρουσιάζουν στατιστικά μη σημαντική επεξηγηματική δύναμη στα εξεταζόμενα 

υποδείγματα (με εξαίρεση το ΝΙΜ στην ερμηνεία της λογαριθμικής απόδοσης). Ανάλογα είναι τα 

αποτελέσματα και για το δείκτη χρηματοοικονομικής μόχλευσης “Καθαρή Θέση / Υποχρεώσεις” 

(z6) και για την ποιότητα των χορηγήσεων (z4). 

 228



 

Πίνακας 7.9 

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

Υποσύνολο Β 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις 

χρονικές περιόδους  

Μοντέλα χωρίς προσθήκη Σταθερών 

Επιδράσεων 

y1 y2 y6 y8 
R2 52,14%* 51,83%* 52,15%* 3,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1494
R2 0,06% 0,05% 0,05% 30,23%*
prob 0,8474 0,8665 0,8651 0,0000
R2 10,13%* 10,05%* 10,15%* 2,17%
prob 0,0140 0,0144 0,0139 0,2699
R2 0,91% 0,92% 0,96% 61,95%*
prob 0,4715 0,4705 0,4606 0,0000
R2 7,89%* 7,12%* 7,83%* 0,01%
prob 0,0213 0,0290 0,0218 0,9441
R2 22,71%* 22,51%* 21,84%* 0,24%
prob 0,0000 0,0000 0,0001 0,7076
R2 24,21%* 24,38%* 24,08%* 1,44%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3525
R2 0,02% 0,01% 0,01% 1,47%
prob 0,9187 0,9249 0,9453 0,3476
R2 1,24% 1,30% 1,42% 3,90%
prob 0,3725 0,3624 0,3410 0,1238
R2 8,66%* 8,77%* 8,85%* 3,32%
prob 0,0164 0,0157 0,0152 0,1564
R2 6,71%** 6,53%** 6,69%** 0,14%
prob 0,0664 0,0702 0,0668 0,8021
R2 10,84%* 11,18%* 10,36%* 8,98%*
prob 0,0065 0,0057 0,0079 0,0179
R2 2,10% 1,97% 2,38% 14,58%*
prob 0,2492 0,2650 0,2202 0,0026
R2 9,53%* 9,76%* 9,93%* 4,98%**
prob 0,0116 0,0106 0,0100 0,0738
R2 34,64%* 35,69%* 35,55%* 98,06%*
prob 0,0268 0,0240 0,0244 0,0000

z13

w1

w2

z9

z10

z11

z12

z6

z7

z8
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x4

x7

x8

z4

y1 y2 y6 y8 
R2 58,36%* 57,80%* 58,29%* 84,57%**
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0886
R2 2,83% 2,61% 3,03% 83,73%
prob 0,6367 0,6611 0,6444 0,7384
R2 14,10%* 13,73%* 14,20%* 83,45%
prob 0,0081 0,0089 0,0081 0,8613
R2 2,42% 2,42% 2,53% 83,45%
prob 0,4526 0,4289 0,4555 0,8779
R2 9,46%* 8,61%* 9,60%* 83,85%
prob 0,0380 0,0492 0,0390 0,4838
R2 32,34%* 32,15%* 31,60%* 83,84%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4977
R2 26,03%* 26,08%* 26,07%* 83,73%
prob 0,0001 0,0001 0,0001 0,7395
R2 2,45% 2,28% 2,68% 84,34%
prob 0,9827 0,9926 0,9612 0,1470
R2 4,82% 4,64% 5,30% 84,41%
prob 0,2382 0,2393 0,2143 0,1258
R2 15,49%* 15,27%* 15,97%* 84,02%
prob 0,0044 0,0045 0,0040 0,3062
R2 13,77%** 13,33%** 14,02%** 85,25%
prob 0,1002 0,1052 0,1017 0,8594
R2 31,37%* 31,28%* 30,87%* 84,75%**
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600
R2 4,25% 4,07% 4,75% 84,08%
prob 0,4845 0,4853 0,4393 0,8990
R2 14,64%* 14,62%* 15,31%* 84,05%**
prob 0,0048 0,0046 0,0040 0,0719
R2 49,15%* 50,45%* 50,32%* 98,09%*
prob 0,0077 0,0066 0,0067 0,0000

w1

z12

w2

z13

z10

z11

z8

z9

z6

z4

x4
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* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, η προσθήκη σταθερών επιδράσεων στις χρονικές 

περιόδους δεν μεταβάλλει αξιόλογα τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων των 

μονομεταβλητών υποδειγμάτων, σε ό,τι αφορά το ποιες μεταβλητές είναι στατιστικά σημαντικές 

σε επίπεδο σημαντικότητας 5% ή 10%. Οι οριακές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στην 

ερμηνεία της λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης (y8), η οποία μετά την προσθήκη των 

σταθερών επιδράσεων στις χρονικές περιόδους περιορίζεται σε σύγκριση με τα μοντέλα χωρίς την 

προσθήκη επιδράσεων. 

 

 229



 

Σε ό,τι αφορά τους συντελεστές συσχέτισης R2, είναι αξιοσημείωτη η βελτίωσή τους σε όλες τις 

υπό εξέταση ανεξάρτητες μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, η αύξηση του R2 η οποία φθάνει μέχρι 

και 20% είναι αναμενόμενη αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στο μοντέλο προστίθενται δυικές 

μεταβλητές για καθεμιά χρονική περίοδο, οι οποίες «συλλαμβάνουν» τους μη μετρήσιμους 

στην έρευνά μας παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο του κλάδου σε κάθε χρονιά (πορεία 

μακροοικονομικών μεταβλητών, χρηματοπιστωτική σταθερότητα, εξαγορές – συγχωνεύσεις 

κλπ). 

 

Πίνακας 7.10 

Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

Υποσύνολο Β 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων  στις 

μονάδες και στις χρονικές περιόδους  

Μοντέλα χωρίς προσθήκη Σταθερών 

Επιδράσεων 

 

y1 y2 y6 y8 
R2 52,14%* 51,83%* 52,15%* 3,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1494
R2 0,06% 0,05% 0,05% 30,23%*
prob 0,8474 0,8665 0,8651 0,0000
R2 10,13%* 10,05%* 10,15%* 2,17%
prob 0,0140 0,0144 0,0139 0,2699
R2 0,91% 0,92% 0,96% 61,95%*
prob 0,4715 0,4705 0,4606 0,0000
R2 7,89%* 7,12%* 7,83%* 0,01%
prob 0,0213 0,0290 0,0218 0,9441
R2 22,71%* 22,51%* 21,84%* 0,24%
prob 0,0000 0,0000 0,0001 0,7076
R2 24,21%* 24,38%* 24,08%* 1,44%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3525
R2 0,02% 0,01% 0,01% 1,47%
prob 0,9187 0,9249 0,9453 0,3476
R2 1,24% 1,30% 1,42% 3,90%
prob 0,3725 0,3624 0,3410 0,1238
R2 8,66%* 8,77%* 8,85%* 3,32%
prob 0,0164 0,0157 0,0152 0,1564
R2 6,71%** 6,53%** 6,69%** 0,14%
prob 0,0664 0,0702 0,0668 0,8021
R2 10,84%* 11,18%* 10,36%* 8,98%*
prob 0,0065 0,0057 0,0079 0,0179
R2 2,10% 1,97% 2,38% 14,58%*
prob 0,2492 0,2650 0,2202 0,0026
R2 9,53%* 9,76%* 9,93%* 4,98%**
prob 0,0116 0,0106 0,0100 0,0738
R2 34,64%* 35,69%* 35,55%* 98,06%*
prob 0,0268 0,0240 0,0244 0,0000

z13

w1

w2
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* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

y1 y2 y6 y8 
R2 97,54%* 97,56%* 97,47%* 85,39%
prob 0,0006 0,0006 0,0004 0,2954
R2 97,00% 97,02% 96,86% 85,08%
prob 0,1359 0,1369 0,1350 0,6966
R2 98,44% 98,47% 98,36% 84,85%
prob 0,2445 0,2333 0,2208 0,5618
R2 98,40% 98,43% 98,32% 84,73%
prob 0,5104 0,4799 0,4934 0,9801
R2 96,84% 96,86% 96,70% 85,07%
prob 0,8569 0,8710 0,9650 0,7420
R2 96,84% 96,86% 96,71% 85,05%
prob 0,9416 0,9498 0,7352 0,8182
R2 97,49%* 97,52%* 97,41%* 85,47%
prob 0,0007 0,0007 0,0006 0,2471
R2 96,85% 96,88% 96,73% 85,56%
prob 0,5855 0,5490 0,5273 0,2038
R2 96,91% 96,94% 96,80% 85,47%
prob 0,2773 0,2511 0,2274 0,2511
R2 96,96% 97,00% 96,85% 85,10%
prob 0,1525 0,1405 0,1369 0,6450
R2 97,23% 97,25% 97,05% 87,09%
prob 0,3551 0,3436 0,3587 0,9896
R2 96,89% 96,91% 96,76% 85,40%
prob 0,3520 0,3680 0,3380 0,2935
R2 96,79% 96,82% 96,66% 85,85%
prob 0,9818 0,9875 0,9045 0,4320
R2 97,31% 97,33% 97,21% 85,47%
prob 0,3156 0,3027 0,2693 0,2204
R2 99,92% 99,92% 99,92% 98,91%*
prob 0,1903 0,1992 0,1741 0,0002
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Η προσθήκη σταθερών επιδράσεων τόσο στις μονάδες όσο και στις χρονικές περιόδους περιορίζει 

τις στατιστικά σημαντικές μεταβλητές σε δύο, τη βασική EVA και τον δείκτη Καθαρού 

Περιθωρίου Επιτοκίου. Συνεπώς, μόνο για το Οικονομικό Κέρδος χωρίς προσαρμογές και τη 

Λογιστική Λειτουργική Κερδοφορία της βασικής τραπεζικής λειτουργίας υπάρχουν πολύ ισχυρές 

ενδείξεις ότι επεξηγούν μέρος των μεταβολών της αξίας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 

γεγονός ότι κανένας από τους παραδοσιακούς δείκτες λογιστικού κέρδους (ROA, ROE, EPS), 

μόχλευσης, ρευστότητας αλλά και ποιότητας στοιχείων ενεργητικού δεν είναι πλέον 

στατιστικά σημαντικός στη σχέση του με την MVA, την Αγοραία Αξία και τη λογαριθμική 

χρηματιστηριακή απόδοση των τραπεζών. Ειδικά, η λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση 

φαίνεται να μην ερμηνεύεται πλέον από καμία μεταβλητή πλην της Συνολικής Απόδοσης των 

Μετόχων, σχέση η οποία δεν είναι αξιόπιστη λόγω του μικρού αριθμού παρατηρήσεων της 

μεταβλητής. Οι συντελεστές συσχέτισης, τεχνητά αυξημένοι κυρίως λόγω της προσθήκης των 

σταθερών επιδράσεων στις μονάδες, δεν αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού. 

 

7.3.4. Συγκριτικά Αποτελέσματα μετά την προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στα 

Υποσύνολα A  και Β 

Πίνακας 7.11 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις μονάδες 

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β 

y1 y2 y6 y8 
prob 0,0001 0,0001 0,0001 0,0037
prob 0,0984 0,0944 0,0939 0,0000
prob 0,9415 0,8772 0,8858 0,1727
prob 0,0239 0,0235 0,0228 0,0000
prob 0,6996 0,7181 0,6586 0,6912
prob 0,8348 0,8752 0,9815 0,9453
prob 0,2569 0,2510 0,2515 0,0291
prob 0,9797 0,9073 0,9109 0,2436
prob 0,9184 0,8509 0,8408 0,1331

prob 0,9368 0,8803 0,8917 0,2204

prob 0,2911 0,2768 0,2993 0,2505
prob 0,0004 0,0005 0,0004 0,0843

prob 0,0053 0,0064 0,0048 0,0014
prob 0,5776 0,5438 0,5249 0,1512

prob 0,0062 0,0071 0,0058 0,0000
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y1 y2 y6 y8 
prob 0,0021 0,0018 0,0011 0,2275

prob 0,0288 0,0278 0,0242 0,0479

prob 0,8300 0,8098 0,7580 0,1008
prob 0,6372 0,6308 0,6500 0,8342
prob 0,0766 0,0621 0,0835 0,0455
prob 0,4965 0,5023 0,6108 0,1756
prob 0,0070 0,0074 0,0104 0,0079
prob 0,1561 0,1613 0,1893 0,0363
prob 0,4857 0,4915 0,5339 0,0001
prob 0,2623 0,2756 0,3116 0,0005
prob 0,3948 0,4170 0,4287 0,0224
prob 0,1986 0,1779 0,1930 0,0107
prob 0,0328 0,0317 0,0299 0,1000
prob 0,4177 0,3901 0,3447 0,0021
prob 0,0037 0,0037 0,0045 0,0000w2

z13
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Το ενδιαφέρον της παρούσας συγκριτικής ανάλυσης εστιάζει στις μεταβλητές που εμφανίζονται 

στατιστικά σημαντικές και στα δύο υποσύνολα.  

Στην επεξήγηση της MVA (βασικής ή προσαρμοσμένης) και της Αγοραίας Αξίας στατιστικά 

σημαντικές (σε α=10%) καθόλη την περίοδο εξέτασης είναι οι εξής μεταβλητές: 

 από τις παραλλαγές Οικονομικού Κέρδους η EVA τόσο στη βασική της μορφή (x3) 

όσο και μετά από τις προσαρμογές (x4) 

 από τους δείκτες ρευστότητας ο δείκτης «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / 

Σύνολο Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων» (z13) και  

 η Συνολική Απόδοση των Μετόχων  (με επιφύλαξη, λόγω μικρού αριθμού 

παρατηρήσεων) 

Αναφορικά με την επεξήγηση της λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης (y8), στατιστικά 

σημαντικές μεταβλητές στα μονομεταβλητά  γραμμικά υποδείγματα για την περίοδο 1997-2008 

είναι : 

 Από τις παραλλαγές Οικονομικού Κέρδους η τυποποιημένη έκδοση της βασικής EVA 

(x4) 

 Η μεταβλητή λειτουργικής Λογιστικής Κερδοφορίας «Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου» 

(z7) 

 Ο δείκτης ρευστότητας, «Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο Καταθέσεων 

και άλλων πιστώσεων» (z13) 

 

Έπειτα από την προσθήκη στα αντίστοιχα υποδείγματα σταθερών επιδράσεων στις μονάδες, οι 

υπόλοιπες κατηγορίες χρηματοοικονομικών δεικτών (μόχλευσης, ποιότητας στοιχείων 

ενεργητικού) καθώς και οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι δείκτες αποδοτικότητας (ROA, ROE) δεν 

είναι στατιστικά σημαντικές επεξηγηματικές μεταβλητές καθ’ όλη τη χρονική περίοδο έρευνας. 
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Πίνακας 7.12 

 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις χρονικές περιόδους 

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β 

y1 y2 y6 y8 
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0886
prob 0,6367 0,6611 0,6444 0,7384
prob 0,0081 0,0089 0,0081 0,8613
prob 0,4526 0,4289 0,4555 0,8779
prob 0,0380 0,0492 0,0390 0,4838
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4977
prob 0,0001 0,0001 0,0001 0,7395
prob 0,9827 0,9926 0,9612 0,1470
prob 0,2382 0,2393 0,2143 0,1258

prob 0,0044 0,0045 0,0040 0,3062

prob 0,1002 0,1052 0,1017 0,8594
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600

prob 0,4845 0,4853 0,4393 0,8990
prob 0,0048 0,0046 0,0040 0,0719

prob 0,0077 0,0066 0,0067 0,0000

w1
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Ανάλογος με την ανάλυση που προηγήθηκε για τις σταθερές επιδράσεις στις μονάδες είναι και ο 

σχολιασμός του ανωτέρω πίνακα για τα αποτελέσματα μετά την προσθήκη των σταθερών 

επιδράσεων στις χρονικές περιόδους.  

y1 y2 y6 y8 
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3247

prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,7275

prob 0,0033 0,0030 0,0030 0,0449
prob 0,0493 0,0476 0,0484 0,2301
prob 0,0247 0,0216 0,0244 0,0656
prob 0,2209 0,2265 0,2488 0,9750
prob 0,8662 0,8858 0,8519 0,7062
prob 0,9499 0,9281 0,9161 0,3207
prob 0,0079 0,0074 0,0074 0,0249
prob 0,0191 0,0177 0,0175 0,0559
prob 0,1100 0,1124 0,1090 0,8780
prob 0,0106 0,0101 0,0102 0,8824
prob 0,1461 0,1432 0,1367 0,8128
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0472
prob 0,5452 0,5343 0,5344 0,0000w2
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Στην επεξήγηση της MVA (βασικής ή προσαρμοσμένης) και της Αγοραίας Αξίας στατιστικά 

σημαντικές, καθ’ όλη την περίοδο εξέτασης είναι οι εξής μεταβλητές: 

 από τις παραλλαγές Οικονομικού Κέρδους η βασική EVA (x3) και η τυποποιημένη της 

έκδοση (x7).   

 Από τους δείκτες Λογιστικού Κέρδους ο ROE (z10) και τα EPS (w1) 

 Η ποιότητα του ενεργητικού (z4) 

 Ο δείκτης ρευστότητας «Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο 

Ενεργητικού» (z12) 

 

Όπως διαπιστώθηκε και στην ανάλυση των μοντέλων με σταθερές επιδράσεις στις μονάδες, έτσι 

και στην παρούσα ανάλυση διαφορετικές και σαφώς λιγότερες είναι οι στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές στα μοντέλα στα οποία επεξηγείται η λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση (y8). 

Παρατηρείται, δηλαδή, ότι σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο στατιστικά σημαντική 
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επεξηγηματική μεταβλητή είναι μόνο ο δείκτης EPS. Τα αποτελέσματα για τη συνολική 

απόδοση των μετόχων δεν είναι αξιολογήσιμα λόγω μικρού αριθμού παρατηρήσεων στο 

υποσύνολο Β. 

 

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η διενέργεια προσαρμογών κατά τον υπολογισμό της EVA 

στο μέγεθος του NOPAT και του επενδυμένου κεφαλαίου δεν συνεπάγεται τη στατιστική 

σημαντικότητα της εν λόγω μεταβλητής στην επεξήγηση των μεταβολών της αξίας των 

μετόχων κατά την περίοδο εφαρμογής του ελληνικού κλαδικού λογιστικού σχεδίου. (βλ. και  

τελευταία παράγραφο της υποενότητας 7.2.4.) 

