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Περίληψη 

 

Το τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας αποτελεί την ατμομηχανή για την ανάπτυξη 

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

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

ή η αποτελεσματικότητα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η αξιολόγηση της 

κερδοφορίας και της αποτελεσματικότητας 13 ελληνικών εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο τραπεζικών ιδρυμάτων μέσω υπολογισμού των βασικότερων 

αριθμοδεικτών, των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και παραμετρικών και μη 

παραμετρικών προσεγγίσεων για την δεκαετία 2000- 2010 και με ιδιαίτερη εστίαση 

στην επταετία 2004-2010 . Η περίοδος αυτή είναι κρίσιμη, καθώς περιλαμβάνει έτη πριν 

και μετά την είσοδο της Ελλάδας στην χρηματοπιστωτική κρίση. Επομένως, η παρούσα 

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

μέλλον των ελληνικών τραπεζών, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας. 

Αναλυτικότερα, στο κεφάλαιο 1 παρουσιάζονται τα αίτια της 

χρηματοοικονομικής κρίσεως και η προοπτική εξόδου της παγκόσμιας οικονομίας από 

την ύφεση. Στο κεφάλαιο 2 επιχειρείται εξέταση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της 

κρίσης. Το κεφάλαιο 3 αναφέρεται  στο παρόν και το μέλλον της ελληνικής κρίσης στις 

τράπεζες και στο κεφάλαιο 4 παραθέτονται προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτής της 

κατάστασης. Στο 5
ο
 κεφάλαιο γίνεται ανάλυση μέσω αριθμοδεικτών τόσο διαχρονικά 

όσο και διατρωματικά. Για τη μέτρηση της κερδοφορίας χρησιμοποιήθηκαν οι ROE 

(προ και μετά φόρων), ROA (προ και μετά φόρων) και ο δείκτης Καθαρού Περιθωρίου 

Επιτοκίου/ Net Interest Margin, ενώ για την αποτελεσματικότητα το Σύνολο 

Λειτουργικών Εσόδων / Σύνολο Ενεργητικού και τα Καθαρά Κέρδη / Σύνολο 

Απασχολουμένων. Επίσης, θεωρώντας ότι κανένας αριθμοδείκτης δεν μπορεί να δώσει 

ξεκάθαρη εικόνα αν δεν συνδυαστεί με μία σειρά άλλων δεικτών ακόμα και 

διαφορετικών κατηγοριών, ψηλαφήσαμε τον πιστωτικό κίνδυνο των ιδρυμάτων μέσω 

δύο αριθμοδεικτών. Αυτοί είναι οι Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις / Απαιτήσεις 

Κατά Πελατών και οι Απαιτήσεις Κατά Πελατών / Σύνολο Ενεργητικού. Ακόμα, μας 

ενδιέφερε εν όψει της κρίσης να αξιολογήσουμε την ρευστότητα και την φερεγγυότητα 

του τραπεζικού κλάδου και έτσι καταφύγαμε στη χρήση δύο αριθμοδεικτών οι οποίοι 

είναι οι  (Ταμείο & Διαθέσιμα + Κρατικά και Άλλα Αξιόγραφα) / Σύνολο Ενεργητικού 
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και Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού. Στο επόμενο τραπεζών κεφάλαιο προβήκαμε 

σε διαστρωματική και διαχρονική εξέταση των τραπεζών μέσω της παραδοσιακής 

ανάλυσης των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων και πιο συγκεκριμένα μέσω  

συγκριτικών καταστάσεων, καταστάσεων κοινού μεγέθους, καταστάσεων τάσης και 

σύνθετων ετησίων ποσοστών ανάπτυξης. Ακόμα προβήκαμε σε υπολογισμό του μέσου 

ρυθμού μεταβολής βασικών μεγεθών και αριθμοδεικτών καθώς και σε υπολογισμό 

προβλέψεων για τα επόμενα δύο έτη, μέσω της απλοποιημένης γραμμικής 

παλινδρόμησης. Στο 7
ο
 κεφάλαιο, αφιερωθήκαμε στην μελέτη μιας σχετικά καινούριας 

και πλουσιότερης μεθόδου μέτρησης της αποτελεσματικότητας που είναι γνωστή ως 

Data Envelopment Analysis (DEA)  και στηρίζεται στις αρχές του γραμμικού 

προγραμματισμού. Στο κεφάλαιο 8 προσεγγίσαμε την αποτελεσματικότητα και την 

κερδοφορία μέσω ενός Dynamic Panel Υποδείγματος και προβήκαμε στην εκτίμησή του 

με την μέθοδο Arelano-Bond (Generalized method of moments). Τέλος,  στο κεφάλαιο 

9, εκφέρονται τα συμπεράσματα ολόκληρης της ανάλυσης, καθώς και προτάσεις για το 

μέλλον του τραπεζικού τομέα. Ακολουθεί η βιβλιογραφία της εργασίας καθώς και το 

παράρτημα στο οποίο φαίνονται οι βασικές συγχωνεύσεις και εξαγορές που έγιναν στη 

εξεταζόμενη δεκαετία και δικαιολογούν σε κάποιες περιπτώσεις τα συμπεράσματα μας. 
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             Κεφάλαιο  

 1 Tα Aίτια της Χρηματοοικονομικής Κρίσεως 

και η Προοπτική Εξόδου της Παγκόσμιας 

Οικονομίας από την Ύφεση 
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1. Tα Aίτια της Χρηματοοικονομικής Κρίσεως και η Προοπτική Εξόδου της 

Παγκόσμιας Οικονομίας από την Ύφεση 

 

Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που άρχισε τον Αύγουστο του 2007 

προκάλεσε μεγάλες ζημιές και ανέτρεψε την οικονομική κατάσταση των μεγαλύτερων 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων παγκοσμίως έως το καλοκαίρι του 2008, αλλά έλαβε 

υπέρμετρα μεγάλες διαστάσεις και εξελίχθηκε σε βαθειά παγκόσμια οικονομική κρίση 

από τον Σεπτέμβριο του 2008. Οι συνέπειες της χρηματοοικονομικής κρίσεως, οι οποίες 

εκδηλώνονται με τη μορφή της προβληματικής λειτουργίας του χρηματοοικονομικού 

συστήματος (ΧΣ) και της έντονης «πιστωτικής στενότητας» (credit crunch) σε όλες τις 

οικονομίες, διογκώθηκαν επικίνδυνα μετά τη χρεοκοπία της Lehman Brothers την 15
η
 

Σεπτεμβρίου του 2008. Όπως γνωρίζουν όλοι, διεθνώς, το γεγονός αυτό αναφέρεται 

στην χρεοκοπία της ομώνυμης επενδυτικής τράπεζας, η οποία δημοσίευε ενεργητικό 

άνω των $ 700 δισ. και παράλληλα πραγματοποιούσε εκτεταμένες συναλλαγές σε όλες 

τις χώρες του κόσμου, κάτι που είχε καταλυτικά αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια 

οικονομία, οι οποίες, προφανώς, δεν εκτιμήθηκαν ικανοποιητικά εκ μέρους των αρχών 

οικονομικής πολιτικής των ΗΠΑ. 

Ωστόσο, η χρεοκοπία της διεθνούς εμβέλειας τράπεζας, της Lehman Brothers, αλλά 

και άλλων μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων τον Σεπτέμβριο του 2008 δεν ήταν ο μόνος 

παράγοντας που οδήγησε στην παγκόσμια οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζουμε 

σήμερα. Σε αυτό συνέβαλαν και άλλα φαινόμενα όπως: (α) η ανεξέλεγκτη αύξηση των 

τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων και (β) η ταχεία ανατιμητική πορεία του Ευρώ, 

τα οποία επιβάρυναν δυσανάλογα την παγκόσμια οικονομία έως τον Ιούλιο του 2008. 

Οι εξελίξεις αυτές συνέβησαν εν μέσω της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσεως 

διότι έως το καλοκαίρι του 2008 οι αγορές, στην ουσία, ανέμεναν ότι η κρίση αυτή:  

 

 

      Θα είχε σχετικά μικρή διάρκεια (περίπου έως το τέλος του 2008) και ότι οι 

σημαντικές αρνητικές συνέπειές της θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με ενδογενείς 

προσαρμογές της κεφαλαιακής και επιχειρηματικής βάσεως των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων που είχαν επηρεασθεί από αυτήν, χωρίς βέβαια να αποκλείεται και η 
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χρεοκοπία ορισμένων από αυτά. Υπήρχε, επίσης, η εντύπωση ότι οι χρεοκοπίες αυτές 

θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από τις Κεντρικές Τράπεζες και τις 

κυβερνήσεις των αντίστοιχων χωρών. 

  

      Θα επηρέαζε μόνο την οικονομία των ΗΠΑ, ενώ θα άφηνε ανεπηρέαστες τις 

οικονομίες της Ζώνης του Ευρώ (Ευρωζώνη) και της Ιαπωνίας, αλλά και τις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες (χώρες που βρίσκονται σε χαμηλό στάδιο οικονομικής 

ανάπτυξης), οι οποίες σημείωναν αξιοσημείωτη ανάπτυξη έως και το 1
ο
 τρίμηνο του 

2008. Αυτή η υπόθεση συνέβαλε στην ταχεία ανοδική πορεία των τιμών του πετρελαίου 

και των τροφίμων και ταυτόχρονα στη μεγάλη ανατίμηση του Ευρώ, αφού το Γιεν 

επωφελείτο ακόμη από το carry trade και το Yuan (Κίνα) από τις συνεχείς παρεμβάσεις 

της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας στις αγορές συναλλάγματος. Η υπέρμετρη άνοδος 

των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων και η ανατίμηση του Ευρώ ανέτρεψαν τη 

θετική οικονομική πορεία και την ανάπτυξη των χωρών της Ζώνης του Ευρώ, ήδη από 

το 2ο τρίμηνο του 2008.  

 

Τα παραπάνω γεγονότα ώθησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να διατηρεί 

τα βραχυχρόνια επιτόκια σε υψηλά επίπεδα, αντιθέτως με την Αμερικάνικη Κεντρική 

Τράπεζα (FED), συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανατίμηση του Ευρώ και στην 

επιδείνωση της οικονομίας και της οικονομικής καταστάσεως των Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων στη Ζώνη του Ευρώ. Έτσι, η επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κρίσεως 

από τον Σεπτέμβριο 2008 βρήκε τις οικονομίες και τα ευρωπαϊκά Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα σε εξαιρετικά ασθενή θέση, με αποτέλεσμα οι οικονομίες αυτές να περιέλθουν 

σε ύφεση και πολλά από αυτά σε κατάσταση χρεοκοπίας, συμβάλλοντας με τη σειρά 

τους στην περαιτέρω επιδείνωση της κρίσεως στο 4ο τρίμηνο 2008. 

Πράγματι, μετά τον Σεπτέμβριο του 2008 όλες οι μεγάλες αναπτυγμένες 

οικονομίες βρίσκονταν ήδη σε ύφεση και η χρηματοοικονομική και η παγκόσμια 

οικονομική κρίση επηρέαζαν ήδη αρνητικά και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Ως 

αποτέλεσμα, σημειώθηκε ταχεία πτώση των τιμών του πετρελαίου και των τροφίμων 

και σημαντική υποχώρηση του Ευρώ, χωρίς ωστόσο αυτό να αποτρέψει την είσοδο 

σχεδόν όλων των ανεπτυγμένων οικονομιών σε βαθειά ύφεση και την κατακόρυφη 

πτώση του ρυθμού αναπτύξεως των αναπτυσσόμενων οικονομιών. Έτσι, η πτώση του 
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ΑΕΠ των χωρών σε όλον τον κόσμο στο 4ο τρίμηνο 2008 ήταν τελικά πολύ μεγαλύτερη 

του αναμενομένου, ενώ επικρατούσα εκτίμηση είναι τώρα ότι η παγκόσμια ύφεση θα 

έχει σχετικά μεγάλη διάρκεια. Το 2009 αναμένεται για πρώτη φορά στη μεταπολεμική 

περίοδο μηδενική, ή αρνητική, ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία, ενώ το 

σχεδιάγραμμα εξόδου από την κρίση αναμένεται τώρα να έχει σχήμα U (δηλαδή μεγάλη 

πτώση του ΑΕΠ το 2009, ακολουθούμενη από στασιμότητα στα χαμηλά επίπεδα για 

αρκετά τρίμηνα και στη συνέχεια ταχεία ανάκαμψη, πιθανότατα από το 2011), ή σχήμα 

W (όπου μια πιθανή ανάκαμψη το 2010 μπορεί να ακολουθηθεί από νέα ύφεση πριν την 

τελική ανάκαμψη). 

Οι ανωτέρω εξαιρετικά δυσμενείς εξελίξεις ενισχύονται τώρα και από την 

ουσιαστική αλληλεπίδραση της κρίσεως στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα με την ύφεση 

στις οικονομίες, η οποία οδηγεί αναπόφευκτα στη διόγκωση και την παρατεταμένη 

διάρκεια της κρίσεως. Για να γίνει όμως κατανοητή η δυνατότητα εξόδου από την κρίση 

θα πρέπει πρώτα να προσδιορισθούν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτήν. Γενικά, τα αίτια 

της κρίσεως που σχετίζονται αναμφισβήτητα: 

 

1
ον

) με την ανεπάρκεια του θεσμικού – ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου των 

χρηματοοικονομικών αγορών  

2
ον

) με τη λειτουργία των εποπτικών αρχών και της επιχειρηματικής διακυβερνήσεως 

των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων σε κάθε χώρα και παγκοσμίως. 

Ήδη, οι ανωτέρω δραματικές εξελίξεις στον κύκλο των τραπεζών αναλύονται σε βάθος 

από εξειδικευμένους αναλυτές σε όλες τις χώρες του κόσμου και από πολλές πλευρές 

διαπιστώνονται οι θεσμικές ή/και διοικητικές διαχειριστικές αδυναμίες του συστήματος 

ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη. 

Σχετικά, τώρα, με τους παράγοντες που οδήγησαν στην κρίση, μεγάλη έμφαση έχει 

δοθεί: 

 

α) Στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και του    

    τρόπου εφαρμογής του. 

 

β) Στη μη ικανοποιητική επιχειρηματική διοίκηση και στην ουσιαστική ανυπαρξία  

    κινήτρων αυτορρυθμίσεως αυτών. 
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γ) Στην πλημμελή εποπτεία τους, ιδιαιτέρως στις ΗΠΑ. 

 

δ) Στη μη ικανοποιητική λειτουργία της ελεύθερης αγοράς στο πλαίσιο της  

    παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 

 

ε) Στη μη ικανοποιητική εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής  

    Πληροφορήσεως (IFRS) σε περιόδους διαταραγμένων αγορών. 

 

Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία των μακροοικονομικών αναλυτών αποδίδει 

μεγάλες ευθύνες για την κρίση στη νομισματική πολιτική που ακολουθήθηκε από την 

FED στην περίοδο 2001-2007, και μάλιστα σε ορισμένες από τις αναλύσεις αυτές η 

πολιτική αυτή συνδέεται με τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες που 

επικρατούσαν στην ανωτέρω περίοδο και, ιδιαιτέρως, με τη νομισματική και 

συναλλαγματική πολιτική της Κίνας, της Ιαπωνίας και άλλων χωρών της Ν.Α. Ασίας. 

Επίσης, ως αιτία για την οικονομική ύφεση στην οποία επήλθε η Ευρωζώνη θεωρείται η 

μη ολοκληρωμένη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ, με την οποία θα μπορούσαν να είχαν 

προσδιορισθεί με πιο ασφαλή τρόπο οι κεφαλαιακές ανάγκες των Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων πριν από την κρίση, αναλόγως με τους πραγματικούς πιστωτικούς και 

άλλους κινδύνους που αντιμετώπιζαν αυτά τα ιδρύματα. Όμως, ακόμη και η πλήρης 

εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙ δεν θα μπορούσε να αποτρέψει την κρίση, καθώς η ταχεία 

πτωτική πορεία των αγορών και το μεγάλο ύψος των ζημιών των Χρηματοπιστωτικών 

Ιδρυμάτων ήταν πέραν κάθε προβλέψεως. Γενικότερα αξίζει να σημειωθεί πως το 

ρυθμιστικό πλαίσιο, ιδιαιτέρως στις ΗΠΑ, φαίνεται ότι είχε σημαντικά κενά και δεν είχε 

τη δυνατότητα να αποτρέψει τη σημερινή κρίση, η οποία όμως, όπως θα αναλυθεί στη 

συνέχεια, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μη ισόρροπη ανάπτυξη της παγκόσμιας 

οικονομίας μετά το 2000. Ωστόσο η  πρόοδος που έχει σημειωθεί, όσον αφορά τη 

διαμόρφωση του εξαιρετικά ανεπτυγμένου ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας των 

Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στις ανεπτυγμένες χώρες, δεν θα πρέπει να υποτιμάται, 

παρά τα κενά που διαπιστώνονται συνεχώς και την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωσή του, 

ιδιαιτέρως όσον αφορά τις αγορές σύγχρονων και περίπλοκων χρηματοοικονομικών 

μέσων. Μάλιστα, τα προβλήματα σε σχέση με την τρέχουσα κρίση φαίνεται να 
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εντοπίζονται περισσότερο στην εποπτεία για την καλή εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων 

από όλα τα εν λόγω ιδρύματα παρά στο ίδιο το ρυθμιστικό πλαίσιο. 

Η υπερβολική έμφαση τα τελευταία χρόνια στην αρχή της αυτορρυθμίσεως 

(selfregulation) των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την οποία τα ίδια τα 

Ιδρύματα έχουν από μόνα τους συμφέρον να φροντίζουν να καλύπτουν αποτελεσματικά 

τους κινδύνους που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους, ήταν σημαντικά 

υπερτιμημένη. Αυτό, άλλωστε, το παραδέχθηκε και ο πρώην πρόεδρος της FED Allan 

Greenspan. Ειδικότερα, η λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην αγορά 

Στεγαστικών Δανείων Υψηλού Κινδύνου (ΣΔΥΚ) των ΗΠΑ και στην αγορά ομολόγων 

που ήταν καλυμμένα με Στεγαστικών Δανείων Υψηλού Κινδύνου συνεπαγόταν σαφείς 

κινδύνους για τους μετόχους και για τα ίδια τα διοικητικά τους στελέχη. Επιπλέον, 

όμως, συνεπαγόταν και σημαντικούς κινδύνους για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ως 

σύνολο. Επομένως, και στον τομέα αυτό υπάρχει έλλειμμα εποπτείας. Οι εποπτικές 

αρχές θα έπρεπε να είχαν αντιληφθεί τις υπερβολές και να είχαν επαναφέρει εγκαίρως 

τους δανειοδότες (τράπεζες) σε εποικοδομητική λειτουργία. Ειδικότερα, η FED θα 

έπρεπε να είχε θέσει σαφή όρια στη δανειακή πολιτική των εμπορικών τραπεζών στις 

συγκεκριμένες αγορές και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (Securities and 

Exchange Commission) θα έπρεπε να είχε σαφέστερη γνώση των υπερβολών των 

επενδυτικών τραπεζών, των χρηματιστηριακών εταιριών και των εταιριών μετρήσεως 

της πιστοληπτικής ικανότητας, ιδιαιτέρως στις αγορές καλυμμένων και σύνθετων 

ομολόγων. 

Τέλος, η εποπτεία των αγορών σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων και 

πιστωτικών παραγώγων ήταν σαφώς ανεπαρκής, όπως και η ρύθμιση της λειτουργίας 

των κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων (Hedge Funds). Γενικά, η FED και οι άλλες 

εποπτικές αρχές έχουν ευθύνη για την κρίση, στον βαθμό που επέτρεψαν την υπέρμετρη 

πιστωτική επέκταση των τραπεζών στην αγορά προαναφερθείσα αγορά, καθώς και την 

συνεχή αύξηση των τιτλοποιήσεων (αναχρηματοδοτήσεων) αυτών των δανείων χωρίς 

να είναι βέβαιο ότι αυτοί που αναλάμβαναν τελικά τους πιστωτικούς και άλλους 

κινδύνους είχαν και τη δυνατότητα να τους αναλάβουν. Η υπόθεση της FED για τη 

δυνατότητα αυτορρυθμίσεως των τραπεζικών ιδρυμάτων αποδείχθηκε λανθασμένη. 

Επιπλέον, η καθυστέρηση της αποτελεσματικής εφαρμογής της Βασιλείας II μπορεί 

επίσης να είχε συμβολή στην κρίση. Ωστόσο, το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο του 
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Χρηματοπιστωτικού Συστήματος από μόνο του δεν μπορεί να εξηγήσει τους λόγους 

στους οποίους στηρίχθηκαν οι φούσκες στις αγορές Στεγαστικών Δανείων Υψηλού 

Κινδύνου και ομολόγων καλυμμένων με αυτού του είδους τα δάνεια. Επίσης, το 

θεσμικό πλαίσιο δεν μπορεί να εξηγήσει την ανεξέλεγκτη διόγκωση της κρίσεως. 

Το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον που οδήγησε στην κρίση προκλήθηκε κυρίως από 

τις παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου έγινε χωρίς να εξασφαλισθεί η εκπλήρωση των αναγκαίων 

προϋποθέσεων και υποχρεώσεων των αντισυμβαλλομένων για την ομαλή λειτουργία 

της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι, οι ανισορροπίες που δημιουργήθηκαν συνίστανται 

στα πολύ μεγάλα πλεονάσματα κατά τα τελευταία έτη στα ισοζύγια πληρωμών της 

Κίνας, της Ιαπωνίας και άλλων χωρών της Ν.Α. Ασίας, καθώς και της Γερμανίας, 

Ολλανδίας, Ελβετίας, Σουηδίας και των χωρών της Μέσης Ανατολής, που 

αντικατοπτρίζονται στα αντιστοίχως μεγάλα ελλείμματα στα ισοζύγια πληρωμών των 

ΗΠΑ, της Ζώνης του Ευρώ εκτός της Γερμανίας και της Ολλανδίας, του Ην. Βασιλείου, 

των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, των χωρών της Βαλτικής, κ.ά.. Στις ανισορροπίες αυτές 

συνέβαλαν οι κάτωθι παράγοντες: 

 

Πρώτον, η πολιτική της διατηρήσεως σε υπέρμετρα υποτιμημένα επίπεδα των 

πραγματικών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Yuan (Κίνα), του Γιεν (Ιαπωνία), της 

πραγματικής σταθμισμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας του Ευρώ για τη Γερμανία, 

καθώς και των νομισμάτων πολλών άλλων χωρών της Ν.Α. Ασίας και της Λατινικής 

Αμερικής αλλά και των πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής 

ήταν όχι μόνο η ραγδαία αύξηση των πλεονασμάτων των εξωτερικών ισοζυγίων αγαθών 

και υπηρεσιών και των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυτών των χωρών, αλλά και η 

ταχεία αύξηση της ρευστότητας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα όσον αφορά τη 

Γερμανία, η ακολουθούμενη περιοριστική δημοσιονομική και εισοδηματική πολιτική 

στην οικονομία της καθιστά το Ευρώ ένα σημαντικά υποτιμημένο νόμισμα για την ίδια, 

την ίδια στιγμή που είναι ένα σημαντικά υπερτιμημένο νόμισμα για τις περισσότερες 

άλλες χώρες της Ευρωζώνης. (Για παράδειγμα, η μέση ετήσια αύξηση των μισθών κατά 

κεφαλή στην περίοδο 2002-2008 περιορίσθηκε στο 1,7% στη Γερμανία, έναντι 2,8% 

στην Ευρωζώνη ως σύνολο). Για να επιτύχει τη συγκράτηση της εγχώριας ζητήσεως η 

Γερμανία προχώρησε σε αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. από 1.1.2007 κατά 3,0% 
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με αποτέλεσμα, η ανάπτυξή της κατά τα τελευταία έτη στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην 

αύξηση της εγχώριας ζητήσεως όχι της δικής της οικονομίας, αλλά των οικονομικών της 

εταίρων. Ανάλογη πολιτική με τη Γερμανία ακολουθεί και η Ολλανδία. Όσον αφορά 

την Κίνα οι συνεχείς παρεμβάσεις της Τραπέζης της Κίνας στην αγορά συναλλάγματος 

για να αποτραπεί η ανατίμηση του Yuan (CNY), λόγω των υπέρμετρων πλεονασμάτων 

τόσο στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών όσο και στον Λογαριασμό Κεφαλαίων 

(ΛΚ) της, είχε ως συνέπεια την εντυπωσιακή αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων 

της. Στην περίπτωση της Ιαπωνίας και της Ελβετίας η υποτίμηση του Γιεν και του 

Φράγκου επιδιώχθηκε με τη διευκόλυνση της πολιτικής του carry trade, με την 

εφαρμογή μίας πολιτικής σχεδόν μηδενικών επιτοκίων στις χώρες αυτές που διευκόλυνε 

τους επενδυτές να δανείζονται μεγάλα ποσά σε Γιεν και ελβετικό Φράγκο στις 

διατραπεζικές τους αγορές σε χαμηλά επιτόκια, να πωλούν τα νομίσματα αυτά στις 

αγορές συναλλάγματος και να τοποθετούν τα κεφάλαια σε αγορές σχετικά υψηλών 

επιτοκίων. Στις χώρες υποδοχής των κεφαλαίων συμπεριλαμβάνονταν οι ΗΠΑ και η 

Ευρωζώνη, αλλά και χώρες όπως η Ισλανδία, το Ην. Βασίλειο, η Αυστραλία, οι 

αναπτυσσόμενες χώρες της Ευρώπης και της Ν.Α. Ασίας, κ.ά. Η πολιτική αυτή 

συνέβαλε στη διατήρηση των μεγάλων πλεονασμάτων στα Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών της Ιαπωνίας και της Ελβετίας, μέσω της διατηρήσεως συνεχών μεγάλων 

καθαρών εκροών κεφαλαίων των ανωτέρω ελλειμματικών χωρών. 

 

Δεύτερον, την πολιτική της διοχετεύσεως της αυξημένης ρευστότητας που δημιουργείτε 

με τους ανωτέρω τρόπους στις αγορές χρήματος, ομολόγων και μετοχών στις ΗΠΑ και 

στη Ευρωζώνη αλλά και σε πολλές αναδυόμενες αγορές, όπως προαναφέρθηκε. Η 

διοχέτευση γίνεται με την επένδυση των σωρευμένων συναλλαγματικών διαθεσίμων και 

ιδιαιτέρως της ρευστότητας που προέκυπτε στην περίοδο 2005-2007 με τη μορφή του 

carry trade, σε ομόλογα, μετοχές και καταθέσεις στα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα των 

ανωτέρω ελλειμματικών χωρών. Η πολιτική αυτή συνέβαλε στη δημιουργία μεγάλων 

ελλειμμάτων στα Ισοζύγια Τρεχουσών Συναλλαγών των ελλειμματικών χωρών, με 

ιδιαίτερη περίπτωση να αποτελεί το μεγάλο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών 

Συναλλαγών των ΗΠΑ που αντικατοπτρίζεται από μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων στη 

χώρα αυτή από τις προαναφερθείσες πλεονασματικές χώρες. Αυτές οι εισροές 

κεφαλαίων εξασφάλιζαν τεράστια ποσά ρευστών διαθεσίμων στα Χρηματοπιστωτικά 
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Ιδρύματα των ΗΠΑ και σε παγκόσμιο επίπεδο, συμβάλλοντας στη μεγάλη μείωση των 

περιθωρίων κινδύνων στα επιτόκια χορηγήσεων αυτών, ακόμη και σε χορηγήσεις σε 

πελάτες μειωμένης πιστοληπτικής ικανότητας. Βεβαίως, η συνεχώς αυξανόμενη 

διοχέτευση αγοραστικής δυνάμεως στις αγορές ενισχυόταν ακόμη περισσότερο με τη 

ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των τιτλοποιημένων δανείων και γενικότερα των 

παράγωγων προϊόντων. Η αυξημένη ρευστότητα με τη σειρά της συνέβαλε στην ταχεία 

αύξηση των τιμών των μετοχών, των ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων και 

στη διαμόρφωσή τους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα έως τα μέσα του 2007. Η αυξητική 

πορεία των τιμών των ακινήτων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων συνέβαλαν 

στην ενίσχυση της καταναλωτικής ψυχολογίας των νοικοκυριών και στην περαιτέρω 

διόγκωση της «φούσκας» στην αγορά Στεγαστικών Δανείων Υψηλού Κινδύνου. 

 

Τρίτον, οι μεγάλες εισαγωγές προϊόντων από χώρες χαμηλού κόστους και υποτιμημένων 

νομισμάτων (Κίνα, Ιαπωνία, άλλες χώρες Ν.Α. Ασίας κ.ά.) στις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη 

και σε άλλες ελλειμματικές χώρες, συνέβαλαν στη διατήρηση του πληθωρισμού σε 

σχετικά χαμηλά επίπεδα, παρά τον εξαιρετικά υψηλό ρυθμό αυξήσεως της εγχώριας 

ζητήσεως που συνεπάγονταν οι μεγάλες καθαρές εισροές κεφαλαίων στις χώρες αυτές. 

Ο χαμηλός πληθωρισμός συνέβαλε στη διατήρηση σε χαμηλά επίπεδα των 

μακροπρόθεσμων και των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων και στην υψηλή αύξηση της 

πιστωτικής επεκτάσεως προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και ιδιαιτέρως στην 

αγορά Στεγαστικών Δανείων Υψηλού Κινδύνου των ΗΠΑ. 

 

Η πολιτική των χαμηλών επιτοκίων της FED στην περίοδο 2002-2006 βασιζόταν 

όχι μόνο στον πολύ χαμηλό τρέχοντα πληθωρισμό αλλά και στην ανυπαρξία 

πληθωριστικών προσδοκιών λόγω της τεχνητής υποτιμήσεως του Yuan και του Γιεν και 

γενικά του κατακλυσμού των αγορών με προϊόντα χαμηλού κόστους από την Κίνα, τη 

Ν. Κορέα, την Ιαπωνία και άλλες χώρες με πλεόνασμα στο ισοζύγιο πληρωμών. 

Άλλωστε χαμηλά ήταν όχι μόνο τα βραχυχρόνια επιτόκια που ελέγχει η FED, αλλά και 

τα μακροχρόνια επιτόκια και ιδιαιτέρως τα μακροχρόνια επιτόκια των στεγαστικών 

δανείων γενικά και ειδικότερα των Στεγαστικών Δανείων που προαναφέραμε. Άλλωστε, 

η αύξηση της ρευστότητας δεν προερχόταν μόνον από την πολιτική της FED αλλά και 

από την επανεπένδυση των υπέρμετρων συναλλαγματικών διαθεσίμων της Κίνας και 
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των άλλων πλεονασματικών χωρών και από την πολιτική του carry trade που συνέβαλαν 

στη διατήρηση σε υποτιμημένα επίπεδα του Yuan, του Γεν, του ελβετικού Φράγκου και 

άλλων μικρότερων νομισμάτων. Εάν η FED αύξανε νωρίτερα και ταχύτερα τα 

βραχυπρόθεσμα επιτόκια σε αυτό το περιβάλλον, το αποτέλεσμα θα ήταν πιθανώς 

μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων στις ΗΠΑ με περαιτέρω πτώση των μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων.     

Επιπλέον, η αύξηση των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων δεν σημαίνει αναγκαία 

αύξηση και των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, εάν οι τιμές των κρατικών ομολόγων 

αυξάνονται λόγω αγορών από τις κεντρικές τράπεζες της Κίνας και άλλων χωρών. Το 

ανωτέρω σύστημα ήταν σαφώς ασταθές. Με βάση τις παραμέτρους όπως ίσχυαν έως το 

2007, οι ανισορροπίες του αυξάνονταν όσο η παγκόσμια οικονομία αναπτυσσόταν με 

υψηλό ρυθμό. Ειδικότερα, υψηλή παγκόσμια ανάπτυξη έως το 2007 σήμαινε: 

 

Α) Μεγαλύτερη υπερχρέωση των καταναλωτών στις ΗΠΑ και συνέχιση της μη 

βιώσιμης αυξητικής πορείας των τιμών των ακινήτων στη χώρα αυτή, με υπέρμετρη 

επέκταση και της αγοράς των προαναφερθέντων Στεγαστικών Δανείων. 

 

Β) Μεγαλύτερα πλεονάσματα στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στη Γερμανία και σε άλλες 

χώρες με υποτιμημένα νομίσματα και μεγαλύτερα ελλείμματα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών 

Συναλλαγών των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης των25 (εκτός της Γερμανίας και της 

Ολλανδίας). 

 

Γ) Ταχεία αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της Κίνας, εντατικοποίηση του 

carry trade με το Γιεν και το ελβετικό Φράγκο και, επομένως, περαιτέρω αύξηση της 

παγκόσμιας ρευστότητας. 

 

Γενικά, η ταχεία παγκόσμια ανάπτυξη στηριζόταν στην ταχεία αύξηση της εγχώριας 

ζητήσεως των ΗΠΑ και άλλων ελλειμματικών χωρών, την οποία χρηματοδοτούσαν τα 

υπέρμετρα πλεονάσματα της Κίνας της Γερμανίας και άλλων χωρών και το carry trade 

στην Ιαπωνία και την Ελβετία. Η αποταμίευση των ιδιωτών στις ΗΠΑ είχε φθάσει στο 

μηδέν, ενώ και ο κρατικός προϋπολογισμός κατέγραφε αυξανόμενα ελλείμματα τα 

τελευταία έτη. Το χρέος των νοικοκυριών στις ΗΠΑ διαμορφωνόταν στο πολύ υψηλό 
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98% του ΑΕΠ στο τέλος του 2007, έναντι 59,1% στην Ευρωζώνη. Αντιθέτως, η 

αποταμίευση των ιδιωτών στην Κίνα διαμορφωνόταν στο 40% του ΑΕΠ και στην 

Ιαπωνία άνω του 30% του ΑΕΠ. Η αποταμίευση αυτή χρηματοδοτούσε την 

υπερβάλλουσα εγχώρια ζήτηση στις ΗΠΑ και στις άλλες ελλειμματικές χώρες. Αυτό 

όμως οδηγούσε σε δραματική υπερχρέωση των νοικοκυριών και στη «φούσκα της 

αγοράς ακινήτων» στις ΗΠΑ και στο Ην. Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Ισπανία και σε 

άλλες χώρες. Το σύστημα έχει ήδη υποστεί ρωγμές σε βασικές αγορές του από τα μέσα 

του 2006. Η αυξητική τιμή του πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων και πρώτων υλών, 

κυρίως λόγω της ταχείας αναπτύξεως των οικονομιών της Κίνας και της Ινδίας, οδήγησε 

σε άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και σε απότομη άνοδο των 

επιτοκίων από τη FED αλλά και σε αξιοσημείωτη άνοδο των μακροπρόθεσμων 

επιτοκίων. Αυτό συνέβαλε στη διακοπή της ανοδικής πορείας και στην εμφάνιση 

πτωτικών τάσεων στην αγορά ακινήτων των ΗΠΑ, οι οποίες οδήγησαν σε πτώση των 

τιμών των ακινήτων από την αρχή του 2007, για πρώτη φορά μετά από 40 έτη. 

Επιπλέον, η εξέλιξη αυτή οδήγησε από νωρίς σε χρεοκοπίες Hedge Funds 

εξειδικευμένων σε επενδύσεις που σχετίζονταν με την αγορά ακινήτων, σε 

υποβαθμίσεις χρεών τραπεζών που εξειδικεύονταν στην αγορά ακινήτων και σε αύξηση 

των καθυστερήσεων και των κατασχέσεων κατοικιών στην αγορά των συγκεκριμένων 

Στεγαστικών Δανείων. Η συνεπαγόμενη κρίση στην αγορά ακινήτων και στο 

Χρηματοπιστωτικό Σύστημα μεταδόθηκε γρήγορα στους τομείς της ιδιωτικής 

καταναλώσεως και των επιχειρηματικών επενδύσεων των ΗΠΑ και σε μεγάλη πτώση 

της εγχώριας ζητήσεως στην οικονομία αυτή και σε άλλες ελλειμματικές χώρες από τα 

μέσα του 2007. Η διαδικασία της μειώσεως της δανειακής επιβαρύνσεως των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ και στις άλλες ελλειμματικές χώρες 

στερεί τις πλεονασματικές χώρες (Κίνα, Ιαπωνία, Γερμανία, Ιρλανδία, κ.ά.) από τις 

αγορές στις οποίες εξήγαγαν τα προϊόντα τους και στήριζαν την ανάπτυξη των 

οικονομιών τους. 

  Έτσι, λοιπόν, οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανισορροπίες δημιούργησαν τις 

συνθήκες που οδήγησαν στην παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, η οποία αποτελεί 

μηχανισμό διορθώσεως αυτών των ανισορροπιών, μέσω, όμως, της μεγάλης υφέσεως 

στην παγκόσμια οικονομία. Η χρηματοοικονομική κρίση και η ύφεση στις ανεπτυγμένες 
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οικονομίες συμβάλλουν ήδη στην αντιστροφή των παγκόσμιων μακροοικονομικών 

ανισορροπιών, δηλαδή: 

 

(α) στην πτώση των ελλειμμάτων στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) των ΗΠΑ 

και άλλων ελλειμματικών χωρών, με ταυτόχρονη μείωση των πλεονασμάτων στις χώρες 

με πλεόνασμα, 

 

(β) μείωση της υπερχρεώσεως των νοικοκυριών στις ΗΠΑ και σε άλλες ελλειμματικές 

χώρες με ταυτόχρονη αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης ως ποσοστού του ΑΕΠ στις 

πλεονασματικές χώρες. 

 

Ωστόσο, αυτή η αποκατάσταση βιώσιμων ισορροπιών στην παγκόσμια 

οικονομία πραγματοποιείται με τεράστιο κόστος για την ανθρωπότητα ως αποτέλεσμα 

της παγκόσμιας οικονομικής κρίσεως. Για να περιορισθεί κατά το δυνατό αυτό το 

κόστος, οι πλεονασματικές χώρες μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό της 

παγκόσμιας υφέσεως με τη μέγιστη δυνατή αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης στις 

εγχώριες οικονομίες τους. Στο βαθμό που αυτό επιτυγχάνεται μπορεί να συμβάλλουν 

στη δημιουργία ενός πιο ισόρροπου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος με βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Αντιθέτως, στο βαθμό που οι πλεονασματικές χώρες θα συνεχίσουν να 

επιδιώκουν την ανάπτυξη των οικονομιών τους μόνο μέσω των επενδύσεων και της 

περαιτέρω αυξήσεως των καθαρών εξαγωγών τους, θα πρέπει να αναμένεται ότι η 

ύφεση στην παγκόσμια οικονομία θα επιμηκυνθεί και θα λάβει επώδυνες διαστάσεις. Η 

παγκόσμια οικονομία δεν μπορεί να αναπτύσσεται σε ένα οικονομικό περιβάλλον στο 

οποίο οι χώρες με έλλειμμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τους μονίμως υπέρ-

καταναλώνουν (δαπανούν συνεχώς περισσότερα από τα διαθέσιμα εισοδήματά τους), 

δανειζόμενες από τις χώρες με πλεόνασμα για την κάλυψη των ελλειμμάτων τους, ενώ 

οι χώρες με πλεόνασμα μονίμως υπό-καταναλώνουν (δαπανούν πολύ λιγότερα από τα 

διαθέσιμα εισοδήματά τους) τοποθετώντας τις πλεονασματικές αποταμιεύσεις τους σε 

χρηματικά περιουσιακά στοιχεία των ελλειμματικών χωρών. Η ύφεση θα επενεργήσει 

προς την κατεύθυνση μειώσεως των παγκόσμιων ανισορροπιών αλλά δεν μπορεί να 

δημιουργήσει βιώσιμες συνθήκες για τη μη επανεμφάνισή τους αν οι μεγάλες 
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πλεονασματικές χώρες συνεχίσουν και μετά την κρίση να στηρίζουν την ανάπτυξή τους 

στις εξαγωγές, επενδύοντας τα πλεονάσματά τους για τη χρηματοδότηση της 

πλεονασματικής καταναλώσεως των ελλειμματικών χωρών. 

Όπως ήδη τονίσθηκε, έως το καλοκαίρι του 2008 οι προσδοκίες των αγορών 

ήταν ότι η χρηματοοικονομική κρίση είχε διανύσει τον κύκλο της χωρίς να έχει 

επηρεάσει σοβαρά την Ευρώπη, την Ιαπωνία και τις αναπτυσσόμενες οικονομίες καθώς 

παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη ανάπτυξη οι χώρες των περιοχών αυτών κατά το 1
ο
 

τρίμηνο του 2008. Γι’ αυτό τον λόγο, οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν ότι η κρίση θα 

περιοριζόταν στις ΗΠΑ, αλλά και εκεί σημειώθηκε αξιοσημείωτη αύξηση του ΑΕΠ στο 

2
ο
 τρίμηνο του 2008, υπό την επίδραση της εξαιρετικά επιβοηθητικής νομισματικής 

πολιτικής και ενός σημαντικού δημοσιονομικού πακέτου $ 140 δισ. που ενεργοποίησε 

ταχύτατα η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αντιθέτως, στη Ζώνη του Ευρώ και στην Ιαπωνία 

(όπου δεν υπήρξε ουσιαστική βοήθεια από τη νομισματική και τη δημοσιονομική 

πολιτική) σημειώθηκε σημαντική πτώση του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση ήδη από το 2ο 

τρίμηνο του 2008. Το πιο σημαντικό είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα οι εκτιμήσεις 

συγκλίνουν στην πρόβλεψη ότι η ύφεση του 2
ου

 εξαμήνου του 2008 θα συνεχιστεί και 

κατά το 2009, όπου η παγκόσμια οικονομία θα καταγράψει μηδενική ή αρνητική 

αύξηση του ΑΕΠ. Ειδικότερα, μεγάλη πτώση του ΑΕΠ αναμένεται σε όλες τις 

ανεπτυγμένες χώρες, ενώ σημαντική επιβράδυνση της αναπτύξεως αναμένεται στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

Η σταθεροποίηση και η ανάκαμψη αναμένεται να προκύψουν ως αποτέλεσμα 

της εξαιρετικά επεκτατικής νομισματικής πολιτικής που εφαρμόζεται από την FED, 

αλλά και του φιλόδοξου δημοσιονομικού πακέτου των $ 787 δισ. που εγκρίθηκε από το 

Κογκρέσο και έγινε νόμος του κράτους στα μέσα Φεβρουαρίου. Το πακέτο αυτό 

αναμένεται να αρχίσει να επιδρά στην οικονομία από το 2ο τρίμηνο του 2009 και 

φιλοδοξεί να αντισταθμίσει την αρνητική επίπτωση που ασκείται στην οικονομία από 

την απώλεια 3,6 εκατ. θέσεων εργασίας από τον Οκτώβριο του 2007 έως τον Ιανουάριο 

του 2008. Η διακοπή της ανοδικής πορείας της ανεργίας μπορεί, σε συνδυασμό με τις 

πολύ χαμηλές τιμές της βενζίνης και τον πολύ χαμηλό πληθωρισμό (ο οποίος 

αναμένεται να κυμανθεί σε αρνητικά επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος του 2009), να 

συμβάλλει στην ανάκαμψη της ιδιωτικής καταναλώσεως από το 4ο τρίμηνο του 2009. 
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Ωστόσο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αυξητική πορεία του ποσοστού 

αποταμιεύσεως αναμένεται να συνεχισθεί και το 2010, με νέα πτώση του ποσοστού της 

ιδιωτικής καταναλώσεως ως προς το ΑΕΠ. Πάντως, το ΔΝΤ προβλέπει ανάκαμψη της 

οικονομίας και αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά 1,6% το 2010, λαμβάνοντας, 

προφανώς, υπόψη και τη θετική επίπτωση του δημοσιονομικού πακέτου των $787 δις. 

