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ΠΔΡΗΛΖΦΖ

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κε ζέκα «Ο Δπξσπατθφο Σξαπεδηθφο Κιάδνο:
Σξέρνπζα Καηάζηαζε θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα», εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ
Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ζηε Λνγηζηηθή θαη Υξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, γηα ηελ αθαδεκατθή ρξνληά 2013-2014.
ηελ

δηπισκαηηθή

απηή

εξγαζία

δηεξεπλνχκε

ηελ

ηερληθή

απνηειεζκαηηθφηεηα (technical efficiency) ησλ ηξαπεδψλ ησλ 17 ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ηελ πεξίνδν ησλ εηψλ 2008 έσο 2013 πξνζαλαηνιηζκέλε σο πξνο ηηο
εηζξνέο (input oriented). Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο αλάιπζεο είλαη ην κε
παξακεηξηθφ κνληέιν ηεο πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Data Envelopment
Analysis-DEA) ηελ νπνία εθαξκφδνπκε γηα κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (VRS)
θαη ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (CRS). Σα δεδνκέλα ηα ζπιιέγνπκε απφ ηελ
Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη ζπγθεθξηκέλα σο εηζξνέο (inputs) ζεσξνχκε ηα
επηηνθηαθά έμνδα (interest expenses), ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηνλ αξηζκφ
ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (number of employees) ελψ σο εθξνέο (outputs)
επηιέγνπκε ην επηηνθηαθφ εηζφδεκα (interest income) θαη ην ινηπφ ιεηηνπξγηθφ
εηζφδεκα (other operating income).
Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηξέρνπζαο έξεπλαο ζπλίζηαληαη αξρηθά ζην
γεγνλφο φηη ζχκθσλα κε ηηο VRS, ε κέζε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ
ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε. Δπηπιένλ κε βάζε ηηο CRS ν
κέζνο φξνο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ
ηεο Δπξσδψλεο θπκαίλεηαη ζε ειάρηζηα ρακειφηεξα επίπεδα γηα ηελ πεξίνδν 2008
έσο 2013 ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ VRS, επηβεβαηψλνληαο ηελ ηάζε
ζπλερνχο κείσζεο ηεο κέζεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο

ησλ ηξαπεδψλ ηεο

Δπξσδψλεο πνπ παξαηεξήζακε θαη κε βάζε ηηο VRS. Σέινο αλαιχνληαο ηνπο κέζνπο
φξνπο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ θάζε ρψξαο ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πιένλ
απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο κε βάζε ηηο VRS θαη ηηο CRS γηα ην
ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ 2008-2013, απνηεινχλ ην 64,70% φινπ ηνπ δείγκαηνο
δείρλνληαο καο φηη έμη ρψξεο ηεο επξσδψλεο απφ ηηο δεθαεπηά, έρνπλ ην κεγαιχηεξν
πξφβιεκα απνηειεζκαηηθφηεηαο.
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xi

ΔΗΑΓΧΓΖ

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη αξρηθά ε επηζθφπεζε ηεο
ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαη ηεο Δπξσδψλεο. Μεηέπεηηα ζηφρν ζπληζηά ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Δπηπιένλ, ε δηπισκαηηθή απηή εξγαζία
θηινδνμεί, κέζα απφ ηελ ρξήζε ηεο κε παξακεηξηθήο κεζφδνπ κέηξεζεο ηεο
απνδνηηθφηεηαο πνπ νλνκάδεηαη Data Envelopment Analysis, λα αληρλεχζεη ηηο ρψξεο
ηεο Δπξσδψλεο ζηηο νπνίεο ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ή κε, σο
πξνο ηελ δηαρείξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ.
Ζ δνκή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλεη πέληε
θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κηα εηζαγσγή ζην ηξέρνλ
επξσπατθφ

ζχζηεκα

ρξεκαηνπηζησηηθνχ

φπνπ

παξνπζηάδνληαη

ζπζηήκαηνο,

νη

θχξηεο

νη

βαζηθέο

κνξθέο

ιεηηνπξγίεο

ελφο

ρξεκαηνδφηεζεο

ησλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, νη επηθξαηέζηεξνη νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηξάπεδαο, νη
βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηνλ επξσπατθφ
ηξαπεδηθφ ηνκέα.
Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο. πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είλαη
αλαγθαία ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηηο ηξάπεδεο, ηνπο δηαθφξνπο νξηζκνχο θαη ηα είδε
απνδνηηθφηεηαο θαζψο θαη ηηο θχξηεο κεζφδνπο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο απφ ην εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ίδξπκα. Σέινο γίλεηαη κηα εθηελέζηεξε αλάιπζε ηεο
κεζφδνπ Data Envelopment Analysis (DEA) ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζε παξαθάησ
θεθάιαην γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο.
ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη κηα εθηελήο αλαθνξά ηεο βηβιηνγξαθηθήο
αλαζθφπεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Οη κειέηεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην θεθάιαην απηφ αθνξνχλ ην ειιεληθφ αιιά θαη ην δηεζλέο ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα.
ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε αλάιπζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο κέζσ ηεο κεζφδνπ DEA γηα ηε πεξίνδν ησλ
εηψλ 2008 έσο 2013. Ζ αλάιπζε απηή δηεμάγεηαη αλά έηνο αιιά θαη αλά ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα θάζε ρψξαο ηεο δψλεο ηνπ επξψ.
1

Σέινο παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ηξέρνπζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο. ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ζπγθεληξσηηθά ε αλαιπηηθή αλαθνξά ηεο
ειιεληθήο, μέλεο θαη δηαδηθηπαθήο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΣΡΔΥΟΝ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ
ΤΣΖΜΑ

1.1 Λεηηνπξγίεο Υξεκαηνπηζησηηθνχ πζηήκαηνο

Αλαιχνληαο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ζπληζηά
ηελ βαζηθή δνκή ελφο νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηφηη νη θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ έρνπλ
άκεζε επίδξαζε ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Πξηλ ινηπφλ αλαιχζνπκε ηελ
έλλνηα θαη ηελ εμέιημε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα θαηαλνήζνπκε
γηαηί ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζπλεηζθέξεη ζηελ αλέιημε ηεο νηθνλνκίαο ηεο
εθάζηνηε ρψξαο.
Μεξηθέο απφ ηηο πην νπζηαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηελ θαηαλφεζε ηεο παξεκβνιήο θαη ηεο
ζεκαζίαο ηνπ ζηνλ επξχηεξν ηξαπεδηθφ θιάδν, ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο παξαθάησ
(Ννχιαο, 2006):
Α) Έλα απνηειεζκαηηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δίλεη θίλεηξα γηα
αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Ζ δεκηνπξγία λέσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ
ηα νπνία ζπληζηνχλ θαηλνηνκία γηα ηελ νηθνλνκία ππνδειψλεη έκκεζα ηελ
πιεξέζηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ γηα επέλδπζε θαη θαηαλάισζε.
πλεπψο απνηέιεζκα απηήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη ε κεγαιχηεξε πξνζθνξά
θεθαιαίσλ πνπ νδεγεί ζηελ πεξεηαίξσ αλάπηπμε ηνπ επξχηεξνπ νηθνλνκηθνχ
πεξηβάιινληνο.
Β) Δπηπιένλ ζπλεηζθέξεη ζηε ζρεηηθή ειάηησζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηνπ
επελδπηηθνχ ξίζθνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο θαηαζέζεηο δηφηη φηαλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα ιεηηνπξγεί νξζά δελ πθίζηαηαη ν θίλδπλνο απψιεηαο ησλ ρξεκάησλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ θαηαζέζεηο. Απηφ νδεγεί ζηελ νπζηαζηηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ
θαζψο ηα επηηφθηα ησλ ηξαπεδψλ κεηψλνληαη θαη νδεγνχκαζηε ηειηθψο ζε
κεγαιχηεξε ξεπζηφηεηα θαη απνηακίεπζε ζηελ νηθνλνκία.
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Γ) Σέινο ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξέρεη θαηάιιειε θαη αλαιπηηθή
ελεκέξσζε γηα θάζε πξντφλ πνπ θπθινθνξεί ζηελ αγνξά. Έηζη ν εθάζηνηε επελδπηήο
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα πιεξνθνξεζεί γηα ηηο απνδφζεηο θαη ηνλ θίλδπλν πνπ θέξνπλ
ηα πξντφληα απηά ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηακνξθψζεη έλα απνηειεζκαηηθφ θαη
θαιά δηαθνξνπνηεκέλν ραξηνθπιάθην. Ζ εμάιεηςε ινηπφλ ηνπ κε ζπζηεκαηηθνχ
θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ζσζηή επηινγή ησλ ρξενγξάθσλ ζην ραξηνθπιάθην
καο, επηηπγράλεηαη ζρεηηθά εχθνια κε έλα ζσζηά δνκεκέλν ρξεκαηνπηζησηηθφ
ζχζηεκα.

1.2 Βαζηθέο Μνξθέο Υξεκαηνδφηεζεο ησλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Αγνξψλ

Ζ θπξηφηεξε ίζσο ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε κηα νηθνλνκία
είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ζπγθέληξσζε ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ πιενλαζκαηηθψλ
κνλάδσλ κε ζηφρν άκεζν λα δηνρεηεπζνχλ νξζνινγηθά νη απνηακηεχζεηο απηέο ζηηο
θαηάιιειεο κνλάδεο πνπ ηηο επηδεηνχλ, δειαδή νπζηαζηηθά ζηηο ειιεηκκαηηθέο
κνλάδεο. πλνπηηθά ινηπφλ νη βαζηθφηεξεο κνξθέο κε ηηο νπνίεο έλα ρξεκαηνδνηηθφ
ζχζηεκα επηιέγεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, είλαη νη εμήο
δχν θαηεγνξίεο νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη θαη ζην γξάθεκα 1 παξαθάησ:
1) Άκεζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο (direct finance): ηελ πεξίπησζε απηή νη
ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο ζπγθεληξψλνπλ ηα θεθάιαηα κε άκεζν ηξφπν απφ ηηο
πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο. Με άιια ιφγηα νη ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο εθδίδνπλ
ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα ηα νπνία αγνξάδνπλ νη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο
πξνζθέξνληαο ρξεκαηνδφηεζε ζηηο ειιεηκκαηηθέο. πλεπψο ν θχξηνο ξφινο ησλ
ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ άκεζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε νπζηαζηηθή
παξνρή βνήζεηαο ψζηε νη ειιεηκκαηηθέο θαη νη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο λα είλαη ζε
επκελή ζέζε λα εληνπίζνπλ ε κία ηελ άιιε θαη λα μεθηλήζνπλ κφλεο ηνπο ηηο
θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο.
2) Έκκεζε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο (indirect finance): Σα ρξεκαηνδνηηθά
ηδξχκαηα ζηελ πεξίπησζε απηή ζπληζηνχλ δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ πιενλαζκαηηθψλ
θαη ειιεηκκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Σα ηδξχκαηα απηά

έρνπλ σο θχξηα
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ιεηηνπξγία λα εθδίδνπλ δηθνχο ηνπο ηίηινπο. Μέζσ ηεο πψιεζεο ησλ ηίηισλ απηψλ ηα
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα αγνξάδνπλ ηίηινπο απφ ηηο πιενλάδνπζεο κνλάδεο ηνπο
νπνίνπο

έπεηηα

δηαζέηνπλ

ζηηο

ειιεηκκαηηθέο

κνλάδεο.

ηα

πιαίζηα

ηεο

ρξεκαηνδφηεζεο απηήο, ν ξφινο ησλ δηακεζνιαβεηψλ απνμελψλεη ηηο κνλάδεο
κεηαμχ ηνπο.

Άμεςη Μορφή Χρηματοδότηςησ
(Direct Finance)
Βαςικζσ Μορφζσ
Χρηματοδότηςησ των
Χρηματοπιςτωτικϊν Αγορϊν
Ζμμεςη Μορφή
Χρηματοδότηςησ
(Indirect Finance)

Γξάθεκα 1: Βαζηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ.

1.3 Οξηζκφο Σξάπεδαο

Οη ξαγδαίεο κεηαβνιέο ζην νηθνλνκηθφ, ηερλνινγηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πξνθάιεζαλ έληνλεο αιιαγέο ζε πνιινχο ηνκείο θαη ηδηαίηεξα
ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηνλ νπνίν έγηλαλ ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο πξνθαιψληαο
ζίγνπξα κηα ζεκαληηθή αλαδηάξζξσζε. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζαλ ζεζκφο ήηαλ
αξθεηά ζπληεξεηηθφ θαη δελ είρε ηηο δπλάκεηο λα αλεμαξηεηνπνηεζεί θαη λα δξάζεη
ειεχζεξα απφ ηνλ θξαηηθφ απζηεξφ έιεγρν πνπ ηνπ αζθνχηαλ. Με ηελ αλέιημε ηνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ν ηξαπεδηθφο θιάδνο δελ έκεηλε αλέπαθνο αιιά
εμειίρζεθε θαη έγηλε πην «πγηήο» ιεηηνπξγψληαο πην απειεπζεξσκέλα θαη
πξνζθέξνληαο πην απνηειεζκαηηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην επξχηεξν θνηλφ.
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Χζηφζν εηδηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνπ δηαλχνπκε ηα πξάγκαηα γηα ην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ίζσο δελ είλαη ηφζν αηζηφδνμα ιφγσ έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο θαη
έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο απφ ην επελδπηηθφ θνηλφ. Σν αξλεηηθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί
ιφγσ ηνπ κλεκνλίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζίγνπξα έρεη αξλεηηθή επηξξνή ζηελ
ςπρνινγία ησλ επελδπηψλ θαη ζηα δηαζέζηκα ησλ ηξαπεδψλ. Παξαθάησ αλαθέξνπκε
θάπνηνπο επηθξαηέζηεξνπο ίζσο νξηζκνχο γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ψζηε λα
είκαζηε ζε ζέζε ζηελ ζπλέρεηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ηξέρνπζα πνξεία ηνπο ζηελ
Δπξψπε.
Ο φξνο «ηξάπεδα» πξνέξρεηαη απφ ηνλ φξν «ηξαπέδη» ή ηνλ φξν «πάγθν» πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ νη «αξραίνη» ηξαπεδίηεο γηα λα πξνζθέξνπλ ηηο δηακεζνιαβεηηθέο
ππεξεζίεο ηνπο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Σέηνηεο απιέο ηξάπεδεο ππήξραλ ήδε ζηελ
αξραία Αζήλα, πξνζθέξνληαο θπξίσο ππεξεζίεο αληαιιαγήο δηαθφξσλ λνκηζκάησλ
αιιά θαη πηζηψζεηο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ηφηε δηεζλνχο εκπνξίνπ. ηελ πεξίνδν
ηεο Αλαγέλλεζεο εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο νξγαλσκέλεο ηξάπεδεο θαιχπηνληαο έλα
νξγαλσκέλν θάζκα εξγαζηψλ, πξνεηνηκάδνληαο ηε ζχγρξνλε έλλνηα ηεο ηξάπεδαο σο
πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ απεπζχλεηαη ζε θαηαζέηεο θαη επηρεηξήζεηο (Κνξιίξαο, 2006).
Έλαο απιφο νξηζκφο γηα ηνλ φξν ηξάπεδεο είλαη απηφο πνπ αλαθέξεη φηη νη
ηξάπεδεο απνηεινχλ ηνλ πην παξαδνζηαθφ θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηχπν ελδηάκεζνπ
ρξεκαηνδνηηθνχ νξγαληζκνχ δειαδή ζπκκεηέρνπλ ζε κηα κνξθή έκκεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο (indirect finance) σο δηακεζνιαβεηέο θαη απφ πιεπξάο φγθνπ
θεθαιαίσλ θαηέρνπλ ηε δεζπφδνπζα ζέζε ζην φιν ζχζηεκα ρξεκαηνδνηηθήο
δηακεζνιάβεζεο (Κνξιίξαο, 2006).
Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ην πηζησηηθφ
ίδξπκα νξίδεηαη σο ε επηρείξεζε

ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ

απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ θαη ζηελ
ρνξήγεζε πηζηψζεσλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή ζεσξείηαη σο ίδξπκα ειεθηξνληθνχ
ρξήκαηνο θαηά ηελ έλλνηα ησλ νδεγηψλ 2005/60/EK θαη 2006/48/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ
αλάιεςε, ηελ άζθεζε θαη ηελ πξνιεπηηθή επνπηεία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ
ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο (European Central Bank).
Μηα αθφκε εξκελεία ηεο ηξάπεδαο ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ην ηξαπεδηθφ
ζχζηεκα απνηειεί ηε ξαρνθνθαιηά ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν
απνηειείηαη απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη
ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο (Ννχιαο, 2006).
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1.4 Λεηηνπξγίεο Σξάπεδαο

Βαζηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ είλαη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ δελ είλαη
ηειείσο ειεχζεξε θαη έρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ Διιάδα
απφ ηελ Σξάπεδα Διιάδνο θαη ζηελ Δπξψπε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα.
Οη ηξάπεδεο ινηπφλ ζχκθσλα κε ην πξψην νξηζκφ πνπ αλαθέξζεθε ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζεσξνχληαη ελδηάκεζνη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαη
έρνπλ σο αληηθείκελν ηνπο έλα πιήζνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαζηψλ. Οη
ιεηηνπξγίεο ηνπο κε βάζε φηη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα ζηελ Δπξψπε θαιχπηνπλ
νπζηαζηηθά φιν ην εχξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ εληάζζνληαη ζε έλα πιήξεο
ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη κπνξνχλ λα εθηεινχληαη είηε απφ κηα αλεμάξηεηε
ηξάπεδα σο λνκηθφ πξφζσπν θαη θνξέα είηε απφ άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ
ζπγθεθξηκέλν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ βαζηθφηεξε ίζσο δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ιήςε
θαηαζέζεσλ απφ ηνλ εθάζηνηε επελδπηή ή θαηαζέηε θαη ζηελ ρνξήγεζε δαλείσλ ή
πηζηψζεσλ ζηνπο δπλεηηθνχο επελδπηέο πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάινγεο πξνυπνζέζεηο,
νη νπνίεο βέβαηα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηελ θάζε ηξάπεδα. Δπνκέλσο κεξηθέο απφ ηηο
θχξηεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο (Κνξιίξαο, 2006):


Γέρνληαη θαηαζέζεηο, δαλείδνπλ θεθαιαία θαη ρνξεγνχλ δηάθνξεο πηζηψζεηο.