Πίνακας 7.13 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων  

στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους 

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β 

y1 y2 y6 y8 
R2 97,54%* 97,56%* 97,47%* 85,39%
prob 0,0006 0,0006 0,0004 0,2954
R2 97,00% 97,02% 96,86% 85,08%
prob 0,1359 0,1369 0,1350 0,6966
R2 98,44% 98,47% 98,36% 84,85%
prob 0,2445 0,2333 0,2208 0,5618
R2 98,40% 98,43% 98,32% 84,73%
prob 0,5104 0,4799 0,4934 0,9801
R2 96,84% 96,86% 96,70% 85,07%
prob 0,8569 0,8710 0,9650 0,7420
R2 96,84% 96,86% 96,71% 85,05%
prob 0,9416 0,9498 0,7352 0,8182
R2 97,49%* 97,52%* 97,41%* 85,47%
prob 0,0007 0,0007 0,0006 0,2471
R2 96,85% 96,88% 96,73% 85,56%
prob 0,5855 0,5490 0,5273 0,2038
R2 96,91% 96,94% 96,80% 85,47%
prob 0,2773 0,2511 0,2274 0,2511
R2 96,96% 97,00% 96,85% 85,10%

prob 0,1525 0,1405 0,1369 0,6450
R2 97,23% 97,25% 97,05% 87,09%
prob 0,3551 0,3436 0,3587 0,9896
R2 96,89% 96,91% 96,76% 85,40%
prob 0,3520 0,3680 0,3380 0,2935
R2 96,79% 96,82% 96,66% 85,85%
prob 0,9818 0,9875 0,9045 0,4320
R2 97,31% 97,33% 97,21% 85,47%
prob 0,3156 0,3027 0,2693 0,2204
R2 99,92% 99,92% 99,92% 98,91%*

prob 0,1903 0,1992 0,1741 0,0002
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y1 y2 y6 y8 
R2 97,95%* 97,97%* 98,01%* 79,07%
prob 0,0366 0,0323 0,0203 0,7777
R2 97,78% 97,78% 97,78% 85,32%

prob 0,1510 0,1402 0,1116 0,8105
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,84%**

prob 0,8437 0,8239 0,7924 0,0807
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,47%
prob 0,8150 0,7938 0,8085 0,1125
R2 97,89%** 97,84% 97,86%** 83,84%
prob 0,0753 0,1010 0,0694 0,4013
R2 97,63% 97,63% 97,62% 79,84%
prob 0,5427 0,5391 0,4430 0,3154
R2 97,62% 97,63% 97,61% 79,92%
prob 0,5755 0,5432 0,4850 0,2916
R2 98,02% 98,08% 97,93% 89,44%
prob 0,8242 0,8135 0,8556 0,7672
R2 97,65% 97,65% 97,62% 85,24%*
prob 0,4428 0,4412 0,4403 0,0016
R2 97,59% 97,59% 97,56% 80,84%
prob 0,9839 0,9585 0,9263 0,1177
R2 97,68% 97,66% 97,66% 79,62%
prob 0,8155 0,8447 0,8066 0,5885
R2 97,81% 97,78% 97,75% 79,30%
prob 0,1138 0,1385 0,1454 0,6214
R2 97,59% 97,59% 97,57% 79,86%
prob 0,9163 0,8853 0,7532 0,3107
R2 97,77% 97,78% 97,77% 83,45%*
prob 0,1567 0,1400 0,1288 0,0185
R2 98,24% 98,27% 98,20% 93,6%*
prob 0,4591 0,4409 0,5221 0,0000

w2

z13

w1

z11
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z9
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* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

   

Η εικόνα των αποτελεσμάτων μετά την προσθήκη σταθερών επιδράσεων στις μονάδες και στις 

χρονικές περιόδους είναι παρόμοια πριν και μετά την υιοθέτηση των Δ.Λ.Π.  Η μόνη μεταβλητή 

που παραμένει στατιστικά σημαντική στην επεξήγηση της MVA και της Αγοραίας Αξίας σε 

όλη της εξεταζόμενη περίοδο (ανεπηρέαστη από την εισαγωγή των Δ.Λ.Π) είναι το μέτρο 

Οικονομικού Κέρδους, η βασική EVA. Η εισαγωγή των Δ.Λ.Π. κατέστησε στατιστικά 

σημαντικό και τον δείκτη της ποιότητας των δανείων (z4), ενώ αποδυνάμωσε τις ενδείξεις για 

την επεξηγηματική δύναμη του Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου (z7) 

 

7.3.5.  Έλεγχος για την καταλληλότητα Σταθερών ή Τυχαίων Επιδράσεων 

 

7.3.5.1.  Γενικές Παρατηρήσεις 

Στην ανάλυση που προηγήθηκε προστέθηκαν Σταθερές Επιδράσεις στα εξεταζόμενα 

μονομεταβλητά υποδείγματα. Εναλλακτικά θα μπορούσαν να είχαν προστεθεί Τυχαίες 

Επιδράσεις.  

 

Η επιλογή μεταξύ Σταθερών ή Τυχαίων Επιδράσεων συνήθως βασίζεται στο εάν το ui δηλ. η μη 

παρατηρούμενη επίδραση θεωρείται παράμετρος που θα πρέπει να εκτιμηθεί ή αποτέλεσμα μιας 

τυχαίας μεταβλητής. Σύμφωνα με τον Wooldridge (2004),  στην περίπτωση που οι παρατηρήσεις 

του δείγματος δεν προέρχονται από έναν μεγάλο πληθυσμό είναι προτιμότερο οι επιδράσεις να 

θεωρηθούν ως παράμετροι που θα εκτιμηθούν και συνεπώς χρησιμοποιούνται οι Σταθερές 

Επιδράσεις. Εσφαλμένα θεωρείται ότι αν το ui είναι τυχαίο, οι Τυχαίες Επιδράσεις συνιστούν την 

κατάλληλη στρατηγική εκτίμησης. Αντιθέτως, η προσθήκη των Τυχαίων Επιδράσεων είναι 

κατάλληλη μόνο στην περίπτωση που μπορεί να υποτεθεί ότι τα ui δεν συσχετίζονται με καμία 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Στην περίπτωση, όμως, που τα ui συσχετίζονται με κάποιες 

από τις ανεξάρτητες μεταβλητές, θα πρέπει να προστεθούν Σταθερές Επιδράσεις, γιατί 

διαφορετικά οι εκτιμητές θα είναι ασυνεπείς. 

 

7.3.5.2.  Hausman Test για τη συσχέτιση των τυχαίων επιδράσεων 

Οι περισσότερες εφαρμογές στην οικονομική επιστήμη επιλέγουν μεταξύ των Τυχαίων και των 

Σταθερών Επιδράσεων με βάση το Hausman Test (Hausman, 1978), το οποίο συγκρίνει τα 
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μοντέλα Σταθερών Επιδράσεων και τα μοντέλα Τυχαίων Επιδράσεων. Η μηδενική υπόθεση είναι 

ότι οι μη παρατηρούμενες επιδράσεις δεν συσχετίζονται με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Εάν δεν 

απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση36, ένα μοντέλο Τυχαίων Επιδράσεων είναι προτιμότερο, καθώς 

αυτό υποθέτει ότι η τυχαία επίδραση είναι μέρος του σφάλματος και άρα θα πρέπει να είναι 

ασυσχέτιστη με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Αν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση, τότε 

εφαρμόζεται ο εκτιμητής των Σταθερών Επιδράσεων, καθώς η εφαρμογή ενός μοντέλου Τυχαίων 

Επιδράσεων δίνει προκατειλημμένους εκτιμητές, παραβιάζοντας τις υποθέσεις του θεωρήματος 

Gauss-Markov.  (Wooldridge, 2004 ; Baltagi, 2001; Siegel, 2000). 

 

Στο Ε-Views το Hausman Test διενεργείται σε μοντέλα στα οποία αρχικά έχουν προστεθεί οι 

Τυχαίες Επιδράσεις και η μηδενική υπόθεση αντιστοιχεί σε μοντέλο «σωστά ορισμένο» (δηλ. 

καλώς έχουν εκτιμηθεί για αυτό οι Τυχαίες Επιδράσεις). Τα αποτελέσματα του Hausman Test 

(prob) για τα δύο υποσύνολα συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

                                                 
36 Αν η πιθανότητα p>0,10 γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση ότι το μοντέλο είναι σωστά ορισμένο και 
άρα σωστά έχουν προστεθεί σε αυτό οι τυχαίες επιδράσεις. 
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Πίνακας 7.14 

 

Hausman Test για τη συσχέτιση των τυχαίων επιδράσεων (prob) 

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β 

 

 

y1 y2 y6 y8 
cross-sections 0,0001 0,0001 0,0001 0,0062
periods 0,0167 0,0184 0,0199 0,0000
cross-sections 0,1843 0,2116 0,1819 0,3814
periods 0,6192 0,6367 0,6142 0,0000
cross-sections 0,1106 0,1176 0,1132 0,3783
periods 0,1997 0,2171 0,2034 0,2333
cross-sections 0,4179 0,4007 0,4200 0,9371
periods 0,5993 0,5695 0,6083 0,0000
cross-sections 0,5176 0,5408 0,5315 0,6130
periods 0,7419 0,7577 0,7223 0,5725
cross-sections 0,0220 0,0226 0,0218 0,6218
periods 0,0129 0,0119 0,0141 0,9903
cross-sections 0,0047 0,0044 0,0044 0,0293
periods 0,9899 0,9853 0,9609 0,0048
cross-sections 0,9288 0,9169 0,9282 0,4581
periods 0,8174 0,8491 0,8194 0,8534
cross-sections 0,5401 0,5455 0,5266 0,6616
periods 0,3643 0,3847 0,3525 0,5892
cross-sections 0,0325 0,0336 0,0308 0,9381
periods 0,0716 0,0791 0,0692 0,4665
cross-sections 0,7428 0,7722 0,7473 0,2052
periods 0,9963 0,9938 0,9867 0,9268
cross-sections 0,0198 0,0191 0,0209 0,8953
periods 0,0000 0,0001 0,0001 0,3328
cross-sections 0,9562 0,9462 0,9647 0,1407
periods 0,9520 0,9774 0,9797 0,0670
cross-sections 0,0491 0,0464 0,0453 0,9359
periods 0,1241 0,1317 0,1186 0,4931
cross-sections 0,0054 0,0043 0,0043 0,5437
periods 0,0764 0,0703 0,0704 0,6509
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x4

x7

z4

z6

z8

z10

z12

z9

w1

z11

w2

z13

γκρι κελιά (p>0,10) : αποδοχή μηδενικής υπόθεσης του τεστ, ότι το μοντέλο με την προσθήκη τυχαίων επιδράσεων είναι σωστά 

ορισμένο 

y1 y2 y6 y8 
cross-sections 0,0003 0,0002 0,0002 0,1442
periods 0,9016 0,9048 0,9216 0,0080
cross-sections 0,0011 0,0010 0,0010 0,0446
periods 0,4246 0,4137 0,3880 0,1505
cross-sections 0,0804 0,0762 0,0804 0,4274
periods 0,3521 0,3536 0,3664 0,0716
cross-sections 0,1401 0,1365 0,1398 0,621
periods 0,5902 0,5842 0,5761 0,7074
cross-sections 0.5889 0.5902 0.5769 0,0339
periods 0.6932 0.6898 0.6878 0,0301
cross-sections 0,5480 0,5533 0,5415 0,1484
periods 0,9147 0,9128 0,9042 0,3406
cross-sections 0,4404 0,4483 0,4515 0,0538
periods 0,6803 0,6912 0,6796 0,0000
cross-sections 0.6743 0.6676 0.6741 0,2145
periods 0.6569 0.6481 0.6883 0,0000
cross-sections 0,0223 0,0205 0,0216 0,0079
periods 0,1236 0,1224 0,1275 0,0002
cross-sections 0,0746 0,0709 0,0742 0,0311
periods 0,1984 0,1955 0,2008 0,0001
cross-sections 0,3330 0,3327 0,3286 0,0418
periods 0,6752 0,6733 0,6518 0,0566
cross-sections 0,0877 0,0799 0,0842 0,0145
periods 0,3792 0,3799 0,3924 0,0000
cross-sections 0,2685 0,2631 0,2488 0,1315
periods 0,3652 0,3658 0,3706 0,1929
cross-sections 0,0032 0,0029 0,0028 0,0137
periods 0,0514 0,0497 0,0502 0,0672
cross-sections 0,1033 0,0975 0,1014 0,2434
periods 0,5479 0,5400 0,5447 0,1572
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Hausman Test, σε ορισμένα υποδείγματα υπάρχουν ανίσχυρες 

ενδείξεις ενάντια στη μηδενική υπόθεση και κατ’ επέκταση σε αυτά (όπου p>0,10) θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν Τυχαίες Επιδράσεις αντί των Σταθερών. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, 

ότι η αποδοχή της μηδενικής υπόθεσης και συνεπώς της καταλληλότητας της προσθήκης των 

Τυχαίων Επιδράσεων δεν συνεπάγεται την μη καταλληλότητα της προσθήκης Σταθερών 

Επιδράσεων. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούνται και υποδείγματα με τυχαίες επιδράσεις στα 

οποία η μηδενική υπόθεση του Hausman Test, σύμφωνα με την οποία η τυχαία επίδραση ως μέρος 

του σφάλματος είναι ασυσχέτιστη με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, απορρίπτεται σε επίπεδο 
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σημαντικότητας 10% (όπου p<0,10). Η ύπαρξη ασθενών ενδείξεων για την αποδοχή της 

μηδενικής υπόθεσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η μέθοδος των Τυχαίων Επιδράσεων δεν είναι 

κατάλληλη για τα εν λόγω υποδείγματα και σε αυτά είναι προτιμότερο να εφαρμοστούν οι 

Σταθερές Επιδράσεις.  

 

Για λόγους συγκρισιμότητας όλων των αποτελεσμάτων στην παρούσα έρευνα, η οικονομετρική 

ανάλυση που πραγματοποιείται βασίζεται σε μοντέλα με Σταθερές Επιδράσεις, οι οποίες εξ’ 

ορισμού δεν προκαλούν αμφιβολίες για την ορθότητα προσδιορισμού των μοντέλων στα οποία 

προστίθενται αλλά και σύμφωνα με το likelihood ratio test που παρουσιάζεται στη συνέχεια 

αποδεικνύονται σωστές σε όλα τα υπό εξέταση μοντέλα. 

 

7.3.5.3.  Likelihood Ratio Test για τις Σταθερές Επιδράσεις 

 

Προκειμένου να ελεγχθεί η σημαντικότητα των Σταθερών Επιδράσεων διεξήχθη το likelihood 

ratio test στο E-Views στα μοντέλα με Σταθερές Επιδράσεις για τις μονάδες (τράπεζες) και για τις 

χρονικές περιόδους. Το συγκεκριμένο τεστ εξετάζει την αναγκαιότητα προσθήκης Σταθερών 

Επιδράσεων σε όλες τις πιθανές εναλλακτικές περιπτώσεις, δηλ. Σταθερές Επιδράσεις μόνο στις 

μονάδες, μόνο στις περιόδους ή και συνδυασμένα και στις μονάδες και στις περιόδους. Η 

μηδενική υπόθεση που ελέγχεται στο τεστ είναι ότι είναι περιττές οι εκάστοτε εξεταζόμενες 

Σταθερές Επιδράσεις. Στην περίπτωση που υπάρχουν λίγες ενδείξεις για την αποδοχή της 

μηδενικής υπόθεσης (p<0,05), αυτή απορρίπτεται και κατά συνέπεια στο μοντέλο είναι 

απαραίτητο να προστεθούν οι εκάστοτε Σταθερές Επιδράσεις.   

 

Και στα δύο υποσύνολα (πριν και μετά την εισαγωγή των ΔΛΠ) η διενέργεια του likelihood ratio 

test (redundant fixed effects) δίνει τo εξής αποτέλεσμα: Σε όλα τα μοντέλα με Σταθερές 

Επιδράσεις που εξετάστηκαν απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση (p<0,05 ), ότι δηλαδή οι Σταθερές 

Επιδράσεις είναι περιττές. Κατά συνέπεια όλα τα υποδείγματα θεωρούνται σωστά 

προσδιορισμένα με την προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων είτε στις μονάδες του δείγματος, 

είτε στις περιόδους, είτε και στις μονάδες και στις περιόδους. 
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7.4. Ετεροσκεδαστικότητα (White Cross Section Standard Errors 

Test) 

7.4.1. Γενικά περί ετεροσκεδαστικότητας 

Η ανάλυση που προηγήθηκε πραγματοποιήθηκε με την υπόθεση ύπαρξης ομοσκεδαστικότητας 

των λαθών στα εξεταζόμενα υποδείγματα. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν τα αποτελέσματα των 

γραμμικών μονομεταβλητών παλινδρομήσεων υπό την αντίθετη υπόθεση ύπαρξης, δηλαδή, 

ετεροσκεδαστικότητας των λαθών και τη διόρθωσή της. 

 

Η ετεροσκεδαστικότητα έχει ως συνέπεια τα τυπικά σφάλματα και τα αποτελέσματα των 

στατιστικών ελέγχων να μην ισχύουν και ο εκτιμητής OLS να μην είναι ο καλύτερος, γραμμικός, 

αμερόληπτος εκτιμητής (Best Linear Unbiased estimator). Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι η 

υπόθεση της ομοσκεδαστικότητας θεωρεί ότι η διακύμανση των σφαλμάτων είναι η ίδια Var 

(ulx1, x2, …xk) = σ2 . Στην περίπτωση που δεν υπάρχει ομοσκεδαστικότητα, οι εκτιμητές των 

διακυμάνσεων (Var (β)) δεν είναι αμερόληπτοι. Κατά συνέπεια, τα τυπικά σφάλματα της OLS, 

δεδομένου ότι βασίζονται άμεσα σε αυτές τις διακυμάνσεις, δεν μπορούν να θεωρηθούν έγκυρα 

για το σχηματισμό διαστημάτων εμπιστοσύνης και t-statistics. Συνοπτικά, λοιπόν, τα στατιστικά 

που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υποθέσεων σύμφωνα με τα συμπεράσματα του θεωρήματος 

Gauss-Markov δεν ισχύουν παρουσία ετεροσκεδαστικότητας37 (Wooldridge, 2004; Siegel 2000).  

 

7.4.2. Διόρθωση Ετεροσκεδαστικότητας - Μέθοδοι Υπολογισμού των 

Συντελεστών Διακύμανσης  

Εφαρμόζοντας αξιόπιστες διαδικασίες διόρθωσης της ετεροσκεδαστικότητας (heteroskedasticity-

robust procedures) προκύπτουν νέα ισχυρά στατιστικά αποτελέσματα για τα εξεταζόμενα 

υποδείγματα. Οι μέθοδοι αυτές είναι έγκυρες κυρίως σε μεγάλα δείγματα, είτε τα σφάλματα έχουν 

σταθερή διακύμανση είτε όχι, καθώς δεν ενδιαφέρει τι από τα δύο ισχύει. Τα ισχυρά αυτά τυπικά 

σφάλματα μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας (robust standard errors) αποδίδονται στον 

White (1980). 