Με βάση αυτή την εκτίμηση από πολλές πλευρές υποστηρίζεται η πιθανότητα να 

επανέλθει η οικονομία και πάλι σε πτωτική πορεία από το 2011, κυρίως λόγω των 

αυξητικών επιπτώσεων στα μακροπρόθεσμα επιτόκια που μπορεί να προκύψουν: 

 

1
ον

) από την ανάγκη χρηματοδοτήσεως του διογκωμένου δημοσίου χρέους των ΗΠΑ 

 

2
ον

) από μια πιθανή απότομη αύξηση του πληθωρισμού. 

  

Στη Ζώνη του Ευρώ, σημειώθηκε μεγάλη πτώση του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο του 

2008, κατά, ενώ η πτωτική πορεία συνεχίζεται σε όλα τα τρίμηνα του 2009. Υποθέτουμε 

ότι από τους πρώτους μήνες του 2009 η νομισματική πολιτική στη Ζώνη του Ευρώ θα 

προσαρμοσθεί εγκαίρως σε εποικοδομητικά επίπεδα, με πτώση των επιτοκίων 

παρεμβάσεως και με εντατικοποίηση της πολιτικής της ποσοστικής ενισχύσεως της 

ρευστότητας, δηλαδή σε επίπεδα ανάλογα με τα ισχύοντα στις ΗΠΑ, στο Ην. Βασίλειο 

και στην Ιαπωνία. Η προοπτική αυτή διατηρεί το Ευρώ σε σχετικά υποτιμημένα επίπεδα 

υπό την επίδραση και της ταχείας επιδεινώσεως της οικονομικής καταστάσεως των 

περισσότερων οικονομιών της Ευρωζώνης και ιδιαιτέρως της Γερμανίας, της Ισπανίας, 

της Ιταλίας, της Ιρλανδίας, κ.ά. 

Μεγάλο εμπόδιο στην ανάκαμψη των οικονομιών της Ευρωζώνης και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 γενικότερα, είναι η έως σήμερα προβληματική λειτουργία 

του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος λόγω της συνεχιζόμενης δυσλειτουργίας των 

διατραπεζικών αγορών χρήματος και των αγορών επιχειρηματικών ομολόγων και 

γραμματίων, παρά τις βελτιώσεις που έχουν παρατηρηθεί τους τελευταίους δύο μήνες. 

Η πιστωτική επέκταση των τραπεζών εξακολουθεί να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα, 

παρά την παρατηρούμενη τελευταία μείωση του κόστους του χρήματος, τόσο για τις 

τράπεζες όσο και για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η ανάκαμψη στην Ευρωζώνη δεν 

θα πρέπει να αναμένεται πριν από τις αρχές του 2013, κυρίως λόγω του ότι τα 

δημοσιονομικά πακέτα ενισχύσεως των ευρωπαϊκών οικονομιών που συζητούνται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακόμη περιορισμένης εμβέλειας. Ειδικότερα, οι 

πλεονασματικές χώρες της Ζώνης του Ευρώ που μπορούν να ηγηθούν της προσπάθειας 

ενισχύσεως της εγχώριας ζητήσεως, προσαρμόζουν σταδιακά την πολιτική τους για 

έξοδο των οικονομιών τους από την ύφεση. Η ενίσχυση της εγχώριας ζητήσεως και 

ιδιαιτέρως της ιδιωτικής καταναλώσεως, που σε ορισμένες χώρες είχε πτωτική πορεία 

τα τελευταία έτη, δεν ανέρχεται σε επίπεδα που θα μπορούσαν να δώσουν ώθηση στην 

ανάκαμψη των οικονομιών της Ζώνης του Ευρώ. 

Στην Ιαπωνία, από την άλλη πλευρά, έχουν ήδη ανακοινωθεί δύο δημοσιονομικά 

πακέτα ενισχύσεως της οικονομίας ύψους $ 105 δισ., ενώ η οικονομία ευνοείται από τη 

σχετικά ικανοποιητική λειτουργία του χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας. 

Ωστόσο, η πτώση του ΑΕΠ στο 4ο τρίμηνο του 2008 ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη και 

διαμορφώθηκε κυρίως λόγω της μεγάλης πτώσεως των εξαγωγών με παράλληλα 

αύξηση των εισαγωγών. Οι εξελίξεις αυτές προσδιορίζονται αφενός από τις συνθήκες 

υφέσεως που επιβαρύνουν τις οικονομίες όλων των ανεπτυγμένων χωρών και, 

αφετέρου, λόγω της μεγάλης ανατιμήσεως του Γιεν ως αποτέλεσμα της αντιστροφής 

του carry trade. Παρά τη μείωση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα της 

Ιαπωνίας η ανατιμητική πορεία του Γιεν δεν μπορεί να ελεγχθεί λόγω της 

ρευστοποιήσεως των τοποθετήσεων στις χώρες υποδοχής των κεφαλαίων στην περίοδο 

του carry trade και της επιστροφής τους στην Ιαπωνία. Η διαδικασία αυτή έχει οδηγήσει 

στη σημαντική ανατίμηση του Γιεν έναντι όλων των νομισμάτων των ανεπτυγμένων 

χωρών και επίσης στη σημαντική και απότομη υποτίμηση των νομισμάτων των χωρών 

της Ν.Α. Ασίας συμπεριλαμβανομένου και του Won της Ν. Κορέας (KRW). Οι 

εξελίξεις αυτές δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες αναπτυξιακές συνθήκες για την 

οικονομία της Ιαπωνίας, η οποία, ωστόσο, αναμένεται να ανακάμψει γρηγορότερα από 

τις άλλες μεγάλες οικονομίες λόγω του υγιούς Χρηματοπιστωτικού Συστήματός της και 

των ισχυρών δημοσιονομικών πακέτων που προωθούνται από την κυβέρνηση της 

χώρας. 

Θα μπορούσε να επισημανθεί ότι η Ιαπωνία είναι η χώρα που συμβάλλει αποφασιστικά 

στην παγκόσμια ανάπτυξη στην τρέχουσα περίοδο, με το νόμισμά της να έχει ήδη 
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ανατιμηθεί σημαντικά έναντι των νομισμάτων των ελλειμματικών χωρών και την 

μακροοικονομική της πολιτική να συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της εγχώριας 

ζητήσεως, όπως απαιτείται από τις πλεονασματικές χώρες στην τρέχουσα περίοδο. Από 

την άλλη πλευρά, όπως αναμενόταν, η Ιαπωνία φαίνεται να χάνει ένα σημαντικό μέρος 

των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που είχε κατακτήσει τα τελευταία έτη με την 

πολιτική της διατηρήσεως του Γιεν σε υποτιμημένα επίπεδα μέσω του carry trade. 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οικονομική κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, εξαιτίας 

κυρίως των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα 

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας, τα οποία έλαβαν σημαντική οικονομική 

ενίσχυση από το κράτος και ορισμένα από αυτά έχουν ήδη ουσιαστικά κρατικοποιηθεί. 

Οι εξελίξεις αυτές συνέβαλαν στη σημαντική αύξηση του ελλείμματος της γενικής 

κυβερνήσεως, μετά τη μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ κατά τον Δεκέμβριο του 

2008. Η πτώση του ΑΕΠ  στο 3ο τρίμηνο 2008 δείχνει ότι το Ην. Βασίλειο εισήλθε ήδη 

σε βαθειά ύφεση. Η μεγάλη υποτίμηση της αγγλικής Λίρας και το δημοσιονομικό 

πακέτο της κυβερνήσεως που ισοδυναμεί με δημοσιονομική ενίσχυση της οικονομίας 

ύψους £ 20 δισ., εκτιμάται ότι είναι δυνατό να συμβάλλουν σε σταθεροποίηση της 

οικονομίας μετά το 2009. Αυτό μπορεί να συμβεί παρά τα μεγάλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζονται στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα της χώρας. 

Οι Αναπτυσσόμενες Οικονομίες αντιμετωπίζουν επίσης σήμερα την προοπτική μίας 

σημαντικής επιβραδύνσεως της αναπτυξιακής τους δυναμικής, με πολλές από αυτές 

(ιδιαιτέρως στη Λατινική Αμερική και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη) να 

κινδυνεύουν με αρνητική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου τον Ιανουάριο του 2009, η αύξηση του ΑΕΠ του 

συνόλου των αναπτυσσόμενων οικονομιών αναμένεται χαμηλότερη από ότι παλαιότερα. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα υψηλά συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κίνας θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν ως ανάχωμα στις πιέσεις για σημαντική επιβράδυνση της 

αναπτύξεως της οικονομίας της. Θα μπορούσαν, δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν για 

αύξηση της εγχώριας καταναλωτικής δαπάνης (μείωση της εγχώριας αποταμιεύσεως) 

και των επενδύσεων σε υποδομές, έτσι ώστε να συμβάλουν στην ουσιαστική διόρθωση 

των παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών και στην έξοδο της παγκόσμιας 

οικονομίας από τη βαθειά ύφεση. Έτσι λοιπόν οι αρχές οικονομικής πολιτικής της Κίνας 

ανακοίνωσαν ένα σημαντικό δημοσιονομικό πακέτο $ 600 δισ. για ενίσχυση της 
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εγχώριας ζητήσεως στην οικονομία τους, ενώ από πολλές πλευρές η Κίνα πιεζόταν και 

πιέζεται να χρησιμοποιήσει ένα μέρος των συναλλαγματικών της διαθεσίμων για την 

αναχρηματοδότηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και για την ενίσχυση των 

αναπτυσσόμενων οικονομιών που προσβάλλονται από την παγκόσμια κρίση. Ωστόσο, 

οι προσπάθειες ενισχύσεως της εγχώριας ζητήσεως φαίνεται να αποτυγχάνουν έως και 

σήμερα. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την περαιτέρω αύξηση του πλεονάσματος 

του εμπορικού ισοζυγίου. 

Η τυχόν συνέχιση αυτών των τάσεων επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την 

αρνητική ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Επομένως για την διόρθωση της 

παγκόσμιας οικονομίας και για την εξαγωγή όλων των κρατών από αυτή απαιτείται 

συγχρονισμός και προσπάθεια από όλες τις μεγάλες οικονομικά δυνάμεις του κόσμου. 

Σε αντίθετη περίπτωση οι οικονομίες θα παραμείνουν σε βαθιά ύφεση και οι συνέπειες 

θα είναι δυσάρεστες σε πολλούς τομείς. 
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2. Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά της Κρίσης 

 

          Τα φαινόμενα που περιγράφηκαν μέχρι τώρα δεν συνιστούν, ωστόσο, κάτι 

ασυνήθιστο. Η παρούσα κρίση είναι αξιοσημείωτη εξαιτίας του ρόλου που οι τράπεζες 

έχουν παίξει σε αυτή. Οι Friedman και Schwartz (1963) ήταν εκείνοι που συνέδεσαν τις 

χρηματοπιστωτικές κρίσεις με τον τραπεζικό πανικό. Στις χρηματιστηριακές κρίσεις, οι 

χαμένοι είναι συνήθως οι πολλοί μικροεπενδυτές που τοποθετούν τις οικονομίες τους σε 

μετοχές και βρίσκονται να κρατάνε απαξιωμένα χαρτιά μετά από κάποια κρίση, ή 

βρίσκονται ακόμα και χρεωμένοι επειδή χρηματοδότησαν τις χρηματιστηριακές τους 

αγορές μέσω δανεισμού. 

           Στην περίπτωση της κρίσης των ακινήτων στην αμερικάνικη αγορά του 2007, 

αυτοί που υπέφεραν ήταν οι τράπεζες και τα κερδοσκοπικά hedge funds, που αγόρασαν 

τα χρέη για ακίνητη περιουσία (ή τίτλους, καλυπτόμενους από τα χρέη) από τις 

τράπεζες έκδοσης των δανείων. Πολλοί ιδιοκτήτες σπιτιών, ανίκανοι να πληρώσουν, 

έχασαν τις αποταμιεύσεις τους, τις οποίες είχαν επενδύσει στην αγορά της κατοικίας 

τους, σαν αποτέλεσμα των κατασχέσεων. Αυτή τη φορά, δεν πρόκειται για μικρούς 

αποταμιευτές που έβαζαν το κεφάλαιό τους σε αφερέγγυες μετοχές, αλλά κυρίως για 

τράπεζες που χρηματοδοτούσαν την αγορά υπερτιμημένων ακινήτων και τις 

καταναλωτικές δαπάνες των ιδιοκτητών κατοικίας. 

           Η έκταση των ζημιών που καθεμία από τις τράπεζες έπρεπε να απορροφήσει (όχι 

μόνο οι αμερικάνικες τράπεζες, αλλά επίσης, για παράδειγμα, ιδιωτικές και δημόσιες 

γερμανικές τράπεζες, που πήραν μέρος σε απατηλά ασφαλείς κερδοσκοπικές 

συναλλαγές) δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Όχι μόνο γιατί οι τράπεζες είναι απρόθυμες 

να δημοσιοποιήσουν την έκταση των ζημιών τους, αλλά επειδή, όπως συμβαίνει συχνά, 

δεν είναι οι ίδιες σε θέση να γνωρίζουν την ακριβή πλήρη έκταση. Όταν εμπλέκονταν 

στην αγορά τίτλων που καλύπτονταν από δάνεια ακινήτων, οι τράπεζες εμπιστεύτηκαν 

τυφλά την κρίση των αποκαλούμενων "γραφείων διαβάθμισης". Μπορούμε όμως να 

πούμε ότι πρόκειται για μια συστημική κρίση, αφού επηρέασε σχεδόν το σύνολο των 

τραπεζών (Caprio, Klingebiel, 2003 

           Στις διατραπεζικές συναλλαγές, οι τράπεζες χορηγούν η μία στην άλλη μικρής 

διάρκειας δάνεια, χωρίς τυπικότητες, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι λειτουργίες 

τους εξελίσσονται ομαλά. Αλλά, αν κάποια τράπεζα πρέπει να συνυπολογίσει ότι 
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κάποια άλλη μπορεί να χρεοκοπήσει αύριο, ο συνηθισμένος "εν μια νυκτί" δανεισμός 

γίνεται επίσης ριψοκίνδυνος. Μεγαλύτερα προβλήματα έχουν αποφευχθεί μέχρι τώρα 

μόνο επειδή οι κεντρικές τράπεζες αντέδρασαν με μια γρήγορη επέκταση της 

δανειοδότησής τους.  

          Τα χαρακτηριστικά, λοιπόν, αυτής της γενικευμένης κατάστασης είναι ο κίνδυνος 

κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό τίμημα και 

άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες με σκοπό τη διάσωση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος και όχι για τη διασφάλιση των τιμών, όπως 

παραδοσιακά οφείλουν να πράττουν. Ζημιωμένα βγήκαν τα συστήματα που εκτέθηκαν 

στα "τοξικά", όπως χαρακτηρίσθηκαν, ομόλογα, συστήματα που στρέφονται πλέον προς 

ένα νέο κρατικό παρεμβατισμό, παράλληλα με την κατάρτιση σχεδίων επίλυσης της 

κρίσης προτού επεκταθεί στην ευρύτερη οικονομία των κρατών που επλήγησαν
1
. 
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3. To παρόν και το μέλλον της Ελληνικής κρίσης στις τράπεζες 

 

          Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση επέδρασε 

στη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών.
2
 Η επίδραση, όμως, αυτήν δεν οφείλεται σε 

λανθασμένες επενδυτικές επιλογές τους, αλλά στη μείωση της ρευστότητάς τους, η 

οποία προέκυψε από την πιστοληπτική υποβάθμισή τους που οδήγησε στην αδυναμία 

τους να δανειστούν απευθείας από τις αγορές. Επιπλέον, η κατάσταση της ρευστότητάς 

τους επιδεινώθηκε από την επέλευση της κρίσης χρέους, στην οποία οδηγήθηκε η 

ελληνική κυβέρνηση εντός του 2010. Εντός αυτού του δυσμενούς δημοσιονομικού 

κλίματος, οι ελληνικές τράπεζες όφειλαν να αντιδράσουν, προκειμένου να αποδείξουν 

το αξιόχρεό τους. Προς αυτό το σκοπό, παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι άνοιξε 

εντός του 2010 ένας νέος κύκλος συγχωνεύσεων και εξαγορών των ελληνικών 

τραπεζών. Στην έναρξη του νέου αυτού κύκλου, άλλωστε, ωθούν την αγορά και οι 

εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Τρόικας. Οι συνδυασμοί που 

θα προκύψουν από αυτόν τον κύκλο είναι το μόνο που απομένει να διερευνηθεί, καθώς 

όλα τα ενδεχόμενα είναι πλέον ανοικτά. Η πρώτη πρόταση πραγματοποιήθηκε από την 

Τράπεζα Πειραιώς. Ο πρόεδρός της, κ. Σάλλας, κατέθεσε στις 15 Ιουλίου 2010 πρόταση 

για την εξαγορά του 33% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του 77% της Αγροτικής 

Τράπεζας της Ελλάδας με τίμημα 701 εκατομμύρια ευρώ. Με την υλοποίηση της 

εξαγοράς αυτής θα δημιουργούνταν ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στην Ελλάδα και 

ο δεύτερος μεγαλύτερος στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή με ενεργητικό ύψους 105 

δις ευρώ, καθαρές χορηγήσεις 69 δις ευρώ και καταθέσεις 64 δις ευρώ. Η πρόταση, 

τελικά, δεν κρίθηκε ικανοποιητική από την ελληνική κυβέρνηση και πάγωσε η 

διαδικασία με απόσυρση της πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς. Με την αφορμή 

αυτή, όμως, ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αντιπρότεινε τη 

συγχώνευση μεταξύ της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Attica Bank, του 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς 

σχηματισμό ενός ισχυρού κρατικού τραπεζικού πυλώνα. Υπέρ της πρότασης τάχθηκε 

και ο κ. Θ. Πανταλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αγροτικής 

Τράπεζας, ενώ κατά της πρότασης τάχθηκε το ΤΣΜΕΕ, βασικός μέτοχος της Attica 
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Bank. Η κυβέρνηση, όμως, δεν απάντησε σχετικά. Ταυτόχρονα υπήρξε στην αγορά 

φημολογία για συναντήσεις και συμφωνίες μεταξύ τραπεζικών στελεχών.  

          Παρ’ όλη, όμως, τη φημολογία αυτήν και την κατάθεση σχετικών προτάσεων, 

μέχρι σήμερα καμία τράπεζα δεν προχώρησε σε σχετικές επίσημες και δεσμευτικές 

προτάσεις, κυρίως εξαιτίας της απροθυμίας της ελληνικής κυβέρνησης να προχωρήσει 

σε πώληση κρατικών τραπεζών μέχρι το τέλος του 2011. Η απροθυμία αυτή στηρίζεται 

στο γεγονός ότι σύμφωνα με το μνημόνιο έσοδα από την πώληση των κρατικών 

συμμετοχών οφείλουν να εισρεύσουν στα ταμεία στις αρχές του επόμενου έτους. Η όλη 

αυτή αναλγησία στο τραπεζικό σύστημα ανάγκασε τις τράπεζες να αντιμετωπίσουν την 

κρίση με αυτόνομες κινήσεις, Έτσι, η Εθνική προχώρησε σε αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου κατά 2,8 δις ευρώ. Από το κεφάλαιο αυτό, τα 1,8 δις ευρώ προήλθαν από 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση ομολογιακού δανείου μετατρέψιμο σε 

μετοχές, ενώ το υπόλοιπα από πώληση μειοψηφικού πακέτου 20% της Finansbank. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι διοικήσεις της Τράπεζας Πειραιώς, της 

Τράπεζας Κύπρου και της Γενικής. Περισσότερο συγκεκριμένα:  

Η τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε διαδικασία αύξησης μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των 

παλαιών μετόχων με καταβολή μετρητών ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. 

 Η τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 

έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους ύψους 

345 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η Geniki Bank αποφάσισε να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 340 

εκατομμυρίων ευρώ. 

 

          Τέλος, πηγές υποστηρίζουν επίσης ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν 

ανοίξει και πάλι οι γραμμές επικοινωνίας με ξένες μεγάλες τράπεζες. ωστόσο, θεωρείται 

δύσκολο να κάνει μία ξένη τράπεζα μία είσοδο στην Ελλάδα, όταν στο εξωτερικό 

υπάρχει η αίσθηση ότι μπορούν να βρουν στο μέλλον πιο συμφέρουσες αποτιμήσεις. 

Πιο πιθανό σε αυτή την φάση μοιάζει να είναι το σενάριο της πώλησης θυγατρικών των 

ελληνικών τραπεζών στη Νοτιανατολική Ευρώπη, παρά η εξαγορά μιας ελληνικής 

τράπεζας από μία ξένη τράπεζα. Όλα αυτά αποδεικνύουν την κινητικότητα που υπάρχει 

σήμερα στον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Οι αποφάσεις των τραπεζών εξαρτώνται άμεσα 

από τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και από την αξιολόγησή της από τις 
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παγκόσμιες αγορές χρήματος και κεφαλαίου. Το σίγουρο είναι ότι αναμένονται 

εξελίξεις προς κατεύθυνση τέτοια, ώστε να διασφαλίζεται η αναβάθμιση της 

πιστοληπτικής τους ικανότητας και η διασφάλιση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
3
 

Η νέα φάση της κρίσης σηματοδοτήθηκε από τις προειδοποιήσεις των οίκων 

αξιολόγησης για επικείμενες νέες υποβαθμίσεις του Δημοσίου και των τραπεζών, οι 

οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος 
4
. 

Απειλούν να εντείνουν σοβαρά τις πιέσεις ρευστότητας, καθιστώντας τις τράπεζες 

πλήρως εξαρτημένες από τις εγγυήσεις του ήδη μισοχρεοκοπημένου Ελληνικού 

Δημοσίου για να συνεχίσουν να δανείζονται από την ΕΚΤ, η οποία ήδη εκφράζει έντονη 

δυσφορία για την εξάρτηση ασθενών τραπεζών της περιφέρειας της ευρωζώνης από τη 

ρευστότητα της Φραγκφούρτης.  

          Όπως τονίζουν καλά πληροφορημένα τραπεζικά στελέχη, τουλάχιστον 7-8 δις. 

ευρώ θα είναι οι απώλειες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, από την αυστηρότερη 

πολιτική της ΕΚΤ στην αποδοχή καλυμμάτων δανεισμού, που θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο 

2011. Σε αυτό το ποσό, που οι τράπεζες ήδη είχαν προγραμματίσει να καλύψουν, 

έχοντας σε εφεδρεία από τον περασμένο μήνα και τα 25 δις. ευρώ πρόσθετων κρατικών 

εγγυήσεων, θα πρέπει να προστεθούν επιπλέον ποσά, από την περαιτέρω απαξίωση των 

καλυμμάτων δανεισμού, λόγω των απειλούμενων υποβαθμίσεων. 

          Το μέγεθος της νέας «τρύπας» είναι δύσκολο να υπολογισθεί σήμερα, πριν 

κατακαθίσει η «σκόνη» από τις επικείμενες υποβαθμίσεις. Το μόνο που είναι σχεδόν 

βέβαιο είναι ότι η S&P και η Moody’s θα κατεβάσουν πιθανότατα μέσα στο πρώτο και 

δεύτερο τρίμηνο του 2011 την αξιολόγηση του Ελληνικού Δημοσίου μια βαθμίδα κάτω 

και από την κατηγορία «junk» («σκουπίδια»), ενώ η Fitch αναμένεται να κατεβάσει τη 

δική της βαθμολογία στο «junk», ενώ ως τώρα ήταν ο μοναδικός οίκος που το είχε 

αποφύγει. 
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4
 Βanksnews ,‘’Αρχίζει ο νέος γύρος τραπεζικής κρίσης!’’, Tuesday, 21 December 2010, 

http://www.banksnews.gr/portal/home-page/124-top-story/1778-2010-12-20-23-27-29 
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          Για τις τράπεζες, ήδη είναι γνωστό ότι η Moody’s προειδοποίησε για υποβάθμιση 

έξι ιδρυμάτων (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς, ATEbank, Attica), ενώ στην ίδια 

κατεύθυνση κινείται και η Fitch. Οι δύο αυτοί οίκοι, που έχουν βαθμολογήσει τους 

περισσότερους τίτλους εκδόσεως των ελληνικών τραπεζών, θα προχωρήσουν αμέσως 

μετά σε ένα επόμενο γύρο υποβαθμίσεων, που θα αφορά αυτούς τους τίτλους. Έτσι, οι 

ελληνικές τράπεζες θα υποστούν τεράστια πίεση ρευστότητας και μάλιστα ακριβώς την 

εποχή που οι ευρωπαϊκές αρχές θα προχωρούν στα νέα τεστ αντοχής, όπου θα πρέπει 

για πρώτη φορά να ελεγχθεί και η επάρκεια ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα εξανεμισθούν από τις υποβαθμίσεις πριν φθάσουμε στα 

τεστ είναι άγνωστο σήμερα, αλλά μια τάξη των μεγεθών μπορεί να υπολογισθεί, αν 

ρίξει κανείς μια ματιά στα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος: 

          Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δανεισθεί περίπου 95 δις. ευρώ από την ΕΚΤ, με 

κάλυμμα στοιχεία ενεργητικού τους αξίας περίπου 138 δις. ευρώ. Από αυτά τα 

καλύμματα, περίπου 40% είναι κρατικά ομόλογα και τα υπόλοιπα ιδιωτικοί τίτλοι 

τραπεζών και δάνεια. 

        Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το 1/3 της αξίας των καλυμμάτων έχει 

«κουρευτεί» από την ΕΚΤ. Με τις υποβαθμίσεις, όμως, είναι πιθανό ορισμένοι τίτλοι 

όχι απλώς να «κουρευτούν», αλλά να πάψουν να γίνονται αποδεκτοί από την ΕΚΤ, ή 

και να αποσυρθούν από τις ίδιες τις τράπεζες, λόγω των όρων έκδοσης, όπως συνέβη με 

πολλές τιτλοποιήσεις στα προηγούμενα «κύματα» υποβαθμίσεων. 

          Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, η ρευστότητα που θα χαθεί με αυτή τη 

διαδικασία μπορεί να φθάσει και τα 15-20 δις. ευρώ. Έτσι, μαζί με την αναμενόμενη 

επίπτωση από τις αυξημένες απαιτήσεις της ΕΚΤ για τα καλύμματα, θα χαθεί 

ρευστότητα ίση ή και μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούν να αντλήσουν οι τράπεζες, 

εκδίδοντας τίτλους 25 δις. ευρώ με εγγυήσεις του Δημοσίου (σημειωτέον ότι αυτά τα 

χρεόγραφα «κουρεύονται» από την ΕΚΤ σε ποσοστό 11,5% σήμερα). Αν σε αυτά τα 

ποσά προστεθούν και πιθανές εκροές ρευστότητας από φυγή καταθέσεων, εύκολα 

γίνεται αντιληπτό ότι το σύστημα οδεύει ολοταχώς σε νέα, οξύτατη κρίση ρευστότητας. 

Η κυβέρνηση ήδη έχει αντιληφθεί το πρόβλημα και είναι έτοιμη να προσφέρει 

πρόσθετες εγγυήσεις, ύψους 15 δις. ευρώ, οι οποίες θα προστεθούν στα τρία «πακέτα» 

εγγυήσεων που ήδη έχουν δοθεί από το Δημόσιο στις τράπεζες, φθάνοντας σήμερα τα 
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55 δις. ευρώ. Δηλαδή, ένα κράτος σε δεινή δημοσιονομική κατάσταση, με πιστοληπτική 

διαβάθμιση που θα αντανακλά υψηλό κίνδυνο άμεσης χρεοκοπίας, θα εγγυηθεί για τη 

ρευστότητα των τραπεζών της επικράτειάς του! 

Σε έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας από το ΔΝΤ επισημαίνονται αυτοί οι κίνδυνοι και 

προαναγγέλλεται έμμεσα, αλλά με αρκετή σαφήνεια, η νέα παρέμβαση του κράτους για 

χορήγηση εγγυήσεων στις τράπεζες: 

«Οι ελληνικές αρχές», σημειώνει το Ταμείο, «πιστεύουν ότι έχουν τα εργαλεία για να 

διασφαλίσουν επαρκή ρευστότητα στο σύστημα. Οι βασικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι η 

νέα αύξηση στα spread το τελευταίο διάστημα έχει περιορίσει τη ρευστότητα, ιδιαίτερα 

για ορισμένες τράπεζες και η εφαρμογή των αλλαγών στους κανόνες αποδοχής 

καλυμμάτων δανεισμού από την ΕΚΤ θα την περιορίσει ακόμη περισσότερο. 

Προβλέψεις υποδεικνύουν, ότι η δέσμη εγγυήσεων που απελευθερώθηκαν τον 

Νοέμβριο θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Παρά ταύτα», τονίζει το 

Ταμείο,«αναγνωρίζεται ότι μια νέα υποβάθμιση πιστοληπτικών αξιολογήσεων ή 

περαιτέρω αναταραχή στην αγορά θα οδηγούσε σε σημαντικές νέες πιέσεις. Οι αρχές 

δείχνουν ότι παραμένουν σε ετοιμότητα να εγκρίνουν και να διαθέσουν μια ακόμη 

δέσμη κρατικών εγγυήσεων δανεισμού, αν αυτοί οι κίνδυνοι πραγματοποιηθούν. Το 

προσωπικό του Ταμείου εκτιμά ότι θα είναι απαραίτητο να διατηρήσει η ΕΚΤ ανοικτά 

τα έκτακτα κανάλια υποστήριξης των τραπεζών, περιλαμβανομένων των αγορών 

κρατικών ομολόγων. Αυτό θα απέτρεπε μια άναρχη απομόχλευση από την πλευρά των 

τραπεζών, αλλά και τον κίνδυνο να ενισχυθούν οι πιέσεις στην οικονομία από σοβαρά 

φαινόμενα πιστωτικής ασφυξίας, σε μια περίοδο πιέσεων από τα δημοσιονομικά μέτρα 

που λαμβάνονται». 

          Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η φερεγγυότητα των ελληνικών 

τραπεζών δεν κινδυνεύει απ' αυτή την κρίση,  διότι δεν υπάρχουν οι δίαυλοι για τη 

μετάδοση στην Ελλάδα των προβλημάτων που ανέκυψαν στις χώρες που επλήγησαν, 

τονίζει ο Χρ. Γκόρτσος γενικός γραμματέας της ΕΕΤ στη συνέντευξη του στο in.gr.  Γι' 

αυτό «συνηθίζω να τονίζω ότι στην Ελλάδα (όπως και σε άλλες χώρες) δεν υπάρχει 

κρίση, αλλά αναταραχή ή αναστάτωση» προσθέτει.  Επισημαίνει ότι οι ελληνικές 

τράπεζες δεν έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους «τοξικά ομόλογα», και μάλιστα 
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προλαβαίνοντας και τους πλέον δύσπιστους τονίζει  «δεν είχαν λόγο να επενδύσουν σε 

τέτοιου είδους ομόλογα»,  καθώς η ανάπτυξή τους τα τελευταία χρόνια βασίστηκε 

κυρίως στην στεγαστική και καταναλωτική πίστη. Επίσης, αναφέρεται στην υψηλή 

κεφαλαιακή επάρκεια και στη κερδοφορία τους,  που σε συνδυασμό με την πολιτική 

διαχείρισης κινδύνων που ακολουθούν και τους κανόνες της εποπτικής αρχής (ΤτΕ) 

συμβάλλουν στη θωράκισή τους, με αποτέλεσμα να είναι ασφαλείς και οι καταθέτες 

τους. Ο μοναδικός δίαυλος που αφορά την Ελλάδα είναι η αύξηση των επιτοκίων στη 

διατραπεζική αγορά, εξηγεί ο Χρ.Γκόρτσος, αν και τονίζει ότι η εξάρτηση των 

ελληνικών τραπεζών απ' αυτή για άντληση ρευστότητας «υπάρχει, αλλά είναι 

περιορισμένη».  

          Ακόμη,  εξηγεί πώς ξέσπασε η κρίση,  εντοπίζει την  «ιστορική πρωτοτυπία της»  

και εκφράζει προβληματισμό ως προς την ορθότητα των κριτηρίων των διεθνών οίκων 

για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.  

Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας και ειδικά στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα,  οι συνθήκες 

σταθερότητάς του είναι υψηλότατες και επομένως δεν τίθεται ζήτημα ασφάλειας των 

τραπεζικών καταθέσεων. Αυτό οφείλεται σε περισσότερους λόγους:  

1. Κατ' αρχήν, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους, όπως οι 

τράπεζες του εξωτερικού που αντιμετώπισαν προβλήματα φερεγγυότητας,  ομόλογα των 

οποίων οι τιμές έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, λόγω των αιτίων της πρόσφατης 

κρίσης, τα καλούμενα πλέον «τοξικά ομόλογα».   Συνεπώς, δεν είναι υποχρεωμένες να 

καταγράψουν ζημίες από τέτοια ομόλογα.  Βέβαια, οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν 

λόγο να επενδύσουν σε τέτοιου είδους ομόλογα,  καθώς η ανάπτυξή τους κατά τη 

διάρκεια των τελευταίων ετών βασίστηκε:   

• στην επέκταση της δραστηριότητάς τους στη στεγαστική και την καταναλωτική πίστη, 

η οποία απελευθερώθηκε στην Ελλάδα την ίδια εποχή που ξένες τράπεζες άρχισαν να 

επενδύουν σε αυτά τα ομόλογα λόγω έλλειψης άλλων πηγών κερδοφορίας, καθώς και 

• στη διεθνή τους δραστηριότητα που πολλαπλασιάστηκε.  

2. Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκέστατα ίδια κεφάλαια, τα οποία αντανακλούν 

τον υψηλό δείκτη φερεγγυότητάς τους. Με απλά λόγια  -για όσους δεν είναι 
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εξοικειωμένοι με οικονομικούς όρους- η κεφαλαιακή επάρκεια μιας τράπεζας 

αντανακλά τη δυνατότητά της να καλύψει τυχόν ζημίες που θα προκύψουν αν επέλθει 

οποιοσδήποτε κίνδυνος.  Επομένως,  οι τράπεζες με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια,  όπως 

οι ελληνικές,  είναι θωρακισμένες απέναντι στους κινδύνους, με αποτέλεσμα να είναι 

ασφαλείς και οι καταθέτες τους.  

3. Οι ελληνικές τράπεζες,  που ήταν κερδοφόρες τα προηγούμενα χρόνια,  συνεχίζουν 

να παρουσιάζουν σημαντική κερδοφορία,  κάτι που επίσης αποτελεί σοβαρή ένδειξη 

υγιούς λειτουργίας μιας τραπεζικής επιχείρησης.   

Έτσι οι ελληνικές τράπεζες δεν κινδυνεύουν από αυτήν την κρίση, διότι δεν υπάρχουν 

οι δίαυλοι για τη μετάδοση και στην Ελλάδα των προβλημάτων που ανέκυψαν στις 

χώρες που επλήγησαν κατά κύριο λόγο απότην κρίση.  Επομένως,  κάτω από τις 

τρέχουσες συνθήκες,  δεν θα μπορούσε κανείς να διαβλέψει «κλονισμό» των συνθηκών.   
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4. Προτάσεις για αντιμετώπιση της Κρίσης στον Τραπεζικό Κλάδο 

          Συζητείται ευρέως, και δικαίως, η μονομέρεια και η έλλειψη του αναπτυξιακού 

σκέλους της αντιμετώπισης του ζητήματος.
5
 Ειδικότερα, τα μέτρα αντιμετώπισης της 

κρίσης επικεντρώνονται στο δημοσιονομικό σκέλος, σε συνδυασμό με την υποστήριξη 

της επικέρδειας, ουσιαστικά, των τραπεζών αλλά και του δείκτη φερεγγυότητάς τους, με 

τα € 28 δις τα οποία παρασχέθηκαν πέρυσι και τα € 10 δις τα οποία προβλέπονται για το 

άμεσο μέλλον (επί πλέον των διευκολύνσεων ρευστότητας από την ΕΚΤ μέσω των 

τραπεζικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου). Ειδικότερα για τις 

τράπεζες σημειώνονται τα ακόλουθα: 

1) Πρέπει άμεσα να σταματήσει η διαχείριση της ρευστότητας του συστήματος μέσω 

της διαχείρισης/συρρίκνωσης των δανείων (βλ. πίνακα 1, εξέλιξη δανείων των 6 

μεγάλων τραπεζών, με εξαίρεση την Εθνική και την Αγροτική). Η πρόφαση της 

ανακατανομής από στήριξη μη παραγωγικών σε παραγωγικές δραστηριότητες είναι 

καταστροφική για όλους. 

2) Ως γνωστόν, το πρόβλημα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα δε σχετίζεται με τα 

συμβάντα στην διεθνή αγορά παραγώγων, αφού η ελληνική αγορά δεν έχει το επίπεδο 

που απαιτούν οι αντίστοιχες συναλλαγές. Έτσι, το πρόβλημα των τραπεζών 

δημιουργήθηκε από την αρνητική δυναμική που αναπτύχθηκε μεταξύ της δραστικής 

συρρίκνωσης της διεθνούς διατραπεζικής αγοράς και της υπέρμετρης έκθεσης των 

περισσότερων μεγάλων ελληνικών τραπεζών σε κίνδυνο ρευστότητας, λόγω της 

επέκτασης του δανειακού τους χαρτοφυλακίου πέραν των καταθέσεων τους, στο βαθμό 

–και αυτό είναι μια πραγματικότητα- που οι τράπεζες βασίστηκαν σε βραχυπρόθεσμα 

και μεσοπρόθεσμα κεφάλαια από την διεθνή αγορά χρήματος (βλ. πίνακα 2, δείκτη 

χορηγήσεων/καταθέσεων). Η κατάσταση αυτή  επιτάθηκε με τη δημοσιονομική κρίση, 

αφού οι αντίστοιχες κεφαλαιοδοτήσεις υποστηρίχθηκαν από collateral ομόλογα 

Ελληνικού Δημοσίου. 

                                                           
5
 Μπούμης Α., τ. Πρόεδρος Εμπορικής Τράπεζας, «Η κρίση του τραπεζικού συστήματος»,   «Η 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»,  Αναρτήθηκε από anixneuseis στις 20/7/10 
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Τα προαναφερθέντα δηλώνουν «πανηγυρικά» ότι το πρόβλημα ρευστότητας των 

ελληνικών Τραπεζών είναι και υπαρκτό, και μεγάλο και επικίνδυνο. Επομένως, συνιστά 

προϋπόθεση για αυτές σχετικά με την εξυγιαντική και την αναπτυξιακή πορεία της 

οικονομίας η υποστήριξή τους με την προαναφερθείσα ανωτέρω ελεγχόμενη 

 κεφαλαιοδότηση. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Σύνολο Δανείων 143.509.254 181.272.934 230.045.394 285.410.802 301.100.058 

Σύνολο Προβληματικών 

Δανείων 

2.870.185 3.625.459 12.652.497 18.551.702 30.110.006 

Ποσοστό % 2,0% 2,0% 5,5% 6,5% 10,0% 

 

Σύνολο Καθαρής Θέσης 15.353.638 23.224.601 27.997.069 24.926.487 34.548.095 

Σύνολο Προβληματικών 

Δανείων 

2.870.185 3.625.459 12.652.497 18.551.702 30.110.006 

Ποσοστό % 18,7% 15,6% 45,2% 74,4% 87,2% 

Εκτιμήσεις Ποσοστού Προβληματικών Δανείων 

 2005 2006 2007 2008 2009 

-Ελληνοκυπριακή 2,0% 2,0% 5,5% 6,5% 10,0% 

-Τράπεζα της Ελλάδος - - 4,5% 5,0% 7,0% 

Πίνακας 1: Η εικόνα των δανείων  

Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στον τρόπο 

με τον οποίο τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας μας επηρεάστηκαν από την 

κρίση. Πιο συγκεκριμένα θα αναλύσουμε την χρηματοοικονομική κατάσταση των 

εισηγμένων στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Αξιών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων πριν 

και κατά την διάρκεια της κρίσης με την βοήθεια ορισμένων αριθμοδεικτών και 

υποδειγμάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα δούμε τον βαθμό επηρεασμού αυτών από την 

παγκόσμια ύφεση. Στο τέλος της εργασίας υπάρχει ένα παράρτημα που περιέχει τις 

εξαγορές και τις συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία 2000-2010 καθώς 

αυτές είναι κάποιες φορές απαραίτητες προκειμένου να εξηγηθεί μια μεγάλη απόκλιση 

ενός τραπεζικού δείκτη από το μέσο όρο του κλάδου. 
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5. Ανάλυση μέσω Αριθμοδεικτών - Διαχρονική & Διαστρωματική Ανάλυση 

 

5.1. Δείκτες Κερδοφορίας 

 

Ενόψει της νέας χρηματοοικονομικής απειλής που μαστίζει τόσο την οικονομία 

της χώρας μας όσο και τις υπόλοιπες οικονομίες διαφόρων χωρών, στην συγκεκριμένη 

εργασία θα γίνει μία προσέγγιση της ευημερίας των μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών 

για τα τελευταία δέκα χρόνια, με την σύνταξη μίας περιεκτικής ανάλυσης κερδοφορίας
6
. 

