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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το τραπεζικό σύστηµα κάθε χώρας αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη 

και την επιβίωση της εθνικής οικονοµίας. Για αυτό το λόγο 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 εργασίας είναι αρχικά µια παρουσίαση πληροφοριών του τραπεζικού 

συστήµατος και των χαρακτηριστικών του στην Ελλάδα, αλλά και η αξιολόγηση της 

κερδοφορίας και της αποτελεσµατικότητας των9 ελληνικών εισηγµένων στο 

χρηµατιστήριο, τραπεζικών ιδρυµάτων µέσω της χρήσης ενός υποδείγµατος 

συνολοκλήρωσης για να επιτύχουµε την ανάλυση της σχέσης των καταθέσεων και 

των χορηγήσεων δανείων τους µε την κερδοφορία των τραπεζών, που χωρίζονται σε 

δύο σύνολα, τις µικρές και τις µεγάλες τράπεζες κατά την περίοδο 2007-2012. Η 

περίοδος αυτή είναι κρίσιµη, καθώς περιλαµβάνει έτη 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. Συγκεκριµένα, στο 1ο κεφάλαιο παρατίθεται µια 

εισαγωγή στον τραπεζικό κλάδο γενικότερα, αναφερόµενοι στις ιδιότητες του, καθώς 

επίσης και στο ρόλο και τη λειτουργία των τραπεζών γενικότερα. Στο 2ο κεφάλαιο, 

γίνεται µια ιστορική αναδροµή στο τραπεζικό σύστηµα της Ελλάδας, ο τρόπος 

απελευθέρωσης του και τα προβλήµατα που αντιµετώπισε και η µετέπειτα δοµή και 

λειτουργία του, γίνεται λόγος για τις εµπορικές τράπεζες και τη λειτουργία τους, 

παρουσιάζονται οι στόχοι και οι προκλήσεις του, καθώς και η ανταγωνιστική του 

θέση. ∆ίνεται, επίσης µια εικόνα για το τραπεζικό σύστηµα σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

επίπεδο, αλλά και τη µορφή του τραπεζικού συστήµατος σήµερα στην Ελλάδα. Στο 

3ο κεφάλαιο υπάρχει το εµπειρικό κοµµάτι αυτής της διπλωµατικής εργασίας. 

Αρχικά, παρουσιάζεται η έννοια της κερδοφορίας και ο στόχος της, επισηµαίνεται το 

υπόδειγµα που θα χρησιµοποιηθεί µαζί µε τις παραδοχές και τους περιορισµούς που 

εφαρµόσαµε, στη συνέχεια παρουσιάζονται οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης και οι 
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παλινδροµήσεις που πραγµατοποιήθηκαν για να συµπεράνουµε αν και πώς 

επηρεάζουν οι καταθέσεις και οι χορηγήσεις δανείων, την κερδοφορία των 9 

τραπεζών που επιλέχθηκαν για αυτή τη µελέτη. Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθενται τα 

συµπεράσµατα αυτής της βιβλιογραφικής και εµπειρικής µελέτης.



 
6 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΚΑΤΑΛΑΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ....................................................................σελ. 6 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Εισαγωγικά……………………………………………………σελ . 8 

1.1 Το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα........................................................................σελ. 8 

1.2 Οι γενικές ιδιότητες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος..............................σελ. 9 

1.3 Η λειτουργία και ο ρόλος των τραπεζών και των υποκαταστηµάτων τους...σελ. 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα..............................................σελ. 12 

2.1 Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.............................σελ. 12 

2.1.1 Ιστορική αναδροµή..........................................................................σελ. 12 

2.1.2 ∆οµή και προβλήµατα που προέκυψαν στα πρώτα στάδια του 

τραπεζικού συστήµατος............................................................................σελ. 16 

2.1.3 Η απελευθέρωση της αγοράς...........................................................σελ. 18 

2.1.4 Οι παράγοντες εξέλιξης του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος...σελ. 19 

2.1.5 Η ανταγωνιστική θέση των ελληνικών τραπεζών...........................σελ. 20 

2.1.6 Χαρακτηριστικά και τάσεις των ελληνικών τραπεζών...................σελ. 21 

2.1.7 Προκλήσεις των ελληνικών τραπεζών............................................σελ. 27 

2.2 Εµπορικές τράπεζες και οι εργασίες τους......................................................σελ. 31 

2.2.1 Γενικά..............................................................................................σελ. 31 

2.2.2 Εργασίες και λειτουργία των τραπεζών..........................................σελ. 32 

2.3 Κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες.....................................................σελ. 37 

2.4 ∆ιεθνές τραπεζικό σύστηµα............................................................................σελ.41 



 
7 

2.5 Η Σύγχρονη τραπεζική αγορά.........................................................................σελ.41 

2.6 Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σήµερα στην οικονοµική κρίση και το µέλλον 

του.......................................................................................................................σελ. 43 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Εµπειρική µελέτη υποδείγµατος - Μέτρηση αποτελεσµατικότητας 

και κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών..........................................................σελ. 47 

3.1 Γενικά η έννοια της κερδοφορίας...................................................................σελ. 47 

3.2 Εισαγωγικά του υποδείγµατος.........................................................................σελ.48 

3.3 Έννοια της συνολοκλήρωσης.........................................................................σελ. 49 

3.4 Αποτελέσµατα εµπειρικής µελέτης................................................................σελ. 49 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο Συµπεράσµατα..........................................................................σελ. 62 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ................................................................................................σελ. 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

1.1 Το Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα1 

 

Βασικός στόχος της νοµισµατικής πολιτικής κάθε χώρας είναι να βελτιώσει και να 

διογκώσει την οικονοµία του. Για να µπορέσει να υπάρξει βελτίωση της οικονοµίας 

αρκεί να υπάρχουν  διάφορα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οργανισµοί, στα οποία 

ο κάθε πελάτης να είναι ικανός να καταθέσει τα χρήµατα του και µε τις σωστές 

συµβουλές και την κατάλληλη καθοδήγηση (από την πλευρά των ιδρυµάτων) να 

µπορούν οι πελάτες να αξιοποιούν καλύτερα τα χρήµατα τους µε βασικό σκοπό να 

βελτιώσουν τους οικονοµικούς τους πόρους. 

 Το βασικό χαρακτηριστικό της οικονοµικής ανάπτυξης είναι η αύξηση του 

αριθµού και του είδους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, αλλά και η αύξηση της 

αναλογίας χρήµατος µε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Η δοµή της 

οικονοµίας ενός κράτους αποτελείται από διάφορα είδη χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών. Χαρακτηριστικά αυτών των οργανισµών όπως: οι όροι λειτουργίας τους, 

ο βαθµός και η έκταση της λειτουργικής τους εξειδίκευσης, το είδος και ο αριθµός 

των τραπεζικών εργασιών κ.λπ., είναι συνιστώσες του βαθµού ανάπτυξης µιας 

οικονοµίας. Η βασικότερη επιρροή των χρηµατοδοτικών οργανισµών στην 

οικονοµική ανάπτυξη είναι ότι βοηθούν στο να κατανεµηθούν αναλογικά και δίκαια 

οι διάφοροι οικονοµικοί πόροι (που προκύπτουν από τις αποταµιεύσεις σε διάφορα 

ιδρύµατα) στις διάφορες, πολλαπλές λειτουργικές δραστηριότητες της οικονοµίας. 

Με άλλα λόγια, το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε βάση τους οικονοµικούς πόρους 

                                                           
1(Μηλιάκος και ∆ρούγκας, 1986) 
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που παρέχει, έχει την ικανότητα να συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη των 

διάφορων παραγωγικών δραστηριοτήτων της οικονοµίας αλλά και τις διάφορες 

επιχειρηµατικές µονάδες. 

 Τα βασικότερα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα είναι η κάθε µορφή τραπεζικής 

επιχείρησης. Μια µορφή από αυτές είναι οι εµπορικές τράπεζες, οι οποίες κατέχουν 

την πρώτη θέση και αποτελούν την κύρια πηγή χρηµατοδότησης µιας οικονοµίας. 

Έτσι, ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής των τραπεζικών ιδρυµάτων στην 

χρηµατοδότηση της οικονοµίας µιας χώρας, τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα 

διαχωρίζονται σε αυτά που στηρίζονται στο τραπεζικό σύστηµα και σε αυτά που 

στηρίζονται στις αγορές χρεογράφων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα συστήµατα 

της Ιαπωνίας, της Γερµανίας ,της Γαλλίας και της Ελλάδας, ενώ στη δεύτερη 

κατηγορία ανήκουν τα συστήµατα των ΗΠΑ και της Αγγλίας (εταιρίες αµοιβαίων 

κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρίες leasing). 

 Στις υπό ανάπτυξη χώρες, όπου το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι σε 

αρκετά χαµηλό επίπεδο, ένας βασικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής είναι η 

επιτάχυνση της ανάπτυξης του τοµέα αυτού. Μετά το τέλος του Α’ Παγκοσµίου 

πολέµου δηµιουργήθηκε η επιτακτική ανάγκη για ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος (δηµιουργία κεντρικών τραπεζών, τράπεζες αγροτικής πίστης κλπ.) στις 

υπό ανάπτυξη χώρες µε σκοπό να καλύψουν συγκεκριµένες ανάγκες. Ακόµα και µετά 

το τέλος του Β’ Παγκοσµίου πολέµου δηµιουργήθηκαν, στις περισσότερες υπό 

ανάπτυξη χώρες, τραπεζικά ιδρύµατα για την εξυπηρέτηση του τοµέα των 

επενδύσεων. 

1.2 Οι Γενικές Ιδιότητες Του Χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος2 

 

Η τράπεζα είναι το βασικότερο στοιχείο του χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος, οπότε τα 

γενικά γνωρίσµατα της το αντιπροσωπεύουν, είναι ένα ίδρυµα που έχει ως κύρια 

δραστηριότητα του να χορηγεί δάνεια και να δέχεται καταθέσεις από το κοινό, 

δηλαδή τους πελάτες της. Αυτή η διαδικασία βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του 

χρηµατοδοτικού συστήµατος και ταυτόχρονα προσφέρει προστασία στους καταθέτες. 

                                                           
2(Πετράκης, 2002) 
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 Εποµένως, το τραπεζικό σύστηµα βελτιώνει την κατανοµή των πόρων της 

οικονοµίας προσφέροντας µια αναλογία στην κατανοµή των εισοδηµάτων και των 

επενδύσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Η βελτίωση στην κατανοµή των πόρων 

προέρχεται από τις τέσσερις ξεχωριστές βασικές λειτουργίες του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος: α) προσφοράς πρόσβασης σ’ ένα σύστηµα συναλλαγών, β) διαχείριση 

κεφαλαίων, γ) διαχείριση του κινδύνου και δ) παραγωγή πληροφοριών, 

κατευθύνοντας τους δανειστές, (οι λειτουργίες του τραπεζικού συστήµατος και πιο 

συγκεκριµένα των υποκαταστηµάτων των τραπεζών γίνονται αναλυτικότερα στα 

παρακάτω κεφάλαια). 

1.3 Η Λειτουργία Και Ο Ρόλος Των Τραπεζών Και Των 

Υποκαταστηµάτων Τους 

 

Τράπεζα υποκαταστηµάτων (branch banking) υφίσταται όταν µια µόνο τραπεζική 

επιχείρηση λειτουργεί σε δύο ή περισσότερα µέρη. Τα υποκαταστήµατα ελέγχονται 

από ένα κεντρικό γραφείο (το κεντρικό κατάστηµα της τράπεζας). Τα 

υποκαταστήµατα µπορεί να βρίσκονται στην ίδια πόλη, περιοχή, χώρα, ακόµα και σε 

άλλες χώρες. Το κεντρικό γραφείο και όλα τα υποκαταστήµατα ελέγχονται από το 

ίδιο διοικητικό συµβούλιο και ανήκουν στους ίδιους µετόχους. Οι υποθέσεις των 

υποκαταστηµάτων διευθετούνται από τους διευθυντές τους, σύµφωνα µε τους 

κανονισµούς και την πολιτική του κεντρικού γραφείου. Αν και ορισµένες τραπεζικές 

υπηρεσίες είναι βασικές για όλα τα υποκαταστήµατα, η ποικιλία των υπηρεσιών για 

κάθε υποκατάστηµα συνήθως διαφέρει.3 

 Στην πραγµατικότητα, οι λειτουργίες των υποκαταστηµάτων είναι οι ίδιες µε 

τα κεντρικά καταστήµατα τραπεζών, µε τη µόνη και βασική διαφορά ότι δε δέχονται 

τον ίδιο όγκο εργασιών, καθώς τα κεντρικά καταστήµατα διαθέτουν µεγαλύτερο 

αριθµό προσωπικού, αλλά και πελατών. Ουσιαστικά, οι λειτουργίες των 

υποκαταστηµάτων που ενδιαφέρουν την τράπεζα είναι, κυρίως, οι πωλήσεις και 

έπειτα οι συναλλαγές. Οι πωλήσεις αναφέρονται στα δάνεια και τα διάφορα 

τραπεζικά προϊόντα που παρέχει η ίδια η τράπεζα όπως: ασφαλιστικά προϊόντα, 

                                                           
3(Αλεξάκης & Πετράκης, 1988) 
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πιστωτικές κάρτες, ασφαλιστικά πακέτα κ.τ.λ., ενώ οι συναλλαγές αναφέρονται 

κυρίως στις καταθέσεις. 

 Πρέπει να επισηµανθεί ότι οι πωλήσεις βασίζονται στην ανάπτυξη 

εναλλακτικών τρόπων παροχής τραπεζικών υπηρεσιών όπως: internet, ΑΤΜ, 

τηλεφωνικές τραπεζικές εργασίες, ώστε µε αυτό τον τρόπο όλες αυτές οι υπηρεσίες 

να είναι πιο προσιτές και εύκολες για το κοινό.4 

 Οπότε, η τράπεζα µέσω των υποκαταστηµάτων της προσπαθεί να προωθήσει 

στην αγορά τα τραπεζικά της προϊόντα κάνοντας τα γνωστά στο ευρύ κοινό. Γενικά, 

όταν µια τράπεζα προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί σε νέες αγορές για να προωθήσει 

τις υπηρεσίες της, δηµιουργεί ένα υποκατάστηµα που θα παρέχει όλες τις παραπάνω 

λειτουργίες. Επίσης, η δηµιουργία ένας υποκαταστήµατος είναι σίγουρα πιο 

συµφέρουσα λύση από οικονοµικής άποψης, από την δηµιουργία ενός κεντρικού 

καταστήµατος. Εποµένως, η ίδρυση ενός υποκαταστήµατος έχει ως σκοπό η τράπεζα 

να αυξήσει τις παραγωγικές της εργασίες και τα έσοδα που προέρχονται από αυτές, 

µε απώτερο στόχο να αυξήσει τα κέρδη της. Βέβαια, η δηµιουργία ενός 

καταστήµατος σε µια νέα αγορά µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την κερδοφορία της 

τράπεζας, αν πρώτα δεν εξεταστούν όλες οι παράµετροι για το αν είναι απαραίτητη ή 

όχι η δηµιουργία υποκαταστήµατος. Επίσης, η παρουσία ενός υποκαταστήµατος 

µπορεί να βοηθήσει µε το να ανακαλύψει τυχόν ελλείψεις προϊόντων που απαιτούνται 

στην αγορά.5 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η δηµιουργία δικτύου υποκαταστηµάτων αυξάνει 

γενικά την ανταγωνιστικότητα µεταξύ των τραπεζών, αλλά και την αποδοτικότητά 

τους. Λόγω της ανταγωνιστικότητας, οι τράπεζες προσπαθώντας να διατηρήσουν τα 

κέρδη τους σε υψηλό επίπεδο, συχνά βρίσκονται στη θέση να συγχωνευτούν µεταξύ 

τους µε αποτέλεσµα να γίνονται πιο ισχυρές οικονοµικά και να παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη σταθερότητα. Επίσης, έρευνα έδειξε ότι οι τράπεζες µε δίκτυα 

υποκαταστηµάτων έχουν µικρότερο ποσοστό αποτυχίας να επιβιώσουν σε σχέση µε 

τράπεζες χωρίς δίκτυο υποκαταστηµάτων.6 

                                                           
4(Τhanassoulis et al. 2006) 
5(Ζοπουνίδης και Λεµονάκης, 2005) 
6(Carlson και Mitchewer, 2005) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

2.1 Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

 

2.1.1 Ιστορική Αναδροµή7,8 

 

Η πρώτη κίνηση τραπεζικής ανάπτυξης έγινε µε την ίδρυση της Εθνικής 

Χρηµατιστηριακής Τράπεζας. Η τράπεζα αυτή λειτουργούσε ως δανειστικός 

οργανισµός για λογαριασµό του κράτους, αλλά µε αρκετά περιορισµένες 

δραστηριότητες, όσον αφορά τις τραπεζικές εργασίες. Όµως, λόγω των 

περιορισµένων τραπεζικών της δραστηριοτήτων και την αποτυχία της να εµπνεύσει 

την απαιτούµενη εµπιστοσύνη, οδηγήθηκε στη διάλυση το 1834. 

 Στην πραγµατικότητα, το ελληνικό κράτος αποκτά την πρώτη του τράπεζα µε 

την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) το 1841. Με την ίδρυση της 

ΕΤΕ, που αποτέλεσε την έναρξη για τη βελτίωση και την άνθηση της ελληνικής 

οικονοµίας, άρχισε ουσιαστικά η λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. 

Η ΕΤΕ ήταν η µόνη εκδοτική και εµπορική τράπεζα, και µάλιστα εµπορική τράπεζα 

µε πολύ περιορισµένη εµπορική δραστηριότητα. Για την ακρίβεια, η ΕΤΕ 

λειτουργούσε ως τράπεζα µικτής µορφής καθώς είχε την αρµοδιότητα εκδοτικής, 

κτηµατικής και αγροτικής τράπεζας. Η χορήγηση δανείων που πραγµατοποιούσε 

κατευθυνόταν, κυρίως, στη χρηµατοδότηση της γεωργικής παραγωγής και 

πραγµατοποιούνταν µε εµπράγµατη ασφάλεια. Η ΕΤΕ λειτουργούσε και σαν τράπεζα 

κράτους, κυρίως για τη διαπραγµάτευση και χορήγηση δανείων, ιδίως στην περίοδο 

που προηγήθηκε της Συνθήκης του Βερολίνου και στην περίοδο της έξαρσης του 

                                                           
7(Μηλιάκος και ∆ρούγκας, 1986) 
8(Οικονόµου, 1992) 
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Κρητικού ζητήµατος (1868). Με την πάροδο του χρόνου η ΕΤΕ διεύρυνε τις εργασίες 

της για να φτάσει το 1900 να διενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές. 