                                                 
37 Τα συνήθη OLS t statistics δεν ακολουθούν κατανομές t και το πρόβλημα δεν λύνεται χρησιμοποιώντας 
μεγαλύτερα δείγματα. Παρομοίως, F-statistics δεν ακολουθούν πια κατανομή f  και τα LM statistic δεν ακολουθεί πια 
μια ασυμπτωτική chi-square κατανομή.   
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Οι μέθοδοι υπολογισμού των διορθωμένων για ετεροσκεδαστικότητα συντελεστών 

διακυμάνσεων διαφέρουν ανάλογα με τις υποθέσεις στις οποίες βασίζονται. Ο εκτιμητής white 

cross section είναι ισχυρός σε (ταυτόχρονη) συσχέτιση μεταξύ των μονάδων (cross-equation 

correlation) και σε διαφορετικές διακυμάνσεις λαθών σε κάθε μονάδα. Ο όρος “cross-section” 

δείχνει ότι οι συνδιακυμάνσεις επιτρέπονται μεταξύ των μονάδων ταυτόχρονα. Εναλλακτικά, ο 

εκτιμητής white period είναι ισχυρός σε τυχαία σειριακή συσχέτιση και διαχρονική μεταβολή 

διακυμάνσεων στους διαταρακτικούς όρους. Προϋπόθεση για τον εκτιμητή αυτόν είναι ο 

αριθμός των μονάδων να είναι μεγάλος, διαφορετικά τα αποτελέσματα που προκύπτουν δεν 

θεωρούνται αξιόπιστα. 

 

Στην παρούσα οικονομετρική ανάλυση εφαρμόζονται τα white cross-section standard errors 

με τα οποία επιτρέπεται, όπως αναφέρθηκε, η γενική ταυτόχρονη συσχέτιση μεταξύ των 

υπολοίπων (residuals) των τραπεζών. Εξάλλου, ο μικρός αριθμός μονάδων (12 τράπεζες) θα 

καθιστούσε τον εναλλακτικό εκτιμητή white period ακατάλληλο για το εξεταζόμενο δείγμα. 

7.4.3. Αποτελέσματα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας -Υποσύνολο Α 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τις παλινδρομήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στα μονομεταβλητά υποδείγματα με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων 

έπειτα από τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας. Η διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας με 

τη μέθοδο white cross section εφαρμόστηκε σε υποδείγματα με ή χωρίς Σταθερές Επιδράσεις.  

Τα αποτελέσματα με τις διορθωμένες διακυμάνσεις δίνονται σε αντιπαραβολή με τα αντίστοιχα 

πριν τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας. 
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Πίνακας 7.15 

Μοντέλα χωρίς προσθήκη Επιδράσεων 

Υποσύνολο Α 

Μοντέλα με διόρθωση 

ετεροσκεδαστικότητας  

 Μοντέλα χωρίς διόρθωση 

ετεροσκεδαστικότητας  

y1 y2 y6 y8 
R2 64,81%* 65,30%* 66,45%* 0,05%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8911
R2 46,93%* 47,24%* 47,67%* 1,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4447
R2 19,60%* 19,98%* 20,07*% 9,72%*
prob 0,0037 0,0034 0,0033 0,0444
R2 9,50%* 9,62%* 9,52%* 0,13%
prob 0,0499 0,0484 0,0496 0,8217
R2 15,74%* 16,43%* 15,80%* 0,77%
prob 0,0183 0,0157 0,018 0,6047
R2 3,99% 3,89% 3,52% 1,45%
prob 0,1990 0,2048 0,2283 0,4307
R2 0,01% 0,02% 0,00% 10,49%*
prob 0,9525 0,9358 0,9698 0,0299
R2 0,16% 0,12% 0,05% 19,96%*
prob 0,8511 0,8716 0,9123 0,0195
R2 12,21%* 12,42%* 12,54%* 22,50%*
prob 0,0216 0,0204 0,0198 0,0010
R2 10,09%* 10,36%* 10,46%* 21,96%*
prob 0,0379 0,0353 0,0343 0,0012
R2 6,92% 6,81% 6,86% 6,95%**
prob 0,1057 0,1085 0,1073 0,0957
R2 14,53%* 14,71%* 14,74%* 3,41%
prob 0,0117 0,0111 0,0110 0,2246
R2 3,67% 3,74% 3,93% 3,18%
prob 0,2187 0,2141 0,2025 0,2415
R2 42,43%* 43,06%* 43,78%* 11,07%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0223
R2 0,11% 0,12% 0,14% 85,99%*
prob 0,8452 0,8349 0,8261 0,0000

x3

x4

x7

x8

z4

z6

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

z7

z8

z9

z10

z11

z12

z13

w1

w2

Α
ν
ε
ξ
ά
ρ
τ
η
τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η
τ
ή

 
y1 y2 y6 y8 

R2 64,81%* 65,30%* 66,45%* 0,05%
prob 0,0001 0,0001 0,0001 0,7846
R2 46,93%* 47,24%* 47,67%* 1,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,5348
R2 19,60%* 19,98%* 20,07%* 9,72%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
R2 7,18%* 9,62%* 9,52%* 0,13%
prob 0,0354 0,0361 0,0348 0,6339
R2 15,74%* 16,43%* 15,80%* 0,77%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,6321
R2 3,99%* 3,89%* 3,51%* 1,45%**
prob 0,0001 0,0001 0,0000 0,0894
R2 0,01% 0,02% 0,00% 10,49%**
prob 0,9311 0,9071 0,9564 0,0995
R2 0,16% 0,12% 0,05% 19,97%
prob 0,5930 0,6504 0,7650 0,1158
R2 12,21%* 12,42%* 12,54%* 22,50%
prob 0,0111 0,0104 0,0101 0,1175
R2 10,09%* 10,36%* 10,46%* 21,96%*
prob 0,0190 0,0172 0,0152 0,0000
R2 6,92%* 6,81%* 6,85%* 6,96%
prob 0,0011 0,0013 0,0009 0,2068
R2 14,53%* 14,71%* 14,74%* 3,41%*
prob 0,0019 0,0017 0,0014 0,0053
R2 3,66%* 3,73%* 3,93%* 3,18%
prob 0,0372 0,0362 0,0317 0,1849
R2 42,43%* 43,06%* 43,78%* 11,07%*
prob 0,0005 0,0004 0,0003 0,0000
R2 0,11% 0,12% 0,14% 85,99%*
prob 0,8339 0,8223 0,8139 0,0000

w2

w1

z13

z12

z11

z10

z9

z8

z7

z6

z4

Α
ν
ε
ξ
ά
ρ
τ
η
τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η
τ
ή

x3

x4

x7

x8

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Συγκρίνοντας τα δύο τμήματα του συγκριτικού πίνακα, διαπιστώνεται ότι η διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας κατέστησε περισσότερες σχέσεις στατιστικά σημαντικές. Όσον 

αφορά στην επεξηγηματική δύναμη παραμένει η ίδια πριν και μετά τη διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας, καθώς δεν επηρεάζεται από αυτήν. Η σημασία, λοιπόν, του 

υπολογισμού των διορθωμένων για ετεροσκεδαστικότητα συντελεστών διακύμανσης (white 

cross section) έγκειται στη μετατροπή κάποιων σχέσεων σε στατιστικά σημαντικές. Πιο 

συγκεκριμένα, οι βασικότερες αλλαγές που επήλθαν στα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων 

μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας συνοψίζονται ως εξής: 
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 Στατιστικά σημαντικοί σε επίπεδο σημαντικότητας 5% είναι επιπλέον: ο δείκτης 

μόχλευσης «Καθαρή Θέση / Υποχρεώσεις» (z6) και οι δείκτες ρευστότητας 

«Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού/Σύνολο Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων» 

(z13) και Διατραπεζικής (z11) 

 Αντίθετα, ο δείκτης ROA (z9) παύει να είναι στατιστικά σημαντικός στην επεξήγηση 

της λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης (y8). Το ίδιο συμβαίνει μετά τη 

διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και με το δείκτη μόχλευσης (z8). 

 

Όσον αφορά στην επεξηγηματική δύναμη των εξεταζόμενων μέτρων, οι στατιστικά σημαντικές 

μεταβλητές κατά σειρά φθίνοντος συντελεστή συσχέτισης (R2) είναι: 

1. Βασική EVA χωρίς προσαρμογές (x3) 

2. EVA μετά από όλες τις τραπεζικές προσαρμογές (x4) 

3. Κέρδη ανά Μετοχή (w1) 

4. Τυποποιημένη βασική EVA χωρίς προσαρμογές (x7) 

5. Αποθεματικό για Ζημίες από Δάνεια / Ακαθάριστα Δάνεια (προ προβλέψεων) (z4) 

6. Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού (z12)  

7. ROA (z9) 

8. ROE (z10) 

9. Τυποποιημένη EVA μετά από όλες τις προσαρμογές (x8) 

10. Δείκτης Διατραπεζικής (z11) 

11. Καθαρή Θέση / Υποχρεώσεις (z6) 

12. Ρευστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού/Σύνολο Καταθέσεων και άλλων πιστώσεων(z13) 

 

Στη συνέχεια απεικονίζονται γραφικά τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων, αναφορικά με το 

ποσοστό στο οποίο επεξηγούνται οι τέσσερις παραλλαγές εξαρτημένων μεταβλητών αξίας των 

μετόχων (y1, y2, y6, y8) από τις επεξηγηματικές μεταβλητές μετά τη διόρθωση 

ετεροσκεδαστικότητας.  Παρατηρείται ότι η MVA (πριν ή μετά από προσαρμογές) και η Αγοραία 

Αξία της τράπεζας επεξηγούνται σε παρόμοιο βαθμό από την εκάστοτε ανεξάρτητη μεταβλητή. 

Αντιθέτως, οι συντελεστές συσχέτισης στα υποδείγματα όπου εξαρτημένη μεταβλητή είναι η 

λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση διαφοροποιούνται αρκετά, όπως άλλωστε έχει σχολιαστεί 

στην προηγηθείσα ανάλυση.  
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Γράφημα 7.1 
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Πίνακας 7.16 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων 

στις μονάδες 

Υποσύνολο Α 

Μοντέλα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας 

y1 y2 y6 y8 
R2 96,34%* 96,33%* 96,47%* 10,43%
prob 0,0021 0,0018 0,0011 0,2275
R2 95,64%* 95,60%* 95,68%* 20,89%*

prob 0,0288 0,0278 0,0242 0,0479
R2 95,21% 95,16% 95,16% 14,95%

prob 0,8300 0,8098 0,7580 0,1008
R2 95,24% 95,19% 95,18% 6,67%
prob 0,6372 0,6308 0,6500 0,8342
R2 95,15%** 95,15%** 95,10%** 20,06%*
prob 0,0766 0,0621 0,0835 0,0455
R2 95,04% 94,99% 95,00% 9,96%
prob 0,4965 0,5023 0,6108 0,1756
R2 96,06%* 96,00%* 95,95%* 23,69%*
prob 0,0070 0,0074 0,0104 0,0079
R2 92,54% 92,43% 92,45% 33,83%*
prob 0,1561 0,1613 0,1893 0,0363
R2 95,05% 94,99% 95,02% 40,17%*
prob 0,4857 0,4915 0,5339 0,0001
R2 95,18% 95,11% 95,13% 35,05%*
prob 0,2623 0,2756 0,3116 0,0005
R2 95,45% 95,39% 95,39% 23,49%*
prob 0,3948 0,4170 0,4287 0,0224
R2 95,24% 95,21% 95,24% 22,39%
prob 0,1986 0,1779 0,1930 0,0107
R2 95,69% 95,65% 95,70% 12,41%**
prob 0,0328 0,0317 0,0299 0,1000
R2 95,08% 95,04% 95,10% 26,98%*
prob 0,4177 0,3901 0,3447 0,0021
R2 96,07%* 96,02%* 96,00%* 90,85%*
prob 0,0037 0,0037 0,0045 0,0000

w2

z13

w1

z11

z12

z9

z10

z7

z8

z6

z4

x8

x7

Α
ν
ε
ξ
ά
ρ
τ
η
τ
η
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x3

x4

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή
y1 y2 y6 y8 

R2 96,34%* 96,33%* 96,47%* 10,43%*
prob 0,0237 0,0228 0,0268 0,0201
R2 95,64%* 95,60%* 95,68%* 20,89%
prob 0,0438 0,0458 0,0552 0,1228
R2 95,21% 95,16% 95,16% 14,94%*
prob 0,8000 0,7744 0,7107 0,0033
R2 95,24% 95,19% 95,18% 6,67%
prob 0,2390 0,2464 0,2546 0,6758
R2 95,15%* 95,15%* 95,10%* 20,06%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0169
R2 95,04% 94,99% 95,00% 9,96%
prob 0,3014 0,3062 0,4409 0,2366
R2 96,06%* 96,00%* 95,95%* 23,69%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0053
R2 92,54% 92,43% 92,45% 33,83%
prob 0,2679 0,2756 0,2814 0,1673
R2 95,05% 94,99% 95,02% 40,17%*
prob 0,1498 0,1609 0,1961 0,0298
R2 95,17%** 95,11%** 95,12%** 35,05%*
prob 0,0707 0,0835 0,0942 0,0000
R2 95,45%* 95,38%* 95,39%* 23,49%**
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0567
R2 95,24%* 95,21%* 95,23%* 22,39%
prob 0,0117 0,0097 0,0159 0,1255
R2 95,68%* 95,64%* 95,69%* 12,42%
prob 0,0240 0,0245 0,0330 0,2371
R2 95,08% 95,04% 95,10% 26,98%*
prob 0,5426 0,5190 0,4760 0,0011
R2 96,07%* 96,02%* 96,00%* 90,85%*
prob 0,0097 0,0106 0,0127 0,0000

w2

w1

z13

z12

z11

z10

z9

z8

z7

z6

z4
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η
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x3

x4

x7

x8

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Από τη συγκριτική ανάλυση των δύο τμημάτων του πίνακα (πριν και μετά τη διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας) διαπιστώνεται, όπως και προηγουμένως, ότι αρκετά από τα 

μονομεταβλητά υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις αποκτούν στατιστική σημαντικότητα μετά 

τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας. Ειδικότερα, αυτό συμβαίνει για τις ακόλουθες 

επεξηγηματικές μεταβλητές: 

 Τους δείκτες ρευστότητας (z11, z12) στις συσχετίσεις τους την MVA πριν και μετά 

από προσαρμογές  
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 Το δείκτη αποδοτικότητας ROE (z10) στην επεξήγηση όλων των εναλλακτικών 

μορφών δημιουργίας αξίας 

 

Τα αποτελέσματα για την επεξήγηση της λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης (y8) 

διαφοροποιούνται αρκετά μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας των λαθών. 

 

Πίνακας 7.17 

 

Μοντέλα με Προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις χρονικές περιόδους  

Υποσύνολο Α 

Μοντέλα με διόρθωση  

ετεροσκεδαστικότητας  

Μοντέλα χωρίς διόρθωση 

ετεροσκεδαστικότητας  

 

y1 y2 y6 y8 
R2 64,83%* 65,32%* 66,47%* 75,64%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3247
R2 48,45%* 48,79%* 49,31%* 82,02%

prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,7275
R2 22,29%* 22,68%* 22,66%* 78,46%*

prob 0,0033 0,0030 0,0030 0,0449
R2 11,15%* 11,31%* 11,22%* 76,89%
prob 0,0493 0,0476 0,0484 0,2301
R2 17,70%* 18,36%* 17,59%* 82,67%**
prob 0,0247 0,0216 0,0244 0,0656
R2 4,29%
prob 0,220

z6
ά
ρ

4,19% 3,83% 75,42%
9 0,2265 0,2488 0,9750

R2 0,46% 0,44% 0,46% 75,50%

0%
0 9
7 7 8 *

R 7,41% 7,31% 7,42% 75,44%
prob 0,1100 0,1124 0,1090 0,8780

2 %

R2 5,84% 5,91% 6,07% 75,45%
prob 0,1461 0,1432 0,1367 0,8128

*
72

R2 1,58% 1,62% 1,56% 89,46%*
prob 0,5452 0,5343 0,5344 0,0000

w2

z13

z11

z7

z4

x8

x7

Α
ν
ε
ξ

τ
η

η
τ

x3

x4

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

prob 0,8662 0,8858 0,8519 0,7062
R2 2,01% 2,03% 1,78% 87,3
prob 0,9499 ,9281 0, 161 0,3207
R2 17,48%* 1 ,71%* 17, 0%* 7 ,35%
prob 0,0079 0,0074 0,0074 0,0249
R2 13,95%* 14,26%* 14,29%* 77,5%**
prob 0,0191 0,0177 0,0175 0,0559

2

z9

z10

z8

τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ

R 16,31%* 16,49%* 16,44%* 75,43
prob 0,0106 0,0101 0,0102 0,8824

z12ή

R2 47,87%* 48,51%* 49,15%* 78,86%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,04

w1

y1 y2 y6 y8 
R2 64,83%* 65,32%* 66,47%* 75,64%
prob 0,0002 0,0001 0,0001 0,2476
R2 48,45%* 48,79%* 49,31%* 82,02%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8121
R2 22,29%* 22,68%* 22,66%* 78,46%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
R2 11,15%* 11,31%* 11,22%* 76,88%*
prob 0,0390 0,0396 0,0381 0,0003
R2 17,70%* 18,36%* 17,59%* 82,67%
prob 0,0001 0,0000 0,0001 0,1878

R2 0,46% 0,44% 0,46% 75,50%

5

7,42%* 75,44%
26 0,0018 0,8477

%* 6,07%* 75,45%
0031 0,0022 0,4006

1,56% 89,46%*
0,7008 0,0019

z7

z4

Α
ν
ε
ξ
ά

η

x3

x4

x7

x8

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

R2 4,28%* 4,19%* 3,83%* 75,42%
prob 0,0003 0,0003 0,0002 0,8292

z6ρ
τ

prob 0,8325 0,8572 0,8140 0,6863
R2 2,01% 2,03% 1,78% 87,30%
prob 0,9222 0,8904 0,8724 0,4 59
R2 17,48%* 17,71%* 17,70%* 78,35%
prob 0,0365 0,0351 0,0346 0,2342
R2 13,95%* 14,26%* 14,29%* 77,58%*
prob 0,0124 0,0112 0,0102 0,0014
R2 7,40%* 7,30%*
prob 0,0022 0,00

2

z11

z10

z9

z8

τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η

R 16,31%* 16,49%* 16,44%* 75,43%
prob 0,0014 0,0013 0,0011 0,8400
R2 5,84%* 5,91
prob 0,0031 0,

z13

z12τ
ή

R2 47,87%* 48,51%* 49,15%* 78,86%*
prob 0,0004 0,0003 0,0003 0,0118
R2 1,58% 1,62%
prob 0,7062 0,6968

w2

w1

 

 το συμπέρασμα ότι η διόρθωση της 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Η ανάλυση του παραπάνω διπλού πίνακα ενισχύει
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ετεροσκεδαστικότητας βελτιώνει τη στατιστική σημαντικότητα των μοντέλων 

 το εάν έχουν σταθερές επιδράσεις στις μονάδες ή στις χρονικές περιόδους. 