Η ανάλυση κερδοφορίας είναι λειτουργία που ταξινομεί, μετρά και εκτιμά την απόδοση 

της επιχείρησης ως προς τα κέρδη της σε σχέση είτε με τις επενδύσεις των μετόχων είτε 

με τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί στο ενεργητικό της επιχείρησης, είτε με τις 

πωλήσεις. Ένα σύγχρονο φύλλο αναφοράς της ανάλυσης της κερδοφορίας παρέχει 

εκτενείς πληροφορίες για την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης και 

ειδικότερα αναλύει και εμφανίζει σε ποια χρονική περίοδο η επιχείρηση πραγματοποιεί 

τα μεγαλύτερα κέρδη. Με αυτόν τον τρόπο αναλύεται η αποδοτικότητα και η 

κερδοφορία της επιχείρησης σε τομείς που αφορούν και σχετίζονται με τους πελάτες τα 

προϊόντα, τα κόστη, τις επενδύσεις, τους νόμους της αγοράς κ.α.. Ουσιαστικά αυτό το 

χρηματοοικονομικό εργαλείο βοηθάει τις επιχειρήσεις να πάρουν τις κατάλληλες 

αποφάσεις και να κινηθούν πάνω σε σωστές στρατηγικές έτσι ώστε να πετύχουν το 

ουσιαστικό στόχο τους, το κέρδος. Στην συγκεκριμένη προσέγγιση η ανάλυση 

κερδοφορίας θα γίνει με την χρήση των δεικτών κερδοφορίας
7
. Οι δείκτες κερδοφορίας 

είναι αδιαμφισβήτητα το σημαντικότερο εργαλείο στην χρηματοοικονομική ανάλυση 

μίας εταιρίας, καθώς παρουσιάζουν τα ετήσια κέρδη της εταιρίας σε σχέση με τα 

κεφάλαια που έχουν δοθεί για την απόκτηση των περιουσιακών της  στοιχείων ή  την 

                                                           
6
 Νούλας Αθανάσιος, “Κερδοφορία και Αποτελεσματικότητα των Ελληνικών Τραπεζών 

(1993-1998)”, Δελτίον Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, Γ'-Δ' Τριμηνία, 1999, σελ. 53-

66. ;(1999) 

7
 

7
 . Τριανταφύλλου Λούλα-Ελένη, ‘’ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

(2004- 2009 )’’- Διπλωματική Εργασία, Δ.Π.Μ.Σ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010, σελ. 17-63 
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συγκρότηση των ιδίων κεφαλαίων.  Για τον λόγω αυτό, στην συγκεκριμένη εργασία θα 

αναλυθούν δύο από τους βασικότερους δείκτες κερδοφορίας, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία σχετική άποψη σχετικά με τα κεφάλαια που έχουν επενδυθεί και τα 

ετήσια καθαρά κέρδη που έχουν αποκομίσει, οι σημαντικότερες ελληνικές τράπεζες, 

κατά την διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι δείκτες αυτοί είναι: 

 

i) ROA (RETURN ON ASSETS) = Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 

ii) ROE (RETURN ON EQUITY) = Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σύγκριση των συγκεκριμένων δεικτών θα πρέπει να 

γίνεται για εταιρίες του ίδιου κλάδο καθώς οι δείκτες δεν είναι αξιόπιστοι σε περίπτωση 

που γίνει σύγκριση σε εταιρίες διαφορετικού κλάδου, λόγω των μεγάλων αποκλίσεων 

στα ποσά των συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού(Ενεργητικό, Ιδία Κεφάλαια, 

Καθαρά Κέρδη), από κλάδο σε κλάδο. 

 

5.1.1  ROA (RETURN ON ASSETS)  

Ο δείκτης αυτός, μεταφράζεται στα ελληνικά ως η  ‘απόδοση των περιουσιακών 

στοιχείων. Ουσιαστικά ο δείκτης αυτός εξετάζει την κερδοφορία μίας επιχείρησης σε 

σχέση το ενεργητικό της, δηλαδή εμφανίζει το βαθμό στον οποίο η διαχείριση του 

ενεργητικού της επιχείρησης αποφέρει κέρδη. Ο ROA διαφέρει ανάλογα με το είδος της 

επιχείρησης, γι αυτό πρέπει οι επιχειρήσεις να συγκρίνουν τον συγκεκριμένο δείκτη με 

παλιότερες μετρήσεις που έχουν κάνει ή να τον συγκρίνουν με επιχειρήσεις του ίδιου 

είδους. Υπολογίζεται ως εξής: 

 

ROA (RETURN ON ASSETS) = ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
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Παρακάτω παρουσιάζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος του συγκεκριμένου 

δείκτη από το 2000-2010, για τις εισηγμένες ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να 

παρουσιαστεί μία γενικότερη εικόνα της κερδοφορίας των μεγάλων ελληνικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

 

Διάγραμμα 1: Μέσος Σταθμικός Δείκτης ROA 

 

Παρατηρώντας την πορεία του μέσου όρου του δείκτη, συμπεράνουμε πως οι 

δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της τελευταίας δεκαετίας, διαγράφονται 

αντιπροσωπευτικά στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών. Με βάση το παραπάνω 

διάγραμμα παρατηρούμε ότι η πτώση στα κέρδη των τραπεζών ξεκίνησε μόλις από το 

2000 και μετά, αγγίζοντας το 0,13%,ενώ η καθοδική πορεία συνέχισε μέχρι και τα μέσα 

του 2002 φτάνοντας στο 0,06%. Τους επόμενους μήνες το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

τονώθηκε σε σημαντικό βαθμό, αφού η παρεμβατική πολιτική της ΕΚΤ καθώς και η 

αναμενόμενη πραγματοποίηση των ολυμπιακών αγώνων στην χώρα μας, ενεργοποίησαν 

σε μεγαλύτερο βαθμό το τραπεζικό σύστημα και επανέφεραν τον δείκτη ROA κοντά 

στο 0,07%, προς τα τέλη του 2003. Τα επόμενα δύο έτη ακολούθησαν ακόμη 

μεγαλύτερες διακυμάνσεις του δείκτη φτάνοντας στα μέσα του 2007 κοντά στο 0,08%, 

κάνοντας έτσι εμφανείς τις πρώτες δυσμενείς συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

Αναλυτές ισχυρίζονται ότι η ελληνική κυβέρνηση στην προσπάθειά της να επουλώσει 

τις πρώτες πληγές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος χορήγησε στα μέσα του 2007, 
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σε διάφορες ελληνικές τράπεζες πακέτα στήριξης, οι οποίες με την σειρά τους 

κατάφεραν να αυξήσουν τον δείκτη κερδοφορίας τους σε σχέση με το ενεργητικό τους 

κατά 0,01%. Αυτό θα ήταν και το υψηλότερο ποσοστό του δείκτη για τους τελευταίους 

μήνες, αφού από τα μέσα του 2007 και έπειτα ο δείκτης ακολουθεί μια κατακόρυφα 

πτωτική πορεία, φτάνοντας στα μέσα του 2009 κοντά στο -0,02%. Είναι προφανές ότι η 

κρίση ενσωματώνεται πλήρως από στην λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων, των 

οποίων η κερδοφορία πλήττεται σε σημαντικό βαθμό. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειώσουμε ότι η βιωσιμότητα πολλών τραπεζών είναι πλέον αμφίβολη και εξαρτάται 

σε σημαντικό βαθμό από την πορεία την ελληνικής οικονομίας, η οποία τείνοντας στα 

όρια της πτώχευσης, βρίσκεται στο έλεος του διεθνούς νομισματικού ταμείου και των 

πακέτων στήριξης μεγάλων ευρωπαϊκών χώρων, όπως η Γερμανία και η Γαλλία. 

Στην συνέχεια, παραθέτεται στο ακόλουθο διάγραμμα η αναλυτική πορεία του δείκτη 

ROA όλων των εισηγμένων ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να 

δημιουργηθεί μία πιο ξεκάθαρη εικόνα. Με βάση την γραφική απεικόνιση, είναι 

εμφανές ότι τις πιο ακραίες τιμές στην κερδοφορία τους έχουν οι τράπεζες Alpha Bank, 

Proton και Geniki, καθώς η  δεύτερη μέχρι το 2005 έχει αυξανόμενη κερδοφορία ενώ 

ακολουθεί σχετικά ομαλή πτώση, ενώ η Τρίτη από το 2001 και μετά έχει αρνητικό 

δείκτη ROA, κάτι φυσικά που σίγουρα θα της στοιχίσει μελλοντικά εάν δεν προβεί 

σύντομα σε διαρθρωτικές κινήσεις. Για την πρώτη τράπεζα είναι άξια προσοχής η 

απότομη πτώση που σημειώνει ο δείκτης από το 2003 στο 2005.  Όλες οι υπόλοιπες 

τράπεζες έχουν κοινή τάση στην πορεία της κερδοφορίας τους, με μικρές αποκλίσεις 

μεταξύ τους, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις όπως η ALPHA BANK η ASPIS και η 

EMPORIKI, με το γενικότερο εύρος του δείκτη να κυμαίνεται από 0 έως 1% για τις 

τελευταίες δύο τράπεζες, ενώ για την ALPHA BANK η εν λόγω τιμή αγγίζει υψηλότερα 

εύρη τιμών, στα πρώτα εξεταζόμενά μας έτη. 
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Διάγραμμα 2: Η πορεία του δείκτη ROA 

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κερδοφορία των εισηγμένων 

ελληνικών τραπεζών βρίσκεται στο έλεος της χρηματοπιστωτικής κρίσης με τα ποσοστά 

του ROA να είναι όλο και χειρότερα έτος με έτος. Αυτό φυσικά αναμένεται να έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις σε όλους τους παράγοντες της οικονομίας, αφού οι ζημιογόνες 

οικονομικές χρήσης των τραπεζών καθώς και η έλλειψη ρευστότητας, αναμένεται να 

κλονίσουν όλους τους τομείς της οικονομίας, από τον απλό καταναλωτή, έως την 

αξιοπιστία και την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας σε θεσμικό επίπεδο. 

Στη συνέχεια κρίναμε αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε τις σταθμισμένες τιμές 

των δεικτών βάση ενεργητικού, που αφορούσαν το σύνολο των τραπεζών -στην 

συγκεκριμένη περίπτωση του δείκτη ROA-, και να συγκρίνουμε τις εν λόγω τιμές με τις 

αντίστοιχες σταθμισμένες τιμές που προκύπτουν από των  διαχωρισμό των ιδιωτικών 

και δημόσιων τραπεζών και των μεγάλων και μικρών τραπεζών, βάσει της 

κεφαλοποίησής τους. 
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Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA για το σύνολο 

των τραπεζών είναι: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,029 0,002 0,003 0,002 0,001 0,003 0,000 

ASPIS BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

ATE BANK 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 -0,002 -0,001 

ATTICA BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

EUROBANK 0,002 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 0,000 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

GENIKI BANK -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,002 

EMPORIKI BANK 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,002 -0,003 -0,003 

MARFIN EGNATIA BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,002 0,002 0,002 0,003 0,000 0,000 -0,003 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

PROTON BANK 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 

MEΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ROA 0,003 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 -0,001 

Πίνακας 2: Μέσος σταθμικός δείκτης ROA 

 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες 

και μικρές είναι: 

Για μεγάλες τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,002 0,002 0,002 0,003 0,002 0,001 -0,004 

ALPHA BANK 0,034 0,002 0,003 0,002 0,001 0,002 0,000 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,001 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 -0,001 

EUROBANK 0,004 0,003 0,003 0,003 0,000 0,000 -0,001 

EMPORIKI BANK 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,002 -0,002 -0,004 

MEΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ROA 0,008 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 -0,002 
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Για μικρές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ASPIS BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,001 -0,001   

ATE BANK 0,001 0,002 0,003 0,003 0,000 -0,004 -0,004 

ATTICA BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,001 0,002 0,005 0,006 0,005 0,002 0,003 

GENIKI BANK -0,002 0,000 -0,001 0,000 0,000 -0,001 -0,006 

MARFIN EGNATIA BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

PROTON BANK 0,002 0,002 0,002 0,002 -0,001 0,000 0,000 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 -0,001 -0,004 

MEΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ROA 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 -0,001 -0,002 

Πίνακας 3: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και 

μικρές 

 

Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 
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Διάγραμμα 3: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και 

μικρές 

 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, οι μεγάλες τράπεζες, σε κάθε έτος 

κατάφεραν να σημειώσουν υψηλότερες τιμές στον εν λόγω δείκτη, γεγονός που ήταν 
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αναμενόμενο καθώς είχαν την ικανότητα και την δύναμη να αξιοποιήσουν 

αποτελεσματικότερα τα στοιχεία του ενεργητικού τους προκειμένου να ελκύσουν 

πελάτες και συνεπώς να αυξήσουν τα έσοδά τους από τόκους. Επίσης παρατηρούμε ότι 

το 2009 και το 2010, τις χρονιές που η κρίση στον τραπεζικό τομέα, όπως και στην 

γενικότερη οικονομία της χώρας μας, βρίσκεται στο αποκορύφωμα, ακόμα και οι 

‘’δυνατές’’ τράπεζες, που ενισχύονται από το κράτος και τηρούν πιο επιφυλακτικούς 

όρους δανεισμού, αγγίζουν τις αρνητικές τιμές των μικρών τραπεζών. Η πτωτική τάση, 

σε όλη των πορεία των εξεταζόμενων χρόνων είναι γεγονός. 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες 

και ιδιωτικές είναι: 

Για δημόσιες τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ATE BANK 0,001 0,002 0,003 0,002 0,000 -0,003 -0,003 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,006 0,006 0,006 0,008 0,004 0,001 -0,007 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 -0,003 

MEΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ROA 0,003 0,003 0,003 0,004 0,001 -0,001 -0,004 

Για ιδιωτικές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,035 0,002 0,003 0,002 0,001 0,002 0,000 

ASPIS BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ATTICA BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

EUROBANK 0,004 0,003 0,003 0,003 0,000 0,000 -0,001 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,000 0,001 0,002 0,002 0,002 0,001 0,001 

GENIKI BANK -0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -0,003 

EMPORIKI BANK 0,000 0,000 -0,001 0,000 -0,002 -0,002 -0,005 

MARFIN EGNATIA BANK 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,001 0,002 0,002 0,002 0,000 0,000 -0,001 

PROTON BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 

MEΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ROA 0,0042 0,0010 0,0010 0,0010 0,0000 0,0001 -0,0009 

Πίνακας 4: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και 

ιδιωτικές 
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Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 
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Διάγραμμα 4: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και 

ιδιωτικές 

 Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από το παραπάνω διάγραμμα, ο 

εξεταζόμενος δείκτης στις ιδιωτικές τράπεζες ακολουθεί την πορεία του συνόλου των 

τραπεζών, η οποία είναι πτωτική στο χρόνο. Αντίθετα οι δημόσιες τράπεζες αν και στο 

χρόνο παρουσιάζουν πτωτική τάση, το 2007 σημειώνουν την μέγιστη τιμή. Το γεγονός 

αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί καθώς το σχέδιο στήριξης των ελληνικών και κυρίως 

δημόσιων τραπεζών είναι γεγονός
8
. Επίσης παρατηρούμε ότι το 2009 και το 2010, τις 

χρονιές που η κρίση στον τραπεζικό τομέα, όπως και στην γενικότερη οικονομία της 

χώρας μας, βρίσκεται στο αποκορύφωμα, ακόμα και οι δημόσιες τράπεζες, που 

                                                           
8
 ‘’Σχέδιο στήριξης των Ελληνικών τραπεζών με κεφάλαια 28 δισ. ευρώ: Κοροϊδία’’, Aristotelis, 

26/10/2008, http://www.thermopilai.org/content/sxedio-stiriksis-ton-ellinikon-trapezon-me-kefalaia-28-

dis-eyro-koroidia 
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ενισχύονται από το κράτος και τηρούν πιο επιφυλακτικούς όρους δανεισμού, αγγίζουν 

ακόμα πιο αρνητικές τιμές σε σχέση με τις ιδιωτικές τράπεζες. 

 

5.1.2  ROE (RETURN ON EQUITY ) 

Ο δείκτης αυτός μεταφράζεται, έως η ‘απόδοση των κοινών μετοχών’ και 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της επιχείρησης, που σχετίζονται με την 

κερδοφορία της, καθώς μετράει το κέρδος που αποκτά η επιχείρηση με βάση το ποσό 

που έχουν επενδύσει οι μέτοχοι της. Το επενδυμένο ποσό  παρουσιάζεται στα 

οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών επιχειρήσεων με την ονομασία ίδια κεφάλαια 

και θεωρείται έως βασική υποχρέωση της επιχείρησης καθώς τα ίδια κεφάλαια 

ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν την πρώτη πίστωση της για την εκκίνηση της λειτουργίας 

της. Ο δείκτης αυτός μπορεί επίσης να υπολογισθεί διαιρώντας το καθαρό εισόδημα της 

επιχείρησης με τον μέσο όρο των κοινών μετοχών, ο οποίος υπολογίζεται αν 

προστεθούν οι κοινές μετοχές των μετόχων της αρχής και του τέλους μίας περιόδου και 

διαιρεθούν με το 2, όμως στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθεί η απλοϊκή μορφή 

του δείκτη η οποία είναι :  

 

ROE (RETURN ON EQUITY) = ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ     ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο μέσος όρος του συγκεκριμένου δείκτη από το 2000-

2009, για της εισηγμένες ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να παρουσιαστεί μία 

γενικότερη εικόνα της κερδοφορίας των μεγάλων ελληνικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων την συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ενώ στο αμέσως επόμενο διάγραμμα, 

παρουσιάζεται η πορεία του δείκτη από το 2000 έως το 2009 για το κάθε ένα ίδρυμα 

ξεχωριστά 
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Διάγραμμα 5: Σταθμικός Μέσος Όρος Δείκτη ROE 

 

Με βάση το διάγραμμα είναι εμφανές ότι ο δείκτης ROE για τις περισσότερες 

εισηγμένες τράπεζες ακολουθεί μία ελαφρώς πτωτική πορεία από το 2000 έως τις αρχές 

του 2001, ενώ στην συνέχεια διαγράφεται μία σημαντικά φθίνουσα πορεία 

αναγκάζοντας τον μέσο σταθμισμένο όρο του δείκτη να φτάσει στα μέσα του 2002  από 

1,6% στο 0,9% . Όπως φαίνεται και παραπάνω, οι διακυμάνσεις του σταθμισμένου 

μέσου όρου είναι σταθερές και κινούνται γύρω από το 1% με ένα εύρος ±0,2%, μέχρι τα 

μέσα του 2007. Ένα χρόνο αργότερα(μέσα του 2008 ) ο μέσος όρος του δείκτη 

σημειώνει την ιστορικά χαμηλότερη τιμή του για τα τελευταία 8 χρόνια, αγγίζοντας το -

1,6%, αποδεικνύοντας έτσι για άλλη μία φορά πως η κρίση είχε ενσωματωθεί για τα 

καλά στο τραπεζικό σύστημα, ενώ τα επενδυθέντα κεφάλαια στις τράπεζες 

αδυνατούσαν να αποφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη. Στην πορεία διαγράφεται μια 

ανοδική πορεία του συγκεκριμένου μέσου όρου μέχρι και τα τέλη του 2009, 

παραμένοντας όμως σε αρνητικά επίπεδα. 
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Διάγραμμα 6: Η πορεία του δείκτη ROE 

 

Με βάση το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε ότι όλες οι τράπεζες ακολουθούν 

την ίδια πτωτική πορεία, ειδικά από το 2004 και μετά εκτός από τις τράπεζες Geniki, 

Emporiki (η πιο χαμηλή τιμή στο δείκτη αυτό σημειώνεται από την εν λόγω τράπεζα, το 

2008 και αγγίζει το -3) και Aspis των οποίων ο δείκτης ακολουθεί ακραίες διακυμάνσεις 

σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η απότομη πτώση του 

δείκτη ROE στην Aspis δεν οφείλεται μόνο στο πλήγμα της οικονομικής κρίσης αλλά 

και σε σοβαρά σκάνδαλα, όσων αφορά την διαχείριση κεφαλαίου της ασφαλιστικής 

εταιρίας του ομίλου, τα οποία είχαν έως αποτέλεσμα την τεράστια κρίση του και την 

απειλή της βιωσιμότητάς του. 

Στη συνέχεια κρίναμε αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε τις σταθμισμένες τιμές 

των δεικτών βάση ενεργητικού, που αφορούσαν το σύνολο των τραπεζών -στην 

συγκεκριμένη περίπτωση του δείκτη ROΕ-, και να συγκρίνουμε τις εν λόγω τιμές με τις 
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αντίστοιχες σταθμισμένες τιμές που προκύπτουν από των  διαχωρισμό των ιδιωτικών 

και δημόσιων τραπεζών και των μεγάλων και μικρών τραπεζών, βάσει της  

κεφαλοποίησής τους.  

Πίνακας 5: Ο μέσος σταθμικός δείκτης ROE 

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROΕ για το 

σύνολο των τραπεζών είναι: 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες 

και μικρές είναι: 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,029 0,033 0,034 0,025 0,025 0,032 -0,010 

ASPIS BANK 0,000 0,001 0,000 0,000 -0,003 0,000 - 

ATE BANK 0,009 0,010 0,013 0,012 0,001 -0,050 -0,043 

ATTICA BANK 0,001 -0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 - 

EUROBANK 0,035 0,024 0,026 0,029 -0,010 0,000 -0,008 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,005 0,011 0,020 0,022 0,024 0,023 0,012 

GENIKI BANK -0,020 -0,001 -0,008 -0,002 -0,001 -0,009 -0,037 

EMPORIKI BANK -0,003 0,007 -0,023 0,004 -0,252 -0,067 -0,091 

MARFIN EGNATIA BANK 0,001 0,001 0,002 0,004 0,000 -0,002 -0,002 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,039 0,035 0,021 0,028 -0,001   -0,031 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,006 0,016 0,021 0,017 0,006 0,000 -0,007 

PROTON BANK 0,000 0,000 0,001 0,001 -0,001 0,001 0,000 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,000 0,007 0,007 0,002 0,000 0,000 -0,018 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙKΟΣ ROE 0,008 0,011 0,009 0,011 -0,016 -0,006 -0,021 
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Για μεγάλες τράπεζες: 

 

Για μικρές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ASPIS BANK 0,00071 0,00168 0,0013 0,0005 -0,013 -0,046   

ATE BANK 0,02158 0,03084 0,0462 0,0469 0,0042 -0,097 -0,16 

ATTICA BANK 0,00245 -0,00194 0,0005 0,0023 0,0014 0   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,01726 0,03795 0,0736 0,0865 0,0823 0,0401 0,043 

GENIKI BANK -0,0369 -0,00318 -0,0258 -0,0059 -0,004 -0,021 -0,14 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,02661 0,02883 0,0167 0,0196 -0,003 0,0011 -0,01 

PROTON BANK 0,0027 0,00225 0,0016 0,002 -0,004 0,0002 -0 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,02248 0,02022 0,0217 0,0083 0,0009 -0,008 -0,06 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ROE 0,00711 0,01458 0,017 0,02 0,0081 -0,016 -0,05 

Πίνακας 6: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και 

μικρές 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,045 0,043 0,025 0,038 -0,007 0,006 -0,043 

ALPHA BANK 0,034 0,039 0,043 0,034 0,032 0,022 -0,014 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,012 0,026 0,032 0,023 0,006 0,005 -0,010 

EUROBANK 0,061 0,041 0,043 0,039 -0,009 0,005 -0,011 

EMPORIKI BANK -0,003 0,007 -0,027 0,006 -0,332 -0,051 -0,126 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ROE 0,030 0,031 0,023 0,028 -0,062 -0,002 -0,041 
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Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 
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Διάγραμμα 7: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και 

μικρές 

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, οι μικρές τράπεζες παρουσιάζουν 

μικρότερες τιμές ROE σε σχέση με τις μεγάλες. Γενικά οι μεγάλες τράπεζες 

παρουσιάζουν υψηλότερα κέρδη και υψηλότερο κεφάλαιο. Ακόμα μπορούμε να 

διαπιστώσουμε πως η αποτελεσματικότητα διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων για την 

πραγματοποίηση εσόδων είναι σχεδόν σταθερή στο χρόνο, σε κάθε κατηγορία 

ομαδοποίησης. Ελάχιστα υψηλότερες είναι οι τιμές μέσου σταθμικού ROE για το 

σύνολο των τραπεζών , το 2009 και 2010 και αυτό είναι δικαιολογημένο καθώς όπως 

προ είπαμε οι τράπεζες δέχτηκαν στήριξη, κεφάλαια, από την κυβέρνηση, προκειμένου 

να προλάβει τον τυχόν συστημικό κίνδυνο.   

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες 

και ιδιωτικές είναι: 
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Για δημόσιες τράπεζες: 

 

Για ιδιωτικές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,035 0,041 0,045 0,036 0,035 0,025 -0,017 

ASPIS BANK 0,000 0,001 0,000 0,000 -0,005 -0,018   

ATTICA BANK 0,001 -0,001 0,000 0,001 0,001 0,000   

EUROBANK 0,065 0,043 0,046 0,042 -0,010 0,006 -0,013 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,007 0,015 0,026 0,032 0,033 0,016 0,019 

GENIKI BANK -0,015 -0,001 -0,009 -0,002 -0,002 -0,009 -0,061 

EMPORIKI BANK -0,003 0,007 -0,029 0,006 -0,364 -0,058 -0,149 

MARFIN EGNATIA BANK 0,005 0,006 0,004 0,006 0,000 0,000 -0,003 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,013 0,027 0,034 0,025 0,006 0,006 -0,011 

PROTON BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 -0,002 0,000 0,000 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙKΟΣ ROE 0,011 0,014 0,012 0,015 -0,031 -0,003 -0,029 

 

Πίνακας 7: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και 

ιδιωτικές 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ATE BANK 0,045 0,051 0,048 0,047 0,048 0,056 0,055 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,452 0,418 0,440 0,436 0,423 0,392 0,390 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,013 0,016 0,014 0,015 0,017 0,018 0,020 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙKΟΣ ROE 0,170 0,162 0,167 0,166 0,163 0,156 0,155 
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Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 
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Διάγραμμα 8: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και 

ιδιωτικές 

 

Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως ο μέσος σταθμικός ROE για τις 

δημόσιες και ιδιωτικές τράπεζες κινείται στα ίδια επίπεδα με την πορεία του δείκτη 

κοντά στο 0. 

 

5.2. Δείκτες Αποτελεσματικότητας 

 

5.2.1 ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Από τον παρακάτω πίνακα παρατηρείται ότι οι Ελληνικές τράπεζες 

παρουσιάζουν διαχρονικά από το 2000 ως το 2005, μία σχετική πτωτική τάση στον 

δείκτη ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ενώ μετά 

παρουσιάστηκε μία ακόμα πιο έντονη πτωτική τάση στον συγκεκριμένο δείκτη, πράγμα 

που σημαίνει ότι μειώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό η αναλογία των λειτουργικών εσόδων 
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σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού. Από την όλη παρουσίαση του δείκτη 

συνάγεται ότι ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει διαχρονικά μία συνεχή επιδείνωση, καθότι 

μειώνεται το ποσοστό των λειτουργικών εσόδων τους σε σχέση με την συνολική 

περιουσία των τραπεζών. Η κατάσταση αυτή δείχνει έντονα την επιδεινούμενη 

κατάσταση των λειτουργικών εσόδων των ελληνικών τραπεζών. Για την περαιτέρω 

διερεύνηση του σχετικού δείκτη, ο οποίος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον 

τραπεζικό κλάδο, κρίθηκε σκόπιμο να μελετηθούν ιδιαίτερα τα δύο τελευταία  έτη, τα 

οποία δείχνουν την σχετική σταθεροποίηση του δείκτη μας και την υφιστάμενη 

κατάσταση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.  
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Διάγραμμα 9: Η πορεία του δείκτη ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Πιο συγκεκριμένα, από τη σύγκριση του μέσου δείκτη του κλάδου με τους 

επιμέρους δείκτες των επιχειρήσεων προκύπτει ότι το 2007 μόνο η ALPHA BANK και  
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ιδιαίτερα η EMPORIKI BANK παρουσιάζουν τιμές μικρότερες του μέσου του κλάδου, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι δύο αυτές τράπεζες παρουσιάζουν το μικρότερο ποσό 

λειτουργικών εσόδων σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού τους. Αντίθετα, από τις 

υπόλοιπες τράπεζες η GENINI BANK παρουσιάζει τα υψηλότερα λειτουργικά έσοδα σε 

σχέση με το σύνολο του ενεργητικού της. Ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγάλες 

τράπεζες , όπως η ΕΤΕ(0,028580441)  και η PIREUS BANK(0,032315149) 

παρουσιάζουν μικρότερους δείκτες από ότι οι μικρότερες τράπεζες. Εξάλλου οι 

δημόσιες τράπεζες (ΑΤΕ, ΤΤ) παρουσιάζουν δείκτες λίγο υψηλότεροι του μέσου του 

κλάδου.  

 

 

Διάγραμμα 10: Μέση σταθμική πορεία των τραπεζών 

 

Η ίδια περίπου κατάσταση με το 2007 παρατηρείται και το 2008. Πιο 

συγκεκριμένα από τη σύγκριση του μέσου δείκτη του κλάδου με τους επιμέρους δείκτες 

των επιχειρήσεων προκύπτει ότι το 2008 και πάλι μόνο η ALPHA BANK και  ιδιαίτερα 

η EMPORIKI BANK παρουσιάζουν τιμές μικρότερες του μέσου του κλάδου, πράγμα 

που σημαίνει ότι οι δύο αυτές τράπεζες παρουσιάζουν το μικρότερο ποσό λειτουργικών 
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εσόδων σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού τους. Αντίθετα, από τις υπόλοιπες 

τράπεζες η GENINI BANK παρουσιάζει τα υψηλότερα λειτουργικά έσοδα σε σχέση με 

το σύνολο του ενεργητικού της. Ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι οι μεγάλες τράπεζες , 

όπως η ΕΤΕ(0,030878278)  και η PIREUS BANK(0,019699481) παρουσιάζουν 

μικρότερους δείκτες από ότι οι μικρότερες τράπεζες. Εξάλλου οι δημόσιες τράπεζες 

(ΑΤΕ, ΤΤ) παρουσιάζουν δείκτες λίγο υψηλότεροι του μέσου του κλάδου.  

 

 

Διάγραμμα 11: Μέση σταθμική πορεία των τραπεζών 

 

Στη συνέχεια κρίναμε αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε τις σταθμισμένες τιμές 

των δεικτών βάση ενεργητικού, που αφορούσαν το σύνολο των τραπεζών -στην 

συγκεκριμένη περίπτωση του δείκτη Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων/Σύνολο 

Ενεργητικού-, και να συγκρίνουμε τις εν λόγω τιμές με τις αντίστοιχες σταθμισμένες 

τιμές που προκύπτουν από των  διαχωρισμό των ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών και 

των μεγάλων και μικρών τραπεζών, βάσει της κεφαλοποίησής τους. 
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Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROΕ για το σύνολο 

των τραπεζών είναι: 

 

Πίνακας 8:  Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROΕ ΟΣ 

ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες 

και μικρές είναι: 

Για μεγάλες τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,014 0,007 0,007 0,006 0,002 0,000 0,007 

ALPHA BANK 0,009 0,003 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,004 0,002 0,003 0,002 0,003 0,000 0,001 

EUROBANK 0,011 0,006 0,005 0,005 0,005 0,000 0,003 

EMPORIKI BANK 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,004 0,002 

MEΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,009 0,004 0,004 0,004 0,003 0,002 0,003 

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,009 0,003 0,002 0,002 0,002 0,005 0,002 

ASPIS BANK 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

ATE BANK 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,004 0,003 

ATTICA BANK 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

EUROBANK 0,011 0,006 0,005 0,005 0,005 0,000 0,003 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,005 0,002 

GENIKI BANK 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 

EMPORIKI BANK 0,005 0,003 0,003 0,002 0,002 0,004 0,002 

MARFIN EGNATIA BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,000 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,014 0,007 0,007 0,006 0,002 0,000 0,007 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,004 0,002 0,003 0,002 0,003 0,000 0,001 

PROTON BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,004 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
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Για μικρές τράπεζες 

 

Πίνακας 9:  Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROΕ μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και 

μικρές  

 

Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
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Διάγραμμα 12: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROΕ μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και 

μικρές 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ASPIS BANK 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

ATE BANK 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,004 0,003 

ATTICA BANK 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,005 0,002 

GENIKI BANK 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 

MARFIN EGNATIA BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,000 

PROTON BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,001 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, ο μέσος σταθμικός δείκτης 

αποτελεσματικότητας για το σύνολο των τραπεζών παρουσιάζει υψηλές τιμές με 

αποκορύφωμα το 2004, μια χρονιά που το οικονομικό κλίμα στην χώρα μας ήταν 

ιδιαίτερα ευνοικό εν όψει των ολυμπιακών αγώνων που διοργάνωνε η χώρα. Δεν θα 

πρέπει να ξεχάσουμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι κάποιες τράπεζες είχαν αναλάβει 

και την χορηγία ή υποστήριξη ή προμήθεια αυτού του λαμπρού γεγονότος και έγιναν 

έτσι πόλος έλξης πολλών ξένων επενδυτών. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στην Alpha 

Bank η οποία στήριξε την διοργάνωση από την ημέρα της ανακήρυξης της ως Μέγα 

Εθνικό Χορηγό των Ολυμπιακών Αγώνων για την επιτυχή προετοιμασία και υλοποίηση 

των Αγώνων
9
. Όπως ήταν αναμενόμενο σε τέτοιου είδους προσπάθειες προέβηκαν μόνο 

μεγάλες και οικονομικά ισχυρές τράπεζες όπως η Alpha Bank και η EFG Eurobank 

Ergasias γεγονός που δικαιολογεί και τις υψηλότερες τιμές που φέρουν έναντι των 

μικρών τραπεζών. Η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 αποτέλεσε μια πολύ 

καλή ευκαιρία παρατήρησης των δραστηριοτήτων των ελληνικών ισχυρών τραπεζών, 

πριν και κατά τη διάρκεια των Αγώνων, καθώς και της αξιολόγησης των κινήσεων 

αυτών από την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά
10

. Ακόμα αξίζει να αναφέρουμε ότι 

στις 29/08/2011, δημοσιεύσεις ήθελαν τις  συγκεκριμένες δύο εξεταζόμενες τράπεζες, 

Eurobank και Αlpha Bank,  να  προχωρούν σε μεγάλη τραπεζική συμφωνία , και να  

ανακοινώνουν δημοσίως τη συγχώνευση τους
1112

. Η συγχώνευση αυτή έρχεται στη 

στιγμή που οι τράπεζες βρίσκονται αντμέτωπες με προβλήματα ρευστότητας και 

κεφαλαιακής επάρκειας, λόγω των ζημιών που θα υποστούν από την ανταλλαγή 

ομολόγων. 

                                                           
9
 ‘’Ολυμπιακοί Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2004’’, Δελτίο ALPHA BANK, 

http://www.alphabank.com.cy/social_resp2a.shtm#top 

 

10
 ‘’ Η παντοδυναμία των χορηγών’’, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: ΧΡΗΜΑ,  Μάρτιος 2005, Τεύχος 308, 

http://www.hrima.gr/article.asp?view=230&ref=228 

11 ‘’Eurobank και Αlpha Bank, έσονται εις τράπεζαν μίαν’’, daily news 24, 28/08/2011, 

http://www.dailynews24.gr/el/economy/companies/item/6069-eurobank-and-alpha-bank-to-bank-an-

esontai.html 

12
 ‘’Όλοι οι όροι του deal Alpha-Eurobank’’, Euro2Day, 29/08/11, 

http://www.euro2day.gr/article_print.aspx?amid=654297 

http://www.eurobank.gr/
http://www.eurobank.gr/
http://www.alphabank.com.cy/social_resp2a.shtm#top
http://www.hrima.gr/article.asp?view=230&ref=228
http://www.dailynews24.gr/el/economy/companies/item/6069-eurobank-and-alpha-bank-to-bank-an-esontai.html
http://www.dailynews24.gr/el/economy/companies/item/6069-eurobank-and-alpha-bank-to-bank-an-esontai.html
http://www.euro2day.gr/article_print.aspx?amid=654297
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Βάσει εκτιμήσεων, η συγχώνευση Alpha-Eurobank θα αλλάξει το κλίμα στην αγορά, θα 

πυροδοτήσει νέο κύκλο διεργασιών και παράλληλα θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη των 

διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων στις μετοχές των ελληνικών τραπεζών
13

. 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROA μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες 

και ιδιωτικές είναι: 

Για δημόσιες τράπεζες: 

 

Για ιδιωτικές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,011 0,003 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 

ASPIS BANK 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

ATTICA BANK 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000   

EUROBANK 0,021 0,010 0,009 0,007 0,005 0,004 0,005 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,004 0,003 0,004 0,004 0,003 0,003 0,004 

GENIKI BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

EMPORIKI BANK 0,005 0,003 0,004 0,003 0,003 0,003 0,004 

MARFIN EGNATIA BANK 0,004 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,008 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,002 

PROTON BANK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

MEΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,006 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

Πίνακας 10:  Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROΕ μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και 

ιδιωτικές  

                                                           
13

 “Συγχωνεύονται Eurobank-Alpha Bank, με στρατηγικό επενδυτή το Κατάρ: Τη Δευτέρα οι επίσημες 

ανακοινώσεις. Αφετηρία ραγδαίων εξελίξεων στον τραπεζικό τομέα”, Σοφοκλέουςin, 27/08/2011, 

http://www.sofokleousin.gr/archives/81993 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ATE BANK 0,009 0,007 0,007 0,006 0,005 0,005 0,006 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,012 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006 0,006 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,010 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,005 

MEΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 0,010 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,006 

http://www.sofokleousin.gr/archives/81993
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: 

 

Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 

 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
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Διάγραμμα 13:  Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ROΕ μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες 

και ιδιωτικές  

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω διάγραμμα, και πάλι ο μέσος σταθμικός 

δείκτης αποτελεσματικότητας για το σύνολο των τραπεζών παρουσιάζει υψηλές τιμές 

με αποκορύφωμα το 2004, μια χρονιά που το οικονομικό κλίμα στην χώρα μας ήταν 

ιδιαίτερα ευνοικό εν όψει των ολυμπιακών αγώνων που διοργάνωνε η χώρα.  
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5.2.2  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

Ο δείκτης ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ παρουσίασε 

διαχρονικά μία σχετική διαχρονική σταθερότητα με έξαρση σε όλες τις τράπεζες το 

διάστημα 2005-2007. Μετά το έτος αυτό παρατηρείται μία διαχρονική μείωση του 

δείκτη στις περισσότερες οφειλόμενη στα καθαρά κέρδη των τραπεζών. Σε γενικές 

γραμμές ο δείκτης στις περισσότερες τράπεζες για την περίοδο 2000-2008, παρουσίασε 

μία ελαφριά πτωτική τάση με εξαίρεση, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα 

Πειραιώς, την Alpha Bank και την Τράπεζα Κύπρου. Η Τράπεζα Πειραιώς ξεκίνησε με 

χαμηλές τιμές στο δείκτη και ενώ τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα στην περίοδο των 

προβλέψεων, οι άλλες τράπεζες παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις  οι συγκεκριμένη 

παρουσιάζει ανοδική τάση οφειλόμενη βασικά στη μείωση των απασχολουμένων και 

την αύξηση των κερδών. Αντίθετα, στην Alpha Bank και την Τράπεζα Κύπρου παρά 

την αύξηση των εργαζομένων η αύξηση των κερδών είναι αναλογικά πολύ μεγαλύτερη 

αυτής των εργαζομένων  με αποτέλεσμα να δικαιολογείται η αυξητική τάση του δείκτη. 

Γενικά μία πτωτική τάση δεν πρέπει να κριθεί μόνο αρνητικά γιατί μπορεί να συνδέεται 

με την επιδίωξη των τραπεζών για περιορισμό εργαζομένων και την αύξηση του 

χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και επομένως στην αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας. Στις τράπεζες που μελετάμε παρατηρείται σε γενικές γραμμές πτωτική τάση 

οφειλόμενη τόσο στην οριακή αύξηση των εργαζομένων σε κάποιες τράπεζες όσο και 

στην μεγαλύτερη αναλογικά μείωση των κερδών.  
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Διάγραμμα 14: Η πορεία του δείκτη ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

5.3. Δείκτες Πιστωτικού Κινδύνου 

 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου είναι μια 

κατηγορία δεικτών με ιδιαίτερη σημασία για τη βιωσιμότητα οποιασδήποτε 

επιχείρησης, ιδιαίτερα όταν η επιχείρηση αυτή είναι μια τράπεζα, της οποίας οι 

δραστηριότητες σχετίζονται άμεσα με την παροχή πιστώσεων και τη συνεχή κίνηση 

κεφαλαίων όπου απαιτείται ακριβής και αξιόπιστος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός 

για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της. 

Έτσι λοιπόν, κρίνεται απαραίτητο στα πλαίσια της εργασίας αυτής να 

μελετηθούν και να αναλυθούν διεξοδικά κάποιοι αντιπροσωπευτικοί δείκτες έτσι ώστε 

να αναπαρασταθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κατάσταση του πιστωτικού 

κινδύνου που επικρατεί στις εισηγμένες ελληνικές τράπεζες κατά την περίοδο πριν και 

μετά την ευρύτερη κρίση που εξαπλώθηκε στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 
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Στα πλαίσια της ανάλυσης του πιστωτικού κινδύνου επιλέχθηκαν να διερευνηθούν δυο 

αντιπροσωπευτικοί δείκτες οι οποίοι είναι:  

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

 

5.3.1 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ 

ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

 

Διερευνώντας τον αριθμοδείκτη αυτόν για την περίοδο μεταξύ 2000 και 2009 

εξάγεται μια εικόνα σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο και συγκεκριμένα με τις 

επισφάλειες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωπες οι ελληνικές εισηγμένες τράπεζες τόσο 

πριν, κατά την κορύφωση, αλλά και μετά τον εφησυχασμό της γενικότερης 

χρηματοπιστωτικής κρίσης.  

Ακολούθως, για την καλύτερη αντίληψη των γεγονότων που συνέβησαν επηρεάζοντας 

την ευρύτερη κατάσταση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος  παρατίθεται η 

διαγραμματική απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης του σταθμισμένου μέσου όρου του 

δείκτη αυτού του συνόλου των μελετώμενων τραπεζικών ιδρυμάτων
14

 

 

 

                                                           
14

 Για τον υπολογισμό του σταθμικού μέσου, το κριτήριο στάθμισης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

συνολικό Ενεργητικό των αναλυόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων ως το πιο αντιπροσωπευτικό κριτήριο 

μεγέθους και συμμετοχής της κάθε τράπεζας στη συνολική τραπεζική αγορά. 
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Διάγραμμα 15:  Η πορεία του μέσου όρου του δείκτη ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 

Αναλύοντας το παραπάνω διάγραμμα συμπεραίνει κανείς ότι από το 2001 

παρατηρείται μια αύξηση του δείκτη ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ, με κορύφωση το 2004 όπου ο μέσος 

δείκτης για τις αναλυόμενες τράπεζες φτάνει το 0,075%. Έπειτα, μέχρι το 2007 

ακολουθεί μια σταθερή μείωση του μέσου δείκτη όπου το έτος αυτό ισούται με 0,035%. 