 Κάποιες άλλες τράπεζες που ιδρύθηκαν την εποχή αυτή ήταν η Ιονική µε έδρα 

την Κέρκυρα που ιδρύθηκε το 1839, η προνοµιούχος τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας µε 

έδρα το Βόλο που ιδρύθηκε το 1882 και η τράπεζα Κρήτης που ιδρύθηκε το 1899 µε 

έδρα τα Χανιά. Και οι τρεις τράπεζες είχαν και εκδοτικές αρµοδιότητες που τις 

ασκούσαν σε περιορισµένη τοπική κλίµακα (η Ιονική στα νησιά του Ιονίου, η 

Ηπειροθεσσαλίας στη Θεσσαλία και η τράπεζα Κρήτης, στη Κρήτη). Οι τράπεζες 

αυτές άσκησαν το εκδοτικό και το τραπεζικό τους προνόµιο µέχρι το 1920. Μετά το 

1920 η Ιονική έµεινε καθαρά εµπορική τράπεζα, η τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας 

συγχωνεύτηκε µε την Εθνική το 1920 καθώς και η τράπεζα Κρήτης το 1919. 

 Εκτός από αυτές τις τρεις τράπεζες, που είχαν εκδοτικές αρµοδιότητες, 

ιδρύθηκαν και τράπεζες µε εµπορικές δραστηριότητες. Γενικά, όµως µέχρι τον 

πόλεµο του 1897 στον τραπεζικό χώρο κυριαρχούσε κατά βάση η ΕΤΕ, καθώς οι 

υπόλοιπες τράπεζες (περίπου 20 τον αριθµό) είχαν τοπικές αρµοδιότητες και από 

αυτές οι περισσότερες δεν επέζησαν. Μοναδική εξαίρεση µπορεί να θεωρηθεί η 

τράπεζα Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε το 1893 και ανάπτυξε αρκετά µεγάλη 

δραστηριότητα ως εµπορική τράπεζα µέχρι τη συγχώνευση της µε την Εθνική το 

1953. 

 Στην αρχή του 20ού αιώνα το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα επεκτάθηκε και 

βελτιώθηκε αρχικά µε την ίδρυση της Εµπορικής τράπεζας το 1907 και εν συνεχεία 

µε την ίδρυση της Τράπεζας Ανατολής, που συγχωνεύτηκε µε την ΕΤΕ το 1932. 

Επίσης, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου πολέµου ιδρύθηκε και η Τράπεζα 

Πειραιώς το 1916. Με το τέλος του πολέµου αρχίζει µια καινούργια περίοδος 

ανάπτυξης για το τραπεζικό σύστηµα. 

 Παρόλο που µέχρι το 1927 έχει δηµιουργηθεί ένας µεγάλος αριθµός 

τραπεζών, το τραπεζικό σύστηµα δεν παρουσιάζει κάποια ουσιαστική ανάπτυξη. Από 

το 1927 και µετά, λόγω του ότι αρχίζει η προσπάθεια για νοµισµατική 

σταθεροποίηση, το τραπεζικό σύστηµα αρχίζει να κινείται σε σωστές βάσεις για την 

ανάπτυξη και τη βελτίωση του. Στο τέλος του 1927, το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

άγγιζε σε αριθµό τις 45 τράπεζες. 
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 Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα κατά την διάρκεια της εξέλιξης του 

παρουσίασε αρκετές αδυναµίες. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, βασική 

αδυναµία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΕΤΕ 

έπαιξε συγχρόνως δύο ρόλους, το ρόλο εκδοτικής και εµπορικής τράπεζας και 

αναλάµβανε όλες σχεδόν τις τραπεζικές εργασίες. 

 Εκτός από τον πολλαπλό και πολύπλοκο ρόλο της ΕΤΕ, έλειπε επίσης και το 

αναγκαίο νοµοθετικό πλαίσιο για τη ρύθµιση και τον έλεγχο της λειτουργίας των 

τραπεζών. Η κυριότερη, όµως, αδυναµία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

εκείνη την εποχή, ήταν η έλλειψη εξειδίκευσης στους διάφορους τοµείς της 

τραπεζικής δραστηριότητας. Ακόµα και τα ιδρύµατα µε κάποια παραπάνω 

εξειδίκευση, όπως οι τράπεζες της Αγροτικής και της Κτηµατικής πίστης είχαν 

περιορισµένες δυνατότητες, ενώ παράλληλα δεν είχαν την απαραίτητη οργάνωση και 

την οικονοµική επάρκεια. Όλες σχεδόν οι τράπεζες ήταν γενικού χαρακτήρα, έκαναν 

όλες τις τραπεζικές εργασίες, αλλά όχι µε την απαραίτητη ποιότητα διευθέτησης 

εργασιών. Γι’ αυτό το λόγο, η έλλειψη εξειδίκευσης στους διάφορους τοµείς της 

τραπεζικής δραστηριότητας οδηγούσε στο υψηλό κόστος των τραπεζικών εργασιών 

και στη χαµηλή τους ποιότητα. 

 Από το 1927 και µετά αρχίζει η διαφοροποίηση του τραπεζικού συστήµατος, 

καθώς αρχίζει ο καταµερισµός των τραπεζικών εργασιών. Επίσηµα το 1927 

αποχωρίζεται από την ΕΤΕ η κτηµατική πίστη, που την αναλαµβάνει η Εθνική 

Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος. Το 1928 δηµιουργείται η Τράπεζα της Ελλάδος 

που ανάλαβε αποκλειστικά το εκδοτικό λειτούργηµα και αποτελεί έκτοτε την 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Η προσπάθεια εξειδίκευσης, που είχε ήδη ξεκινήσει, 

συνεχίστηκε το 1929 µε την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία 

ανέλαβε τον τοµέα της αγροτικής πίστης τον οποίο απέσπασε από την ΕΤΕ. 

 Ουσιαστικά, το τραπεζικό σύστηµα της εποχής στηριζόταν στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία και ο κρατικός έλεγχος ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, µε ελάχιστες 

εξαιρέσεις που ήταν κάποιοι οργανισµοί όπως: το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, που υπάρχουν µέχρι και σήµερα. Όµως, 

από τις αλλαγές που σηµειώθηκαν από το 1927 και µετά το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα αρχίζει να διαµορφώνει τη φυσιογνωµία και την ταυτότητά του. Η 

παραπάνω άποψη ενισχύεται περισσότερο ακόµη από το γεγονός ότι έπαψαν να 
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ιδρύονται νέες τράπεζες (που είχαν τοπικές αρµοδιότητες) και ότι άρχισε µια 

διαδικασία συγχώνευσης ή απορρόφησης των µεγάλων τραπεζών από τις µικρότερες. 

Το 1927 στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν 45 τράπεζες, το 1938 αυτός ο αριθµός 

µειώθηκε στις 31 και το 1945 στις 13. Βέβαια, και άλλοι παράγοντες συνέβαλαν ώστε 

να µειωθεί ο αριθµός των τραπεζών την περίοδο 1928-1945 (η παγκόσµια κρίση του 

1930 είχε σταµατήσει προσωρινά τη λειτουργία των τραπεζών και στα επόµενα 

χρόνια, µέχρι την έναρξη του Β’ Παγκοσµίου πολέµου, η διεθνής οικονοµική 

συνεργασία ανατράπηκε σε µεγάλο βαθµό και αναπτύχθηκε η αντίληψη του 

οικονοµικού αποµονωτισµού. 

 Παράλληλα, το 1931 εκδηλώνεται η κρατική ανησυχία για τη νοµοθετική 

ρύθµιση της λειτουργίας των τραπεζών και εφαρµόζονται ανάλογες ρυθµίσεις µε 

αυτό το σκοπό. Με τη νοµοθεσία αυτή καθορίζονται: η κεφαλαιακή συγκρότηση, οι 

περιορισµοί και οι υποχρεώσεις των τραπεζών, επιβάλλεται η αναγκαστική 

κυκλοφορία των τραπεζογραµµατίων, η µονοπωλιακή διαχείριση του χρυσού και του 

εξωτερικού συναλλάγµατος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο έλεγχος των εισαγωγών 

– εξαγωγών και άλλες συναφείς ρυθµίσεις. 

 Παρά την αξιόλογη ανάπτυξη που είχε το τραπεζικό σύστηµα την περίοδο 

1927-1945, ουσιαστικά από το 1946 και µετά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αρχίζει 

να αποκτά την σύγχρονη µορφή του. Αρχίζουν να δηµιουργούνται περισσότεροι 

εξειδικευµένοι οργανισµοί µε κρατικά ή ιδιωτικά συµφέροντα. Έτσι, το 1946 

δηµιουργείται ο Οργανισµός Τουριστικής Πίστης, το 1954 δηµιουργείται ο 

Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεων Οικονοµικής Ανάπτυξης και το 1960 δηµιουργείται ο 

Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. Τα τρία αυτά ιδρύµατα συγχωνεύτηκαν εν 

συνεχεία το 1964 και αποτέλεσαν την Ελληνική Τράπεζα Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. 

Ανάλογη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από τις µεγάλες εµπορικές τράπεζες µε τη 

συνεργασία του ξένου τραπεζικού κεφαλαίου. Έτσι, ιδρύθηκε το 1962 η Τράπεζα 

Επενδύσεων από την Εµπορική Τράπεζα και το 1963 η Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων 

Βιοµηχανικής Ανάπτυξης από την Εθνική Τράπεζα. Η κρατική παρέµβαση για την 

εποπτεία και την κατεύθυνση των νοµισµατικών και πιστωτικών αλλαγών 

εκδηλώθηκε, κυρίως µε τη σύσταση το 1946 της Νοµισµατικής Επιτροπής. Η 

Νοµισµατική Επιτροπή λειτουργούσε και δρούσε ως σύστηµα ελέγχου µέχρι το 1982 

που καταργήθηκε, οπότε οι αρµοδιότητες πέρασαν απ’ απευθείας στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. 
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 Μετά τη µεταπολίτευση του 1974, το τραπεζικό σύστηµα περνάει σε 

καινούριο στάδιο, καθώς γίνεται πιο ισχυρή η παρουσία του κράτους στο τραπεζικό 

σύστηµα. Επίσης, γίνεται και εγκατάσταση ξένων τραπεζών στη χώρα µας. 

Σηµαντική επισήµανση είναι ότι, η Εµπορική Τράπεζα που µέχρι εκείνη τη στιγµή 

ήταν ιδιωτική περνάει στον έλεγχο του ∆ηµοσίου (1975). Το σύστηµα φτάνει τέλος 

στη σύγχρονη φάση που την χαρακτηρίζει η τάση απελευθέρωσης της τραπεζικής 

λειτουργίας από τους αυστηρούς διοικητικούς περιορισµούς, τους ειδικούς 

πιστωτικούς κανόνες και τον καθορισµό των επιτοκίων από την Τράπεζα της 

Ελλάδος. Το τραπεζικό µας σύστηµα βρίσκεται τώρα σε φάση εξέλιξης προς τη 

πλήρη απελευθέρωση και τον εκσυγχρονισµό µε σκοπό να συνυπάρξουν τα 

τραπεζικά συστήµατα των χωρών – µελών.9 

2.1.2 ∆οµή Και Προβλήµατα Που Προέκυψαν Στα πρώτα Στάδια 

Του Τραπεζικού Συστήµατος10 

 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα στην αρχική του περίοδο (1930-1975) 

χαρακτηριζόταν από έντονη ολιγοπωλιακή δοµή και πολύ ισχυρό κρατικό έλεγχο. Η 

δοµή του συστήµατος ήταν ολιγοπωλιακή γιατί υπήρχαν µόνο 3-4 µεγάλες τράπεζες 

που έλεγχαν το µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών, των χορηγήσεων, 

αλλά και των καταθέσεων, ενώ οι υπόλοιπες µικρές τράπεζες εξειδικεύονταν σε 

διάφορους τραπεζικούς τοµείς. Επίσης, το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα ήταν 

αρκετά συγκεντρωτικό, κυρίως στην περιφέρεια, όπου µόνο οι µεγάλες τράπεζες 

είχαν δίκτυο αλλά και από οικονοµικής πλευράς συγκέντρωναν το µεγαλύτερο µέρος 

της οικονοµικής δραστηριότητας. 

 Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σε σχέση µε το διεθνές τραπεζικό σύστηµα 

είχε πολλές δυσλειτουργίες και αναποτελεσµατικότητες που οφείλονταν κυρίως στην 

έλλειψη θεσµικού πλαισίου και έλλειψη εφαρµογής των κανόνων του 

χρηµατοοικονοµικού πλαισίου. Λόγω των διαθρωτικών και λειτουργικών αδυναµιών 

του τραπεζικού συστήµατος αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µην δηµιουργούνται 

ανταγωνιστικές συνθήκες, που αυτό σηµαίνει υψηλά επίπεδα συγκεντρωτισµού. Ο 

                                                           
9(Οικονόµου, 1992) 
10(Μηλιάκος και ∆ρούγκας, 1986) 
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βαθµός συγκεντρωτισµού καθορίζει την ύπαρξη ή µη µονοπωλιακής κυριαρχίας και 

εποµένως αποτελεί δείκτη αποδοτικότητας του τραπεζικού συστήµατος. Ο µεγάλος 

βαθµός συγκεντρωτισµού στη χώρας µας φαινόταν από το πολύ µεγάλο ποσοστό των 

καταθέσεων και χορηγήσεων που αντιστοιχούσε στις δύο µεγάλες εµπορικές 

τράπεζες, της Εθνικής και της Εµπορικής. Από το σύνολο των καταθέσεων που 

συγκεντρώνονταν στις εµπορικές τράπεζες, το ποσοστό αυτό ήταν 80% για την 

Ελλάδα, ενώ στις άλλες χώρες της ΕΟΚ ο τραπεζικός συγκεντρωτισµός ήταν κάτω 

από το 50%. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι επιδράσεις της ολιγοπωλιακή δοµής του 

τραπεζικού συστήµατος απαλύνονταν σηµαντικά από το γεγονός ότι ελέγχονταν από 

το κράτος και από το ότι τα επιτόκια καθορίζονταν εξωγενώς και όχι από τις δυνάµεις 

της αγοράς. Αυτή η έλλειψη ανταγωνιστικών συνθηκών είχε αρνητική επίδραση στη 

δοµή του τραπεζικού συστήµατος, στην ανάπτυξης της τεχνολογίας και ιδιαίτερα 

στην ικανότητα του συστήµατος να προσαρµόζεται στις διαχρονικά µεταβαλλόµενες 

απαιτήσεις των τραπεζικών αγορών. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα το τραπεζικό 

σύστηµα να µην λειτουργεί σωστά και να υπάρχει ανορθολογική κατανοµή των 

πιστωτικών πόρων. 

 Ακόµη, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και το µέγεθος της οικονοµίας των τελευταίων 

ετών, που δεν επέτρεψε µια ορθολογική προσέγγιση των επιτοκίων και του κόστους 

χρήµατος. Ιδιαίτερα τα προβλήµατα της Ελληνικής Οικονοµίας είναι: 

• Τα δηµόσια ελλείµµατα (εσωτερικό και εξωτερικό χρέος). 

• Ο πληθωρισµός. 

• Τα επιτόκια που διατηρούνται υψηλά. 

• Η έλλειψη σταθερού φορολογικού συστήµατος. 

 Όλα αυτά δηµιουργούσαν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία, στις 

παραγωγικές επενδύσεις και επακόλουθα και στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

 Κατά συνέπεια στα πρώτα χρόνια του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

ήταν επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισµού του τραπεζικού συστήµατος, µε σκοπό να 

αντιµετωπιστεί ο ανταγωνισµός των ξένων τραπεζών και να λυθούν τα όποια 

προβλήµατα εµπόδιζαν την αποδοτική λειτουργία της οικονοµίας. Συνεπώς, οι 

ατέλειες στην λειτουργία των τραπεζών απαιτούσαν προσεκτικές κινήσεις και 
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παρεµβάσεις για την αλλαγή των δοµών αλλά και τη βελτίωση του είδους και της 

ποιότητας της πιστωτικής πολιτικής. 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα αντίστοιχα υπουργεία βοήθησαν στην εξέλιξη 

της δοµής του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Οι τράπεζες πλέον στο σύνολο 

τους είναι αυτόνοµα διοικητικά και οικονοµικά συγκροτήµατα. Επιπλέον, οι 

αποφάσεις που παίρνουν πια προχωρούν σε νέες δραστηριότητες, νέα τραπεζικά 

προϊόντα και σε νέους επιχειρηµατικούς χώρους, καθιστά τις τράπεζες εφάµιλλες και 

ανταγωνιστικές των άλλων µεγάλων ξένων τραπεζών. Ωστόσο, µε τα ανοίγµατα των 

τραπεζών στους νέους προσανατολισµούς και στα νέα τραπεζικά προϊόντα 

συνεπάγεται: 

• τη λειτουργία τους µε βάση αντίληψη κέρδους, 

• την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στον ευρύτερο τραπεζικό χώρο, 

• την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου και 

• την απαίτηση επιχειρηµατικής βάσης. 

2.1.3 Η Απελευθέρωση Της Αγοράς11 

 

Η έννοια της απελευθέρωσης της αγοράς είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 

• την άρση κάθε φύσεως περιορισµών στην κίνηση των κεφαλαίων, 

• την απελευθέρωση των επιτοκίων, καταθέσεων και χορηγήσεων, 

• την κατάργηση των επιδοτήσεων του επιτοκίου για ορισµένες τραπεζικές 

χρηµατοδοτήσεις, 

• την κατάργηση των υποχρεώσεων των τραπεζών για επένδυση σε κρατικούς 

τίτλους, 

• τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των αγορών χρήµατος και 

κεφαλαίου και 

• την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας για τον έλεγχο 

της λειτουργίας των τραπεζών. 

                                                           
11(Κωστάρας, 2006) 
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 Όλα τα παραπάνω συν µια σειρά µέτρων που λήφθηκαν στον 

χρηµατοπιστωτικό χώρο, όπως η καθιέρωση σύγχρονων συστηµάτων πληρωµών, η 

εποπτεία και ο έλεγχος των πιστωτικών ιδρυµάτων µε σύγχρονους κανόνες κ.λπ., 

δηµιούργησαν ένα καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις τράπεζες. 