Μεηαθέξνπλ θεθαιαία θαη εθδίδνπλ κέζα πιεξσκψλ, ζπκκεηέρνληαο ζε
εθδφζεηο κεηνρηθψλ ηίηισλ θαη παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο.



Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (Leasing).



Παξέρνπλ εγγπήζεηο θαη δεζκεχζεηο (εγγπεηηθέο επηζηνιέο, έθθξαζε
δεζκεπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θ.ι.π).



Γηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ ηνπο
ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο, νκνινγηψλ, κεηνρψλ, ζπλαιιάγκαηνο, πξνζεζκηαθψλ
ζπκβνιαίσλ θ.ι.π.



Πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζεκαηνθπιαθήο θαη θχιαμεο αμηφγξαθσλ.



Γηαρεηξίδνληαη θαη παξέρνπλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ηδησηηθά θαη
ζεζκηθά

ραξηνθπιάθηα

ψζηε

λα

επηηεπρζεί

ε

θαιχηεξε

δπλαηή

δηαθνξνπνίεζε.
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Έλαο άιινο ηξφπνο παξνπζίαζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζα κπνξνχζε λα
είλαη ε θαηάηαμε ηνπο, ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (Ννχιαο, 2006):


Ληαληθή ηξαπεδηθή: είλαη νπζηαζηηθά ε ρνξήγεζε θεθαιαίσλ ζηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο κε ηε κνξθή θάζε είδνπο δαλείσλ φπσο ηα ζηεγαζηηθά, ηα
θαηαλαισηηθά θαη ηα επαγγεικαηηθά δάλεηα. Δπηπιένλ αθνξά ηελ
εμππεξέηεζε πειαηψλ κε ηελ άκεζε έθδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο.



Δπελδπηηθή ηξαπεδηθή: αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ
θαη ηζνδπλάκσλ.



Γηαρείξηζε πεξηνπζίαο πειαηψλ: αθνξά ηνλ ρεηξηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο
θαηαζέζεηο

φςεσο,

ηηο

θαηαζέζεηο

ηακηεπηεξίνπ,

ηηο

θαηαζέζεηο

πξνζεζκίαο, ηα δηάθνξα επελδπηηθά πξντφληα πνπ πξνζθέξεη ν φκηινο θαη
ην private banking.


Λνηπέο αλεμάξηεηεο ιεηηνπξγίεο: αθνξά ηελ παξνρή αζθαιηζηηθψλ
ππεξεζηψλ, ηε κίζζσζε αθηλήησλ θ.ι.π.

1.5 Σξέρνπζα Καηάζηαζε ζηνλ Δπξσπατθφ Σξαπεδηθφ Σνκέα

Όπσο αλαθέξεη ε Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Οκνζπνλδία ζηελ έθζεζε ηνπ έηνπο 2013,
δηαθαίλεηαη κηα ζπλερφκελε ηάζε απνζχλζεζεο θαη ζπξξίθλσζεο ηνπ επξσπατθνχ
ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα. πγθεθξηκέλα ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηεο
δψλεο ηνπ επξψ δέρεηαη ηζρπξφηεξν πιήγκα ζε ζρέζε κε ηηο ηξάπεδεο εθηφο ηεο
δψλεο ηνπ επξψ δηφηη έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ν αξηζκφο θαη ε νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Ννχιαο, 2006). Οη θπξηφηεξνη ηνκείο
ζηνπο νπνίνπο νη ηξάπεδεο εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ έρνπλ πιεγεί ζπληζηνχλ ν
δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο θαη ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Γπζηπρψο παξά ηνλ
αγψλα θαη ηελ δηαξθή πξνζπάζεηα ησλ ηξαπεδψλ λα παξακείλνπλ βηψζηκεο θαη λα
αληηκεησπίζνπλ ην πιήγκα απηφ,

ε κε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε αλζεί

δπζρεξαίλνληαο έηζη πεξηζζφηεξν ην έξγν ηνπο.
Αξρηθά ινηπφλ φζνλ αθνξά ηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ε πησηηθή ηάζε
ζπλερίζηεθε θαη ην έηνο 2012

νδεγψληαο ζε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ
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πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (ΠΗ) ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ζπλνιηθά 199 ηδξχκαηα κε
ζηφρν νπζηαζηηθά ηελ πξνζπάζεηα εδξαίσζεο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Δπξψπε (European
Banking Sector-Facts & Figures, 2013). χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο ηεο
έθζεζεο φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 παξαθάησ, ε κεγαιχηεξε αιιαγή
θαηαγξάθεθε ζηελ Ηηαιία κε κείσζε θαηά 40 ΠΗ, ζηελ Γεξκαλία κε κείσζε θαηά 29
ΠΗ θαη ζηελ Ηζπαλία, ζηελ Γαιιία θαη ηηο Κάησ Υψξεο κε κείσζε θαηά 21 Πη ζηελ
θάζε κία. Οη κνλαδηθέο ρψξεο ζηηο νπνίεο ε αιιαγή ήηαλ ζεηηθή είλαη ε Ληζνπαλία
θαη ε Μάιηα κε αχμεζε θαηά 2 πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε νπεδία κε έλα πηζησηηθφ
ίδξπκα επηπιένλ. ηνλ πίλαθα 2 θαη ζην γξάθεκα 2 κπνξνχκε λα δνχκε αλαιπηηθά
ηνλ ηειηθφ αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ επξσπατθψλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2012
κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απφ ηελ ΔΚΣ.

Πίλαθαο 1: Μεηαβνιή Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ην 2012 ζε ζρέζε κε ην έηνο 2011
ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ.
ΥΧΡΔ

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΠΗΣΧΣΗΚΏΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ

ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ -199
ΗΣΑΛΗΑ

-40

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

-29

ΗΠΑΝΗΑ

-21

ΓΑΛΛΗΑ

-21

ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ

-21

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ

2

ΜΑΛΣΑ

2

ΟΤΖΓΗΑ

1

(Μνλάδεο Μέηξεζεο: Αξηζκφο Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ)
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Πίλαθαο 2: Αξηζκφο Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ην έηνο 2012 ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ.
ΥΧΡΔ

ΑΡΗΘΜΟ
ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ
ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ

ΑΤΣΡΗΑ

751

ΒΔΛΓΗΟ

103

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

31

ΚΤΠΡΟ

137

ΣΔΥΗΚΖ Γ.

56

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

1869

ΓΑΝΗΑ

161

ΔΘΟΝΗΑ

16

ΗΠΑΝΗΑ

314

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

313

ΓΑΛΛΗΑ

639

Ζ.Β

373

ΔΛΛΑΓΑ

52

ΟΤΓΓΑΡΗΑ

189

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

472

ΗΣΑΛΗΑ

714

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ

94

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 141
ΛΔΣΟΝΗΑ

29

ΜΑΛΣΑ

28

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

266

ΠΟΛΩΝΗΑ

695

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

152

ΡΟΤΜΑΝΗΑ

39

ΟΤΖΓΗΑ

176

ΛΟΒΔΝΗΑ

23

ΛΟΒΑΚΗΑ

28

10

Δ.Δ

7861
(Πεγή: ΔΚΣ)

ΑΡΙΘΜΟ ΠΙΣΩΣΙΚΩΝ ΙΔΡΤΜΑΣΩΝ 2012
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Γξάθεκα 2: Αξηζκφο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ην έηνο 2012.
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Χο απνηέιεζκα ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ηξαπεδψλ πνπ έθιεηζαλ, πεξίπνπ 5500
ηξαπεδηθά παξαξηήκαηα νδεγήζεθαλ θαη απηά ζε «ινπθέην». Οη ρψξεο πνπ
επεξεάζηεθαλ έληνλα απφ απηή ηελ θαηάζηαζε απνηεινχλ νη Γεξκαλία, ε Ηζπαλία
θαη ε Ηηαιία ζηηο νπνίεο έθιεηζαλ 1600, 2000 θαη 1000 ππνθαηαζηήκαηα αληίζηνηρα
κε απψηεξε ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζηνλ ηξαπεδηθφ
ηνκέα ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 51000 εξγαδνκέλνπο ή 1,7% ηνπ ζπλφινπ ησλ
απαζρνινχκελσλ αηφκσλ ζηηο ηξάπεδεο. πγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 2
παξαθάησ, ζηελ Ηζπαλία ην πξνζσπηθφ κεηψζεθε θαηά 11700 εξγαδνκέλνπο, ζηελ
Ηηαιία θαηά 6800, ζηελ Γαιιία θαηά 5400, ζηελ Γεξκαλία θαηά 4700, ζηελ Πνισλία
θαηά 4300 θαη ζηελ Ρνπκαλία θαηά 4000. Αληίζεηα θαη πάιη ε νπεδία δηαηεξψληαο
κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα, ζεκείσζε κεγαιχηεξε αχμεζε ζην πξνζσπηθφ ηεο
ηξάπεδαο θαηά 2400 εξγαδνκέλνπο, δίλνληαο έηζη κηα ζρεηηθά πην αηζηφδνμε εηθφλα
ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα.

Πίλαθαο 3: Μεηαβνιή Αξηζκνχ Τπαιιήισλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ ην έηνο 2012 ζε
ζρέζε κε ην έηνο 2011 ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ.
ΥΧΡΔ

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΑΡΗΘΜΟΤ ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ

ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ -51000
ΗΠΑΝΗΑ

-11700

ΗΣΑΛΗΑ

-6800

ΓΑΛΛΗΑ

-5400

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

-4700

ΠΟΛΩΝΗΑ

-4300

ΡΟΤΜΑΝΗΑ

-4000

ΟΤΖΓΗΑ

2400
(Μνλάδεο Μέηξεζεο: Αξηζκφο Τπαιιήισλ)

Ζ αλαηαξαρή απηή ζηελ πιεηνςεθία ησλ επξσπατθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
είρε επίζεο επηπηψζεηο ζηα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ ηξαπεδψλ ην 2012 φπνπ
ζπλνπηηθά παξνπζηάζηεθε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζπλνιηθά θαηά 1,9% ή €863 δηο.
Σν ζπλνιηθφ χςνο δαλείσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κεηψζεθε θαηά €518 δηο ελψ ην
12

ππφινηπν ησλ θαηαζέζεσλ απμήζεθε θαηά €177 δηο. Βαζηθή αηηία ησλ παξαπάλσ
απνηειεί ν δεκνζηνλνκηθφο θαλνληζκφο πνπ ηειηθψο νδεγεί ζε απνκφριεπζε θαη
αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Δπξψπε.
Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην χςνο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ
ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δπξσπατθή έλσζε κεηψζεθε θαηά €863 δηο κε ηε κεγαιχηεξε
κείσζε ζηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ ελψ ζηηο ρψξεο εθηφο επξψ ηα απνζέκαηα
ελεξγεηηθνχ παξέκεηλαλ ζρεηηθά ακεηάβιεηα. Αλαιπηηθφηεξα ιακβάλνληαο ππφςε
ηελ θαηαλνκή αλά ρψξα, κηα ζεηξά απφ θξάηε κέιε ηεο επξσπατθήο έλσζεο
παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζε ελεξγεηηθφ ην 2012 κε ηε
κεγαιχηεξε κείσζε ζηε Γαιιία €316 δηο, ζηελ Γεξκαλία €167 δηο, ζην Ζλσκέλν
Βαζίιεην €149 δηο, ζηελ Ηξιαλδία €143 δηο, ζην Λνπμεκβνχξγν €140 δηο θαη ζην
Βέιγην €113 δηο. Ζ αξλεηηθή απηή ηάζε αληηζηαζκίδεηαη κεξηθψο απφ ηελ έληνλε
αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ζηηο ψξηκεο θαη ζηηο αλαδπφκελεο
αγνξέο ηεο Δπξψπεο. πγθεθξηκέλα ζηελ θνξπθή ε Ηηαιία κε αχμεζε €155 δηο, ζηελ
νπεδία κε αχμεζε €73 δηο θαη ζηηο Κάησ Υψξεο κε αχμεζε €64 δηο. Αθφκε ζηελ
Αλαηνιηθή Δπξψπε ην ελεξγεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Πνισλία απμάλεηαη θαηά 15%
πεξίπνπ θαη ζηελ Σζερία θαηά 6,3%. πλεπψο ζπκπεξαίλνπκε φηη παξά ηε κείσζε
ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θιάδν, νξηζκέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα
επξσπατθψλ ρσξψλ παξακέλνπλ βηψζηκα, δίλνληαο έηζη κηα ειπίδα γηα κειινληηθή
αλάθακςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ κείσζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
ηνπο αλ δνζεί ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ πιεγεί πεξηζζφηεξν.

Πίλαθαο 4: Μεηαβνιή Δλεξγεηηθνχ ησλ Σξαπεδψλ ηεο ΔΔ ην έηνο 2012 ζε ζρέζε κε
ην έηνο 2011 ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ.
ΥΧΡΔ

ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ

ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ

-863

ΓΑΛΛΗΑ

-316

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

-167

ΖΝΩΜΔΝΟ ΒΑΗΛΔΗΟ -149
ΗΡΛΑΝΓΗΑ

-143

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

-140

13

ΒΔΛΓΗΟ

-113

ΗΣΑΛΗΑ

155

ΟΤΖΓΗΑ

73

ΚΑΣΩ ΥΩΡΔ

64

(Μνλάδεο Μέηξεζεο: δηζεθαηνκκχξηα €)
ρεηηθά ηψξα κε ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ησλ δαλείσλ ησλ ηξαπεδψλ
εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαηά ην έηνο 2012, παξαηεξήζεθε κείσζε θαηά €518 δηο
ελψ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα ησλ ρσξψλ εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ απμήζεθαλ θαηά €312
δηο δίλνληαο έλα ζσξεπηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επξσπατθή έλσζε κηα πηψζε ζε
πνζνζηφ πεξίπνπ 0,8% ζηα απνζέκαηα δαλείσλ ην έηνο 2012. Σε κεγαιχηεξε πηψζε
ζηα απνζέκαηα δαλείσλ ζεκείσζε ν δηαηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ησλ ηξαπεδψλ ηεο ΔΔ
κε ζπξξίθλσζε πάλσ απφ €440 δηο ην 2012. Οη καθξνπξφζεζκεο πξάμεηο ηεο θχξηαο
αλαρξεκαηνδφηεζεο ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο πνπ εηζήρζεζαλ πξηλ
πεξίπνπ δχν έηε έρνπλ ζηαδηαθά άκεζεο επηπηψζεηο ζηηο ζέζεηο δαλεηζκνχ κεηαμχ
ησλ ηξαπεδψλ θαη επηπιένλ νη φιν θαη ζπαληφηεξεο εμαζθαιίζεηο δεκηνπξγνχλ
αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά. Μεγάιε εμίζνπ ήηαλ ε κείσζε ησλ
ππνινίπσλ ησλ δαλείσλ ζε απφιπηνπο φξνπο γηα ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο, ε
νπνία θαηαγξάθεθε ζε €175 δηο, γεγνλφο ην νπνίν ίζσο θαίλεηαη αλεζπρεηηθφ
σζηφζν ε κείσζε απηή ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ πξνο ηηο κε ρξεκαηνδνηηθέο
εηαηξίεο επηζθηάδεηαη απφ ηηο εηαηξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε κε ηξαπεδηθή
ρξεκαηνδφηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ.
Αηηίεο ηεο κείσζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζηελ ΔΔ είλαη
αξθεηέο κε επηθξαηνχζεο ηελ απνκφριεπζε πνπ επηβάιιεηαη απφ ην λέν
δεκνζηνλνκηθφ θαλνληζκφ ηεο ΔΔ θαη ηα δηάθνξα πξνγξάκκαηα πψιεζεο δαλείσλ
ησλ ηξαπεδψλ. Απηφ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηηο ρψξεο φπνπ νη ζηφρνη γηα ηνλ
δείθηε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο επηβάιινληαη. Άιινο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ
κείσζε δαλείσλ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ επηζηξνθήο γηα ηε ρνξήγεζε
δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο δελ είλαη αξθεηά πςειφ, νδεγψληαο νξηζκέλεο ηξάπεδεο ζηελ
αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ. χκθσλα κε ηελ εζληθή θαηαλνκή ηεο ΔΔ, ηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ππάξρεη κεγάιε πνηθηινκνξθία ζηε δαλεηνδφηεζε ηξαπεδψλ
ζην ηέινο ηνπ έηνπο 2012 κε ηελ Ηξιαλδία, ηελ Διιάδα, ην Λνπμεκβνχξγν θαη ην
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Βέιγην λα έρνπλ θαηαγξάςεη ηελ κεγαιχηεξε πηψζε ζην απφζεκα δαλείσλ ην 2012 κε
πνζνζηά -19,7%, -13,5%, -13% θαη -10% αληίζηνηρα.
Αλαθνξηθά κε ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ζηελ ΔΔ παξαηεξνχκε φηη
απμήζεθε θαηά 0,5% ην έηνο 2012, σζηφζν ε αλάπηπμε αλαινγεί θπξίσο ζηηο εθηφο
ηεο δψλεο ηνπ επξψ ρψξεο ηεο ΔΔ ελψ νη θαηαζέζεηο ηεο πεξηνρήο εληφο ηεο δψλεο
ηνπ

επξψ

κεηψζεθαλ

θαηά

0,7%.