Σε αυτή τη μείωση συντελεί εν μέρει και η σταθερή αύξηση των απαιτήσεων κατά 

πελατών, η οποία παρατηρείται σε όλες τις τράπεζες, γεγονός που υποδεικνύει τη 

σταθερή πιστωτική επέκταση των τραπεζικών ιδρυμάτων με την ολοένα και μεγαλύτερη 

επένδυση του ενεργητικού σε απαιτήσεις κατά πελατών. 

Ενδεικτικό της υγείας και βιωσιμότητας των μελετώμενων ελληνικών 

τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η ευρύτερη θετική οικονομική συγκυρία και η σχετικά 

“σφικτή” νομισματική πολιτική που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 

το βασικό επιτόκιο του ευρώ να αυξάνεται σταδιακά μέχρι και το 2007. 

Από το 2007 και έπειτα, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό και από το παραπάνω 

διάγραμμα παρατηρείται μια άνοδος του δείκτη αυτού, γεγονός που σημαίνει μια 

σταδιακή επιδείνωση της θέσης των μελετώμενων τραπεζικών ιδρυμάτων, όσον αφορά 

τον πιστωτικό κίνδυνο στον οποίον είναι εκτεθειμένες. Χαρακτηριστικό της 

επιδείνωσης της κατάστασης του κινδύνου επισφαλειών που δύνανται να 



 

 

[67] 

 

 

 

 

αντιμετωπίσουν οι τράπεζες είναι η κατακόρυφη άνοδος του μελετώμενου δείκτη 

μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου στο ύψος του 0,074%  κατά το έτος 2009. 

Επιπλέον,  η αύξηση του πιστωτικού κινδύνου τον οποίο αντιμετωπίζουν οι ελληνικές 

τράπεζες φαίνεται να είναι ένα μέρος μόνο της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας που 

επικρατεί στο σύνολο της Ευρωζώνης, γεγονός που μαρτυράτε από τη γενικότερη 

χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την πλευρά της ΕΚΤ, μιας και το βασικό 

επιτόκιο του ευρώ σταδιακά μειώνεται, σε μια προσπάθεια για αντιμετώπιση της 

επερχόμενης κρίσης και αναθέρμανση της ευρύτερης αγοράς. 

Περνώντας σε μια αναλυτικότερη προσέγγιση της πορείας του δείκτη αυτού για 

τις τράπεζες, παρατηρείται ότι κατά τα έτη 2007-2008 ο δείκτης αυτός αυξάνεται 

ιδιαίτερα για τις τράπεζες PROTON και Εurobank. Ακολούθως, παρατίθεται η 

διαγραμματική απεικόνιση της εξέλιξης του δείκτη αυτού για τις 2 προαναφερθέντα 

τραπεζικά ιδρύματα από το 2006 έως το 2009, περίοδος που θεωρείται η κορύφωση της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. 

 

 

Διάγραμμα 16:  Η πορεία του μέσου όρου του δείκτη ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ / 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ για την Proton Bank και την Eurobank 
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5.3.2  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

;Ο δεύτερος δείκτης μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, του οποίου η ανάλυση 

κρίθηκε απαραίτητη για την εξαγωγή ενός περισσότερο αξιόπιστου αποτελέσματος για 

την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα 

μελετώντας τα αποτελέσματα των εισηγμένων τραπεζικών ιδρυμάτων είναι ο δείκτης 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
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Διάγραμμα 17: Η πορεία του δείκτη ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)  

 

;Ο δείκτης αυτός, όπως γίνεται κατανοητό, μπορεί να δώσει μια καλή εικόνα για 

το ποσό το οποίο ένα τραπεζικό ίδρυμα επιλέγει να επενδύσει σε απαιτήσεις κατά 

πελατών- χορηγώντας δηλαδή δάνεια σε πελάτες σε σχέση με το σύνολο του 

Ενεργητικού που κατέχει. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο δείκτης αυτός δεν αποτελεί μια 

άμεση απεικόνιση του πιστωτικού κινδύνου με τον οποίο μπορεί να έρθει αντιμέτωπη 

μια τράπεζα, και αυτό διότι τα μεγέθη τα οποία τον απαρτίζουν είναι οι απαιτήσεις κατά 

πελατών και το συνολικό ενεργητικό. Έτσι, εφόσον δεν υπολογίζεται πουθενά κάποιο 

ποσό που αναφέρεται σε επισφάλειες ή προβλέψεις, το μέγεθος του δείκτη αυτού μπορεί 

να εκφράσει μόνο έναν ενδεχόμενο δυνητικό πιστωτικό κίνδυνο. Το συμπέρασμα αυτό 
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προκύπτει από την λογική του ότι όσο περισσότερο ένα τραπεζικό ίδρυμα επενδύει σε 

Απαιτήσεις σε σχέση με το Συνολικό Ενεργητικό, τόσο περισσότερες πιθανότητες 

υπάρχουν να έρθει αντιμέτωπο με επισφάλειες η εκπρόθεσμη είσπραξη των 

απαιτήσεων. Η πορεία του δείκτη αυτού, μπορεί να χαρακτηριστεί σε γενικές γραμμές 

ως ανάλογη της εξέλιξης του πρώτου δείκτη μελετώντας το παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

 

Διάγραμμα 18: Η πορεία του μέσου όσου δείκτη ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη του  μέσου όρου του δείκτη για το σύνολο 

των μελετώμενων τραπεζών, διαπιστώνεται μια κατακόρυφη άνοδος της πιστωτικής 

επέκτασης μεταξύ των ετών 2001 – 2002, ενώ μέχρι το 2008 επικρατεί μια σχετική 

σταθερότητα στις τιμές του δείκτη σε επίπεδα γύρω στο 4,5%.Από τις μελετώμενες 

τράπεζες διακρίνονται οι ακόλουθες τρείς για τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές του δείκτη 

αυτού, γεγονός το οποίο εμμέσως συμβάλλει σε αύξηση του δυνητικού  πιστωτικού 

κινδύνου τον οποίον αναμένεται να αντιμετωπίσουν αυτά τα τραπεζικά ιδρύματα σαν 

αποτέλεσμα του μεγάλου όγκου των απαιτήσεων σε σχέση με το Ενεργητικό τους. 
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Διάγραμμα 19: Η πορεία του μέσου όσου δείκτη ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ για τις Geniki Bank, Aspis Bank και Emporiki Bank 

 

Χαρακτηριστικό της χαλαρής πιστωτικής πολιτικής η οποία μπορεί να οδηγήσει 

σε δύσκολες καταστάσεις τις τράπεζες αυτές στο μέλλον είναι το γεγονός ότι επενδύουν 

περίπου το 80% του Ενεργητικού τους σε Απαιτήσεις κατά πελατών τους, το οποίο σε 

γενικές γραμμές αποτελεί μια σχετικά ριψοκίνδυνη τακτική διότι ο πιστωτικός κίνδυνος 

κατά συνέπεια αυξάνεται, όσο και αν γίνεται προσπάθεια για να διαχειρισθεί ο όγκος 

αυτός των απαιτήσεων και να αποφευχθούν οι επισφάλειες.  

Στη συνέχεια κρίναμε αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε τις σταθμισμένες τιμές 

των δεικτών βάση ενεργητικού, που αφορούσαν το σύνολο των τραπεζών -στην 

συγκεκριμένη περίπτωση του δείκτη Απαιτήσεις κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού -, 

και να συγκρίνουμε τις εν λόγω τιμές με τις αντίστοιχες σταθμισμένες τιμές που 

προκύπτουν από των  διαχωρισμό των ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών και των 

μεγάλων και μικρών τραπεζών, βάσει της κεφαλοποίησής τους. 

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Απαιτήσεις 

κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού είναι: 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,105 0,100 0,099 0,099 0,112 0,210 0,100 

ASPIS BANK 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 0,000   

ATE BANK 0,075 0,053 0,048 0,047 0,056 0,114 0,064 

ATTICA BANK 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

EUROBANK 0,103 0,100 0,106 0,104 0,117 0,000 0,075 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,047 0,043 0,045 0,048 0,063 0,134 0,059 

GENIKI BANK 0,013 0,011 0,010 0,009 0,011 0,020 0,015 

EMPORIKI BANK 0,069 0,061 0,057 0,051 0,059 0,107 0,069 

MARFIN EGNATIA BANK 0,011 0,009 0,020 0,025 0,033 0,065 0,008 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,126 0,112 0,115 0,111 0,041 0,000 0,146 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,062 0,060 0,066 0,075 0,090 0,000 0,049 

PROTON BANK 0,000 0,000 0,003 0,004 0,003 0,006 0,000 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,000 0,012 0,017 0,017 0,019 0,000 0,037 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 0,048 0,044 0,046 0,046 0,047 0,050 0,057 

Πίνακας 11: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Απαιτήσεις κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού 

 

 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Απαιτήσεις κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού μετά 

τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και μικρές είναι: 

 

Για μεγάλες τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,147 0,139 0,139 0,151 0,188 0,192 0,202 

ALPHA BANK 0,122 0,117 0,125 0,134 0,142 0,146 0,138 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,119 0,100 0,104 0,102 0,090 0,076 0,067 

EUROBANK 0,183 0,172 0,173 0,142 0,113 0,099 0,103 

EMPORIKI BANK 0,059 0,065 0,068 0,070 0,078 0,081 0,095 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 0,126 0,119 0,122 0,120 0,122 0,119 0,121 
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Για μικρές τράπεζες 

Πίνακας 12: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Απαιτήσεις κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού μετά τον 

διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και μικρές 
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Διάγραμμα 20: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Απαιτήσεις κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού μετά τον 

διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και μικρές 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ASPIS BANK 0,015 0,016 0,016 0,022 0,024 0,021   

ATE BANK 0,181 0,161 0,169 0,182 0,205 0,224 0,232 

ATTICA BANK 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,169 0,148 0,168 0,185 0,217 0,234 0,215 

GENIKI BANK 0,024 0,029 0,035 0,036 0,042 0,047 0,054 

MARFIN EGNATIA BANK 0,125 0,125 0,115 0,096 0,075 0,030 0,031 

PROTON BANK 0,013 0,005 0,011 0,015 0,013 0,002 0,001 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,027 0,037 0,054 0,065 0,076 0,082 0,135 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 0,072 0,065 0,071 0,075 0,082 0,080 0,111 
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Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από το παραπάνω διάγραμμα, ο μέσος 

σταθμικός δείκτης των μεγάλων τραπεζών είναι πολύ πάνω από τις αντίστοιχες τιμές 

των μικρών τραπεζών. Κάτι τέτοιο μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι οι 

μεγάλες τράπεζες διαθέτουν πιο οργανωμένα συστήματα διαχείρησης απαιτήσεων με 

αποτέλεσμα να προσελκύουν όλο και περισσότερους πελάτες με ανοιχτους 

λογαριασμούς δανείων. Μάλιστη η τιμή του εξεταζόμενου δείκτη μας κινείται σε 

μηδενικα επίπεδα καθ’ όλη την εξεταζόμενη χρονική περίοδο, στην περίπτωση τον 

μικρώ τραπεζών. 

 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Απαιτήσεις κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού μετά 

τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές είναι: 

 

Για δημόσιες τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ATE BANK 0,159 0,143 0,145 0,157 0,166 0,164 0,164 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,336 0,330 0,355 0,368 0,415 0,399 0,377 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,023 0,033 0,046 0,056 0,062 0,060 0,096 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 0,173 0,169 0,182 0,193 0,214 0,208 0,213 
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Για ιδιωτικές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,129 0,122 0,132 0,143 0,156 0,167 0,164 

ASPIS BANK 0,006 0,006 0,006 0,008 0,010 0,009   

ATTICA BANK 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000   

EUROBANK 0,192 0,181 0,184 0,151 0,124 0,114 0,122 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,069 0,058 0,059 0,069 0,087 0,094 0,097 

GENIKI BANK 0,010 0,011 0,012 0,013 0,017 0,019 0,024 

EMPORIKI BANK 0,063 0,068 0,072 0,074 0,085 0,093 0,112 

MARFIN EGNATIA BANK 0,051 0,049 0,041 0,036 0,030 0,012 0,014 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,125 0,105 0,110 0,108 0,098 0,087 0,080 

PROTON BANK 0,005 0,002 0,004 0,006 0,005 0,001 0,001 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ 0,066 0,060 0,062 0,061 0,061 0,060 0,077 

Πίνακας 13: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Απαιτήσεις κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού μετά τον 

διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές 

 

Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ 
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Διάγραμμα 21: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Απαιτήσεις κατά πελατών/Σύνολο Ενεργητικού μετά τον 

διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές 
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Από το παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι οι δημόσιες τράπεζες, σε όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο, παρουσιάζουν υψηλότερες απαιτήσεις σε σχεση με το ενεργητικό, 

και συνεπώς έσοδα σε σχέση με τις ιδιωτικές τράπεζες. Το γεγονός αυτό δεν είναι 

παράλογο καθώς οι ιδιωτικές τράπεζες, στο φόβο τις απερχόμενης κρίσης έθεσαν 

αυστηρούς όρους δανειόδοτησης και έγιναν λίγοτερο ελκυστικές. Πέρα από αυτό θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι οι ιδιωτικές τράπεζες δεν εμνεέουν τόση 

εμπιστοσύνη λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα τους. 

 

5.4. Δείκτης Ρευστότητας 

 

5.4.1  (ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ + ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ) / ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Ο συγκεκριμένος δείκτης ανήκει στην κατηγορία των δεικτών οι οποίοι 

εξετάζουν την ρευστότητα μιας εταιρίας. Η ρευστότητα για τις Τράπεζες είναι η 

ευχέρεια ικανοποίησης των αναγκών της, όταν παρίσταται η σχετική ανάγκη και η 

δυνατότητά της να αντλεί χρηματοδότηση μέσω μη επώδυνης ρευστοποίησης στοιχείων 

του ενεργητικού της. Στην συγκεκριμένη ανάλυση επιλέξαμε τον συγκεκριμένο δείκτη 

ρευστότητας λόγω του είδους των εταιριών που εξετάζουμε (Τραπεζικά Ιδρύματα), 

καθώς, χαρακτηριστικά στοιχεία του ισολογισμού που δείχνουν την ρευστότητα σε μια 

Τράπεζα είναι το ταμείο της και τα διαθέσιμά της καθώς επίσης και τα αξιόγραφα τα 

οποία έχει στην διάθεσή της. Γι’ αυτόν τον λόγο λοιπόν, επιλέξαμε τον συγκεκριμένο 

δείκτη για να μετρήσουμε την ρευστότητα των ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων στο 

χρονικό διάστημα που εξετάζουμε (δηλαδή κατά κύριο λόγο από το 2000 έως το 2009), 

το οποίο αφορά τα χρόνια λίγο πριν την οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα και 

κατά την διάρκεια αυτής. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε σε πίνακα και διαγραμματικά 

το πώς διαμορφώθηκε αυτός ο δείκτης ρευστότητας για τις εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Τράπεζες κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα. 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,33 0,33 0,12 0,05 0,09 0,22 0,20 0,15 0,18 0,13 0,17 

ASPIS BANK 0,04 0,02 0,02 0,07 0,09 0,09 0,06 0,05 0,04 0,18 - 

ATE BANK 0,24 0,19 0,16 0,14 0,13 0,24 0,19 0,17 0,13 0,17 0,20 

ATTICA BANK 0,30 0,12 0,11 0,10 0,08 0,11 0,08 0,07 0,05 0,08 - 

EUROBANK 0,30 0,26 0,32 0,32 0,25 0,25 0,23 0,16 0,12 0,10 0,12 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ      0,21 0,20 0,19 0,16 0,14 0,15 0,17 

GENIKI BANK 0,38 0,28 0,21 0,20 0,27 0,92 0,94 0,94 0,95 0,95 0,95 

EMPORIKI BANK 0,15 0,00 0,03 0,02 0,03 0,08 0,11 0,14 0,10 0,08 0,07 

MARFIN EGNATIA 

BANK 

0,08 0,07 0,03 0,04 0,07 0,07 0,11 0,09 0,21 0,25 0,21 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

0,16 0,05 0,02 0,02 0,02 0,04 0,04 0,06 0,02 0,13 0,18 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,37 0,33 0,28 0,18 0,13 0,08 0,16 0,18 0,15 0,17 0,16 

PROTON BANK    0,05 0,14 0,10 0,01 0,21 0,21 0,24 0,43 0,25 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

      0,62 0,52 0,46 0,38 0,25 0,25 0,35 0,20 

Πίνακας 14: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη (ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ + ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ) / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στον παραπάνω πίνακα υπάρχουν κάποια 

κενά κελιά για ορισμένες Τράπεζες. Τα κενά αυτά κελιά οφείλονται στην έλλειψη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων από τους ισολογισμούς των αντίστοιχων Τραπεζών για 

τα συγκεκριμένα έτη ή στην ανυπαρξία ισολογισμών γι’ αυτά τα έτη. 
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Διάγραμμα 22: Η πορεία του δείκτη (ΤΑΜΕΙΟ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ + ΚΡΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ) / 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στην παραπάνω διαγραμματική απεικόνιση 

του δείκτη ρευστότητας από το 2000 έως το 2010 για όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα που 

εξετάζουμε η οικονομική κρίση δεν είναι ιδιαίτερα αισθητή. Πιο συγκεκριμένα κατά το 

χρονικό διάστημα 2000-2004 ο συγκεκριμένος δείκτης ακολουθεί σταθερά αμετάβλητη 

ή με αμελητέες διακυμάνσεις πορεία για όλες σχεδόν τις Τράπεζες. Στο χρονικό 

διάστημα που μόλις αναφερθήκαμε αξίζει να επισημάνουμε ότι κατά το 2000 και 2001 ο 

δείκτης ρευστότητας για όλα τα Τραπεζικά Ιδρύματα ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Αυτό 

πιθανώς να οφείλεται αφενός στις έντονες διαταραχές στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών που έλαβαν χώρα αυτήν την χρονική περίοδο (κάτι που κλόνισε την 

εμπιστοσύνη όχι μόνο των επενδυτών αλλά και των Ελλήνων καταθετών, οι οποίοι είναι 

μια από τις σημαντικές πηγές που προσφέρουν ρευστότητα στα Τραπεζικά Ιδρύματα) 

και αφετέρου σε διεθνή γεγονότα όπως το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους 

πύργους στην Αμερική (κάτι που επίσης κλόνισε τον επενδυτικό κόσμο και προκάλεσε 

έντονη ανασφάλεια). 

Από το 2004 έως και το 2005 η ρευστότητα σχεδόν όλων των τραπεζών δείχνει 

να ακολουθεί αυξητική πορεία, η οποία όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έντονη παρά 

μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις όπως αυτή της ALPHA BANK, της ΑΤΕ και της 
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GENIKI BANK. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να πούμε πως η ρευστότητα της GENIKI 

BANK δείχνει να τριπλασιάζεται το 2005 σε σχέση με το 2004. Το 2005 έως και το 

2007 η ρευστότητα των περισσότερων Τραπεζών παραμένει σχεδόν αμετάβλητη (σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χαρακτηριστεί και ελαφρώς καθοδική) με μόνη 

εξαίρεση την PROTON BANK η οποία δείχνει να αυξάνει την ευχέρειά της για 

ικανοποίηση των αναγκών της όταν παρίσταται σχετική ανάγκη (funding liquidity). 

Το 2007 και το 2008 είναι τα χρόνια στα οποία άρχισε τυπικά η ουσιαστική ύφεση για 

την ελληνική οικονομία. Το χρονικό αυτό διάστημα η ρευστότητα όλων των ελληνικών 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων φαίνεται νε παραμένει αμετάβλητη ή να μειώνεται οριακά. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η μόνη Τράπεζα η οποία κατάφερε εν μέσω της οικονομικής 

κρίσης να πραγματοποιήσει αύξηση της ρευστότητάς της είναι η MARFIN EGNATIA 

BANK η οποία μάλιστα από ότι φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα κατάφερε να 

διπλασιάσει τον δείκτη ρευστότητά της λόγω της απορρόφησης των Τραπεζών Λαϊκή 

και Εγνατία (βλ. Παράρτημα, Πίνακας 1) που είχε μόλις προηγηθεί. 

;Με βάση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που έχουμε για το 2009 η ρευστότητα 

των περισσότερων τραπεζών συνεχίζει να ακολουθεί την ίδια πορεία με αυτή που είχε 

τα προηγούμενα δύο χρόνια, ωστόσο οι τράπεζες ASPIS BANK, PROTON και 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο είναι οι πρώτες που δείχνουν να ξεφεύγουν από την 

οικονομική ύφεση και να αυξάνουν το συγκεκριμένο δείκτη κατά το 2009. Όπως 

βλέπουμε λοιπόν η ρευστότητα των ελληνικών Τραπεζών επηρεάστηκε από την 

οικονομική κρίση (2007-2009) ως εξής: 

Η ρευστότητα των περισσότερων κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου παρέμεινε 

αμετάβλητη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.  

Ορισμένες μάλιστα Τράπεζες παρουσίασαν μείωση της ρευστότητάς του κατά την 

περίοδο 2007-2008. 

Η αρνητική αυτή εξέλιξη (αρνητική σε σχέση με την πορεία που είχε ο δείκτης 

ρευστότητας των περισσότερων Τραπεζών από το 2000 μέχρι και το 2006) επηρέασε 

σημαντικά και έκανε πιο δυσμενή την γενικότερη οικονομική κατάσταση της Ελλάδος, 

η οποία σαφώς βρισκόταν στα πρόθυρα της ύφεσης και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 
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τα Τραπεζικά Ιδρύματα αποτελούν έναν από τους βασικότερους κινητήριους μοχλούς 

στην οικονομία της Ελλάδος. 

Στη συνέχεια κρίναμε αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε τις σταθμισμένες τιμές 

των δεικτών βάση ενεργητικού, που αφορούσαν το σύνολο των τραπεζών -στην 

συγκεκριμένη περίπτωση του δείκτη (Ταμείο & Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα 

αξιόγραφα)/ Σύνολο Ενεργητικού-, και να συγκρίνουμε τις εν λόγω τιμές με τις 

αντίστοιχες σταθμισμένες τιμές που προκύπτουν από των  διαχωρισμό των ιδιωτικών 

και δημόσιων τραπεζών και των μεγάλων και μικρών τραπεζών, βάσει της 

κεφαλοποίησής τους. 

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη (Ταμείο & 

Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα αξιόγραφα)/ Σύνολο Ενεργητικού είναι: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,015 0,039 0,033 0,023 0,033 0,044 0,027 

ASPIS BANK 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000   

ATE BANK 0,013 0,020 0,014 0,011 0,010 0,028 0,018 

ATTICA BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000   

EUROBANK 0,039 0,043 0,041 0,030 0,030 0,000 0,019 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,019 0,018 0,017 0,014 0,013 0,029 0,015 

GENIKI BANK 0,005 0,013 0,013 0,011 0,012 0,023 0,017 

EMPORIKI BANK 0,003 0,006 0,008 0,011 0,008 0,012 0,006 

MARFIN EGNATIA BANK 0,001 0,001 0,004 0,003 0,011 0,028 0,003 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,005 0,008 0,008 0,012 0,002 0,000 0,043 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,011 0,007 0,015 0,022 0,021 0,000 0,013 

PROTON BANK 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,006 0,000 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,000 0,022 0,017 0,009 0,010 0,000 0,011 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,009 0,014 0,013 0,011 0,012 0,013 0,016 

Πίνακας 15: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Ταμείο & Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα αξιόγραφα)/ 

Σύνολο Ενεργητικού 

 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη (Ταμείο & Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα αξιόγραφα)/ 

Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και μικρές είναι: 
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Για μεγάλες τράπεζες: 

 

Για μικρές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ASPIS BANK 0,002 0,002 0,001 0,001 0,001 0,006   

ATE BANK 0,031 0,062 0,049 0,044 0,036 0,056 0,065 

ATTICA BANK 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,000   

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,069 0,062 0,062 0,052 0,046 0,050 0,056 

GENIKI BANK 0,009 0,036 0,043 0,044 0,048 0,054 0,062 

MARFIN EGNATIA BANK 0,013 0,014 0,020 0,012 0,025 0,013 0,011 

PROTON BANK 0,004 0,002 0,003 0,005 0,003 0,001 0,001 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,014 0,001 0,028 0,029 0,039 0,079 0,050 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,018 0,023 0,026 0,024 0,025 0,032 0,041 

Πίνακας 16: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη (Ταμείο & Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα αξιόγραφα)/ 

Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και μικρές 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,006 0,010 0,009 0,016 0,007 0,039 0,059 

ALPHA BANK 0,018 0,045 0,041 0,031 0,042 0,031 0,037 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,021 0,012 0,024 0,030 0,021 0,020 0,018 

EUROBANK 0,069 0,074 0,067 0,040 0,029 0,025 0,026 

EMPORIKI BANK 0,003 0,007 0,010 0,015 0,011 0,009 0,008 

MΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,023 0,029 0,030 0,026 0,022 0,025 0,030 
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Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ΕΤΗ

Δ
Ε

ΙΚ
Τ

Η
Σ

MΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ

ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

 

Διάγραμμα 23: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη (Ταμείο & Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα αξιόγραφα)/ 

Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και μικρές 

 

Το σημείο το οποίο αξίζει επισήμανση στο παραπάνω διάγραμμα είναι το 2009 

και 2010 όπου οι τράπεζες παρουσιάζουν ππολύ υψηλή ρευστότητα. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στη στήριξη των ελληνικών τραπεζων που τα 3 τελυταία έτη δέχτηκαν 

χρηματοδότηση από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα. Οι κεφαλαιακά αδύναμες 

τράπεζες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ταμείο και σε περίπτωση που δεν θα μπορούν 

να συγκεντρώσουν εγκαίρως τα κεφάλαια για να το αποπληρώσουν, εφαρμόζουν σχέδιο 

αναδιάρθρωσης τους υπό την αιγίδα του Ταμείου, κατ' εφαρμογή των κοινοτικών 

κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων
15

. Μάλιστα, οι τράπεζες δανείστηκαν 

                                                           
15

 ‘’Χρηματοδότηση Τραπεζών: Σε λειτουργία τέθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από 

το υπουργείο Οικονομικών’’, TO BHMA OIKONOMIA, 30/09/2010, 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=357716 

 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=357716
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επιπλέον 1,203 δισ. ευρώ από την διευκόλυνση – η οποία χρεώνει αυξημένο επιτόκιο 

2,0% - από 28 εκατ. ευρώ την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2011
16

 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη (Ταμείο & Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα αξιόγραφα)/ 

Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές 

είναι: 

Για δημόσιες τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ATE BANK 0,027 0,055 0,042 0,038 0,029 0,041 0,046 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,013 0,023 0,024 0,038 0,015 0,082 0,111 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,061 0,058 0,045 0,030 0,033 0,048 0,029 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,034 0,046 0,037 0,035 0,026 0,057 0,062 

 

Για ιδιωτικές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,019 0,047 0,043 0,033 0,046 0,035 0,044 

ASPIS BANK 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,002 0,000 

ATTICA BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 

EUROBANK 0,073 0,078 0,071 0,043 0,032 0,028 0,030 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,028 0,024 0,022 0,019 0,018 0,020 0,025 

GENIKI BANK 0,004 0,014 0,015 0,017 0,019 0,022 0,028 

EMPORIKI BANK 0,003 0,007 0,011 0,016 0,012 0,010 0,010 

MARFIN EGNATIA BANK 0,005 0,005 0,007 0,005 0,010 0,005 0,005 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,022 0,012 0,026 0,031 0,023 0,023 0,021 

PROTON BANK 0,001 0,000 0,001 0,002 0,002 0,001 0,000 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 0,016 0,019 0,020 0,017 0,016 0,015 0,016 

 

Πίνακας 17: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη (Ταμείο & Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα αξιόγραφα)/ 

Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές 

 

                                                           
16 ‘’ΕΚΤ: Αύξηση στη χρηματοδότηση τραπεζών’’, inews.gr, 04/07/2011,  http://www.inews.gr/116/ekt-

afxisi-sti-chrimatodotisi-trapezon.htm 

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/07/blog-post_506.html
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Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 
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Διάγραμμα 24: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη (Ταμείο & Διαθέσιμα+Κρατικά και άλλα αξιόγραφα)/ 

Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές 

 

Το σημείο το οποίο αξίζει επισήμανση στο παραπάνω διάγραμμα είναι το 2010 

όπου οι δημόσιες τράπεζες παρουσιάζουν πολύ υψηλή ρευστότητα. Οι κεφαλαιακά 

αδύναμες τράπεζες συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ταμείο και το κράτος παίρνει μερίδιο 

από τα κέρδη τώρα που τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλότερα 

επιτόκια
17

 

 

 

 

 

                                                           
17

 ‘’Ανευ όρων η στήριξη τραπεζών: Δεν προβλέπονται μηχανισμοί ελέγχου του κόστους χρήματος’’, 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 26/10/2008, 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=26.10.2008 

http://archive.enet.gr/online/online_text/c=114,dt=26.10.2008
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5.5. Δείκτης Φερεγγυότητας 

 

5.5.1  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

Πίνακας 18: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

Ο δείκτης Ιδία Κεφάλαια / Σύνολο Ενεργητικού είναι ένας δείκτης που 

ουσιαστικά δείχνει τι ποσοστό του ενεργητικού καλύπτεται από τα Ιδία Κεφάλαια της 

εταιρίας. Τα Ιδία Κεφάλαια αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο, τα πάσης φύσεως 

αποθεματικά, από την διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και το υπόλοιπο 

εις νέον. Τα Ιδία Κεφάλαια για ένα Τραπεζικό Ίδρυμα αποτελούν εγγύηση τόσο για 

τους πιστωτές όσο και για τους καταθέτες.  Αυτός, λοιπόν, είναι ο λόγος που 

χρησιμοποιήσαμε το συγκεκριμένο δείκτη για να εξετάσουμε την κατάσταση των 

Τραπεζικών Ιδρυμάτων κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Όσο μεγαλύτερα 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,069 0,075 0,059 0,077 0,078 0,047 0,052 0,051 0,036 0,070 0,069 

ASPIS BANK 0,173 0,083 0,086 0,073 0,071 0,066 0,086 0,071 0,055 0,020   

ATE BANK 0,115 0,104 0,055 0,062 0,055 0,059 0,065 0,062 0,032 0,042 0,027 

ATTICA BANK 0,119 0,071 0,082 0,102 0,077 0,062 0,050 0,081 0,071 0,111   

EUROBANK 0,120 0,105 0,080 0,067 0,065 0,075 0,063 0,069 0,042 0,055 0,057 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΚΥΠΡΟΥ       0,056 0,061 0,064 0,064 0,062 0,062 0,066 

GENIKI BANK 0,104 0,083 0,065 0,063 0,041 0,060 0,034 0,070 0,047 0,057 0,045 

EMPORIKI BANK 0,118 0,114 0,076 0,076 0,074 0,054 0,037 0,031 0,007 0,040 0,036 

MARFIN EGNATIA 

BANK 0,130 0,113 0,119 0,113 0,106 0,076 0,085 0,060 0,037 0,013 0,014 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 0,059 0,047 0,048 0,052 0,055 0,056 0,100 0,092 0,077 0,090 0,091 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,101 0,085 0,096 0,093 0,082 0,069 0,058 0,070 0,052 0,066 0,057 

PROTON BANK    0,454 0,325 0,265 0,809 0,253 0,163 0,140 0,110 0,066 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ       0,100 0,098 0,075 0,071 0,057 0,036 0,068 0,055 
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είναι τα Ιδία Κεφάλαια τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλεια της Τράπεζας, επομένως όσο 

μεγαλύτερες τιμές παίρνει ο συγκεκριμένος δείκτης τόσο καλύτερη εικόνα έχει ένα 

Τραπεζικό Ίδρυμα απέναντι στον επενδυτικό κόσμο, στους αποταμιευτές του καθώς 

επίσης και στους πιστωτές του. Αξίζει να σημειωθεί πως ο συγκεκριμένος δείκτης 

ανήκει στην κατηγορία των δεικτών που δείχνουν την φερεγγυότητα μιας Τράπεζας. 

Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε έναν πίνακα που θα δείχνει τις τιμές του 

συγκεκριμένου δείκτη από το 2000 ως και το 2009. 

Στον συγκεκριμένο πίνακα τα κελιά που έχουν χρωματιστεί με κόκκινο δείχνουν 

μείωση της τιμής του δείκτη σε σχέση με την τιμή που είχε το προηγούμενο έτος. 

Αντίστοιχα τα κελιά που χρωματιστεί πράσινα δείχνουν αύξηση της τιμής του σε σχέση 

με την τιμή του προηγούμενου χρόνου. Τέλος τα πορτοκαλί κελιά αποτελούν το πρώτο 

έτος από το οποίο αρχίσαμε να υπολογίζουμε τις διαφορές. Στην συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε τις μεταβολές αυτές και διαγραμματικά. 
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Διάγραμμα 25: Η πορεία του δείκτη ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
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Διάγραμμα 26: Η πορεία του δείκτη ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ για την Proton Bank 

  

Η διαγραμματική απεικόνιση των τιμών του συγκεκριμένου δείκτη έγινε σε δύο 

διαγράμματα έτσι ώστε να έιναι πιο ξεκάθαρες οι γραμμές. Πιο συγκεκριμένα οι τιμές 

του δείκτη για την PROTON BANK ήταν πολύ υψηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες 

τιμές του για τις υπόλοιπες Τράπεζες, οπότε τοποθετήσαμε σε ξεχωριστό διάγραμμα τις 

μεταβολές των τιμών του δείκτη για την συγκεκριμένη Τράπεζα και σε ένα άλλο 

διάγραμμα τοποθετήσαμε τις τιμές του δείκτη για τις υπόλοιπες Τράπεζες (των οποίων 

οι τιμές είναι πιο κοντά). 

Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε τόσο από τον πίνακα που παραθέσαμε 

παραπάνω όσο και από τα σχετικά διαγράμματα οι τιμές του δείκτη διαμορφώνονται ως 

εξής: 

Από το 2000 έως και το 2004 ο δείκτης φερεγγυότητας σχεδόν για όλα τα Τραπεζικά 

Ίδρύματα ακολουθεί φθίνουσα πορεία με εξαίρεση την ATTICA BANK, την ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και την ALPHA BANK. Πιο συγκεκριμένα για την 

ATTICA BANK και την την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ο δείκτης 

φερεγγυότητας ακολουθεί από το 2001 έως και το 2003 και στην συνέχεια ακολουθεί 

την γενικότερη πτωτική τάση των υπόλοιπων τραπεζών μέχρι το 2004. Όσον αφορά 
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τώρα την ALPHA BANK ο συγκεκριμένος δέικτης αυξάνεται μεταξύ από το 2002 στο 

2003 ενώ στην συνέχεια μέχρι το 2004 παραμένει σχεδόν αμετάβητος. 

Από το 2004 μέχρι και το 2006 ο δείκτης φερεγγυότητας για τις μισές Τράπεζες 

ακολουθεί αυξητική πορεία ενώ για τις υπολοίπες φθίνουσα. Οι Τράπεζες με την 

σημαντικότερη αύξηση του δείκτη φερεγγυότητας για αυτήν την περίοδο είναι η 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και η ASPIS BANK. Ενώ την σημαντικότερη μείωση 

έχουν η ATTICA BANK και η EMPORIKI BANK. Ιδιαίτερη περίπτωση μπορεί να 

χαρακτηριστεί μόνο η PROTON BANK η οποία από το 2004 μέχρι το 2005 διπλασιάζει 

τον δείκτη φερεγγυότητάς της, λόγω τεράστιας αύξησης των ιδίων κεφαλαίων, ενώ από 

το 2005 μέχρι και το 2006 τον υποδιπλασιάζει (τον επαναφέρει σε αντίστοιχη τιμή με 

αυτή του 2004) λόγω επίσης δυσανάλογης αύξησης του συνόλου του ενεργητικού της. 

Από το 2006 μέχρι και το 2007 ο δείκτης φερεγγυότητας για τις περισσότερες 

Τράπεζες μειώθηκε, ωστόσο υπήρχαν και ορισμένες εξαιρέσεις με σημαντικότερες 

αυτές των Τραπεζών ATTICA BANK και GENIKI BANK. Την μεγαλύτερη μείωση 

στο δείκτη φερεγγυότητας από το 2006 στο 2007 φαίνεται να είχαν οι MARFIN 

EGNATIA BANK, το ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ και η ASPIS BANK. 

Το 2007 και το 2008 αποτελούν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης για την 

ελληνική οικονομία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τον συγκεκριμένο δείκτη 

φερεγγυότητας καθώς όπως φαίνεται τόσο από τον πίνακα όσο και από την 

διαγραμματική απεικόνιση όλα τα ελληνικά Τραπεζικά Ιδρύματα παρουσίασαν μείωση 

στην τιμή του δείκτη που εξετάζουμε. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι Τράπεζες άρχισαν 

να χάνουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των καταναλωτών γεγονός που αν 

συνεχιστεί μπορεί να αποβεί μοιραίο για την μελλοντική πορεία των Τραπεζικών 

Ιδρυμάτων (χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Τράπεζα BARCLAYS στο 

Ηνωμένο Βασίλειο η οποία λόγω του ότι έχασε την εμπιστοσύνη των καταθετών της και 

γενικότερα του επενδυτικού κοινού κινδύνευσε να καταρρεύσει). 

Όπως φαίνεται λοιπόν τόσο από τα αριθμητικά αποτελέσματα όσο και από τα 

διαγράμματα ο δείκτης φερεγγυότητας των ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

κλονίστηκε έντονα από την οικονομική ύφεση, η οποία δείχνει να έχει αρχίσει από το 

2007, η εμπιστοσύνη επενδυτών και καταναλωτών για τις ελληνικές Τράπεζες 
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επηρεάστηκε έντονα την συγκεκριμένη περίοδο, γεγονός που ασφαλώς κλόνισε την 

εύρυθμη λειτουργία τους. 

Στη συνέχεια κρίναμε αναγκαίο να χρησιμοποιήσουμε τις σταθμισμένες τιμές 

των δεικτών βάση ενεργητικού, που αφορούσαν το σύνολο των τραπεζών -στην 

συγκεκριμένη περίπτωση του δείκτη Ιδια Κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού-, και να 

συγκρίνουμε τις εν λόγω τιμές με τις αντίστοιχες σταθμισμένες τιμές που προκύπτουν 

από των  διαχωρισμό των ιδιωτικών και δημόσιων τραπεζών και των μεγάλων και 

μικρών τραπεζών, βάσει της κεφαλοποίησής τους. 

Πιο συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Ιδια Κεφάλαια/ 

Σύνολο Ενεργητικού είναι: 

 Πίνακας 19: Μέσος Σταθμικός Δείκτης Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού 

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού μετά τον 

διαχωρισμό των τραπεζών σε μεγάλες και μικρές είναι: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,013 0,008 0,009 0,008 0,006 0,024 0,011 

ASPIS BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000   

ATE BANK 0,005 0,005 0,005 0,004 0,002 0,007 0,002 

ATTICA BANK 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000   

EUROBANK 0,010 0,013 0,011 0,013 0,010 0,000 0,009 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,012 0,006 

GENIKI BANK 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 

EMPORIKI BANK 0,007 0,004 0,003 0,002 0,001 0,006 0,003 

MARFIN EGNATIA BANK 0,002 0,001 0,003 0,002 0,002 0,002 0,000 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,014 0,012 0,022 0,018 0,005 0,000 0,022 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,007 0,006 0,006 0,008 0,007 0,000 0,005 

PROTON BANK 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,000 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,000 0,004 0,003 0,002 0,001 0,000 0,003 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 0,005 0,005 0,005 0,005 0,003 0,004 0,006 
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Διάγραμμα 27: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό 

των τραπεζών σε μεγάλες και μικρές 

 

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα, το 2008, στην έναρξη δηλαδή 

της κρίσης, ο δείκτης μας παρουσιάζει μία απότομη πτώση. Με άλλα λόγια το ύψος των 

ιδίων κεφαλαίων μειώνεται σε σχέση με το ενεργητικό. Το γεγονός αυτό ήταν 

αναμενόμενο καθώς όπως προ είπαμε οι τράπεζες δέχτηκαν στήριξη από την 

Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή από ξένα κεφάλαια.  

Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού μετά τον 

διαχωρισμό των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές είναι: 
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Για δημόσιες τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ATE BANK 0,012 0,013 0,014 0,013 0,007 0,010 0,006 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,037 0,036 0,066 0,061 0,050 0,056 0,057 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,011 0,010 0,008 0,007 0,005 0,009 0,008 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 0,020 0,020 0,030 0,027 0,021 0,025 0,024 

 

Για ιδιωτικές τράπεζες: 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,02 0,0099 0,0114 0,011 0,0088 0,0191 0,0182 

ASPIS BANK 0 0,0006 0,0007 8E-04 0,0007 0,0003 0 

ATTICA BANK 0 0,0008 0,0005 8E-04 0,0009 0 0 

EUROBANK 0,02 0,0233 0,0192 0,019 0,011 0,0148 0,0143 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,01 0,0074 0,0072 0,008 0,0079 0,0086 0,0094 

GENIKI BANK 0 0,0009 0,0006 0,001 0,0009 0,0013 0,0013 

EMPORIKI BANK 0,01 0,0048 0,0036 0,003 0,0008 0,0049 0,0052 

MARFIN EGNATIA BANK 0,01 0,0054 0,0053 0,003 0,0017 0,0003 0,0003 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,01 0,0105 0,0096 0,012 0,0077 0,0091 0,0073 

PROTON BANK 0 0,0073 0,0016 0,002 0,0012 0,0002 9E-05 

ΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ 0,01 0,0071 0,006 0,006 0,0042 0,0059 0,0056 

Πίνακας 20: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό 

των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές 
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Διαγραμματικά προκύπτει ότι: 
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Διάγραμμα 28: Οι σταθμισμένες τιμές του δείκτη Ίδια Κεφάλαια/ Σύνολο Ενεργητικού μετά τον διαχωρισμό 

των τραπεζών σε δημόσιες και ιδιωτικές 

Το σημείο που αξίζει να σχολιάσουμε στο παραπάνω διάγραμμα είναι ότι ο 

μέσος σταθμικός δείκτης φερεγγυότητας είναι υψηλότερος στις κρατικοποιημένες 

τράπεζες γεγονός που μαρτυρά ότι την μέγιστη εξωτερική στήριξη ίσως δέχτηκαν οι 

ιδιωτικές τράπεζες που την είχαν και μεγαλύτερη ανάγκη λόγω τις αβεβαιότητας που 

εκπέμπουν. Ο εξεταζόμενος μας δείκτης όσον αφορά τις ιδιωτικές τράπεζες κινείται στα 

ίδια επίπεδα με τον σταθμικό μέσο όρο του συνόλου των τραπεζών. 