2.1.4 Οι Παράγοντες Εξέλιξης Του Ελληνικού Τραπεζικού 

Συστήµατος 

 

∆ιάφοροι καταλυτικοί παράγοντες συνέβαλαν την τελευταία δεκαετία, στο 

µετασχηµατισµό του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και στην προσαρµογή του 

στις συνθήκες που διαµορφώνονται στην ενοποιηµένη ευρωπαϊκή χρηµατοπιστωτική 

αγορά. 

 Πρώτα, η εγχώρια θεσµική απελευθέρωση του τραπεζικού συστήµατος, µε 

την κατάργηση των διοικητικών περιορισµών στις τιµές και στις ποσότητες, π.χ. 

µείωση ποσοστού υποχρεωτικών καταθέσεων από 12% σε 2%, πλήρης 

απελευθέρωση καταναλωτικής πίστης, έδωσε την ευκαιρία στις τράπεζες να 

καθορίζουν αυτόνοµα τις τιµολογιακές πολιτικές τους. Έπειτα, ακολούθησε η 

µεταβολή του πλαισίου κανόνων και εποπτείας των τραπεζών, µε την απορρύθµιση 

βασικών πτυχών λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος και η προσαρµογή στις 

ρυθµίσεις και τους κανόνες της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς όπως αυτή διαµορφώθηκε 

από το Μάιο του 1994. Στη συνέχεια, η αύξηση του ανταγωνισµού από τις εγχώριες 

και από ξένες τράπεζες που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα, εξαιτίας των 

θεσµικών αλλαγών και των γενικότερων θετικών συνθηκών της ελληνικής 

οικονοµίας, ανάγκασε τις τράπεζες σε πιο επιθετικές στρατηγικές καθώς και σε 

ανάπτυξη όλου του φάσµατος των τραπεζικών εργασιών. Επιπλέον, η πλήρης ένταξη 

της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ από το 2001 διευκόλυνε σε µεγάλο βαθµό την 

εγχώρια και εκτός ελληνικής αγοράς ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών. Ένας 

σηµαντικός παράγοντας που έδωσε ώθηση στον τραπεζικό κλάδο είναι η 

µακροοικονοµική βελτίωση της ελληνικής οικονοµίας τα τελευταία 15 χρόνια που 

οδήγησε σε αύξηση της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων. Η ταχεία 

τεχνολογική πρόοδος στον τοµέα των επικοινωνιών και της πληροφορικής πρόσθεσε 

νέα κανάλια διανοµής και ταυτόχρονα ποιότητα και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και 
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στις διδόµενες υπηρεσίες στον πελάτη. Επίσης, η αυξανόµενη ενοποίηση των διεθνών 

αγορών χρήµατος και κεφαλαίου έδωσε την ευκαιρία άντλησης κεφαλαίων και 

ανάπτυξης και εκτός συνόρων στα εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα. Τέλος, οι 

αυξανόµενες µεταβολές των αναγκών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών για 

ευέλικτα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, ανάγκασαν τις τράπεζες να αυξήσουν τα 

χαρτοφυλάκια των προϊόντων και υπηρεσιών που διέθεταν. 

2.1.5 Η Ανταγωνιστική Θέση Των Ελληνικών Τραπεζών 

 

Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες ακολουθούν ανοδική πορεία όσον αφορά 

τα χρηµατοοικονοµικά τους µεγέθη βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα τους έναντι 

εγχώριων και ξένων τραπεζών. Η κερδοφορία των περισσότερων ελληνικών 

τραπεζών σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του 2012, η οποία αυξήθηκε σε επίπεδο 

οµίλου στηρίζεται κυρίως στην ταχεία πιστωτική επέκταση ιδίως προς τα νοικοκυριά, 

στο σχετικά υψηλό επιτοκιακό περιθώριο και στις προµήθειες από εργασίες λιανικής 

τραπεζικής, ενώ θετικά συµβάλλει και η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους. Αν 

και υπάρχουν ακόµη περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, το µέγεθος της ελληνικής 

αγοράς είναι περιορισµένο όσον αφορά τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Για το 

λόγο αυτό, αναµένεται ότι ο ρυθµός της εγχώριας πιστωτικής επέκτασης θα 

αποκλιµακωθεί σταδιακά και θα συγκλίνει προς αυτόν των άλλων χωρών της Ζώνης 

του Ευρώ. Παράλληλα, ο εντεινόµενος ανταγωνισµός θα ασκεί πίεση στο επιτοκιακό 

περιθώριο και θα βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα του τραπεζικού συστήµατος, 

προς όφελος της πελατείας των τραπεζών και γενικότερα της οικονοµίας. 

 Συνοπτικά, η απελευθέρωση της αγοράς µαζί µε την τεχνολογική εξέλιξη και 

τον ανταγωνισµό έχουν διαµορφώσει νέες συνθήκες στον τραπεζικό χώρο. Με την 

απελευθέρωση της αγοράς αναπτύσσονται και προσφέρονται τραπεζικά προϊόντα. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο ανταγωνισµός να γίνεται οξύτερος στην τραπεζική 

αγορά και αυτός ο παράγοντας να βοηθάει στην εξέλιξη των τραπεζικών ιδρυµάτων 

αλλά και στη δυναµική εµφάνιση των ασφαλιστικών εταιρειών στην τραπεζική 

αγορά. 

 Πλέον, η παραδοσιακή τραπεζική αγορά αρχίζει να χάνει τη σπουδαιότητα της 

για δύο λόγους. Πρώτον, τα κέρδη στην παραδοσιακή αγορά αρχίζουν και µειώνονται 
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και δεύτερον, έχουν αναπτυχθεί µια σειρά από νέα τραπεζικά προϊόντα στην 

σύγχρονη τραπεζική αγορά που προσελκύουν το ενδιαφέρον των τραπεζών και των 

πελατών. Με αυτόν τον τρόπο οι τράπεζες µετατρέπονται σε τράπεζες πολλαπλών 

εργασιών και προσφέρουν κάθε υπηρεσία στους πελάτες είτε µέσα από τις ίδιες τις 

τράπεζες είτε από τις θυγατρικές τους εταιρείες. Μια τράπεζα πολλαπλών εργασιών 

θα ασχολείται µε διάφορες δραστηριότητες, όπως την πολιτική µεγάλων πελατών 

(corporate banking), των επενδύσεων (investment banking), των τραπεζικών 

εργασιών (retail banking), των θεσµικών επενδυτών (institutional banking) και των 

εµπορικών συναλλαγών (commercial banking). Η νέα αυτή προσέγγιση και 

εξυπηρέτηση θα έχει επιπτώσεις στον χώρο του δικτύου διανοµής, γιατί απαιτείται 

αλλαγή των σχέσεων µεταξύ τράπεζας και πελάτη. Επίσης, η εξειδίκευση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών απαιτεί αλλαγές δοµικών και οργανωτικών λειτουργιών. 

Απαιτεί ουσιαστικά την εφαρµογή των µεθόδων και τεχνικών µάρκετινγκ, καθώς και 

πλήρη τεχνολογική αναδιάρθρωση.12 

 Ο ανταγωνισµός, εποµένως, αναγκάζει τις τράπεζες να εκσυγχρονισθούν µε 

άµεσο σκοπό να διατηρήσουν το κοµµάτι της αγοράς που τους αναλογεί ή ακόµα και 

να το επεκτείνουν, ακολουθούµενοι πάντα τους νόµους της αγοράς. Όλα τα 

παραπάνω µπορούν να πραγµατοποιηθούν αρκεί να γίνουν σηµαντικές και 

ουσιαστικές αλλαγές στην οργάνωση, στην λειτουργία και στους στρατηγικούς 

στόχους κάθε τράπεζας. 

2.1.6 Χαρακτηριστικά Και Τάσεις Των Ελληνικών Τραπεζών 

 

Τα τελευταία πέντε χρόνια σηµειώθηκε µεταφορά της έµφασης των τραπεζικών 

οµίλων στην αναδιάρθρωση της οργανωτικής τους δοµής, έτσι ώστε να καταστούν 

πιο ανταγωνιστικοί και αποτελεσµατικοί στην προσφορά των σύγχρονων 

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών στην έντονα ανταγωνιστική 

ευρωπαϊκή αγορά. ∆όθηκε, επίσης, έµφαση στη ανάπτυξη των τοµέων της λιανικής 

τραπεζικής, των καταναλωτικών και των στεγαστικών δανείων, καθώς και των 

δανείων προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η ανάπτυξη της επενδυτικής τραπεζικής 

                                                           
12
Συγχωνεύσεις & εξαγορές στον τραπεζικό τοµέα-Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας και βαθµός 

ευθυγράµµισης µε την εταιρική στρατηγική:Η περίπτωση της MARFIN EGNATIA BANK., ΝΕΣΤΩΡ 
Θ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, 2008 
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και της διαχείρισης κεφαλαίων επηρεαζόταν µέχρι πρόσφατα αρνητικά από τη 

χρηµατιστηριακή κρίση του 1999-2003. Η ραγδαία ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής 

συνέβαλε στην εγκαθίδρυση της κυριαρχίας των εγχώριων τραπεζών στην ελληνική 

τραπεζική αγορά και έθεσε τις βάσεις για τη δυναµική επέκτασή τους στις χώρες της 

ΝΑ Ευρώπης. 

 Αναλυτικότερα, τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα τα τελευταία χρόνια είναι: 

 1) Οι επιβαρύνσεις των Ελλήνων καταναλωτών από τις τράπεζες είναι στις 

περισσότερες περιπτώσεις υψηλότερες σε σχέση µε αυτές των υπόλοιπων 

Ευρωπαίων. Στην Ελλάδα, η διαφορά µεταξύ του µέσου σταθµικού επιτοκίου του 

συνόλου των νέων τραπεζικών δανείων και του αντίστοιχου επιτοκίου των νέων 

τραπεζικών καταθέσεων, δηλαδή το περιθώριο επιτοκίου παραµένει σε επίπεδο 

υψηλότερο από ό, τι στη ζώνη του ευρώ. Ο κίνδυνος επισφαλειών στην Ελλάδα είναι 

υψηλότερος σε σχέση µε την Ευρώπη, τόσο λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 

του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος, όπως είναι π.χ. το υψηλότερο λειτουργικό 

κόστος των ελληνικών τραπεζών, ο σχετικά µεγάλος αριθµός µικρών καταθετών και 

δανειοληπτών (στοιχείο που συµβάλλει στο υψηλό λειτουργικό κόστος), το 

υψηλότερο κόστος δανεισµού των ελληνικών τραπεζών στη διατραπεζική αγορά όσο 

και εξαιτίας της ανάγκης για ενδυνάµωση των συστηµάτων πληροφόρησης 

(Τειρεσίας) και αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοδοτούµενων 

στα καταναλωτικά δάνεια (credit scoring). Τα συστήµατα αυτά λειτουργούν εδώ και 

λίγα µόνο χρόνια στην Ελλάδα και χρειάζεται ακόµη πολλή δουλειά από τις τράπεζες 

για να γίνει δυνατή η αποτελεσµατική διάκριση µεταξύ δανειζόµενων µε µεγαλύτερο 

ή µικρότερο βαθµό πιστωτικού κινδύνου. Έτσι, επειδή σήµερα οι ελληνικές τράπεζες 

δεν είναι ακόµα σε θέση να διαθέσουν την απαιτούµενη τεχνογνωσία, εκείνοι που 

ουσιαστικά επιβαρύνονται περισσότερο είναι οι συνεπείς πελάτες, εξαιτίας των 

ζηµιών που προκαλούν σε αυτές οι ασυνεπείς οφειλέτες. Η Ελλάδα έχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό των καθυστερήσεων επί του συνόλου των δανείων σε σύγκριση 

µε τη ζώνη του ευρώ 4,5% έναντι 1,69% της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Έκθεση 

∆ιοικητού Τραπέζης Ελλάδος για το 2012, Εuropean CentralBank, 

EUBankingStability, November 2012) και εποµένως, το αντίστοιχα υψηλότερο 

ασφάλιστρο κινδύνου που ενσωµατώνεται στα συναφή επιτόκια. Τα συγκρίσιµα 

επιτόκια καταθέσεων είναι υψηλότερα στην Ελλάδα, ωστόσο οι Έλληνες 
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καταναλωτές επιλέγουν σε πολύ µεγαλύτερο βαθµό τις καταθέσεις ταµιευτηρίου, 

όπου τα χρήµατα είναι άµεσα εκταµιευόµενα για καθηµερινές συναλλαγές, έναντι 

των προθεσµιακών καταθέσεων, οι οποίες προσφέρουν υψηλότερο επιτόκιο. Τα 

τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στο επιτόκιο των προθεσµιακών καταθέσεων 

ακόµη και στο διπλάσιο µε σκοπό την αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών λόγω 

της καλύτερης εκµετάλλευσης που προσφέρουν οι προσθεµιακές καταθέσεις. 

 2) Τα λειτουργικά έσοδα των τραπεζών βασίζονται κυρίως στις πιστωτικές 

δραστηριότητες, κυρίως στους τοµείς της λιανικής τραπεζικής. Σύµφωνα µε τα 

τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, η συνολική χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και 

νοικοκυριών από τα εγχώρια τραπεζικά ιδρύµατα υπερδιπλασιάσθηκε την τελευταία 

εξαετία. Παράλληλα, ο συνολικός δανεισµός των νοικοκυριών ανήλθε στο 65% (104 

δις ευρώ) του ονοµαστικού ΑΕΠ το ∆εκέµβριο του 2012, από 45,3% το ∆εκέµβριο 

του 2007. Έτσι, τα δάνεια προς τα νοικοκυριά αποτελούν πλέον το 70% των 

συνολικών χορηγήσεων, έναντι 45% στο τέλος του 2007. Η ταχεία πιστωτική 

επέκταση είχε ως αποτέλεσµα η οργανική κερδοφορία των τραπεζών να βασίζεται 

ολοένα και περισσότερο στις τοκοφόρες δραστηριότητές τους, στοιχείο που ενισχύει 

τη σταθερότητα και την ποιοτική σύνθεση των εσόδων. Έπειτα, το καθαρό περιθώριο 

επιτοκίου (δηλαδή ο λόγος των καθαρών εσόδων από τόκους προς το σύνολο του 

µέσου ενεργητικού - net interest margin) διαµορφώθηκε σε επίπεδα υπερδιπλάσια του 

µέσου ευρωπαϊκού όρου. Αντίστοιχα, τα έσοδα από λοιπές µη τοκοφόρες εργασίες 

µειώθηκαν σηµαντικά. Τα καθαρά έσοδα από προµήθειες αποτελούν τη δεύτερη 

σηµαντικότερη πηγή των µη τοκοφόρων εργασιών κυρίως λόγω της ενίσχυσης των 

προµηθειών που αντλούνται από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Το υπόλοιπο 

των εσόδων προέρχεται από άλλες πηγές. Τέλος, η αποδοτικότητα της κερδοφορίας 

στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα είναι γενικά επάνω από τους µέσους όρους της ΕΕ. 

 133) Η συνεχής προσπάθεια συγκράτησης του κόστους λειτουργίας. 

∆ιαχρονικά, ο έλεγχος της ιδιαίτερα ανελαστικής διάρθρωσης του λειτουργικού 

κόστους των τραπεζών, κυρίως των δαπανών προσωπικού, αποτελεί ένα από τα 

µεγαλύτερα προβλήµατα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Οι συστηµατικές 

προσπάθειες των ελληνικών τραπεζών εστιάζονται στην αναδιάρθρωση οργανωτικών 

                                                           
13(John Mylonakis, The Impact of Banks’ Mergers & Acquisitions on their Staff Employment & 

Effectiveness, EuroJournals Publishing, Inc. 2006) 
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δοµών και δικτύων (απορρόφηση θυγατρικών, χωροταξικός ανασχεδιασµός κ.ά.), 

στην υλοποίηση προγραµµάτων εθελούσιας εξόδου του προσωπικού, στην ανάπτυξη 

της τεχνολογίας και στην εφαρµογή διαδικασιών κεντροποίησης εργασιών, αλλά και 

στη γενικότερη πολιτική εξορθολογισµού των δαπανών τους. Έτσι, οι λειτουργικές 

δαπάνες µειώθηκαν τα τελευταία χρόνια µε ποσοστό όµως που εξακολουθεί να 

υπερβαίνει τον αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊκό όρο και να είναι από τα υψηλότερα 

µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά στην Ελλάδα υπάρχει 

έλλειψη υποδοµής που κρατάει το λειτουργικό κόστος των τραπεζών υψηλό: η 

έλλειψη κτηµατολογίου στα στεγαστικά δάνεια, το αναχρονιστικό πτωχευτικό δίκαιο, 

οι µεγάλες καθυστερήσεις στις δικαστικές διαδικασίες σε περίπτωση µη 

εξυπηρετούµενων απαιτήσεων, η εργατική νοµοθεσία που καθιστά ουσιαστικά 

απαγορευτικό το κόστος αναπροσαρµογής ή µετακίνησης προσωπικού σύµφωνα µε 

τις ανάγκες που προκύπτουν στις τεχνολογίες και στη ζήτηση των προϊόντων κ.ά. 

 4) Η µεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, η εγκατάσταση και 

η έναρξη λειτουργίας νέων ελληνικών και ξένων τραπεζικών ιδρυµάτων και η 

πραγµατοποίηση εγχώριων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Τα τελευταία χρόνια 

παρατηρείται σηµαντική µείωση του µεριδίου αγοράς που κατέχουν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα που ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από το ∆ηµόσιο ενώ έχει αυξηθεί 

εντυπωσιακά η συµµετοχή των θεσµικών επενδυτών, ιδίως του εξωτερικού. 

Χαρακτηριστικά το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο απέκτησε άδεια λειτουργίας 

πιστωτικού ιδρύµατος τον Απρίλιο του 2006 και εν συνεχεία έγινε επιτυχής εισαγωγή 

του στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το Μάιο του 2006 ενώ η Εµπορική ελέγχεται πλέον 

από την Credit Agricole. Αυτή η διαπίστωση αντανακλά την εφαρµοζόµενη πολιτική 

ιδιωτικοποιήσεων στο χώρο των τραπεζών, σε συνδυασµό µε τη στρατηγική 

επέκτασης που ακολουθούν πολλές τράπεζες του ιδιωτικού τοµέα. Παράλληλα, νέες 

τράπεζες δηµιουργήθηκαν µε επίκεντρο της δραστηριότητάς τους τη λιανική 

τραπεζική, ενώ, ιδιαίτερα µετά το πρώτο µισό της προηγούµενης δεκαετίας, 

πραγµατοποιήθηκαν και αρκετές εγχώριες εξαγορές και συγχωνεύσεις µε βασικό 

στόχο την επίτευξη οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος. Το διάστηµα 1995-2006, 

πραγµατοποιήθηκαν 37 εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών, ενώ η πολιτική των 

ιδιωτικοποιήσεων που ακολουθήθηκε εξυγίανε τον κλάδο. Τα συνολικά έσοδα από 

ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών που έχουν πραγµατοποιηθεί ιστορικά απέφεραν στα 
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κρατικά ταµεία 4,6 δις ευρώ., τα οποία σταθµισµένα µε το µέγεθος της οικονοµίας 

είναι τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη. 