Αλαιχνληαο

ηνπο

κεγαιχηεξνπο

αληηζπκβαιιφκελνπο ησλ ηξαπεδψλ ηεο ΔΔ, θαίλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε πηψζε ζηελ
βάζε θαηαζέζεσλ ησλ ηξαπεδψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ δηαηξαπεδηθψλ
θαηαζέζεσλ νη νπνίεο κεηψζεθαλ θαηά €283 δηο ή 2,2%. Ζ κφλε άιιε
αληηζπκβαιιφκελνο ηεο νπνίαο ε θαηαζεηηθή βάζε κεηψζεθε ήηαλ νη θεληξηθέο
θπβεξλήζεηο κε πηψζε €16,5 δηο ή 7,2% ην 2012. ε γεληθέο γξακκέο νη θαηαζέζεηο
ηεο ΔΔ απφ κε λνκηζκαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα απμήζεθαλ θαηά έλα
ζηαζεξφ πνζνζηφ ησλ 2,2% εθ ησλ νπνίσλ νη θαηαζέζεηο απφ ηηο κεγάιεο εηαηξίεο
απμήζεθαλ θαηά έλα πγηέο 5,1%. Ζ θαηαλνκή αλά ρψξα παξνπζηάδεη κηα
αλνκνηνγελή εηθφλα φπσο αθξηβψο θαη κε ηα δάλεηα. Ζ ηζρπξφηεξε αλάπηπμε ηεο
θαηαζεηηθήο βάζεο ζεκεηψζεθε ζηελ Πνισλία κε έλα εληππσζηαθφ πνζνζηφ 16,6%
ην νπνίν ηξνθνδνηήζεθε θπξίσο απφ ηηο θαηαζέζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο πξαγκαηηθήο
νηθνλνκίαο. ηελ νπεδία θαη ηελ Φηιαλδία νη θαηαζέζεηο απμήζεθαλ θαηά 11,8%
θαη 9,6% αληίζηνηρα. Σε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ,
είρε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε αχμεζε θαηά €133 δηο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ
θαηαζέζεσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. ηελ Ηξιαλδία ε
πηψζε ζηηο θαηαζέζεηο ην 2012 ήηαλ 18,4% ελψ ζην Λνπμεκβνχξγν, ζην Βέιγην θαη
ζηε Γεξκαλία ε θαηαζεηηθή βάζε κεηψζεθε θαηά 7,4%, 5,2% θαη 0,7% αληίζηνηρα.
Έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο γηα λα
δηαπηζηψζνπλ αλ ππάξρεη πηψζε ή επξσζηία ζην ρψξν ηνπο ζπληζηά θαη ν δείθηεο
ρνξεγήζεηο πξνο θαηαζέζεηο ν νπνίνο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ
δείθηε. ηνπο ηνκείο εθηφο ησλ λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ν
δείθηεο απηφο έρεη κεησζεί ζηαδηαθά ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα θηάλνληαο ην 113%
ην 2012. Οπζηαζηηθά ζηνλ κε ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα παξαηεξείηαη κείσζε ηεο
κφριεπζεο ζηνλ ηζνινγηζκφ ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά ε αλαινγία δαλείσλ πξνο
θαηαζέζεηο κεηαμχ ηξαπεδψλ είλαη ιηγφηεξν ζηαζεξή. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε βάζε
ηνπ δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ είρε κεγαιχηεξε πηψζε απφ ηελ θαηαζεηηθή βάζε ην
2012, ε αλαινγία ηνπ δείθηε απηνχ έπεζε ζην 99%. χκθσλα κε απηά ηα ζηνηρεία
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην 2012 ήηαλ κηα ρξνληά κείσζεο ηεο κφριεπζεο
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ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαηάζηαζε ε νπνία ήηαλ ζχκθσλε κε ην
γεληθφ ζηφρν ησλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ αλ θαη ην γεγνλφο φηη ν δαλεηζκφο ην 2012 ήηαλ
ζε παξαθκή δελ είλαη θαη ην πην επηζπκεηφ απνηέιεζκα απφ νπνία πιεπξά θαη αλ ην
παξαηεξήζεη θαλείο.
Μεηά απφ κηα ζεηξά αθαδεκατθψλ κειεηψλ, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο πζηεξεί
πίζσ απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα νπνηνδήπνηε δηάζηεκα κεηαμχ 12 έσο 18
κελψλ, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ε νηθνλνκηθή επέθηαζε πξέπεη λα θαζνδεγείηαη απφ έλα
ηζρπξφ θαη βηψζηκν κε ηξαπεδηθφ θίλεηξν (φπσο θαηλνηνκίεο, λένη εκπνξηθνί εηαίξνη,
εμσηεξηθή δήηεζε θαη ινηπά) ψζηε νη εηαηξίεο λα αξρίζνπλ λα δαλείδνληαη μαλά.
Απηή ε θαηάζηαζε ζα νδεγήζεη ζε λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη ζα σζήζεη ηα
λνηθνθπξηά λα εμεηάζνπλ ηελ ιήςε λέσλ δαλείσλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε
αλάπηπμε πξέπεη λα ηεζεί ζε εθαξκνγή κηα αμηφπηζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο απφ
εζληθνχο θαη επξσπατθνχο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο.
Λακβάλνληαο ππφςε ζηε ζπλέρεηα φιεο ηηο κε ηακεηαθέο ζπλαιιαγέο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ην πεξαζκέλν έηνο, ν αξηζκφο ηνπο απμήζεθε θαηά 4,2% θαη ν
φγθνο ησλ ρξεκάησλ ζπλαιιαγήο απμήζεθε θαηά 6,3%. Γεδνκέλνπ φηη ην ΑΔΠ ησλ
27 ρσξψλ ηεο ΔΔ ζπξξηθλψζεθε ην 2012, ε αχμεζε απηή ζηηο κε ηακεηαθέο
ζπλαιιαγέο κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη νη πνιίηεο θαη νη επηρεηξήζεηο
ζηξέθνληαη

φιν θαη

πεξηζζφηεξν

καθξηά

απφ ηελ ρξήζε κεηξεηψλ.

Ζ

πξαγκαηηθφηεηα απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο
δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο πειάηεο λα πιεξψζνπλ κε θάξηεο. Ο αξηζκφο ησλ
ζεκείσλ πψιεζεο απμήζεθε θαηά 10% ην 2012 θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ κε
θάξηα ζηα ζεκεία πψιεζεο απμήζεθε θαηά 8%. Παξάιιεια νη αλαιήςεηο κεηξεηψλ
ζηελ ΔΔ κεηψζεθαλ θαηά 0,2% ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ αξηζκνχ
ησλ ATM θαηά 1,7%. Έλα αθφκε δεκνθηιέο κέζν πιεξσκψλ ζπληζηνχλ νη επηηαγέο
ησλ νπνίσλ ν αξηζκφο κεηψζεθε θαηά 7,7% ην 2012 ζηελ ΔΔ θαη ε αμία απηψλ
κεηψζεθε θαηά 11,6%. Απφ φιεο ηηο ζπλαιιαγέο ρσξίο κεηξεηά, ε Δπξσπατθή
Κεληξηθή Σξάπεδα αλαθέξεη φηη ην 2012 ε κεγαιχηεξε αχμεζε ζεκεηψζεθε ζηνλ
αξηζκφ ησλ ζπλαιιαγψλ αγνξάο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο κε πνζνζηφ ιίγν
κεγαιχηεξν απφ 18% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2011, αθνινπζνχκελε απφ ηνλ αξηζκφ
πιεξσκψλ κε θάξηα κε πνζνζηφ πάλσ απφ 7% ζε εηήζηα αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα ε
αμία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ειεθηξνληθφ ρξήκα απμήζεθε πάλσ
απφ 30% ην 2012.
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Αμηνινγψληαο θαη ηηο ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο γηα ηελ έθδνζε ηίηισλ ηεο ΔΚΣ,
ην ζπλνιηθφ ππφινηπν ησλ ηίηισλ ρξένπο πνπ εθδίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
απμήζεθε θαηά 2,7% ην 2012 ζε €22,8 ηξηο, ζρεηηθά βξαδχηεξα απφ ηα πξνεγνχκελα
ρξφληα. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηίηισλ έρεη εθδνζεί απφ ηα εζληθέο θπβεξλήζεηο
θαη ζην ηέινο ηνπ 2012 δηακνξθψζεθε ζε €9,3 ηξηο ή 41% ηνπ ζπλφινπ ησλ
ρξενγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί. Δπηπιένλ κεγάιν ζρεηηθά πνζνζηφ θαηέρεη ν ηνκέαο
ηνπ λνκηζκαηηθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ν νπνίνο εκπνξεχεηαη €7,4 ηξηο ή
32% ηνπ ζπλφινπ ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Σν ππφινηπν θαηαλέκεηαη κεηαμχ ησλ κε
λνκηζκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε πνζνζηφ 19% θαη ησλ κε
ρξεκαηνπηζησηηθψλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηφ 8% ηνπ ζπλφινπ. Παξά ην γεγνλφο φηη
ε ζπλνιηθή έθδνζε ηίηισλ δαλείσλ απφ κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο έρεη
απμεζεί ηζρπξά ηα ηειεπηαία ρξφληα, ε κείσζε είλαη πεξηζζφηεξε απφ ην δηπιάζην
ζην ζπλνιηθφ ππφινηπν ησλ δαλείσλ πξνο κε ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο. Πάλσ
απφ ην 90% ρξενγξάθσλ ησλ κε ρξεκαηνδνηηθψλ εηαηξηψλ πνπ εθδφζεθαλ είλαη
καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο δειαδή κε ιήμε κεγαιχηεξε ηνπ ελφο έηνπο θαζψο θαη
ηίηινη ηφζν βξαρππξφζεζκνη φζν θαη καθξνπξφζεζκνη απμάλνληαη κε ηνλ ίδην ξπζκφ.
Ζ άιιε ηαρέσο αλαπηπζζφκελε ζπληζηψζα πνπ αθνξά ηα ζέκαηα ησλ ρξενγξάθσλ
ήηαλ ε γεληθή θπβέξλεζε φπνπ κεηαμχ ηνπ 2009 θαη ηνπ 2012 ην ζπλνιηθφ
νθεηιφκελν πνζφ ηνπ ρξένπο ηίηισλ απμήζεθε θαηά €2 ηξηο. Οη θπβεξλήζεηο
επηδηψθνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο ηνπο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα
ππνζηεξίμνπλ ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο ηνπο ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο νπφηε
ζρεδφλ ην 90% ησλ ρξενγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί είλαη καθξνπξφζεζκεο δηάξθεηαο.
Απφ ην 2009 θαη κεηά νη γεληθέο θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ εμέδηδαλ
καθξνπξφζεζκν ρξένο ελψ ζηαδηαθά θαηαξγνχζαλ ην ηζρχνλ βξαρππξφζεζκν ηκήκα
ηνπ ρξένπο.
Παξαηεξψληαο ηηο ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ
Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) θάζε επξσπατθήο ρψξαο, έπεηηα απφ κηα
κέηξηα αλάθακςε ην 2011, ε επξσπατθή νηθνλνκία έπεζε ζε έληνλε χθεζε ην 2012.
Δθηφο απφ ηηο ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο ε Διιάδα, ε Κχπξνο θαη ε Πνξηνγαιία,
θαηαγξάθεθε αξλεηηθή αχμεζε ηνπ ΑΔΠ ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο νη νπνίεο
είλαη ε Ηηαιία, ε ινβελία, ε Οπγγαξία, ε Ηζπαλία, ε Σζερία, ε Οιιαλδία, ε Γαλία
θαη ην Βέιγην ελψ ε νηθνλνκία ηεο Γαιιίαο έθιεηζε ζην ηέινο ηνπ έηνπο κε κεδεληθή
αλάπηπμε. Σαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ήηαλ νη
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ρψξεο ηεο Βαιηηθήο, ε ινβαθία θαη ε Πνισλία. Δπηπιένλ φιεο νη ρψξεο ηεο EFTA1
έρνπλ ζεκεηψζεη ζηαζεξή ζεηηθή αλάπηπμε κεηαμχ 1 θαη 3%. Παξά ην γεγνλφο φηη ε
επξσπατθή νηθνλνκία δέρηεθε αξθεηέο αξλεηηθέο πηέζεηο νη νπνίεο δείρλνπλ λα
ππνρσξνχλ, κπνξεί λα ρξεηαζηεί πνιχ ρξφλν ε αλάθακςε ηεο. Δίλαη ζρεδφλ βέβαην
φηη ζα ρξεηαζηεί κηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ψζηε λα δνζεί κηα
ηζρπξή ψζεζε γηα ηελ επαλεθθίλεζε ηεο βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Ζ πξννπηηθή ηεο παξαηεηακέλεο δπλεηηθήο αλάπηπμεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γήξαλζε
ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηα βάξε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
νηθνλνκίαο παξνπζηάδνπλ κία ηεξάζηηα πξφθιεζε γηα ηνπο επξσπατθνχο θνξείο
ράξαμεο πνιηηηθήο. Σν 2013 ζπληζηά έλα αθφκε έηνο ηεο πεξηνξηζηηθήο
δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε φιε ηε δψλε ηνπ επξψ ελψ παξάιιεια κηα ζεηξά απφ
επξσπατθέο θπβεξλήζεηο θαηέβαιε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηε κείσζε ησλ
θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ επίηεπμε ελφο πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ. Ζ πξνζπάζεηα απηή απέδσζε ηα εμήο απνηειέζκαηα: έπεηηα απφ ην
πνζνζηφ -4% γηα ην έιιεηκκα ηνπ 2012 ηφζν θέηνο φζν θαη ην επφκελν έηνο
αλακέλεηαη ην απνηέιεζκα ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ λα παξνπζηάζεη έιιεηκκα
ιηγφηεξν απφ ην 3%.
πλεπψο απαηηείηαη αθφκα κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα έξζεη ν
πξνυπνινγηζκφο ζε πξαγκαηηθή ηζνξξνπία θαη λα νδεγεζεί ε νηθνλνκία ζε
πιεφλαζκα, ψζηε ζηαδηαθά λα μεθχγνπλ νη επξσπατθέο ρψξεο απφ ηνλ θαχιν θχθιν
ηεο ζπζζψξεπζεο ρξένπο. Ζ θαηάζηαζε απηή κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα
παξαηεηακέλε πεξίνδν απζηεξψλ θαλφλσλ δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο, αθήλνληαο
ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κφλν ηνπ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα μαλαξρίζεη ε νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ζηελ δψλε ηνπ επξψ ελψ παξάιιεια επηρεηξείηαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε
κε έλα πγηέζηεξν θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ κεζνπξφζεζκα.
1

Η Νορβηγία και η Ελβετία ήταν ανάμεςα ςτα ιδρυτικά μζλη των κρατϊν EFTA το 1960. Η

Ιςλανδία ςυμμετείχε ςτισ EFTA το 1970, ακολουθουμζνη από το Λιχνενςτάιν το 1991. Η
Νορβηγία, η Ιςλανδία (από το 1994) και το Λιχνενςτάιν (από το 1995) είναι επίςησ μζλη τησ
ςυμφωνίασ τησ Ευρωπαϊκήσ Οικονομικήσ Περιοχήσ-European Economic Area (EEA) με την
Ευρωπαϊκή Ζνωςη (ΕΕ) ενϊ η Ελβετία ζχει υπογράψει ζνα ςφνολο διμερϊν ςυμφωνιϊν με
την ΕΕ. Οι χϊρεσ EFTA είναι πολφ ανταγωνιςτικζσ ανοιχτζσ οικονομίεσ αντιπροςωπεφοντασ
μια αξιοςημείωτη δφναμη ςτην αγορά κεφαλαίων.
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Ζ παξαηεηακέλε θξίζε ζηελ ΔΔ είλαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ έρεη αλέβεη ην
δεκφζην ρξένο ζε 85,2%. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη αλαπφθεπθην ζην πιαίζην ηεο
ζπλερηδφκελεο θξίζεο θαζψο νη θπβεξλήζεηο είλαη ζην κέζν κηαο δηαδηθαζίαο
νηθνλνκηθήο εμπγίαλζεο. Γηα λα επέιζεη ε νηθνλνκία ηεο ΔΔ ζε πγηή θαηάζηαζε, ην
επίπεδν ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξέπεη λα θαηέβεη ζεκαληηθά θαη απηφ ζα ρξεηαζηεί
ρξφλν. Ζ παξαηεηακέλε δεκνζηνλνκηθή ιηηφηεηα ζεσξείηαη πνιηηηθά απαξάδεθηε. Ζ
νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ζπλδπαζκφ κε ην ζηφρν πξσηνγελνχο δεκνζηνλνκηθνχ
πιενλάζκαηνο, ζα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηεο αλαινγίαο ρξένπο. Οπζηαζηηθά απηφο
είλαη ν ζηφρνο πνπ ε ζπλζήθε ηεο ΔΔ γηα ηε ζηαζεξφηεηα θαη δηαθπβέξλεζε ζηελ
νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή έλσζε («δεκνζηνλνκηθφ ζχκθσλν»), κεηαμχ άιισλ,
πξνζπαζεί λα επηηχρεη. Ζ ζπλερηδφκελε απνκφριεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηρεηξήζεσλ
θαη λνηθνθπξηψλ δεκηνπξγεί έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο
θαη θξαηά ππνηνληθή ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ δψλε ηνπ επξψ. Ζ έιιεηςε
ελζνπζηαζκνχ απφ ηνπηθνχο θαηαλαισηέο θαη παξαγσγνχο αληαλαθιψληαη ζε
δηάθνξεο νηθνλνκηθέο παξακέηξνπο.
Σν επίπεδν ηεο αλεξγίαο ζην ηέινο ηνπ 2012, αλεξρφηαλ ζε 10,8% ζηελ ΔΔ
θαη αλακέλεηαη λα παξακείλεη ζηαζεξά πςειφ πεξίπνπ ζην 11% ην 2013 δηφηη νη
εηαηξείεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ δελ πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ. Οη ρψξεο απηέο
αληηκεησπίδνπλ κεγάιν βαζκφ αβεβαηφηεηαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο ηνπο, ηελ επξσζηία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο αθφκα θαη γηα ην
κέιινλ ηεο νηθνλνκηθήο λνκηζκαηηθήο έλσζεο. Γεδνκέλνπ φηη νη πξννπηηθέο δελ
θαίλνληαη επνίσλεο γα ην πξνζερέο κέιινλ, νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο
δελ αλαπηχζζνπλ λέεο επηρεηξήζεηο νχηε αλαιακβάλνπλ λέα ηξαπεδηθά δάλεηα γηα
επελδχζεηο. Σν ζεκεξηλφ επίπεδν βηνκεραληθήο παξαγσγήο ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηηο
εμαγσγηθέο αγνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη κε πην πγηή ξπζκφ απφ ηηο εηζαγσγηθέο
αγνξέο, θαηάζηαζε ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο
επξσπατθήο έλσζεο. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ αλεξγίαο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε
ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 5 θαη ην γξάθεκα 3 θαηαγξάθεθε πέξπζη ζηελ Απζηξία
(4,3%) θαη αθνινπζνχλ ην Λνπμεκβνχξγν (5,1%), ε Οιιαλδία (5,3%) θαη ε Γεξκαλία
(5,5%). Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δνζεί θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο ηεο EFTA, δειαδή
ζηε Ννξβεγία, ηελ Διβεηία θαη ην Ληρηελζηάηλ, φπνπ ηα πνζνζηά αλεξγίαο είλαη πνιχ
ρακειά θαη θπκαίλνληαη κεηαμχ 2,4 θαη 3,5%. Ζ ηέηαξηε ρψξα ησλ EFTA, ε
Ηζιαλδία έρεη θαηαγεγξακκέλε αλεξγία 6% ην 2012 θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ
γηα κηα ρψξα πνπ βγαίλεη απφ κηα ζνβαξή θξίζε. ην άιιν άθξν ηνπ θάζκαηνο είλαη
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νη ρψξεο ηνπ πξνγξάκκαηνο δειαδή ε Ηζπαλία κε αλεξγία 25%, ε Διιάδα κε 24,3%,
ε Πνξηνγαιία κε 15,9% θαη ε Ηξιαλδία κε 14,7%. Ζ Λεηνλία είλαη επίζεο κηα ρψξα
πνπ πιήηηεηαη κε πνζνζηφ αλεξγίαο 14,9% ζην ηέινο ηνπ 2012 ιφγσ ηεο έιιεηςεο
λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ νδεγεί ηνπο πνιίηεο λα μνδεχνπλ θαη λα επελδχνπλ
ιηγφηεξν.