την περίπτωση των μοντέλων με σταθερές επιδράσεις στις χρονικές περιόδους, τα 

αποτελέσματα πρόσθετες 

ανεξάρτητες μεταβλητές είναι πλέον στατισ ές: 

σης «Καθαρή Θέση/Υποχρεώσεις δρομήσεις με 

τις εξαρτημένες μεταβλητές. Διαπιστώνεται ότι ο εν λόγω δείκτης είναι στατιστικά 

σημαντικός μόνο στα μοντέλα με προσθήκη σταθερών επιδράσεων μετά τη διόρθωση 

της ετεροσκεδαστικότητας, 

 οι δείκτες ρευστότητας (z13 και z11) στις παλινδρομήσεις με τις με τη MVA με ή χωρίς 

προσαρμογές (y1,y2) και με την Αγοραίας Αξία (y6). 

  

ανεξάρτητα από

Σ

μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας δείχνουν ότι επι

τικά σημαντικ

 ο δείκτης μόχλευ » (z6) σε όλες τις παλιν
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Πίνακας 7.18 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων  

 στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους  

Υποσύνολο Α 

ότητας Μοντέλα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικ

y1 y2 y6 y8 
R2 97,95%* 97,97%* 98,01%* 79,07%
prob 0,0366 0,0323 0,0203 0,7777
R2 97,78% 97,78% 97,78% 85,32%

prob 0,1510 0,1402 0,1116 0,8105
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,84%**

prob 0,8437 0,8239 0,7924 0,0807
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,47%
prob 0,8150 0,7938 0,8085 0,1125
R2 97,89%** 97,84% 97,86%** 83,84%
prob 0,0753 0,1010 0,0694 0,4013
R2 97,63% 97,63% 97,62% 79,84%
prob 0,5427 0,5391 0,4430 0,3154
R2 97,62% 97,63% 97,61% 79,92%
prob 0,5755 0,5432 0,4850 0,2916
R2 98,02% 98,08% 97,93% 89,44%
prob 0,8242 0,8135 0,8556 0,7672
R2 97,65% 97,65% 97,62% 85,24%*
prob 0,4428 0,4412 0,4403 0,0016
R2 97,59% 97,59% 97,56% 80,84%
prob 0,9839 0,9585 0,9263 0,1177
R2 97,68% 97,66% 97,66% 79,62%
prob 0,8155 0,8447 0,8066 0,5885
R2 97,81% 97,78% 97,75% 79,30%
prob 0,1138 0,1385 0,1454 0,6214
R2 97,59% 97,59% 97,57% 79,86%
prob 0,9163 0,8853 0,7532 0,3107
R2 97,77% 97,78% 97,77% 83,45%*
prob 0,1567 0,1400 0,1288 0,0185
R2 98,24% 98,27% 98,20% 93,6%*
prob 0,4591 0,4409 0,5221 0,0000

w2

z13

w1

z11

z12

z9

z10

z7

z8

z6

z4

x8

x4

x7

Α
ν
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ξ
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η
τ
η
 
Μ
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τ
ή

x3

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

y1 y2 y6 y8 
R2 97,95%** 97,97%** 98,01%** 79,07%
prob 0,0577 0,0532 0,0570 0,5814
R2 97,77%* 97,78%* 97,784%* 85,32%
prob 0,0318 0,0320 0,0407 0,7720
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,84%*
prob 0,6963 0,6518 0,5792 0,0093
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,46%*
prob 0,6292 0,5930 0,6196 0,0056
R2 97,89%* 97,84%* 97,86%* 83,84%
prob 0,0050 0,0087 0,0059 0,2557
R2 97,62%* 97,62%* 97,61%* 79,84%
prob 0,0000 0,0000 0,0002 0,4615
R2 97,62% 97,63% 97,61% 79,92%
prob 0,5699 0,5414 0,5220 0,3999
R2 98,02% 98,08% 97,93% 89,44%
prob 0,3913 0,3553 0,4936 0,5711
R2 97,64%* 97,64%* 97,61%* 85,24%**
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000
R2 97,59% 97,59% 97,56% 80,83%*
prob 0,9390 0,8385 0,7225 0,0010
R2 97,68% 97,66% 97,66% 79,62%
prob 0,5824 0,6351 0,5550 0,5188
R2 97,81%* 97,78%* 97,75%* 79,30%
prob 0,0073 0,0109 0,0049 0,6194
R2 97,59% 97,59% 97,57% 79,86%
prob 0,8189 0,7539 0,5366 0,4759
R2 97,77% 97,78% 97,77% 83,45%*
prob 0,1911 0,1735 0,1696 0,0000
R2 98,24% 98,27% 98,20% 93,64%*
prob 0,4960 0,4794 0,5598 0,0000

w2

w1

z13

z12

z11

z10

z9

z8

z7

z6

z4
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η
τ
η
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ή

x3

x4

x7

x8

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Η διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας έχει ως αποτέλεσμα πολλές από τις συσχετίσεις να 

καταστούν στατιστικά σημαντικές και στα μοντέλα διπλής κατεύθυνσης με σταθερές 

επιδράσεις στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους. Πιο συγκεκριμένα, στις μεταβλητές 

που παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική επεξηγηματική δύναμη συγκαταλέγονται επιπλέον 

μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας και οι ακόλουθες:  

 ο δείκτης ρευστότητας «Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο Ενεργητικού» 

(z12), ο δείκτης λογιστικής κερδοφορίας ROA (z9) και ο δείκτης μόχλευσης «Καθαρή 
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Θέση / Υποχρεώσεις» (z6) σε σχέση με την MVA με ή χωρίς προσαρμογές (y1,y2) και 

την Αγοραία Αξία (y6) 

 η EVA μετά από προσ εις με τις εκάστοτε 

εξαρτημένες 

 

Όσον αφορά στη λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση, η τυποποιημένη EVA πριν και μετά 

από προσαρμογές (x7, x8) και ο δείκτης ROE είναι πλέον στατιστικά σημαντικές μεταβλητές 

μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας. Η βασική EVA (x3) και μετά τη διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας εξακολουθεί να έχει ισχυρές ενδείξεις ότι μπορεί να επεξηγήσει τις  

μεταβολές της MVA. 

αρμογές (x4) σε όλες τις παλινδρομήσ
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7.4.4. θωση ετεροσκεδαστικότητας -Υποσύνολο Β 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις μονάδες 

ς 

Αποτελέσματα με διόρ

 

Πίνακας 7.19 

Υποσύνολο Β 

Μοντέλα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητα

 

y1 y2 y6
R2 93,92%* 94,03%* 93,62%*

y8 
20,74%*

prob 0,0001 0,0001 0,0001 0,0037
R2 92,44%** 92,54%** 91,98%** 37,83%*
prob 0,0984 0,0944 0,0939 0,0000
R2 96,51% 96,60% 96,26% 8,89%
prob 0,9415 0,8772 0,8858 0,1727
R2 96,86%* 96,94%* 96,64%* 64,72%*
prob 0,0239 0,0235 0,0228 0,0000
R2 92,05% 92,14% 91,58% 6,97%
prob 0,6996 0,7181 0,6586 0,6912
R2 92,03% 92,12% 91,55% 6,70%
prob 0,8348 0,8752 0,9815 0,9453
R2 92,21% 92,30% 91,74% 14,92%*
prob 0,2569 0,2510 0,2515 0,0291
R2 92,02% 92,12% 91,55% 9,12%
prob 0,9797 0,9073 0,9109 0,2436
R2 92,03% 92,12% 91,55% 10,69%
prob 0,9184 0,8509 0,8408 0,1331
R2 92,02% 92,12% 91,55% 9,37%

prob 0,9368 0,8803 0,8917 0,2204
R2 92,46% 92,56% 91,93% 12,71%
prob 0,2911 0,2768 0,2993 0,2505
R2 93,65%* 93,66%* 93,25%* 11,93%**
prob 0,0004 0,0005 0,0004 0,0843
R2 92,96%* 93,00%* 92,55%* 24,08%*
prob 0,0053 0,0064 0,0048 0,0014
R2 91,98% 92,09% 91,51% 10,06%
prob 0,5776 0,5438 0,5249 0,1512
R2 99,91%* 99,91%* 99,91%* 98,72%*

prob 0,0062 0,0071 0,0058 0,000

z12

w2

z13

w1

z10

z11

z8

z9

z6

z4

x4

x7

x8Α
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η
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ή

x3

z7

τ ήΕ ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η 

0

y1 y2 y6 y8 
R2 93,92%* 94,03%* 93,62%* 0,74%*
prob 0,0447

x3

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

 

κή σε επίπεδο α = 10% 

 και στην ανάλυση του υποσυνόλου Α, 

 παλινδρομήσεων όσον αφορά στη 

μεταβλητών στα υποδείγματα με σταθερές 

καθίστανται στατιστικά σημαντικές, όπως το 

 MVA με ή χωρίς προσαρμογές (y1,y2) 

2
0,0418 0,0407 0,0009

R2 92,45% 92,54% 91,98% 37,83%*
prob 0,2035 0,2017 0,2054 0,0000
R2 96,51% 96,60% 96,26% 8,89%
prob 0,8954 0,7870 0,8010 0,1729
R2 96,86%** 96,94%** 96,64%** 64,72%*
prob 0,0896 0,0935 0,0981 0,0000
R2 92,05% 92,14% 91,58% 6,97%
prob 0,5114 0,5312 0,4206 0,6382
R2 92,03% 92,12% 91,55% 6,70%
prob 0,7283 0,7922 0,9684 0,9686
R2 92,20%* 92,30%* 91,74%* 14,92%*
prob 0,0038 0,0030 0,0021 0,0015
R2 92,02% 92,12% 91,55% 9,12%
prob 0,9789 0,9029 0,9069 0,3246
R2 92,03% 92,12% 91,55% 10,69%
prob 0,9080 0,8319 0,8211 0,2129
R2 92,02% 92,12% 91,55% 9,37%
prob 0,9243 0,8581 0,8711 0,4069
R2 92,46% 92,56% 91,93% 12,71%
prob 0,4038 0,3908 0,4102 0,3071
R2 93,65%* 93,66%* 93,25%* 11,93%
prob 0,0279 0,0325 0,0306 0,2814
R2 92,96%** 93,00%** 92,55%** 24,08%*
prob 0,0774 0,0827 0,0799 0,0369
R2 91,98% 92,09% 91,51% 10,05%**
prob 0,4274 0,3871 0,3696 0,0692
R2 99,91%* 99,91%* 99,91%* na
prob 0,0000 0,0000 0,0000 na

w2

w1

z13

z12

z11

z10

z9

z8

z7

z6

z4
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x4

x7

x8

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντι

 

Η διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας, όπως αναφέρθηκε

επιφέρει αλλαγές στα αποτελέσματα των μονομεταβλητών

στατιστική σημαντικότητα των επεξηγηματικών 

επιδράσεις. Από τη μια πλευρά, κάποιες μεταβλητές 

Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (z7), στην επεξήγηση της
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και στην επεξήγηση της Αγοραίας Αξίας (y6). Από την άλλη πλευρά, άλλες μεταβλητές χάνουν 

, όπως 

παρατηρείται στην EVA μετά τις προσαρμογές (x4) και στον δείκτη ρευστότητας «Καθαρά 

Δά  προβλέψεις/Σύνολο Ενεργητικού» (z12) στη συσχέτισή τους με την λογαριθμική 

χρηματιστηριακή απόδοση

  

Πί

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις περιόδους 

Υποσύνολο Β 

Μοντέλα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  Μοντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας 

την ικανότητα τους να ερμηνεύουν τη μεταβολή της δημιουργίας αξίας των μετόχων

νεια μετά από

 (y8). 

νακας 7.20 

y1 y2 y6 y8 
R2 58,36%* 57,80%* 58,29%* 84,57%**
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0886
R2 2,83% 2,61% 3,03% 83,73%
prob 0,6367 0,6611 0,6444 0,7384
R2 14,10%* 13,73%* 14,20%* 83,45%
prob 0,0081 0,0089 0,0081 0,8613
R2 2,42% 2,42% 2,53% 83,45%
prob 0,4526 0,4289 0,4555 0,8779
R2 9,46%* 8,61%* 9,60%* 83,85%
prob 0,0380 0,0492 0,0390 0,4838
R2 32,34%* 32,15%* 31,60%* 83,84%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,4977
R2 26,03%* 26,08%* 26,07%* 83,73%
prob 0,0001 0,0001 0,0001 0,7395
R2 2,45% 2,28% 2,68% 84,34%
prob 0,9827 0,9926 0,9612 0,1470
R2 4,82% 4,64% 5,30% 84,41%
prob 0,2382 0,2393 0,2143 0,1258
R2 15,49%* 15,27%* 15,97%* 84,02%

prob 0,0044 0,0045 0,0040 0,3062
R2 13,77%** 13,33%** 14,02%** 85,25%
prob 0,1002 0,1052 0,1017 0,8594
R2 31,37%* 31,28%* 30,87%* 84,75%**
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0600
R2 4,25% 4,07% 4,75% 84,08%
prob 0,4845 0,4853 0,4393 0,8990
R2 14,64%* 14,62%* 15,31%* 84,05%**
pr
R

prob 0,0077
w2

ob 0,0048 0,0046 0,0040 0,0719
2 49,15%* 50,45%* 50,32%* 98,09%*

0,0066 0,0067 0,0000

w1

z12

z13

z10

z11
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z9

z6

z4

x4

x7

x8Α
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x3

z7

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

y1 y2 y6 y8 
R2 58,36%* 57,80%* 58,29%* 84,57%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1230
R2 2,83% 2,61% 3,03% 83,73%
prob 0,8581 0,8686 0,8620 0,8109
R2 14,10%* 13,73%* 14,20%* 83,45%
prob 0,0023 0,0022 0,0019 0,8761
R2 2,42% 2,42% 2,53% 83,45%
prob 0,2447 0,2291 0,2530 0,8949
R2 9,46%* 8,61%* 9,60%* 83,85%
prob 0,0005 0,0011 0,0005 0,1696
R2 32,34%* 32,15%* 31,60%* 83,84%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,6542
R2 26,03%* 26,08%* 26,07%* 83,73%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,5320
R2 2,45% 2,28% 2,68% 84,34%
prob 0,9655 0,9851 0,9231 0,382
R2 4,82%* 4,641%* 5,29%* 84,41
prob 0,0153 0,0146 0,0112 0,304
R2 15,49%* 15,27%* 15,97%* 84,02
prob 0,013

7
%
9
%

5 0,0137 0,0125 0,519
R2 13,77%* 13,33%* 14,02%* 85,25
prob 0,0087 0,0099 0,0084 0,884
R2 31,37%* 31,28%* 30,87%* 84,76
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,083
R2 4,25% 4,07% 4,75% 84,08
prob 0,3972 0,4000 0,3448 0,915
R2 14,65% 14,63% 15,32% 84,06
prob 0,1252 0,1251 0,1189 0,073
R2 49,15%* 50,45%* 50,32*% 98,09%*

4
%
3
%
8
%
0
%
8
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x3

x4

x7

x8

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

prob 0,0004 0,0003 0,0003 0,0000
w2

 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Στα υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις στις χρονικές περιόδους, η διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από τις ήδη στατιστικά σημαντικές μεταβλητές, 

να καταστεί στατιστικά σημαντικός στην επεξήγηση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους και 
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ο δείκτης ROA (z9). Επιπλέον, ισχυροποιούνται οι ενδείξεις για την επεξηγηματική δύναμη του 

δείκτη της διατραπεζικής (z11), ο οποίος πλέον εμφανίζεται στατιστικά σημαντικές σε α=5% (αντί 

για 10%). Από την άλλη πλευρά, τα EPS μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας χάνουν 

την στατιστική σημαντικότητά τους στην ερμηνεία της MVA και της Αγοραίας Αξίας. 

 

Πίνακας 7.21 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων 

Υπ

Μον Μο

 

 στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους 

οσύνολο Β 

τέλα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  ντέλα χωρίς διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας 

y1 y2 y6 y8 
R2 97,54%* 97,56%* 97,47%* 85,39%
prob 0,0006 0,0006 0,0004 0,2954
R2 97,00% 97,02% 96,86% 85,08%
prob 0,1359 0,1369 0,1350 0,6966
R2 98,44% 98,47% 98,36% 84,85%
prob 0,2445 0,2333 0,2208 0,5618
R2 98,40% 98,43% 98,32% 84,73%
prob 0,5104 0,4799 0,4934 0,9801
R2 96,84% 96,86% 96,70% 85,07%
prob 0,8569 0,8710 0,9650 0,7420
R2 96,84% 96,86% 96,71% 85,05%
prob 0,9416 0,9498 0,7352 0,8182
R2 97,49%* 97,52%* 97,41%* 85,47%
prob 0,0007 0,0007 0,0006 0,2471
R2 96,85% 96,88% 96,73% 85,56%
prob 0,5855 0,5490 0,5273 0,2038
R2 96,91% 96,94% 96,80% 85,47%
prob 0,2773 0,2511 0,2274 0,2511
R2 96,96% 97,00% 96,85% 85,10%

prob 0,1525 0,1405 0,1369 0,6450
R2 97,23% 97,25% 97,05% 87,09%
prob 0,3551 0,3436 0,3587 0,9896
R2 96,89% 96,91% 96,76% 85,40%
prob 0,3520 0,3680 0,3380 0,2935
R2 96,79% 96,82% 96,66% 85,85%
prob 0,9818 0,9875 0,9045 0,4320
R2 97,31% 97,33% 97,21% 85,47%
prob 0,3156 0,3027 0,2693 0,2204
R2 99,92% 99,92% 99,92% 98,91%*

prob 0,1903 0,1992 0,1741 0,0002

w1
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z8

z9

z6

z7

z4

Α
ν
ε
ξ
ά
ρ
τ
η
τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η
τ
ή

x3

x4

x7

x8

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

y1 y2 y6 y8 
R2 97,54%* 97,56%* 97,47%* 85,39%
prob 0,0321 0,0317 0,0281 0,2954
R2 97,00% 97,02% 96,86% 85,08%
prob 0,1753 0,1783 0,1830 0,8011
R2 98,43%* 98,46%* 98,35%* 84,85%
prob 0,0340 0,0311 0,0271 0,3055
R2 98,40% 98,43% 98,32% 84,73%
prob 0,1672 0,1398 0,1531 0,9840
R2 96,84% 96,86% 96,70% 85,07%
prob 0,7942 0,8137 0,9528 0,6552
R2 96,84% 96,86% 96,71% 85,05%
prob 0,9443 0,9528 0,7476 0,8661

w2

w1

z13
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z9
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z7
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Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

R2 97,49%* 97,52%* 97,41%* 85,47%
prob 0,0022 0,0021 0,0019 0,3521
R2 96,85% 96,88% 96,73% 85,56%
prob 0,4475 0,4056 0,3815 0,3981
R2 96,91% 96,94% 96,80% 85,47%
prob 0,2013 0,1807 0,1595 0,3028
R2 96,96% 96,99%** 96,84%** 85,10%
prob 0,1056 0,0959 0,0899 0,7432
R2 97,23% 97,25% 97,05% 87,09%
prob 0,3806 0,3741 0,3823 0,9899
R2 96,89% 96,91% 96,76% 85,40%
prob 0,3163 0,3318 0,3147 0,2143
R2 96,79% 96,82% 96,66% 85,85%
prob 0,9598 0,9716 0,7915 0,3801
R2 97,31% 97,33% 97,21% 85,47%*
prob 0,1249 0,1182 0,1019 0,0251
R2 99,91%* 99,91%* 99,92%* 98,91%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