 

5.6 Η Αλλαγή Δείκτη Αποτελεσματικότητας της Παραγωγικής Μονάδας 

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να μελετήσουμε πως οι Ελληνικές Τράπεζες αντιδρούν 

μετά από σημαντικά  γεγονότα, όπως μία χρηματοπιστωτική κρίση. Βασική υπόθεση 

που γίνεται στο σημείο αυτό είναι ότι η διαχείριση μιας τράπεζας χαρακτηρίζεται 

αποτελεσματική, εάν η τράπεζα  επιτυγχάνει μεγαλύτερη απόδοση κατά το διάστημα 

μετά το γεγονός, σε σύγκριση  με την αρχική της κατάσταση. Για τη  μέτρηση της 
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αποτελεσματικότητας της διοίκησης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 

αλλαγής, προτείνετε ο εξής δείκτης
18

: 

 

Όπου: 

CMΕ: η αλλαγή δείκτη αποτελεσματικότητας της παραγωγικής μονάδας,  

ETF-ETI: η διαφορά απόδοσης μεταξύ της αρχικής και της τελικής  

κατάσταση της διαδικασίας αλλαγής και  

TF-ti το αντίστοιχο διάστημα 

Οι τιμές CME γραφικά εμφανίζονται από την εφαπτομένη της γωνίας μεταξύ του 

χρόνου και της αποδοτικότητας. Μια θετική τιμή του δείκτη CME σημαίνει ότι  

υπόθεση είναι έγκυρη και ότι η συγκεκριμένη τράπεζα χειρίζεται  αποτελεσματικά τη 

διαδικασία αλλαγής.  Ένας πιθανός περιορισμός του δείκτη CME είναι ότι μπορεί να  

μην παρέχονται σαφή αποτελέσματα στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρηματικές μονάδες 

έχουν αποδοτικότητα 100% είτε στην αρχή ή στο τέλος της αλλαγής  

περιόδου. Η πραγματική αλλαγή είναι κάτι άγνωστο και ενδεχομένως απαιτεί και 

άλλους δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας. Στην παρούσα εργασία όμως δεν 

θα ασχοληθούμε περαιτέρω με  αυτόν τον καινοτόμο δείκτη.  
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 Siriopoulos Costas, P. Tziogkidis, “How do Greek banking institutions react after significant events? —

A DEAapproach”, Omega 38, 2010, pp.  294–308 
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             Κεφάλαιο  

Ανάλυση μέσω Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων - Διαχρονική & 

Διαστρωματική Ανάλυση 

 6 
 



 

 

[94] 

 

 

 

 

6.1 Καταστάσεις Κοινού Μεγέθους
19

 

 

Στα πλαίσια της παραδοσιακής ανάλυσης της κερδοφορίας και της 

αποτελεσματικότητας του τραπεζικού κλάδου και πιο συγκεκριμένα των καταστάσεων 

κοινού μεγέθους, μελετήσαμε τα μεγέθη Καθαρά έσοδα από τόκους και Κέρδη μετά 

φόρους σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις που πραγματοποιούσε η κάθε τράπεζα σε 

κάθε έτος. Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματά μας παρατίθενται παρακάτω: 

Καθαρά έσοδα από τόκους 

Πίνακας 21: Κατάσταση Κοινού Μεγέθους: Καθαρά Έσοδα από Τόκους 
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 Ευθύμογλου Πρόδρομος, Ι. Λαζαρίδης, ‘’Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων’’, 

Τεύχος Α, Πειραιάς 2000, σελ. 61 

Καθαρά έσοδα από τόκους 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,737 0,800 0,734 0,815 0,820 0,713 0,843 

ASPIS/Τ BANK 0,675 0,661 0,661 0,651 0,592 0,472 0,655 

ATE BANK 0,872 0,888 0,863 0,860 0,860 0,903 0,917 

ATTICA BANK 0,685 0,709 0,730 0,738 0,756   

EUROBANK 0,864 0,839 0,830 0,795 0,819 0,805 0,779 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,725 0,700 0,654 0,764 0,753 0,786 0,784 

GENIKI BANK 0,822 0,807 0,800 0,792 0,798 0,817 0,800 

EMPORIKI BANK 0,804 0,797 0,812 0,822 0,796 0,814 0,848 

MARFIN EGNATIA BANK 0,807 0,806 0,787 0,737 0,786 0,813 0,848 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,789 0,822 0,842 0,825 0,880 0,889 0,924 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,799 0,748 0,828 0,849 0,846 0,858 0,851 

PROTON BANK 0,055 0,104 0,409 0,529 0,547 0,838 0,700 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,961 0,966 0,896 0,952 0,940 0,928 0,928 
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Διάγραμμα 29: Κατάσταση Κοινού Μεγέθους: Καθαρά Έσοδα από Τόκους 

  

Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα, άξια προσοχής είναι η πορεία 

της Proton Bank,  η οποία από το 2004 ως το 2010 παρουσιάζει τρομερή άνοδο, 

πλησιάζοντας τα δύο τελευταία έτη, το εύρος στο οποίο κινούνται όλες οι εξεταζόμενες 

τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι το σύνολο των τραπεζών κινείται σε ένα 

εύρος της τάξης του 0,80-1, σε αντίθεση με την Proton Bank η οποία το 2004 είχε μία 

πολύ μικρή σχέση εσόδων από τόκους σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις της. Με 

άλλα λόγια, ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων της προερχόταν από άλλης φύσεως 

έσοδα, όπως έσοδα από τίτλους, έσοδα από μετοχές και άλλους τίτλους μεταβλητής 

αποδόσεως, έσοδα από συμμετοχές σε συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις, έσοδα 

από συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, έσοδα προμηθειών και έσοδα 

εκμεταλλεύσεως. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να δικαιολογήσουμε
20

 το γεγονός ότι η 

‘’μικρή’’ τράπεζα  Proton Bank, αγγίζει τα ύψη των υπόλοιπων τραπεζών το 2009, αν 

λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι ενδέχεται συνεργασία της Attica Bank με την Proton 

Bank στα πλαίσια της εκπεφρασμένης στρατηγικής της πρώτης. Πιο συγκεκριμένα, σε 

                                                           
20

 ‘’Attica Bank: Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για την Proton, Κομίνη Ελένη’’, «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 3/8/2010 
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σχετική ανακοίνωση της η Αttica Bank επικαλείται τις συνεργασίες που θα προκύψουν  

και την ανάγκη δημιουργίας μεγέθους, που στις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαίο για 

την ανάπτυξη του Ομίλου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα της Proton 

Bank  που εμπλέκει το μεγαλομέτοχο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Κέρδη μετά φόρους 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΟΥΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 0,255 0,308 0,323 0,303 0,203 0,227 -0,035 

ASPIS/Τ BANK -0,021   0,154 0,040 -0,946 -2,592 -1,380 

ATE BANK -0,218 0,167 0,238 0,313 0,036 -0,538 -0,481 

ATTICA BANK 0,050 -0,074 0,000 0,159 0,075   

EUROBANK 0,265 0,318 0,307 0,381 0,126 0,002 -0,048 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,076 0,224 0,328 0,464 0,525 0,265 0,297 

GENIKI BANK -0,446 -0,093 -0,489 -0,248 -0,190 -0,586 -2,548 

EMPORIKI BANK -0,141 0,124 -0,291 0,058 -0,666 -0,950 -1,214 

MARFIN EGNATIA BANK 0,093 0,132 0,135 0,193 0,004 -0,051 -0,114 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,160 0,292 0,314 0,417 0,206 0,090 -0,137 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,143 0,413 0,463 0,509 0,113 0,160 -0,004 

PROTON BANK 0,710 3,508 0,920 0,251 -0,733 0,172 -0,097 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

0,525 0,489 0,485 0,141 0,009 0,071 -0,107 
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Διάγραμμα 30: Κατάσταση Κοινού Μεγέθους: Κέρδη μετά από φόρου 

 

Ομοίως, από το παραπάνω διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι η Proton Bank 

παρουσιάζει αυξημένα και παρόμοια με το σύνολο των τραπεζών έξοδα το 2009 και 

2010 σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη όπου τα κέρδη της εν λόγω τράπεζας ήταν 

υψηλά σε σχέση με της συνολικές πωλήσεις. Το ύψος των κερδών σε σχέση με τις 

πωλήσεις μειώνεται διαχρονικά εξ’ αιτίας του ότι αυξάνονται εν όψει της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, τόσο τα έξοδα από τόκους και προμήθειες, όσο και από 

μισθούς και ημερομίσθια αλλά και έξοδα διοίκησης. Έτος ορόσημο για την αυτή την 

τράπεζα κρίθηκε το 2005 όπου η εξεταζόμενη σχέση, άγγιξε το 3,5, μία τιμή πολύ πάνω 

από το εύρος στο οποίο κινούνται όλες οι τράπεζες την περίοδο 2004-2009. Το 2010, 

μπορούμε να διακρίνουμε μία πτώση της εν λόγω σχέσης και στις τράπεζες Geniki Bank 

καθώς και στην Εmporiki Bank. Πιο συγκεκριμένα 
21

, όπως αναφέρεται σε σχετική 

ανακοίνωση, η Credit Agricole S.A. κατείχε την 23.05.2011 άμεσα τετρακόσια 

466.149.045 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες αντιπροσωπεύουν 

                                                           
21 ‘’Εμπορική: Με 96% Credit Agricole και Sacam International’’, «Bab money.gr», 09/07/2011, 

http://badmoney.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:--96-credit-

agricole--sacam-international&catid=47:2011-05-26-10-30-41&Itemid=74 
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περίπου το 91% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας γεγονός που θα 

έπρεπε να μαρτυρά μία άνοδο των κερδών σε σχέση με τις πωλήσεις. Βέβαια, τα 

αποτελέσματα για το 2011 ίσως να είναι τελείως διαφορετικά για την συγκεκριμένη 

τράπεζα λόγω και της συγκεκριμένης ενίσχυσης που δέχεται από ξένους φορείς.  

 

6.2 Καταστάσεις Ποσοστών Τάσεις
22

 

 

Στα πλαίσια της παραδοσιακής ανάλυσης της κερδοφορίας και της 

αποτελεσματικότητας του τραπεζικού κλάδου και πιο συγκεκριμένα των καταστάσεων 

ποσοστών τάσης, μελετήσαμε τα μεγέθη Καθαρά έσοδα από τόκους και Κέρδη μετά 

φόρους. Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματά μας παρατίθενται παρακάτω: 

Καθαρά έσοδα από τόκους 

                                                           
22

 Ευθύμογλου Πρόδρομος, Ι. Λαζαρίδης, ‘’Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων’’, 

Τεύχος Α, Πειραιάς 2000, σελ. 64 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 100,000 110,960 128,888 138,691 152,570 151,859 152,612 

ASPIS/Τ BANK 100,000 113,812 122,222 122,387 81,784 40,903 62,170 

ATE BANK 100,000 109,721 107,563 106,725 111,581 134,305 146,579 

ATTICA BANK 100,000 107,465 116,554 130,913 144,988   

EUROBANK 100,000 120,294 134,805 154,679 161,514 140,063 141,640 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 100,000 120,401 159,307 193,466 193,014 199,013 236,678 

GENIKI BANK 100,000 96,294 90,426 89,589 98,196 104,415 88,179 

EMPORIKI BANK 100,000 105,427 123,877 128,558 108,660 93,885 111,151 

MARFIN EGNATIA BANK 100,000 97,336 200,091 251,689 272,871 223,982 285,893 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 100,000 115,310 135,326 156,312 176,757 192,596 209,664 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100,000 122,256 156,946 182,182 219,466 202,425 210,043 

PROTON BANK 100,000 267,471 6105,816 18592,736 18259,265 22485,834 30715,356 
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Πίνακας 22: Κατάσταση Ποσοστού Τάσης: Καθαρά έσοδα από τόκους 

 

 

Λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2004, παρατηρούμε ότι τα καθαρά έσοδα από 

τόκους, που αποτελούν και την βασική πηγή εσόδων για την κάθε τράπεζα, κινούνται 

για όλες της τράπεζες σε ένα συγκεκριμένο θετικό εύρος. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι 

τράπεζες παρουσιάζουν μία αυξητική τάση η οποία κινείται μεταξύ 7-185%. Εξαίρεση 

αποτελούν η τράπεζα Proton Bank η οποία παρουσιάζει τρομερά ανοδική τάση σε 

σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες και η Aspis Bank η οποία από τις αρχές του 2008 ως 

τα τέλη του 2009 παρουσιάζει μία πτωτική τάση. Η εν λόγω φθίνουσα κατεύθυνση των 

εσόδων από τόκους, σε σχέση πάντα με το αντίστοιχο μέγεθος το 2004, σταματάει το 

2009 και παρατηρείται πως το 2010 πλησιάζει και πάλι τα επίπεδα των εσόδων από 

τόκους που σημειωνόταν το 2004. To 2009 η Aspis Bank παρουσίαζε σωρευμένες 

ζημιές
23

 της για τα δύο τελευταία χρόνια, 2008-2009 που έφταναν τα 110 εκατ. ευρώ. 

Το πλήγμα που δέχτηκε ο Όμιλος Aspis φαίνεται να επηρέασε και τις εργασίες της 

ομώνυμης Τράπεζας, γιατί τα καθαρά έσοδα από το σημαντικό τομέα των τόκων 

μειώθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε
24

 πως η Aspis 

Bank μετονομάστηκε στις 20 Ιουλίου 2010 σε Τ – Bank ,όπως αποφασίστηκε στη 

γενική συνέλευση των μετόχων της, στις 07/05/2010. Βασικός μέτοχος με ποσοστό 

                                                           
23

 ‘’Aspis Bank: Ζημιές €61,86 εκατ. το 2009’’, capital.gr, 19/05/2010, 

http://www.capital.gr/news.asp?id=929573 

 

24
 ‘’Aspis Bank: Αλλαγή επωνυμίας σε "T BANK" από 20 Ιουλίου’’, "Η" Online 16/7/2010, 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12814&subid=2&pubid=46029148 

 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

100,000 100,256 104,927 121,807 133,146 107,450 150,620 

http://www.capital.gr/news.asp?id=929573
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12814&subid=2&pubid=46029148
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32,9% ορίζεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
25

 το οποίο ελέγχει το μάνατζμεντ της εν 

λόγω τράπεζας και κινείται εντός του πλαισίου της στρατηγικής του ομίλου
26

. 

Κέρδη μετά φόρους 

Πίνακας 23: Κατάσταση Ποσοστού Τάσης: Κέρδη μετά φόρους 

 

                                                           
25

 ‘’Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Διαψεύδει πώληση συμμετοχής στην T-Bank’’, Express.gr  12/11/10, 

http://www.inews.gr/40/tachydromiko-tamieftirio-diapsevdei-polisi-symmetochis-stin-T-Bank.htm 

26 ‘’Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Δεν πουλάμε την T-Bank‘’, insideinfo.gr, 12/11/2010, 

http://www.insideinfo.gr/article/2398/tahudromiko-tamieuterio-den-poulame-ten-t-bank 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ALPHA BANK 100,000 123,502 164,168 149,366 109,241 140,101 -18,404 

ASPIS/Τ BANK 100,000 -811,632 -918,417 -243,296 4218,498 7254,362 4231,987 

ATE BANK 100,000 -82,660 -118,771 -155,306 -18,590 320,072 307,120 

ATTICA BANK 100,000 -153,919 0,996 389,080 198,822   

EUROBANK 100,000 148,630 162,671 241,438 80,822 1,027 -28,425 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 100,000 366,770 762,294 1122,651 1284,249 640,574 854,428 

GENIKI BANK 100,000 20,580 101,883 51,809 43,102 138,108 518,014 

EMPORIKI BANK 100,000 -93,518 252,698 -51,539 517,320 622,950 904,547 

MARFIN EGNATIA BANK 100,000 138,472 299,508 573,715 11,381 -121,106 -333,207 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 100,000 201,921 248,470 389,352 204,472 95,779 -153,619 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100,000 376,773 489,816 609,513 162,965 210,193 -5,214 

PROTON BANK 100,000 704,126 1068,991 685,998 -1904,513 360,332 -330,062 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 100,000 92,906 103,983 32,915 2,217 15,133 -31,895 

http://www.express.gr/
http://www.inews.gr/40/tachydromiko-tamieftirio-diapsevdei-polisi-symmetochis-stin-T-Bank.htm
http://www.insideinfo.gr/article/2398/tahudromiko-tamieuterio-den-poulame-ten-t-bank
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Διάγραμμα 31: Κατάσταση Ποσοστού Τάσης: Κέρδη μετά φόρους 

 

Αντίστοιχα, παρατηρούμε πως και η τάση των κερδών μετά φόρων κινείται σε 

ένα ορισμένο εύρος για την πλειονότητα των τραπεζών. Αξιοσημείωτη είναι και πάλι η 

ανοδική τάση της Aspis Bank από το 2007 μεχρι το 2009. Παρατηρούμε ότι η 

μετονομασία της  Aspis Bank μπορεί να είχε θετική επίδραση στα έσοδα των τόκων 

όμως δεν ήταν αντίστοιχη και η επίδραση που είχε στα κέρδη. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει ότι η αύξηση των εξόδων εν όψει της κρίσης ήταν μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη αύξηση των εσόδων από τόκους. Οι συσσωρευμένες ζημίες της 

συγκεκριμένης τράπεζας είναι γεγονός
27

. Ο Όμιλος Aspis Bank κατέγραψε ζημίες μετά 

από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους €41,95 εκατ. ως αποτέλεσμα κυρίως του 

περιορισμού της ανάπτυξης των εργασιών και του σχηματισμού αυξημένων 

προβλέψεων κατά το γ΄ τρίμηνο 2009, γεγονός το οποίο δεν αντισταθμίστηκε από την 

μείωση σε ετήσια βάση των εξόδων από τόκους κατά 15%, των λειτουργικών δαπανών 

κατά 11% και την καταγραφή έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κερδών από 

                                                           

27 ‘’ Aspis Bank: Ζημιές 41,95 εκατ. στο 9μηνο ‘’, Banks’ News, 5/11/2009, 

http://www.banksnews.gr/portal/aspis-bank/380-aspis-bank--4195---9- 

http://www.banksnews.gr/portal/aspis-bank/380-aspis-bank--4195---9-
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χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους €27,6 εκατ. Οι προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις αυξήθηκαν σε €37,3 εκατ. έναντι €13,1 εκατ. το εννεάμηνο 2008, ως 

αποτέλεσμα της αναπροσαρμοσμένης πολιτικής περί προβλέψεων λόγω του δυσμενούς 

οικονομικού κλίματος και του σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων για δάνεια που 

είχε χορηγήσει η Τράπεζα στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α. και λοιπά συνδεόμενα 

μέρη. Ακόμα, η Emporiki Bank από το 2005 και μετά παρουσιάζει μία πτωτική τάση, η 

οποία παρουσιάζει την χειρότερή της τιμή το 2010. Πιο συγκεκριμένα 
28

, όπως 

αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Credit Agricole S.A. κατείχε στις 23.05.2011 

άμεσα τετρακόσια 466.149.045 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, οι οποίες 

αντιπροσωπεύουν περίπου το 91% στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας 

γεγονός που θα έπρεπε σε κανονικές συνθήκες να μαρτυρά μία άνοδο των κερδών. 

Ακόμα, πρέπει να αναφέρουμε ότι σε αγορά 734.293 κοινών ονομαστικών μετοχών της 

Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, συνολικής καθαρής αξίας 1.292.355,68 ευρώ, 

προχώρησε στις 08.08.2011 η Credit Agricole
29

. Στο σημείο αυτό όμως αξίζει να 

σημειώσουμε ότι, στις 11/8/2011 οι γαλλικές τράπεζες δέχονται και νέες πιέσεις
30

,
31

. 

Δεδομένου ότι η Credit Agricole είναι η μητρική της Emporiki Bank δικαιολογείται η 

αρνητική εικόνα της ελληνικής τράπεζας τα τελευταία χρόνια και προμηνύεται η 

συνέχεια αυτής της άσχημης εικόνας των κερδών και για το 2011. 

 

                                                           
28

 ‘’Εμπορική: Με 96% Credit Agricole και Sacam International’’, «Bab money.gr», 09/07/2011, 

http://badmoney.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:--96-credit-agricole--

sacam-international&catid=47:2011-05-26-10-30-41&Itemid=74 

 

29 ‘’Emporiki Bank: Αγορά 734.293 μετοχών από Credit Agricole’’, naftemporiki.gr, 10/08/2011, 

http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2033901 

 

30
 ‘’ Φήμη για ασιατική τράπεζα που κόβει την πίστωση σε γαλλικές, ταράσσει εκ νέου τις αγορές’’, TA 

NEA ON LINE, 11/8/2011, http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4648975 

31 ‘’Νέες πιέσεις στις γαλλικές τράπεζες, παραδίδουν τα κέρδη τους οι ευρω-αγορές ‘’, isotimia.gr, 

11/8/2011, http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=98860 

http://www.naftemporiki.gr/search/search.asp?smode=news&q=Credit%20Agricole
http://badmoney.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:--96-credit-agricole--sacam-international&catid=47:2011-05-26-10-30-41&Itemid=74
http://badmoney.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1047:--96-credit-agricole--sacam-international&catid=47:2011-05-26-10-30-41&Itemid=74
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2033901
http://www.tanea.gr/latestnews/article/?aid=4648975
http://www.isotimia.gr/default.asp?pid=24&ct=13&artid=98860
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6.3 Συγκριτικές καταστάσεις
32

 

 

Στα πλαίσια της παραδοσιακής ανάλυσης της κερδοφορίας και της 

αποτελεσματικότητας του τραπεζικού κλάδου και πιο συγκεκριμένα των συγκριτικών 

καταστάσεων, μελετήσαμε τα μεγέθη Καθαρά έσοδα από τόκους και Κέρδη μετά 

φόρους σε σχέση με τις συνολικές πωλήσεις που πραγματοποιούσε η κάθε τράπεζα σε 

κάθε έτος. Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματά μας παρατίθενται παρακάτω: 

 Καθαρά έσοδα από τόκους 

 

Πίνακας 24: Συγκριτική Κατάσταση: Καθαρά Έσοδα από τόκους 

 

                                                           
32

 Ευθύμογλου Πρόδρομος, Ι. Λαζαρίδης, ‘’Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων’’, 

Τεύχος Α, Πειραιάς 2000, σελ. 54 

Καθαρά έσοδα από τόκους 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2006-2005 2004-2005 

ALPHA BANK 1,004961 0,99534 1,100067 1,076059 1,161572 1,109602 

ASPIS/Τ BANK 1,519932 0,500138 0,6682401 1,00135 1,073896 1,13812 

ATE BANK 1,091389 1,203647 1,0455044 0,992208 0,98033 1,097214 

ATTICA BANK   1,1075147 1,123194 1,084573 1,074652 

EUROBANK 1,011261 0,867188 1,0441876 1,147426 1,120629 1,202944 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1,18926 1,031 0,998 1,214 1,323 1,204 

GENIKI BANK 0,845 1,063 1,096 0,991 0,93906 0,962939 

EMPORIKI BANK 1,183907 0,864023 0,845222 1,037792 1,175004 1,054268 

MARFIN EGNATIA BANK 1,276413 0,820835 1,0841568 1,257871 2,055686 0,973356 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 1,08862 1,089608 1,1307999 1,155074 1,173579 1,153105 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,037632 0,922354 1,2046502 1,160794 1,283747 1,222563 

PROTON BANK 1,365987 1,231475 0,9820645 3,045086 22,82792 2,674714 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

1,401779 0,807007 1,0930907 1,160871 1,046594 1,002556 
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Όπως παρατηρούμε από το παραπάνω διάγραμμα, άξια προσοχής είναι η πορεία 

της Proton Bank,  η οποία από το 2004 ως το 2006 παρουσιάζει τρομερή άνοδο. Πιο 

συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι το σύνολο των τραπεζών κινείται σε ένα εύρος της τάξης 

του 0,80-1,5, σε αντίθεση με την Proton Bank η οποία το 2004 ως το  2006 παρουσίαζε 

εκθετική άνοδο στα έσοδα από τόκους, σε επίπεδα ασύγκριτα μεγαλύτερα του 

παραπάνω. Αντίθετα από το 2006 ως το 2008 ξεκινάει μία κατακόρυφη πτώση με το 

2008 να είναι η πρώτη χρονιά  όπου η Proton Bank ακουμπάει το ίδιο ρυθμό ανάπτυξης 

με τις υπόλοιπες τράπεζες και συνεχίζει έτσι μέχρι τα τέλη το 2010. Θα μπορούσαμε 

κάλλιστα να δικαιολογήσουμε
33

 το γεγονός ότι η ‘’μικρή’’ τράπεζα  Proton Bank, 

αγγίζει τα ύψη των υπόλοιπων τραπεζών το 2009, αν λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι 

ενδέχεται συνεργασία της Attica Bank με την Proton Bank στα πλαίσια της 

εκπεφρασμένης στρατηγικής της πρώτης. Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική ανακοίνωση 

της η Αttica Bank επικαλείται τις συνεργασίες που θα προκύψουν  και την ανάγκη 

δημιουργίας μεγέθους, που στις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαίο για την ανάπτυξη 

του Ομίλου. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τα δημοσιεύματα της Proton Bank  που 

εμπλέκει το μεγαλομέτοχο και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμα, 

για τα αποτελέσματα του 2007, αξίζει να επισημάνουμε ότι τα καθαρά έσοδα από 

τόκους για την περίοδο 1/01 - 30/09 ανήλθαν σε 33,15 εκατ. ευρώ (30.9.2006: 4,66 

εκατ. ευρώ), ενώ αντίστοιχα τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σε 30,68 εκατ. ευρώ (από 

11,90 εκατ. ευρώ). Με άλλα λόγια μιλάμε για μία οριακή αύξηση στα καθαρά κέρδη της 

Proton Bank στο εννεάμηνο
34

. Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Proton το 

2007, προβλέπεται τότε επέκταση των εργασιών της, η  οποία ενισχύεται αποφασιστικά 

μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Ωμέγα Bank. Aξίζει να σημειωθεί ότι τον 

Σεπτέμβριο του 2006 η Proton Bank απορρόφησε τις Ωμέγα Bank και Proton 

Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και ως εκ τούτου τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων 

χρήσεως δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Ακόμα, το 

                                                           
33

 ‘’Attica Bank: Επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον της για την Proton, Κομίνη Ελένη’’, «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 3/8/2010 

34
‘’Proton Bank: οριακή άνοδος αποτελεσμάτων στο 9μηνο’’, kathimerini.gr, 27/11/2007, 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_27/11/2007_250414 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_27/11/2007_250414
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2006 σημειώνεται η εξαγορά από την εταιρεία IRF European Finance Investments Ltd
35

 

ποσοστού 28% έως 30% του συνόλου των μετοχών της Proton στην τιμή των Euro 9,5 

ανά μετοχή, προκειμένου να καταστεί στρατηγικός επενδυτής της Τράπεζας
36

. Στη 

συνέχεια, σχετικές δημοσιεύσεις του 2009, αναφέρονται σε μειωμένα καθαρά κέρδη του 

ομίλου της Alpha bank και Proton bank κατά 55,1%, στα 93,8 εκατ. ευρώ, στο δεύτερο 

τρίμηνο γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την δικιά μας παραπάνω 

χρηματοοικονομική ανάλυση
37

. Επίσης, σημειώνεται ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους 

κατά το α΄ τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκαν σε 16,65 εκ. ευρώ, έναντι 15,23 εκ. ευρώ 

κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2010, σημειώνοντας με άλλα λόγια αύξηση 9,35%
38

 . 

Σε σχετική ανακοίνωση, σημειώνεται ότι η πορεία του ομίλου της Proton Bank κατά το 

α΄ τρίμηνο του 2011 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των 

επαναλαμβανομένων εσόδων και την πολιτική σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων 

καθώς επίσης και την κεφαλαιακή του ενδυνάμωση. Το γεγονός αυτό συντελεί με την 

σειρά του στο γεγονός της κοινής πορείας της εξεταζόμενης τράπεζας μας με τις 

υπόλοιπες 

 

 

 

                                                           
35

 Η IRF European Finance Investments Ltd είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου. 

36
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία της PROTON BANK, 

epr.gr, 08/06/2006, http://www.epr.gr/release/111184/ 

37
‘’Alpha bank: Καλύτερη πορεία αναμένει στο β΄3μηνο η Proton bank, διατηρεί τη σύσταση και την 

τιμή’’, Κέρδος online 18/8/2009, http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1068921&nt=103 

38
 ‘’ Proton Bank: Στα €1,05 εκατ. τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου’’, Banks’ news, 12/05/2011, 

 http://www.banksnews.gr/portal/proton-bank/2651-proton-bank--105------ 

  

 

 

http://www.epr.gr/company/12428/
http://www.epr.gr/release/111184/
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1068921&nt=103
http://www.banksnews.gr/portal/proton-bank/2651-proton-bank--105------
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Κέρδη μετά φόρους  

Πίνακας 25: Συγκριτική Κατάσταση: Κέρδη μετά από φόρους 

 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2006-2005 2004-2005 

ALPHA BANK -0,13136 1,28249 0,731365 0,909839 1,329275 1,235019 

ASPIS/Τ BANK 0,583371 1,719655 -17,339 0,264908 1,131568 -8,11632 

ATE BANK 0,959537 -17,217 0,119702 1,307607 1,436876 -0,8266 

ATTICA BANK   0,511004 390,5439 -0,00647 -1,53919 

EUROBANK -27,6667 0,012712 0,334752 1,484211 1,09447 1,486301 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1,333848 0,498792 1,143944 1,472726 2,0784 3,667697 

GENIKI BANK 3,750783 3,204223 0,831933 0,508518 4,950474 0,205805 

EMPORIKI BANK 1,452039 1,204187 -10,0374 -0,20396 -2,70212 -0,93518 

MARFIN EGNATIA BANK 2,751368 -10,6406 0,019838 1,915526 2,162951 1,384717 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ -1,60389 0,46842 0,525159 1,567 1,230531 2,019208 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -0,0248 1,289806 0,267369 1,244372 1,30003 3,767726 

PROTON BANK -0,91599 -0,1892 -2,77627 0,641725 1,518181 7,041263 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

-2,10765 6,825063 0,067363 0,316542 1,119225 0,929062 
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Διάγραμμα 32: Συγκριτική Κατάσταση: Κέρδη μετά από φόρους 

 

Από το παραπάνω διάγραμμα συμπεραίνουμε ότι η μόνη τράπεζα που είναι άξια 

ενδιαφέροντος είναι η Attica Bank καθώς ξεχωρίζει από το σύνολο των υπόλοιπων 

τραπεζών. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι η μέγιστη άνοδο σημειώνεται από το 

2006 στο 2007 και ακριβώς μετά σημειώνεται η μέγιστη πτώση στα κέρδη μετά φόρων, 

με την Attica Bank να φτάνει το διάστημα αύξησης/μείωσης των υπόλοιπων τραπεζών. 

Πιο συγκεκριμένα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η αύξηση των μεγεθών και των 

αποτελεσμάτων το πρώτο 9μηνο του 2007
39

. Τα κέρδη προ φόρων, σε ενοποιημένη 

βάση, διαμορφώθηκαν σε 20.151,4 χιλ. ευρώ, έναντι μόλις 2.312,0 χιλ. ευρώ το 9μηνο 

του 2006, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, του 

Ομίλου της Attica Bank αυξήθηκαν στα 15.919,1 χιλ. ευρώ έναντι μόλις 1.765,6 χιλ. 

                                                           
39 ‘’ATTICA BANK: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟ 9ΜΗΝΟ 2007’’, ΔΕΛΤΙΟ 

ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 17/10/2007 
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ευρώ το αντίστοιχο διάστημα το 2006. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα 

αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων των εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο
40

 

 

 

Πίνακας 26: Τα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων των εταιρειών που απαρτίζουν τον Όμιλο Attica 

 

                                                           
40

 Τα αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκαν  την Παρασκευή 19/10/2007 
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Πίνακας 27: Τα αποτελέσματα προ φόρων και μετά φόρων των εταιρειών σε ενοποιημένη βάση 

 

Η εν λόγω τράπεζα, υπερασπίστηκε την αυτόνομης πορείας της και την 

επέκτασης της μέσω εξαγορών
41

,
42

. Η Attica Bank δεν τάσσεται υπέρ της συγχώνευσης 

με άλλες τράπεζες για να απεγκλωβιστεί από τις δαγκάνες του Δημοσίου 
43

. Ακόμα, 

αξίζει να σημειώσουμε ότι ενώ ξεκίνησε ανοδικά, η Attica Bank ακολουθεί μετά το 

                                                           
41

 ‘’Γαμβρίλης: Προτιμώ αυτόνομη πορεία για την Attica Bank ‘’, banks’ news, 29/09/2010, 

http://www.banksnews.gr/portal/attica-bank/1242-------attica-bank- 

42
 Γαμβρίλης: Προτιμώ αυτόνομη πορεία για την Attica Bank, capital.gr, 28/09/2010, www.capital.gr 

 

43
 ‘’Attica Bank: "Δεν επιθυμούμε τη συγχώνευση"’’, axiaplus.gr, 28/09/2010, 

http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=232249&nt=108&lang=1 

 

http://www.banksnews.gr/portal/attica-bank/1242-------attica-bank-
http://www.capital.gr/
http://www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=232249&nt=108&lang=1
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2008 την πορεία του τραπεζικού κλάδου - Στο -2,04% και στα 0,96 ευρώ
44

. Στις 

6/08/2011 ανακοινώνεται επίσημα η συνεργασία Attica – Proton. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Attica Bank αποφασίζει τη διερεύνηση ενδεχόμενης στρατηγικής 

συνεργασίας ή και άλλων συνεργειών με την Proton Bank αφού πρώτα προηγηθεί η 

διενέργεια (due diligence) νομικού και οικονομικού ελέγχου από ελεγκτική εταιρεία 

καθώς η Proton Bank είναι μία μικρή και σχετικά αδύναμη τράπεζα
45

. Στο σημείο αυτό 

εικάζεται ότι η Attica Bank θα μπορούσε να συμμετάσχει στην αύξηση της Proton 

Bank, αν φυσικά κάτι τέτοιο εγκριθεί από τους βασικούς της μετόχους
46

.  

 

6.4 Μέσος ρυθμός Συνολικών Καθαρών Εσόδων 

 

Στα πλαίσια της παραδοσιακής ανάλυσης της κερδοφορίας και της 

αποτελεσματικότητας του τραπεζικού κλάδου και πιο συγκεκριμένα μέσω του μέσου 

ρυθμού των συνολικών καθαρών εσόδων, μελετήσαμε τα συνολικά καθαρά έσοδα. 

Συγκεντρωτικά τα αποτελέσματά μας, παρατίθενται παρακάτω: 

 

                                                           
44

  ‘’ Ενώ ξεκίνησε ανοδικά, η Attica Bank ακολουθεί αυτήν την ώρα την πορεία του τραπεζικού κλάδου - 

Στο -2,04% και στα 0,96 ευρώ’’, bankingnews.gr ,Pantelikonews.gr:Ενημερωτικό portal για τους Δήμους 

που "αγκαλιάζει" το Πεντελικό όρος, 11/04/2011, http://www.pentelikonews.gr/forum/topic/31428-

%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%

CE%BF/ 

 

45 ‘’Προχωρά το προξενιό Attica – Proton’’, Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία,6/08/2011, 

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=299651 

46
 Ο βασικός μέτοχος της Attica Bank είναι το ΤΣΜΕΔΕ. Άλλοι δύο βασικοί μέτοχοι της Attica Bank 

είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Παρακαταθηκών και Δανείων 

http://www.pentelikonews.gr/forum/topic/31428-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://www.pentelikonews.gr/forum/topic/31428-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://www.pentelikonews.gr/forum/topic/31428-%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF/
http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=299651
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Διάγραμμα 33: Μέσος ρυθμός μεταβολής Συνολικών Καθαρών Εσόδων 

 

Όπως μπορεί κάποιος εύκολα να διαπιστώσει κανείς, η τράπεζα που ξεχωρίζει 

στο σύνολο των τραπεζών είναι η Proton Bank. O μέσος ρυθμός αύξησης της εν λόγω 

τράπεζας είναι 70%, ένα νούμερο ασύγκριτα μεγαλύτερο σε σχέση με την ακριβώς 

επόμενη επεκτεινόμενη τράπεζα, την Marfin Egnatia Bank που μόλις ξεπερνάει το 18%. 

Αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής στα συνολικά έσοδα παρουσιάζουν η Geniki Bank και 

η Aspis Bank μέσα στην περίοδο 2004-2010. Πιο συγκεκριμένα, σε σχετική 

ανακοίνωση της η Αttica Bank επικαλείται τις συνεργασίες που θα προκύψουν και την 

ανάγκη δημιουργίας μεγέθους, που στις σημερινές συνθήκες είναι αναγκαίο για την 

ανάπτυξη του Ομίλου. Επίσης, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Proton το 2007, 

προβλέπεται τότε επέκταση των εργασιών της, η  οποία ενισχύεται αποφασιστικά μετά 

την ολοκλήρωση της απορρόφησης της Ωμέγα Bank. Aξίζει να σημειωθεί ότι τον 

Σεπτέμβριο του 2006 η Proton Bank απορρόφησε τις Ωμέγα Bank και Proton 

Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ και ως εκ τούτου τα οικονομικά μεγέθη των αποτελεσμάτων 

χρήσεως δεν είναι συγκρίσιμα με αυτά της αντίστοιχης περιόδου του 2006. Ακόμα, το 
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2006 σημειώνεται η εξαγορά από την εταιρεία IRF European Finance Investments Ltd
47

 

ποσοστού 28% έως 30% του συνόλου των μετοχών της Proton στην τιμή των Euro 9,5 

ανά μετοχή, προκειμένου να καταστεί στρατηγικός επενδυτής της Τράπεζας
48

. Επίσης, 

σημειώνεται ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους κατά το α΄ τρίμηνο του 2011 

διαμορφώθηκαν σε 16,65 εκ. ευρώ, έναντι 15,23 εκ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο 

του 2010, σημειώνοντας με άλλα λόγια αύξηση 9,35%
49

 . Σε σχετική ανακοίνωση, 

σημειώνεται ότι η πορεία του ομίλου της Proton Bank κατά το α΄ τρίμηνο του 2011 

χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη ενίσχυση των επαναλαμβανομένων εσόδων και 

την πολιτική σχηματισμού πρόσθετων προβλέψεων καθώς επίσης και την κεφαλαιακή 

του ενδυνάμωση.  

Όσον αφορά την Aspis Bank, to 2009 η Aspis Bank παρουσίαζε σωρευμένες 

ζημιές
50

 της για τα δύο τελευταία χρόνια, 2008-2009 που έφταναν τα 110 εκατ. ευρώ, 

γεγονός που οδηγεί σε αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Το πλήγμα που δέχτηκε ο Όμιλος 

Aspis φαίνεται να επηρέασε και τις εργασίες της ομώνυμης Τράπεζας, γιατί τα καθαρά 

έσοδα από το σημαντικό τομέα των τόκων μειώθηκαν κατά 13 εκατ. ευρώ.  

Αξίζει να επισημάνουμε ότι για τον όλο υπολογισμό του ρυθμού μεταβολής των 

συνολικών εσόδων χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω σχέση: F= P(1+r)
n 

 

Όπου:  

F: τα συνολικά έσοδα της εκάστοτε τράπεζας το 2010 

P: τα συνολικά έσοδα της εκάστοτε τράπεζας το 2004 

                                                           
47

 Η IRF European Finance Investments Ltd είναι διεθνής εταιρεία επενδύσεων εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο AIM του Λονδίνου. 

48
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PROTON ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Συνεχίζεται η αναπτυξιακή πορεία της PROTON BANK, 

epr.gr, 08/06/2006, http://www.epr.gr/release/111184/ 

49
 ‘’ Proton Bank: Στα €1,05 εκατ. τα καθαρά κέρδη α΄ τριμήνου’’, Banks’ news, 12/05/2011, 

 http://www.banksnews.gr/portal/proton-bank/2651-proton-bank--105------ 

50
 ‘’Aspis Bank: Ζημιές €61,86 εκατ. το 2009’’, capital.gr, 19/05/2010, 

http://www.capital.gr/news.asp?id=929573 

 

http://www.epr.gr/company/12428/
http://www.epr.gr/release/111184/
http://www.banksnews.gr/portal/proton-bank/2651-proton-bank--105------
http://www.capital.gr/news.asp?id=929573
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r: ο αναζητούμενος ρυθμός μεταβολής της εκάστοτε τράπεζας 

n: ο αριθμός των ετών από το 2004 ως το 2010, για τα οποία διαθέτουμε αριθμητικά 

δεδομένα
 

 

6.5 Σύνθετα Ετήσια Ποσοστά Ανάπτυξης 
51

 

 

Στηριζόμενοι και κινούμενοι μπροστά από το έτος βάσης υπάρχουν 

υπεραπλουστευμένες οριζόντιες κοινού μεγέθους τεχνικές που στερούνται σπουδαίας 

εντός της περιόδου, πληροφόρησης
52

. Η μέθοδος του σύνθετου ετήσιου ποσοστού 

ανάπτυξης αποτελεί μία αναλυτική τεχνική που μετρά το μέσο ποσοστό της μεταβολής 

ενός λογαριασμού πάνω σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, στην περίπτωση μας το 

2004.  

Για να γίνει κατανοητή η μέθοδος αυτή χρειάζονται πληροφορίες για περισσότερα από 

δύο έτη, όπως στην περίπτωση μας όπου έχουμε δεδομένα για επτά χρόνια. 