Πίλαθαο 5: Πνζνζηά Αλεξγίαο ησλ Υσξψλ ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ηελ ΔΚΣ.
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Γξάθεκα 3: Πνζνζηά αλεξγίαο ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ηνπ έηνπο 2012.

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ε ΔΚΣ ε νπνία έρεη πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ δηαηήξεζε ηεο
λνκηζκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ρψξν, κπνξεί κε νξηζκέλα
κέηξα λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εμπγίαλζε ηνπ ρψξνπ απηνχ. Σν πξφγξακκα
λνκηζκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά νκνιφγσλ, ην νπνίν είρε
αλαθνηλσζεί γηα ηε δηαζθάιηζε θαηάιιειεο κεηάδνζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο,
δελ ρξεηάζηεθε λα ελεξγνπνηεζεί. Ζ αλαθνίλσζε θαη κφλν ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ
ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2012 ήηαλ αξθεηή γηα λα ζηαζεξνπνηεζνχλ νη αγνξέο. Δπηπιένλ ε
ΔΚΣ κείσζε ην βαζηθφ επηηφθην αλαρξεκαηνδφηεζεο ζην 0,75% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2012
θαη αθνινχζεζε κηα αθφκε πεξηθνπή θαηά 0,25 κνλάδεο βάζεο ην Μάην ηνπ 2013.
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο άλνημεο ηνπ 2012, ην επηηφθην Euribor βνχηεμε θαη πάιη θάησ
απφ ην βαζηθφ επηηφθην αλαρξεκαηνδφηεζεο ιφγσ έιιεηςεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο
δηαηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ. Οπζηαζηηθά απηφ δείρλεη φηη είλαη ην επηηφθην απνδνρήο
θαηαζέζεσλ είλαη ην θχξην επηηφθην αλαθνξάο ζηελ δψλε ηνπ επξψ απηή ηε ζηηγκή.
Γεδνκέλσλ απηψλ ησλ ρακειψλ πεξηζσξίσλ κεηαμχ ηνπ ξπζκνχ ρνξεγήζεσλ θαη
θαηαζέζεσλ, ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο δαλεηζκνχ
ζπκπηέδνληαη. ε θάζε πεξίπησζε νη ηξάπεδεο είλαη πιένλ πην ζπλεηδεηέο απέλαληη
ζηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ απφ φηη ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ φγθνπο ηνπ δαλεηζκνχ.
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Απηή ε πξαγκαηηθφηεηα φκσο νδεγεί ηηο ηξάπεδεο ζε ζπζζψξεπζε ξεπζηφηεηαο ηελ
νπνία ιακβάλνπλ απφ ηελ ΔΚΣ θαη ζε θεηδσιέο πξαθηηθέο δαλεηζκνχ. Δίλαη
μεθάζαξν φηη ε εμάξηεζε ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ
ηελ ΔΚΣ ζα πξέπεη λα θαηαξγεζεί ζηαδηαθά, έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε
δξαζηηθφηεηα ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη λα παξαθηλεζνχλ νη ηξάπεδεο λα
μαλαξρίζνπλ λα δαλείδνπλ ζηελ επξχηεξε νηθνλνκία.
Όζνλ αθνξά ηα βαζηθά ίδηα θεθάιαηα (Tier 1) κε εμαίξεζε ηελ Διιάδα θαη
ηελ Κχπξν, ζε θάζε άιιε ρψξα ν ηξαπεδηθφο δείθηεο ηδίσλ θεθαιαίσλ (Tier 1) έρεη
βειηησζεί ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Σν 2012 ε ππνινγηδφκελε
κέζε αλαινγία Tier 1 φισλ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο έλσζεο ήηαλ 13,8%, κία ηεξάζηηα βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην 9,6% ην
2008. Λφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνθιήζεσλ, νη ηξάπεδεο
αγσλίδνληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Τπνινγίδνπλ ινηπφλ
ηελ κέζε αλαινγία ηνπ δείθηε θφζηνο πξνο έζνδα ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδψλ ηεο ΔΔ
ησλ 27 ρσξψλ ζηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ έηνπο θαη παξνπζίαζαλ νξηαθή αχμεζε απφ
58,3% ζε 58,6% ην 2011. Πην αμηνζεκείσηε ήηαλ ε βειηίσζε ζην Λνπμεκβνχξγν
πάλσ απφ 10%, ζηε Γαλία 6,3%, ζηε Μάιηα 6,1% θαη ηελ Απζηξία 4,2%. Ο δείθηεο
απνδνηηθφηεηαο επηδεηλψζεθε θπξίσο ζηελ Ηξιαλδία, ηελ Οπγγαξία, ηελ Διιάδα θαη
ηελ ινβαθία.
ρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο
Σξάπεδαο γηα ηελ απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ παξακέλνπλ αδχλακα. Σν 2012 ε
ππνινγηδφκελε κέζε απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδψλ ηεο ΔΔ
ησλ 27 ρσξψλ, φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ ΔΚΣ, ήηαλ κφλν 3,4%. Ζ θαηάζηαζε
ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθή αλά κέινο θαζψο ηξάπεδεο ζε
νξηζκέλεο ρψξεο παιεχνπλ κε ηελ αξλεηηθή απφδνζε ηδίσλ θεθαιαίσλ φπσο ε
Κχπξνο, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε ινβαθία, ε Ηξιαλδία, ε Ρνπκαλία, ε Οπγγαξία θαη ε
Πνξηνγαιία. Οη δπζθνιίεο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ
ηνκέα, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο θαζψο θαη ηελ έιιεηςε αλάπηπμεο ζηνλ
πξαγκαηηθφ ηνκέα. Χζηφζν θαιχηεξε απφδνζε θαηαγξάθεθε ζηελ Δζζνλία, ηελ
Πνισλία θα ηελ Σζέρηθε Γεκνθξαηία.
Σν δηεζλέο εκπφξην είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
θέξλεη έλα κεγάιν εχξνο παξνρψλ φπσο είλαη νη πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηνπο
θαηαλαισηέο, λέεο ηδέεο θαη ηερλνινγίεο, πεξηζζφηεξε αληαγσληζηηθφηεηα θαη
δνπιεηέο, ζπλεπψο αμίδεη λα γίλεη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά θαη ζε απηφ ψζηε λα
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θαηαλνήζνπκε πσο επεξεάδεη θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Ο παγθφζκηνο νξγαληζκφο
εκπνξίνπ ηνλίδεη ζηελ «παγθφζκηα έθζεζε εκπνξίνπ ηνπ 2013» φηη ν θφζκνο ησλ
εκπνξεπκάησλ θαη νη εκπνξηθέο ππεξεζίεο έθηαζαλ ηελ θνξπθή ζηηο ΖΠΑ κε 18 ηξηο
δνιάξηα θαη κε 4 ηξηο δνιάξηα αληίζηνηρα ην 2011. Ζ αλνηρηή νηθνλνκία ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο νθείιεη κεγάιν κέξνο ηεο επεκεξίαο ηεο ζην δηεζλέο εκπφξην,
θαζψο ηψξα ε ΔΔ αληηπξνζσπεχεη ηε κεγαιχηεξε εληαία αγνξά ζηνλ θφζκν θαη
επίζεο ηνλ κεγαιχηεξν εμαγσγέα ζηνλ θφζκν κε έλα κεξίδην 20% ζηηο ζπλνιηθέο
εμαγσγέο. πληζηά επηπιένλ ηνλ κεγαιχηεξν εηζαγσγέα ζηνλ θφζκν θαη ηνλ
κεγαιχηεξν πάξνρν θαη απνδέθηε ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. Ζ δχλακε ηεο
Δπξψπεο ζηνλ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ απνηέιεζε θαη απνηειεί αθφκα κηα ζαλίδα
ζσηεξίαο ζηα ρξφληα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μέζπαζε ην 2008. Σν 2012
νη θαζαξέο εμαγσγέο ηεο ΔΔ ήηαλ ην κνλαδηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο δήηεζεο γηα
ηελ δεκηνπξγία ζεηηθήο ζπλεηζθνξάο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ΑΔΠ κε πνζνζηφ 1,1% ζε
κηα επνρή πνπ ε ζπλνιηθή αλάπηπμε κεηψζεθε θαηά -0,3%. Οη εμαγσγέο
εκπνξεπκάησλ απφ κφλεο ηνπο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζην έλα ηξίην ηνπ ΑΔΠ ηεο
ΔΔ. ην πιαίζην απηφ δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ε πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ ζπληζηά
βαζηθφ ζθνπφ ησλ ηξερνπζψλ πξνζπαζεηψλ ηεο ΔΔ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα εδψ
θαη δεθαεηίεο νη θπβεξλήζεηο ζε φιν ηνλ θφζκν ππνζηεξίδνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο σο
κέζν γηα ηελ ηφλσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπο. Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ ην 80% έσο θαη 90%
ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ρξεκαηνδνηηθφ κέζν. Μεγάιν
κέξνο απηήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη βξαρππξφζεζκν (ζπλήζσο κέρξη έλα έηνο) θαη
απηνξεπζηνπνηήζηκν κε ηελ πίζησζε λα εμνθιείηαη κε ηελ παξάδνζε ησλ αγαζψλ.
Απηή ε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο νλνκάδεηαη «ρξεκαηνδφηεζε εκπνξίνπ» θαη είλαη
ζπρλά

ιακβαλφκελε

κέζσ

δαλείσλ

κεηαμχ

εηαηξηψλ

ή

πξνζαξκνζκέλσλ

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ φπσο νη πηζησηηθέο εληνιέο. Κξίλεηαη ινηπφλ
αλαγθαίν λα δνζεί αθφκα κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο ηνκείο ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ
εμαγσγψλ ζηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ θιάδν δηφηη απηά ζπληζηνχλ νξηζκέλα απφ ηα
κεγαιχηεξα «φπια» ζηα νπνία κπνξεί λα ζηεξηρζεί ε Δπξψπε γηα ηελ αλέιημε ηεο
νηθνλνκίαο ηεο θαη ηελ κεηέπεηηα αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ.
Σα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα (ΝΥΗ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε
δψλε ηνπ επξψ δηαηεξνχλ ηηο θαηαζέζεηο ζην χςνο ησλ €17,115 δηο παξαηεξψληαο
κηα έληνλε αχμεζε ηεο θαηαζεηηθήο βάζεο ηνπ επξψ απφ ην 2006 θαηά 38%. Βαζηθνί
θαηαζέηεο είλαη νη θπβεξλήζεηο, ηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα, νη
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επηρεηξήζεηο, ηα λνηθνθπξηά, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία θαη
ηα ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Βαζηδφκελνη ζηε δηαζέζηκε θαηαλνκή ηνπ
Ννκηζκαηηθνχ Υξεκαηνπηζησηηθνχ Ηδξχκαηνο πνπ αθνξά ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο
κε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ηα εμήο: νη
επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά απνιακβάλνπλ ηελ ειεπζεξία ηνπ λα θαηαζέηνπλ ηα
ρξήκαηα ηνπο ζηηο ηξάπεδεο θαη ηελ δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ λα ηα εηζπξάμνπλ φπνηε
απνθαζίζνπλ φηη ηα ρξεηάδνληαη. Σν κεξίδην ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ζε
απηνχο ηνπο δχν ηνκείο είλαη ζρεηηθά ρακειφ θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο επί ην
πιείζηνλ βξαρππξφζεζκν. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θαη ηα ζπληαμηνδνηηθά ηακεία
φπσο θαη νη ινηπνί ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, πξνηηκνχλ λα θαηαζέηνπλ ηα
κεηξεηά ηνπο κε αζθάιεηα ζηηο ηξάπεδεο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σα ινηπά
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη επίζεο ηζρπξά ζηηο ζπκθσλίεο επαλαγνξάο (repos).
Απηφ ππνδειψλεη φηη απφ €17,115 δηο ππνρξεψζεηο ζε θαηαζέζεηο, κφλν €2,363 δηο
είλαη κε ιεθηφηεηα πάλσ απφ δχν έηε, €370 δηο είλαη κε ιεθηφηεηα απφ έλα έσο δχν
έηε θαη κφλν €90 δηο είλαη εμαγνξάζηκεο ζε πξνεηδνπνίεζε πάλσ απφ ηξεηο κήλεο. Σα
ζηνηρεία απηά καο δίλνπλ κηα κηθξή ηδέα απφ ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
ηξαπεδψλ ηεο δψλεο ηνπ επξψ.
Όζνλ αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο νη θαηαζέζεηο ησλ κε
Ννκηζκαηηθψλ

Υξεκαηνπηζησηηθψλ

Ηδξπκάησλ

ηεο

δψλεο

ηνπ

επξψ

αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην έλα ηέηαξην ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ. Παξάιιεια ηα
ηξία ηέηαξηα ησλ θαηαζέζεσλ είλαη θαηαζέζεηο κηαο εκέξαο, νπφηε γηα λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά ηα €7,5 ηξηο, νη ηξάπεδεο πξέπεη λα εθηειέζνπλ ηε δνπιεία ηεο
κεηαηξνπήο ηεο ιεθηφηεηαο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ θαηάζηαζε απηή ππνδειψλεη ηε
ζεκαληηθή αλάγθε ησλ ηξαπεδψλ λα είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πξφζβαζε ζε
δηαηξαπεδηθέο αγνξέο ψζηε λα εθηειέζνπλ κε επηηπρία ηηο βαζηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε φηη ηα λνηθνθπξηά είλαη πνιχ επαίζζεηα ζηηο
κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη φηαλ ε αλάπηπμε ζηακαηά, ην πνζνζηφ
εμνηθνλφκεζεο ηνπ ηδησηηθνχ κε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κεηψλεηαη ζεκαληηθά αλ
θαη παξακέλεη ζεηηθφ. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξήζεθε θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν
ηεο θξίζεο μεθηλψληαο απφ ην 2009.
Δπηπιένλ έρνληαο πεξάζεη κηα επνρή κε έληνλε ζπζζψξεπζε ρξένπο ν
ηδησηηθφο ηνκέαο ζηε δψλε ηνπ επξψ έρεη αιιάμεη πιένλ πνξεία θαη πξνζπαζεί λα
κεηψζεη ην ρξένο γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη φηη κέξνο ησλ αδηαλέκεησλ θεξδψλ
πεγαίλεη ζηελ εμφθιεζε ρξένπο παξά ζηε ιήςε θαηαζέζεσλ. Οη πνιηηηθνί εγέηεο θαη
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νη ππεχζπλνη ράξαμεο πνιηηηθήο αλαγλσξίδνπλ φηη ζα ήηαλ πνιχ αηπρέο λα ζεζπίζνπλ
κέηξα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξεκπνδίζνπλ ην εκπφξην θαηά ηελ παξνχζα πεξίνδν
θαη αλεζπρνχλ φηη δελ είλαη κφλν νη εζληθέο νηθνλνκίεο ησλ πηζηψζεσλ εμαγσγψλ
αιιά θαη νη αλαδπφκελεο αγνξέο πνπ κπνξεί λα ππνθέξνπλ. πλεπψο ιακβάλνληαη
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία θαη
ηελ αγνξά. Ο θίλδπλνο φηη νη λένη θαλφλεο ζα βιάςνπλ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ
λα ρξεκαηνδνηήζνπλ εμαγσγέο, έρεη κεησζεί αιιά δελ έρεη εμαιεηθζεί. Πεξηζζφηεξε
εξγαζία είλαη πιένλ απαξαίηεηε φπσο ε δηεξεχλεζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο γηα ηελ
επεμεξγαζία φισλ ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ επηιέμηκσλ σο ελέρπξν ζηελ ΔΚΣ
φπσο

πςειήο

πνηφηεηαο

ξεπζηνπνηήζηκα

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ.