 

* στατιστικά σημαντι α ική σε επίπ  α = 10% 

 

Στα υποδείγματα διπλής κατεύθυνσης, με σταθερές επιδράσεις οι οποίες «συλλαμβάνουν» 

τους παράγοντες που επηρεάζουν εξατομικευμένα τις μονάδες και τις χρονικές περιόδους, η 

κή σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημ ντ εδο
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διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας οδηγεί σε περισσότερες στατιστικά σημαντικές 

επεξηγηματικές μεταβλητές. Πιο συγκεκριμένα, από όλες τις κατηγορίες δεικτών εκείνες που 

μπορούν να επεξηγήσουν τις μεταβολές της αξίας για τους μετόχους των εισηγμένων ελληνικών 

εμπορικών τραπεζών είναι 

 Από τις παραλλαγές Οικονομικού Κέρδους: η βασική EVA (χωρίς τις προσαρμογές) και 

ποιημένη της έκδοση 

 Το καθαρό περι

 Η συνολική από ο περιορισμένος αριθμός 

παρατηρήσεών της αποδυναμώνει  

έρδ

EPS  (τα EPS μόνο σε σχέση με τη λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση) 

 

η τυπο

θώριο επιτοκίου (z7),  

δοση των μετόχων (w2), αν και 

 το αποτέλεσμα

     Οι δείκτες με βάση το Λογιστικό Κ ος ROE (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%) και 
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Πίνακας 7.22 

Μοντέλα χωρίς προσθήκη Επιδράσεων  

Υποσύνολο Β 

Μοντέλα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  Μοντέλα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας  

 

y1 y2 y6 y8 
R2 52,14%* 51,83%* 52,15%* 3,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1494
R2 0,06% 0,05% 0,05% 30,2
prob 0,8474 0,8665 0,8651 0,

x4

x

3%*
0000

R2 10,13%* 10,05%* 10,15%* 2,17%
prob 0,0140 0,0144 0,0139 0,2699

5%*
0,4606 0,0000

%* 0,01%
prob 0,0213 0,0290 0,0218 0,9441
R2 22,71%* 22,51%* 21,84%* 0,24%
prob 0,0000 0,0000 0,0001 0,7076
R2 24,21%* 24,38%* 24,08%* 1,44%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,3525
R2 0,02% 0,01% 0,01% 1,47%
prob 0,9187 0,9249 0,9453 0,3476
R2 1,24% 1,30% 1,42% 3,90%
prob 0,3725 0,3624 0,3410 0,1238
R2 8,66%* 8,77%* 8,85%* 3,32%
prob 0,0164 0,0157 0,0152 0,1564
R2 6,71%** 6,53%** 6,69%** 0,14%
prob 0,0664 0,0702 0,0668 0,8021
R2 10,84%* 11,18%* 10,36%* 8,98%*
prob 0,0065 0,0057 0,0079 0,0179
R2 2,10% 1,97% 2,38% 14,58%*
prob 0,2492 0,2650 0,2202 0,0026
R2 9,53%* 9,76%* 9,93%* 4,98%**
prob 0,0116 0,0106 0,0100 0,0738
R2 34,64%* 35,69%* 35,55%* 98,06%*
prob 0,0268 0,0240 0,0244 0,0000

z13

w1

w2

z9

z10

z11

z12

z6

z7

z8

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

ά
ρ
τ
η
τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η
τ
ή

x3

7

R2 0,91% 0,92% 0,96% 61,9
prob 0,4715 0,4705
R2 7,89%* 7,12%* 7,83

Α
ν
ε
ξ

x8

z4

 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Στα υποδείγματα χωρίς προσθήκη επιδράσεων οι περισσότερες από τις εξεταζόμενες 

σχέσεις αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικές ήδη πριν από τη διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας. Η διορθωμένη για την ετεροσκεδαστικότητα διακύμανση καθιστά 

ακόμα περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές στατιστικά σημαντικές είτε σε επίπεδο 5% 

είτε σε 10%. Ειδικότερα, στις μεταβλητές αυτές ανήκουν η τυποποιημένη EVA μετά από 

προσαρμογές (x8), η Απόδοση του Ενεργητικού ROA (z9) και οι δείκτες ρευστότητας (z11 και 

z13). Αξίζει να αναφερθούν, επίσης, οι στατιστικά μη σημαντικές μεταβλητές

y1 y2 y6
Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β

y8 

0

prob 0,0034 0,0032 0,0030 0,0581

prob 0,0001 0,0002 0,0001 0,9309
R2 22,71%* 22,51%* 21,84%* 0,24%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8084
R2 24,21%* 24,38%* 24,08%* 1,44%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0029
R2 0,02% 0,01% 0,01% 1,47%
prob 0,8170 0,8305 0,8781 0,2887
R2 1,24%* 1,29%* 1,41%* 3,90%
prob 0,0307 0,0265 0,0233 0,1342
R2 8,66%* 8,77%* 8,85%* 3,32%
prob 0,0185 0,0179 0,0171 0,2945
R2 6,71%* 6,53%* 6,69%* 0,14%
prob 0,0060 0,0062 0,0060 0,7719
R2 10,84%* 11,18%* 10,36%* 8,98%*
prob 0,0002 0,0001 0,0002 0,0390
R2 2,10%* 1,96%* 2,37%* 14,58%**
prob 0,0122 0,0146 0,0068 0,0554
R2 9,53%** 9,76%** 9,93%** 4,98%*
prob 0,1042 0,1027 0,0975 0,0001
R2 34,64%* 35,69%* 35,55%* 98,06%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

w2

w1

z13

z12

z11

z10

z9

z8

z7

z6
ά
ρ
τ
η
τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η
τ
ή

 λ η τ ή

R2 52,14%* 51,83%* 52,15%* 3,43%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,039

x3

R2 0,06% 0,05% 0,05% 30,23%*
prob 0,9204 0,9307 0,9302 0,0000
R2 10,13%* 10,05%* 10,15%* 2,16%**

x4

x7

R2 0,91%* 0,91%* 0,95%* 61,95%*
prob 0,0333 0,0290 0,0357 0,0000
R2 7,89%* 7,12%* 7,83%* 0,01%z4

Α
ν
ε
ξ

x8

, για τις οποίες οι 

ενδείξεις για την επεξηγηματική δύναμη των μεταβολών της αξίας των μετόχων είναι πολύ 
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μικρές (p>0,10). Για επίπεδο σημαντικότητας 10% στατιστικά μη σημαντικές είναι η EVA 

μετά από τις προσαρμογές και ιτουργικό Εισόδημα 

προ φόρων / Μέσος Όρος Ενεργητικού» , αναφορικά με τη λογαριθμική 

χ άποιε

στατιστικά σημαντικές μετά τη διόρθωση τη ετεροσκεδαστικότητας (EVA, δείκτης 

ρευστότητας), ενώ άλλες παραμένουν μη στατιστικά σημαντικές, όπως ο δείκτης μόχλευσης 

(z6), ποιότητας ενεργητικού (z4) και λογιστικής κερδοφορίας (z10, z9). 

7.4.5. Συγκριτικά Αποτελέσματα μετά τη διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας στα δύο υποσύνολα  

 

Στην ενότητα αυτή προσδιορίζονται εκείνες οι μεταβλητές που παρουσιάζουν συνέπεια καθ’ 

όλη την εξεταζόμενη περίοδο σχετικά με τη στατιστική τους σημαντικότητα κατά την 

επεξήγηση της δημιουργίας αξίας για τους μετόχους των εισηγμένων ελληνικών εμπορικών 

τραπεζών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ο δείκτης λογιστικής κερδοφορίας «Λε

 (z8). Ειδικά

ρηματιστηριακή απόδοση παρατηρείται ότι κ ς επεξηγηματικές μεταβλητές καθίστανται 

ς 
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Πίνακας 7.23 

 

Μοντέλα με Διόρθωση της Ετεροσκεδαστικότητας 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις μονάδες 

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β 

 

y1 y2 y6 y8 
R2 96,34%* 96,33%* 96,47%* 10,43%*

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή

y1
2

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ 
y2 y6 y8 

R 93,92%* 94,03%* 93,62%* 20,74%*
447 0,0 0,0009

2 2,45 91 37,83%*
prob 0,2035 0,2017 0,2054 0,0000
R2 96,51% 96,60% 96,26% 8,89%
prob 0,8954 0,7870 0,8010 0,1729
R2 96,86%** 96,94%** 96,64%** 64,72%*

0,0000
6,97%

0,6382
6,70%

0,9686
* 14,92%*

prob 0,0038 0,0030 0,0021 0,0015
R2 92,02% 92,12% 91,55% 9,12%
prob 0,9789 0,9029 0,9069 0,3246
R2 92,03% 92,12% 91,55% 10,69%
prob 0,9080 0,8319 0,8211 0,2129
R2 92,02% 92,12% 91,55% 9,37%
prob 0,9243 0,8581 0,8711 0,4069
R2 92,46% 92,56% 91,93% 12,71%
prob 0,4038 0,3908 0,4102 0,3071
R2 93,65%* 93,66%* 93,25%* 11,93%
prob 0,0279 0,0325 0,0306 0,2814
R2 92,96%** 93,00%** 92,55%** 24,08%*
prob 0,0774 0,0827 0,0799 0,0369
R2 91,98% 92,09% 91,51% 10,05%**
prob 0,4274 0,3871 0,3696 0,0692
R2 99,91%* 99,91%* 99,91%* na
prob 0,0000 0,0000 0,0000 na

w2

w1

z13

z12

z11

z10

z9

z8

z7

x3

x7

x8

ή

prob 0,0 0,0418 407
R 9 % 92,54% ,98%x4

prob 0,0896 0,0935 0,0981
R2 92,05% 92,14% 91,58%
prob 0,5114 0,5312 0,4206
R2 92,03% 92,12% 91,55%
prob 0,7283 0,7922 0,9684
R2 92,20% 92,30%* 91,74%*

z6

z4
ε
ξ
ά
ρ
τ
η

Α
ν

τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η
τ
ή

prob 0,0237 0,0228 0,0268 0,0201
95 * 9

b 58

R2 95,24% 95,19% 95,18% 6,67%
prob 0,2390 0,2464 0,2546 0,6758

pro

0,0000 0,0000 0,0000 0,0053
92,54% 92,43% 92,45% 33,83%

prob 0,2679 0,2756 0,2814 0,1673
R2 95,05% 94,99% 95,02% 40,17%*
prob 0,1498 0,1609 0,1961 0,0298
R2 95,17%** 95,11%** 95,12%** 35,05%*
prob 0,0707 0,0835 0,0942 0,0000
R2 95,45%* 95,38%* 95,39%* 23,49%**
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0567
R2 95,24%* 95,21%* 95,23%* 22,39%
prob 0,0117 0,0097 0,0159 0,1255
R2 95,68%* 95,64%* 95,69%* 12,42%
prob 0,0240 0,0245 0,0330 0,2371
R2 95,08% 95,04% 95,10% 26,98%*
prob 0,5426 0,5190 0,4760 0,0011
R2 96,07%* 96,02%* 96,00%* 90,85%*
prob 0,0097 0,0106 0,0127 0,0000

Α
ν
ε
ξ
ά
ρ
τ
η
τ
η
 
Μ
ε
τ
α
β
λ
η
τ
ή

x3

10

11

13

R2 ,64%* 95,60% 5,68%* 20,89%
pro 0,0438 0,04 0,0552 0,1228
R2 95,21% 95,16% 95,16% 14,94%*
prob 0,8000 0,7744 0,7107 0,0033

x4

x7

x8

R2 95,15%* 95,15%* 95,10%* 20,06%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0169
R2 95,04% 94,99% 95,00% 9,96%

b 0,3014 0,3062 0,4409 0,2366
R2 96,06%* 96,00%* 95,95%* 23,69%*
prob
R2

z4

z6

z7

z8

z9

z

z

z12

z

w1

w2

 

* 

 

στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, για τα υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις στις μονάδες μετά 

τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας, στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητα από τα 

εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο για την επεξήγηση της MVA 

(πριν ή μετά τις προσαρμογές) ή της Αγοραίας Αξίας είναι: 

 από τις παραλλαγές Οικονομικού Κέρδους μόνο η βασική EVA χωρίς προσαρμογές  

(x3) 

 από τους δείκτες λογιστικής κερδοφορίας το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου (z7) 
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 οι δείκτες ρευστότητας «Καθαρά Δάνεια (μετά από προβλέψεις) / Σύνολο 

Ενεργητικού» (z12) και (σε επίπεδο σημαντικότητας 10%) ο δείκτης «Ρευστοποιήσιμα 

Στοιχεία Ενεργ ν» (z13) 

 η συνολικ τελέσματος, λόγω 

μικρού αριθ ) 

 

Αναφορικά με τους ευρέως χρησιμοποιούμενους δείκτες με βάση το λογιστικό κέρδος (ROA, 

ROE, EPS) κανένας δεν είναι στατιστικά σημαντικός

ητικού / Σύνολο Καταθέσεων και άλλων πιστώσεω

ή απόδοση των μετόχων (w2) (μειωμένη αξιοπιστία απο

μού παρατηρήσεων

 στην επεξήγηση των μεταβολών της 

MVA καθ’ όλη την περίοδο 1997-2008. Ωστόσο, τα EPS εμφανίζονται να επεξηγούν 

στατιστικά σημαντικά τις μεταβολές της λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης (y8).  

 

Στατιστικά μη σημαντικοί σε όλη την περίοδο είναι οι δείκτες μόχλευσης (z6), λειτουργικής 

κερδοφορίας (z8), λογιστικής κερδοφορίας ROA (z9), ποιότητας των στοιχείων του 

ενεργητικού των τραπεζών (z4) και η τυποποιημένη βασική EVA (x7). 

 

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι κατά την περίοδο εφαρμογής των ΔΛΠ είναι 

μεγαλύτερος ο αριθμός των στατιστικά σημαντικών μεταβλητών στην επεξήγηση των 

μεταβολών της αξίας για τους μετόχους. Δεν εμπίπτει στους στόχους της παρούσας διατριβής η 

περαιτέρω διερεύνηση των σημείων διαφοροποίησης των δύο λογιστικών πλαισίων (ελληνικό – 

ΔΛΠ), στα οποία και εν μέρει οφείλεται η ασυνεπής από πλευράς στατιστικής σημαντικότητας 

εμφάνιση αρκετών από τις μεταβλητές. Παρόλα αυτά, ως γενικό σχόλιο θα μπορούσε να 

σημειωθεί το εξής: Σύμφωνα με τα ΔΛΠ, η χρησιμοποίηση της εύλογης αξίας ως μεθόδου 

αποτίμησης αρκετών στοιχείων ενεργητικού, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης των τραπεζών 

συνεπάγεται την αποτίμηση σε όρους αγοράς πολλών από αυτά τα στοιχεία με αποτέλεσμα να 

 συσχέτιση μεταξύ δεικτών λογιστικής κερδοφορίας (π.χ. ROA) και δημιουργίας αξίας 

ια τους μετόχους των εισηγμένων τραπεζών (βλ. τελευταία παράγραφο της υποενότητας 7.2.4.) 

εξήγηση της MVA πριν και μετά τις 

υν επιλέγεται η απεικόνιση των συσχετίσεων μόνο για τα υποδείγματα στα οποία 

υπάρχει

γ

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες 

μεταβλητές για την επεξήγηση της MVA και της λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης. 

Επειδή σύμφωνα με όλη την προηγηθείσα ανάλυση η επ

προσαρμογές και της Αγοραίας Αξίας της τράπεζας είναι περίπου η ίδια, στα γραφήματα που θα 

ακολουθήσο
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εξαρτημένη είναι η MVA (αντιπροσωπευτική των τριών μεταβλητών που επεξηγούνται με 

παρόμοιο τρόπο).  

Υποσύνολο 

λητές
 στις μονάδες

MVA
Λογαριθμική 

Χρηματιστηριακή 
Απόδοση

Υποσύνολο 

Επεξηγηματική Μεταβλητή της ∆ημιουργίας Αξίας 
για τους μετόχους των τραπεζών

∆ιόρθωση ετεροσκεδαστικότητας

Στατιστικά Σημαντικές Μεταβ
Υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις

ΑΥποσύνολο ΒΥποσύνολο Α ΒΜεταβλητή Σύμβολο

Οι
π
κονομική Προστιθέμενη Αξία χωρίς 
ροσαρμογές (βασική EVA)

x3 V V V V

κονομική Προστιθέμενη Αξία μετά από 
ες τις τραπεζικές προσαρμογές 

Παραλλαγές Οικονομικής Προστιθέμενης Αξίας

Οι
όλ
προσαρμοσμένη EVA)

x4
V V

(
Τυ ιημένη Οικονομική Προστιθέμενη 
Αξ  χωρίς προσαρμογές (τυποποιημένη 
βα

x7

V

Τυ
Αξ
(τυ

Κέ

ποπο
ία
σική EVA)

ποποιημένη Οικονομική Προστιθέμενη 
ία μετά από όλες τις προσαρμογές 
ποποιημένη προσαρμοσμένη EVA)

x8

V V

ρδη ανά Μετο
∆είκτες Λογ

χή (EPS)
ιστικού Κέρδους και Λειτουργικ

w1
ής Λογιστικής Κερδοφορίας

V V
Απ  όδοση επί του Μέσου Ενεργητικού 
ROA)

z9

όδοση επί της Μέσης Καθαρής Θέσης 
(
Απ
ROE)

z10 V V
(

) z7 V V VΚαθαρό Περιθώριο ιτοκίου  Επ (ΝΙΜ
Λε
Ό
ιτουργικό Εισόδημα προ φόρων / Μέσος 
ρος Ενεργητικού

z8 V

νολική Απόδοση Μετόχων (total 
areholder return

Συ
sh )

w2 V V V ΝΑ

οθεματικό για Ζημίες από ∆άνεια / 
αθά

Παραλλαγές ∆ημιουργίας Αξίας με βάση ∆εδομένα Αγοράς

Απ
Ακ ριστα ∆άνεια (προ προβλέψεων)

z4 V V

Καθαρή Θέση / Υποχρεώσεις z6 V

∆είκτης ∆ιατραπεζικής (interbank ratio) z11 V V

Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού

είκτες Κεφαλαιακής ∆ομής (χρηματοοικονομικής μόχλευσης)

είκτε

∆

∆ ς Ρευστότητας

Κα
Σύ
θαρά ∆άνεια (μετά από προβλέψεις) / 
νολο Ενεργητικού

z12 V V

υστοποιήσιμα Στοιχεία Ενεργητικού / 
νολο Καταθέσεων και ∆ανειζομένων 

Ρε
Σύ
Liquid Assets / Tot Dep & Bor)

z13
V V V

(  

 

Γί  νεται εμφανές για την επεξήγηση της MVA ότι στο υποσύνολο Α οι στατιστικ  σημαντικές 

ταβλητές είναι περισσότερες σε σύγκριση με το υποσύνολο Β, ενώ σε όλη την εξεταζόμενη 

ρίοδο είναι μόνο η βασική EVA, το Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίου και δύο δείκτες ρευστότητας. 