Για κάθε μία από τις παρακάτω τράπεζες τα εν λόγω αποτελέσματα φαίνονται 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

                                                           
51

 Λαζαρίδης Γιάννης, Δ. Παπαδόπουλος, ’’Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός Αξίας: 

Επιχείρησης & Χρηματοοικονομικών Τίτλων’’, Θεσσαλονίκη 2010, σελ. 516-518  

52
 Λαζαρίδης Γιάννης Τ., Δημήτρης Λ. Παπαδόπουλος, « Επιχειρηματική Ανάλυση και Προσδιορισμός 

Αξίας, Επιχείρησης και Χρηματοοικονομικών τίτλων, Θεσσαλονίκη 2010» 
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ALPHA BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2009 - 

31/12/2009 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 

1200883000,

000 

1227490000,

000 

1554955000,

000 

1506744000,

000 

1646998000,

000 

1886535000,

000 

1601992000,

000 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,022 0,295 0,255 0,371 0,571 0,334 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,022 0,267 -0,031 0,093 0,145 -0,151 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,022 0,147 0,085 0,093 0,114 0,056 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,022 0,138 0,079 0,082 0,095 0,049 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 0,114 0,061 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - 0,095 0,059 

Πίνακας 28: Σύνθετα Ετήσια Ποσοστά Ανάπτυξης: Alpha Bank 

 

Ενδεικτικά επιλέγουμε να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα τις Alpha Bank και 

αντίστοιχα θα είναι και τα σχόλια μας για κάθε άλλη τράπεζα. Πιο συγκεκριμένα, 

παρατηρούμε ότι στη δεύτερη και στην τρίτη σειρά του πίνακα δίνονται τα επι τοις 

εκατό ποσοστά των αποτελεσμάτων από τις μεθόδους που αναπτύχθηκαν σε 

προηγούμενα κεφάλαια. Στην τέταρτη σειρά δίνεται ένα απλό ποσοστό ανάπτυξης σ’ 

ένα σύνολο σε βάση έτος προς ημερομηνία. Συγκεκριμένα διαιρούμε την επί τοις εκατό 

ανάπτυξη από τα 1200883000,000  ευρώ με τον αντίστοιχο αριθμό των περιόδων, 

δηλαδή για το 2008 έχουμε 37,1%/4=9,3% και για το 2009 57,1%/5=11,4%. Όμως τα 

απλής ανάπτυξης ποσοστά είναι ανακριβή. Στην πέμπτη σειρά μετράται η ανάπτυξη σε 

μία συνολική σύνθετη βάση έτους προς ημερομηνία. Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε το 
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σύνθετο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης μεταξύ μιας τρέχουσας περιόδου το νομισματικό 

ποσό και τα έσοδα των 1200883000,000 ευρώ του έτους βάση. Επομένως, το σύνθετο 

ποσοστό ανάπτυξης για το 2008 περιέχει τα έσοδα για πέντε έτη, το 2004 μέχρι το 2008, 

ή τέσσερεις περιόδους ανατοκιζόμενο. Το σύνθετο ετήσιο ποσοστό ανάπτυξης είναι 

προτιμότερο από το απλό ποσοστό ανάπτυξης και δίνει σωστά αποτελέσματα, για 

παράδειγμα το 2007 έχουμε: 1200883000,000 *1,082*1,082*1,082= 

1521186558,333944ευρώ (η διαφορά μεταξύ 1521186558,333944 ευρώ και 

1506744000,000 ευρώ οφείλεται γιατί στο 8,2% πήραμε μόνο ένα δεκαδικό ψηφίο). 

Οι δύο τελευταίες σειρές παρουσιάζουν την ετήσια ανάπτυξης πάνω σε μία 

περίοδο πέντε ετών. Οι πληροφορίες της έκτης σειράς υπολογίστηκαν σε μία απλή μέση 

βάση πέντε ετών, ενδεικτικά για το 2009 έχουμε: 

((1886535000,000-1200883000,000)/ 1200883000,000)/5 έτη = -0,22 ή -22% 

Στην τελευταία σειρά του πίνακα δίνεται το σύνθετο ποσοστό ανάπτυξης σε μία 

βάση 5 ετών. Για παράδειγμα, το σύνθετο ποσοστό ανάπτυξης για το 2010 λαμβάνει 

υπόψη του στους υπολογισμούς του τα έξι έτη 2004-2010 

Στο παράρτημα της παρούσας εργασίας δίνονται οι αντίστοιχοι υπολογισμοί με 

την Alpha Bank, για τις υπόλοιπες εξεταζόμενες τράπεζες: Πίνακας 29: Σύνθετα Ετήσια 

Ποσοστά Ανάπτυξης: Όλες οι Εξεταζόμενες Τράπεζες 
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6.6 Προβλέψεις 

 

 Στο τελευταίο στάδιο της παραδοσιακής μας ανάλυσης κρίναμε 

σκόπιμο να προβούμε σε προβλέψεις των σημαντικότερων κατά την κρίση μας, μεγεθών 

και δεικτών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Οι εν λόγω προβλέψεις αφορούν τα δύο επόμενα 

χρόνια, δηλαδή το 2011 και το 2012. Με άλλα λόγια, αν και διανύουμε το 2011, οι 

τράπεζες δεν έχουν δημοσιεύσει ως τώρα τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις και 

επομένως για μας, ακόμα και το τρέχον έτος αποτελεί πρόβλεψη.  

 Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήσαμε το λογιστικό φύλλο του 

excel και υποθέσαμε ότι στα πλαίσια της συντηρητικής παραδοσιακής ανάλυσης, όλα τα 

μεγέθη μας έχουν μία άκρως γραμμική συμπεριφορά. Απώτερος σκοπός μας ήταν να 

λάβουμε τους συντελεστές a και b που χρειαζόμασταν για τον υπολογισμό του εκάστοτε 

Υ στην παλινδρόμιση
53

: Υ=a+bΧ, όπου: 

Y: το εκάστοτε υπό πρόβλεψη μέγεθος 

Χ: το υπο σειρά έτος.
54

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 Οι σχετικές παλινδρομήσεις και οι αντίστοιχοι υπολογισμοί για την εύρεση των αποτελεσμάτων που 

παρατίθονται στους παρακάτω πίνακες βρίσκονται στο παράρτημα της εργασίας 

54
 Για την πραγματοποίηση των προβλέψεων θέσαμε ως 0 το έτος 2004, ως 1 το έτος 2005 κ.ο.κ.  Έτσι το 

2011 και 2012 έφεραν ως τιμή Χ το 7 και 8 αντίσοιχα. 
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 Συγκεντρωτικά προκύπτει: 

ROE Στήλη8 Στήλη9 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2011 2012 

ALPHA BANK -0,011 -0,049 

ASPIS BANK -1,438 -1,694 

ATE BANK -0,638 -0,770 

ATTICA BANK 0,107 0,128 

EUROBANK -0,093 -0,138 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,204 0,213 

GENIKI BANK -1,072 -1,183 

EMPORIKI BANK -1,681 -1,929 

MARFIN EGNATIA BANK -0,091 -0,121 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,238 0,238 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -0,046 -0,079 

PROTON BANK -0,086 -0,113 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ -0,263 -0,334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ROA     

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2011 2012 

ALPHA BANK 0,001 -0,001 

ASPIS BANK -0,039 -0,046 

ATE BANK -0,023 -0,028 

ATTICA BANK 0,009 0,010 

EUROBANK -0,006 -0,009 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ -0,045 -0,049 

GENIKI BANK -0,051 -0,057 

EMPORIKI BANK -0,035 -0,040 

MARFIN EGNATIA BANK -0,003 -0,005 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ -0,006 -0,009 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ -0,003 -0,005 

PROTON BANK -0,027 -0,044 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ -0,017 -0,022 
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NIM     

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2011 2012 

ALPHA BANK 0,023 0,022 

ASPIS BANK 0,004 0,001 

ATE BANK 0,021 0,019 

ATTICA BANK 0,016 0,013 

EUROBANK 0,024 0,024 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,029 0,029 

GENIKI BANK 0,030 0,029 

EMPORIKI BANK - - 

MARFIN EGNATIA BANK 0,008 0,004 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,027 0,026 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,017 0,015 

PROTON BANK 0,042 0,047 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,025 0,023 

 

 

 

 

 

 

 

  
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων/Σύνολο Ενεργητικού     

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2011 2012 

ALPHA BANK 0,013 0,012 

ASPIS BANK 0,000 -0,007 

ATE BANK 0,023 0,022 

ATTICA BANK - - 

EUROBANK 0,001 -0,006 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 0,024 0,024 

GENIKI BANK 0,029 0,025 

EMPORIKI BANK 0,017 0,012 

MARFIN EGNATIA BANK 0,002 -0,006 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,021 0,018 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,009 0,004 

PROTON BANK 0,030 0,031 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 0,013 0,010 
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Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Απασχολουμένων     

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2011 2012 

ALPHA BANK 36616,764 33144,786 

ASPIS BANK -102037,064 -120545,405 

ATE BANK -95238,012 -116042,435 

ATTICA BANK 31728,744 37388,048 

EUROBANK -14755,694 -27609,048 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 166091,486 178678,064 

GENIKI BANK -23675,117 -21324,516 

EMPORIKI BANK -144930,932 -168256,837 

MARFIN EGNATIA BANK -9720,577 -14747,371 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 62340,025 67436,590 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 42639,456 42594,896 

PROTON BANK -10731,274 -49370,948 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ -120179,035 -162469,132 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Συνολικά Καθαρά Έσοδα 
    

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2011 2012 

ALPHA BANK 1891293857,143 33144,786 

ASPIS BANK 36280714,286 30886285,714 

ATE BANK 866256857,143 903295178,571 

ATTICA BANK 151058790,784 159434368,227 

EUROBANK 1988142857,143 2088107142,857 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1208859571,429 1297044250,000 

GENIKI BANK 168423285,714 168034750,000 

EMPORIKI BANK 702657428,571 696946750,000 

MARFIN EGNATIA BANK 372999142,857 407179000,000 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 2905438571,429 3109805642,857 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1114554142,857 1194775214,286 

PROTON BANK 115700685,429 131588710,321 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 378457880,716 397755701,496 
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ΚΕΡΔΗ (ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 
    

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2011 2012 

ALPHA BANK 170917285,714 129728107,143 

ASPIS BANK -84000714,286 -98885392,857 

ATE BANK -364819857,143 -438944464,286 

ATTICA BANK 20758087,218 24570663,810 

EUROBANK -23428571,429 -102928571,429 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 469270000,000 515466821,429 

GENIKI BANK -267506857,143 -307299821,429 

EMPORIKI BANK -856102571,429 -994372464,286 

MARFIN EGNATIA BANK -21697428,571 -29644214,286 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 23233571,429 -62097464,286 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 96052142,857 71859107,143 

PROTON BANK -18020775,429 -23249173,357 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ -63687278,816 -94471280,711 

Πίνακας 30: Προβλέψεις Σημαντικών Μεγεθών και Δεικτών για το Σύνολο των Εξεταζόμενων Τραπεζών 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο ‘’πρωταθλητής’’ 

στην διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, τόσο το 2011 όσο 

και το 2012 με τιμή δείκτη ROE κοντά στο 0,24. Κατά επέκταση θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η τράπεζα που συγκεντρώνει τα ¾ των ελληνικών καταθέσεων, προβλέπεται 

να έχει την μέγιστη ασφάλεια καθώς διαχειρίζεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα 

δικά της κεφάλαια για την πραγματοποίηση πωλήσεων και δεν προβαίνει σε 

αντίστοιχους των άλλων τραπεζών δανεισμούς που τυχόν διακινδυνεύουν την εικόνα 

της. 

 Σχετικά με την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους οι τράπεζες δεν 

παρουσιάζουν την καλύτερη εικόνα τα έτη 2011 και 2012. Πιο συγκεκριμένα μόνο η 

Alpha Bank φέρει μία θετικά οριακή τιμή διαχείρισης ενεργητικού με ROA κοντά στο 

0,001 το 2011 και η Attica bank μία τιμή κοντά στο 0,010 το 2012. Πιο συγκεκριμένα, 

στα αρχικά πλάνα του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης ήταν η απορρόφηση της 

Proton Bank από την Attica Bank. Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν αποκλείει, όπως 
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σχολιάζουν τα τραπεζικά στελέχη και αναφέρεται σε σχετικά δημοσιεύματα
55

, ότι ο 

χρόνος πίεζε ιδιαίτερα στο να καλυφθεί το πρόβλημα της ρευστότητας στην Proton. Με 

άλλα λόγια μπορούμε να ισχυριστούμε ότι από άποψη αποτελεσματικότητας οι 

ελληνικές τράπεζες δεν βρίσκονται στη καλύτερη κατάσταση και πως μάλιστα οι 

αρνητικές τιμές που σημειώνονται μαρτυρούν πως το μέλλον τους αναμένεται δυσοίωνο 

για αρκετά χρόνια. 

 Όσον αφορά τα καθαρά κέρδη από την βασικότερη πηγή εσόδων των ελληνικών 

τραπεζών, δηλαδή από τους τόκους, συνεχίζει η Proton Bank, τόσο το 2011 όσο και το 

2012 να παρουσιάζει ιστορικά υψηλές τιμές. Σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι 

τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank και 

Πειραιώς) εξετάζουν θετικά τη συμμέτοχή τους στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της Proton Bank, μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ύψους 50 εκατ. Ευρώ
56

. Με 

άλλα λόγια, πρόκειται να δρομολογηθεί μία νέα περίοδος για την τράπεζα, με βάση ένα 

ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο και σε συνδυασμό με τις σημερινές διοικητικές 

αλλαγές στην Τράπεζα Proton. Το ΔΣ της Τράπεζας Proton όπως αναφέρεται, θα 

εξετάσει το ταχύτερο δυνατόν όλες τις εναλλακτικές δυνατότητες στρατηγικών 

συνεργασιών, ενώ τονίζεται ότι οι παραπάνω ενέργειες και πρωτοβουλίες 

διαμορφώνουν το πλαίσιο της εξυγίανσης και της νέας πορείας της Τράπεζας Proton. 

 Στη συνέχεια, εξετάζοντας την πορεία του δείκτη Σύνολο Λειτουργικών 

Εσόδων/Σύνολο Ενεργητικού, διαπιστώνουμε ότι την καλύτερη τιμή φέρει και πάλι η 

Proton Bank,  τόσο το 2011 όσο και το 2012, μία τιμή κοντά στο 0,03. Αντίθετα, η 

Aspis Bank, ύστερα από την κρίση του αντίστοιχου ασφαλιστικού ομίλου (όπως έχουμε 

είδη αναφέρει σε προηγούμενη ενότητα), ξεκινάει μία πτωτική πορεία στα έσοδα της, σε 

πιο γοργό ρυθμό σε σχέση με την μείωση του ενεργητικού της. Αποτέλεσμα αυτής της 

                                                           
55,4

‘’Στο στόχαστρο τεσσάρων "μεγάλων" η Proton Bank του Λαυρεντιάδη’’, daily news-24, 20/08/2011, 

http://www.dailynews24.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=5825:targeted-four-big-the-

proton-banks-lavrentiadis 
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πτώσης είναι το 2012 να προβλέπεται μία αρνητική τιμή του εν λόγω δείκτη στο  -0,007. 

Δίπλα σε αυτή την τιμή προβλέπεται να κινηθούν και οι τράπεζες Marfin Egnatia Bank 

καθώς και η Eurobank με μία λίγο καλύτερη τιμή της τάξης του -0,006. 

Σχετικά με τον δείκτη Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Απασχολουμένων μπορούμε 

εύκολα να διαπιστώσουμε ότι, την καλύτερη τιμή φέρουν οι Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα, η 

κρατικοποιημένη τράπεζα με την μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, εικάζεται ότι το 2012 θα 

έχει 67436,590 ευρώ κέρδη ανά απασχολούμενο, μία τιμή μεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη του 2011. Ο γεγονός αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί όχι μόνο από μια 

απερχόμενη αύξηση των κερδών, πράγμα που δύσκολα μπορεί κάποιος να ισχυριστεί 

μέσα σε αυτό το οικονομικό γίγνεσθαι, αλλά από την πιθανή αύξηση των απολύσεων 

προκειμένου να στηριχθεί ο δείκτης μέσα σε ένα λογικό εύρος ύστερα από την μείωση 

των κερδών. Ακόμα, ο δείκτης αυτός ίσως πρέπει να έχει αυξητική εικόνα γιατί  υπάρχει 

έντονη η ανάγκη στήριξης του τραπεζικού τομέα και η προσέλκυση καταθέσεων 

προκειμένου να αποφευχθεί ο συστημικός κίνδυνος. Αντίθετα, η Τράπεζα Πειραιώς, μία 

μεγάλη και αρκετά πετυχημένη ιδιωτική τράπεζα, το 2012 προβλέπεται ότι θα 

παρουσιάζει οριακά μικρότερα κέρδη ανά απασχολούμενο και από 42639,456 ευρώ το 

2011 θα φτάσει τα 42594,896 ευρώ το 2011 

Στο σημείο αυτό θα σχολιάσουμε την μελλοντική πορεία βασικών μεγεθών, έτσι 

όπως προκύπτουν από της ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, όπως 

ήταν αναμενόμενο, τα Συνολικά Καθαρά Έσοδα της Τράπεζας της Ελλάδος και της 

Eurobank θα παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες τιμές τα επόμενα δύο έτη καθώς μιλάμε για 

τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες από άποψη κεφαλαιοποίησης. 

  Το γεγονός ότι οι εν λόγω τράπεζες παρουσιάζουν το μεγαλύτερο κύκλο 

εργασιών δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι πρόκειται για τις πιο κερδοφόρες τράπεζες 

μέσα στην επόμενη διετία καθώς ο παράγοντας του ύψους των εξόδων και των φόρων 

θα κρίνει την ικανότητα της τράπεζας να ανταποκρίνεται στις υψηλές δαπάνες της και 

την βεβαρυμμένη φορολογία καθώς και την ικανότητα της να παρουσιάζει πιστωτικό 

υπόλοιπο στα αποτελέσματα χρήσης. Έτσι, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε και από 

τον παραπάνω πίνακα η τράπεζα με τα μεγαλύτερα κέρδη μετά φόρων το 2011 και το 
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2012 είναι η τράπεζα Πειραιώς και ακολουθεί η τράπεζα Κύπρου. Αντίθετα, 

προβλέπεται ότι με ζημίες θα κλείσουν τόσο το 2011 όσο και το 2012 οι Αspis Βank, 

Αte Βank, Εurobank, Geniki Bank, Emporiki Bank, Marfin Egnatia Bank και Proton 

Bank. 

Πιο συγκεκριμένα, ο τραπεζικός ευρώ-φόρος
57

, τον οποίο η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή εισηγείται να επιβάλλουν ομοιόμορφα όλα τα κράτη μέλη, δεν είναι ένας 

συνηθισμένος φόρος εισοδήματος, ούτε όμως και ένας φόρος επί των συναλλαγών. Τα 

Τραπεζικά στελέχη τονίζουν, ότι αν οι τράπεζες επανέλθουν στα παλαιά επίπεδα 

κερδοφορίας τους, η επιβάρυνση θα είναι σημαντική, αφού ήταν από τις πιο κερδοφόρες 

τράπεζες στην Ευρώπη, αλλά και με υψηλές δαπάνες μισθοδοσίας. Βέβαια, οι τράπεζες 

στην Ελλάδα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση, χάρη στα 

«παραθυράκια» του φορολογικού συστήματος, που διαχρονικά τους επιτρέπουν να 

φορολογούνται με πραγματικές συντελεστές πολύ χαμηλότερους από τους 

ονομαστικούς. Πάντως, ο νέος φόρος στις τράπεζες, που προτείνεται από την Κομισιόν, 

θα πρέπει να περάσει από διασταυρούμενα πυρά, καθώς το πανίσχυρο τραπεζικό λόμπι 

έχει κατ’ επανάληψη αποδείξει, ότι μπορεί να κινητοποιεί ακόμη και εθνικές 

κυβερνήσεις, για να σταματάει  κινήσεις εναντίον του σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εκτός όμως από τη φορολογική επίθεση, οι τραπεζίτες βλέπουν εχθρικές κινήσεις από 

τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και στο θέμα των ενιαίων κανόνων για τα μπόνους. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Εποπτικών Αρχών (CEBS) πρότεινε πλαφόν στα 

μπόνους, τα οποία θα συνδεθούν με τις αποδοχές των τραπεζικών στελεχών με ανώτατη 

προκαθορισμένη αναλογία. Παράλληλα, θα τεθεί και ποσοστιαίο όριο στα μετρητά που 

θα μπορούν να λαμβάνουν προκαταβολικά τα τραπεζικά στελέχη, ενόψει της πληρωμής 

των μπόνους. Στην Ελλάδα, πάντως, οι μεγάλες τράπεζες, που βρίσκονται υπό την 

εποπτεία του Δημοσίου, λόγω των ενισχύσεων που έλαβαν, τυπικά δεν επιτρέπεται να 

διανέμουν μπόνους στα στελέχη τους χωρίς την έγκριση των εκπροσώπων του 
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Δημοσίου στα διοικητικά συμβούλια, ενώ η μέγιστη ετήσια αποζημίωση είναι ίση με τις 

αποδοχές του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Ακόμα, σημειώνεται ότι ο «περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Τράπεζας 2011»
 58

 

έχει σκοπό την  επιβολή τέλους για τα έτη 2011 και 2012 0,095% επί των συνολικών 

καταθέσεων (ντόπιων και ξένων) στην Κύπρο, εξαιρουμένων των διατραπεζικών 

καταθέσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, τέλος το 

οποίο δεν υπερβαίνει το 20% των συνολικών φορολογητέων κερδών των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και για τα δύο χρόνια. Τα έσοδα για την Κυβέρνηση από την επιβολή του 

ειδικού τέλος υπολογίζονται στα 120 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα δύο χρόνια (60 

εκ. ετησίως). 

 Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι σε πιο πρόσφατα δημοσιεύματα 

αναφέρεται ότι εγκαταλείπεται το σενάριο επιβολής φόρου στις τράπεζες
59

 στο πλαίσιο 

ανεύρεσης λύσης για την Ελλάδα και πως οι τράπεζες απείλησαν πως θα προχωρήσουν 

σε αγωγές στην περίπτωση που θα τους επιβάλλονταν φόροι στο πλαίσιο της 

χρηματοδότησης της Ελλάδας. Βέβαια, τίποτα μέχρι στιγμής δεν είναι σίγουρο. 
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Ανάλυση με τη χρήση του υποδείγματος 

DEA (Data Envelopment Analysis) 
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7. Ανάλυση με χρήση του υποδείγματος DEA 

 

Αποτελεσματική παραγωγή σημαίνει ότι η επιχείρηση παράγει τη μέγιστη 

δυνατή ποσότητα προϊόντων δεδομένων των συντελεστών παραγωγής, ή για μια 

δεδομένη ποσότητα προϊόντων χρησιμοποιεί την ελάχιστη δυνατή ποσότητα 

συντελεστών παραγωγής.  

Η αποτελεσματικότητα των τραπεζών είναι σημαντική για δυο βασικούς λόγους: 

Πρώτον, ο τραπεζικός τομέας παίζει κεντρικό ρόλο επηρεάζοντας τη λειτουργία 

ολόκληρου του οικονομικού συστήματος διότι προσδιορίζει την κατανομή κεφαλαίων 

σε παραγωγικές δραστηριότητες η οποία όταν γίνεται αποτελεσματικά συμβάλλει στην 

οικονομική πρόοδο.  

Δεύτερον, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον οι μη αποτελεσματικές τράπεζες δεν θα 

μπορέσουν να επιβιώσουν για μακρύ χρονικό διάστημα.  

 

Το πρόβλημα όμως πολλές φορές έγκειται σε αυτή την κάθε αυτή μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Σίγουρα μπορεί κανείς να κοιτάξει τον όγκο των 

πωλήσεων, το ποσοστό μεριδίου της αγοράς, τα κέρδη, ή τους διαφόρους αριθμοδείκτες 

μιας επιχείρησης σε σχέση με αυτούς των άλλων επιχειρήσεων του ίδιου τομέα. Οι 

αριθμοδείκτες παρέχουν πολλές και χρήσιμες πληροφορίες για μια  εταιρία τόσο 

διαχρονικά όσο και σε σύγκριση με άλλες επιχειρήσεις. Δεν είναι όμως σε θέση, για 

παράδειγμα να πάρουν υπ’ όψη και να αξιολογήσουν αποφάσεις της διοίκησης οι οποίες 

επηρεάζουν την μελλοντική απόδοση σε σχέση με την τωρινή. Για το λόγο αυτό οι 

επιστήμονες του συγκεκριμένου κλάδου καταφεύγουν στη χρήση πιο εξελιγμένων  

παραμετρικών και μη παραμετρικών μεθόδων
60

. 
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Μια σχετικά καινούρια και πλουσιότερη μέθοδος μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας είναι γνωστή ως Data Envelopment Analysis (DEA)
61

 και 

στηρίζεται στις αρχές του γραμμικού προγραμματισμού.  

Η μέθοδος αυτή
62

 χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα (προϊόντα παραγωγής και 

συντελεστές παραγωγής) και συγκρίνει κάθε επιχείρηση με μια άλλη ομάδα 

επιχειρήσεων που έχουν όμοια χαρακτηριστικά. Η μέτρηση των προϊόντων και των 

συντελεστών παραγωγής γίνεται μέσω των χρηματικών ροών που προέρχονται  από τα 

προϊόντα και τους συντελεστές παραγωγής.  

 

Προϊόντα/ συντελεστές παραγωγής  

Ως προϊόντα λαμβάνονται: 

(α) οι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα και  

(β) τα έσοδα προμηθειών.  

 

Ως συντελεστές παραγωγής λαμβάνονται: 

(α) οι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα,  

(β) τα έξοδα προμηθειών και  

(γ) τα έξοδα προσωπικού και διοικήσεως  

 

Δεδομένων αυτών των μεταβλητών, η ερώτηση είναι: Κατά πόσο θα μπορούσαν 

οι τράπεζες να μειώσουν τα έξοδά τους χωρίς να μειώσουν τα έσοδά τους; Εάν ΒΑ = 1, 

η επιχείρηση είναι αποτελεσματική, εάν ΒΑ < 1, η επιχείρηση  δεν είναι 

                                                           
61

 Charmes Abraham,W.Cooper,A.Lewin,L.Seiford, “DATA ENVELOPMENT ANALYSIS-Theory,Methology 

and Applications”, Kluwer Academic Publishers-Boston/Dordrecht/London, 1994, pp.23-48 

62
 Noulas, Athanasios, "Deregulation and operating efficiency: the case of the Greek banks", Managerial 

Finance, Vol. 27 Iss: 8, 2001, pp.35 - 47 



 

 

[128] 

 

 

 

 

αποτελεσματική. Η μέθοδος συγκρίνει κάθε μια τράπεζα με τις υπόλοιπες του 

δείγματος.  

Οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες σχηματίζουν την καμπύλη 

αποτελεσματικότητας και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους είναι ίσος με την 

μονάδα. Οι μη αποτελεσματικές μονάδες βρίσκονται εκτός της καμπύλης και έχουν ένα 

βαθμό αποτελεσματικότητας μικρότερο της μονάδος. Η μέθοδος μετρά την σχετική 

αποτελεσματικότητα μιας τράπεζας.  

Υπάρχουν Ν παραγωγικές μονάδες (DMUs) που πρόκειται να αξιολογηθούν.  Η 

κάθε DMU χρησιμοποιεί n διαφορετικούς παραγωγικούς συντελεστές για να παράγει m 

διαφορετικά προϊόντα.  Στη συνέχεια η DEA αναζητά να προσδιορίσει ποιες από τις 

DMUs χαρακτηρίζουν το σύνορο αποτελεσματικότητας. Το σύνολο των καλύτερων 

παρατηρήσεων – αυτών που είναι πάνω στο σύνορο – είναι εκείνο για το οποίο δεν 

υπάρχει άλλη παραγωγική μονάδα (DMU) που να δίνει μεγαλύτερη ποσότητα 

προϊόντων δεδομένων των παραγωγικών συντελεστών ή ανάλογα να χρησιμοποιεί 

λιγότερους παραγωγικούς συντελεστές δεδομένου του ύψους της παραγωγής.  

Πιο συγκεκριμένα, εμείς εστιάσαμε την προσοχή μας στα 3 τελευταία χρόνια της κρίσης 

στον τραπεζικό κλάδο (2007,2008,2009,2010)
63

 και με την βοήθεια του σχετικού 

προγράμματος iDEA, καταλήξαμε στα παρακάτω αποτελέσματα για το κάθε έτος 

ξεχωριστά, τόσο σε συνολικό όσο και σε μεμονωμένο επίπεδο τραπεζών
64

.  

Έτσι, για το 2007, ένα έτος πριν ξεκινήσει ουσιαστικά η κρίση,  ο Βαθμός 

Αποτελεσματικότητας της ATTICA BANK είναι περίπου 0,89, σημαίνει ότι η 

επιχείρηση για να γίνει αποτελεσματική θα πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής 

κατά 11%,  ο Βαθμός Αποτελεσματικότητας της GENIKI BANK είναι περίπου 0,96, 

που σημαίνει ότι η επιχείρηση για να γίνει αποτελεσματική θα πρέπει να μειώσει το 

κόστος παραγωγής κατά  4%,  ο Βαθμός Αποτελεσματικότητας της MARFIN 

EGNATIA BANK είναι περίπου 0,85, που σημαίνει ότι η επιχείρηση για να γίνει 

αποτελεσματική θα πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 15%, ο Βαθμός 
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Αποτελεσματικότητας της PIRAEUS  BANK είναι περίπου 0,95, που σημαίνει ότι η 

επιχείρηση για να γίνει αποτελεσματική θα πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής 

κατά 5%, ο Βαθμός Αποτελεσματικότητας της PROTON BANK είναι περίπου 0,86, 

που σημαίνει ότι η επιχείρηση για να γίνει αποτελεσματική θα πρέπει να μειώσει το 

κόστος παραγωγής κατά 14%,  

 

2007 

Συνολικές Μετρήσεις Αποτελεσματικότητας 

(Ratio measure of efficiency) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - EFFICIENCY SCORES - CRS/I/STA/2nd 

DMU  NAME                               IOTA THETA 

1  ALPHA BANK                        1.00000       1.00000 

2  T BANK 1.00000       1.00000 

3  ATE BANK                        1.00000       1.00000 

4  ATTICA BΑΝΚ 0.88997        0.88997 

5  EUROBANK 1.00000       1.00000 

6  CYPRUS ΒΑΝΚ 1.00000       1.00000 

7  GENIKI ΒΑΝΚ 0.95278        0.96038 

8  EMPORIKI ΒΑΝΚ 1.00000       1.00000 

9  MARFIN EGNATIA BANK 0.84535        0.84582 

10  NATIONAL BANK 1.00000       1.00000 

11  PIRAEUS BANK 0.95041        0.95485 

12  PROTON BANK 0.85775        0.86334 

13  TT HELENIC 1.00000       1.00000 

Πίνακας 31: Συνολικές Μετρήσεις Αποτελεσματικότητας 

 

Παρακάτω, παρατίθεται ανά τραπεζικό ίδρυμα η ασυμφωνία μεταξύ της τιμής 

που έπρεπε να φέρει η τράπεζα συνολικά για αν είναι αποτελεσματική και αυτής που 

στην πραγματικότητα εμφανίζει 
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Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών (Discrepancy between 

measured and projected values) 

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΝEFFICIENCY SCORES  

MODEL: CRS/I/STA/2nd 

DMU  NAME                               Ο1 Ο2 Ι1 Ι2 

1  ALPHA BANK                        0.00 0.00 0.00 0.00 

2  T BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 

3  ATE BANK                        0.00 0.00 0.00 0.00 

4  ATTICA BΑΝΚ 0.00 0.00 -13134.93       -167.80 

5  EUROBANK 0.00 0.00 0.00 0.00 

6  CYPRUS ΒΑΝΚ 0.00 0.00 0.00 0.00 

7  GENIKI ΒΑΝΚ 0.00 0.00 -4423.62       -154.94 

8  EMPORIKI ΒΑΝΚ 0.00 0.00 0.00 0.00 

9  MARFIN EGNATIA BANK 0.00 0.00 -61433.49      -5590.52 

10  NATIONAL BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 

11  PIRAEUS BANK 0.00 74789.46     -72972.12      -2652.46 

12  PROTON BANK 0.00 0.00 -9500.64      -7384.97 

13  TT HELENIC 0.00 0.00 0.00 0.00 

Πίνακας 32: Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών Α Απόκλιση μεταξύ 

μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών  μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών 

Στο σημείο αυτό παρατίθεται ο έλεγχος αποτελεσματικότητας ανά τραπεζικό 

ίδρυμα, ανά παραγωγικό συντελεστή και ανά προϊόν. Πιο συγκεκριμένα, ορίσαμε ως 

προϊόντα: (α) οι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα (O1) και (β) τα έσοδα προμηθειών. 

(O2). Ως συντελεστές παραγωγής λαμβάνονται: (α) οι τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα 

(I1),  (β) τα έξοδα προμηθειών (I2) και (γ) τα έξοδα προσωπικού και διοικήσεως (I3). 

Για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι θα παραθέσουμε κάποια σχόλια σχετικά με τα 

αποτελέσματα των παρακάτω πινάκων: 

Στην στήλη ‘’Data’’ παρατίθενται οι πραγματικές τιμές που φέρουν τα εκάστοτε 

προϊόντα και οι παραγωγικοί συντελεστές. Με άλλα λόγια, μας δείχνει ποια είναι τα 

έξοδα που πραγματοποιεί προκειμένου να φέρει τα αντίστοιχα έσοδα. Στην στήλη 

‘’Projected’’, συναντάμε τα ποσά που έπρεπε να παράγει (έσοδα/προϊόντα) ή/και να 
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χρησιμοποιεί (παραγωγικοί συντελεστές/έξοδα) για να είναι αποτελεσματική η κάθε 

τράπεζα. Στη στήλη ‘’Inefficiency’’ μας δίνεται η συνολική αναποτελεσματικότητα, 

τόσο αναλογική όσο και μη αναλογική. Στα προϊόντα το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 

κατά πόσο πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή, τα έσοδα, ενώ στους παραγωγικούς 

συντελεστές το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το κατά πόσο πρέπει να μειωθεί η 

κατανάλωση παραγωγικών συντελεστών, δηλαδή πόσο πρέπει να μειωθούν τα 

αντίστοιχα έξοδα. Αξίζει να σημειώσουμε πως το πρόσημο δεν παίζει κανένα ρόλο. 

Ακόμα πρέπει να τονίσουμε ότι η ανάλυση μας έγινε με προσανατολισμό στα έξοδα. 

(input oriented). Εν όψει της κρίσης σκοπός των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι να 

μειώσουν τα έξοδα τους. Έτσι,  το δείγμα μας εξετάστηκε με γνώμονα το κατά πόσο 

μπορούν να μειωθούν οι παραγωγικοί συντελεστές/έξοδα για να γίνει το τραπεζικό 

ίδρυμα αποτελεσματικό. 

Ενδεικτικά θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα
65

 της μη αποτελεσματικής 

τράπεζας για το 2007, ATTICA BANK. Η εν λόγω τράπεζα πάσχει από την πλευρά των 

εξόδων της. Πιο συγκεκριμένα
66

, οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα  είναι 13134,93 

ευρώ παραπάνω από ότι έπρεπε να είναι, τα έξοδα προμηθειών πρέπει να μειωθούν 

κατά 167,80 ευρώ και τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης κατά 5690,34, προκειμένου 

η τράπεζα μας να γίνει αποτελεσματική. Ακόμα παρατηρούμε ότι οι εν λόγω μειώσεις 

είναι εξ ολοκλήρου αναλογικές. (proportional). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε 

ότι  σε περίπτωση που κάποια μείωση κάποιου εξόδου δεν ήταν αναλογική τότε η τιμή 

της στήλης ‘’residual’’, θα έφερε τιμές διαφορετικές από το μηδέν.   

 

 

 

                                                           
65

 Sturm Jan-Egbert, W. Barry , “Foreign bank entry, deregulation and bank efficiency: Lessons from the 

Australian experience”, Journal of Banking and Finance, Volume 28, Issue 7, 1775-1799 

66
  Berger Allen, D. Humphre, “Efficiency of Financial Institutions:International Survey and Directions for 

Future Research”, European Journal of Operational Research 98, pp. 175-212 
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DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ATTICA B   MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    4                        Number of Units in Analysis:   13 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1   212495.00       212495.00       .00       7.13755 

O2 34063.00 34063.00 .00       1.00000 

Inputs.... 

I1 119373.00   106238.07     -13134.93      11.74703 

I2 1525.00         1357.20       -167.80      13.77995 

I3 51715.00        46024.66      -5690.34       6.17216 

 

Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1 .000 .000 

O2 .000 .000 

I1 13134.931 .000 

I2 167.800 .000 

I3 5690.340 .000 

Πίνακας 36: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Attica Bank 
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Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μη αποτελεσματικής τράπεζας για το 2007, 

GENIKI BANK παρατηρούμε ότι η εν λόγω τράπεζα πάσχει και αυτή από την πλευρά 

των εξόδων της. Πιο συγκεκριμένα, οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα  είναι 4423,62 

ευρώ παραπάνω από ότι έπρεπε να είναι, τα έξοδα προμηθειών πρέπει να μειωθούν 

κατά 154,94 ευρώ και τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης κατά 19489,12 ευρώ, 

προκειμένου η τράπεζα μας να γίνει αποτελεσματική. Ακόμα παρατηρούμε ότι οι εν 

λόγω μειώσεις δεν είναι εξ ολοκλήρου αναλογικές. (proportional). Στο σημείο αυτό 

αξίζει να σημειώσουμε ότι  στην περίπτωση των εξόδων προσωπικού και διοίκησης από 

την αναγκαία μείωση των 19489,12 ευρώ μόνο 3780,064 ευρώ αντιστοιχεί σε 

αναλογική μείωση. Η τιμή της στήλης ‘’residual’’, έχει τιμή 15709,053 ευρώ, πόσο που 

αντιπροσωπεύει την μη αναλογική μείωση των εξόδων προσωπικού και διοίκησης σε 

σχέση με τους τόκους και τα εξομοιούμενα έξοδα καθώς και τα έξοδα προμηθειών. 

DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: GENIKI B                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    7                        Number of Units in Analysis:   13 

 DATA   PROJECTED INEFFICIENCY         PRICE 

Outputs... 

O1   240364.00 240364.00 .00 7.80104 

O2   37364.00        37364.00        .00 2.47531 

Inputs.... 

I1   111664.00 107240.38      -4423.62      15.61948 

 I2        3911.00 3756.06       -154.94      57.66914 

 I3        95419.00 75929.88     -19489.12       1.00000 
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Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1                 .000         .000         

O2                 .000         .000         

I1 4423.616         .000         

I2 154.936         .000         

I3 3780.064    15709.053 

Πίνακας 39: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Geniki Bank 
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2008 

Συνολικά Αποτελέσματα Αποτελεσματικότητας 

APOTELESMATIKOTITA - EFFICIENCY SCORES - CRS/I/STA/2nd                

DMU  NAME                               IOTA         THETA 

1  ALPHA BA                        1.00000        1.00000        

2  ASPIS BA                           1.00000        1.00000        

3  ATE BANK                        1.00000        1.00000        

4  ATTICA B                          1.00000        1.00000        

5  EUROBANK                      1.00000        1.00000        

6  BANK OF     1.00000        1.00000        

7  GENIKI B                           1.00000        1.00000        

8  EMPORIKI                           .81751 .81751 

9  MARFIN E                            .88604        .88604        

10  NATIONAL                       1.00000       1.00000       

11  PIRAEUS                           1.00000       1.00000       

12  PROTON B                        1.00000       1.00000       

13  TT HELLE                         1.00000       1.00000       

 

Πίνακας 45: Συνολικά Αποτελέσματα Αποτελεσματικότητας 
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Για το 2008, το πρώτο έτος που ξεκίνησε ουσιαστικά η κρίση,  ο Βαθμός 

Αποτελεσματικότητας της EMPORIKI BANK είναι περίπου 0,82, σημαίνει ότι η 

επιχείρηση για να γίνει αποτελεσματική θα πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής 

κατά 18%,  ο Βαθμός Αποτελεσματικότητας της MARFIN EGNATIA BANK είναι 

περίπου 0,89, που σημαίνει ότι η επιχείρηση για να γίνει αποτελεσματική θα πρέπει  

Παρακάτω, παρατίθεται ανά τραπεζικό ίδρυμα η ασυμφωνία μεταξύ της τιμής που 

έπρεπε να φέρει η τράπεζα συνολικά για αν είναι αποτελεσματική και αυτής που στην 

πραγματικότητα εμφάνιζε. 

Ratio measure of efficiency 

APOTELESMATIKOTITA – INEFFICIENCY- CRS/I/STA/2nd 

DMU  NAME     O1 O2 I1 I2 

1  ALPHA BA           .00           .00           .00           .00           

2  ASPIS BA    .00           .00           .00           .00           

3  ATE BANK           .00           .00           .00           .00           

4  ATTICA B           .00           .00           .00           .00           

5  EUROBANK           .00           .00           .00           .00           

6  BANK OF   .00           .00           .00           .00           

7  GENIKI B     .00           .00           .00           .00           

8  EMPORIKI           .00           .00           -181764.81      -3569.57 

9  MARFIN E          .00           .00           -73596.20       -580.64 

10  NATIONAL           .00           .00           .00           .00           

11  PIRAEUS            .00           .00           .00           .00           

12  PROTON B           .00           .00           .00           .00           

13  TT HELLE           .00           .00           .00           .00           

Πίνακας 46: Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών Α Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων 

και προβλεπόμενων τιμών  μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών 

μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων 
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2009 

Συνολικά Αποτελέσματα Αποτελεσματικότητας 

APOTELESMATIKOTITA- EFFICIENCY SCORES - CRS/I/STA/2
nd

 

DMU  NAME                               IOTA THETA 

1  ALPHA BA                        1.00000       1.00000       

2  T BANK             1.00000       1.00000       

3  ATE BANK                         .96505        .99632 

4  ATTICA B         1.00000       1.00000       

5  EUROBANK                        1.00000       1.00000       

6  CYPRUS B                        1.00000       1.00000       

7  GENIKI B                        1.00000       1.00000       

 8  EMPORIKI                        1.00000       1.00000       

9  MARFIN E                         .82961        .83600 

10  NATIONAL                        1.00000       1.00000       

11  PIREUS B                        1.00000       1.00000       

12  PROTON B                        1.00000       1.00000       

13  TT HELLE                        1.00000       1.00000       

Πίνακας 60: Συνολικά Αποτελέσματα Αποτελεσματικότητας 

 

To 2009, ουσιαστικά ένα έτος μετά την έναρξη της κρίσης, τα αποτελέσματα της 

πλέον ήταν εμφανή σε κάθε κλάδο. Ο Βαθμός Αποτελεσματικότητας της MARFIN 

EGNATIA BANK είναι περίπου 0,84, που σημαίνει ότι η επιχείρηση για να γίνει 

αποτελεσματική θα πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 16%.  
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Ratio measure of efficiency 

APOTELESMATIKOTITA - INEFFICIENCY - CRS/I/STA/2
nd

 

DMU  NAME          O1 O2 I1 I2 

1  ALPHA BA           .00 .00 .00 .00 

2  T BANK .00 .00 .00 .00 

3  ATE BANK           .00 31689.53      -1514.72     -15798.36 

4  ATTICA B           .00 .00 .00 .00 

5  EUROBANK           .00 .00 .00 .00 

6  CYPRUS B           .00 .00 .00 .00 

7  GENIKI B          .00 .00 .00 .00 

8  EMPORIKI           .00 .00 .00 .00 

9  MARFIN E           .00 6921.26     -70915.24       -954.78 

10  NATIONAL           .00 .00 .00 .00 

11  PIREUS B           .00 .00 .00 .00 

12  PROTON B     .00 .00 .00 .00 

13  TT HELLE           .00 .00 .00 .00 

    Πίνακας 61: Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών Α Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων 

και προβλεπόμενων τιμών  μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών 
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2010 

Συνολικές Μετρήσεις Αποτελεσματικότητας 

(Ratio measure of efficiency) 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - EFFICIENCY SCORES - 

CRS/I/STA/2nd 

DMU  NAME                               IOTA THETA 

1  ALPHA BANK                        0.93565       0.93565       

2  T BANK 1.00000       1.00000 

3  ATE BANK                        1.00000       1.00000 

4  EUROBANK 1.00000       1.00000 

5  CYPRUS ΒΑΝΚ 1.00000       1.00000 

6  GENIKI ΒΑΝΚ 1.00000       1.00000       

7  EMPORIKI ΒΑΝΚ 1.00000       1.00000 

8  MARFIN EGNATIA BANK 0.94427 0.94427 

9  NATIONAL BANK 1.00000       1.00000 

10  PIRAEUS BANK 0. 84497         0. 84497 

11  PROTON BANK 1.00000       1.00000       

12  TT HELENIC 1.00000       1.00000 

Πίνακας 75: Συνολικές Μετρήσεις Αποτελεσματικότητας 

 

Παρακάτω, παρατίθεται ανά τραπεζικό ίδρυμα η ασυμφωνία μεταξύ της τιμής 

που έπρεπε να φέρει η τράπεζα συνολικά για αν είναι αποτελεσματική και αυτής που 

στην πραγματικότητα εμφανίζει. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε ότι 

αναποτελεσματικές από άποψη εξόδων για το 2010 είναι οι τράπεζες: ALPHA BANK,  

MARFIN EGNATIA BANK και PIRAEUS BANK. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειώσουμε ότι σχετικά δημοσιεύματα  το Σεπτέμβριο του 2011
67

 ήθελα τις 2 από τις 

3 προαναφερθείσες τράπεζες να υποβαθμίζονται από τον οίκο Moody΄s, 

επιβεβαιώνοντας τα δυσοίωνα μηνύματα του 2010. Πιο συγκεκριμένα,   η Moody΄s 

υποβάθμισε κατά δύο βαθμίδες, σε Caa2 από B3, την αξιολόγησή της για την Εθνική 

                                                           
67

 ’Moody's: Υποβάθμιση οκτώ ελληνικών τραπεζών’’, NAFTEMPORIKI GR, 23/09/ 

2011,http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2061053 
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Τράπεζα , τη Eurobank Ergasias, την Alpha Bank , την Τράπεζα Πειραιώς, την 

Αγροτική Τράπεζα και την Attica Bank. Σε B3 από B1 υποβαθμίστηκε η αξιολόγηση 

για την Εμπορική Τράπεζα και την Γενική.                  