 145) Η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, ειδικότερα στις 

χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης που παρουσιάζουν τα µεγαλύτερα ποσοστά 

ανάπτυξης, είτε οργανικά είτε µέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Το άνοιγµα των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών της νοτιοανατολικής Ευρώπης στα τέλη της δεκαετίας 

του 1990 προσέλκυσε διεθνές ενδιαφέρον, λόγω του µεγέθους τους και των 

επιχειρηµατικών ευκαιριών, κυρίως από την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την 

Ιταλία και τη Γερµανία. Οι ελληνικές τράπεζες επέκτειναν τις δραστηριότητές τους 

στις γειτονικές χώρες νωρίτερα από τους ανταγωνιστές, επωφελούµενες από την 

πολιτισµική και γεωγραφική εγγύτητα, αλλά και ακολουθώντας τη γενικότερη 

εξάπλωση των ελληνικών βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων. Η διασφάλιση 

ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης στις αγορές των χωρών αυτών προϋποθέτει την 

έγκαιρη απόκτηση ικανοποιητικού µεριδίου αγοράς από τις ελληνικές τράπεζες µέσω 

της εξαγοράς τραπεζών σηµαντικού µεγέθους. Οι ελληνικές τράπεζες είναι στην 

παρούσα φάση ενεργές σε επτά χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε 1211 σηµεία 

πώλησης και γύρω στους 19.000 εργαζοµένους. Οι ελληνικές τράπεζες ελέγχουν 

χαρακτηριστικά το 14.3% του τραπεζικού ενεργητικού στη Ρουµανία, το 40,1% στα 

Σκόπια, το 16.3% στη Σερβία, το 28.3% στη Βουλγαρία, το 32% στην Αλβανία και 

3.5% στην Τουρκία. Στις ελληνικές τράπεζες αντιστοιχεί στο 15% περίπου (10 δις. 

ευρώ) του συνολικού ενεργητικού των χωρών της ΝΑ Ευρώπης και βρίσκονται πίσω 

από τις αυστριακές τράπεζες και µπροστά από τις ιταλικές που έχουν το 14% ενώ 

έχουν αυξήσει το µερίδιο αγοράς τους στις χορηγήσεις στο 18% περίπου (5,5 δις. 

ευρώ). Οι κυριότεροι ανταγωνιστές των ελληνικών τραπεζών και µάλιστα µε 

µεγαλύτερα µερίδια στις περισσότερες χώρες, είναι η αυστριακή Raiffeisen Bank (1η 

στην Αλβανία, 3η στη Ρουµανία, 4η στη Σερβία), η γαλλική Societe Generale (2η στη 

Ρουµανία), η ιταλική Unicredito (1η στη Βουλγαρία) και η ουγγρική OPT Bank (2η 

στη Βουλγαρία). Αντιστοίχως, η Εθνική Τράπεζα είναι 2η στα Σκόπια και 3η στη 

Βουλγαρία, η Alpha Bank είναι 4η στην Αλβανία, 5η στη Σερβία και στα Σκόπια και 

7η στη Ρουµανία, η EFG Eurobank 6η στη Ρουµανία και στη Βουλγαρία και η 

Πειραιώς 5η στην Αλβανία. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενθαρρύνει την επέκταση των 

                                                           
14(Οµιλία του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κ. Νικολάου Χ. Γκαργκάνα στο συνέδριο "Greek, 
BulgarianandRomanianBusiness&InvestmentSummit" του περιοδικού ECONOMIST µε θέµα 
"Εξελίξεις και προοπτικές του τραπεζικού τοµέα"). 
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ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, καθώς η µεγαλύτερη διαφοροποίηση των 

δραστηριοτήτων και των εσόδων τους και η µικρότερη εξάρτησή τους από µία µόνον 

αγορά συµβάλλουν θετικά στην ευρωστία και τη σταθερότητά τους. Οι ελληνικές 

τράπεζες αναµένουν να αυξήσουν τα υποκαταστήµατα τους σε 5.000 στην περιοχή 

της νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς τα έσοδα από την τρέχουσα οικονοµική χρήση 

αλλά και από τις επόµενες αναµένεται να ενισχυθούν σηµαντικά φτάνοντας µέχρι και 

το 25% της συνολικής κερδοφορίας τους. Τρεις παράγοντες συνέβαλαν καθοριστικά 

στην επιλογή αυτή: α) οι σηµαντικές οικονοµικές µεταρρυθµίσεις στην 

νοτιοανατολική Ευρώπη, β) η µακροοικονοµική βελτίωση των οικονοµιών της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης και η ένταξη µερικών εξ αυτών στην Ε.Ε. γ) τα µεγάλα 

περιθώρια πιστωτικής επέκτασης, κυρίως σε εργασίες λιανικής τραπεζικής. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο µέσος όρος ενεργητικού προς ΑΕΠ στα Βαλκάνια 

προσεγγίζει το 50%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα ανέρχεται στο 161,5% 

του ΑΕΠ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 300% (Έκθεση ∆ιοικητή Τραπέζης 

Ελλάδος 2012). 

 156) Η διεύρυνση του φάσµατος των προσφερόµενων προϊόντων και 

υπηρεσιών καθώς και των εναλλακτικών καναλιών διανοµής (phone banking, ATM, 

internet banking, κ.α.). Οι τράπεζες µετατρέπονται πλέον σε πολυκαταστήµατα 

πώλησης χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών. Το κατάστηµα πάντως 

παραµένει το κυρίαρχο κανάλι διανοµής όπως προκύπτει από την αύξηση του 

αριθµού τους. Η ανάγκη για µεγαλύτερα ίδια κεφάλαια, η πίεση των µετόχων 

ιδιαίτερα εκείνων που είναι επενδυτικοί οργανισµοί για υψηλότερα κέρδη και η 

ανάγκη δηµιουργίας µεγάλων οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος για την 

αντιµετώπιση του εγχώριου και ξένου ανταγωνισµού, οδήγησε τις ελληνικές τράπεζες 

να κατανοήσουν ότι η επιβίωση τους θα εξαρτηθεί από το µέγεθος και την 

αποτελεσµατικότητα του δικτύου των υποκαταστηµάτων και την ικανότητα να 

προσφέρουν ολοκληρωµένα προϊόντα κι υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις 

πολύπλευρες ανάγκες των ολοένα και πιο απαιτητικών πελατών. Όσον αφορά τα 

εναλλακτικά κανάλια διανοµής, η Ελλάδα είναι µεταξύ των χωρών µε τη χαµηλότερη 

διείσδυση του internet banking και οι χρήστες τραπεζικών υπηρεσιών µέσω 

∆ιαδικτύου - αυτοί που έκαναν χρήση τουλάχιστον µία φορά το τελευταίο τρίµηνο 

περιορίζονται στο 2% των πελατών. Η χώρα µας κατατάσσεται έτσι στην τελευταία 

                                                           
15(Άρθρο της δηµοσιογράφου της Καθηµερινής Ευγενείας Τζώρτζη, kathimerini.gr) 
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θέση µαζί µε τη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, ενώ η πρωτιά ανήκει στις 

σκανδιναβικές χώρες, µε πρώτη τη Φινλανδία και ποσοστό 63% και αµέσως µετά τη 

Σουηδία και τη ∆ανία µε 57% . 

 7) Η δοµή χρηµατοδότησης των ελληνικών τραπεζών έχει σταθερή βάση 

καθώς οι καταθέσεις αποτελούν ακόµη την κύρια πηγή χρηµατοδότησης µε το 

ποσοστό να παραµένει το ίδιο από το 2000, στο 86% περίπου το 2012. 

 8) Η ταχεία πιστωτική επέκταση προς την Ελλάδα και στο εξωτερικό 

επιδείνωσε την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζικών οµίλων καθώς 

αυξήθηκε ο πιστωτικός κίνδυνος. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας παρουσίασε 

µείωση το 2012:11,2% σε σχέση µε το 2011:12,2% (Έκθεση ∆ιοικητή Τραπέζης 

Ελλάδος 2012), φτάνοντας τα επίπεδα των µεγάλων και διεθνοποιηµένων τραπεζών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2011:11,1%. Παρ' όλα αυτά ο δείκτης κεφαλαιακής 

επάρκειας βρίσκεται σε απόσταση ασφαλείας από το ελάχιστο απαιτούµενο όριο του 

8%. 

2.1.7 Προκλήσεις Των Ελληνικών Τραπεζών16 

 

Αυτές οι εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα έχουν ενισχύσει το επίπεδο 

ανταγωνισµού, αλλά το νέο περιβάλλον, εκτός από ευκαιρίες, αναδεικνύει και µια 

σειρά προκλήσεων. Μεταξύ άλλων: 

 α) Απαιτείται η συστηµατική εξέταση και αποτελεσµατική διαχείριση των 

κινδύνων. Οι τράπεζες, στις ηµέρες µας, µετακινούνται ολοένα και περισσότερο από 

τη θέση του διαµεσολαβητή, στη θέση του διαχειριστή χρηµατοοικονοµικών 

κινδύνων. Όπως για τις περισσότερες τράπεζες διεθνώς, ο πιστωτικός κίνδυνος 

αποτελεί τον πιο σηµαντικό κίνδυνο και για τις ελληνικές τράπεζες. Η ταχεία 

πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά είναι ενδεχόµενο να οδηγήσει σε αύξηση 

του πιστωτικού κινδύνου στο µέλλον, ιδίως σε περίπτωση επιβράδυνσης της 

οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία θα επηρεάσει το διαθέσιµο εισόδηµα των 

                                                           
16(Staikouras, C. and A. Koutsomanoli-Filippaki, 2006.Competition and concentration in the new 

European banking landscape. European Financial Management 12, pp. 443-482) 
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νοικοκυριών, ή αύξησης των επιτοκίων, οπότε θα υπάρξουν επιπτώσεις στο κόστος 

εξυπηρέτησης των δανείων. Παράλληλα, ο εντεινόµενος ανταγωνισµός µεταξύ των 

τραπεζών για την απόκτηση µεριδίων αγοράς µπορεί να οδηγήσει(αν δεν το έχει ήδη 

κάνει) σε χαλάρωση των πιστοδοτικών τους κριτηρίων. Οι µεγάλοι ρυθµοί 

πιστωτικής επέκτασης που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια έχουν 

δηµιουργήσει φόβους στην Τράπεζα της Ελλάδος για την δυνατότητα αποπληρωµής 

των υποχρεώσεων των νοικοκυριών καθώς αυξάνονται οι πλειστηριασµοί και οι 

κατασχέσεις περιουσιακών τους στοιχείων. Τέλος, πιστωτικοί κίνδυνοι απορρέουν 

και από τα χρηµατοδοτικά ανοίγµατα των ελληνικών τραπεζών προς το εξωτερικό (το 

58,4% των ιδίων κεφαλαίων τους το 2010). Εποµένως, οι τράπεζες πρέπει να 

συνεχίσουν και να εντείνουν τις προσπάθειες για τη βελτίωση και την αναβάθµιση 

των συστηµάτων µέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Η αλόγιστη 

έκδοση δανείων µερικές φορές χωρίς την ποιοτική αξιολόγηση του κινδύνου των 

πελατών έχει οδηγήσει ήδη πολλές τράπεζες στην αναθεώρηση των ποιοτικών 

κριτηρίων για τη χορήγηση πίστωσης στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις και την 

ανάπτυξη επαρκών µεθόδων αποτίµησης κινδύνου. Μοντέλα αξιολόγησης 

πιστοληπτικού κινδύνου, scoring models κ.λ.π. αποτελούν τη βάση για τον ποιοτικό 

εξορθολογισµό των τραπεζικών χαρτοφυλακίων. 

 Η αύξηση του δείκτη των χορηγήσεων προς τις καταθέσεις (που προσέγγισε 

το 84%έναντι 129% της Ευρωζώνης στο τέλος του 2009) σηµατοδοτεί την αύξηση 

του ανταγωνισµού στην άντληση κεφαλαίων (Έκθεση ∆ιοικητή Τραπέζης Ελλάδος 

2009). Οι τράπεζες, λόγω των χαµηλού ρυθµού αύξησης των καταθέσεων στο 

παθητικό τους εξαιτίας των χαµηλών επιτοκίων, αναζητούν εναλλακτικές πηγές 

χρηµατοδότησης, όπως είναι ο διατραπεζικός δανεισµός, τα δάνεια µειωµένης 

εξασφάλισης, τα τραπεζικά οµόλογα και οι τιτλοποιήσεις απαιτήσεων. Αυτά τα 

χρηµατοδοτικά µέσα αφενός έχουν υψηλότερο κόστος από τις καταθέσεις και 

αφετέρου καθιστούν περισσότερο ευάλωτες τις τράπεζες στις διακυµάνσεις των 

αγορών χρήµατος και κεφαλαίων. Με βάση το δείκτη BSI2, το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα είναι το µόνο τραπεζικό σύστηµα στην Ευρώπη των 12 που έχει διαβάθµιση 

«C» (Η πιστωτική ποιότητα των τραπεζικών συστηµάτων ανά τον κόσµο εξετάζεται 

βασισµένη στο δείκτη τραπεζικών συστηµάτων (BSI), που υπολογίζεται από το 

FITCH. Στην έκθεσή του, το FITCH διευκρινίζει ότι η διαβάθµιση «C» του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος οφείλεται σε µια µόνο τράπεζα, χωρίς την οποία 
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στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα θα είχε οριστεί διαβάθµιση «Β».) - που αντιστοιχεί 

στη «επαρκή» πιστωτική ποιότητα - και βρίσκεται κάτω από τον µέσο όρο στην 

Ευρώπη των 25. Αυτή η εκτίµηση δεν υπονοεί ότι οι ελληνικές τράπεζες 

υπολείπονται από άποψη κεφαλαιακής διάρθρωσης. Η αναλογία του τραπεζικού 

κεφαλαίου προς το ενεργητικό είναι στο 5%, επάνω από το µέσο όρο της Ευρώπης 

των 15. Εξάλλου, σε σύγκριση µε τις µεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες, οι ελληνικές 

βρίσκονται σε δυσχερέστερη ανταγωνιστική θέση λόγω του σχετικά µικρού µεγέθους 

τους και της χαµηλής πιστοληπτικής τους διαβάθµισης (Έκθεση ∆ιοικητή Τραπέζης 

Ελλάδος 2010). 

 β) Η ανταπόκριση εκ µέρους των ελληνικών τραπεζών στις ρυθµιστικές 

παρεµβάσεις των εποπτικών αρχών που έχουν ως κεντρικό άξονα την ενίσχυση της 

εµπιστοσύνης του κοινού, κυρίως µέσα από την εξασφάλιση της σταθερότητας του 

τραπεζικού συστήµατος. Η επάρκεια εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, 

εσωτερικής και εξωτερικής εποπτείας, ιδίων κεφαλαίων, συστηµάτων και πολιτικών 

διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικών διαδικασιών και αποτελεσµατικής διαχείρισης 

κρίνεται σηµαντική για τους δείκτες φερεγγυότητας της τράπεζας. Οι κανόνες του 

νέου Συµφώνου της Βασιλείας για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (Βασιλεία ΙΙ) 

αναµένεται να προκαλέσουν σηµαντικές αλλαγές στη δοµή και τη λειτουργία των 

τραπεζών και οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιµασµένες. 

 γ) Η επίτευξη ικανοποιητικού µεγέθους για την αντιµετώπιση του 

ανταγωνισµού. Το µέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυµάτων παραµένει 

συγκριτικά µικρό για τα διεθνή δεδοµένα. Στα πλαίσια της ενοποιηµένης ευρωπαϊκής 

αγοράς, η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται ως µια τοπική, µικρή σε µέγεθος, αγορά µε 

υψηλή σχετικά κερδοφορία η οποία επιτυγχάνεται κάτω από συνθήκες διαρκώς 

εντεινόµενου ανταγωνισµού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι πέντε µαζί µεγαλύτερες 

ελληνικές τράπεζες, σε όρους κεφαλαιοποίησης, δεν αντιπροσωπεύουν παρά µόνο 

µέγεθος ισοδύναµο µε µια και µόνο µεσαία ευρωπαϊκή τράπεζα. Η θέση που 

καταλαµβάνουν οι ελληνικές τράπεζες στην ευρωπαϊκή και παγκόσµια κατάταξη 

θεωρείται αναµενόµενη, αν ληφθούν υπόψη το σχετικά µικρό µέγεθος της εγχώριας 

χρηµατοπιστωτικής αγοράς και η περιορισµένη διεθνοποίηση των εργασιών τους. 

 Σηµατοδοτεί, όµως, και τις µεσοπρόθεσµες δυνατότητες και επιδιώξεις τους, 

οι οποίες εστιάζονται στην ανάδειξή τους σε ισχυρές περιφερειακές τράπεζες στην 
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περιοχή των Βαλκανίων. Σε κάθε περίπτωση πάντως η ενίσχυση του τραπεζικού 

µεγέθους, είτε αυτόνοµα είτε µέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, τόσο σε εγχώριο 

όσο και περιφερειακό επίπεδο, θα πρέπει να αποφέρει ικανοποιητικό οικονοµικό 

αποτέλεσµα για την τράπεζα και τους µετόχους, και να ενισχύει την 

ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού συστήµατος. Ειδικά, για τις µικρές και µεσαίου 

µεγέθους τράπεζες η επιβίωση θα εξαρτηθεί από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές 

που θα πραγµατοποιήσουν. Η αύξηση της ισχύος των τραπεζών στην αγορά, που 

ταυτόχρονα θα µεταβάλλει προς τα πάνω τη συγκέντρωση, θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται για τη µείωση των αναλαµβανόµενων κινδύνων και τη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητάς τους. 