Πεξηνρέο

αβεβαηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηακεηαθψλ εθξνψλ ππφ ηελ
αλαινγία θάιπςεο ξεπζηφηεηαο παξακέλνπλ αθφκε αδηεπθξίληζηεο. Ζ Δπξσπατθή
Αξρή Σξαπεδψλ έρεη ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζεη ζηελ επηηπρία ηεο λνκνζεζίαο
θαη έρεη σο απνζηνιή λα εμεηάζεη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ησλ θχξησλ θαλνληζηηθψλ
δηαηάμεσλ κε εηδηθή αλαθνξά ζηηο επηπηψζεηο γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εκπνξίνπ
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

θαη

ηεο

δαλεηνδφηεζεο

ζην

πιαίζην

πξνγξακκάησλ

εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ. Οη πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο γηα φιν ην
νηθνλνκηθφ παθέην ζα θαλνχλ ζην κέιινλ.
Οη δπζθνιίεο ηεο αγνξάο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ έρνπλ κεηξηαζηεί απφ
ην χςνο ηεο θξίζεο ζηε δψλε ηνπ επξψ αιιά δπζηπρψο ηα πξνβιήκαηα παξακέλνπλ.
Ζ δπζθνιία ησλ ηξαπεδψλ ηεο ΔΔ ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαλείσλ ηδηαίηεξα ζε
δνιάξηα ησλ ΖΠΑ γηα καθξνπξφζεζκε δηάξθεηα, εμαθνινπζεί λα νδεγεί ζε ζρεηηθά
πςειά επηηφθηα. Αλάινγα κε ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν θαη ηελ πεξηνρή ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, πνιιέο επξσπατθέο ηξάπεδεο είλαη αλίθαλεο λα ηαηξηάμνπλ κε ηνπο
φξνπο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. Χζηφζν ζε αξθεηέο ρψξεο νη
αξρέο έρνπλ πξνζαξκφζεη ηε δνκή ηνπο γηα λα θαηαζηεί επθνιφηεξν γηα ηηο ηξάπεδεο
λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο θεθαιαηαγνξέο ψζηε λα ρξεκαηνδνηεζνχλ. Οη ηξάπεδεο απφ
ηελ πιεπξά ηνπο εξγάδνληαη γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζεζκηθνχο επελδπηέο ζε
θπβέξλεζε πνπ ππνζηεξίδεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ κε ηελ
εξγαζία ηεο δηαρείξηζεο ησλ πηζηψζεσλ λα παξακέλεη ζηα ρέξηα ηνπο. Οη εμειίμεηο
απηέο παξάιιεια κε ηελ ζπλερηδφκελε πνιηηηθή δέζκεπζε γηα ηελ πξνζηαζία
ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ εκπνξίνπ, ζα πξέπεη λα επηηξέςνπλ ζηηο επξσπατθέο ηξάπεδεο
λα ζπλερίζνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ εμεχξεζε κηαο δηεμφδνπ απφ
ηελ θξίζε. ην κέιινλ ε ηαρεία αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ εθηφο ηεο ΔΔ ζα θέξεη
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αθφκε κεγαιχηεξεο επθαηξίεο γηα ηελ Δπξψπε ηνπ εμαγσγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
νηθνλνκίαο.
πγθεληξσηηθά παξαζέηνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία
ηνπ έηνπο 2012 γηα ηελ εθάζηνηε ρψξα ηεο ΔΔ αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ΔΔ, πνπ
αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ, ην
ζχλνιν ησλ θαηαζέζεσλ θαη ην ζχλνιν θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ, ψζηε λα
απνθηήζνπκε κηα ζπλνιηθή γεληθή εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ
επξσπατθψλ ρσξψλ (European Central Bank).

Πίλαθαο 6: ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2012 γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ζχκθσλα κε ηελ
ΔΚΣ.
ΥΧΡΔ ηεο ΔΔ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ

ΓΑΝΔΗΧΝ

ΚΑΣΑΘΔ

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

ΔΧΝ

θαη

Τ

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚ
ΧΝ
ΑΤΣΡΗΑ

974264

587507

532724

100876

ΒΔΛΓΗΟ

1085303

490268

636945

56960

ΒΟΤΛΓΑΡΗΑ

45407

33250

28717

5511

ΚΤΠΡΟ

128127

81811

73587

15129

ΣΔΥΗΚΖ Γ.

191686

110491

132185

22192

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

8226623

4660414

4542837

416168

ΓΑΝΗΑ

1157645

638540

291184

61116

ΔΘΟΝΗΑ

19673

16256

12779

2525

ΗΠΑΝΗΑ

3581073

2096561

2269793

402865

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

600304

303282

175282

24878

ΓΑΛΛΗΑ

8075875

4417682

3960179

518166

Ζ.Β

9559302

4405570

4002954

887598

ΔΛΛΑΓΑ

442214

266592

317146

53220

ΟΤΓΓΑΡΗΑ

111574

69281

59596

10015

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

1170002

419090

465736

136309
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ΗΣΑΛΗΑ

4219490

2470631

2296689

372703

ΛΗΘΟΤΑΝΗΑ

24405

18562

13455

3322

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤ

961507

408195

431317

54435

ΛΔΣΟΝΗΑ

28555

17447

9513

2739

ΜΑΛΣΑ

53527

16084

19205

10873

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

2492764

1375855

1066622

118993

ΠΟΛΩΝΗΑ

354687

249530

221770

49963

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

557078

307443

321182

49767

ΡΟΤΜΑΝΗΑ

91176

65285

49858

16339

ΟΤΖΓΗΑ

1213374

686125

377926

72101

ΛΟΒΔΝΗΑ

50788

36924

36837

3872

ΛΟΒΑΚΗΑ

59716

39100

44149

8450

Δ.Δ

45476138

24287778

22390166

3477085

ΡΓΟ

(Μνλάδεο Μέηξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα: εθαηνκκχξηα €)
ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα γξαθήκαηα 4, 5, 6 θαη 7 πνπ αθνξνχλ ην
ελεξγεηηθφ, ηα δάλεηα, ηηο θαηαζέζεηο θαη ην ζχλνιν θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ
αληίζηνηρα γηα ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο ΔΔ ηνπ έηνπο 2012. Σέινο ζην γξάθεκα 8
καο δίλεηαη ε ζπλνιηθή εηθφλα πνπ επηθξαηεί γηα ηα ζηνηρεία απηά.
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ΔΑΝΙΑ
ΕΘΟΝΙΑ
ΙΠΑΝΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
Η.Β
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΤΓΓΑΡΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΑΛΙΑ
ΛΙΘΟΤΑΝΙΑ
ΛΟΤΞΕΜΒΟΤΡ
ΛΕΣΟΝΙΑ
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0

Γξάθεκα 4: χλνιν Δλεξγεηηθνχ ηνπ έηνπο 2012 ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ.
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Γξάθεκα 5: χλνιν Γαλείσλ ηνπ έηνπο 2012 ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ.
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Γξάθεκα 6: χλνιν Καηαζέζεσλ ηνπ έηνπο 2012 ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ.

ΤΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΩΝ
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000

ΤΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΩΝ

300000
200000
100000
0

Γξάθεκα 7: χλνιν Κεθαιαίσλ θαη Απνζεκαηηθψλ ηνπ έηνπο 2012 ζηηο ρψξεο ηεο
ΔΔ.
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Γξάθεκα 8: χλνιν Δλεξγεηηθνχ, Γαλείσλ, Καηαζέζεσλ, Κεθαιαίσλ θαη
Απνζεκαηηθψλ ηνπ έηνπο 2012 ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ.

Με βάζε ινηπφλ ηα ζηνηρεία ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ κπνξνχκε λα
ππνινγίζνπκε ζπγθεθξηκέλνπο δείθηεο γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ψζηε λα
θαηαηάμνπκε ηηο ρψξεο απηέο σο πξνο ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα.
ηνλ πίλαθα 7 παξαθάησ παξαηεξνχκε ηα ζηνηρεία ηνπ αξηζκνχ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ, ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαπεδψλ, ηνπ ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ, ηνπ
ζπλφινπ δαλείσλ, ηνπ ζπλφινπ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ θαηαζέζεσλ θαη
απνζεκαηηθψλ γηα ην έηνο 2012 πνπ αθνξνχλ ηα ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.

Πίλαθαο 7: χλνιν Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, Πξνζσπηθνχ, Δλεξγεηηθνχ, Γαλείσλ,
Καηαζέζεσλ, Κεθαιαίσλ θαη Απνζεκαηηθψλ ηνπ έηνπο 2012 ζηηο ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο κε βάζε ηεο ΔΚΣ.
ΥΩΡΔ ηεο

ΑΡΗΘΜ

ΤΝΟΛ

ΤΝΟΛ

ΤΝΟΛ

ΤΝΟΛ

ΤΝΟΛ

ΔΤΡΩΕΩΝΖ

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο

Ο
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ΠΗΣΩ

ΠΡΟΩ

ΔΝΔΡΓ

ΓΑΝΔΗ

ΚΑΣΑΘ

ΚΔΦΑΛ

ΣΗΚΩΝ

ΠΗΚΟΤ

ΖΣΗΚΟ

ΩΝ

ΔΔΩΝ

ΑΗΩΝ

ΗΓΡΤΜ

Τ

θαη

ΑΣΩΝ

ΑΠΟΘΔ
ΜΑΣΗΚ
ΩΝ

ΑΤΣΡΗΑ

751

77424

974264

587507

532724

100876

ΒΔΛΓΗΟ

103

60068

1085303

490268

636945

56960

ΚΤΠΡΟ

137

12853

128127

81811

73587

15129

1869

659100

8226623

4660414

4542837

416168

ΔΘΟΝΗΑ

16

5563

19673

16256

12779

2525

ΗΠΑΝΗΑ

314

234292

3581073

2096561

2269793

402865

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

313

22510

600304

303282

175282

24878

ΓΑΛΛΗΑ

639

421037

8075875

4417682

3960179

518166

ΔΛΛΑΓΑ

52

57006

442214

266592

317146

53220

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

472

31776

1170002

419090

465736

136309

ΗΣΑΛΗΑ

714

309478

4219490

2470631

2296689

372703

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡ

141

26534

961507

408195

431317

54435

28

4007

53527

16084

19205

10873

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

266

103447

2492764

1375855

1066622

118993

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

152

59911

557078

307443

321182

49767

ΛΟΒΔΝΗΑ

23

11813

50788

36924

36837

3872

ΛΟΒΑΚΗΑ

28

18452

59716

39100

44149

8450

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

ΓΟ
ΜΑΛΣΑ

πλεπψο απφ ηνλ πίλαθα 7 κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε νξηζκέλνπο δείθηεο ψζηε λα
γίλεη ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο. ηνλ πίλαθα 8 εκθαλίδνληαη νη δείθηεο
κεγέζνπο θαη ζηνλ πίλαθα 13 νη δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο.
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Πίλαθαο 8: Γείθηεο κεγέζνπο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΔΝΔΡΓΖΣΗ

ΓΑΝΔΗΩΝ/ ΚΑΣΑΘΔ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

ΚΟΤ/ΑΡΗΘ

ΑΡΗΘΜΟ

ΔΩΝ/Α

θαη

ΜΟ

ΠΗΣΩΣΗ

ΡΗΘΜΟ

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗ

ΠΗΣΩΣΗΚ

ΚΩΝ

ΠΗΣΩΣΗ ΚΩΝ/ΑΡΗΘΜ

ΩΝ

ΗΓΡΤΜΑΣ

ΚΩΝ

Ο

ΗΓΡΤΜΑΣΩ

ΩΝ

ΗΓΡΤΜΑ

ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ

ΣΩΝ

ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ

Ν
ΑΤΣΡΗΑ

ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

1297

782

709

134

10536

4759

6183

553

935

597

537

110

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

4401

2493

2430

222

ΔΘΟΝΗΑ

1229

1016

798

157

ΗΠΑΝΗΑ

11404

6676

7228

1283

1917

968

560

79

ΓΑΛΛΗΑ

12638

6913

6197

810

ΔΛΛΑΓΑ

8504

5126

6098

1023

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

2478

887

986

288

ΗΣΑΛΗΑ

5909

3460

3216

521

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓ

6819

2895

3058

386

ΜΑΛΣΑ

1911

574

685

388

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

9371

5172

4009

447

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

3664

2022

2113

327

ΛΟΒΔΝΗΑ

2208

1605

1601

168

ΛΟΒΑΚΗΑ

2132

1396

1576

301

ΒΔΛΓΗΟ
ΚΤΠΡΟ

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

Ο

Με βάζε ηνπο δείθηεο ηνπ πίλαθα 8 κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο εμήο απμαλφκελεο
θαηαηάμεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, απφ ηνλ κηθξφηεξν
δείθηε ζηνλ κεγαιχηεξν.
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Πίλαθαο

9:

Καηάηαμε

ηνπ

δείθηε

ΤΝΟΛΟ

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ/ΑΡΗΘΜΟ

ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ κε απμαλφκελν ξπζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην
έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο

ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ηνπ ΓΔΗΚΣΖ:

ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ/ΑΡΗΘΜΟ
ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ

ΚΤΠΡΟ

1

ΔΘΟΝΗΑ

2

ΑΤΣΡΗΑ

3

ΜΑΛΣΑ

4

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

5

ΛΟΒΑΚΗΑ

6

ΛΟΒΔΝΗΑ

7

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

8

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

9

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

10

ΗΣΑΛΗΑ

11

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

12

ΔΛΛΑΓΑ

13

ΟΛΛΛΑΝΓΗΑ

14

ΒΔΛΓΗΟ

15

ΗΠΑΝΗΑ

16

ΓΑΛΛΗΑ

17

Απφ ηνλ πίλαθα 9 θαηαλννχκε φηη ν δείθηεο ελεξγεηηθφ πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα
εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ζηελ Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, ην
Λνπμεκβνχξγν θαη ηελ Διιάδα απφ φηη ζηελ Γεξκαλία θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο ππνδεηθλχνληαο φηη νη ρψξεο απηέο παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηηθνχ
έρνπλ ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε βάζε ην ελεξγεηηθφ ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ έλαλ ζρεηηθά «θαιφ» δείθηε. Ζ Κχπξνο, ε Δζζνλία, Ζ
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Απζηξία θαη ε Μάιηα εκθαλίδνπλ ηνλ κηθξφηεξν δείθηε ππνδειψλνληαο κεγαιχηεξν
αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηνλ θαηάιιειν κε βάζε ην ελεξγεηηθφ ηνπο.

Πίλαθαο 10: Καηάηαμε ηνπ δείθηε ΤΝΟΛΟ ΓΑΝΔΗΧΝ/ΑΡΗΘΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ
ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ κε απμαλφκελν ξπζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ηνπ
ΓΔΗΚΣΖ: ΤΝΟΛΟ ΓΑΝΔΗΩΝ/ΑΡΗΘΜΟ
ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ

ΜΑΛΣΑ

1

ΚΤΠΡΟ

2

ΑΤΣΡΗΑ

3

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

4

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

5

ΔΘΟΝΗΑ

6

ΛΟΒΑΚΗΑ

7

ΛΟΒΔΝΗΑ

8

ΠΟΣΟΓΑΛΗΑ

9

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

10

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

11

ΗΣΑΛΗΑ

12

ΒΔΛΓΗΟ

13

ΔΛΛΑΓΑ

14

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

15

ΗΠΑΝΗΑ

16

ΓΑΛΛΗΑ

17

Απφ ηνλ πίλαθα 10 θαηαλννχκε φηη ν δείθηεο δάλεηα πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα
εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ζηελ Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ
Διιάδα απφ φηη ζηελ Γεξκαλία θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο
ππνδεηθλχνληαο φηη νη ρψξεο απηέο παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ηνλ
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θαηάιιειν αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε βάζε ηα δάλεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα
εκθαλίδνπλ έλαλ ζρεηηθά «θαιφ» δείθηε. Ζ Κχπξνο, Ζ Απζηξία θαη ε Μάιηα
εκθαλίδνπλ ηνλ κηθξφηεξν δείθηε ππνδειψλνληαο κεγαιχηεξν αξηζκφ πηζησηηθψλ
ηδξπκάησλ απφ ηνλ θαηάιιειν κε βάζε ηα δάλεηα ηνπο.

Πίλαθαο

11:

Καηάηαμε

ηνπ

δείθηε

ΤΝΟΛΟ

ΚΑΣΑΘΔΔΧΝ/ΑΡΗΘΜΟ

ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ κε απμαλφκελν ξπζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην
έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ηνπ
ΓΔΗΚΣΖ: ΤΝΟΛΟ
ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ/ΑΡΗΘΜΟ
ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ

ΜΑΛΣΑ

1

ΚΤΠΡΟ

2

ΑΤΣΡΗΑ

3

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

4

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

5

ΔΘΟΝΗΑ

6

ΛΟΒΑΚΗΑ

7

ΛΟΒΔΝΗΑ

8

ΠΟΣΟΓΑΛΗΑ

9

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

10

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

11

ΗΣΑΛΗΑ

12

ΒΔΛΓΗΟ

13

ΔΛΛΑΓΑ

14

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

15

ΗΠΑΝΗΑ

16

ΓΑΛΛΗΑ

17

35

Απφ ηνλ πίλαθα 11 θαηαλννχκε φηη ν δείθηεο θαηαζέζεηο πξνο πηζησηηθά ηδξχκαηα
εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ζηελ Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, θαη
ηελ Διιάδα απφ φηη ζηελ Γεξκαλία θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο
ππνδεηθλχνληαο φηη νη ρψξεο απηέο παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ηνλ
θαηάιιειν αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε βάζε ηηο θαηαζέζεηο ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ έλαλ ζρεηηθά «θαιφ» δείθηε. Ζ Κχπξνο, ε Απζηξία θαη ε
Μάιηα εκθαλίδνπλ ηνλ κηθξφηεξν δείθηε ππνδειψλνληαο κεγαιχηεξν αξηζκφ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηνλ θαηάιιειν κε βάζε ηηο θαηαζέζεηο ηνπο.

Πίλαθαο

12:

Καηάηαμε

ηνπ

δείθηε

ΤΝΟΛΟ

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

θαη

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΧΝ/ΑΡΗΘΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ κε απμαλφκελν
ξπζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο

ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ηνπ

ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΓΔΗΚΣΖ: ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ
θαη ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΩΝ/ΑΡΗΘΜΟ
ΠΗΣΩΣΗΚΩΝ ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

1

ΚΤΠΡΟ

2

ΑΤΣΡΗΑ

3

ΔΘΟΝΗΑ

4

ΛΟΒΔΝΗΑ

5

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

6

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

7

ΛΟΒΑΚΗΑ

8

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

9

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

10

ΜΑΛΣΑ

11

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

12

ΗΣΑΛΗΑ

13

ΒΔΛΓΗΟ

14

ΓΑΛΛΗΑ

15
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ΔΛΛΑΓΑ

16

ΗΠΑΝΗΑ

17

Απφ ηνλ πίλαθα 12 θαηαλννχκε φηη ν δείθηεο θεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά πξνο
πηζησηηθά ηδξχκαηα εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ζηελ Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ην Βέιγην,
ηελ Οιιαλδία, ηεο Ηηαιία θαη ηελ Διιάδα απφ φηη ζηελ Γεξκαλία θαη ζηηο ππφινηπεο
ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ππνδεηθλχνληαο φηη νη ρψξεο απηέο παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ
ελεξγεηηθνχ έρνπλ ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ κε βάζε ηα
απνζεκαηηθά θαη ηα θεθάιαηά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ έλαλ ζρεηηθά
«θαιφ» δείθηε. Ζ Κχπξνο, Ζ Απζηξία θαη ε Φηλιαλδία εκθαλίδνπλ ηνλ κηθξφηεξν
δείθηε ππνδειψλνληαο κεγαιχηεξν αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηνλ
θαηάιιειν κε βάζε ηα θεθάιαηα θαη ηα απνζεκαηηθά ηνπο.
πλεπψο παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ην ελεξγεηηθφ, ηα δάλεηα, ηηο
θαηαζέζεηο, ηα θεθάιαηα θαη ηα απνζεκαηηθά νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο νη νπνίεο
έρνπλ ηελ πην ζσζηή θαηαλνκή πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ πην
απνδνηηθά θαίλεηαη λα είλαη ε Γαιιία, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Οιιαλδία θαη ην
Βέιγην ελψ νη ρψξεο ηεο Κχπξνπ, ηεο Απζηξίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαζψο θαη νη
ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο δείρλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα
απφ φζα ζα έπξεπε κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δ.Κ.Σ.