σον αφορά στην επεξήγηση της αξίας των μετόχων όπως αυτή εκφράζεται με τη λογαριθμική 

 ά

με

πε

Ό

χρηματιστηριακή απόδοση, παρατηρείται ότι τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται σημαντικά σε 

σχέση με τα αντίστοιχα για την MVA. Οι στατιστικά σημαντικές επεξηγηματικές μεταβλητές σε 

όλη την εξεταζόμενη περίοδο είναι η τυποποιημένη βασική EVA και ο δείκτης EPS. Ο 
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συ

όλ εξεταζόμενων μεταβλητών, καθώς μόνο αυτή επεξηγεί καθ’ όλη τη χρονική 

περίοδο, ανεξάρτητα από εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα τις μεταβολές της δημιουργίας αξίας 

για τους μετόχους των τραπεζών είτε η τελευταία εκφράζεται με την MVA είτε με τη λογαριθμική 

χρηματιστηριακή απόδοση. 

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκριτικά σε μορφή πίνακα και σε γράφημα, τα αποτελέσματα των 

γραμμικών μονομεταβλητών παλινδρομήσεων με Σταθερές Επιδράσεις στις χρονικές περιόδους 

μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας στα δύο  υποσύνολα.  

Πίνακας 7.24 

Μοντέλα με Διόρθωση της Ετεροσκεδαστικότητας 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις χρονικές περιόδους 

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β 

γκεντρωτικός πίνακας δείχνει, επίσης, ότι η βασική EVA (χωρίς προσαρμογές) υπερέχει έναντι 

ων των υπόλοιπων 

y1 y2 y6 y8 
R2 58,36%* 57,80%* 58,29%* 84,57%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1230
R2 2,83% 2,61% 3,03% 83,73%
prob 0,8581 0,8686 0,8620 0,8109
R2 14,10%* 13,73%* 14,20%* 83,45%
prob 0,0023 0,0022 0,0019 0,8761
R2 2,42% 2,42% 2,53% 83,45%
prob 0,2447 0,2291 0,2530 0,8949
R2 9,46%* 8,61%* 9,60%* 83,85%
prob 0,0005 0,0011 0,0005 0,1696
R2 32,34%* 32,15%* 31,60%* 83,84%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,6542
R2 26,03%* 26,08%* 26,07%* 83,73%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,5320
R2 2,45% 2,28% 2,68% 84,34%
prob 0,9655 0,9851 0,9231 0,3827
R2 4,82%* 4,641%* 5,29%* 84,41%
prob 0,0153 0,0146 0,0112 0,3049
R2 15,49%* 15,27%* 15,97%* 84,02%
prob 0,0135 0,0137 0,0125 0,5194
R2 13,77%* 13,33%* 14,02%* 85,25%
prob 0,0087 0,0099 0,0084 0,8843
R2 31,37%* 31,28%* 30,87%* 84,75%**

0,0838
84,08%
0,9150
84,06%
0,0738

0,0000
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z11
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x4

x7

x8
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prob 0,0000 0,0000 0,0000
R2 4,25% 4,07% 4,75%
prob 0,3972 0,4000 0,3448
R2 14,65% 14,63% 15,32%
prob 0,1252 0,1251 0,1189
R2 49,15%* 50,45%* 50,32*% 98,09%*
prob 0,0004 0,0003 0,0003

w2

w1

z13
ή

 

 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

y1 y2 y6 y8 
R2 64,83%* 65,32%* 66,47%* 75,64%
prob 0,0002 0,0001 0,0001 0,2476
R2 48,45%* 48,79%* 49,31%* 82,02%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8121
R2 22,29%* 22,68%* 22,66%* 78,46%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
R2 11,15%* 11,31%* 11,22%* 76,88%*
prob 0,0390 0,0396 0,0381 0,0003
R2 17,70%* 18,36%* 17,59%* 82,67%
prob 0,0001 0,0000 0,0001 0,1878
R2 4,28%* 4,19%* 3,83%* 75,42%
prob 0,0003 0,0003 0,0002 0,8292
R2 0,46% 0,44% 0,46% 75,50%
prob 0,8325 0,8572 0,8140 0,6863
R2 2,01% 2,03% 1,78% 87,30%
prob 0,9222 0,8904 0,8724 0,4559
R2 17,48%* 17,71%* 17,70%* 78,35%
prob 0,0365 0,0351 0,0346 0,2342
R2 13,95%* 14,26%* 14,29%* 77,58%*
prob 0,0124 0,0112 0,0102 0,0014
R2 7,40%* 7,30%* 7,42%* 75,44%
prob 0,0022 0,0026 0,0018 0,8477
R2 16,31%* 16,49%* 16,44%* 75,43%
prob 0,0014 0,0013 0,0011 0,8400
R2 5,84%* 5,91%* 6,07%* 75,45%
prob 0,0031 0,0031 0,0022 0,4006
R2 47,87%* 48,51%* 49,15%* 78,86%*
prob 0,0004 0,0003 0,0003 0,0118
R2 1,58% 1,62% 1,56% 89,46%*
prob 0,7062 0,6968 0,7008 0,0019

ή
z13

w1

w2

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή
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Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα για τα υποδείγματα με Σταθερές Επιδράσεις στις χρονικές 

περιόδους μετά τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας, στατιστικά σημασντικές ανεξάρτητα 

από τα εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα είναι: 

 Από τις παραλλαγές Οικονομικού Κέρδους μόνο η βασική EVA (χωρίς προσαρμογές) 

(x3) και η τυποποιημένη της έκδοση (x7) 

 

είκτες με βάση το Λογιστικό Κέρδος, ROA (z9), ROE (z10) και EPS (w1) 

 Οι δείκτες Ρευσ  (μετά από 

προβλέψεις

 

Όσον αφορά στη λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση (y8), όπως έχει αναφερθεί, δεν 

επεξηγείται από τις ίδιες μεταβλητές που επεξηγούν στατιστικά σημαντικά τις μεταβολές της 

MVA ή της Αγοραίας Αξίας. Έτσι, μόνο ο δείκτης EPS εμφανίζεται στατιστικά σημαντικός στην 

επεξήγηση της εν λόγω μεταβλητής σε όλη τη χρονική περίοδο. 

 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα απεικονίζονται γραφικά στη συνέχεια. Ειδικότερα, τα γραφήματα που 

ακολουθούν παρουσιάζουν την επεξηγηματική δύναμη (συντελεστές συσχέτισης) των 

εξεταζόμενων ανεξάρτητων μεταβλητών στα υποδείγματα στα οποία η αξία των μετόχων 

εκφράζεται με την MVA (γράφημα 7.2.) ή εναλλακτικά με τη λογαριθμική χρηματιστηριακή 

απόδοση της μετοχής (γράφημα 7.3.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η ποιότητα των στοιχείων του Ενεργητικού «Αποθεματικό για Ζημίες από Δάνεια / 

Ακαθάριστα Δάνεια προ προβλέψεων» (z4) 

 Ο δείκτης Μόχλευσης «Καθαρή Θέση /Υποχρεώσεις» (z6)

 Οι δ

τότητας Διατραπεζικής (z11) και «Καθαρά Δάνεια

) / Σύνολο Ενεργητικού» (z12) 
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Γράφημα 7.2. 

y1
Υποσύνολο Α

y1

Συντελεστές Συσχέτισης 
Υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις στις χρονικές περιόδους 

∆ιόρθωση Ετεροσκεδαστικότητας
80,00%

Υποσύνολο Β

60,00%

R
2

20,00%

40,00%

0,00%

x3 x4 x7 x8 z4 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 w1 w2

Επεξηγηματική Μεταβλητή
 

Γράφημα 7.3. 

 

y8 
Υποσύνολ

Συντελεστές Συσχέτισης 
Υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις στις χρονικές περιόδους

∆ιόρθωση Ετεροσκεδαστικότητας

60,00%

80,00%

100,00%

ο Α
y8 
Υποσύνολ

  

40,00%

τ

R
2

ο Β

0,00%

20,00%

x3 x4 x7 x8 z4 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 w1 w2

Επεξηγηματική Με αβλητή

 

Παρακάτω δίνονται συγκεντρωτικά για τα δύο υποσύνολα τα αποτελέσματα των 

μονομεταβλητών παλινδρομήσεων διπλής κατεύθυνσης (με σταθερές επιδράσεις στις μονάδες 

και στις χρονικές περιόδους), έπειτα από τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας των λαθών. 
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Πίνακας 7.25 

 

Μοντέλα με Διόρθωση της Ετεροσκεδαστικότητας 

Μοντέλα με προσθήκη Σταθερών Επιδράσεων στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους 

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β 

 

y1 y2 y6 y8 
R2 97,54%* 97,56%* 97,47%* 85,39%
prob 0,0321 0,0317 0,0281 0,2954
R2 97,00% 97,02% 96,86% 85,08%
prob 0,1753 0,1783 0,1830 0,8011
R2 98,43%* 98,46%* 98,35%* 84,85%
prob 0,0340 0,0311 0,0271 0,3055
R2 98,40% 98,43% 98,32% 84

0,
,73%

prob 0,1672 0,1398 0,1531 9840
R2 96,84% 96,86% 96,70% 85,07%
prob 0,7942 0,8137 0,9528 0,6552
R2 96,84% 96,86% 96,71% 85,05%
prob 0,9443 0,9528 0,7476 0,8661
R2 97,49%* 97,52%* 97,41%* 85,47%
prob 0,0022 0,0021 0,0019 0,3521
R2 96,85% 96,88% 96,73% 85,56%
prob 0,4475 0,4056 0,3815 0,3981
R2 96,91% 96,94% 96,80% 85,47%
prob 0,2013 0,1807 0,1595 0,3028
R2 96,96% 96,99%** 96,84%** 85,10%
prob 0,1056 0,0959 0,0899 0,7432
R2 97,23% 97,25% 97,05% 87,09%
prob 0,3806 0,3741 0,3823 0,9899
R2 96,89% 96,91% 96,76% 85,40%
prob 0,3163 0,3318 0,3147 0,2143
R2 96,79% 96,82% 96,66% 85,85%
prob 0,9598 0,9716 0,7915 0,3801
R2 97,31% 97,33% 97,21% 85,47%*
prob 0,1249 0,1182 0,1019 0251
R2 99,91%* 99,91%* 99,92%* 98,91%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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0,

 

* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

y1 y2 y6 y8 
R2 97,95%** 97,97%** 98,01%** 79,07%
prob 0,0577 0,0532 0,0570 0,5814
R2 97,77%* 97,78%* 97,784%* 85,32%
prob 0,0318 0,0320 0,0407 0,7720
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,84%*
prob 0,6963 0,6518 0,5792 0,0093
R2 97,63% 97,63% 97,58% 81,46%*
prob 0,6292 0,5930 0,6196 0,0056
R2 97,89%* 97,84%* 97,86%* 83,84%
prob 0,0050 0,0087 0,0059 0,2557

97,62%* 97,62%* 97,61%* 79,84%
prob 0,0000 0,0000 0,0002 0,4615
R2 97,62% 97,63% 97,61% 79,92%
prob 0,5699 0,5414 0,5220 0,3999
R2 98,02% 98,08% 97,93% 89,44%
prob 0,3913 0,3553 0,4936 0,5711
R2 97,64%* 97,64%* 97,61%* 85,24%**
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,1000
R2 97,59% 97,59% 97,56% 80,83%*
prob 0,9390 0,8385 0,7225 0,0010
R2 97,68% 97,66% 97,66% 79,62%
prob 0,5824 0,6351 0,5550 0,5188
R2 97,81%* 97,78%* 97,75%* 79,30%
prob 0,0073 0,0109 0,0049 0,6194
R2 97,59% 97,59% 97,57% 79,86%
prob 0,8189 0,7539 0,5366 0,4759
R2 97,77% 97,78% 97,77% 83,45%*
prob 0,1911 0,1735 0,1696 0,0000
R2 98,24% 98,27% 98,20% 93,64%*
prob 0,4960 0,4794 0,5598 0,0000

Ε ξ α ρ τ η μ έ ν η Μ ε τ α β λ η τ ή
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Παρατηρώντας συγκριτικά τα αποτελέσματα διαπιστώνεται κάθε άλλο παρά συνέπεια στη 

τατιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών στα μονομεταβλητά υποδείγματα με 

σταθερές επιδράσεις στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους, έπειτα από τη διόρθωση της 

ετεροσκεδαστικότητας. Πιο συγκεκριμένα, μόνο η βασική EVA χωρίς προσαρμογές (x3) 

παραμένει στατιστικά σημαντική στην επεξήγηση των μεταβολών της αξίας που 

δημιουργείται για τους μετόχους, δηλ. των μεταβολών της MVA (πριν ή μετά από 

προσαρμογές) και της Αγοραίας Αξίας σε επίπεδο σημαντικότητας 10%. Η λογαριθμική 

σ

 261



 

χρηματιστηριακή απόδοση επεξηγείται στατιστικά σημαντικά σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο 

όνο από τα EPS (w1). 

 

Στα γρ ο 

συγκεκριμένα, δίν ιστικά σημαντικές μεταβλητές που ν αξία των 

μετόχων εκφρασμένη από τη MVA (y1) ή από τη λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση (y8). 

Ωστόσο, δεν δίνονται τα ποσοστά των συντελεστών συσχέτισης, διότι είναι τεχνητά υψηλά 

λόγω της προσθήκης Σταθερών Επιδράσεων στις μονάδες. 

 

Γράφημα 7.4. 

μ

αφήματα που ακολουθούν απεικονίζονται τα ανωτέρω αποτελέσματα και πι

ονται οι στατ  επεξηγούν τη

Συντελεστές Συσχέτισης 
Υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους

 ∆ιόρθωση ετεροσκεδαστικότητας

x3 x4 x7 x8 z4 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 w1 w2

Επεξηγηματική Μεταβλητή

R
2

y1
Υποσύνολο Α

y1
Υποσύνολο Β

 

Γράφημα 7.5. 

Συντελεστές Συσχέτισης
 Υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις στις μονάδες και στις χρονικές περιόδους 

∆ιόρθωση ετεροσκεδαστικότητας

y8 
Υποσύνολο Α

y8 
Υποσύνολο Β

x3 x4 x7 x8 z4 z6 z7 z8 z9 z10 z11 z12 z13 w1 w2

Επε ηγη ατική Με αβλητή

R
2

ξ μ τ
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Τέ

αλ ωση της ετεροσκεδαστικότητας, συγκεντρωτικά και για τα δύο 

υποσύνολα. 

Υποσύνολο Β 

λος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μονομεταβλητών παλινδρομήσεων χωρίς επιδράσεις 

λά μετά από τη διόρθ

 

Πίνακας 7.26 

Μοντέλα με Διόρθωση της Ετεροσκεδαστικότητας 

Μοντέλα χωρίς Σταθερές Επιδράσεις  

Υποσύνολο Α 

 

y1 y2 y6 y8 
R2 52,14%* 51,83%* 52,15%* 3,43%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0390
R2 0,06% 0,05% 0,05% 30,23%*
prob 0,9204 0,9307 0,9302 0,0000
R2 10,13%* 10,05%* 10,15%* 2,16%**
prob 0,0034 0,0032 0,0030 0,0581
R2 0,91%* 0,91%* 0,95%* 61,95%*
prob 0,0333 0,0290 0,0357 0,0000
R2 7,89%* 7,12%* 7,83%* 0,01%
prob 0,0001 0,0002 0,0001 0,9309
R2 22,71%* 22,51%* 21,84%* 0,24%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,8084
R2 24,21%* 24,38%* 24,08%* 1,44%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0029
R2 0,02% 0,01% 0,01% 1,47%
prob 0,8170 0,8305 0,8781 0,2887
R2 1,24%* 1,29%* 1,41%* ,90%3
prob 0,0307 0,0265 0,0233 0
R2 8,66%* 8,77%* 8,85%* 3,32%

,1342

prob 0,0185 0,0179 0,0171 0,2945
R2 6,71%* 6,53%* 6,69%* 0,14%
prob 0,0060 0,0062 0,0060 0,7719
R2 10,84%* 11,18%* 10,36%* 8,98%*
prob 0,0002 0,0001 0,0002 0,0390
R2 2,10%* 1,96%* 2,37%* 14,58%**
prob 0,0122 0,0146 0,0068 0,0554
R2 9,53%** 9,76%** 9,93%** 4,98%*
prob 0,1042 0,1027 0,0975 0,0001
R2 34,64%* 35,69%* 35,55%* 98,06%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
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* στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 5% , ** στατιστικά σημαντική σε επίπεδο α = 10% 

 

Αρκετές είναι οι στατιστικά σημαντικές μεταβλητές στα υποδείγματα στα οποία δεν έχουν 

προστεθεί σταθερές επιδράσεις. Διαπιστώνεται ότι καθεμία από τις υπό εξέταση επεξηγηματικές 

μεταβλητές ερμηνεύει το ίδιο περίπου ποσοστό από τις μεταβολές είτε της MVA (με ή χωρίς 

y1 y2 y6 y8 
R2 64,81%* 65,30%* 66,45%* 0,05%
prob 0,0001 0,0001 0,0001 0,7846
R2 46,93%* 47,24%* 47,67%* 1,43%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,5348
R2 19,60%* 19,98%* 20,07%* 9,72%*
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
R2 7,18%* 9,62%* 9,52%* 0,13%
prob 0,0354 0,0361 0,0348 0,6339
R2 15,74%* 16,43%* 15,80%* 0,77%
prob 0,0000 0,0000 0,0000 0,6321
R2 3,99%* 3,89%* 3,51%* 1,45%**
prob 0,0001 0,0001 0,0000 0,0894
R2 0,01% 0,02% 0,00% 10,49%**
prob 0,9311 0,9071 0,9564 0,0995
R2 0,16% 0,12% 0,05% 19,97%
prob 0,5930 0,6504 0,7650 0,1158
R2 12,21%* 12,42%* 12,54%* 22,50%
prob 0,0111
R2 10,09

0,0104 0,0101 0,1175
%* 10,36%* 10,46%* 21,96%*

prob 0,0190 0,0172 0,0152 0,0000
R2 6,92%* 6,81%* 6,85%* 6,96%
prob 0,0011 0,0013 0,0009 0,2068
R2 14,53%* 14,71%* 14,74%* 3,41%*
prob 0,0019 0,0017 0,0014 0,0053
R2 3,66%* 3,73%* 3,93%* 3,18%
prob 0,0372 0,0362 0,0317 0,1849
R2 42,43%* 43,06%* 43,78%* 11,07%*
prob 0,0005 0,0004 0,0003 0,0000
R2 0,11% 0,12% 0,14% 85,99%*
prob 0,8339 0,8223 0,8139 0,0000
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προσαρμογές) είτε της Αγοραίας Αξίας. Παρατηρείται και στην ανάλυση αυτή ότι 

διαφοροποιούνται κατά πολύ τα αποτελέσματα που αφορούν την επεξήγηση των μεταβολών της 

λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης.  