 Άλλωστε, σύµφωνα και µε τη θεωρία των διεκδικούµενων αγορών 

(contestable markets), ο υψηλός βαθµός συγκέντρωσης δεν συνεπάγεται απαραιτήτως 

µη ανταγωνιστικές αγορές. Οι προοπτικές που διαµορφώνονται για τους ελληνικούς 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς είναι ευοίωνες, αρκεί να αξιοποιήσουν τις 

ευκαιρίες που αναδύονται από το εξωτερικό περιβάλλον.17 Ο λόγος του ενεργητικού 

του ελληνικού τραπεζικού τοµέα προς στο ΑΕΠ αντιστοιχεί στο 158% και µε αριθµό 

καταστηµάτων (3 ανά 10.000 πολίτες) να βρίσκονται ακόµα σηµαντικά κάτω από τα 

επίπεδα της ζώνης του ευρώ (296% και 5 ανά 10.000 πολίτες, αντίστοιχα) καθώς και 

η αξία τραπεζικού ενεργητικού ανά εργαζόµενο να βρίσκεται στα €4,585 εκ σε σχέση 

µε τα €12,88 εκ της Ευρωζώνης, καταστούν σαφές ότι τα περιθώρια για την 

περαιτέρω επέκταση του τραπεζικού τοµέα, είναι εµφανή.  

 Στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη υψηλής κερδοφορίας και αποδοτικότητας 

και αποτελεσµατικής διαχείρισης των κινδύνων, σε ένα πιο ανταγωνιστικό αλλά 

εύρωστο τραπεζικό περιβάλλον καθώς και η ανάπτυξη εκτός συνόρων ιδιαίτερα στις 

αναπτυσσόµενες αγορές της νοτιοανατολικής Ευρώπης οι οποίες θα αποτελέσουν 

αντιστάθµισµα όταν η ελληνική αγορά φτάσει στα όρια της ωρίµανσης.18 

 

                                                           
17(William J. Baumol, John C. Panzar, & Robert D. Willig (1982), Contestable Markets and the Theory 

of Industry Structure). 

18(Eurobank :Greek Banking review Nov.11) 



 
31 

 

2.2 Εµπορικές Τράπεζες Και Οι Εργασίες Τους 

2.2.1 Γενικά19 

 

Οι εµπορικές τράπεζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της χώρας 

αφού επιδρούν τόσο στην εξέλιξη των νοµισµατικών της µεγεθών όσο και στην 

αναπτυξιακή διαδικασία, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου αποτελούν 

συχνά το µοναδικό µηχανισµό συγκέντρωσης αποταµιευτικών πόρων και διανοµή 

τους στις ελλειµµατικές µονάδες. Οι ικανότητες αυτές από την πλευρά των τραπεζών 

ωθούν τις αρχές στη θέσπιση διαφόρων κανονισµών, που σκοπό έχουν να 

επιτευχθούν επιθυµητοί οικονοµικοί στόχοι. Τέτοιοι κανονισµοί αναφέρονται σε 

απαιτήσεις διακράτησης ρευστών αποθεµάτων από τις τράπεζες στην κεφαλαιουχική 

κατάσταση τους, στην ρευστότητα τους, στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, 

στη διοχέτευση δανείων σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, καθώς και σε άλλα είδη. 

Οι περιορισµοί αυτοί επιδρούν στις αποφάσεις των τραπεζών και στην τελική 

διαµόρφωση της διάρθρωσης και του µεγέθους των δραστηριοτήτων τους. 

 Οι εµπορικές τράπεζες οργανώνονται σε διάφορες µορφές, ενώ στο τραπεζικό 

ισολογισµό υπάρχουν οι καταθέσεις από πλευράς του παθητικού και τα δάνεια από 

πλευράς του ενεργητικού. Η διάρθρωση του ισολογισµού αποτελεί µια από τις 

σηµαντικότερες αποφάσεις για τις εµπορικές τράπεζες, αφού επηρεάζει το εισόδηµα 

τους. Ωστόσο, οι τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε µια σειρά άλλων 

σηµαντικών αποφάσεων οι οποίες γίνονται δυσκολότερες κάτω από την επίδραση της 

αβεβαιότητας που επικρατεί στις χρηµατοδοτικές αγορές. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 

ότι ο κύριος στόχος των εµπορικών τραπεζών είναι η µεγιστοποίηση του πλούτου των 

µετόχων τους, και έχοντας υπόψη τους περιορισµούς που επιβάλλονται από τις αρχές, 

διαµορφώνουν το χαρτοφυλάκιο τους έτσι ώστε να τον επιτύχουν. 

 

 

                                                           
19(Αλεξάκης και Πετράκης, 1988) 
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2.2.2 Εργασίες Των Τραπεζών 

 

Με βάση το στόχο της µεγιστοποίησης του πλούτου από την πλευρά των εµπορικών 

τραπεζών εξετάζονται πιο κάτω συγκεκριµένα θέµατα τραπεζικής διαχείρισης, τα 

οποία περιλαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε: α) την αύξηση των καταθέσεων, β) τη 

χορήγηση κεφαλαίων, γ) τη διαχείριση της ρευστότητας, δ) την αγορά και πώληση 

συναλλάγµατος, ε) την είσπραξη αξιών δηλαδή εγγράφων που ενσωµατώνουν κάποια 

απαίτηση. 

 Η αύξηση των καταθέσεων και η έλκυση κεφαλαίων είναι οι πιο σηµαντικές 

εργασίες για την λειτουργία των εµπορικών τραπεζών. Αν και οι τράπεζες µπορούν 

να ελέγχουν το επίπεδο των καταθέσεων, το οποίο επηρεάζεται άµεσα από τους 

νοµισµατικούς και δηµοσιονοµικούς κανονισµούς όσο και από το γενικό οικονοµικό 

κλίµα, µπορούν επίσης να αλλάξουν κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα τον 

όγκο των καταθέσεων. Τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι το µέγεθος και η φυσική 

τοποθεσία των τραπεζών, οι υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες τους και 

επίσης τις ενέργειες του προσωπικού για να προσελκύσει νέους πελάτες. Παράλληλα, 

πρέπει να αναφέρουµε ότι ένας παράγοντας που επηρεάζει τη συγκέντρωση 

καταθέσεων είναι η δυνατότητα παροχής δανείων από τη µεριά της τράπεζας στους 

πελάτες της. Πολλές φορές, η τράπεζα προσφέρει πιστωτικές διευκολύνσεις σε 

επιχειρήσεις που έχουν καταθέσεις στη συγκεκριµένη τράπεζα, µε σκοπό να 

προσφέρουν χορήγηση δανείου σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη από την 

επιχείρηση στο µέλλον.20 

 Οι καταθέσεις χωρίζονται σε καταθέσεις όψεως, καταθέσεις ταµιευτηρίου, 

καταθέσεις προθεσµίας, καταθέσεις µε προειδοποίηση, καταθέσεις σε κοινό 

λογαριασµό και καταθέσεις σε εξωτερικό συνάλλαγµα. Αναλυτικά έχουµε για κάθε 

περίπτωση: 

� Οι καταθέσεις όψεως περιλαµβάνουν τις καταθέσεις που κάνουν συνήθως 

επιχειρήσεις, οι οποίες διενεργούν ταυτόχρονα και αναλήψεις, ώστε να 

                                                           
20(Πρωτοπαπαδάκη, 2004) 
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ικανοποιούν τις απαιτήσεις που έχουν έναντι τρίτων. Οι καταθέσεις όψεως 

επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διενεργούν σειρά πληρωµών µε την έκδοση 

επιταγών. Έτσι, από τη µια ο τρεχούµενος λογαριασµός πιστώνεται µε τις 

κάθε είδους πληρωµές που γίνονται για την επιχείρηση, ενώ από την άλλη ο 

ίδιος λογαριασµός χρεώνεται µε τις κάθε είδους πληρωµές που κάνει η ίδια η 

επιχείρηση. Τέλος, οι καταθέσεις όψεως αποτελούν ίσως το πλέον µεταβλητό 

µέρος των στοιχείων του παθητικού και παράλληλα χαρακτηρίζονται από 

αβεβαιότητα. 

� Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου χρησιµοποιούνται ως µέσο αγοραστικής δύναµης 

ή ως µέσο διακράτησης διαθεσίµων για λόγους ασφάλισης. Βέβαια υπάρχει 

και σε αυτά κάποιος βαθµός αβεβαιότητας. Συνήθως, τέτοιες καταθέσεις 

κάνουν τα νοικοκυριά, τα οποία λαµβάνουν ως ανταµοιβή τους τους τόκους 

που είναι για τις καταθέσεις ταµιευτηρίου. Επίσης, αναφέρουµε ότι 

καταθέσεις ταµιευτηρίου παρέχουν και µη τραπεζικά ιδρύµατα όπως τα 

ταχυδροµικά ταµιευτήρια. 

� Οι καταθέσεις προθεσµίας περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις καταθέσεις που 

συµφωνείται µεταξύ καταθετών και τραπεζών να παραµείνουν στην τράπεζα 

για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (τρίµηνο, εξάµηνο, χρόνο κλπ.) χωρίς 

να γίνει καµία ανάληψη. Οι καταθέσεις προθεσµίας εξυπηρετούν τις τράπεζες, 

γιατί έτσι οι τράπεζες διαθέτουν ρευστότητα και µπορούν να 

προγραµµατίσουν καλύτερα τις εργασίες τους και να συνάψουν περισσότερα 

δάνεια. 

� Στις καταθέσεις µε προειδοποίηση για να πραγµατοποιηθεί µια ανάληψη 

ποσού, που είναι κατατεθειµένο, χρειάζεται η τράπεζα να ειδοποιηθεί έγκαιρα 

ανάλογα µε τη συµφωνία που έχει κάνει µε τον πελάτη της (µια βδοµάδα πριν, 

15 µέρες, ένα µήνα κλπ.) 

� Στις καταθέσεις σε κοινό λογαριασµό, δύο ή περισσότεροι καταθέτες µπορούν 

να χρησιµοποιούν κοινό τραπεζικό λογαριασµό και να αναλαµβάνουν 

διάφορα ποσά χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία ή η έγγραφη άδεια όλων 

των δικαιούχων. 

� Καταθέσεις σε εξωτερικό συνάλλαγµα κάνουν ξένοι υπήκοοι ή και κάτοικοι 

της χώρας στην οποία εδρεύει η τράπεζα που πραγµατοποιεί τέτοιου είδους 

καταθέσεις. Για να προσελκυσθούν οι κάτοχοι συναλλάγµατος τα επιτόκια 

είναι γενικά υψηλά και δεν φορολογούνται οι ετησίως πραγµατοποιούµενοι 
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τόκοι. Οι καταθέσεις σε συνάλλαγµα αποτελούν βασικότατη πηγή αντλήσεως 

κεφαλαίων για να πραγµατοποιούν οι τράπεζες διεθνής τραπεζικές εργασίες 

αλλά και για να πραγµατοποιούν κερδών από τις µεταβολές των 

συναλλαγµατικών ισοτιµιών.21 

 

� Οι χορηγήσεις δανείων αποτελούν την πρωταρχική λειτουργία των εµπορικών 

τραπεζών και σκοπεύουν στην απόκτηση υψηλής απόδοσης µε ταυτόχρονη 

ελαχιστοποίηση του κινδύνου, που προέρχεται από την πιστωτική επέκταση. 

Η κάθε τράπεζα θα πρέπει να αποφασίσει για το µέγεθος του χαρτοφυλακίου 

των δανείων, κάτι που προσδιορίζεται από τις ανάγκες της οικονοµίας και την 

ικανότητα της τράπεζας. Επίσης, θα πρέπει να αποφασίσει για τη διανοµή των 

κεφαλαίων της ανάµεσα στα διάφορα είδη δανείων τα οποία διαφέρουν σε 

διάρκεια και κίνδυνο και επηρεάζονται από το περιβάλλον και τις καταθέσεις 

των δανειζοµένων στη δεδοµένη τράπεζα. Παράλληλα, απαιτείται ανάλυση 

των αγορών και προσοχή από την πλευρά των τραπεζών αφού δεν υπάρχει 

δευτερογενής αγορά για τα περισσότερα είδη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

το ιστορικό του κάθε πελάτη (όλες οι συναλλαγές που έχει µε την τράπεζα), 

αλλά και οι ατέλειες που επικρατούν στις αγορές και δηµιουργούν 

αβεβαιότητες και κινδύνους.22 

 Οι όροι ενός δανείου περιλαµβάνουν το επιτόκιο που επιβάλλεται από την 

τράπεζα, το µέγεθος των καταθέσεων που απαιτείται να διατηρεί ο δανειζόµενος σε 

αυτήν και το χρονοδιάγραµµα εξόφλησης και τις εγγυήσεις. Η αναµενόµενη απόδοση 

ενός δανείου θα πρέπει να αποζηµιώνει την τράπεζα από τον κίνδυνο που 

αναλαµβάνει καθώς και να περιλαµβάνει απόδοση από επιπρόσθετες υπηρεσίες που 

παρέχονται στο δανειζόµενο πελάτη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες δεν έχουν 

την ικανότητα να γνωρίζουν τον κίνδυνο που υπάρχει από την χορήγηση ενός 

δανείου, για το οποίο υπάρχει σίγουρα µια αβεβαιότητα. Η τράπεζα για να µειώσει το 

κίνδυνο από πιθανή απώλεια δανειακών κεφαλαίων λαµβάνει µια σειρά από µέτρα: 

• Υπάρχουν ειδικευµένες υπηρεσίες που έχουν ως στόχο να συγκεντρώνουν και 

να αξιοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τις οικονοµικές ή και τις 

εξωοικονοµικές δραστηριότητες των πελατών τους. 

                                                           
21(Στεριώτης, 1986) 
22(Αλεξάκης και Πετράκης, 1988) 
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• Παρέχονται διάφορες εγγυήσεις είτε από άµεσους δανειοδοτούµενους είτε 

από άλλους τρίτους. Τα δάνεια µπορούν να χωριστούν σε «δάνεια µε 

προσωπική ασφάλεια» και «δάνεια µε εµπράγµατη ασφάλεια». 

• Οι τράπεζες επιβλέπουν είτε διακριτικά είτε άµεσα τον τρόπο διάθεσης των 

δανείων τους από τους πελάτες τους.23 

 Πλην των παραπάνω µέτρων οι τράπεζες έχουν αναπτύξει και λογισµικά 

προγράµµατα που υπολογίζουν σε µορφή ποσοστού το πιστωτικό κίνδυνο που 

πιθανότατα θα υπάρξει από την χορήγηση κάποιου δανείου. Ως δεδοµένα 

χρησιµοποιούνται όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για τους πελάτες της 

τράπεζας. Μ’ αυτό τον τρόπο οι τράπεζες έχουν την ικανότητα να επιλέγουν τους 

πελάτες (που θα παρέχουν δάνεια) που είναι πιο αξιόπιστοι, δηλαδή πιο συνεπής στις 

υποχρεώσεις απέναντι στη τράπεζα. 

 Μια άλλη βασική πολιτική των εµπορικών τραπεζών είναι να εκτιµούν τις 

ανάγκες τους σε ρευστότητα, καθώς και τον τρόπο που θα καλυφθούν οι ανάγκες 

αυτές. Οι ανάγκες αυτές καθορίζονται από τη διαφορά ανάµεσα στις αυξήσεις για 

παροχές δανείων και στην ανάπτυξη των καταθέσεων. Οι εκτιµήσεις αυτές 

βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην εµπειρία του παρελθόντος. Οι τράπεζες θα πρέπει 

να προβαίνουν στις εκτιµήσεις αυτές αφού η συµπεριφορά των δανείων και των 

καταθέσεων ακολουθούν αντίθετη πορεία σε περιόδους υψηλής και χαµηλής 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

 Η διατήρηση του επιθυµητού επιπέδου ρευστότητας είναι µια δύσκολη 

διαδικασία και απαιτεί συγκεκριµένες διαδικασίες, που συχνά οι τράπεζες 

δυσκολεύονται να επιτύχουν. Μια µέθοδος που εφαρµόζουν αναφέρεται στη 

διαχείριση των στοιχείων του παθητικού (δηλαδή, απόκτηση παθητικού στην αγορά 

για την κάλυψη της ζήτησης για δάνεια ή των αναλήψεων των καταθέσεων). Ωστόσο, 

µια τέτοια µέθοδος εφαρµόζεται µόνο στις µεγάλες τράπεζες, καθώς για τις µικρού 

και µεσαίου µεγέθους τράπεζες η εφαρµογή της συγκεκριµένη µεθόδου θα ήταν 

αρκετά δαπανηρή. Εποµένως, µια ορθή πολιτική για τις τράπεζες απαιτεί η 

κατάσταση ρευστότητας τους να αποτελείται κυρίως από διαθέσιµα υψηλής 

ποιότητας, µικρής ηµεροµηνίας λήξης, που να είναι δυνατόν να πωληθούν χωρίς να 

υπάρξουν πιθανότητες αντίθετης επίδρασης στους πελάτες της τράπεζας, και που θα 

                                                           
23(Στεριώτης, 1986) 
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µπορούν να πωληθούν χωρίς κεφαλαιουχικές απώλειες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί 

ότι όταν οι εµπορικές τράπεζες αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας η κεντρική 

τράπεζα δρα ως «τελευταίος τραπεζίτης» για να καλύψει τις ανάγκες των τραπεζών 

σε ρευστότητα µέσω της παροχής δανείων.24 

 Εκτός από τις κύριες εργασίες της τράπεζας µπορούµε να αναφέρουµε και τα 

συµπληρωµατικά τραπεζικά προϊόντα που παρέχονται από την ίδια την τράπεζα. 

Αυτά τα συµπληρωµατικά προϊόντα χωρίζονται σε πέντε οµάδες. Αναλυτικά έχουµε: 

� Η πρώτη οµάδα συµπληρωµατικών προϊόντων είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα. 

Παραδοσιακά υπήρχαν διακριτικοί ρόλοι µεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών 

εταιρειών. Όµως, η δυναµική επεκτατική προσέγγιση εκατέρωθεν έχει 

καταργήσει τους διακριτικούς ρόλους. Οι τράπεζες προσφέρουν ασφαλιστικά 

πακέτα και οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν τραπεζικά ή 

χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 

� Η δεύτερη οµάδα συµπληρωµατικών προϊόντων αφορά την παροχή 

πιστωτικών καρτών µε ευρεία εφαρµογή αυτών σε µεγάλα δίκτυα 

καταστηµάτων αγοράς και καταστηµάτων άλλων τραπεζών, αυτόµατης 

συναλλαγής, ανάληψης και κατάθεσης µετρητών κ.α. 

� Η τρίτη οµάδα αφορά τον συνδυασµό των λογαριασµών καταθέσεων και των 

υπολοίπων κεφαλαίων µε χορήγηση δανείων, προσωπικών, καταναλωτικών, 

στεγαστικών, επιχειρηµατικών µε υπεραναλήψεις κ.α. 