Πίλαθαο 13: Γείθηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην
έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ

ΤΝΟΛΟ ΤΝΟΛΟ

ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΔΝΔΡΓΖΣΗ

ΓΑΝΔΗΩΝ/ ΚΑΣΑΘΔ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

ΚΟΤ/ΤΝΟ

ΤΝΟΛΟ

ΔΩΝ/

ΛΟ

ΠΡΟΩΠΗ

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗ

θαη

ΠΡΟΩΠΗΚ ΚΟΤ

ΠΡΟΩΠ ΚΩΝ/

ΟΤ

ΗΚΟΤ

ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΩΠΗΚΟ
Τ

ΑΤΣΡΗΑ

12,58349

7,588177

6,880605

1,302903
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ΒΔΛΓΗΟ

18,06791

8,161883

10,60373

0,948259

ΚΤΠΡΟ

9,968645

6,365129

5,725278

1,177079

12,4816

7,070875

6,892485

0,631419

ΔΘΟΝΗΑ

3,536401

2,922164

2,297142

0,453892

ΗΠΑΝΗΑ

15,28466

8,948496

9,687881

1,7195

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

26,66833

13,47321

7,78685

1,105198

ΓΑΛΛΗΑ

19,18092

10,49238

9,405774

1,23069

ΔΛΛΑΓΑ

7,757324

4,67656

5,563379

0,933586

36,8203

13,18888

14,65685

4,289684

ΗΣΑΛΗΑ

13,63422

7,98322

7,42117

1,204296

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓ

36,23679

15,38385

16,25526

2,051519

ΜΑΛΣΑ

13,35837

4,013976

4,792862

2,713501

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

24,09702

13,3001

10,31081

1,15028

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

9,298426

5,131662

5,360985

0,830682

ΛΟΒΔΝΗΑ

4,299331

3,125709

3,118344

0,327774

ΛΟΒΑΚΗΑ

3,236289

2,119011

2,39264

0,457945

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

Ο

Με βάζε ηνπο δείθηεο ηνπ πίλαθα 13 κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο εμήο απμαλφκελεο
θαηαηάμεηο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο, απφ ηνλ κηθξφηεξν
δείθηε ζηνλ κεγαιχηεξν.

Πίλαθαο

14:

Καηάηαμε

ηνπ

δείθηε

ΤΝΟΛΟ

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ/ΤΝΟΛΟ

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ κε απμαλφκελν ξπζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο

ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ηνπ ΓΔΗΚΣΖ:

ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ/ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

ΛΟΒΑΚΗΑ

1

ΔΘΟΝΗΑ

2

ΛΟΒΔΝΗΑ

3
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ΔΛΛΑΓΑ

4

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

5

ΚΤΠΡΟ

6

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

7

ΑΤΣΡΗΑ

8

ΜΑΛΣΑ

9

ΗΣΑΛΗΑ

10

ΗΠΑΝΗΑ

11

ΒΔΛΓΗΟ

12

ΓΑΛΛΗΑ

13

ΟΛΛΛΑΝΓΗΑ

14

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

15

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

16

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

17

Απφ ηνλ πίλαθα 14 θαηαλννχκε φηη ν δείθηεο ελεξγεηηθφ πξνο ην πξνζσπηθφ ησλ
ηξαπεδψλ εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ζηελ Ηξιαλδία, ζην Λνπμεκβνχξγν, ζηελ
Φηλιαλδία, Γαιιία θαη ηελ Οιιαλδία απφ φηη ζηελ Γεξκαλία θαη ζηηο ππφινηπεο
ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ππνδεηθλχνληαο φηη νη ρψξεο απηέο παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ
ελεξγεηηθνχ έρνπλ ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ πξνζσπηθνχ κε βάζε ην ελεξγεηηθφ ηνπο,
κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ έλαλ ζρεηηθά «θαιφ» δείθηε παξαγσγηθφηεηαο. Ζ
ινβαθία, ε Δζζνλία, Ζ ινβελία θαη ε Διιάδα εκθαλίδνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο
δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο ππνδειψλνληαο κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ
θαηάιιειν κε βάζε ην ελεξγεηηθφ ηνπο.

Πίλαθαο 15: Καηάηαμε ηνπ δείθηε ΤΝΟΛΟ ΓΑΝΔΗΧΝ/ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
κε απμαλφκελν ξπζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ηνπ
ΓΔΗΚΣΖ: ΤΝΟΛΟ ΓΑΝΔΗΩΝ/ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ
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ΛΟΒΑΚΗΑ

1

ΔΘΟΝΗΑ

2

ΛΟΒΔΝΗΑ

3

ΜΑΛΣΑ

4

ΔΛΛΑΓΑ

5

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

6

ΚΤΠΡΟ

7

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

8

ΑΤΣΡΗΑ

9

ΗΣΑΛΗΑ

10

ΒΔΛΓΗΟ

11

ΗΠΑΝΗΑ

12

ΓΑΛΛΗΑ

13

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

14

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

15

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

16

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

17

Απφ ηνλ πίλαθα 15 θαηαλννχκε φηη ν δείθηεο δάλεηα πξνο ην πξνζσπηθφ ηξαπεδψλ
εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ζην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Φηλιαλδία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ
Ηξιαλδία απφ φηη ζηελ Γεξκαλία θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο
ππνδεηθλχνληαο φηη νη ρψξεο απηέο παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ηνλ
θαηάιιειν αξηζκφ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηα δάλεηα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα
εκθαλίδνπλ έλαλ ζρεηηθά «θαιφ» δείθηε παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ινβαθία, ε ινβελία,
ε Δζζνλία θαη ε Μάιηα εκθαλίδνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο δείθηεο ππνδειψλνληαο
κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ θαηάιιειν κε βάζε ηα δάλεηα ηνπο.

Πίλαθαο

16:

Καηάηαμε

ηνπ

δείθηε

ΤΝΟΛΟ

ΚΑΣΑΘΔΔΧΝ/ΑΡΗΘΜΟ

ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ κε απμαλφκελν ξπζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην
έηνο 2012.
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ΥΩΡΔ ηεο ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ηνπ
ΓΔΗΚΣΖ: ΤΝΟΛΟ
ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ/ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

ΔΘΟΝΗΑ

1

ΛΟΒΑΚΗΑ

2

ΛΟΒΔΝΗΑ

3

ΜΑΛΣΑ

4

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

5

ΔΛΛΑΓΑ

6

ΚΤΠΡΟ

7

ΑΤΣΡΗΑ

8

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

9

ΗΣΑΛΗΑ

10

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

11

ΓΑΛΛΗΑ

12

ΗΠΑΝΗΑ

13

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

14

ΒΔΛΓΗΟ

15

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

16

ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ

17

Απφ ηνλ πίλαθα 16 θαηαλννχκε φηη ν δείθηεο θαηαζέζεηο πξνο ζχλνιν πξνζσπηθνχ
εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ζην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Ηξιαλδία, ην Βέιγην, ηελ
Οιιαλδία, θαη ηελ Ηζπαλία απφ φηη ζηελ Γεξκαλία θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο ππνδεηθλχνληαο φηη νη ρψξεο απηέο παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηηθνχ
έρνπλ ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ πξνζσπηθνχ κε βάζε ηηο θαηαζέζεηο ηνπο, κε
απνηέιεζκα λα εκθαλίδνπλ έλαλ ζρεηηθά «θαιφ» δείθηε παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο.
Ζ Κχπξνο, Ζ Δζζνλία, ε ινβαθία θαη ινβελία εκθαλίδνπλ ηνπο κηθξφηεξνπο
δείθηεο ππνδειψλνληαο κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ
κε βάζε ηηο θαηαζέζεηο ηνπο.
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Πίλαθαο

17:

Καηάηαμε

ηνπ

δείθηε

ΤΝΟΛΟ

ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ

θαη

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΧΝ/ΑΡΗΘΜΟ ΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ κε απμαλφκελν
ξπζκφ γηα ηηο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ην έηνο 2012.
ΥΩΡΔ ηεο

ΑΤΞΑΝΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΞΖ ηνπ ΓΔΗΚΣΖ:

ΔΤΡΩΕΩΝΖ

ΤΝΟΛΟ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ θαη
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΩΝ/ΤΝΟΛΟ
ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ

ΛΟΒΔΝΗΑ

1

ΔΘΟΝΗΑ

2

ΛΟΒΑΚΗΑ

3

ΓΔΡΜΑΝΗΑ

4

ΠΟΡΣΟΓΑΛΗΑ

5

ΔΛΛΑΓΑ

6

ΒΔΛΓΗΟ

7

ΦΗΝΛΑΝΓΗΑ

8

ΟΛΛΑΝΓΗΑ

9

ΚΤΠΡΟ

10

ΗΣΑΛΗΑ

11

ΓΑΛΛΗΑ

12

ΑΤΣΡΗΑ

13

ΗΠΑΝΗΑ

14

ΛΟΤΞΔΜΒΟΎΡΓΟ

15

ΜΑΛΣΑ

16

ΗΡΛΑΝΓΗΑ

17

Απφ ηνλ πίλαθα 17 θαηαλννχκε φηη ν δείθηεο θεθάιαηα θαη απνζεκαηηθά πξνο ζχλνιν
πξνζσπηθνχ εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο ζηελ Ηξιαλδία, ηελ Μάιηα, ην Λνπμεκβνχξγν
θαη ηελ Ηζπαλία απφ φηη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ππνδεηθλχνληαο φηη νη
ρψξεο απηέο παξά ηνλ κεγάιν αξηζκφ ελεξγεηηθνχ έρνπλ ηνλ θαηάιιειν αξηζκφ
πξνζσπηθνχ κε βάζε ηα απνζεκαηηθά θαη ηα θεθάιαηά ηνπο, κε απνηέιεζκα λα
εκθαλίδνπλ έλαλ ζρεηηθά «θαιφ» δείθηε παξαγσγηθφηεηαο. Ζ ινβελία, ε ινβαθία,
42

ε Δζζνλία θαη ε Γεξκαλία εκθαλίδνπλ ηνλ κηθξφηεξν δείθηε ππνδειψλνληαο
κεγαιχηεξν αξηζκφ πξνζσπηθνχ απφ ηνλ θαηάιιειν κε βάζε ηα θεθάιαηα θαη ηα
απνζεκαηηθά ηνπο.
πλεπψο παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ην ελεξγεηηθφ, ηα δάλεηα, ηηο
θαηαζέζεηο, ηα θεθάιαηα θαη ηα απνζεκαηηθά νη ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο νη νπνίεο
έρνπλ ηελ πην ζσζηή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνινχλ ψζηε λα
ιεηηνπξγνχλ πην απνδνηηθά θαίλεηαη λα είλαη ε Ηξιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε
Οιιαλδία θαη ε Φηλιαλδία ελψ νη ρψξεο ηεο ινβελίαο, ηεο ινβαθίαο, ηεο Δζζνλία,
ηεο Μάιηαο θαη ηεο Γεξκαλία θαζψο θαη νη ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο
δείρλνπλ λα έρνπλ πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ απφ φζα ζα έπξεπε κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία ηεο Δ.Κ.Σ.
Δίλαη γεγνλφο φηη νη ηξαπεδηθνί ηνκείο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο πνπ
επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, θαηέγξαςαλ ζε γεληθέο
γξακκέο ηηο πην έληνλεο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο κε βάζε ηεο έθζεζε ηεο Δ.Κ.Σ. Ζ
θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο ζπλερίδεη λα δνθηκάδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ
ηνκέα, επεξεαδφκελε απφ ην πεξηβάιινλ ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ, ηε ζπλερηδφκελε
επηδείλσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη απφ ηα θφζηε αλαδηάξζξσζεο. Σα
ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά θέξδε σζηφζν απμήζεθαλ νξηαθά θαη νη ηξαπεδηθνί ηνκείο
φισλ ησλ ρσξψλ απέθπγαλ ηηο ιεηηνπξγηθέο δεκίεο. Σν χςνο ησλ επνπηηθψλ
θεθαιαίσλ ζπλέρηζε λα βειηηψλεηαη ην 2013 γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο , ιφγσ
ησλ απμήζεσλ θεθαιαίσλ πνπ έθαλαλ θαη ησλ κεηψζεσλ ηνπ ζηαζκηζκέλνπ σο πξνο
ηνλ θίλδπλν ελεξγεηηθνχ ηνπο κε κέζν πνζνζηφ Tier λα απμάλεηαη ζην 13% ην 2013
απφ ην 12,1% ην 2012 (Δ.Κ.Σ). Με βάζε ινηπφλ ηελ έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο
Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαίλεηαη φηη ν επξσπατθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ζπλέρηζε ηελ
απνκφριεπζε ηνπ γεγνλφο ην νπνίν αληηζηαζκίζηεθε απφ κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηεο
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ
2.1 Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην Σξαπεδηθφ χζηεκα
Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο απνηεινχζε αλέθαζελ κηα πνιχπινθε βηνκεραλία ε νπνία ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζπληζηά ην επίθεληξν πξνζνρήο πνιιψλ κειεηεηψλ ιφγσ θπξίσο
ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο έληνλεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ζηελ νηθνλνκία. H
ζπλερήο θαηαβνιή πξνζπάζεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ
κε επηηπρία ζην λέν δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζηηο πξνθιήζεηο θαη ζηελ έληνλε
αληαγσληζηηθφηεηα έγθεηηαη ζηελ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ, ζηελ
ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο βάζεο αιιά θαη ζηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο κέζσ
ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο (Ενπνπλίδεο, Ληαδάθε & Γνχκπνο, 2006).
Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ
αλαγθψλ ησλ πειαηψλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ηειηθψο λα επηηχρεη ηελ βειηίσζε ηεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε πξνζέιθπζε πεξηζζφηεξσλ
ελδηαθεξνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην πηζησηηθφ ίδξπκα ζα απμήζεη ηα έζνδα ηνπ
θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε. Πιένλ φκσο έρνπλ εηζαρζεί ζηελ αγνξά πνιιέο
ηξάπεδεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθά ηηο ίδηεο ππεξεζίεο εληείλνληαο έηζη ηνλ
αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ θαηάζηαζε απηή κε ηε ζεηξά ηεο
αλάγθαζε ηηο ηξάπεδεο λα βειηηψζνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ
σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηηο ηηκέο αιιά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα ηθαλά
λα πξνζειθχζνπλ πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. Καηαλννχκε ινηπφλ φηη γηα λα επηβηψζεη
κηα ηξάπεδα θαη λα θαηαζηεί βηψζηκε ζε κηα ζχγρξνλε νηθνλνκία νθείιεη λα
αλαπηχμεη κεζφδνπο ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Ζ κέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο
ελφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ πνπ ηελ εμεγνχλ έρνπλ
ηδηαίηεξε ζεκαζία ηφζν γηα ηηο επνπηηθέο αξρέο θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ ζεζκηθνχ
πιαηζίνπ φζν θαη γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ
επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζρεδίσλ.
Οη κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζαλ γεληθή ηδέα ζπληζηνχλ δείθηεο πνπ
εθηηκνχλ πφζν επηηπρήο είλαη κηα κεκνλσκέλε ηξάπεδα αιιά θαη νιφθιεξε ε
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ηξαπεδηθή βηνκεραλία. εκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ηξάπεδαο κε έλαλ ειεγρφκελν κεραληζκφ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε
λα παξαθνινπζεί ηηο κνλάδεο πνπ παξάγεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ (Fried, Lovell
& Schmidt, 1993). Βέβαηα ε αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ απνδνηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ
σο πξνο ηε κέζνδν θαη ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ
εθάζηνηε αμηνινγεηή αλ θαη φινη νη εξεπλεηέο νπζηαζηηθά ελδηαθέξνληαη γηα ηελ
αμηνιφγεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ινγηζηηθή αλάιπζε θαη
άιια ζηνηρεία ψζηε λα αλαιχζνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή ή πεξίνδν. Υσξίο ηελ
αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη δχζθνιν λα γίλεη αμηφπηζηε
πξφβιεςε ηεο πνξείαο θαη ηεο ηάζεο πνπ αθνινπζεί ην πηζησηηθφ ίδξπκα δηαρξνληθά
(Brigham & Ehrhardt, 2002). Αλάινγα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε απφ ηηο
νηθνλνκηθέο δειψζεηο φπσο ζηνηρεία γηα ξεπζηφηεηα, απνδνηηθφηεηα, θεξδνθνξία,
ηακεηαθέο ξνέο, δηαρείξηζε ρξένπο θαη αγνξαζηηθή αμία, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα
δηαθνξεηηθψλ ζπκβαηηθψλ αλαιχζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ
ηδξχκαηνο (Oberholzer & Van der Westhuizen, 2004).
Τπάξρνπλ πνιινί ιφγνη γηαηί ε ηξαπεδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ρξήδεη
ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαζψο ε αλάιπζε ησλ επηπέδσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλερίδεη
λα είλαη ζεκαληηθή απφ κηθξννηθνλνκηθή αιιά θαη απφ καθξννηθνλνκηθή ζθνπηά.
Αλαιχνληαο αξρηθά ην ζέκα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ κηθξννηθνλνκηθή ζθνπηά,
κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη ρξήδεη κεγάιεο ζεκαζίαο ε χπαξμε απνδνηηθφηεηαο
ιφγσ ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα νη ηξάπεδεο φρη
κφλν κε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη κε άιιεο αγνξέο εθηφο ηεο ηξαπεδηθήο
βηνκεραλίαο. χκθσλα κε παιαηφηεξε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 1980, βξέζεθε φηη νη
ηξάπεδεο κε πςειά θφζηε αληηκεηψπηζαλ ελ ηέιεη κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο
απνηπρίαο ζε ζρέζε κε ηηο πην απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο (Berger & Humphrey,
1992). Παξάιιεια ζε κηα παξφκνηα κειέηε ην 1920 βξέζεθε φηη νη ιηγφηεξν ηερληθά
απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο είραλ ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα απνηχρνπλ. Έλα
αθφκε ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ζπληζηά ην γεγνλφο φηη κέζσ ηεο κέηξεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κεκνλσκέλα θαη μερσξίδνληαο ηηο επηδξάζεηο ηεο απφ ην
ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, κπνξνχκε λα εμεξεπλήζνπκε δηάθνξεο ππνζέζεηο πνπ
αθνξνχλ ηηο πεγέο δηαθνξνπνίεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Fried, Lovell &
Schmidt, 1993). Μέζσ ηεο θαηάζηαζεο απηήο ηνπ δηαρσξηζκνχ ειεγρφκελσλ θαη κε
ειεγρφκελσλ πεγψλ κεηαβιεηφηεηαο απφδνζεο, νη ηξαπεδίηεο θαη νη θνξείο ράξαμεο
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πνιηηηθήο κπνξνχλ λα βγάινπλ πνιιά ζπκπεξάζκαηα θαη λα θάλνπλ ηηο αλάινγεο
κεηαξξπζκίζεηο φηαλ ρξεηάδεηαη.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ηψξα φζνλ αθνξά ηε
καθξννηθνλνκηθή εθδνρή, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη επεξεάδεη ην θφζηνο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηακεζνιάβεζεο αιιά θαη ηε ζπλνιηθή ζηαζεξφηεηα ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ. Ζ πξνζπάζεηα ησλ ηξαπεδψλ λα αληηκεησπίδνπλ θαη λα
ειέγρνπλ δηαξθψο ηνπο θηλδχλνπο πνπ πξνθχπηνπλ αιιά θαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο ζηελ ηξαπεδηθή βηνκεραλία ψζηε λα παξακέλνπλ βηψζηκεο,
θξίλεη αλαγθαία ηελ αλάιπζε θαη ηελ χπαξμε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ ν
ηξαπεδηθφο ηνκέαο έρεη θεληξηθφ ξφιν επεξεάδνληαο ηε ιεηηνπξγία νιφθιεξνπ ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο δηφηη πξνζδηνξίδεη