Στ  που ακολουθούν απεικονίζονται οι συντελεστές συσχέτισης καθεμιάς από τις 

επεξηγηματικές μεταβλητές για ή απόδοση (y8). 

 

Γράφημα 7.6. 

 

α γραφήματα

 τη MVA (y1) και τη λογαριθμική χρηματιστηριακ
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Γράφημα 7.7. 
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Είναι εμφανής η υπεροχή της βασικής EVA έναντι των υπολοίπων μέτρων λογιστικής 

κερδοφορίας στην επεξήγηση των μεταβολών MVA. Παρατηρούνται, γενικά, μικρότεροι 

συντελεστές συσχέτισης στην ανάλυση του υποσυνόλου Β σε σύγκριση με τους αντίστοιχους του 

ναφορικά με τη λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση (y8) τα αποτελέσματα δεν οδηγούν σε 

σματα, καθώς άλλες είναι οι μεταβλητές που επεξηγούν στατιστικά σημαντικά την 

εν λόγω εξαρτημένη μεταβλητή της αξίας των μετόχων στο υποσύνολο Α και άλλες στο 

υποσύνολο Β. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες οι μεταβλητές Οικονομικού Κέρδους είναι στατιστικά 

σημαντικές στο υποσύνολο Β, ενώ αντίθετα στο υποσύνολο Α τη θέση τους παίρνουν  μεταβλητές 

Λογιστικού Κέρδους (ROE, NIM, EPS). Επίσης, η ρευστότητα φαίνεται να παίζει ρόλο, αν και 

σχετικά μικρό, στην ερμηνεία της αξίας των μετόχων των τραπεζών.  

 

7.5. Μη Κανονικότητα– Μη Παραμετρικός Έλεγχος Συσχέτισης 

 

Η οικονομετρική ανάλυση του δείγματος που προηγήθηκε βασίστηκε στην υπόθεση ύπαρξης 

κανονικότητας στις κατανομές των μεταβλητών, η οποία καθιστά δυνατή την αναγωγή των 

αποτελεσμάτων από το δείγμα στον πληθυσμό. Επόμενο βήμα είναι να ελεγχθεί κατά πόσο οι 

στατιστικά σημαντικές μεταβλητές επεξήγησης της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους 

 εξακολουθούν να είναι στατιστικά σημαντικές και υπό την υπόθεση της μη 

κανονικότητας των κατανομών. Για τον σκοπό αυτόν εφαρμόζεται μη παραμετρικός έλεγχος 

υποθέσεων, καθώς τέτοιου είδους έλεγχοι ενδείκνυνται όταν η κατανομή του πληθυσμού δεν είναι 

γνωστή. Ειδικότερα, διερευνάται η μη παραμετρική συσχέτιση των εξεταζόμενων μεταβλητών, 

όπως μετριέται με τον συντελεστή συσχέτισης Spearman. Ο συντελεστής αυτός μετρά τη σχέση 

που προκύπτει από την κατάταξη (rank-order association) μεταξύ δύο μεταβλητών, ανεξάρτητα 

από το είδος της κατανομής. Με άλλα λόγια, μετρά την έκταση στην οποία καθώς η μία 

μεταβλητή αυξάνεται η άλλη τείνει να αυξηθεί, χωρίς να υποθέτει την ύπαρξη γραμμικής σχέσης 

μεταξύ τους. Γενικότερα, η συσχέτιση κατάταξης (rank correlation) καθιστά λιγότερο ευαίσθητο 

τον εν λόγω συντελεστή σε συνθήκες μη κανονικότητας στις κατανομές (Wooldridge, 2004; 

Siegel,  2000). Επιπλέον, η μη παραμετρική ανάλυση απομακρύνει την επίδραση τυχόν ακραίων 

τιμών (outliers) των παρατηρήσεων του δείγματος στα αποτελέσματα. 

 

υποσυνόλου Α. 

 

Α

σαφή συμπερά

των τραπεζών
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7.5.1.  Αποτελέσματα μη παραμετρικού ελέγχου – Συντελεστές Συσχέτισης 

 

 το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 

 

Spearman 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι συντελεστές συσχέτισης Spearman που 

αποδεικνύονται στατιστικά σημαντικοί υπό συνθήκες μη κανονικότητας. Για την ανάλυση αυτή 

χρησιμοποιήθηκε

Πίνακας 7.27 

y1 y2 y6 y8 y1 y2 y6 y8
,756** ,759** ,759** ,632** ,632** ,639** -,256*

,571** ,578** ,574** -,711**

,654** ,659** ,657** 0,300*** ,302* ,300* ,313*

,484** ,494** ,487**

-,879**

-,394* -,403* -,394* ,452** ,436** ,441**

** ** **

Μη παραμετρική συσχέτιση
Συντελεστής Spearman

Υποσύνολο Α Υποσύνολο Β

x3
x4
x7

x8

z4
-,296*** -,291*** -,288*** ,352* -,463 -,458 -,444

,283*** -,476** -,485** -,473**

,540**

,426** ,426** ,435** ,587**

,523** ,524** ,527** ,590**
,350** ,346** ,359** ,230***

,318*

-,401** -,401** -,411** -,256*

,463** -,306* -,301* -,302* ,369**

,683** ,683** ,689** ,363* ,654** ,665** ,664** ,220***
,999** ,997**

* Στατιστικά Σημαντικός για α=1%
**Στατιστικά Σημαντικός για α=5%
***Στατιστικά Σημαντικός για α=10%

z12
z13
w1
w2

z6
z7

z10
z11

z8
z9

 

 

Ο μη παραμετρικός έλεγχος έδωσε αποτελέσματα αναφορικά με τη στατιστική σημαντικότητα 

των εξεταζόμενων μεταβλητών, τα οποία δεν διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από τα 

αποτελέσματα των παλινδρομήσεων που προηγήθηκαν με την υπόθεση της κανονικότητας των 

κατανομών. Αν και λόγω αυτής της ομοιότητας των αποτελεσμάτων οι περισσότερες σχέσεις 

μεταξύ δημιουργίας αξίας για τους μετόχους και επεξηγηματικών μεταβλητών έχουν ήδη 

σχολιαστεί., αξίζει να αναφέρουμε τις κυριότερες παρατηρήσεις που προκύπτουν κατά τον μη 

παραμετρικό έλεγχο, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Πιο αναλυτικά, κατά την περίοδο 

εφαρμογής των ελληνικών λογιστικών προτύπων μεγαλύτερη, έστω οριακά, είναι η 

επεξηγηματική δύναμη των μέτρων λογιστικού κέρδους (EPS), ενώ κατά την περίοδο εφαρμογής 

των Δ.Λ.Π. την πρώτη θέση στην επεξήγηση της αξίας των μετόχων των τραπεζών καταλαμβάνει 

το Οικονομικό Κέρδος. Και στα δύο υποσύνολα, ανεξάρτητα από τα εφαρμοζόμενα λογιστικά 

ρότυπα, παρατηρείται υψηλή στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη δημιουργία αξίας π
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για τους μετόχους των τραπεζών και στη βασική, χωρίς τις προτεινόμενες προσαρμογέ

τραπεζικές επ

ς για τις 

ιχειρήσεις EVA. Κατά την περίοδο εφαρμογής του ελληνικού ΚΛΣ, οι εν λόγω 

 στην

 σημαντική και υψηλή (κατέχοντας στο υποσύνολο Β την πρώτη θέση σε σειρά 

ής δύναμης) είναι η επεξήγηση των μεταβολών της δημιουργίας αξίας για τους 

μετόχους από τον δείκτη EPS, έναν από τους κατεξοχήν δείκτες λογιστικού κέρδους. Από τους 

δείκτες αποδοτικότητας ο ROE έχει στατιστικά σημαντική, αν και χαμηλότερη, συγκριτικά με τα 

EPS, επεξηγηματική δύναμη σε όλη την περίοδο 1997-2008. Αντίθετα, ο ROA επηρεασμένος από 

τα εκάστοτε λογιστικά πρότυπα, εμφανίζεται μη στατιστικά σημαντικός κατά την εφαρμογή του 

ελληνικού ΚΛΣ. 

 

Όλες οι λοιπές κατηγορίες τραπεζικών χρηματοοικονομικών δεικτών διαπιστώνεται ότι επεξηγούν 

σε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις τις μεταβολές της MVA

προσαρμογές καθιστούν την EVA μη σημαντική  ερμηνεία της MVA, για λόγους που ήδη 

αναφέρθηκαν. 

 

Στατιστικά

επεξηγηματικ

. Πιο αναλυτικά, ο συντελεστής 

Spearman είναι στατιστικά σημαντικός για 

 την ποιότητα του ενεργητικού (χορηγήσεων)  

 τη χρηματοοικονομική μόχλευση  

 τη ρευστότητα (ο δείκτης z12  στο υποσύνολο Α και ο z13 στο υποσύνολο Β) 

 

Αναφορικά με τη λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση, τα αποτελέσματα ης μη παραμετρικής 

νάλυσης είναι εμφανώς διαφοροποιημένα σε σύγκριση με τα αποτελέσματα για την επεξήγηση 

δ λόγω

 αγορ  σε

 τ

α

της MVA. Επιπλέον, η ανομοιογένεια που παρατηρείται στα αποτελέσματα του μη παραμετρικού 

ελέγχου μεταξύ των ύο υποσυνόλων για την επεξήγηση της εν  εξαρτημένης μεταβλητής 

δεν επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόλογου συμπεράσματος. 

 

Σε ό,τι αφορά τη σχεδόν τέλεια συσχέτιση, όπως αυτή εκφράζεται από τον συντελεστή Spearman, 

μεταξύ λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης και Συνολικής Απόδοσης Μετόχων είναι 

αναμενόμενη λόγω της κοινής βάσης υπολογισμού και των δύο δεικτών (δεδομένα 

χρηματιστηριακής άς). Ωστόσο, τα αποτελέσματα ειδικά για το υποσύνολο Β δεν οδηγούν  

ασφαλή συμπεράσματα, λόγω του μη ικανοποιητικού αριθμού παρατηρήσεων στη συγκεκριμένη 

ανάλυση.  
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7.5.2. Σύγκριση Συντελεστών Spearman  - R2 

 

Τα αποτελέσματα του μη παραμετρικού ελέγχου υπό συνθήκες μη κανονικότητας (συντελεστής 

συσχέτισης spearman) μπορούν να αξιολογηθούν συγκριτικά με τα αποτελέσματα της συσχέτισης, 

πό συνθήκες κανονικότητας (συντελεστής συσχέτισης R2). Για τις μεταβλητές που εμφανίζουν 

μεταβλητές. Οι τιμές των συντελεστών συσχέτισης R2 προέρχονται από τα 

ποτελέσματα των μονομεταβλητών γραμμικών παλινδρομήσεων (panel data OLS) χωρίς 

ίαση spearman και R2 

υ

στατιστικά σημαντικούς και τους δύο συντελεστές τα αποτελέσματα είναι περισσότερο αξιόπιστα, 

καθώς οι εν λόγω μεταβλητές επεξηγούν τις μεταβολές της αξίας που δημιουργείται για τους 

μετόχους των τραπεζών του δείγματος ανεξάρτητα από το εάν ισχύουν συνθήκες κανονικότητας ή 

όχι στις κατανομές.   

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα (R2, Spearman) για όλες 

τις εξεταζόμενες 

α

προσθήκη επιδράσεων και πριν τη διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας. 

 

Πίνακας 7.28   Συγκριτική Παρουσ
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Σύμφωνα με τον πίνακα, οι περισσότερες μεταβλητές με στατιστικά σημαντικούς συντελεστές 

συσχέτισης R2 (σε συνθήκες κανονικότητας) είναι στατιστικά σημαντικές και σε συνθήκες μη 

κανονικότητας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι με εξαίρεση τη μεταβλητή ρευστότητας z13, 

όλες οι υπόλοιπες επεξηγηματικές μεταβλητές εμφανίζουν τα ίδια αποτελέσματα αναφορικά με 

τη στατιστική σημαντικότητά τους στην ερμηνεία της αξίας των μετόχων εκφρασμένη με την 

MVA, χωρίς ή με προσαρμογές, (y1, y2) ή με την Αγοραία Αξία (y6). Αντίθετα, όταν εξαρτημένη 

μεταβλητή είναι η λογαριθμική χρηματιστηριακή απόδοση (y8), άλλες μεταβλητές είναι 

στατιστικά σημαντικές με την υπόθεση κανονικότητας και άλλες με την υπόθεση της μη 

κανονικότητας. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα αναφορικά με την ερμηνεία της λογαριθμικής 

χρηματιστηριακής απόδοσης των τραπεζών δεν είναι ισχυρά, καθώς ο μη παραμετρικός έλεγχος 

δεν επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα των αρχικών μονομεταβλητών γραμμικών παλινδρομήσεων. 
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 8Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ 

ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

8.1. Γενικές Παρατηρήσεις 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης 

αναφορικά με το ποια μέτρα μπορούν να εξηγήσουν τις μεταβολές της αξίας που δημιουργείται 

για τους μετόχους των ελληνικών τραπεζών του δείγματος. Διερευνήθηκε, κατά κύριο λόγο, η 

στατιστική σημαντικότητα των διαφόρων μέτρων οικονομικού κέρδους, λογιστικού κέρδους, 

μόχλευσης, ρευστότητας, ποιότητας ενεργητικού, στην ερμηνεία της αξίας και δευτερευόντως η 

επεξηγηματική τους δύναμη, όπως αυτή εκφράζεται με το συντελεστή συσχέτισης R2. Η ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια ξεκινώντας από μονομεταβλητές γραμμικές παλινδρομήσεις 

δεδομένων σε μορφή πίνακα, προσθέτοντας έπειτα σταθερές επιδράσεις και διορθώνο ας, τέλος, 

ην ετεροσκεδαστικότητα των λαθών. Σε κάθε επιμέρους στάδιο παρουσιάστηκαν και 

σχολιάστηκαν τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων χωριστά σε καθεμία από τις υποπεριόδους 

εξέτασης και συγκριτικά μεταξύ των δύο , σε μια προσπάθεια εντοπισμού των 

ερισσότερο «σταθερών» σχέσεων, δηλ. αυτών που εμφανίζουν παρόμοια αποτελέσματα καθ’ όλη 

 

συμπεράσματα αναφορικά με τη συσχέτιση μεταξύ της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους 

και των μέτρων οικονομικού και λογιστικού κέρδους (ενότητα 8.2.1.). Επιπλέον, παρατίθενται 

κάποιες διαπιστώσεις για τις σχέσεις ρευστότητας, χρηματοοικονομικής μόχλευσης και ποιότητας 

ενεργητικού των τραπεζών με τη δημιουργούμενη για τους μετόχους αξίας (ενότητα 8.2.2.). 

Επίσης, παρουσιάζονται συμπεράσματα που αφορούν τεχνικές πλευρές κατά την υπολογισμό των 

ντ

τ

υποσυνόλων

π

την περίοδο εξέτασης. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα συμπεράσματα (ενότητα 8.2) που 

εξάγονται από την οικονομετρική ανάλυση, εστιάζοντας στα αποτελέσματα των μονομεταβλητών 

παλινδρομήσεων σε υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις και διορθωμένη την 

ετεροσκεδαστικότητα της διακύμανσης. Επιπλέον, παρατίθενται οι βασικότεροι περιορισμοί της 

έρευνας (ενότητα 8.3.) και διατυπώνονται προτάσεις για εξέλιξη της παρούσας έρευνας (ενότητα 

8.4.). 

 

8.2. Συμπεράσματα  

 

Βάσει των αποτελεσμάτων των μονομεταβλητών παλινδρομήσεων σε υποδείγματα με σταθερές 

επιδράσεις και διορθωμένη την ετεροσκεδαστικότητα στη διακύμανση, εξάγονται πρωτίστως
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μέτρων, όπως την αναγκαιότητα προσαρμογών στην EVA των ελληνικών τραπεζών και την 

τυποποίηση των 

πολύ συνοπτικά

μέτρων EVA και MVA (ενότητα 8.2.3). Τέλος, στην ενότητα 8.3. ενδεικτικά και 

 θίγονται κάποια συμπεράσματα που αφορούν τις διαφοροποιήσεις στα 

ποτελέσματα μεταξύ των δύο υποπεριόδων της έρευνας, οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν 

. 

α

στα δύο διαφορετικά λογιστικά πλαίσια

8.2.1  Συσχέτιση αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους των τραπεζών 

με μέτρα οικονομικού κέρδους και μέτρα λογιστικού κέρδους 

Σχέση μεταξύ EVA και MVA 

Η οικονομετρική ανάλυση που προηγήθηκε θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επιβεβαιώνει τους 

ισχυρισμούς των υποστηρικτών της EVA, καθώς έδειξε ότι η δημιουργία αξίας για τους μετόχους 

των εισηγμένων ελληνικών τραπεζών, όπως εκφράζεται με τη MVA, επεξηγείται από το 

οικονομικό κέρδος σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι από το λογιστικό κέρδος. Ειδικότερα, τα 

αποτελέσματα των παλινδρομήσεων μετά η διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας ανέδειξαν την 

υπεροχή της EVA έναντι των παραδοσιακών δεικτών αποδοτικότητας ROE και ROA, του δείκτη 

EPS και του Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου (πίνακας 7.26). Τα αποτελέσματα των συσχετίσεων 

διαφοροποιούνται όταν στα υποδείγματα προστίθενται σταθερές επιδράσεις, δηλ. δυικές 

μεταβλητές που αντιπροσωπεύουν την επίδραση μη παρατηρούμενων παραγόντων σε καθεμιά 

μονάδα (τράπεζα) ή/και σε καθεμιά χρονική περίοδο38 (βλ. πίνακες 7.23, 7.24, 7.25). Ωστόσο, η 

EVA εξακολουθεί α εί αι το μέτρο στ οπο  οφείλεται ο μεγαλύτερ  ποσοστό των μεταβολών 

της MVA. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η βασική EVA είναι η μόνη μεταβλητή που 

παραμένει στατιστικά σημαντική στην επεξήγηση των μεταβολών της MVA39, σε όλη την 

εξεταζ

τ  

 ν ν ο ίο  τ ο

όμενη περίοδο, ανεξάρτητα από τα εφαρμοζόμενα λογιστικά πρότυπα, καθώς αποτυπώνει 

ο οικονομικό κέρδος, απαλλαγμένο από λογιστικές παραποιήσεις. Το συμπέρασμα, λοιπόν, είναι 

ώνει συνεχώς την EVA μπορεί να αυξήσει την MVA και περαιτέρω 

ην αξία των μετόχων της. 