� Η τέταρτη οµάδα αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών σε κάθε είδους 

συναλλαγής, πληρωµής λογαριασµών, µεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασµό 

σε λογαριασµό, ενηµέρωση του πελάτη σε τακτικά χρονικά διαστήµατα µε 

πλήρη στοιχεία κ.α. 

� Τέλος, η πέµπτη οµάδα αφορά τη διαχείριση σε µια σειρά χρηµατιστηριακών 

προϊόντων και χρεογράφων, µετοχών, οµολόγων, αµοιβαίων κεφαλαίων, 

έντοκων γραµµατίων κ.α. 

                                                           
24(Πρωτοπαπαδάκη, 2004) 
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 Ακόµη αφορά την έµµεση εξυπηρέτηση των πελατών τους µέσω των 

διαµεσολαβητικών εργασιών όπως factoring, forfeiting, leasing, venture capital, joint 

venture κ.α.25 

2.3 Κίνδυνοι Που Αντιµετωπίζουν Οι Τράπεζες26 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη παράγραφο, ο αντικειµενικός στόχος µιας 

τράπεζας είναι να αυξήσει την αξία των µετοχών της µεγιστοποιώντας την 

εξαρτώµενη από τον κίνδυνο απόδοση που απολαµβάνουν οι µέτοχοι. Με αυτή την 

έννοια η αποδοτικότητα και η προστιθέµενη αξία των µετόχων της τράπεζας θα 

εξαρτηθούν από τη διαχείριση του κινδύνου. Η ακατάλληλη διαχείριση του κινδύνου 

θα µπορούσε να απειλήσει τη φερεγγυότητα µιας τράπεζας, όπου η έλλειψη 

φερεγγυότητας εντοπίζεται στην αρνητική καθαρή θέση (δηλαδή µεγαλύτερο 

παθητικό από ενεργητικό ή αδυναµία να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της). 

Ειδικότερα, αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα είναι 

δυνατό να χρησιµοποιηθούν ώστε να καλύψουν ή να µετριάσουν ορισµένους 

κινδύνους. Ταυτόχρονα όµως, αν χρησιµοποιηθούν κερδοσκοπικά, δηµιουργούν 

κινδύνους. Υπήρξαν διεθνώς αρκετές περιπτώσεις που αφορούσαν τράπεζες και 

άλλες εταιρίες (Metalgesellschaft στη Γερµανία, Orange County στις ΗΠΑ) που 

υπέστησαν σοβαρές ζηµιές ή και κατέρρευσαν, ως αποτέλεσµα της εκ µέρους τους 

ανάληψης υπερβολικών κινδύνων από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, λόγω 

αδυναµιών των εσωτερικών τους συστηµάτων διαχείρισης ελέγχου.27 Παρακάτω 

παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες: 

 Α) Πιστωτικός κίνδυνος 

 Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να καταστεί ένα στοιχείο του 

ενεργητικού (π.χ. δάνειο) µη ανακτήσιµο λόγω αδυναµίας του οφειλέτη ή να υπάρξει 

καθυστέρηση αποπληρωµής ενός δανείου. Και στις δύο περιπτώσεις η παρούσα αξία 

του ενεργητικού στοιχείου µειώνεται, υπονοµεύοντας τη φερεγγυότητα της τράπεζας. 

                                                           
25(Μητσιόπουλος, 1997) 
26(Μόσχος και Φραγγέτης, 1997) 
27“Χρηµατοοικονοµική ανάλυση πιστωτικού ιδρύµατος”, ∆ιπλωµατική εργασία, ΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ 
∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2010 
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 Β)Κίνδυνος ρευστότητας και ταµειακός κίνδυνος 

 Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ουσιαστικά η ανεπάρκεια ρευστότητας από 

πλευράς της τράπεζας για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, δηλαδή την 

ικανότητα της τράπεζας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν καθίστανται 

ληξιπρόθεσµες. Αυτό το πρόβληµα µπορεί να εµφανιστεί λόγω έλλειψης στοιχείων 

του ενεργητικού µε υψηλή ρευστότητα ή γιατί η τράπεζα δεν µπορεί να συγκεντρώσει 

µετρητά ούτε στη λιανική ούτε στη χονδρική αγορά. Από την άλλη, ταµειακός 

κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να µην µπορεί η τράπεζα να χρηµατοδοτεί τις καθηµερινές 

της λειτουργίες. 

 Γ) Κίνδυνος διακανονισµών – πληρωµών 

 Ο κίνδυνος διακανονισµών ή πληρωµών δηµιουργείται όταν ο ένας 

συµβαλλόµενος σε µια συµφωνία πληρώνει χρήµατα ή παραδίδει περιουσιακά 

στοιχεία προτού εισπράξει χρήµατα ή παραλάβει περιουσιακά στοιχεία. Ένας πιο 

εξειδικευµένος όρος για τον κίνδυνο διακανονισµών είναι ο «κίνδυνος Herstatt», ένας 

όρος που προήλθε από την οµώνυµη γερµανική τράπεζα, η οποία κατέρρευσε το 1974 

λόγω µεγάλων ζηµιών από συναλλαγές σε συνάλλαγµα. Ο κίνδυνος αυτός είναι πιο 

έντονος στις διατραπεζικές αγορές γιατί ο όγκος των διατραπεζικών πληρωµών είναι 

ιδιαίτερα υψηλός. Με τόσο µεγάλο όγκο συναλλαγών οι τράπεζες συναλλάσουν πόσα 

πολύ µεγαλύτερα από τα κεφάλαια τους. Εφόσον, οι πληρωµές είναι διατραπεζικές, 

ένα πρόβληµα σε µια µόνο τράπεζα µπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις. 

 Η εκκαθάριση (netting) είναι ένας τρόπος µείωσης του κινδύνου πληρωµών, 

αφού επιτρέπει σε µια τράπεζα να κάνει µια καθαρή πληρωµή στον 

αντισυµβαλλόµενό της αντί πολλές ακαθάριστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολύ 

χαµηλότερο όγκο συναλλαγών, διότι λιγότερα χρήµατα κυκλοφορούν στα συστήµατα 

πληρωµών και διακανονισµών και εποµένως χαµηλότερο επίπεδο κινδύνου στο 

τραπεζικό σύστηµα. Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα ελέγχει τις διάφορες τράπεζες - 

υποκαταστήµατα ώστε να µην παρουσιάζουν κινδύνους διακανονισµών, µε το να 

απαιτεί από κάθε τράπεζα να εξοφλήσει τις καθαρές υποχρεώσεις της µέχρι µια 

συγκεκριµένη µέρα. Επίσης, η κεντρική τράπεζα έχει την ευθύνη να διασφαλίσει το 

σύστηµα από τον κίνδυνο αποτυχίας µε το να εφαρµόζει διάφορα µέτρα, όπως 

συµφωνίες για συµµόρφωση µέσα σε συγκεκριµένα όρια έκθεσης σε πιστωτικό 

κίνδυνο, απαίτηση εγγυήσεων, προώθηση νοµοθεσίας που θα κάνει τη διµερή ή 
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πολυµερή εκκαθάριση υποχρεωτική και επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες που αργούν 

να έρθουν σε επαφή µε την κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

 ∆) Κίνδυνος επιτοκίου 

 Ο κίνδυνος του επιτοκίου οφείλεται στις διαφορές των επιτοκίων των 

ευαίσθητων ως προς τα επιτόκια στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού αλλά και 

στοιχείων εκτός ισολογισµού, τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς την περίοδο 

λήξης τους. Μια µη αναµενόµενη κίνηση των επιτοκίων µπορεί να επηρεάσει 

σηµαντικά την αποδοτικότητα µιας τράπεζας. Οι τράπεζες µπορεί να είναι ευαίσθητες 

ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού τους, δηλαδή τα εξαρτώµενα από επιτόκιο 

ενεργητικά στοιχεία να ανατιµώνται ή υποτιµόνται πιο γρήγορα από τα αντίστοιχα 

στοιχεία του παθητικού, ή ευαίσθητες ως προς τα στοιχεία του παθητικού, όπου 

συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι µεταβολές αυτές στο 

επιτόκιο επιδρούν αρνητικά στα καθαρά έσοδα της τράπεζας και εποµένως θέτουν 

την τράπεζα σε κίνδυνο. 

 Ε) Κίνδυνο τιµής 

 Οι τράπεζες αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο τιµής σε τίτλους, που 

διαπραγµατεύονται σε θεσµοθετηµένες αγορές. Η αξία κάθε τίτλου είναι µια 

συνάρτηση τιµής, τοκοµερίδιου, συχνότητας τοκοµερίδιου, χρόνου, επιτοκίου και 

άλλων παραγόντων. Αν µια τράπεζα κατέχει τίτλους (π.χ. µετοχές ή οµόλογα) για 

λογαριασµό της, τότε είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο τιµής, αφού οι τιµές των τίτλων 

θα είναι ασταθείς. Ο γενικός ή συστηµατικός κίνδυνος τιµής οφείλεται σε µεταβολές 

στις τιµές όλων των τίτλων της αγοράς εξαιτίας π.χ. µιας αλλαγής στην οικονοµική 

πολιτική. Ο µη συστηµατικός ή ειδικός κίνδυνος εµφανίζεται σε περιπτώσεις όπου η 

τιµή ενός τίτλου µεταβάλλεται µαζί µε άλλους οµοειδείς τίτλους εξαιτίας ενός 

γεγονότος που σχετίζεται µε τον εκδότη του τίτλου. Μια τράπεζα µπορεί να είναι 

εκτεθειµένη σε κίνδυνο τιµής (γενικό ή ειδικό) από χρεωστικά χρεόγραφα, χρεωστικά 

παράγωγα, µετοχές, παράγωγα µετοχών και συναλλαγµατικές συναλλαγές. 

 Ζ) Συναλλαγµατικός ή νοµισµατικός κίνδυνος 

 Εφόσον οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι ευµετάβλητες, κάθε καθαρή 

βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη ανοιχτή θέση µιας τράπεζας, σε συγκεκριµένο 

νόµισµα την εκθέτει σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Μια τράπεζα µε δραστηριότητες σε 
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παγκόσµιο επίπεδο εκτίθεται σε πολλαπλό νοµισµατικό κίνδυνο. Ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος οφείλεται στις διακυµάνσεις των ισοτιµιών, οι οποίες επηρεάζουν τις θέσεις 

σε συνάλλαγµα που έχει πάρει η τράπεζα, είτε για λογαριασµό της είτε για 

λογαριασµό των πελατών της. 

 Η) Κίνδυνος µόχλευσης 

 Μόχλευση είναι το χρέος µιας επιχείρησης που εκφράζεται σαν ποσοστό του 

µετοχικού κεφαλαίου ή εναλλακτικά σαν ποσοστό του ποσού του χρέους και του 

µετοχικού κεφαλαίου. Υψηλή µόχλευση υπάρχει όταν το χρέος είναι µεγάλο σε 

σχέση µε το ενεργητικό, δηλαδή τα ξένα κεφάλαια είναι πολύ µεγαλύτερα από τα ίδια 

κεφάλαια της τράπεζας. Οι τράπεζες που παρουσιάζουν ένα µεγάλο βαθµό µόχλευσης 

µπορεί να κινδυνεύουν µε χρεοκοπία εάν ευρεθούν σε αδυναµία πληρωµής των χρεών 

τους. 

 Θ) Κίνδυνος ανώτατης αρχής και πολιτικός κίνδυνος 

 Με τον όρο κίνδυνος ανώτατης αρχής αναφερόµαστε στην περίπτωση, όπου η 

κυβέρνηση δε θα πληρώσει το χρέος της απέναντι σε κάποια ιδιωτική τράπεζα. Με 

αυτή την έννοια πρόκειται για έναν τύπο πιστωτικού κινδύνου, αλλά µάλλον η 

τράπεζα δε θα µπορεί να εφαρµόσει τις συνηθισµένες µεθόδους για να ανακτήσει τα 

κεφάλαια της. Πολιτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος πολιτικής παρέµβασης στις 

λειτουργίες µιας ιδιωτικής τράπεζας. Η παρέµβαση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει από 

επιβολή συγκεκριµένων επιτοκίων και κανονισµούς ελέγχου για το συνάλλαγµα 

µέχρι και κρατικοποίηση µιας τράπεζας. 

 Ι) Λειτουργικός κίνδυνος 

 Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος εµφάνισης ζηµιών από απάτη ή από 

έκτακτα έξοδα, όπως έξοδα για δικαστικό αγώνα. 

 Κ) Κίνδυνος αγοράς 

 Για τις τράπεζες ο κίνδυνος αγοράς εµφανίζεται όταν διαπραγµατεύονται 

χρηµατοοικονοµικούς τίτλους και όταν κατέχουν µετοχές σαν κάποια µορφή 

ενεχύρου ή σαν µέρος της γενικότερης επενδυτικής τους στρατηγικής. Ο κίνδυνος 

αυτός απορρέει από τη µεταβολή στην αποτίµηση της αξίας των τίτλων που 

αποτελούν µέρος του χαρτοφυλακίου της τράπεζας. 
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 Λ) Κίνδυνος από την παγκοσµιοποίηση της λειτουργίας της τράπεζας 

 Ο κίνδυνος παγκοσµιοποίησης οφείλεται στη «συνθετότητα» της διαχείρισης 

που συνεπάγεται η δραστηριοποίηση σε µεγάλο αριθµό αγορών. Η έκθεση σε κίνδυνο 

σε παγκόσµιο επίπεδο κάνει τη διαχείριση κινδύνου πιο πολύπλοκη για διαφόρους 

λόγους. Πρώτον, τράπεζες µε καταστήµατα σε άλλες χώρες έχουν µέρος της 

υποδοµής τους εκτεθειµένο σε νοµισµατικό, συναλλαγµατικό και πολιτικό κίνδυνο. 

∆εύτερον, η αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου σε ξένες χώρες απαιτεί επιπλέον 

έρευνα και πληροφορίες. Τρίτον, η διατραπεζική αγορά και οι ευρωπαϊκές αγορές 

είναι ευπρόσβλητες σε µη αναµενόµενα χρηµατοοικονοµικά σοκ από πλευράς των 

«ισχυρών». Τέταρτον, ο κίνδυνος της ανώτατης αρχής µπορεί να είναι πιο 

απειλητικός σε πολυεθνικό επίπεδο, αν οι ανώτατες αρχές σε ξένες χώρες αφήνουν 

πιο συχνά απλήρωτα τα χρέη τους απ’ ότι στη µητρική χώρα της τράπεζας. 

2.4 ∆ιεθνές Τραπεζικό Σύστηµα 

 

Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η διεθνής οικονοµία πέρασε από πολλές 

διακυµάνσεις. Αρχικά υπήρξαν υψηλή ρυθµοί ανάπτυξης στη διεθνή οικονοµία, αλλά 

οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1975 είχαν ως αποτέλεσµα να 

αποσταθεροποιηθούν οι τιµές των καυσίµων µε συνέπεια να αυξηθεί το εγχώριο 

δηµόσιο χρέος κάθε χώρας. Επίσης, ο πληθωρισµός µειώθηκε στις περισσότερες 

αναπτυγµένες χώρες και παράλληλα οι αναπτυσσόµενες χώρες αντιµετώπιζαν πολλά 

προβλήµατα όπως η αύξηση της ρευστότητας, των χορηγήσεων και του συνολικού 

χρέους µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µεγάλα προβλήµατα στο σύνολο του 

πιστωτικού συστήµατος. 

 Όλα τα παραπάνω είχαν µεγάλες επιπτώσεις για την οικονοµία στο 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, που συνεπάγεται αβεβαιότητα στις προβλέψεις που 

αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις και µη εµπιστοσύνη των επενδυτών και των 

αποταµιευτών στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Επίσης το κόστος χρήµατος γίνεται 

πολύ µεγάλο, για το λόγο ότι τα επιτόκια αυξάνονται και γίνονται περισσότερα 

αβέβαια. Λόγω των υψηλών επιτοκίων και των συνεχόµενων τεχνολογικών εξελίξεων 

γίνεται απαραίτητη η συγκέντρωση περισσότερων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις. Οι 

επιχειρήσεις εποµένως, αναζητούν νέες µορφές χρηµατοδοτήσεων. Αυτό είχε σαν 
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αποτέλεσµα οι τράπεζες να δηµιουργήσουν µια σειρά νέων χρηµατοδοτικών 

εργαλείων. Μ’ αυτά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία οι τράπεζες καταφέρνουν να παίξουν 

διαµεσολαβητικό ρόλο και να µεταβιβάσουν τους κινδύνους στους καταθέτες και 

τους δανειζόµενους. Οι τράπεζες αυξάνουν τα εργαλεία προσέλκυσης καταθέσεων µε 

σκοπό να αποκτήσουν αποδοτικότερες µορφές καταθέσεων. Αυτή η στρατηγική είχε 

σαν αποτέλεσµα την αύξηση των αποταµιεύσεων. Η εξέλιξη αυτή και από τις δύο 

πλευρές των τραπεζών, τόσο δηλαδή στην προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών 

δανεισµού, όσο και της προσέλκυσης των καταθέσεων, οδηγεί το τραπεζικό σύστηµα 

σε οξύ ανταγωνισµό, ο οποίος τις αναγκάζει να εκσυγχρονισθούν. Επίσης, οι 

τραπεζικές υπηρεσίες εξελίσσονται και όλο και νέες τεχνικές εφαρµόζονται ενώ 

παράλληλα διευρύνεται η τραπεζική αγορά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι λόγο του ότι 

παρατηρείται µια ταυτόχρονη αύξηση του εισοδήµατος των πολιτών, της 

εγκληµατικότητας αλλά και των κινδύνων της κυκλοφορίας του χρήµατος µε 

αποτέλεσµα οι συναλλαγές πλέον να γίνονται ασφαλέστερες και ταχύτερες. 