ηελ θαηαλνκή θεθαιαίσλ ζε

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ε νπνία φηαλ γίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζπκβάιιεη ζηελ
πξφνδν ηεο νηθνλνκίαο (Ννχιαο & Καξακπάζε, 2006). ε έλα αληαγσληζηηθφ
πεξηβάιινλ νη κε απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηβηψζνπλ γηα
καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα.
Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην γεγνλφο φηη ε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα
αλ ζπλδπάδεηαη κε κεγαιχηεξε θεθαιαηαθή επάξθεηα, πξνζδνθάηαη λα νδεγήζεη ζε
βειηησκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά

πξντφληα

θαη

ππεξεζίεο,

κεγαιχηεξν φγθν

δηακεζνιαβεηηθψλ πεγψλ, πεξηζζφηεξεο θαηλνηνκίεο, θαιχηεξεο πηζαλφηεηεο γηα
αλάιεςε

θηλδχλνπ

θαη

γεληθφηεξα

ζε

έλα

πην

θαηάιιειν

θαη

ζσζηφ

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα (Molyneux, Altunbas & Gardener, 1996) .
Δμίζνπ θαίξηαο ζεκαζίαο ιφγνο γηα ηελ κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζπληζηά ε έξεπλα θαηά πφζν νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο
επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ ηξαπεδψλ. Με άιια ιφγηα κπνξεί θάπνηνο λα εθηηκήζεη
ηελ επίδξαζε κηαο λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο κεηξψληαο ηελ επίδξαζε ηεο ζηελ
ηξαπεδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ε κέηξεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηξήζνπκε ηελ απφδνζε ησλ
πνηνηηθψλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή ζεσξία, φπσο ε πεξίπησζε
ζπγρσλεχζεσλ θαη ηδηνθηεζίαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε νηθνλνκηθή
ζεσξία δελ καο δίλεη θακία απνιχησο θαζνδήγεζε ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε απφ
θάπνην θαηλφκελν, ε εκπεηξηθή εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα καο
παξέρεη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εθηίκεζε καο (Fried, Lovell &
Schmidt, 1993).
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Σειηθψο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ππνδειψλεη φηη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο ή
νη πεγέο ζπαηαιηνχληαη είηε επεηδή νη εηαηξείεο παξάγνπλ ιηγφηεξν απφ ην εθηθηφ
επίπεδν ησλ πξντφλησλ είηε ιφγσ ρξήζεο ζρεηηθά δαπαλεξψλ ζπλδπαζκψλ πεγψλ γηα
ηελ παξάγσγε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κείγκαηνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Γηα ηελ
κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κεζνδνινγίεο νη
νπνίεο αξρηθά μεθηλνχλ κε ηελ δεκηνπξγία ελφο νξίνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζαλ
κέηξν ζχγθξηζεο επηδφζεσλ κε ζπρλφ ην θαηλφκελν χπαξμεο απνθιίζεσλ απφ απηφ
ην φξην νη νπνίεο απνθιίζεηο αλαθέξνληαη σο «Υ-inefficiency».

2.2 Οξηζκνί Απνηειεζκαηηθφηεηαο
Ζ γεληθή ηδέα ηνπ πσο κηα εηαηξία παξάγεη απνηειεζκαηηθά νξίδεηαη απφ άπνςε
απφζηαζεο απφ έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνξν παξαγσγήο θαη αλαθέξεηαη ζε κηα
ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ παξαηεξεκέλσλ θαη ησλ άξηζησλ αμηψλ κε δεδνκέλεο ηηο
πνζφηεηεο παξαγσγήο θαη ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο. Γειαδή ε έλλνηα ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο

παξαγσγήο

αλαθέξεηαη

ζην βαζκφ ηεο

επηηπρεκέλεο

θαηαλνκήο κε ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ ζπληειεζηψλ δηάζεζεο θαη πξντφλησλ
ψζηε ηειηθψο λα επηηεπρζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ζηφρνο (Kumbhakar & Lovell, 2000).
Ο ζθνπφο ησλ παξαγσγψλ κπνξεί λα δηαθέξεη θαη άιινηε λα είλαη απιφο φπσο ε
αλαδήηεζε ηεο απνθπγήο κηαο ζπαηάιεο νξίδνληαο ην βέιηηζην κε πηζαλφηεηεο
παξαγσγήο θαη άιινηε ε επηδίσμε ελφο νηθνλνκηθνχ ζηφρνπ φπσο είλαη ε
κεγηζηνπνίεζε εζφδσλ ή θέξδνπο φπνπ ν ππνινγηζκφο είλαη πνιππινθφηεξνο.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα απνηειεί βαζηθή έλλνηα ζηηο κειέηεο ηξαπεδηθψλ
ζπζηεκάησλ θαη δηαθξίλεηαη νπζηαζηηθά ζε απνηειεζκαηηθφηεηα θέξδνπο θαη
θφζηνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο αλαθέξεηαη ζηελ απφθιηζε κεηαμχ ηνπ
ειάρηζηνπ θφζηνπο παξαγσγήο πνπ κπνξεί λα επηηχρεη κηα ηξάπεδα γηα έλα δεδνκέλν
χςνο παξαγσγήο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο πνπ έρεη παξαηεξεζεί. πληζηψζεο
ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

θφζηνπο

(cost

efficiency)

είλαη

ε

ηερληθή

απνηειεζκαηηθφηεηα (technical efficiency) θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηαλνκήο
(allocative efficiency).
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Αξρηθά ινηπφλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
(technical

efficiency),

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα

απηή

κπνξεί

λα

έρεη

έλαλ

πξνζαλαηνιηζκφ απμαλφκελνπ πξντφληνο ή έλαλ πξνζαλαηνιηζκφ δηαηεξνχκελσλ
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (Goddart, Molyneux & Wilson, 2001). Ζ θχξηα νπζία ηεο
ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο έγθεηηαη ζηελ δπλαηφηεηα λα παξαρζεί κηα
ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πξντφληνο (output) κε ηελ ειάρηζηε πνζφηεηα εηζφδσλ
(inputs) θάησ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία. ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα
έρνπκε θαηά βάζε δχν ζπληζηψζεο νη νπνίεο αθνξνχλ είηε ηηο θαηάιιειεο
πξνδηαγξαθέο ηεο ηερλνινγίαο νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
αμηνινγήζηκε είηε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο απφζηαζεο πνπ είλαη θαηάιιειε κεηαμχ
κηαο παξαηήξεζεο θαη ηεο ηερλνινγίαο.
Έλαο επίζεκνο νξηζκφο ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνζδηνξίδεη έλαλ
παξαγσγφ σο ηερληθά απνηειεζκαηηθφ αλ κηα αχμεζε ζε νπνηαδήπνηε εθξνή απαηηεί
κείσζε ζε ηνπιάρηζηνλ κία ή πεξηζζφηεξεο εθξνέο ή κηα αχμεζε ζε ηνπιάρηζηνλ κία
εηζξνή θαη αλ ε κείσζε ζε θάζε εηζξνή απαηηεί αχμεζε ζε ηνπιάρηζηνλ κία ε
πεξηζζφηεξεο εηζξνέο ή κείσζε ζε κία ηνπιάρηζηνλ εθξνή (Koopmans, 1951).
Σερληθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα (technical inefficiency) έρνπκε φηαλ έλα πξαγκαηηθφ
έμνδν ή πξντφλ πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα κείγκα εζφδσλ ή ζπληειεζηψλ παξαγσγήο,
είλαη κηθξφηεξν απφ ην κέγηζην πηζαλφ απνηέιεζκα (Ogundary & Ojo, 2006).
Έλαο επηθξαηέζηεξνο νξηζκφο γηα ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ν νπνίνο
ρξεζηκνπνηείηαη θαηεμνρήλ ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, ζρεηίδεηαη κε ηα ‘αθηηλσηά’
κέηξα. Σα κέηξα απηά ζχκθσλα κε ηνπο Debreu (1951) θαη Farrell (1957) ρσξίδνληαη
ζε κέηξα πνπ βαζίδνληαη ζε εηζξνέο (input-oriented) θαη ζε κέηξα πνπ βαζίδνληαη ζε
εθξνέο (output-oriented) θαη έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε θαη εμαγσγή
θαηάιιεισλ θαη αμηφπηζησλ απνηειεζκάησλ (Borger, Ferrier & Kerstens, 1998). Ο
νξηζκφο απηφο ινηπφλ αλαθέξεηαη ζε δπν ζπγθεθξηκέλνπο πξνζαλαηνιηζκνχο: ηνλ
input-oriented θαη ηνλ output-oriented.
πγθεθξηκέλα νξίδεη σο input-oriented ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ςάρλνπκε
λα βξνχκε ην βαζκφ πνπ κεηψλνληαη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο αθήλνληαο ηελ
παξαγσγή ακεηάβιεηε ή θαηά πφζν κπνξνχλ λα κεησζνχλ ηα έμνδα ρσξίο λα
επεξεαζηνχλ ηα έζνδα. Γειαδή νξίδεηαη σο ε κέγηζηε κείσζε ζε φινπο ηνπο
ζπληειεζηέο παξαγσγήο πνπ είλαη εθηθηή ζπκθσλά κε ηε δεδνκέλε ηερλνινγία θαη κε
βέιηηζην αξηζκφ πξντφλησλ, δίλνληαο καο ηειηθψο έλαλ δείθηε ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηηο εηζξνέο.
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ην output-oriented απφ ηελ άιιε εξεπλνχκε λα βξνχκε θαηά πφζν κπνξνχκε
λα απμήζνπκε ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο
παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο ή θαηά πφζν κπνξνχκε λα απμήζνπκε ηα έζνδά καο κε ην
ίδην θφζηνο πνπ έρνπκε ζήκεξα. πλεπψο ε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη σο
ε κεγίζηε επέθηαζε ζε φια ηα πξντφληα πνπ είλαη εθηθηά κε ηελ δεδνκέλε δνζείζα
ηερλνινγία θαη κε βέιηηζην αξηζκφ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, δίλνληαο καο ζηελ
πεξίπησζε απηή έλα δείθηε ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο βαζηζκέλν ζηηο εθξνέο.
Δίλαη γεληθψο απνδεθηφ φηη νη δείθηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο είηε σο
πξνο εηζξνέο είηε σο πξνο εθξνέο παίξλνπλ ηηκέο αλάκεζα ζην κεδέλ θαη ζην έλα.
Όηαλ παίξλνπλ ηηκέο κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο θαηαλννχκε φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
έρεη πεξηζψξηα αχμεζεο ελψ ην βέιηηζην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο επηηπγράλεηαη
φηαλ νη ηηκή ηνπ δείθηε είλαη κνλάδα.
Ζ

άιιε

ζπληζηψζα

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

θφζηνπο

είλαη

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα θαηαλνκήο (allocative efficiency) ε νπνία αλαθέξεηαη ζηε
δπλαηφηεηα λα επηιεγεί ν βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο εηζφδσλ (inputs) γηα λα παξαρζεί
κηα ζπγθεθξηκέλε πνζφηεηα πξντφληνο (output) ζην ειάρηζην θφζηνο, κε δεδνκέλεο
ηηο ηηκέο ησλ εηζφδσλ. Γειαδή ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηαλνκήο ππνδεηθλχεη ηελ
ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζε άξηζηεο
αλαινγίεο κε βάζε ηηο ηηκέο θαη ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. χκθσλα κε ηελ
παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηαλνκήο απαηηεί
ηηκέο εηζξνψλ νη νπνίεο δελ είλαη εθηθηέο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλεπψο δελ
κπνξνχκε λα είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ηηο ηηκέο εηζξνψλ κε αθξίβεηα (Own &
Zhang, 1995). πλεπψο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εκπεηξηθέο κειέηεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηαλνκήο εζηηάδνληαη εηδηθφηεξα ζε ηξάπεδεο δηφηη νη ηηκέο
ησλ εηζξνψλ είλαη πην εχθνιν λα θαζνξηζηνχλ ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε ζρέζε κε
άιινπ αληηθεηκέλνπ επηρεηξήζεηο (Badunenko, Fritsch & Stephan, 2008). Ζ κε
απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή (allocative inefficiency) πξνθχπηεη φηαλ ην ζχλνιν ησλ
εηζφδσλ δελ ζρεηίδεηαη θαη είλαη αζχκθσλν κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο
(Shenggen, 1999).
Όηαλ ν ζθνπφο ησλ παξαγσγψλ ζπλεπάγεηαη ηελ παξαγσγή ησλ δνζέλησλ
πξντφλησλ ζε ειάρηζην θφζηνο ή ηε ρξήζε ησλ δνζέλησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ
γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ εζφδσλ ή ηελ θαηάιιειε θαηαλνκή ησλ πξντφλησλ θαη
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο γηα ηελ κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο, ηφηε αλαθεξφκαζηε ζηελ
νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (Kumbhakar & Lovell, 2000). Ζ νηθνλνκηθή
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απνηειεζκαηηθφηεηα (economic efficiency) ή αιιηψο ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
(total efficiency) κεηξάηαη κε ηελ ζχγθξηζε παξαηεξνχκελσλ θαη βέιηηζησλ
ζηνηρείσλ θφζηνπο, θέξδνπο ή νηηδήπνηε ν παξαγσγφο επηδηψθεη λα πεηχρεη κε ηνπο
απαξαίηεηνπο βέβαηα πεξηνξηζκνχο ζηηο πνζφηεηεο θαη ζηηο ηηκέο (Fried, Lovell &
Schmidt, 1993). Οπζηαζηηθά ε ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ην ζπλνιηθφ
πξντφλ ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία αληαλαθιά ηελ ηθαλφηεηα ηεο
εθάζηνηε εηαηξίαο λα δηαηεξεί ηε κεγίζηε πνζφηεηα πξντφληνο κε βάζε έλα δνζέλ
ζχλνιν παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηαλνκήο, ε νπνία
ππνδεηθλχεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο ζπληειεζηέο
παξαγσγήο ζε άξηζηεο αλαινγίεο κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο θαη ηελ ηερλνινγία
παξαγσγήο (Farrell, 1957). ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε είλαη
ηαπηφρξνλα απνηειεζκαηηθή θαη απφ ηερληθήο πιεπξάο αιιά θαη απφ πιεπξάο
θαηαλνκήο ηφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη είλαη απνηειεζκαηηθή ζπλνιηθά δειαδή είλαη
overall efficient (Ogundary & Ojo, 2006). Γηαθξίλνπκε ινηπφλ φηη ε ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη απφ ηελ άπνςε απφζηαζεο απφ έλα ζχλνξν
ηερλνινγίαο παξαγσγήο ελψ ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα νξίδεηαη απφ άπνςε
απφζηαζεο απφ έλα νηθνλνκηθφ ζχλνξν πνπ αθνξά θφζηνο, έζνδα θαη θέξδε.
Ζ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο έρεη απνδεηρζεί φηη έρεη ηελ
θαιχηεξε εθαξκνγή ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα φηαλ βαζίδεηαη ζε νηθνλνκηθή
βειηηζηνπνίεζε ζε αληίδξαζε κε ηηο ηηκέο αγνξάο θαη ηνλ αληαγσληζκφ παξά φηαλ
βαζίδεηαη κφλν ζηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο (Berger & Mester, 1997). πλεπψο ε
νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαηαιήγνπκε φηη ζπληζηά έλα πξντφλ ηερληθήο θαη
θαηαλεκεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο φπνπ ην ζπζηαηηθφ θαηαλνκήο αλαθέξεηαη ζηελ
ηθαλφηεηα ηεο εηαηξίαο λα ζπλδπάδεη πξντφληα θαη ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζε
βέιηηζηεο αλαινγίεο κε δεδνκέλεο ηηο επηθξαηνχζεο ηηκέο. ην γξάθεκα 9 δίλεηαη κηα
εηθφλα ησλ δηαθξίζεσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο.
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Αποτελεςματι
κότητα
Κόςτουσ
(cost
efficiency)

Σεχνική Aποτελεςματικότητα

(technical efficiency)
Διανεμητική
Αποτελεςματικότητα

Οικονομική
Αποτελεςματικότητα
(economic efficiency)

(allocative efficiency)

Γξάθεκα 9: Γηαθξίζεηο Απνηειεζκαηηθφηεηαο Κφζηνπο.