 

Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών (Discrepancy between measured and projected 

values) 

ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΝEFFICIENCY SCORES  

MODEL: CRS/I/STA/2nd 

DMU  NAME                               Ο1 Ο2 Ι1 Ι2 Ι3 

1  ALPHA BANK                        0.00 0.00 103271.14      -2642.23 -51004.07 

2  T BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3  ATE BANK                        0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

4  ATTICA BΑΝΚ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5  EUROBANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6  CYPRUS ΒΑΝΚ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

7  GENIKI ΒΑΝΚ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

8  EMPORIKI ΒΑΝΚ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

9  MARFIN EGNATIA BANK 0.00 0.00 -21387.23       -499.38 -7433.26 

10  NATIONAL BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

11  PIRAEUS BANK 0.00 74789.46     -195013.94      -6197.94      -77456.86 

12  PROTON BANK 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

13  TT HELENIC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Πίνακας 76: Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών Α Απόκλιση μεταξύ μετρούμενων και 

προβλεπόμενων τιμών  μεταξύ μετρούμενων και προβλεπόμενων τιμών 
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DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ALPHA BA                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    1                        Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA       PROJECT

ED 

INEFFICIE

NCY 

PRICE 

Outputs... 

O1        2955785.00      2955785.00           .00      1.00000 

O2 283012.00       283012.00           .00       2.24041 

Inputs.... 

I1 1604904.00      1501632.86         -103271.14       1.35021 

I2 41062.00             38419.77 -2642.23       8.48283 

I3 792638.00           741633.93 -51004.07       1.66716 

Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1 .000         .000         

O2   .000         .000         

I1   103271.138         .000         

I2 2642.226         .000         

I3             51004.065         .000 

Πίνακας 77: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Alpha Bank 

Ενδεικτικά θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα της μη αποτελεσματικής τράπεζας 

ALPHA BANK για το 2010,. Η εν λόγω τράπεζα πάσχει από την πλευρά των εξόδων 

της. Πιο συγκεκριμένα, οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα  είναι -103271.14 ευρώ 

παραπάνω από ότι έπρεπε να είναι, τα έξοδα προμηθειών πρέπει να μειωθούν κατά 

2642.23 ευρώ και τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης κατά 51004.07    , προκειμένου η 

τράπεζα μας να γίνει αποτελεσματική. Ακόμα παρατηρούμε ότι οι εν λόγω μειώσεις 
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είναι εξ ολοκλήρου αναλογικές. (proportional). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε 

ότι  σε περίπτωση που κάποια μείωση κάποιου εξόδου δεν ήταν αναλογική τότε η τιμή 

της στήλης ‘’residual’’, θα έφερε τιμές διαφορετικές από το μηδέν.   

DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: MARFIN E     MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    7                       Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENC

Y 

PRICE 

Outputs... 

O1        646450.00      646450.00           .00      1.00000 

O2 52236.00        52236.00           .00       1.26948 

Inputs.... 

I1 383777.00       362389.77     -21387.23       1.22602 

I2 8961.00         8461.62       -499.38       8.69572 

I3 133384.00           125950.74  -7433.26       1.54731 

Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1 .000         .000         

O2   .000         .000         

I1   21387.233         .000         

I2 499.381         .000         

I3             7433.261         .000 

Πίνακας 81: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Marfin Egnatia Bank 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της μη αποτελεσματικής τράπεζας για το 2010, 

MARFIN EGNATIA BANK παρατηρούμε ότι η εν λόγω τράπεζα πάσχει και αυτή από 

την πλευρά των εξόδων της. Πιο συγκεκριμένα, οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα  

είναι 21387.233 ευρώ παραπάνω από ότι έπρεπε να είναι, τα έξοδα προμηθειών πρέπει 
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να μειωθούν κατά 499.381 ευρώ και τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης κατά 7433.261 

ευρώ, προκειμένου η τράπεζα μας να γίνει αποτελεσματική. Ακόμα παρατηρούμε ότι οι 

εν λόγω μειώσεις είναι εξ ολοκλήρου αναλογικές. (proportional). 

  To 2010, ουσιαστικά ένα έτος μετά την έναρξη της κρίσης, τα αποτελέσματα της 

πλέον ήταν εμφανή σε κάθε κλάδο. Ο Βαθμός Αποτελεσματικότητας της MARFIN 

EGNATIA BANK είναι περίπου 0,94, που σημαίνει ότι η επιχείρηση για να γίνει 

αποτελεσματική θα πρέπει να μειώσει το κόστος παραγωγής κατά 6%. 

 

DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: PIREUS MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    9                   Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1        3508362.00      3508362.00           .00      1.07630 

O2 274348.00       274348.00           .00       1.28551 

Inputs.... 

I1 1079585.00                    1079585.00           . 00    2.55184 

I2  73381.00        73381.00           .00      1.00000 

I3 1300427.00      1300427.00           .00     1.00000 

Πίνακας 83: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Pireus Bank 

Στο σημείο αυτό θα σχολιάσουμε τα αποτελέσματα της μη αποτελεσματικής 

τράπεζας PIREUS BANK για το 2010,. Η εν λόγω τράπεζα πάσχει από την πλευρά των 

εξόδων της. Πιο συγκεκριμένα, οι τόκοι και τα εξομοιούμενα έξοδα  είναι -195013.937 

ευρώ παραπάνω από ότι έπρεπε να είναι, τα έξοδα προμηθειών πρέπει να μειωθούν 

κατά 6197.944 ευρώ και τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης κατά 77456.862, 

προκειμένου η τράπεζα μας να γίνει αποτελεσματική. Ακόμα παρατηρούμε ότι οι εν 

λόγω μειώσεις είναι εξ ολοκλήρου αναλογικές. (proportional). Στο σημείο αυτό αξίζει 
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να σημειώσουμε ότι  σε περίπτωση που κάποια μείωση κάποιου εξόδου δεν ήταν 

αναλογική τότε η τιμή της στήλης ‘’residual’’, θα έφερε τιμές διαφορετικές από το 

μηδέν.   

 

Πίνακας 87: Αποτελεσματικές και μη Αποτελεσματικές Τράπεζες 

 

Όπως παρατηρούμε ο αριθμός των μη αποτελεσματικών τραπεζών από το 2007 ως το 

2010 μειώνεται. Μπορεί με μία πρώτη ματιά το γεγονός αυτό να μην δικαιολογείται 

καθώς περιμέναμε ότι εν όψει της κρίση ο τραπεζικό κλάδος θα βίωνε μία έντονη 

αναποτελεσματικότητα αλλά αν το εξετάσουμε βαθύτερα θα διαπιστώσουμε ότι τα 

αποτελέσματα είναι άκρως δικαιολογημένα. Οι  ελληνικές τράπεζες αφενός δέχτηκαν 

οικονομική βοήθεια και στήριξη από το ελληνικό κράτος προκειμένου να περιοριστεί ο 

συστημικός κίνδυνος που μπορεί να οδηγήσει στην παράλυση του ελληνικού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και αφετέρου οι ίδιες οι τράπεζες από μόνες τους, 

προσαρμόστηκαν και περιόρισαν το δανεισμό, θέτοντας πιο αυστηρές προϋποθέσεις και 

κριτήρια στη δραστηριότητα τους αυτή. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος, αν και παρουσιάζει 

μειωμένα έσοδα και έλλειψη πελατών, κηδεμονεύεται σε τέτοιο βαθμό από το κράτος 

που μπορεί να επιβιώσει σε αυτό το άκρως ασταθές οικονομικό περιβάλλον. 

Ακόμα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι σε περίοδο τραπεζικής κρίσης, 

η κεντρική τράπεζα λειτουργεί ως δανειστής της τελευταίας προσφυγής για τις τράπεζες 
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που έχουν προβλήματα ρευστότητας
68

. Οι τράπεζες που δέχονται πιέσεις από την εκροή 

καταθέσεων προσφεύγουν σε μαζικό δανεισμό από την κεντρική τράπεζα. Η λειτουργία 

αυτή της κεντρική τράπεζας ενισχύει την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στο 

τραπεζικό σύστημα αλλά από την άλλη μεριά, η κεντρική τράπεζα έχει μειωμένο έλεγχο 

στην νομισματική βάση η οποία διαμορφώνεται με βάση το ύψος των προεξοφλητικών 

δανείων.  

 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι τα αποτελέσματα μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας ανά τραπεζικό ίδρυμα και ανά χρόνια, που δεν σχολιάστηκαν 

παραπάνω, βρίσκονται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας, με την αντίστοιχη 

αρίθμηση που αρμόζει στη θέση τους. 
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8. Dynamic Panel Υπόδειγμα και η εκτίμησή του με την μέθοδο Arelano-Bond 

(Generalized method of moments) 

 Στο σημείο αυτό θέλαμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση που επικρατεί στον 

τραπεζικό κλάδο από άποψη αποτελεσματικότητας και κερδοφορίας, επιλέγοντας 

αντιπροσωπευτικά μεγέθη και δείκτες και καταφεύγοντας σε ένα πάνελ υπόδειγμα
69

 για 

το σύνολο των εξεταζόμενων τραπεζών. Με άλλα λόγια, στο σημείο αυτό κάνουμε 

ανάλυση δεδομένων με δύο διαστάσεις, τη διαστρωματική και τη χρονική διάσταση. Τα 

τυχαία διαστρωματικά δεδομένα για μία δεδομένη χρονική στιγμή συλλέγονται, 

δημιουργώντας ένα διαστρωματικό δείγμα μίας χρονικής στιγμής. Η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται σε κάθε χρονική στιγμή και δημιουργείται ένα τυχαίο δείγμα για κάθε 

δεδομένη χρονική στιγμή. Μία τέτοια δειγματοληψία δεδομένων αποτελούν μία 

ανεξάρτητη ομαδοποιημένη διαστρωμάτωση. Στην δική μας περίπτωση, η συλλογή 

δεδομένων αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη ομάδα στο χρόνο, αφορά τις εισηγμένες 

τράπεζες στο Χρηματιστήριο Αξιών, και έτσι αναφερόμαστε σε μία συγκεκριμένη 

μορφή ομαδοποιημένης διαστρωμάτωσης που ονομάζεται δεδομένα πάνελ.  

Τα δεδομένα πάνελ, έχουν μία ορισμένη δομή, ώστε η παρατήρηση της μίας 

τράπεζας να συνδέεται με την χρονική παρατήρηση στην οποία αναφέρεται. Έτσι, για το 

σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα αρχείο στο οποίο για κάθε διαστρωματική παρατήρηση 

υπάρχουν τόσες παρατηρήσεις, όσες και οι χρονικές παρατηρήσεις στις οποίες 

αναφέρεται. Στη συνέχεια κρίναμε αναγκαίο να ελέγχουμε τη στατικότητα των 

παρατηρήσεων για να κρίνουμε αν θα συνεχίζαμε στο Dynamic Panel Υπόδειγμα και την 

εκτίμησή του με την μέθοδο Arelano-Bond (Generalized method of moments), με το 

επίπεδο των παρατηρήσεων ή θα ήταν αναγκαίο να πάρουμε την πρώτη διαφορά αυτών, 

το ρυθμό μεταβολής τους.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι η στατικότητα  των χρονολογικών 

σειρών αποτελεί ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό. Ο έλεγχος της στατικότητας 
70

είναι 
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απαραίτητος για να μπορεί να αποδοθεί η χρονολογική σειρά σε ένα μαθηματικό 

υπόδειγμα με σταθερούς συντελεστές, οι οποίοι μπορούν να εκτιμηθούν από τις 

ιστορικές τιμές της αφού τα χαρακτηριστικά της διαδικασίας δεν μεταβάλλονται 

διαχρονικά. Για το σκοπό αυτό καταφύγαμε σε Panel Unit Root Τest, για να ελέγξουμε 

την υπόθεση ότι μία χρονοσειρά είναι ολοκληρωμένη 1
ου

 βαθμού και έχει μία μοναδιαία 

ρίζα. 

Πίνακας 88: Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας: ROE 

Όπως παρατηρούμε,  τόσο σε συνολικό επίπεδο όσο και ανά τραπεζικό ίδρυμα, 

ως προς τον δείκτη ROE το σύνολο των τραπεζών, δεν παρουσιάζει στατικότητα καθώς 

Prob>0,05 και ίσο με 0.9820 και η τιμή t-statistic>2 και ίσο με 2.09708 . Το γεγονός 

αυτό σημαίνει ότι οι τιμές ROE των τραπεζικών ιδρυμάτων παρουσιάζουν μία μέση 

τιμή το επίπεδο της οποία μεταβάλλεται στο χρόνο. Το γεγονός αυτό είναι άκρως 

αναμενόμενο καθώς η εξεταζόμενη μας περίοδος χαρακτηρίζεται από έντονη 

αβεβαιότητα λόγω τις χρηματοπιστωτικής κρίσης. Ακόμα μπορεί η διακύμανση του εν 

λόγω δείκτη να αυξάνεται όσο αυξάνεται το επίπεδο της μέσης τιμής του ROE. Μια 

σειρά μη στάσιμη όπως η παραπάνω, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία 

Panel unit root test: Summary          

Series:  ROE 

   

  

Date: 09/22/11   Time: 22:41 

   

  

Sample: 2000 2010 

   

  

Exogenous variables: Individual effects 

   

  

User specified lags at: 1 

   

  

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

Cross-   

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

   

  

Levin, Lin & Chu t*  2.09708  0.9820  13  98 

  

   

  

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

   

  

Im, Pesaran and Shin W-stat   1.10643  0.8657  13  98 

ADF - Fisher Chi-square  18.9087  0.8403  13  98 

PP - Fisher Chi-square  30.5143  0.2469  13  111 

  

   

  

  

   

  

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

   

  

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.         
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εκτίμησης καθώς δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις τιμές του δείκτη ROE 

για να εκτιμήσουμε τον συγκεκριμένο αριθμοδείκτη με βεβαιότητα.  

 

Πίνακας 89: Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας: ROA 

Ίδια είναι τα συμπεράσματά μας και για τον άλλο  αριθμοδείκτη κερδοφορίας, 

ROA, καθώς και για τον αριθμοδείκτη αποτελεσματικότητας, ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ,  καθώς και πάλι τόσο σε συνολικό 

επίπεδο όσο και ανά τραπεζικό ίδρυμα Prob>0,05. Αντίθετα, ο αριθμοδείκτης ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ παρουσιάζει 

στατικότητα σε συνολικό επίπεδο τραπεζών, γεγονός που μαρτυρά ότι η διαδικάσία της 

μέσης τιμής του συγκεκριμένου αριθμοδείκτη είναι σταθερή και έτσι μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε όλες τις παρατηρήσεις του αριθμοδείκτη για να τον εκτιμήσουμε.  

 

 

 

 

 

Panel unit root test: Summary          

Series:  ROA 

   

  

Date: 09/22/11   Time: 22:39 

   

  

Sample: 2000 2010 

   

  

Exogenous variables: Individual effects 

   

  

User specified lags at: 1 

   

  

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

Cross-   

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

   

  

Levin, Lin & Chu t*  0.52244  0.6993  13  98 

  

   

  

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

   

  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.48254  0.6853  13  98 

ADF - Fisher Chi-square  21.9106  0.6936  13  98 

PP - Fisher Chi-square  35.8446  0.0946  13  111 

  

   

  

    

  

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

   

  

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.         
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Πίνακας 90: Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας: ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Πίνακας 91: Έλεγχος μοναδιαίας ρίζας: ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Από εδώ και πέρα ξεκινάει η διαδικασία εκτίμησης του υποδείγματος Arelano- Bond 

(GMM), χρησιμοποιώντας το ρυθμό μεταβολής των εξεταζόμενων δεικτών για να 

Panel unit root test: Summary          

Series:  KATHARA_KERDI___SYNOLO_A 

   

  

Date: 09/22/11   Time: 22:41 

   

  

Sample: 2000 2010 

   

  

Exogenous variables: Individual effects 

   

  

User specified lags at: 1 

   

  

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

Cross-   

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

   

  

Levin, Lin & Chu t* -0.13604  0.4459  13  98 

  

   

  

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

   

  

Im, Pesaran and Shin W-stat  -0.15047  0.4402  13  98 

ADF - Fisher Chi-square  23.8352  0.5854  13  98 

PP - Fisher Chi-square  43.5516  0.0169  13  111 

  

   

  

  

   

  

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

   

  

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.         

Panel unit root test: Summary          

Series:  SYNOLO_LEITOURGIKWN_ESOD 

   

  

Date: 09/22/11   Time: 22:42 

   

  

Sample: 2000 2010 

   

  

Exogenous variables: Individual effects 

   

  

User specified lags at: 1 

   

  

Newey-West bandwidth selection using Bartlett kernel 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

  

Cross-   

Method Statistic Prob.** sections Obs 

Null: Unit root (assumes common unit root process)  

   

  

Levin, Lin & Chu t* -272.533  0.0032  13  98 

  

   

  

Null: Unit root (assumes individual unit root process)  

   

  

Im, Pesaran and Shin W-stat   0.25118  0.5992  13  98 

ADF - Fisher Chi-square  22.8481  0.6415  13  98 

PP - Fisher Chi-square  73.7486  0.0000  13  111 

  

   

  

  

   

  

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

   

  

        -square distribution. All other tests assume asymptotic normality.         
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μελετήσουμε την συμπεριφορά τους σε σχέση με τον χρόνο
71

. Η μέθοδος αυτή, εκτιμά 

τους συντελεστές ενός γραμμικού υποδείγματος εξισώνοντας τις τιμές των ροπών με 

τον διαταρακτικό όρο στον πληθυσμό, κάτω από τις κλασικές υποθέσεις.  

Έστω το γραμμικό υπόδειγμα: ΔΥt,i= a0+a1*ΔΥt-1,i+εt 

Με την παρακάτω ανάλυση σκοπό μας είναι να δούμε αν ο τρέχον ρυθμός 

μεταβολής έχει κάποια σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό μεταβολής στο παρελθόν. Για 

τον αριθμοδείκτη ROA και πιο συγκεκριμένα για το ρυθμό μεταβολής αυτού, 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τον αν η πρώτη διαφορά 

επηρεάζεται από την πρώτη διαφορά του παρελθόντος: 

Πίνακας 92: GMM DROE 

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής Constant είναι στατιστικά σημαντικός 

(prob=0,002) γεγονός που επιβεβαιώνει την υποψία μας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της 

τρέχουσας μεταβολής του εν λόγω αριθμοδείκτη και της αντίστοιχης στο παρελθόν. Πιο 

συγκεκριμένα, η τιμή του constant είναι περίπου -0,0032. Η τιμή αυτή δείχνει πόσο 

μεταβάλλεται αυτόνομα ο αριθμοδείκτης ROΑ τόσο στο χρόνο όσο και στο σύνολο των 

τραπεζών. Η αρνητική αυτή τιμή μαρτυρά την αρνητική σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων και της αποδοτικής διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Με άλλα λόγια, σε περίοδο 

κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, το υπόδειγμα προβλέπει πως η αποτελεσματικότητα 
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----   2-step estimation using DPD ----         

          Coefficient 

    

Std.Error         t-value    t-prob 

DROA(-1)                 0.469485 

   

0.08485  5.53      0.000 

Constant               -0.00324613 

 

0.001029     -3.16  0.002 

  

   

  

Wald (joint):     Chi^2(1) =     30.61 [0.000] ** 

 

  

Wald (dummy):     Chi^2(1) =     9.955 [0.002] ** 

 

  

AR(1) test:        

 N(0,1) =    -1.665 

[0.096] 

  

  

AR(2) test:        

 N(0,1) =     1.448 

[0.148]       
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του ενεργητικού δεν είναι έρμαιο των εξελίξεων. Στο σημείο αυτό αξίζει να 

σημειώσουμε πως εν όψει κρίσης τα τραπεζικά ιδρύματα, όπως και κάθε άλλη 

επιχείρηση, βιώνουν μειωμένες πωλήσεις, λόγω αβεβαιότητας, πιστωτικού κινδύνου και 

υψηλών μέτρων ασφάλειας και εγγύησης αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό όπως κάθε άλλη 

επιχειρηματική μονάδα. Η πολιτεία όπως έχουμε είδη αναφέρει σε προηγούμενα 

κεφάλαια προέβηκε σε στήριξη του τραπεζικού κλάδου και αφετέρου τα ίδια τα 

τραπεζικά ιδρύματα προέβηκαν σε έξυπνες ασφαλιστικές δικλείδες προκείμενου να 

βγουν όσο γίνεται πιο αλώβητοι από την κρίση και όπως επιβεβαιώνει και το υπόδειγμα 

μας, το επέτυχαν.  

 Από την άλλη πλευρά ο συντελεστής DROΑ είναι και πάλι στατιστικά 

σημαντικός (prob=0) γεγονός που επιβεβαιώνει την σταδιακή προσαρμογή στα 

αποτελέσματα του παρελθόντος. Δηλαδή, ο ρυθμός μεταβολής του αριθμοδείκτη ROA 

δεν παίρνει αυθαίρετα μία τιμή, αδιαφορώντας για το τι γινόταν στο παρελθόν, αλλά 

σιγά σιγά προσαρμόζεται στην εικόνα της τιμής που έφερε στο παρελθόν (Adjusted 

progress). Με άλλα λόγια οι αποφάσεις των τραπεζών σχετικά με την αποτελεσματική 

διαχείριση των περιουσιακών τους στοιχείων δεν έγινε αψήφιστα και απερίσκεπτα. Πιο 

συγκεκριμένα, η τιμή του DROΑ είναι περίπου   0.469485. Η τιμή αυτή δείχνει πως αν ο 

ρυθμός μεταβολής ήταν στο παρελθόν θετικός, και τώρα η επίδραση θα επηρέαζε θετικά 

τη μεταβολή του αριθμοδείκτη. Η θετική λοιπόν τώρα τιμή μαρτυρά την θετική σχέση 

που υπάρχει μεταξύ της τρέχουσας και την παρελθοντικής μεταβολής του εξεταζόμενου 

μας αριθμοδείκτη.  

Ακόμα, αξίζει να ασχοληθούμε με την αυτοσυσχέτιση του εξεταζόμενού μας 

αριθμοδείκτη
72

. Με τον όρο αυτοσυσχέτιση ορίζουμε ότι το σφάλμα της χρονικής 

στιγμής t συσχετίζεται με το σφάλμα οποιασδήποτε άλλης χρονικής στιγμής. Αυτό 

συμβαίνει συχνά γιατί η επίδραση παραγόντων που δεν μπορούν να περιληφθούν στην 

εξεταζόμενη σχέση μπορεί να μην εξαντλείται στην τρέχουσα περίοδο αλλά να 

διαχέεται σε μελλοντικές περιόδους. Στην περίπτωση μας, δεν υπάρχει πρόβλημα  
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αυτοσυσχέτισης πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς  prob=0,096 και prob=0,148 

αντίστοιχα. Άρα, αν ο ρυθμός μεταβολής του ROA ανέβει (κατέβει) δεν αναμένεται να 

ανέβει (κατέβει) και σε μελλοντικές περιόδους (μέχρι 2 υπό εξέταση στην εργασία μας).  

Για τον αριθμοδείκτη ROΕ και πιο συγκεκριμένα για το ρυθμό μεταβολής 

αυτού, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τον αν η πρώτη διαφορά 

επηρεάζεται από την πρώτη διαφορά του παρελθόντος. 

 Πίνακας 93: GMM DROA 

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής Constant είναι στατιστικά σημαντικός 

(prob=0,003) γεγονός που επιβεβαιώνει την υποψία μας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της 

τρέχουσας μεταβολής του εν λόγω αριθμοδείκτη και της αντίστοιχης στο παρελθόν. Πιο 

συγκεκριμένα, η τιμή του constant είναι περίπου -0,08. Η αρνητική αυτή τιμή μαρτυρά 

την αρνητική σχέση που υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων 

και της αποδοτικής διαχείρισης των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζικών ιδρυμάτων. Με 

άλλα λόγια, σε περίοδο κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, το υπόδειγμα προβλέπει πως 

η αποτελεσματικότητα της καθαρής θέσης δεν είναι έρμαιο των εξελίξεων. Κάτι τέτοιο 

συναντήσαμε και στην προηγούμενη ανάλυση μας για τον αριθμοδείκτη ROA 

 Από την άλλη πλευρά ο συντελεστής DROΕ είναι και πάλι στατιστικά 

σημαντικός (prob=0) γεγονός που επιβεβαιώνει και πάλι την σταδιακή προσαρμογή στα 

αποτελέσματα του παρελθόντος. Πιο συγκεκριμένα, η τιμή του DROΕ είναι περίπου   -

0,5083. Η τιμή αυτή δείχνει πως αν ο ρυθμός μεταβολής ήταν στο παρελθόν θετικός,  

----   2-step estimation using DPD ----         

  Coefficient 

    

Std.Error         t-value    t-prob 

DROE(-1)             -0.508313 0.07591     -6.70        0.000 

Constant         -0.0802005 

    

0.02668         -3.01   0.003 

  

   

  

Wald (joint):     Chi^2(1) =     44.84 [0.000] ** 

 

  

Wald (dummy):     Chi^2(1) =     9.035 [0.003] ** 

 

  

AR(1) test:       

  N(0,1) =   -0.7485 

[0.454] 

  

  

AR(2) test:         

N(0,1) =    -1.051 

[0.293]       
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τώρα η επίδραση θα επηρέαζε αρνητικά τη μεταβολή του αριθμοδείκτη. Η αρνητική 

λοιπόν τώρα τιμή μαρτυρά την αρνητική σχέση που υπάρχει μεταξύ της τρέχουσας και 

την παρελθοντικής μεταβολής του εξεταζόμενου μας αριθμοδείκτη. Με άλλα λόγια, το 

υπόδειγμα μας δηλώνει πως ο κατά μέσο όρος θετικός ρυθμός μεταβολής των 

εξεταζόμενων τραπεζών στο σύνολο της εξεταζόμενης δεκαετίας θα είναι πολύ πιθανό 

να φέρει μια αρνητική μέση τιμή ρυθμού μεταβολής για τα επόμενα χρόνια
73

. Δυσοίωνη 

λοιπόν προβλέπεται η αποτελεσματικότητα των ιδίων κεφαλαίων παρά την στήριξη των 

ελληνικών τραπεζών από την πολιτεία, δηλαδή με την χρήση ξένων κεφαλαίων. 

Ακόμα, αξίζει να ασχοληθούμε με την αυτοσύσχετιση του εξεταζόμενού μας 

αριθμοδείκτη. Στην περίπτωση μας, δεν υπάρχει και πάλι πρόβλημα αυτοσυσχέτισης 

πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς  prob=0,0454 και prob=0,293 αντίστοιχα. Άρα, αν 

ο ρυθμός μεταβολής του ROΕ ανέβει (κατέβει) δεν αναμένεται να ανέβει (κατέβει) και 

σε μελλοντικές περιόδους (μέχρι 2 υπό εξέταση στην εργασία μας).  

  Για τον αριθμοδείκτη ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ και πιο συγκεκριμένα για το ρυθμό μεταβολής αυτού, 

προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τον αν η πρώτη διαφορά 

επηρεάζεται από την πρώτη διαφορά του παρελθόντος: 

 

                 ----   2-step estimation using DPD ----         

  Coefficient 

    

Std.Error         t-value    t-prob 

DSYNOLO LEITOURGIKWN ESODWN/SYNOLO ENERGHTIKOU(-1)            0.198623  0.06156     3.23  0.002 

Constant              -0.00416379 

 

0.0006831     -6.10  0.000 

  

   

  

Wald (joint):     Chi^2(1) =     10.41 [0.001] ** 

 

  

Wald (dummy):     Chi^2(1) =     37.16 [0.000] ** 

 

  

AR(1) test:         N(0,1) =    -1.908 [0.056] 

  

  

AR(2) test:         N(0,1) =    -1.055 [0.292]       

Πίνακας 94: GMM DΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

 

                                                           
73

 Δες κεφάλαιο 6.4, σελ 109 παρούσας εργασίας 
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Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής Constant είναι στατιστικά σημαντικός 

(prob=0,000) γεγονός που επιβεβαιώνει την υποψία μας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της 

τρέχουσας μεταβολής του εν λόγω αριθμοδείκτη και της αντίστοιχης στο παρελθόν. Πιο 

συγκεκριμένα, η τιμή του constant είναι περίπου -0,0042. Η αρνητική αυτή τιμή 

μαρτυρά την αρνητική σχέση που υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών 

εξελίξεων και λειτουργικών εσόδων ανά απασχολούμενο. Με άλλα λόγια, σε περίοδο 

κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, το υπόδειγμα προβλέπει πως η τα έσοδα των 

τραπεζών δεν είναι έρμαια των άσχημων οικονομικών εξελίξεων. Τα τραπεζικά 

ιδρύματα, όπως και κάθε άλλη επιχείρηση, βιώνουν μειωμένες πωλήσεις, λόγω 

προυποθέσεων στη χορήγηση ταυτόχρονα πετυχαίνουν  υψηλή φερεγγυότητα λόγω των 

εν λόγω μέτρων με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν καθαρές πωλήσεις, πέρα από 

επισφάλειες μεγαλύτερες ίσως σε σχέση με άλλες χρονιές.  

 Από την άλλη πλευρά ο συντελεστής DΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ είναι και πάλι στατιστικά σημαντικός 

(prob=0,002) γεγονός που επιβεβαιώνει την σταδιακή προσαρμογή στα αποτελέσματα 

του παρελθόντος. Δηλαδή, ο ρυθμός μεταβολής του αριθμοδείκτη ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ δεν παίρνει αυθαίρετα 

μία τιμή, αδιαφορώντας για το τι γινόταν στο παρελθόν, αλλά σιγά σιγά προσαρμόζεται 

στην εικόνα της τιμής που έφερε στο παρελθόν (Adjusted progress). Με άλλα λόγια οι 

αποφάσεις των τραπεζών σχετικά με την τη πολιτική που θα ασκήσουν προκειμένου να 

μην περιοριστεί το ενδιαφέρον του κοινού για δάνεια και άλλα τραπεζικά προιόντα 

έγινε ύστερα από λεπτομερής ανάλυση του οικονομικού και πολιτικού γίγνεσθαι και 

παρατηρώντας τα αποτελέσματα των κάθε φορά μεμονομένων ενεργειών τους. Πιο 

συγκεκριμένα, η τιμή του DΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ είναι περίπου   0.1986.. Η θετική λοιπόν τώρα τιμή μαρτυρά 

την θετική σχέση που υπάρχει μεταξύ της τρέχουσας και την παρελθοντικής μεταβολής 

του εξεταζόμενου μας αριθμοδείκτη.  
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Ακόμα, αξίζει να ασχοληθούμε με την αυτοσυσχέτιση του εξεταζόμενού μας 

αριθμοδείκτη
74

. Στην περίπτωση μας, δεν υπάρχει πρόβλημα αυτοσυσχέτισης πρώτου 

και δεύτερου βαθμού καθώς  prob=0,066 και prob=0,292 αντίστοιχα. Άρα, αν ο ρυθμός 

μεταβολής του ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ανέβει (κατέβει) δεν αναμένεται να ανέβει (κατέβει) και σε 

μελλοντικές περιόδους (μέχρι 2 υπό εξέταση στην εργασία μας) 

Για τον αριθμοδείκτη ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

και πιο συγκεκριμένα για το ρυθμό μεταβολής αυτού, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα σχετικά με τον αν η πρώτη διαφορά επηρεάζεται από την πρώτη 

διαφορά του παρελθόντος. 

 

Πίνακας 95: GMM DΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

Παρατηρούμε ότι ο συντελεστής Constant είναι στατιστικά σημαντικός 

(prob=0,020) γεγονός που επιβεβαιώνει την υποψία μας ότι υπάρχει σχέση μεταξύ της 

τρέχουσας μεταβολής του εν λόγω αριθμοδείκτη και της αντίστοιχης στο παρελθόν. Πιο 

συγκεκριμένα, η τιμή του constant είναι περίπου -6088,17. Η αρνητική αυτή τιμή 

μαρτυρά την αρνητική σχέση που υπάρχει μεταξύ των κοινωνικών και οικονομικών 
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                  ----   2-step estimation using DPD ----         

  Coefficient 

    

Std.Error         t-value    t-prob 

DKATHARA KERDI / SYNOLO APASXOLOUMENWN(-1)      0.0891393   0.1582     0.563      0.575 

Constant                     -6088.17    2572.  -2.37   0.020 

  

   

  

Wald (joint):    

 Chi^2(1) =    0.3173 

[0.573] 

  

  

Wald (dummy):    

 Chi^2(1) =     5.605 

[0.018] * 

  

  

Sargan test:     

Chi^2(17) =     10.72 

[0.871] 

  

  

AR(1) test:         N(0,1) =    -1.086 [0.278] 

  

  

AR(2) test:        N(0,1) =    0.9277 [0.354]       
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εξελίξεων και των καθαρών κερδών ανά απασχολούμενο. Με άλλα λόγια, σε περίοδο 

κρίσης, όπως αυτή που βιώνουμε, το υπόδειγμα προβλέπει πως η κερδοφορία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων δεν επηρεάζεται από την άσχημη οικονομική κατάσταση που 

βιώνει η χώρα μας αλλά αντίθετα σημειώνει υψηλά κέρδη. Κάτι τέτοιο παρατηρήσαμε 

να συμβαίνει και στην περίπτωση της εξέτασης μας με την μέθοδο DEA, όπου 

διαπιστώσαμε ότι εν όψει της χρηματοπιστωτικής κρίσης ο αριθμός των μη 

αποτελεσματικών ιδρυμάτων μειώθηκε. Όπως και τότε, έτσι και τώρα, θα 

δικαιολογήσουμε το γεγονός αυτό στις περιορισμένες κινήσεις των τραπεζών στην 

χορήγηση δανείων που είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των ζημιών από επισφαλείς 

απαιτήσεις και ανάρμοστες συμπεριφορές που αύξαναν τα έξοδα των τραπεζικών 

ιδρυμάτων και ενώ σημείωναν αρκετά έσοδα, τελείωναν την χρήση με αρνητικό 

υπόλοιπο στο ταμείο τους.  

 Από την άλλη πλευρά ο συντελεστής DΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ δεν είναι στατιστικά σημαντικός (prob=0,575) γεγονός που 

μαρτυρά την αβεβαιότητα στη σταδιακή προσαρμογή στα αποτελέσματα του 

παρελθόντος. Έτσι ακόμα και αν ο μέσος ρυθμός μεταβολής ήταν στο παρελθόν 

θετικός,  τώρα η επίδραση αυτή θα μπορούσε να επηρέαζε τόσο  αρνητικά όσο και 

θετικά τη μεταβολή του αριθμοδείκτη. Επομένως, το υπόδειγμά μας στο σημείο αυτό 

επιβεβαιώνει την αβεβαιότητα της κερδοφορίας του τραπεζικού κλάδου και την 

αδυναμία προσέγγισης αυτής μεσών ενός μαθηματικού μοντέλου.   

Ακόμα, αξίζει να ασχοληθούμε με την αυτοσυσχέτιση του εξεταζόμενού μας 

αριθμοδείκτη. Στην περίπτωση μας, δεν υπάρχει και πάλι πρόβλημα αυτοσυσχέτισης 

πρώτου και δεύτερου βαθμού καθώς  prob=0,278 και prob=0,354 αντίστοιχα. Άρα, αν ο 

ρυθμός μεταβολής του ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ανέβει 

(κατέβει) δεν αναμένεται να ανέβει (κατέβει) και σε μελλοντικές περιόδους (μέχρι 2 υπό 

εξέταση στην εργασία μας).  
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9. Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Στην παρούσα εργασία είχαμε σαν σκοπό την ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της 

κερδοφορία των ελληνικών εισηγμένων τραπεζών, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, την 

περίοδο 2004-2010. Για τον σκοπό αυτό προβήκαμε τόσο στην χρήση των παραδοσιακών 

αριθμοδεικτών και  δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων όσο και στη χρήση ενός 

Dynamic Panel Υποδείγματος και στην εκτίμησή του με την μέθοδο Arelano-Bond (Generalized 

method of moments). Για να προσεγγίσουμε όμως ακόμα πιο σφαιρικά την κατάσταση στον 

τραπεζικό κλάδο αρχικά επισημάναμε τα βαθύτερα αίτια της κρίσης τα οποία κυρίως 

εντοπίστηκαν στην χρεοκοπία  της Lehman Brothers, στην αύξηση των τιμών καθώς και την 

ανατίμηση του Ευρώ. Γενικά, τα αίτια της κρίσεως  σχετίζονται με την ανεπάρκεια του 

θεσμικού – ρυθμιστικού και οργανωτικού πλαισίου των χρηματοοικονομικών αγορών 

με τη λειτουργία των εποπτικών αρχών και της επιχειρηματικής διακυβερνήσεως των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων σε κάθε χώρα και παγκοσμίως. Στη συνέχεια 

εντοπίσαμε τα χαρακτηριστικά της κρίσης στον τραπεζικό κλάδο και διαπιστώσαμε πως είναι ο 

κίνδυνος κατάρρευσης τραπεζών από φημολογία, πώληση άλλων σε ιδιαίτερα χαμηλό 

τίμημα και άσκηση νομισματικής πολιτικής από τις Κεντρικές Τράπεζες με σκοπό τη 

διάσωση του χρηματοοικονομικού συστήματος. Τέλος, αφού προβήκαμε σε μία 

σκιαγράφηση της τρέχουσας και μελλοντικής εικόνας που δημοσιεύματα θέλουν να επικρατεί 

στον τραπεζικό κλάδο, καταλήξαμε σε βασικές προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης στις 

τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα, τα τραπεζικά ιδρύματα πρέπει να ασχοληθούν με τη διαχείριση 

της ρευστότητας του συστήματος μέσω της συρρίκνωσης των δανείων. Ακόμα, πρέπει να 

εστιάσουν το ενδιαφέρον τους στην αντιμετώπιση του προβλήματος των τραπεζών που 

δημιουργήθηκε από την αρνητική δυναμική που αναπτύχθηκε μεταξύ της δραστικής 

συρρίκνωσης της διεθνούς διατραπεζικής αγοράς και της υπέρμετρης έκθεσης των 

περισσότερων μεγάλων ελληνικών τραπεζών σε κίνδυνο ρευστότητας, λόγω της επέκτασης 

του δανειακού τους χαρτοφυλακίου πέραν των καταθέσεων τους, στο βαθμό που οι τράπεζες 

βασίστηκαν σε βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα κεφάλαια από την διεθνή αγορά 

χρήματος. 

Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας αναφερθήκαμε στον τρόπο με τον οποίο 

τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα της χώρας μας επηρεάστηκαν από την κρίση μέσω της 

ανάλυσης της χρηματοοικονομική κατάστασης των εισηγμένων στο Ελληνικό 

Χρηματιστήριο Αξιών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων πριν και κατά την διάρκεια της 
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κρίσης, με την βοήθεια ορισμένων αριθμοδεικτών. Πιο συγκεκριμένα οι δείκτες της 

κερδοφορίας που επιλέξαμε να αναλύσουμε( ROA, ROE) μαρτυρούν πως οι δυσμενείς 

οικονομικές συνθήκες της τελευταίας δεκαετίας, διαγράφονται αντιπροσωπευτικά στην 

κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών. Με βάση το δείκτη ROA παρατηρούμε ότι η 

πτώση στα κέρδη των τραπεζών ξεκίνησε μόλις από το 2000 και μετά, ενώ η καθοδική 

πορεία συνέχισε μέχρι και τα μέσα του 2002. Τους επόμενους μήνες το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα τονώθηκε σε σημαντικό βαθμό, αφού η παρεμβατική πολιτική της 

ΕΚΤ καθώς και η αναμενόμενη πραγματοποίηση των ολυμπιακών αγώνων στην χώρα 

μας, ήταν γεγονός. Τα επόμενα δύο έτη ακολούθησαν ακόμη μεγαλύτερες διακυμάνσεις 

του δείκτη κάνοντας έτσι εμφανείς τις πρώτες δυσμενείς συνέπειες της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης. O  δείκτης ROE από την άλλη πλευρά, για τις περισσότερες 

εισηγμένες τράπεζες ακολουθεί μία ελαφρώς πτωτική πορεία από το 2000 έως τις αρχές 

του 2001, ενώ στην συνέχεια διαγράφεται μία σημαντικά φθίνουσα πορεία. Οι 

διακυμάνσεις του σταθμισμένου μέσου όρου είναι σταθερές και ένα χρόνο αργότερα 

(μέσα του 2008 ) ο μέσος όρος του δείκτη σημειώνει την ιστορικά χαμηλότερη τιμή του 

αποδεικνύοντας έτσι για άλλη μία φορά πως η κρίση είχε ενσωματωθεί για τα καλά στο 

τραπεζικό σύστημα, ενώ τα επενδυθέντα κεφάλαια στις τράπεζες αδυνατούσαν να 

αποφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη. Οι δείκτες αποτελεσματικότητας με την σειρά τους 

(ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΕΡΔΗ/ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ) μαρτυρούν ότι οι Ελληνικές τράπεζες 

παρουσιάζουν διαχρονικά από το 2000 ως το 2005, μία σχετική πτωτική τάση στον 

δείκτη ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ενώ μετά 

παρουσιάστηκε μία ακόμα πιο έντονη πτωτική τάση στον συγκεκριμένο δείκτη, πράγμα 

που σημαίνει ότι μειώθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό η αναλογία των λειτουργικών εσόδων 

σε σχέση με το σύνολο του ενεργητικού. Από την όλη παρουσίαση του δείκτη 

συνάγεται ότι ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει διαχρονικά μία συνεχή επιδείνωση, καθότι 

μειώνεται το ποσοστό των λειτουργικών εσόδων τους σε σχέση με την συνολική 

περιουσία των τραπεζών. Η κατάσταση αυτή δείχνει έντονα την επιδεινούμενη 

κατάσταση των λειτουργικών εσόδων των ελληνικών τραπεζών. Με την σειρά του ο 

δείκτης ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ / ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ παρουσίασε διαχρονικά 

μία σχετική διαχρονική σταθερότητα με έξαρση σε όλες τις τράπεζες το διάστημα 2005-

2007. Μετά το έτος αυτό παρατηρείται μία διαχρονική μείωση του δείκτη στις 
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περισσότερες τράπεζες, οφειλόμενη στα καθαρά τους κέρδη. Στις τράπεζες που 

μελετάμε, παρατηρείται σε γενικές γραμμές πτωτική τάση οφειλόμενη τόσο στην 

οριακή αύξηση των εργαζομένων σε κάποιες περιπτώσεις όσο και στην μεγαλύτερη 

αναλογικά μείωση των κερδών. Στην συνέχεια, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε τα 

συμπεράσματα μας για την αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία στραφήκαμε στην 

μελέτη δεικτών πιστωτικού κινδύνου, ρευστότητας και φερεγγυότητας που 

επιβεβαίωσαν τον σε γενικές γραμμές αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο, την έλλειψη 

ρευστότητας και τον συστημικό κίνδυνο που ελλοχεύει.  

Μετέπειτα, μέσω των καταστάσεων κοινού μεγέθους παρατηρούμε ότι άξια 

προσοχής είναι η πορεία της Proton Bank,  η οποία από το 2004 ως το 2010 παρουσιάζει 

τρομερή άνοδο, πλησιάζοντας τα δύο τελευταία έτη, το εύρος στο οποίο κινούνται όλες 

οι εξεταζόμενες τράπεζες. Το ύψος των κερδών σε σχέση με τις πωλήσεις μειώνεται 

διαχρονικά εξ’ αιτίας του ότι αυξάνονται εν όψει της χρηματοπιστωτικής κρίσης, τόσο 

τα έξοδα από τόκους και προμήθειες, όσο και από μισθούς και ημερομίσθια αλλά και 

έξοδα διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, από τις καταστάσεις ποσοστών τάσης με έτος 

βάσης το 2004, παρατηρούμε ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους, κινούνται για όλες της 

τράπεζες σε ένα συγκεκριμένο θετικό εύρος. Πιο συγκεκριμένα, όλες οι τράπεζες 

παρουσιάζουν μία αυξητική τάση, με εξαίρεση τη τράπεζα Proton Bank, η οποία 

παρουσιάζει τρομερά ανοδική τάση σε σχέση με τις υπόλοιπες τράπεζες και την Aspis 

Bank η οποία από τις αρχές του 2008 ως τα τέλη του 2009 παρουσιάζει μία πτωτική 

τάση. Αντίστοιχα, παρατηρούμε πως και η τάση των κερδών μετά φόρων κινείται σε ένα 

ορισμένο εύρος για την πλειονότητα των τραπεζών. Αξιοσημείωτη είναι και πάλι η ανοδική 

τάση της Aspis Bank από το 2007 μέχρι το 2009.  Στη συνέχεια, οι συγκριτικές καταστάσεις 

μαρτυρούν πως άξια προσοχής είναι και πάλι η πορεία της Proton Bank,  η οποία από το 

2004 ως το 2006 παρουσιάζει τρομερή άνοδο. Αντίθετα από το 2006 ως το 2008 

ξεκινάει μία κατακόρυφη πτώση με το 2008 να είναι η πρώτη χρονιά  όπου η Proton 

Bank ακουμπάει το ίδιο ρυθμό ανάπτυξης με τις υπόλοιπες τράπεζες και συνεχίζει έτσι 

μέχρι τα τέλη το 2010. Όσον αφορά τα κέρδη μετά φόρων η μόνη τράπεζα που είναι 

άξια ενδιαφέροντος είναι η Attica Bank καθώς ξεχωρίζει από το σύνολο των υπόλοιπων 

τραπεζών. Ακόμα, υπολογίσαμε το μέσο ρυθμό των συνολικών καθαρών εσόδων για 

όλες τις εξεταζόμενες τράπεζες, με την Proton Bank να σημειώνει ξανά την πρωτιά στο 

σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων και τελευταία στην κατάταξη να βρίσκεται η Aspis 
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Bank, η οποία σημειώνει μάλιστα αρνητικές τιμές ανάπτυξης. Στη συνέχεια, 

μελετήσαμε τα σύνθετα ετήσια ποσοστά ανάπτυξης καθώς προβήκαμε επίσης σε μία 

σειρά προβλέψεων για τα σημαντικότερα μεγέθη και τους βασικότερους αριθμοδείκτες. 

Πιο συγκεκριμένα, ‘’πρωταθλητής’’ στην διαχείριση των ιδίων κεφαλαίων είναι η 

Τράπεζα της Ελλάδος. Σχετικά με την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων τους οι 

τράπεζες δεν παρουσιάζουν την καλύτερη εικόνα τα έτη 2011 και 2012. Όσον αφορά τα 

καθαρά κέρδη από την βασικότερη πηγή εσόδων των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή από τους 

τόκους, συνεχίζει η Proton Bank, τόσο το 2011 όσο και το 2012 να παρουσιάζει ιστορικά 

υψηλές τιμές. Εξετάζοντας την πορεία του δείκτη Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων/Σύνολο 

Ενεργητικού, διαπιστώνουμε ότι την καλύτερη τιμή φέρει και πάλι η Proton Bank,  τόσο το 

2011 όσο και το 2012. Αντίθετα, η Aspis Bank ξεκινάει μία πτωτική πορεία στα έσοδα της, σε 

πιο γοργό ρυθμό σε σχέση με την μείωση του ενεργητικού της. Αναφορικά με τον δείκτη 

Καθαρά Κέρδη/Σύνολο Απασχολουμένων μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι, την 

καλύτερη τιμή φέρουν οι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς.  Ακόμα 

παρατηρούμε ότι η τράπεζα με τα μεγαλύτερα κέρδη μετά φόρων το 2011 και το 2012 

είναι η τράπεζα Πειραιώς και ακολουθεί η τράπεζα Κύπρου. Αντίθετα, προβλέπεται ότι 

με ζημίες θα κλείσουν τόσο το 2011 όσο και το 2012 οι Αspis Βank, Αte Βank, 

Εurobank, Geniki Bank, Emporiki Bank, Marfin Egnatia Bank και Proton Bank. 

Στη συνέχεια καταφύγαμε σε μία σχετικά καινούρια μέθοδο μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας που είναι γνωστή ως Data Envelopment Analysis (DEA) για τα 

έτη 2007-201, δηλαδή ένα χρόνο πριν την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης μέχρι 

και την κορύφωση της, το 2010. Τα αποτελέσματα της εν λόγω μεθόδου ήθελαν το 2007 

αναποτελεσματικές ως προς την διαχείριση των εξόδων τους, τις τράπεζες Attica Bank, 

Geniki Bank, Marfin Egnatia Bank, Pireus Bank και Proton Bank. Το 2008 

αναποτελεσματικές βρέθηκαν οι τράπεζες Emporiki Bank και Marfin Egnatia Bank και 

το 2009 οι τράπεζες ATE Bank και Marfin Egnatia Ban. Τέλος, το 2010, βαθμό 

αναποτελεσματικότητας παρουσιάζουν οι τράπεζες Alpha Bank,  Marfin Egnatia Bank 

και Pireus Bank, δηλαδή τρείς ιδιωτικές τράπεζες. 

 Όπως παρατηρούμε, τόσο από την μέθοδο DEA όσο και από το Dynamic Panel 

Υπόδειγμα που εκτιμήθηκε με την μέθοδο Arelano-Bond (Generalized method of 

moments), οι  ελληνικές τράπεζες αφενός δέχτηκαν οικονομική βοήθεια και στήριξη 
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από το ελληνικό κράτος προκειμένου να περιοριστεί ο συστημικός κίνδυνος που μπορεί 

να οδηγήσει στην παράλυση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

αφετέρου οι ίδιες οι τράπεζες από μόνες τους, προσαρμόστηκαν και περιόρισαν το 

δανεισμό, θέτοντας πιο αυστηρές προϋποθέσεις και κριτήρια στη δραστηριότητα τους 

αυτή. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος, αν και παρουσιάζει μειωμένα έσοδα και έλλειψη 

πελατών, κηδεμονεύεται σε τέτοιο βαθμό από το κράτος που μπορεί να επιβιώσει σε 

αυτό το άκρως ασταθές οικονομικό περιβάλλον. 
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Οι παρακάτω σελίδες περιέχουν: 

 Λοιπούς Πίνακες Σύνθετων Ετήσιων Ποσοστών Ανάπτυξης  

 Λοιπούς Πίνακες Αποτελεσμάτων για την Μέτρηση της 

Αποτελεσματικότητας με το υπόδειγμα DEA στο πρόγραμμα iDEAs 

 Ιστορικό συγχωνεύσεων και εξαγορών που βοηθούν στην ερμηνεία 

πιθανώς ασυνήθιστων ή και παρεκκλίνουσα τραπεζικών συμπεριφορών 

κατά τη περίοδο 2000-2011 
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 Σύνθετα Ετήσια Ποσοστά Ανάπτυξης 

ATTICA BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 103817154,340 107753086,980 113516491,930 126248173,530 136447498,280 

 ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,038 0,093 0,216 0,314 

 ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,038 0,053 0,112 0,081 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,038 0,047 0,072 0,079 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,038 0,046 0,067 0,071 

 ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 

 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - 

 

 

 

 

 

 

       

CYPRUS BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 510798000,000 636759000,000 902630000,000 938201000,000 949008000,000 

1117805000,0

00 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,247 0,767 0,837 0,858 1,188 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,247 0,418 0,039 0,012 0,192 



 

 

[172] 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,247 0,384 0,279 0,214 0,198 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,247 0,329 0,225 0,167 0,139 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 0,151 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 0,119 

       EMPORIKI 

BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 666126000,000 707918000,000 816961000,000 837167000,000 731084000,000 

701702000,00

0 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,063 0,226 0,257 0,098 0,053 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,063 0,154 0,025 -0,127 0,136 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,063 0,113 0,086 0,024 0,009 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,063 0,107 0,079 0,024 0,009 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - -0,002 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - -0,002 
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EUROBANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2008 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 1101000000,000 1363000000,000 1545000000,000 1850000000,000 1875000000,000 

701702000,00

0 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,238 0,403 0,680 0,703 -0,363 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,238 0,134 0,197 0,014 -0,576 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,238 0,202 0,227 0,176 -0,060 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,063 0,185 0,189 0,142 -0,072 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - -0,097 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - -0,086 

       

GENIKI BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 174857000,000 171509000,000 162347000,000 162428000,000 176731000,000 

158386000,00

0 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ   -0,019 -0,072 -0,071 0,011 -0,094 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ   -0,019 -0,053 0,000 0,088 -0,137 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    -0,019 -0,036 -0,024 0,003 -0,016 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    -0,019 -0,036 -0,024 -0,003 -0,016 
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ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - -0,015 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - -0,016 

       HELLENIC 

POSTBANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2008 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 251383640,000 250914617,620 282864955,610 309169003,070 342306369,610 

392422528,59

0 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ   -0,002 0,125 0,230 0,362 0,561 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ   -0,002 0,127 0,093 0,107 0,402 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    -0,002 0,063 0,077 0,090 0,094 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    -0,002 0,062 0,071 0,080 0,077 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - 0,113 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - 0,094 

       MARFIN 

EGNATIA 

BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 113895000,000 111016000,000 233515000,000 313726000,000 318946000,000 

309602000,00

0 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ   -0,025 1,050 1,755 1,800 1,718 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ   -0,025 1,103 0,343 0,017 0,222 
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    -0,025 0,525 0,585 0,450 0,286 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    -0,025 0,432 0,402 0,294 0,181 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - 0,358 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - 0,228 

       NATIONAL 

BANK OF 

GREECE 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 1468347000,000 1624202000,000 1861372000,000 2194762000,000 2326867000,000 

2629744000,0

00 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,106 0,268 0,495 0,585 0,791 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,106 0,146 0,179 0,060 0,047 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,106 0,134 0,165 0,146 0,132 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,063 0,126   0,143 0,124 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 0,124 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - 0,101 
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PIREUS BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 484452000,000 632725000,000 733956000,000 830662000,000 1004798000,000 

955962000,00

0 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,306 0,515 0,715 1,074 0,973 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,306 0,160 0,132 0,210 0,047 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,306 0,258 0,238 0,269 0,162 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,247 0,231 0,197 0,200 0,120 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 0,102 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 0,086 

       PROTON 

BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 4162101,000 5934000,000 34348000,000 80918000,000 76837000,000 

101048000,00

0 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,426 7,253 18,442 17,461 23,278 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,426 4,788 1,356 -0,050 0,635 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,426 3,626 6,147 4,365 3,880 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,426 1,873 1,689 1,073 0,702 
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Πίνακας 29: Σύνθετα Ετήσια Ποσοστά Ανάπτυξης: Όλες οι Εξεταζόμενες Τράπεζες 

 

 

 

 

 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 3,206 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - 0,763 

       

ASPIS/T BANK 

1/01/2004 - 

31/12/2004 

1/01/2005 - 

31/12/2005 

1/01/2006 - 

31/12/2006 

1/01/2007 - 

31/12/2007 

1/01/2008 - 

31/12/2008 

1/01/2010 - 

31/12/2010 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΚΑΘΑΡΑ 

ΕΣΟΔΑ 59253000,000 68881000,000 73908000,000 75138000,000 55230000,000 37957000,000 

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗ - 0,162 0,247 0,268 -0,068 -0,359 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΗ 

ΔΙΑΦΟΡΑ - 0,162 0,073 0,017 -0,265 0,096 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΠΛΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - 0,162 0,124 0,089 -0,017 -0,060 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ ΠΡΟΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΣΥΝΘΕΤΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟΥ 

ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  - -0,002 0,036 0,082 -0,017 -0,072 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΑΠΛΟ ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - - - - - -0,090 

ΠΕΝΤΕ ΕΤΩΝ 

ΣΥΝΘΕΤΟ 

ΕΤΗΣΙΟ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   - - - - -0,112 
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 Πίνακες Αποτελεσμάτων DEA 

Αποτελεσματικότητα ανά Τραπεζικό Ίδρυμα 

2007 

 

DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ALPHA BA                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    1                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1        3106845.00      3106845.00           .00      12.36270 

O2 349399.00       349399.00           .00       1.00000 

Inputs.... 

I1 386694.00       1879187.00           .00      14.65576 

I3 27480.00        27480.00           .00       1.00000 

I2 1879187.00      386694.00           .00      28.93758 

 

Iota: 1.00000  Theta: 1.00000 

Delta: .000  Sigma:                        .000 

V-input:             38758385.819  V-output:             38758385.819 

Comparison Set: 

ALPHA BA 1.00000          TT HELLE  .00000          CYPRUS B .00000 

Πίνακας 33: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Alpha Bank 
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DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: T BANK MODEL: CRS/I/STA/2nd 

          Unit:    2                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1   131559.00       131559.00       .00       1.26726 

 O2       26504.00        26504.00           .00       2.37663 

  Inputs... 

I1 82920.00        82920.00           .00       1.00000 

I2 351.00          351.00           .00     322.41344 

I3 33623.00        33623.00        .00       1.00000 

 

Iota: 1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                                   .000  Sigma: .000 

V-input:               229710.119  V-output: 229710.119 

Comparison Set: 

TT HELLE  .00000 T BANK ( 1.00000 CYPRUS B  .00000 

    Πίνακας 34: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: T Bank 
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DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ATE BANK                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    3                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1   974122.00       974122.00       .00       8.18251 

O2 88358.00        88358.00        .00       1.00000 

Inputs.... 

I1 394376.00 394376.00 .00      13.06850 

I2   22868.00        22868.00        .00       1.00000 

I3 339157.00 339157.00 .00       8.49858 

        

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta: .000  Sigma: .000 

V-input:              8059123.858  V-output:              8059123.858 

Comparison Set: 

TT HELLE  .00000 ATE BANK 1.00000          CYPRUS B  .00000 

Πίνακας 35: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: ATE Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA APOTELESMATIKOTITA 

NAME: EUROBANK                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    5                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 5345000.00 5345000.00 .00       1.59022 

O2 333000.00       333000.00       .00       1.00000 

Inputs.... 

I1 3874000.00 3874000.00 .00       1.59022 

 I2           117000.00 117000.00 .00       1.00000 

I3 452000.00       452000.00       .00      10.71181 

 

Iota:                     1.00000  Theta:   1.00000 

Delta: .000  Sigma:                        .000 

V-input:              8832739.289  V-output:              8832739.289 

Comparison Set: 

EUROBANK 1.00000          CYPRUS B  .00000 

Πίνακας 37: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Eurobank 
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DEA Analysis for each DMU  

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: CYPRUS B MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    6                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA      PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1   1687765.00      1687765.00      .00       1.00000 

O2   1188473.00      1188473.00      .00       1.00000 

 

Inputs.... 

I1   971392.00       971392.00       .00       2.67137 

I2        11545.00        11545.00        .00       1.00000 

I3 269745.00       269745.00       .00       1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input: 2876238.000  V-output:              2876238.000 

Comparison Set: 

CYPRUS B 1.00000 

Πίνακας 38: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Cyprus Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: EMPORIKI MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    8                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA   PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 1310537.00      1310537.00      .00       7.80104 

O2 155899.00       155899.00       .00       2.47531 

Inputs.... 

I1 622429.00       622429.00       .00      15.61948 

I2 8426.00         8426.00         .00      57.66914 

I3 401519.00       401519.00       .00      1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-

input: 

10609456.043  V-output:             10609456.043 

Comparison Set: 

ATE BANK  .00000 NATIONAL  .00000 

CYPRUS B  .00000 EMPORIKI 1.00000 

        Πίνακας 40: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Emporiki Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: MARFIN E                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    9                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1   629704.00     629704.00     .00      12.36270 

O2 86095.00        86095.00        .00      1.00000 

Inputs.... 

I1 398457.00 337023.51 -61433.49      14.65576 

I2 7605.00   2014.48 -5590.52       1.00000 

I3 119692.00       101238.07     -18453.93      28.93758 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακα 4ς: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Marfin Egnatia Bank 

 

Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1 .000 .000 

O2 .000 .000 

I1 61433.491         .000 

I2 1172.527     4417.997 

I3 18453.930 .000 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: NATIONAL                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   10   Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 3440294.00 3440294.00 .00 7.13755 

O2 341326.00 341326.00 .00 1.00000 

Inputs.... 

I1 1629558.00 1629558.00 .00      11.74703 

I2 23408.00        23408.00        .00      13.77995 

I3 880008.00       880008.00       .00      6.17216 

 

Iota:   1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000  Sigma: .000 

V-input:             24896582.416  V-output: 24896582.416 

Comparison Set: 

ATE BANK  .00000       TT HELLE  .00000 

CYPRUS B  .00000 NATIONAL 1.00000 

 

Analysis of Projection 

  Proportional   Residual 

O1 .000         .000         

O2 .000         74789.456 

I1 72972.125 .000 

I2 1729.607 922.856 
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I3 11476.219         .000 

Πίνακας 42: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: National Bank of Greece 

 

DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: PROTON B MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   12                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 112339.00       112339.00       .00       8.18251 

O2 42483.00        42483.00        .00       1.00000 

Inputs.... 

I1 69519.00 60018.36      -9500.64      13.06850 

I2 8187.00          802.03      -7384.97       1.00000 

I3 24062.00        20773.63      -3288.37 8.49858 

 

  

 

 

 

 

Πίνακας 43: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Proton Bank 

 

 

   

Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1 .000         .000         

O2 .000         .000         

I1 9500.643 .000         

I2 1118.856     6266.110 

I3 3288.374         .000         
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   DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: TT HELLE MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   13                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1        614215.00       614215.00       .00      12.36270 

O2 11861.00        11861.00        .00      1.00000 

Inputs.... 

I1 319853.00       319853.00       .00      14.65576 

I2 1197.00         1197.00         .00      1.00000 

I3 100780.00       100780.00       .00      28.93758 

 

 Iota:                 1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000       Sigma:                        .000 

V-input: 7605215.621  V-output:              7605215.621 

Comparison Set: 

ALPHA BA  .00000          TT HELLE 1.00000          CYPRUS B  .00000 

Πίνακας 44: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: TT Hellenic Postbank 
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Αποτελεσματικότητα ανά Τραπεζικό Ίδρυμα 

2008 

 

NAME: ALPHA BA                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

          Unit:    1                        Number of Units in Analysis:   13 

 DATA     PROJECTED INEFFICIENCY    PRICE 

Outputs... 

O1   4118961.00      4118961.00      .00       1.00000 

O2 346494.00       346494.00       .00 1.04009 

Inputs.... 

I1 2768455.00      2768455.00      .00       1.28816 

I2 29418.00        29418.00        .00       1.00000 

I3 429213.00 429213.00 .00       2.05889 

 Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma: .000 

V-input: 4479344.359  V-output:              4479344.359 

Comparison Set: 

TT HELLE  .00000          ALPHA BA 1.00000          PROTON B  .00000 

Πίνακας 47: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Alpha Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

NAME: ASPIS BA                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    2                        Number of Units in Analysis:   13 

  

 DATA   PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 151881.00       151881.00       .00       1.00000 

 

O2 22997.00        22997.00        .00       88.89961 

Inputs.... 

I1 119178.00 119178.00 .00      16.97594 

I2 470.00          470.00          .00      253.71780 

I3 53899.00        53899.00        .00 1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:              2196305.344  V-output:              2196305.344 

Comparison Set: 

ATTICA B  .00000 ASPIS BA 1.00000      PROTON B  .00000 

Πίνακας 48: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Aspis Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

NAME: ATE BANK                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    3                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA   PROJECTED INEFFICIENCY   PRICE 

Outputs... 

O1 1192890.00      1192890.00      .00       3.60586 

O2 30330.00        30330.00        .00       6.23278 

Inputs.... 

I1 586763.00       586763.00       .00 7.76170 

I2 30330.00        30330.00        .00 1.00000 

I3 346991.00       346991.00       .00 1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta: .000  Sigma:                        .000 

V-input:              4931599.665  V-output:              4931599.665 

Comparison Set: 

NATIONAL  .00000          ATE BANK 1.00000          PROTON B  .00000 

Πίνακας 49: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: ATE Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ATTICA B                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    4                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 270788.00       270788.00       .00 1.00000 

O2 33481.00        33481.00        .00 88.89961 

Inputs.... 

I1 167654.00       167654.00       .00 16.97594 

I2      1357.00         1357.00         .00 253.71780 

I3 56856.00        56856.00        .00 1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta: .000  Sigma: .000 

V-input:              3247235.861  V-output:              3247235.861 

Comparison Set: 

ATTICA B 1.00000          ASPIS BA  .00000          PROTON B  .00000 

     Πίνακας 50: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Attica bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: EUROBANK                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    5                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1       6827000.00      6827000.00      .00 1.05208 

O2 421000.00       421000.00       .00 2.22309 

Inputs.... 

I1 5291000.00      5291000.00      .00 1.00000 

I2 195000.00       195000.00       .00 1.00000 

I3 490000.00       490000.00       .00 5.37233 

 

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:              8118440.206  V-output:              8118440.206 

Comparison Set: 

ALPHA BA  .00000          EUROBANK 1.00000          PROTON B  .00000 

Πίνακας 51: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Eurobank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: BANK OF   MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    6                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY   PRICE 

Outputs... 

O1 1980904.00      1980904.00      .00 1.00000 

O2 194331.00       194331.00       .00 1.35367 

Inputs.... 

I1 1266205.00      1266205.00      .00 1.31496 

I2 7784.00         7784.00         .00 3.89527 

I3 282689.00       282689.00       .00 1.94079 

 

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000  Sigma: .000 

V-input:              2243964.238  V-output:              2243964.238 

Comparison Set: 

NATIONAL  .00000          ALPHA BA  .00000          TT HELLE  .00000 

  Πίνακας 52: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: National Bank of Greece 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

  NAME: GENIKI B     MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    7                            Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA      PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 266481.00       266481.00       .00 4.04819 

O2   .00  

Inputs.... 

I1 145416.00       145416.00       .00 8.79537 

I2 7397.00         7397.00         .00 1.74762 

I3     90078.00        90078.00        .00 1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000  Sigma: .000 

V-input: 1381993.327  V-output: 1381993.327 

Comparison Set: 

 ATE BANK  .00000          NATIONAL  .00000          GENIKI B 1.00000 

PROTON B  .00000 

     Πίνακας 53: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Geniki Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: EMPORIKI                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    8                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 1577611.00      1577611.00      .00 1.00000 

O2 142088.00       142088.00       .00 1.55279 

Inputs....      

I1 996007.00           814242.19    -181764.81       1.34404 

I2 19560.00        15990.43      -3569.57       3.07936 

I3 406506.00       332321.29     -74184.71       1.96987 

 

   

 

 

 

 

Πίνακας 54: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Emporiki Bank 

 

 

 

 

 

Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1 .000 .000 

O2 .000 .000 

I1 181764.814         .000 

I2 3569.573         .000 

I3 74184.707         .000 
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DEA Analysis for each DMU 

NAME: MARFIN E       MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    9                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED  INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 896502.00       896502.00       .00 1.00000 

O2 66641.00        66641.00        .00 1.35367 

Inputs.... 

I1 645794.00       572197.80     -73596.20       1.31496 

I2 5095.00         4514.36       -580.64       3.89527 

I3 126024.00       111662.01     -14361.99       1.94079 

 

Analysis of Projection 

 Proportional   Residual 

O1 .000 .000 

O2 .000 .000 

I1 73596.205         .000 

I2 580.638         .000 

I3 14361.992         .000 

Πίνακας 55: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Marfin Egnatia Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: NATIONAL                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   10                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA     PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 4065836.00      4065836.00      .00 1.00000 

O2 307689.00       307689.00       .00 1.00000 

Inputs.... 

I1 2018256.00      2018256.00      .00 1.71436 

I2 28402.00           28402.00           .00 1.00000 

 I3 885102.00       885102.00       .00 1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-

input: 

4373525.000  V-output:              4373525.000 

Comparison Set: 

NATIONAL 1.00000 

Πίνακας 56: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: National Bank of Greece 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: PIRAEUS                     MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   11                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA   PROJECTED INEFFICIENCY    PRICE 

Outputs... 

O1 3230268.00      3230268.00      .00 1.16490 

O2 151700.00       151700.00       .00 1.00000 

Inputs.... 

I1 2380580.00 2380580.00 .00 1.00000 

I2 44086.00           44086.00           .00 2.29238 

I3 266401.00       266401.00       .00 5.37910 

        

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:              3914639.858  V-output:              3914639.858 

Comparison Set: 

 ALPHA BA  .00000          PIRAEUS  1.00000 PROTON B 1.00000 

  Πίνακας 57: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Piraeus Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: PROTON B                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   12                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA   PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 130912.00       130912.00       .00 1.00000 

O2 40163.00 40163.00 .00 1.02501 

Inputs.... 

I1 88860.00        88860.00        .00 1.32612 

I2 8548.00         8548.00         .00 1.00000 

I3 24125.00        24125.00        .00 1.89398 

 

Iota:                      1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:       172079.323  V-output:               172079.323 

  Comparison Set: 

TT HELLE  .00000          NATIONAL  .00000          PROTON B 1.00000 

      Πίνακας 58: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Proton Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: TT HELLE                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   13                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY   PRICE 

Outputs... 

O1 757516.00       757516.00       .00 1.00000 

O2 13997.00        13997.00        .00 1.00000 

Inputs.... 

I1 435750.00       435750.00       .00 1.46846 

I2 1627.00           1627.00           .00 18.47374 

I3 101574.00       101574.00       .00 1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:               771513.000 

 

 V-output:               771513.000 

Comparison Set: 

TT HELLE 1.00000          NATIONAL  .00000 

Πίνακας 59: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: TT Hellenic Postbank 
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Αποτελεσματικότητα ανά Τραπεζικό Ίδρυμα 

2009 

 

 

 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ALPHA BA                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    1                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 339178.00       339178.00       .00 1.00000 

O2 316910.00       316910.00       .00 47.49444 

Inputs.... 

I1 1994966.00      1994966.00      .00 2.54701 

I2 38178.00        38178.00        .00 1.00000 

I3 412686.00       412686.00       .00 24.88879 

  

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:             15390640.468  V-output: 15390640.468 

Comparison Set: 

CYPRUS B  .00000          EUROBANK  .00000          ALPHA BA 1.00000 

Πίνακας 62: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Alpha Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: T BANK MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    2                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 103700.00       103700.00       .00 1.00000 

O2 18736.00        18736.00        .00 15.82430 

Inputs.... 

I1 87344.00        87344.00        .00 3.06758 

I2 450.00          450.00          .00 194.05336 

I3 44925.00        44925.00        .00 1.00000 

 

Iota:                    1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:                 400184.064  V-output:               400184.064 

Comparison Set: 

GENIKI B  .00000          CYPRUS B  .00000          T BANK  1.00000 

Πίνακας 63: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: T Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ATE BANK                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    3                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs.... 

O1 1141663.00      1141663.00      .00 1.19947 

O2 92452.00       92452.00       31689.53       1.00000 

Inputs.... 

I1 412100.00       410585.28      -1514.72       2.32301 

I2 31358.00        15559.64     -15798.36       1.00000 

 I3     393375.00       391929.10      -1445.90       1.33745 

 

    

 

 

 

 

Πίνακας 64: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: ATE Bank 

 

 

 

 

  

Analysis of Projection 

 Proportional   Residual 

O1 .000 .000 

O2 .000 31689.525 

I1 1514.721         .000 

I2 115.260    15683.105 

I3 1445.896         .000 



 

 

[204] 

 

 

 

 

DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ATTICA B                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    4                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA   PROJECTED INEFFICIENCY      PRICE 

Outputs... 

O1 233456.00       233456.00       .00 1.00000 

O2 31956.00           31956.00           .00 95.78847 

Inputs.... 

I1 126832.00       126832.00       .00 7.61308 

I2 2713.00         2713.00         .00 1.58821 

I3     62104.00        62104.00        .00 37.43045 

 

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:              3294472.383  V-output: 3294472.383 

Comparison Set: 

  PROTON B  .00000          CYPRUS B  .00000          ATTICA B 1.00000 

ALPHA BA  .00000 

    Πίνακας 65: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Attica Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: EUROBANK                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    5                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA     PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 5311000.00      5311000.00      .00 1.00000 

O2 366000.00       366000.00       .00 2.46363 

Inputs.... 

I1 3979000.00      3979000.00      .00 1.04740 

I2 115000.00       115000.00       .00 1.00000 

I3 500000.00       500000.00       .00 3.86017 

 

Iota:                     1.00000  V-input:              1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:              6212689.256  V-output:              6212689.256 

Comparison Set: 

CYPRUS B  .00000          EUROBANK 1.00000          PIREUS B  .00000 

Πίνακας 66: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Eurobank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME CYPRUS B                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    6                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA     PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 1838658.00           1838658.00           .00 1.00000 

O2 187474.00           187474.00           .00 1.00000 

Inputs.... 

I1 962277.00   962277.00           .00 1.45198 

I2 7836.00         7836.00           .00 1.00000 

I3 332835.00       332835.00           .00 1.86605 

 

Iota:                     1.00000  V-input:              1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:              2026132.000  V-output:              2026132.000 

Comparison Set: 

NATIONAL  .00000          CYPRUS B 1.00000 

          Πίνακας 67: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Cyprus Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: GENIKI B    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    7                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs.... 

O1 237595.00       237595.00       .00 1.00000 

O2 35762.00        35762.00        .00 15.82430 

Inputs.... 

I1 87597.00        87597.00        .00 3.06758 

I2 2313.00         2313.00         .00 194.05336 

I3    85947.00        85947.00        .00 1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

V-input:               .000  Sigma:                        .000 

Delta:                       803503.576  V-output:               803503.576 

Comparison Set: 

GENIKI B 1.00000          CYPRUS B  .00000          T BANK (  .00000 

    Πίνακας 68: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Geniki Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: EMPORIKI                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    8                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 861910.00       861910.00       .00 1.00000 

O2 126209.00       126209.00       .00 1.00000 

Inputs.... 

I1 266974.00       266974.00       .00 1.99442 

I2 19780.00        19780.00        .00 1.00000 

I3        388864.00       388864.00       .00 1.12090 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma:                        .000 

V-input:               988119.000  V-output:               988119.000 

Comparison Set: 

EMPORIKI 1.00000          GENIKI B  .00000 

Πίνακας 69: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Emporiki Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: MARFIN E                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    9                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA     PROJECTED  INEFFICIENCY   PRICE 

Outputs... 

O1 638213.00       638213.00       .00 1.32165 

O2 54016.00        60937.26       6921.26       1.00000 

Inputs.... 

I1 432423.00       361507.76     -70915.24       1.00000 

 I2       5822.00         4867.22       -954.78       8.90906 

I3 125446.00       104873.47     -20572.53       4.76345 

 

 

    

 

 

 

 

 

Πίνακας 70: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Marfin Egnatia Bank 

 

 

 

 

Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1 .000 .000 

O2 .000 6921.255 

I1 70915.241         .000 

I2 954.779         .000 

I3 20572.526         .000 



 

 

[210] 

 

 

 

 

DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: NATIONAL                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   10                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA      PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 3677056.00      3677056.00      .00 1.00000 

O2 306465.00      306465.00      .00 1.00000 

Inputs.... 

I1 1445996.00      1445996.00      .00 1.45198 

I2 27027.00        27027.00        .00 1.00000 

I3      995114.00       995114.00       .00 1.86605 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma: .000 

V-input:              3983521.000  V-output:              3983521.000 

Comparison Set: 

NATIONAL 1.00000          CYPRUS B  .00000 

  Πίνακας 71: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: National Bank of Greece 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: PIREUS B     MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:   11                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 2149833.00      2149833.00      .00 1.00000 

O2 128081.00       128081.00       .00 2.46363 

Inputs.... 

I1 1366120.00      1366120.00      .00 1.04740 

I2        42567.00        42567.00        .00 1.00000 

I3 256967.00       256967.00       .00 3.86017 

 

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000  Sigma: .000 

V-input:              2465377.431  V-output:              2465377.431 

Comparison Set: 

 EUROBANK  .00000          PIREUS B 1.00000          CYPRUS B  .00000 

Πίνακας 72: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Pireus Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: PROTON B       MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:   12                        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 111980.00       111980.00       .00 1.00000 

O2 12636.00        12636.00        .00 91.42074 

Inputs.... 

 I1     60194.00        60194.00           .00 7.17390 

I2 2958.00         2958.00         .00 1.00000 

I3 22960.00           22960.00           .00 36.25387 

 

Iota:                     1.00000  Theta:                     1.00000 

Delta:                       .000  Sigma: .000 

V-input:              1267172.472  V-output:              1267172.472 

Comparison Set: 

CYPRUS B  .00000          PROTON B 1.00000          ALPHA BA  .00000 

     Πίνακας 73: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Proton Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: TT HELLE                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:   13        Number of Units in Analysis:   13 

 

 DATA     PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1 621661.00       621661.00       .00 1.03387 

O2 13282.00        13282.00        .00 1.00000 

Inputs.... 

 I1       361994.00       361994.00       .00 1.00000 

I2 1719.00         1719.00         .00 101.23646 

I3 119977.00       119977.00       .00 1.00000 

 

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta:                       .000  Sigma: .000 

V-input:               655996.467  V-output:               655996.467 

Comparison Set: 

CYPRUS B  .00000          TT HELLE 1.00000 

  Πίνακας 74: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: TT Hellenic Postbank 
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Αποτελεσματικότητα ανά Τραπεζικό Ίδρυμα 

2010 

 

 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: ATE BANK                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    2                      Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1   1178447.00         1178447.00           .00       1.00000 

O2 90183.00             90183.00             .00       1.26948 

Inputs.... 

I1 382210.00           382210.00           .00      1.22602 

I2   26796.00          26796.00           .00       8.69572 

I3 382162.00            382162.00           .00       1.54731 

        

Iota:                     1.00000  Theta: 1.00000 

Delta: .000  Sigma: .000 

V-input:              1292932.925  V-output:              1292932.925 

 

Comparison Set: 

 EUROBANK  .00000                 

TT POSTB  .00000 

          CYPRUS    .00000 ATE      1.00000 

Πίνακας 78: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: ATE Bank 
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DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: CYPRUS   MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    3                        Number of Units in Analysis:   12 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1   1838658.00        1838658.00           .00       1.00000 

O2 187474.00      187474.00           .00       1.26948 

Inputs.... 

I1 962277.00       962277.00           .00       1.22602 

I2 7836.00        .  7836.00           .00       8.69572 

I3 535600.00       535600.00           .00       1.54731 

 

 

DEA Analysis for each DMU 

DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: EUROBANK                    MODEL: CRS/I/STA/2
nd

 

Unit:    4                       Number of Units in Analysis:   12 

 DATA   PROJECTED INEFFICIENCY         PRICE 

Outputs... 

O1   4745000.00      

 

4745000.00           .00 1.00000 

O2   407000.00      

 

407000.00           .00 1.26948 

Inputs.... 

I1   3398000.00       3398000.00           .00       1.22602 

 I2        126000.00        

 

      126000.00           .00      8.69572 

 I3        00             

 

.00           .00       1.54731 

Πίνακας 79: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Cyprus Bank 
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DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: EMPORIKI                    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    5                       Number of Units in Analysis:   12 

 DATA PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1   861910.00      861910.00           .00       1.00000 

O2 126209.00          126209.00           .00       3.06629 

Inputs.... 

I1 266974.00        266974.00           .00       1.83781 

I2 . 19780.00                   19780.00 .00       1.00000 

I3 388864.00         388864.00           .00       1.89905 

 

DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: GENIKI MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    6                      Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1        195048.00       195048.00           .00      1.03788 

O2 33731.00        33731.00           .00       3.21969 

Inputs.... 

I1 68373.00           68373.00           . 00    1.88555 

I2  2077.00         2077.00           .00      20.66001 

I3 139208.00         139208.00           .00     1.00000 

Πίνακας 80: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Emporiki Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: NATIONAL MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    8                    Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1        3508362.00      3508362.00           .00      1.07630 

O2 274348.00       274348.00           .00       1.28551 

Inputs.... 

I1 1079585.00                    1079585.00           . 00    2.55184 

I2  73381.00        73381.00           .00      1.00000 

I3 1300427.00      1300427.00           .00     1.00000 

Πίνακας 82: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: National Bank of Greece  

 

DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: PROTON MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    10                     Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1        2071117.00      2071117.00           .00      1.00000 

O2 140998.00           140998.00           .00       1.26948 

Inputs.... 

I1 1257911.00      

 

1062897.06              -195013.94       1.22602 

I2  39979.00        33781.06      -6197.94       8.69572 
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I3 499625.00       422168.14     -77456.86       1.54731 

 

Analysis of Projection 

 Proportional Residual 

O1 .000         .000         

O2   .000         .000         

I1   195013.937 .000         

I2 6197.944         .000         

I3             77456.862         .000 

Πίνακας 84: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: Proton Bank 

 

DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: T BANK MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    11                     Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1        89806.00           89806.00           .00      1.00000 

O2 13405.00        13405.00           .00       19.94081 

Inputs.... 

I1 64946.00          64946.00           .00       3.2558 

I2 308.00          308.00           .00       243.55078 

I3 70648.00        70648.00           .00       1.00000 

Πίνακας 85: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: T Bank 
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DEA Analysis for each DMU 

          DEA: APOTELESMATIKOTITA 

NAME: TT POSTB    MODEL: CRS/I/STA/2nd 

Unit:    12                     Number of Units in Analysis:   12 

 

 DATA       PROJECTED INEFFICIENCY PRICE 

Outputs... 

O1        616870.00       616870.00           .00      1.00000 

O2 20730.00        20730.00           .00       1.00000 

Inputs.... 

I1 255874.00                  255874.00            .00       1.21561 

I2 770.00                  770.00            .00       8.10602 

I3 208609.00           208609.00             .00       1.53548 

 

Πίνακας 86: Έλεγχος Αποτελεσματικότητας: TT Hellenic Postbank  
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 Βασικές Συγχωνεύσεις & Εξαγορές 
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Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα για τη μεγαλύτερη  συνένωση της Alpha Bank με 

τη Eurobank σε ένα ενιαίο σχήμα, με την ονομασία Alpha - Eurobank  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

29 Αυγούστου 2011 Ανακοίνωση 

Αρχές Οκτωβρίου 

2011 

Έγκριση του σχεδίου συγχώνευσης 

από το Υπουργείο Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

Νοέμβριος 2011 Έγκριση αντίστοιχων Ε. Γ. Σ. 

Δεκεμβρίου 2011 Εγκριση από το Υπουργείο 

Οικονομικών 

Ολοκλήρωση νομικής συγχώνευσης – 

Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών 

ενιαίου οργανισμού 

Α΄Εξάμηνο 2012 Σχεδιαζόμενη Αύξηση Μετοχικού 

Κεφαλαίου και έκδοση του MCN 

Πηγή: Euro2Day, 29/08/2011 
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