 Η αναζήτηση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, µέσω των κεφαλαιαγορών και 

των νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, γεννά ελπίδες για νέες εργασίες στις 

τράπεζες αλλά και για ανταγωνισµό µεταξύ τους. Βέβαια, αυτές οι νέες εργασίες 

γίνονται χρόνο µε το χρόνο πιο εξειδικευµένες και ανταγωνιστικές. Οι νέες 

τραπεζικές εργασίες προωθούνται και µέσα από άλλους εξειδικευµένους 

χρηµατοδοτικούς οργανισµούς που δηµιουργούν στις τράπεζες. Τα νέα αυτά εργαλεία 

και τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αυξάνονται µε γρήγορο ρυθµό και αυτά είναι 

διάφορες µορφές µετοχών, οµολογίες µε κυµαινόµενο επιτόκιο, leasing, factoring – 

forfeiting, venture capital, capital futures, options, swaps κ.α. Βέβαια µε τη 

χρησιµοποίηση των προϊόντων αυτών αυξάνεται ο διαχειριστικός κίνδυνος αλλά οι 

τράπεζες προσπαθούν να µειώσουν αυτό το κίνδυνο µε νέα εργαλεία, µεθόδους και 

τεχνικές, όπως το hedging που χρησιµοποιείται ως αντιστάθµιση των κινδύνων που 

προέρχονται από τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τις διαφορές επιτοκίων, τις 

µεταβολές των τιµών των πρώτων υλών κ.α. Η χρησιµοποίηση του hedging γίνεται σε 

συνδυασµό µε τα προθεσµιακά συµβόλαια futures, options κ.α. 

 Τέλος, αυτό που διαφαίνεται στην τρέχουσα περίοδο είναι η τιτλοποίηση, 

δηλαδή η επιθυµία και θέληση των δανειζοµένων να πωλούν µέρος των τίτλων τους 

µέσω της κεφαλαιαγοράς (χρησιµοποίηση της χρηµαταγοράς για την πώληση 

πακέτων τίτλων, κυρίως σε τράπεζες και να µετατρέπουν µέρος των δανείων τους σε 
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διαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα). Την πρωτοπορία στις εξελίξεις αυτές την έχουν οι 

αγορές των µεγάλων κεφαλαίων, όπως οι ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ιαπωνία και µετά 

ακολουθούν όλες οι µικρότερες αγορές σε παγκόσµια βάση. 

2.5 Η Σύγχρονη Τραπεζική Αγορά 

 

Η νέα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τράπεζα της επιβάλλει να αναπτύξει και να 

αξιοποιήσει τις νέες αγορές µε το να προωθήσει νέες δραστηριότητες όπως αµοιβαία 

κεφάλαια, ασφάλειες, διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών, πιστωτικές κάρτες, 

χρηµατοδοτική µίσθωση, προεξόφληση απαιτήσεων (factoring, forfaitng), κεφάλαια 

παροχής επιχειρηµατικού κινδύνου, χρηµατιστηριακές εργασίες hedging, 

underwriting, εργασίες συναλλάγµατος, προθεσµιακά συµβόλαια, στεγαστική πίστη, 

καταναλωτική πίστη κ.α. Ο προσανατολισµός των τραπεζών προς τους νέους πελάτες 

και τις νέες αγορές µε το να προσφέρουν νέα τραπεζικά προϊόντα θεωρείται 

αναγκαίος αν θέλουν οι τράπεζες να συµβαδίσουν µε τις απαιτήσεις της εποχής. Έτσι 

που είναι πλέον διαµορφωµένη η αγορά οι τράπεζες είναι υποχρεωµένες να 

ρισκάρουν και να εισέλθουν σε άγνωστες αγορές που απαιτούν νέες δραστηριότητες 

(προϊόντα - υπηρεσίες) και που πιθανότατα να εµπεριέχουν µεγάλο κίνδυνο αλλά και 

σκληρό ανταγωνισµό. Σ’ αυτή τη περίπτωση, οι τράπεζες πρέπει να οργανωθούν 

διοικητικά µε το καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελτιστοποιήσουν την συναλλακτική 

τους ικανότητα. Επίσης, πρέπει να επιλέξουν τον τύπο πελατών που τους 

ενδιαφέρουν και να σχεδιάσουν ανταγωνιστικά ‘πακέτα’ υπηρεσιών µε τα οποία θα 

εξυπηρετήσουν τους ‘µεγάλους’ πελάτες τους. 

2.6 Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα Σήµερα Στην Οικονοµική 

Κρίση Και Το Μέλλον Του 

 

Όπως έχει γίνει ήδη αντιληπτό, η παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση επέδρασε στη 

λειτουργία των ελληνικών τραπεζών. 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 
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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 στόχο 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 ∆ιεθνούς 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 ∆ανείων αντιπρότεινε τη συγχώνευση µεταξύ της 

Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Attica Bank, του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου 

και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων προς σχηµατισµό ενός ισχυρού 

κρατικού τραπεζικού πυλώνα. Υπέρ της πρότασης τάχθηκε και ο κ. Θ. Πανταλάκης, 

πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αγροτικής Τράπεζας, ενώ κατά της 

πρότασης τάχθηκε το ΤΣΜΕΕ, βασικός µέτοχος της AtticaBank. Η κυβέρνηση, όµως, 

δεν απάντησε σχετικά. Ταυτόχρονα υπήρξε στην αγορά φήµη 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 
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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 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 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 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.28 

 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 

                                                           
28
Στραντζαλη ∆, «Η Παγκόσµια Χρηµατοοικονοµική Κρίση και η Επίδρασή της στις Ελληνικές 

Τράπεζες», ∆ιπλωµατική Εργασία, Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού 
διπλώµατος στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (µε κατεύθυνση Χρηµατοοικονοµική), Νοέµβριος 
2010 
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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. 

 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 ∆ηµοσίου (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 ∆ηµόσιο στις τράπεζες, φθάνοντας 

σήµερα τα55 δις. ευρώ. ∆ηλαδή, 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. 

 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 από την κρίση. Εποµένως, 
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κάτω από τις τρέχουσες συνθήκες, δεν θα µπορούσε κανείς να διαβλέψει «κλονισµό» 

των συνθηκών.29 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

Εµπειρική Μελέτη Υποδείγµατος - Μέτρηση Κερδοφορίας 

Των Ελληνικών Τραπεζών 

3.1 Γενικά Η Έννοια Της Κερδοφορίας30 

 

Ο όρος κερδοφορία στον τραπεζικό τοµέα αναφέρεται στον αντικειµενικό στόχο των 

τραπεζών της µεγιστοποίησης των κερδών, που επιδιώκεται στα πλαίσια της 

αριστοποιητικής αρχής (το γεγονός να επιδιώκεται αφενός η µεγιστοποίηση του 

κέρδους και αφετέρου η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που διατρέχει το σύνολο των 

δραστηριοτήτων της τράπεζας), ο οποίος αποτελεί τη βασική επιδίωξη των µετόχων 

της τράπεζας, η διοίκηση µιας τράπεζας επιδιώκει να συλλέξει όσο το δυνατόν 

περισσότερα χρηµατικά κεφάλαια από τις πηγές χρηµατοδότησης του παθητικού, µε 

το δυνατότερο χαµηλό κόστος χρήµατος, τα οποία στη συνέχεια πρέπει να διαθέσει 

σε κερδοφόρες εργασίες του ενεργητικού µε τη χαµηλότερη δυνατή έκθεση σε 

κίνδυνο. 

 Η ανάλυση των κινδύνων που αντιµετωπίζει µία τράπεζα έγινε σε 

προηγούµενο κεφάλαιο, οπότε το υπόδειγµα που θα χρησιµοποιηθεί βρίσκεται υπό 

συγκεκριµένες παραδοχές και περιορισµούς, αποτυπώνοντας την οικονοµική 

συµπεριφορά µιας τράπεζας, µε τη χρήση των ισολογιστικών µεγεθών και των 

αποτελεσµατικών δεδοµένων της. 

 Όσον αφορά τις παραδοχές του υποδείγµατος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι για 

λόγους απλοποίησης το παθητικό της τράπεζας δεν περιλαµβάνει την περίπτωση 

συλλογής χρηµατικών κεφαλαίων µέσω τραπεζικού δανεισµού. Κατά συνέπεια, η 

µόνη πηγή άντλησης χρηµατικών κεφαλαίων από το παθητικό, πλέον των ιδίων 

                                                           
29
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 
30
Τραπεζική Οικονοµική, Τόµος Α’ , Γεράσιµος Γ. Σαπουντζόγλου, Χαράλαµπος Ν. Πεντότης, 

Εκδόσεις Γ. Μπένου, Αθήνα 2009 
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κεφαλαίων της τράπεζας, είναι το εκάστοτε διαµορφούµενο µέγεθος των 

καταθέσεων. Αντίστοιχα στο ενεργητικό δεν καταγράφεται χρήση των χρηµατικών 

κεφαλαίων σε πάγιο ενεργητικό, ούτε τοποθέτηση της ρευστότητας της τράπεζας σε 

στοιχεία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. ∆ηλαδή, το σύνολο των χρηµατικών 

κεφαλαίων της τράπεζας (ίδια κεφάλαια και καταθέσεις) κατανέµεται σε χορηγήσεις 

(δάνεια και πιστώσεις ανοιχτού αλληλόχρεου λογαριασµού) και ρευστά διαθέσιµα. 

 Όσον αφορά τους περιορισµούς του υποδείγµατος, πρέπει να σηµειωθεί, ότι οι 

τράπεζες, δεσµευµένες από το κανονιστικό πλαίσιο του εποπτικού συστήµατος που 

διέπει τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να διατηρούν ένα επαρκές µέγεθος ιδίων 

κεφαλαίων, σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού τους (άρα και του παθητικού 

τους). Έτσι, επιτυγχάνεται η ισολογιστική ισορροπία. 

3.2 Εισαγωγικά Του Υποδείγµατος 

 

Σκοπός της έρευνας που ακολουθεί είναι να διαπιστώσουµε την σχέση που υπάρχει 

µεταξύ των κερδών και των δανείων που χορηγούν οι τράπεζες καθώς επίσης και της 

σχέσης που υπάρχει µεταξύ των κερδών µιας τράπεζας και του ύψους των 

καταθέσεών της. Με άλλα λόγια, θα εξετάσουµε εάν το ύψος των δανείων και των 

καταθέσεων µιας τράπεζας επηρεάζουν το ύψος των κερδών της, προς ποια 

κατεύθυνση και σε τι βαθµό. 

Η χρονική περίοδος που καλύπτει η έρευνα είναι από την 1/1/2007 εώς και τις 

31/12/2012. Όσον αφορά τα δεδοµένα των υποδειγµάτων µας, πρόκειται για τα 

καθαρά κέρδη των τραπεζών καθώς και για το σύνολο των χορηγήσεων και των 

καταθέσεων κάθε έτους. Τα δεδοµένα αντλήθηκαν από τους ετήσιους απολογισµούς 

των διαφόρων τραπεζών. 

Η µαθηµατική προσέγγιση που θα χρησιµοποιήσουµε είναι αυτή της 

συνολοκλήρωσης (cointegration). Με αυτή την µέθοδο θα διαπιστώσουµε εάν µεταξύ 

των χρονοσειρών των κερδών, των δανείων και των καταθέσεων υπάρχει κάποια 

µακροχρόνια σχέση ισορροπίας. 
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3.3 Έννοια Της Συνολοκλήρωσης 

 

Στην παρούσα µελέτη θα χρησιµοποιηθεί ο έλεγχος συνολοκλήρωσης του 

Pedroni(1999), ο οποίος υποστηρίζει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει ετερογένεια  

µεταξύ των συντελεστών συνολοκλήρωσης σε αντίθεση µε τους Engle και Granger 

που υποστηρίζουν ότι δυο χρονοσειρές πρέπει να είναι συνολοκληρωµένες στον ίδιο 

βαθµό. Ο Pedroni θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη ενός ελέγχου συνολοκλήρωσης που 

να επιτρέπει την ετερογένεια, καθώς υποστηρίζει ότι είναι ακατάλληλη η εφαρµογή 

του ελέγχου µοναδιαίας ρίζας στα κατάλοιπα. 

 Έλεγχος συνολοκλήρωσης κατά Pedroni 

Με τη προσέγγιση Pedroni, εφαρµόζονται επτά στατιστικά τεστ για τον 

έλεγχο ύπαρξης µακροχρόνιας σχέσης. Τέσσερα από αυτά είναι paneltest και τα 

υπόλοιπα είναι grouptest. Αυτοί οι έλεγχοι λαµβάνουν υπ’ όψιν τους την 

πληροφόρηση και από τα διαστρωµατικά (crosssectional) και τα διαχρονικά σηµεία 

(timeseries). Οι επτά στατιστικοί έλεγχοι είναι: 1) panel v-statistic, 2) panel r-statistic, 

3) panel pp-statistic, 4) panel ADF-statistic, 5) group r-statistic, 6) group pp-statistic, 

7) group ADF-statistic. 

3.4 Αποτελέσµατα Εµπειρικής Μελέτης 

 

Για την παρούσα µελέτη χρησιµοποιήσαµε το πρόγραµµα E-Views. Τα δεδοµένα της 

έρευνας προέρχονται από τις παρακάτω τράπεζες: 

1. Millenium 

2. Panellinia 

3. Ependitiki 

4. Geniki 

5. Eurobank 

6. Ethniki 
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7. Πειραιώς 

8. Attica 

9. Alpha Bank 

 

Αρχικά πραγµατοποιούµε τον έλεγχο συνολοκλήρωσης Pedroni για το σύνολο 

των τραπεζών, ελέγχοντας εάν υπάρχει σχέση µεταξύ κερδών, καταθέσεων και 

δανείων. Η υπόθεση που ελέγχεται είναι η µηδενική της µη συνολοκλήρωσης έναντι 

της εναλλακτικής που είναι η ύπαρξη συνολοκλήρωσης.  

 

 Πίνακας 1: Pedroni Residual Cointegration Test 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: DEP LON PRF     

Date: 10/05/13   Time: 12:56   

Sample: 2007 2012    

Included observations: 54   

Cross-sections included: 9   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: No deterministic trend  

Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 0 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

            
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic  2.543175  0.0055 -0.437820  0.6692 

Panel rho-Statistic  0.105574  0.5420  0.769837  0.7793 

Panel PP-Statistic -0.680204  0.2482 -3.796852  0.0001 

Panel ADF-Statistic -0.598190  0.2749 -3.296121  0.0005 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  2.012535  0.9779   

Group PP-Statistic -6.220044  0.0000   

Group ADF-Statistic -3.933664  0.0000   
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Cross section specific results   

            
Phillips-Peron results (non-parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

 1 -0.376 12555.72 3316.397 4.00 5 

 2 -0.541 4786.070 1233.089 4.00 5 

 3 -0.135 0.006282 0.006024 2.00 5 

 5 -0.538 3749.306 2510.767 4.00 5 

 6 -0.454 2616578. 2616578. 0.00 5 

 7 -0.333 10679688 11425884 1.00 5 

 8 -0.488 758475.4 947142.8 1.00 5 

 9 -0.548 5644.035 2333.955 4.00 5 

 10 -0.649 9791042. 9791042. 0.00 5 

      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

 1 -0.376 12555.72 0 0 5 

 2 -0.541 4786.070 0 0 5 

 3 -0.135 0.006282 0 0 5 

 5 -0.538 3749.306 0 0 5 

 6 -0.454 2616578. 0 0 5 

 7 -0.333 10679688 0 0 5 

 8 -0.488 758475.4 0 0 5 

 9 -0.548 5644.035 0 0 5 

 10 -0.649 9791042. 0 0 5 

      
      
 

Όπως παρατηρούµε από τον παραπάνω πίνακα τα αποτελέσµατα δεν είναι 

ξεκάθαρα, καθώς κάποιοι έλεγχοι δέχονται την µηδενική υπόθεση και κάποιοι άλλοι 

την απορρίπτουν. 

Προχωράµε πραγµατοποιώντας παλινδρόµηση όπου, η ενδογενής µεταβλητή 

είναι το κέρδος και οι εξωγενείς είναι τα δάνεια και οι καταθέσεις. Τα αποτελέσµατα 

της παλινδρόµησης είναι τα εξής: 

Πίνακας 2: Fixed-effects, Dependentvariable: Prf 

 

Model 1: Fixed-effects, using 54 observations 
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Included 9 cross-sectional units 

Time-series length = 6 

Dependent variable: Prf 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const -

2.96351e+06 

1.55047e+06 -1.9114 0.06264 * 

Lon -227.135 69.0018 -3.2917 0.00200 *** 

Dep 402.139 72.1817 5.5712 <0.00001 *** 

 

Mean dependent var -622191.2  S.D. dependent var   2139116 

Sum squared resid  1.24e+14  S.E. of regression   1695621 

R-squared  0.490222  Adjusted R-squared  0.371669 

F(10, 43)  4.135040  P-value(F)  0.000492 

Log-likelihood -845.0247  Akaike criterion  1712.049 

Schwarz criterion  1733.928  Hannan-Quinn  1720.487 

Rho -0.198119  Durbin-Watson  2.079932 

 

Test for differing group intercepts - 

 Null hypothesis: The groups have a common intercept 

 Test statistic: F(8, 43) = 3.13793 

with p-value = P(F(8, 43) > 3.13793) = 0.00695253 

 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, ο συντελεστής των κερδών 

φαίνεται να µην είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. 

Παρατηρούµε ότι υπάρχει αναλογική σχέση ανάµεσα στα κέρδη µε τα δάνεια και τις 

καταθέσεις. Επίσης, ο συντελεστής των δανείων είναι στατιστικά σηµαντικός κι 

αρνητικός, δηλαδή τα δάνεια κατά µέσο όρο επηρέασαν την κερδοφορία των 

τραπεζών και µάλιστα αρνητικά. Από την άλλη, ο δείκτης των καταθέσεων είναι 

στατιστικά σηµαντικός και θετικός, άρα το ύψος των καταθέσεων επηρέασαν την 

κερδοφορία των τραπεζών, την χρονική περίοδο που µελετάµε και µάλιστα θετικά. 



 
53 

Στη συνέχεια εκτελούµε το υπόδειγµα RobustStderror ώστε να διορθώσουµε 

την εκτίµηση του τυπικού σφάλµατος των εκτιµητών λόγω ύπαρξης 

ετεροσκεδαστικότητας (ΗΑC). 

Πίνακας 3: RobustStderror 

 

Model 2: Fixed-effects, using 54 observations 

Included 9 cross-sectional units 

Time-series length = 6 

Dependent variable: Prf 

Robust (HAC) standard errors 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const -

2.96351e+06 

1.30148e+06 -2.2770 0.02782 ** 

Lon -227.135 154.833 -1.4670 0.14966  

Dep 402.139 132.056 3.0452 0.00396 *** 

 

Mean dependent var -622191.2  S.D. dependent var   2139116 

Sum squared resid  1.24e+14  S.E. of regression   1695621 

R-squared  0.490222  Adjusted R-squared  0.371669 

F(10, 43)  4.135040  P-value(F)  0.000492 

Log-likelihood -845.0247  Akaike criterion  1712.049 

Schwarz criterion  1733.928  Hannan-Quinn  1720.487 

Rho -0.198119  Durbin-Watson  2.079932 

 

Test for differing group intercepts - 

 Null hypothesis: The groups have a common intercept 

 Test statistic: F(8, 43) = 3.13793 

with p-value = P(F(8, 43) > 3.13793) = 0.00695253 
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Με βάση τα αποτελέσµατα αυτού του ελέγχου δηµιουργείται πρόβληµα και 

προκύπτει το ερώτηµα κατά πόσον τα δάνεια επηρεάζουν την κερδοφορία των 

τραπεζών, αφού όπως καταλήξαµε µετά τον έλεγχο HAC ο συντελεστής των δανείων 

είναι µη στατιστικά σηµαντικός. 