τ

ότι μια επιχείρηση που βελτι

τ

 

                                                 
38 Σταθερές επιδράσεις στις χρονικές περιόδους προστίθενται στο μοντέλο με δυικές μεταβλητές για καθεμιά χρονική 
περίοδο, οι οποίες «συλλαμβάνουν» τους μη μετρήσιμους στην έρευνά μας παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο 
του κλάδου σε κάθε χρονιά όπως π.χ. πορεία μακροοικονομικών μεταβλητών (πορεία επιτοκίων, πληθωρισμού, ΑΕΠ), 
γεγονότα που επηρέασαν συνολικά τον κλάδο. 
Σταθερές επιδράσεις στις μονάδες προστίθενται στο μοντέλο με δυικές μεταβλητές για κάθε τράπεζα που 
συλλαμβάνουν μη μετρούμενους παράγοντες που επηρεάζουν κάθε τράπεζα όπως οι ακολουθούμενες στρατηγικές της 
εκάστοτε τράπεζας,  αποδοτικό ητα των εργαζομένων, η φύση και το εύρος των  δραστηριοτήτων 
(τοπικές τράπεζες και διεθνείς τράπεζες), η πολυπλοκότητα των προϊόντων (σύνθετα προϊόντα) κλπ. 
 
39 Βλ. Πίνακα 7.25 (υποδείγματα με διόρθωση ετεροσκεδαστικότητας και προσθήκη σταθερών επιδράσεων σε 

η τ  τραπεζικών

μονάδες και χρονικές περιόδους) 
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Αντίθετα, όταν η αξία των μετόχων εκφράζεται με τη χρηματιστηριακή απόδοση, εξάγονται 

διαφορετικά συμπεράσματα και το λογιστικό κέρδος (EPS) φαίνεται να υπερτερεί του 

οικονομικού κέρδους στην επεξήγηση των μεταβολών τη  αξίας των μετόχων των ελληνικών 

τραπεζών του δείγματος. Το αποτέλεσμα αυτό ενισχύει την άποψη ότι ελληνική χρηματιστηριακή 

αγορά δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα σε 

ς

παραδοσιακά μέτρα λογιστικής κερδοφορίας και θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «μυωπική», προσανατολισμένη στην επίτευξη βραχυχρόνιου 

 

ι δευτερευόντως το ερώτημα εάν τα αποτελέσματα των 

ιμοποιηθεί σε όλες τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικής διοίκησης  

 μπορεί να μετρηθεί σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού και σε όλες τις διαστάσεις (δηλ. σε 

τήσει την MVA σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι 

κέρδους. 

 

Στο σημείο αυτό προκύπτε

παλινδρομήσεων με εξαρτημένη μεταβλητή τη χρηματιστηριακή απόδοση της μετοχής είναι 

αξιόπιστα. Σε θεωρητική βάση, η χρηματιστηριακή απόδοση συνιστά ουσιώδες τμήμα της αξίας 

που δημιουργείται για τους μετόχους, βασισμένη αποκλειστικά στην αγορά. Σε πρακτική βάση, ο 

μη παραμετρικός έλεγχος που πραγματοποιήθηκε υπό την υπόθεση μη κανονικότητας, δεν 

επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα αναφορικά με τη στατιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων 

μεταβλητών στην επεξήγηση της λογαριθμικής χρηματιστηριακής απόδοσης των ελληνικών 

τραπεζών. Το συμπέρασμα είναι ότι από τις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ως 

εξαρτημένες στην προηγούμενη ανάλυση, περισσότερο κατάλληλη για να εκφράσει την αξία που 

δημιουργείται για τους μετόχους είναι η MVA, καθώς τα αποτελέσματα αναφορικά με τη 

στατιστικά σημαντική επεξήγησή της είναι ίδια τόσο με την υπόθεση της κανονικότητας όσο 

χωρίς αυτήν. 

 

Το συμπέρασμα σχετικά με την καταλληλότητα της MVA ως μέτρο της δημιουργούμενης για τους 

μετόχους αξίας έρχεται σε συμφωνία με τη μελέτη των Uyemura et al. (1996). Το γεγονός ότι η 

EVA πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρουν οι Uyemura et al. (1996): 

 έχει ισχυρή συσχέτιση με τις μεταβολές της MVA 

 είναι εφικτό να χρησ

γραμμές παραγωγής, σε λειτουργικά τμήματα, σε επίπεδο προϊόντων και πελατών) 

 είναι πρακτικό και αποτελεσματικό ως βάση για προγράμματα υποκίνησης στελεχών. 

την καθιστά μέτρο ικανό να υποκατασ

πρακτικό να υπολογιστεί η MVA, όπως σε επίπεδο λειτουργικών τμημάτων εντός της τράπεζας, 

σε τράπεζες που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, αλλά και στην περίπτωση εισηγμένων 
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τραπεζών των οποίων οι αγοραίες αξίες υπόκεινται σε σημαντική διακύμανση που δεν οφείλεται 

στις αποφάσεις της διοίκησης. 

8.2.2. Άλλοι παράγοντες προσδιοριστικοί της αξίας των μετόχων των ελληνικών 

τραπεζών 

 

Εκτός από το οικονομικό και το λογιστικό κέρδος, προσδιοριστικοί παράγοντες της αξίας που 

ημιουργείται για τους μετόχους των ελληνικών εμπορικών τραπεζών είναι η ποιότητα των 

,  ι 

δ

χορηγήσεων40  δηλαδή ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή δομή κα η ρευστότητα των 

τραπεζών (πίνακας 7.24 υποδείγματα με σταθερές επιδράσεις στις χρονικές περιόδους και 

διορθωμένη την ετεροσκεδαστικότητα). Ερμηνεύοντας τη σχέση αυτή, διαπιστώνεται ότι η 

ρευστότητα και μόνο αυτή ή βελτίωση στην ποιότητα του ενεργητικού ενδιαφέρει μεν αλλά σε 

μικρότερο βαθμό την αγορά συγκριτικά με την EVA. 

 

8.2.3.  Τεχνικά ζητήματα στον υπολογισμό των μέτρων 

8.2.3.1. Αναγκαιότητα Προσαρμογών στην EVA των ελληνικών τραπεζών 

 

Διαπιστώνεται ότι η διενέργεια προσαρμογών στο μέγεθος του επενδυμένου κεφαλαίου και των 

λειτουργικών κερδών (NOPAT), ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα το μέγεθος της EVA στα 

ιαίτερα χαρακτηριστικά των τραπεζών, δεν ενισχύει την επεξηγηματική δύναμη του εν λόγω 

επεξήγηση της αξίας που 

ά, κατά την περίοδο εφαρμογής του 

ενός 

ιδ

μέτρου, όμως μπορεί να τη μειώσει.  Το συμπέρασμα αυτό σημαίνει ότι η πολύπλοκη και συχνά 

χρονοβόρα διαδικασία των προσαρμογών που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία δεν 

προσθέτει πληροφοριακό περιεχόμενο στο βασικό δείκτη EVA κατά την 

δημιουργείται για τους μετόχους των τραπεζών. Ειδικ

ελληνικού ΚΛΣ η προσαρμοσμένη EVA κατέστη μη σημαντική για λόγους που αναλύθηκαν στην 

ενότητα 7.3.4.  

 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν τα οφέλη 

συστήματος EVA χρησιμοποιώντας ένα λιγότερο δαπανηρό σύστημα Υπολειμματικού 

                                                 
40 Η ποιότητα των στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να οφείλεται είτε σε υψηλή τιμή του επιμέρους δείκτη της 
επάρκειας των αποθεματικών («Αποθεματικό για ζημίες από δάνεια / Απομειωμένα δάνεια»), δηλ. στη συντηρητική 
πολιτική προβλέψεων που ακολουθείται για τον πιστωτικό κίνδυνο, είτε σε υψηλή τιμή του επιμέρους δείκτη 
«Απομειωμένα δάνεια / Δάνεια προ προβλέψεων», δηλ. στη χαμηλή ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων.  
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Εισοδήματος (βασική EVA) και αποφεύγοντας τη διενέργεια πολυάριθμων προσαρμογών στα 

μεγέθη των κερδών και του κεφαλαίου. Το συμπέρασμα αυτό είναι συνεπές με εκείνο των Dodd 

and Chen (1997), οι οποίοι απέδειξαν ότι μεταξύ EVA και Υπολειμματικού Εισοδήματος υπάρχει 

.2.3.2.  Τυποποίηση δεικτών EVA & MVA

ομοιότητα όχι μόνο σε επίπεδο θεωρητικής προσέγγισης αλλά και σε επίπεδο εμπειρικό. 

 

8  

ση τραπεζών διαφορετικού μεγέθους, η 

υποποίηση δίνει αποτελέσματα απαλλαγμένα από την επίδραση του μεγέθους. Ακόμα, όπως 

προέκυψε και από τα μέτρα περιγραφικής στατιστικής των μεταβλητών, οι τυποποιημένοι δείκτες 

 αντίθ ικά στατιστικά και στις 

τικές 

ελέτες. 

τρα, γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ανάγκης για διάσπαση του συνολικού 

είγματος. Τα δύο υποσύνολα έδωσαν διαφορετικά αποτελέσματα για αρκετές μεταβλητές που 

 

εταβολή στις μεθόδους αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων καθώς και στις ς 

 

Σε ό,τι αφορά την τυποποίηση του δείκτη EVA, τη διαίρεσή του με το ύψος του κεφαλαίου, 

διαπιστώθηκε ότι μειώνει την επεξηγηματική δύναμή του. Στις παλινδρομήσεις που διεξήχθησαν 

θεωρείται ότι ίσως είναι περιττή η τυποποίηση, καθώς η επίδραση του μεγέθους εμπεριέχεται ήδη 

στο σταθερό όρο μέσω της επίδρασης (δυικής μεταβλητής) που έχει προστεθεί στα υποδείγματα. 

Συνεπώς, τα αποτελέσματα αναφορικά με τα τυποποιημένα μέτρα δεν αξίζει να σχολιαστούν 

περαιτέρω. Γενικά, όμως, στη συγκριτική ανάλυ

τ

EVA, σε εση με τους μη τυποποιημένους, δίνουν παρόμοια περιγραφ

δύο υποπεριόδους ανάλυσης, υποδεικνύοντας την καταλληλότητα της τυποποίησης σε συγκρι

μ

  

8.2.4. Η σημασία των ακολουθούμενων λογιστικών προτύπων στη δημιουργία 

αξίας 

Το συνολικό δείγμα διασπάστηκε σε δύο υποσύνολα για την περίοδο πριν και μετά από την 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Από τα αποτελέσματα της περιγραφικής 

στατιστικής ανάλυσης (ενότητα 6.6.3) διαπιστώθηκε ότι κατά την περίοδο 2005-2008 (υποσύνολο 

Α) οι μεταβλητές Οικονομικού Κέρδους εμφανίζουν συγκριτικά πολύ αυξημένες τιμές σε όλα τα 

εξεταζόμενα μέ

δ

εξετάστηκαν ως προς την ικανότητά τους να προσδιορίζουν την αξία που δημιουργείται για τους 

μετόχους.  

Οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στα διαφορετικά λογιστικά πρότυπα, 

βάσει των οποίων δημοσίευσαν τις οικονομικές καταστάσεις τους οι εξεταζόμενες τράπεζες. Η 

μεθόδουμ
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διενέργειας προβλέψεων αποτελεί σημείο βασικής διαφοροποίησης μεταξύ των δύο λογιστικών 

πλαισίων. Επίσης, τα ΔΛΠ εισήγαγαν νέες δημοσιοποιήσεις τις οποίες πραγματοποιούν οι 

επιχειρήσεις που τα εφαρμόζουν, αυξάνοντας έτσι την πληροφόρηση που μπορούν να αντλήσουν 

οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων (ΔΛΠ 1, ΔΠΧΠ 7). Οι πληρέστερες δημοσιοποιήσεις 

 σημειώσεις κυρίως των οικονομικών καταστάσεων) τροφοδότησαν την παρούσα έρευνα με 

ρμογών στην EVA (π.χ. αναβαλλόμενη 

ορολογία, προβλέψεις). Αντίθετα, οι συγκριτικά περιορισμένες δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το 

νικού ΚΛΣ. Το αντίθετο παρατηρείται για τις μεταβλητές λογιστικής κερδοφορίας και 

οδοτικότητας (EPS, ROA, ROE). Η εξήγηση βρίσκεται στην εισαγωγή των ΔΛΠ, τα οποία 

 

ση 

οικονομικών μέσων, εισαγωγή πλαισίου για τις παροχές στους εργαζομένους). Η εξέταση 

τα για καθένα υποσύνολο στο προηγούμενο κεφάλαιο. Επιπρόσθετα, εντοπίστηκαν οι 

υσχετίσεις μεταξύ μεταβλητών που είναι «συνεπείς» καθ’ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, 

(στις

απαραίτητα δεδομένα κυρίως για τη διενέργεια των προσα

φ

ελληνικό Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο είχαν ως συνέπεια την ανεπάρκεια δεδομένων κατά τον 

υπολογισμό ορισμένων μεταβλητών στο υποσύνολο Β. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι τα 

αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η προσαρμοσμένη για τις ελληνικές τραπεζικές 

επιχειρήσεις EVA αποτελεί στατιστικά σημαντική επεξηγηματική μεταβλητή της αξίας των 

μετόχων στην περίοδο εφαρμογής των ΔΛΠ, όχι όμως και στην περίοδο εφαρμογής των 

ελληνικών λογιστικών προτύπων. 

 

Επίσης, από την περιγραφική στατιστική ανάλυση διαπιστώνεται ότι μεταβλητές οικονομικής 

κερδοφορίας και μεταβλητές της αξίας που δημιουργείται για τους μετόχους με βάση την αγορά 

εμφανίζονται αυξημένες στην περίοδο εφαρμογής των ΔΛΠ, σε σχέση με την περίοδο εφαρμογής 

του ελλη

απ

οδήγησαν σε μείωση των λογιστικών κερδών και μείωση του επενδυμένου κεφαλαίου (π.χ. λόγω

αλλαγής στον τρόπο προβλέψεων για ζημίες απομείωσης, διαφορετική ταξινόμηση και αποτίμη

χρηματο

της επίδρασης των ΔΛΠ στις τράπεζες δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας διατριβής, οπότε 

δεν αναλύεται περαιτέρω. 

 

Το ερώτημα που προκύπτει δευτερευόντως στο σημείο αυτό είναι εάν θα πρέπει τα συμπεράσματα 

να βασιστούν μονομερώς στα αποτελέσματα ενός από τα δύο υποσύνολα. Επειδή δεν εμπίπτει 

στους στόχους της παρούσας διατριβής η κριτική διερεύνηση της καταλληλότητας των εκάστοτε 

λογιστικών προτύπων στις τράπεζες, ακολουθήθηκε η εξής πρακτική: Παρατέθηκαν αναλυτικά τα 

αποτελέσμα

σ

υποδηλώνοντας ότι αυτές οι σχέσεις επηρεάζονται λιγότερο από τη μεταβολή του λογιστικού 

πλαισίου. 
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8.3. Περιορισμοί της έρευνας 

Κατά τη διεξαγωγή της εμπειρικής μελέτης δεν ανέκυψαν ιδιαίτερα σοβαροί περιορισμοί, ενώ η 

αντιμετώπισή τους ήταν αρκετά ικανοποιητική, όπως αναλύεται στη συνέχεια. 

 

Πρώτον, ο αριθμός των παρατηρήσεων για την οικονομετρική ανάλυση θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί μικρός συγκρινόμενος με αντίστοιχες μελέτες. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι στόχος ήταν η επικέντρωση στη συγκριτικά μικρή ελληνική τραπεζική αγορά, οπότε και το 

δείγμα ήταν ανάλογο του μεγέθους αυτού. Εξάλλου, ο αριθμός των παρατηρήσεων, με μικρές 

εξαιρέσεις, δεν εμπόδισε τη διεξαγωγή της οικονομετρικής ανάλυσης παλινδρόμησης και τους 

σχετικούς ελέγχους. 

 

Δεύτερον, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των παρατηρήσεων, η έρευνα καλύπτει περίοδο 

στην οποία εφαρμόζονται δύο λο

 

γιστικά πλαίσια προτύπων, γεγονός που έχει επίπτωση στην 

μοιογένεια του δείγματος. Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος η ανάλυση γίνεται σε δύο 

έλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το οικονομικό κέρδος παρέχει ακριβή εκ των υστέρων 

ο

υποπεριόδους, με επαρκή αριθμό παρατηρήσεων η καθεμία. 

 

Τρίτον, αναφορικά με την EVA, η έλλειψη δημοσίως διαθέσιμων στοιχείων συνιστά εμπόδιο για 

τους ερευνητές που προσπαθούν να ελέγξουν τις θεωρίες που προτείνονται στην πράξη. Οι 

υπολογισμοί που πραγματοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα βασίζονται σε δημοσιευμένα 

χρηματοοικονομικά δεδομένα και περιλαμβάνουν λίγες λογιστικές προσαρμογές σε σχέση με τις 

προτεινόμενες που οδηγούν στο προσαρμοσμένο οικονομικό κέρδος. Τα δεδομένα αυτά 

μειονεκτούν σε σχέση με τα αντίστοιχα που χρησιμοποιεί για τους πελάτες της η ίδια η εταιρία 

που δημιούργησε την EVA. 

 

Τ

εκτίμηση της ικανότητας της τράπεζας να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της, αλλά δεν μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την εκ των προτέρων εκτίμηση, καθώς οι μεταβολές στις τιμές των 

μετοχών, στα μερίσματα, στις άλλες πληρωμές στους μετόχους, στις δαπάνες για αυξήσεις 

κεφαλαίου δεν είναι γνωστές.  
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8.4. Προοπτικές για περαιτέρω έρευνα 
 
Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη σχέση μεταξύ αξίας που δημιουργεί μια τράπεζα για τους 

μετόχους της και κερδοφορίας σε συνολικό επίπεδο επιχείρησης. Δεδομένης της σημασίας που 

δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο μετά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση στις αμοιβές των 

τραπεζικών στελεχών, πρόταση για περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να είναι η σχέση μεταξύ του 

οικονομικού κέρδους αυτόνομων τμημάτων στις τράπεζες και της πολιτικής αμοιβών των 

εργαζομένων. Επίσης, η έρευνα θα μπορούσε να επεκταθεί σε επίπεδο Ν.Α Ευρώπης, δεδομένης 

αι της δραστηριότητας πολλών ελληνικών τραπεζών στην περιοχή. Η έμφαση που δίνεται στην 

ική που θα μπορούσε να δοθεί είναι η 

νάλυση της επίδρασης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στην οικονομική κερδοφορία των 

κ

κυκλικότητα των κερδών των τραπεζών, ειδικά την περίοδο ύφεσης που διανύει η οικονομία 

σήμερα, αποτελεί έναυσμα για την προοπτική εξέτασης μεγαλύτερης χρονικής περιόδου, οπότε η 

σχέση οικονομικής κερδοφορίας και αξίας μετόχων θα αναλυθεί λαμβάνοντας υπόψη την 

επίδραση μακροοικονομικών μεταβλητών. Μια άλλη προοπτ

α

τραπεζών, ζήτημα το οποίο θίχτηκε σε πολύ γενικό επίπεδο στην παρούσα διατριβή. 
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