Συµπερασµατικά, τα αποτελέσµατα των παραπάνω ελέγχων µας υποδεικνύουν 

µα σαφήνεια ότι οι καταθέσεις επηρέασαν θετικά την κερδοφορία των ελληνικών 

τραπεζών. Από την άλλη, όµως για τα δάνεια δεν είναι σαφής η εικόνα κατά πόσο 

επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών. Με αυτό το τελευταίο συµπέρασµα 

επαληθεύεται και η γνώµη πολλών ότι οι τράπεζες εκτέθηκαν σηµαντικά σε µεγάλο 

κίνδυνο µε την χορήγηση δανείων, την τελευταία πενταετία.  

Στη συνέχεια, χωρίσαµε τα δεδοµένα της έρευνας µας, οµαδοποιώντας τις 

τράπεζες σε µεγάλες και µικρές, ώστε κάθε οµάδα να έχει περισσότερα κοινά 

χαρακτηριστικά και στοιχεία. 

Η οµάδα των µεγάλων τραπεζών αποτελείται από τις : Eurobank, Alphabank, 

Εθνική και Πειραιώς και η οµάδα των µικρών τραπεζών αποτελείται από τις: 

Millenium, Πανελλήνια, Επενδυτική, Γενική και Attica. 

Ξεκινώντας από την οµάδα των µεγάλων τραπεζών εκτελούµε όπως και 

παραπάνω, τον έλεγχο συνολοκλήρωσης Pedroni και τα αποτελέσµατα του ελέγχου 

φαίνονται παρακάτω 

Πίνακας 4: έλεγχος συνολοκλήρωσης Pedroni µεγάλων τραπεζών 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: PRF LON DEP     

Date: 10/05/13   Time: 11:40   

Sample: 2007 2012 IF BANK=6 OR BANK=7 OR BANK=8  OR BANK=10 

Included observations: 24   

Cross-sections included: 4   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: No deterministic trend  

Lag selection: Automatic SIC with a max lag of 0  

Newey-West bandwidth selection with Bartlett kernel  

      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 
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Panel v-Statistic  0.608263  0.3316  0.336859  0.3769 

Panel rho-Statistic -0.489774  0.3539 -0.036186  0.3987 

Panel PP-Statistic -7.630025  0.0000 -4.237597  0.0001 

Panel ADF-Statistic -7.607136  0.0000 -4.205416  0.0001 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  0.616884  0.3298   

Group PP-Statistic -9.406732  0.0000   

Group ADF-Statistic -9.284043  0.0000   

            
      

Cross section specific results   

            
Phillips-Peron results (non-parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

 6 -1.141 4.30E+11 4.44E+11 1.00 5 

 7 -1.056 2.48E+12 2.48E+12 0.00 5 

 8 0.039 1.81E+12 1.81E+12 0.00 5 

 10 -1.034 3.04E+11 2.61E+11 1.00 5 

      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

 6 -1.141 4.30E+11 0 0 5 

 7 -1.056 2.48E+12 0 0 5 

 8 0.039 1.81E+12 0 0 5 

 10 -1.034 3.04E+11 0 0 5 

      
 

Με βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου, φαίνεται ότι υπάρχει µακροχρόνια 

σχέση µεταξύ κέρδους, δανείων και καταθέσεων. Μετά την οµαδοποίηση που 

πραγµατοποιήθηκε, φαίνεται ότι για τις µεγάλες τράπεζες µόνο, το υπόδειγµα 

συνολοκλήρωσης έχει µεγαλύτερη ένδειξη για την ύπαρξη µακροχρόνιας σχέσης 

µεταξύ των µεταβλητών απ’ ότι προηγουµένως γεγονός που µπορεί να οφείλεται στα 

κοινά χαρακτηριστικά των τραπεζών όσον αφορά το ύψος των κερδών τους όπως και 

το ύψος των δανείων και των καταθέσεων. 

 Προχωρούµε και πάλι σε παλινδρόµηση κι έτσι έχουµε τα εξής αποτελέσµατα. 
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 Πίνακας 5: Fixed-effects, Dependent variable: Prf 

 

Model 1: Fixed-effects, using 24 observations 

Included 4 cross-sectional units 

Time-series length = 6 

Dependent variable: Prf 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const -

6.30018e+06 

5.07165e+06 -1.2422 0.23009  

Lon -228.151 106.743 -2.1374 0.04654 ** 

Dep 402.181 111.421 3.6096 0.00200 *** 

 

Mean dependent var  -1302892  S.D. dependent var   3104477 

Sum squared resid  1.23e+14  S.E. of regression   2615409 

R-squared  0.444547  Adjusted R-squared  0.290255 

F(5, 18)  2.881200  P-value(F)  0.044069 

Log-likelihood -385.2487  Akaike criterion  782.4974 

Schwarz criterion  789.5657  Hannan-Quinn  784.3726 

Rho -0.200671  Durbin-Watson  2.084641 

 

Test for differing group intercepts - 

 Null hypothesis: The groups have a common intercept 

 Test statistic: F(3, 18) = 3.23612 

with p-value = P(F(3, 18) > 3.23612) = 0.0466854 

 

Ο συντελεστής των κερδών πάλι δεν είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 10%. Ο συντελεστής δανείων είναι στατιστικά σηµαντικός κι 

αρνητικός, µε άλλα λόγια το ύψος των δανείων επηρεάζει την κερδοφορία των 

µεγάλων τραπεζών και µάλιστα αρνητικά. Από την άλλη, ο συντελεστής των 
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καταθέσεων είναι στατιστικά σηµαντικός και θετικός δηλαδή, το ύψος των 

καταθέσεων επηρεάζει την κερδοφορία και µάλιστα θετικά. 

Στη συνέχεια, εκτελούµε όπως και προηγουµένως το υπόδειγµα 

RobustStandarderror. 

 

 Πίνακας 6:Robust (HAC) standarderrorsγιατιςµεγάλες τράπεζες 

 

Model 2: Fixed-effects, using 24 observations 

Included 4 cross-sectional units 

Time-series length = 6 

Dependent variable: Prf 

Robust (HAC) standard errors 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const -

6.30018e+06 

2.77979e+06 -2.2664 0.03599 ** 

Lon -228.151 155.909 -1.4634 0.16061  

Dep 402.181 132.498 3.0354 0.00712 *** 

 

Mean dependent var  -1302892  S.D. dependent var   3104477 

Sum squared resid  1.23e+14  S.E. of regression   2615409 

R-squared  0.444547  Adjusted R-squared  0.290255 

F(5, 18)  2.881200  P-value(F)  0.044069 

Log-likelihood -385.2487  Akaike criterion  782.4974 

Schwarz criterion  789.5657  Hannan-Quinn  784.3726 

Rho -0.200671  Durbin-Watson  2.084641 

 

Test for differing group intercepts - 

 Null hypothesis: The groups have a common intercept 

 Test statistic: F(3, 18) = 3.23612 

with p-value = P(F(3, 18) > 3.23612) = 0.0466854 
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Όπως παρατηρούµε από τα αποτελέσµατα, πάλι δηµιουργείται το πρόβληµα 

που παρουσιάστηκε και παραπάνω µετά τον έλεγχο HAC καθώς, ο συντελεστής των 

δανείων πλέον δεν είναι στατιστικά σηµαντικός σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%, 

οπότε δεν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα ξεκάθαρο συµπέρασµα για το εάν τα 

δάνεια επηρεάζουν την κερδοφορία. Παρόλ’ αυτά µπορούµε να σηµειώσουµε ως 

προς τον δείκτη των δανείων, ότι στις µεγάλες τράπεζες, τα δάνεια φαίνεται να 

επηρεάζουν σε µεγαλύτερο βαθµό την κερδοφορία απ’ ότι επηρέασαν την  

κερδοφορία του συνόλου των τραπεζών. 

Τέλος, εκτελούµε τους ίδιους ελέγχους συνολοκλήρωσης και για την οµάδα 

των µικρών τραπεζών. 

 

 Πίνακας 7:Pedroni Residual Cointegration Test γιατιςµικρέςτράπεζες 

Pedroni Residual Cointegration Test   

Series: PRF LON DEP     

Date: 10/05/13   Time: 12:40   

Sample: 2007 2012    

Included observations: 30   

Cross-sections included: 5   

Null Hypothesis: No cointegration   

Trend assumption: No deterministic trend  

Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 0 

Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel 

      
      Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension) 

    Weighted  

  Statistic Prob. Statistic Prob. 

Panel v-Statistic -0.191681  0.5760 -0.343757  0.6345 

Panel rho-Statistic  0.948096  0.8285  0.963368  0.8323 

Panel PP-Statistic -2.259319  0.0119 -1.753646  0.0397 

Panel ADF-Statistic -1.769463  0.0384 -1.543062  0.0614 

      

Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension) 

      

  Statistic Prob.   

Group rho-Statistic  1.970572  0.9756   

Group PP-Statistic -2.299084  0.0108   

Group ADF-Statistic -1.622443  0.0524   
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Cross section specific results   

            
Phillips-Peron results (non-parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance HAC   Bandwidth Obs 

 1 -0.668 3.62E+09 1.36E+09 4.00 5 

 2 0.110 59215283 59215283 0.00 5 

 3 -0.556 2.96E+08 2.60E+08 2.00 5 

 5 -0.416 1.62E+10 6.01E+09 4.00 5 

 9 0.057 8.29E+09 8.29E+09 0.00 5 

      

Augmented Dickey-Fuller results (parametric)  

      

Cross ID AR(1) Variance Lag Max lag Obs 

 1 -0.668 3.62E+09 0 0 5 

 2 0.110 59215283 0 0 5 

 3 -0.556 2.96E+08 0 0 5 

 5 -0.416 1.62E+10 0 0 5 

 9 0.057 8.29E+09 0 0 5 

      
      
 

Τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων δεν είναι ξεκάθαρα και αναφύονται 

περισσότερα ερωτήµατα για το αν υπάρχουν σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών. Αυτό 

ενδεχοµένως οφείλεται στην ετερογένεια των µικρών τραπεζών. 

Κάνοντας παλινδρόµηση καταλήγουµε στα εξής αποτελέσµατα 

 

Πίνακας 8: Fixed-effects, Dependent variable: Prfγιατιςµικρέςτάπεζες 

 

Model 1: Fixed-effects, using 30 observations 

Included 5 cross-sectional units 

Time-series length = 6 

Dependent variable: Prf 

 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
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Const -926172 208347 -4.4453 0.00019 *** 

Lon -126.64 70.9743 -1.7843 0.08757 * 

Dep 633.324 148.788 4.2566 0.00030 *** 

 

Mean dependent var -77630.60  S.D. dependent var  169445.6 

Sum squared resid  3.25e+11  S.E. of regression  118796.5 

R-squared  0.610169  Adjusted R-squared  0.508474 

F(6, 23)  5.999989  P-value(F)  0.000686 

Log-likelihood -389.1376  Akaike criterion  792.2752 

Schwarz criterion  802.0836  Hannan-Quinn  795.4130 

Rho  0.026290  Durbin-Watson  1.723035 

 

Test for differing group intercepts - 

 Null hypothesis: The groups have a common intercept 

 Test statistic: F(4, 23) = 8.08405 

with p-value = P(F(4, 23) > 8.08405) = 0.000318338 

 

Αρχικά, ο δείκτης των δανείων φαίνεται να µην είναι στατιστικά σηµαντικός. 

Είναι στατιστικά σηµαντικός µόνο σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%. Άρα, φαίνεται 

από τα αποτελέσµατα αυτά ότι τα δάνεια δεν επηρεάζουν την κερδοφορία. Ο 

συντελεστής των καταθέσεων και σε αυτήν την παλινδρόµηση δείχνει ότι οι 

καταθέσεις επηρεάζουν την κερδοφορία των µικρών τραπεζών.  

∆ιορθώνουµε τον παραπάνω έλεγχο και παίρνουµε τα εξής αποτελέσµατα: 

 

Πίνακας 9: Robust (HAC) standarderrorsγιατιςµικρές τράπεζες 

 

Model 2: Fixed-effects, using 30 observations 

Included 5 cross-sectional units 

Time-series length = 6 

Dependent variable: Prf 
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Robust (HAC) standard errors 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const -926172 280902 -3.2971 0.00315 *** 

Lon -126.64 50.0382 -2.5309 0.01868 ** 

Dep 633.324 201.337 3.1456 0.00453 *** 

 

Mean dependent var -77630.60  S.D. dependent var  169445.6 

Sum squared resid  3.25e+11  S.E. of regression  118796.5 

R-squared  0.610169  Adjusted R-squared  0.508474 

F(6, 23)  5.999989  P-value(F)  0.000686 

Log-likelihood -389.1376  Akaike criterion  792.2752 

Schwarz criterion  802.0836  Hannan-Quinn  795.4130 

Rho  0.026290  Durbin-Watson  1.723035 

 

Test for differing group intercepts - 

 Null hypothesis: The groups have a common intercept 

 Test statistic: F(4, 23) = 8.08405 

with p-value = P(F(4, 23) > 8.08405) = 0.000318338 

 

Παρατηρούµε ότι ενώ, αρχικά ο συντελεστής των δανείων δεν ήταν 

στατιστικά σηµαντικό, παίρνοντας το διορθωµένο, πλέον είναι στατιστικά 

σηµαντικός, άρα σίγουρα επηρεάζει αρνητικά τις µικρές τράπεζες. 

Μάλιστα, εάν δούµε τον συντελεστή των δανείων συγκριτικά και µε τους 

προηγούµενους ελέγχους σε όλες τις τράπεζες και στις µεγάλες τράπεζες 

παρατηρούµε ότι τα δάνεια επηρεάζουν σε µικρότερο βαθµό την κερδοφορία των 

µικρών τραπεζών απ’ ότι την κερδοφορία των µεγάλων. Επίσης οι καταθέσεις 

φαίνεται να επηρεάζουν θετικά και σε µεγαλύτερο βαθµό τις µικρές τράπεζες απ’ ότι 

τις µεγάλες. Αυτό µπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες είναι µικρές, 

ευέλικτες, µε µικρότερα λειτουργικά κόστη, γι’ αυτό και παρουσιάζουν αυτά τα 

φαινόµενα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Πραγµατοποιώντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση συµπεραίνουµε ότι το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι ο βασικός πυλώνας µιας εθνικής οικονοµίας και 

παίζει άµεσο και σηµαντικό ρόλο στην ευρωστία και την αναπτυξή της. Είδαµε ότι το 

τραπεζικό σύστηµα της Ελλάδας πέρασς διάφορες ανακατατάξεις για να βρεθεί στη 

σηµερινή του µορφή και λειτουργία. Γεγονότα και στην Ελλάδα, αλλά και στο 

εξωτερικό επηρέασαν το τραπεζικό σύστηµα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας, λόγω της οικονοµικής κρίσης η ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε µια 

δυσµενή κατάσταση, χωρίς όµως να κινδυνεύει ο τραπεζικός κλάδος. Μετά από 

συγχωνεύσεις και εξαγορές που έχουν πραγµατοποιηθεί φαίνεται ότι οι τράπεζες 

είναι αυτές που δίνουν µια ανάσα ανάπτυξης στην εθνική οικονοµία µας. 

 Όσον αφορά το εµπειρικό κοµµάτι αυτής της διπλωµατικής εργασίας 

βλέπουµε ότι στους παραπάνω ελέγχους προσπαθήσαµε να διακρίνουµε εάν την 

χρονική διάρκεια 2007-2012 η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών επηρεάστηκε 

από το ύψος των καταθέσεων και των δανείων και σε ποιο βαθµό. 

 Κατ’ αρχήν, όσον αφορά το σύνολο των ελληνικών τραπεζών τα 

αποτελέσµατα της έρευνας δεν ήταν ξεκάθαρα. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών επηρεάστηκε σίγουρα από το ύψος των 

καταθέσεων και µάλιστα θετικά, αλλά όσον αφορά το ύψος των δανείων 

δηµιουργούνται ερωτήµατα για τον βαθµό στον οποίον επηρέασαν την κερδοφορία. 

Πάντως, εάν δεχτούµε ότι πράγµατι υπάρχει σχέση µεταξύ δανείων και κερδοφορίας 

τότε αυτή η σχέση είναι αρνητική. 

 Κατηγοριοποιώντας τις τράπεζες σε µεγάλες και µικρές παίρνουµε επίσης, 

χρήσιµα συµπεράσµατα. Όσον αφορά τις µεγάλες τράπεζες, λόγω των κοινών 

χαρακτηριστικών τους, φαίνεται ότι υπάρχει σαφής σχέση µεταξύ της κερδοφορίας 

και του ύψους των δανείων και των καταθέσεων. Το ύψος των καταθέσεων επηρέασε 

θετικά την κερδοφορία των τραπεζών και το ύψος των δανείων επηρέασε αρνητικά 
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τις µεγάλες τράπεζες και µάλιστα σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι το σύνολο των 

τραπεζών. Στις µικρές τράπεζες τα αποτελέσµατα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα όσον 

αφορά την σχέση µεταξύ κερδοφορίας και του ύψους δανείων και καταθέσεων 

γεγονός που πιθανότατα οφείλεται στα διαφορά χαρακτηριστικά που έχουν µεταξύ 

τους οι µικρές τράπεζες. 

 Όµως, σηµαντικό συµπέρασµα είναι το εξής, τα δάνεια επηρεάζουν όπως και 

στις υπόλοιπες περιπτώσεις αρνητικά την κερδοφορία, αλλά σε µικρότερο βαθµό απ’ 

ότι τις µεγάλες τράπεζες και τα κέρδη επηρεάζουν θετικά την κερδοφορία και των 

µικρών τραπεζών αλλά σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι τις µεγάλες τράπεζες, 

πιθανότατα λόγω του µικρότερου µεγέθους, της ευελιξίας τους και χαµηλότερων 

λειτουργικών κοστών. 
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