ηε ζπλέρεηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο ηερληθήο, ηεο
θαηαλεκεηηθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηηο εηζξνέο
παξνπζηάδνπκε παξαθάησ ζην γξάθεκα 10 ηε ζρεηηθή αλάιπζε ηνπ Farrell (1957).

Γξάθεκα 10: Σερληθή (Technical), Καηαλεκεηηθή (Allocation) θαη πλνιηθή
(Economic) Απνηειεζκαηηθφηεηα Δηζξνψλ (inputs).
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Αξρηθά ινηπφλ ππνζέηνπκε φηη κία ηξάπεδα ρξεζηκνπνίεη δχν ζπληειεζηέο
παξαγσγήο (εηζξνέο) νη νπνίνη παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα σο x1 θαη x2, γηα λα
παξάγνπλ έλα πξντφλ q (εθξνή). ηε ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε γηα ιφγνπο απινχζηεξεο
αλαθνξάο ππνζέηνπκε φηη ππάξρνπλ ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ν ζηφρνο καο
είλαη ε βειηηζηνπνίεζε εηζξνψλ γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο (input-oriented).
Δπηπιένλ ε ηερλνινγία παξαγσγήο αλαπαξίζηαηαη απφ ηελ θακπχιε ίζεο παξαγσγήο
ή αιιηψο ην απνηειεζκαηηθφ φξην παξαγσγήο SS΄ ην νπνίν

είλαη γλσζηφ θαη

απεηθνλίδεη ηνλ γεσκεηξηθφ ηφπν φισλ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπλδπαζκψλ ησλ
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχκε κηα πιήξσο απνηειεζκαηηθή
ηξάπεδα ψζηε λα παξάγεη κία κνλάδα πξντφληνο. Ζ θπξηφηεηα ηεο θακπχιεο σο πξνο
ηελ αξρή ησλ αμφλσλ καο δείρλεη ηελ ππνθαηάζηαζε κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ
παξαγσγήο.
Ζ ζπλάξηεζε παξαγσγήο απφ ηελ νπνία έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα αληινχκε
ηηο θακπχιεο ίζεο παξαγσγήο είλαη:
q=f(x1, x2)

(1.1)

Τπνζέζακε ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο νπφηε ε ζπλάξηεζε απηή γξάθεηαη κε ηε
κνξθή:
1=f(x1/q, x2/q)

(1.2)

Οη κνλάδεο πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην φξην παξαγσγήο ζεσξνχληαη ηερληθά
απνδνηηθέο φπσο νη κνλάδεο Q θαη Q΄ πνπ ιακβάλνπλ ηηκή ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ίζε κε ηε κνλάδα. Απφ ηε άιιε ε κνλάδα P πνπ δελ είλαη πάλσ
ζην φξην ιεηηνπξγεί κε ηηκή ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο
κε αθξηβή ηηκή ίζε κε ηελ αθηηληθή απφζηαζε ηεο απφ ην ζχλνξν παξαγσγήο. Οη
απνζηάζεηο θαινχληαη αθηηληθέο δηφηη ιακβάλνληαη θαηά κήθνο αθηηλψλ πνπ
νξίδνληαη απφ ηελ αξρή ησλ αμφλσλ θα πξνεθηείλνληαη ζηνλ ρψξν παξαγσγήο.
Μέζσ απηήο ηεο αθηηληθήο κνξθήο καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπκε
κνλάδεο κε παλνκνηφηππν ζχλνιν εηζξνψλ θαη εθξνψλ θαη λα ηηο κεηξάκε ζηηο
θπζηθέο ηνπο κνλάδεο κέηξεζεο ρσξίο λα ρξεηάδνληαη παξάγνληεο ζηάζκηζεο ή
κεηαηξνπέο ζε άιιεο κνλάδεο κέηξεζεο (Valdmanis, 1992).
Όηαλ κηα ηξάπεδα είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθή θαη παξάγεη ζην ζεκείν Q
ηνπ δηαγξάκκαηνο ηφηε ζεκαίλεη φηη είλαη ηερληθά πην απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε
κηα άιιε ηξάπεδα πνπ παξάγεη ζην ζεκείν P, δηφηη παξάγεη ηελ ίδηα πνζφηεηα
πξντφληνο

ρξεζηκνπνηψληαο

ηε

κηθξφηεξε

δπλαηή

πνζφηεηα

ζπληειεζηψλ

παξαγσγήο. Ζ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο πνπ παξάγεη ζην ζεκείν P
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είλαη ε απφζηαζε QP ή ζε φξνπο πνζνζηνχ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ιφγν QP/OP θαη
αλαθέξεηαη

ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ αλαινγηθά νη

ζπληειεζηέο παξαγσγήο ρσξίο λα παξνπζηαζηεί θακηά κείσζε ζηελ παξαγσγή ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο. Ζ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηψξα κπνξεί λα νξηζηεί
ζαλ ηνλ ιφγν:
TE=OQ/OP

(1.3)

Γηα λα είλαη ηερληθά απνδνηηθή ε κνλάδα πνπ παξάγεη ζην ζεκείν P, πξέπεη λα
κεηαθηλεζεί ζην ζεκείν Q θαη νπζηαζηηθά λα κεηψζεη ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο
θαηά 1-(QP/OP) ν νπνίνο είλαη ν δείθηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο

ηεο ηξάπεδαο

ιακβάλνληαο ηηκέο κεηαμχ ηνπ κεδέλ θαη έλα. Όηαλ ε ηηκή ηνπ δείθηε είλαη ίζε κε ηε
κνλάδα ηφηε ζεκαίλεη φηη ε ηξάπεδα είλαη ηερληθά πιήξσο απνηειεζκαηηθή θαη φζν ε
ηηκή ηνπ δείθηε πιεζηάδεη ην κεδέλ ηφζν ειαηηψλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
εθάζηνηε ηξάπεδαο.
πλερίδνληαο ηελ αλάιπζή καο κε ηηο ηηκέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο,
ππνζέηνπκε φηη ε γξακκή AA΄ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ιφγν αλάκεζα ζηνπο δχν
παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο. Ζ ηξάπεδα πνπ παξάγεη ζην ζεκείν P έρεη
απνηειεζκαηηθφηεηα θαηαλνκήο ίζε κε:
AE=OR/OQ

(1.4)

Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη ε ηξάπεδα πνπ παξάγεη ζην ζεκείν Q έρεη δχν
βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:
1. Αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ε ηξάπεδα είλαη πιήξσο
απνηειεζκαηηθή δηφηη παξάγεη πάλσ ζην απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν SS.
2. Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ε ηξάπεδα δελ είλαη
πιήξσο απνηειεζκαηηθή δηφηη ζα κπνξνχζε λα παξάγεη θαη ζην ζεκείν Q΄ ην
νπνίν έρεη θαιχηεξε αλαινγία ζπληειεζηψλ παξαγσγήο.
Σέινο ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα εηζξνψλ ηζνχηαη κε:
EE=OR/OP

(1.5)

θαη νπζηαζηηθά πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηεο ηερληθήο κε ηελ θαηαλεκεηηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα σο εμήο:
EE= TE*AE=(OQ/OP)*(OR/OQ)= OR/OP

(1.6)

Δθηφο φκσο απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ε νπνία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε σο
πξνο ηηο εηζξνέο (input-oriented) κπνξνχκε κε ην γξάθεκα 11 πνπ δίλεηαη ακέζσο
παξαθάησ λα αλαιχζνπκε αληίζηνηρα ηελ ηερληθή (technical), θαηαλεκεηηθή
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(allocation)

θαη

ζπλνιηθή

(economic)

απνηειεζκαηηθφηεηα

(efficiency)

πξνζαλαηνιηζκέλε σο πξνο ηηο εθξνέο (output-oriented).

Γξάθεκα 11: Σερληθή (Technical), Καηαλεκεηηθή (Allocation) θαη πλνιηθή
(Economic) Απνηειεζκαηηθφηεηα Δθξνψλ (outputs).
Τπνζέηνπκε ηψξα φηη κηα ηξάπεδα ρξεζηκνπνηεί έλα ζπληειεζηή παξαγσγήο
(εηζξνή) πνπ ζπκβνιίδεηαη κε x γηα ηελ παξαγσγή δχν πξντφλησλ (εθξνψλ) ηα νπνία
ζπκβνιίδνληαη σο q1 θαη q2. Σν απνηειεζκαηηθφ φξην παξαγσγήο είλαη ε θακπχιε
ΕΕ΄ θαη ε ηξάπεδα παξάγεη ζην ζεκείν Α. ηελ πεξίπησζε απηή ε ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηζνχηαη κε:
TE=OA/OB

(2.1)

θαη αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα απμεζνχλ αλαινγηθά νη
ζπληειεζηέο παξαγσγήο ρσξίο λα παξνπζηαζηεί θακηά αχμεζε ζηελ παξαγσγή ησλ
ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Ζ θακπχιε DD΄ αληηπξνζσπεχεη ηνλ ιφγν κεηαμχ ησλ δχν
πξντφλησλ νπφηε ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαηαλνκήο ηζνχηαη κε:
ΑΔ=ΟΒ/ΟC

(2.2)
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Σειηθψο ε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηζνχηαη θαη πάιη κε ην
γηλφκελν ηεο ηερληθήο θαη θαηαλεκεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο:
ΔΔ=ΣΔ*ΑΔ=(OA/OB)*( ΟΒ/ΟC)= ΟΑ/OC

(2.3)

Δπηπξφζζεηα εθηφο απφ ηα εηδή απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ αλαθέξζεθαλ
παξαπάλσ, ππάξρεη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο ή θιίκαθαο (scale
efficiency) ε νπνία είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο νπζηαζηηθά δείρλεη πφζν
θνληά είλαη ε ηξάπεδα ζην βέιηηζην κέγεζνο θαζψο κεηξά ηελ έθηαζε ζηελ νπνία νη
ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ κε ην απνηειεζκαηηθφ κέγεζνο πξντφλησλ θαη ζθηαγξαθείηαη
κε ηελ έλλνηα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ
καθξνρξφληνπ θφζηνπο κηα κνλάδαο παξάγσγεο ζε κεηαβνιέο ηεο θιίκαθαο
παξάγσγήο. Οηθνλνκίεο θιίκαθαο πθίζηαληαη αλ ην καθξνρξφλην αλά κνλάδα θφζηνο
παξαγσγήο κεηψλεηαη φζν ε θιίκαθα παξαγσγήο απμάλεηαη. Όηαλ ην αλά κνλάδα
θφζηνο φκσο απμάλεηαη θαζψο απμάλεηαη ε θιίκαθα παξαγσγήο ηφηε έρνπκε
αληηνηθνλνκηθέο θιίκαθαο ελψ αλ ην αλά κνλάδα θφζηνο δελ δέρεηαη θακία επίδξαζε
απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο θιίκαθαο παξαγσγήο ηφηε δελ πθίζηαληαη νχηε νηθνλνκίεο
αιιά νχηε αληηνηθνλνκίεο θιίκαθαο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο πξέπεη λα γλσξίδνπκε
ηελ πνζφηεηα εηζξνήο x πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο πνζφηεηαο
πξντφληνο y φπσο βιέπνπκε ζην ζεκείν Α ηνπ γξαθήκαηνο 12 παξαθάησ.
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Γξάθεκα 12: Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο ή Κιίκαθαο (scale efficiency).
Έηζη πξνθχπηεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο σο πξνο ηηο εηζξνέο (input
oriented scale efficiency) ζην ζεκείν Α σο εμήο:
SE=(yΒ/xB)/(yC/xC)
Ζ

ίδηα

δηαδηθαζία

(3.1)
αθνινπζείηαη

θαη

γηα

ηνλ

ππνινγηζκφ

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο θιίκαθαο σο πξνο ηηο εθξνέο (output oriented scale efficiency)
ζην ζεκείν Α θαη δίλεηαη σο ν ιφγνο :
SE=(yA/xA)/(yc/xC)

(3.2)

πλεπψο παξαηεξνχκε κε βάζε ηελ αλάιπζε απηή φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
θιίκαθαο σο πξνο ηηο εηζξνέο καο δείρλεη ην πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο εηζξνψλ ην
νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη κηα παξαγσγηθή κνλάδα πνπ ιεηηνπξγεί ηερληθψο
απνηειεζκαηηθά, πξνζαξκφδνληαο ην κέγεζνο ηεο κε ζηφρν λα κεγηζηνπνηεί ην κέζν
πξντφλ παξαγσγήο κε δεδνκέλε ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα
θιίκαθαο σο πξνο ηηο εθξνέο δείρλεη ην πνζνζηφ ηνπ επηπιένλ πξντφληνο πνπ ζα
κπνξνχζε λα επηηχρεη κηα παξαγσγηθή κνλάδα ε νπνία ιεηηνπξγεί ηερληθψο
απνηειεζκαηηθά πξνζαξκφδνληαο ην κέγεζφο ηεο ψζηε κε ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε
ηνπ κέζνπ πξντφληνο παξαγσγήο κε δεδνκέλε ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο.
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Όπσο ε ηδέα ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππάξρεη θαη ε έλλνηα ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο x ή αιιηψο ηεο δηαρεηξηζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο δειαδή
ηεο x-efficiency, ε νπνία εηζήρζε απφ ηνλ Leibenstein (1996). Ζ x-efficiency κπνξεί
λα είλαη ην απνηέιεζκα ελφο αλεπαξθνχο θηλήηξνπ, αζχκκεηξσλ πιεξνθνξηψλ,
εκηηειψλ

ζπκβνιαίσλ,

πξνβιεκάησλ

αληηπξνζσπείαο

θαη

παξαηεξνχκελσλ

δπζθνιηψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ζε κηα εηαηξία, θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνθαινχλ
απνθιίζεηο απφ ην απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν (Leibenstein, 1966). Δπηπιένλ ε
δηαρεηξηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα έρεη νξηζηεί σο ε νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
απφ θάζε κνλαδηθή εηαηξία κείνλ ηηο επηδξάζεηο απφ ην κέγεζνο θαη ηελ έθηαζε
απνηειεζκαηηθφηεηαο, επηηξέπνληαο ηελ επίηεπμε ππνβέιηηζησλ ιεηηνπξγηψλ θάησ
απφ ην ζχλνξν (Berger, Hunter & Timme, 1993). Απφ έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε
ζεκαζία αλεπάξθεηαο κεγέζνπο θαη έθηαζεο πνπ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 5% είλαη
ιηγφηεξν ζεκαληηθή ζηελ ηξαπεδηθή βηνκεραλία απφ φηη νη αλεπάξθεηεο ζηελ
δηαρεηξηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (x-efficiency) πνπ θπκαίλεηαη απφ 20% έσο 25%
(Berger & Humphrey, 1992).
Αλαιχνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο (cost efficiency),
κπνξνχκε λα πνχκε φηη βαζίδεηαη ζε έλαλ ζηφρν ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο θαη καο
δίλεη κηα κέηξεζε γηα ην πφζν θνληά είλαη ην θφζηνο κηαο εηαηξίαο ζην ειάρηζην
θφζηνο κε ην νπνίν ζα κπνξνχζε ε εηαηξία απηή λα παξάγεη ηελ ίδηα πνζφηεηα
πξντφληνο ππφ ηηο ίδηεο ζπλζήθεο. Ζ ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο ζπληζηά κηα ηδηαίηεξα
ζεκαληηθή θαηάζηαζε ζε έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ δηφηη ην πεξηβάιινλ
απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ ελψ νη ηηκέο εηζξνψλ θαη εθξνψλ είλαη
εμσγελείο. Δίλαη γεγνλφο φηη φζν πην αληαγσληζηηθφ είλαη έλα ιεηηνπξγηθφ
πεξηβάιινλ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζεκαζία ηεο ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο
(Kumbhakar & Lovell, 2000).
Τπνζέηνληαο ζην γξάθεκα 13, φηη νη παξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ εηζξνέο
x=(x1,….,xn) γηα λα παξάγνπλ εθξνέο

y=(y1,…,yn), έρνπλ ηηκέο εηζξνψλ

w=(w1,…,wn) θαη αλαδεηνχλ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο, ηφηε ην ζχλνξν ή
ειάρηζην φξην θφζηνπο νξίδεηαη σο:
c(y,w)=minx{wTx:D1(y,x)≥1}

(4.1)
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Γξάθεκα 13: Απνηειεζκαηηθφηεηα Κφζηνπο (cost efficiency).
φπνπ ην D1(y,x) νξίδεηαη σο κηα απφζηαζε εηζξνψλ θαη παξέρεη ιεηηνπξγηθή
αληηπξνζψπεπζε ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο (Shephard , 1993). Αλ ηα δεδνκέλα ησλ
εηζξνψλ παξνπζηάδνπλ θπξηφηεηα, είλαη ειεχζεξα δηαζέζηκα θαη είλαη θνληά κεηαμχ
ηνπο ηφηε ην φξην θφζηνπο είλαη δηπιάζην ηεο απφζηαζεο εηζξνψλ θαη ε ζρέζε (4.1)
γίλεηαη:
D1(y,x)= minw{wTx:c(y,w)≥1}.

(4.2)

πλεπψο απφ ηηο ζρέζεηο (4.1) θαη (4.2) κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο σο ηνλ ιφγν ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο πξνο ην
πξαγκαηηθφ θφζηνο σο εμήο:
CE(x,y,w)=c(y,w)/ wTx

(4.3)

Γηα ιφγνπο απινχζηεπζεο ππνζέηνπκε φηη ν παξαγσγφο παξάγεη κία κφλν εθξνή.
Δπηπιένλ ν παξαγσγφο ρξεζηκνπνηεί εηζξνέο xA νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζηηο ηηκέο w
ψζηε λα παξάγεη εθξνή yA. ηελ πεξίπησζε απηή ε απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο,
φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 13 παξαθάησ, δίλεηαη απφ ην ιφγν ειάρηζηνπ
θφζηνπο c(yA,w) δηά ην πξαγκαηηθφ θφζηνο wTxA σο εμήο:
CE (xA,yA,w)= c(yA,w)/ wTxA

(4.4)
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Ζ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο νξηνζεηείηαη κεηαμχ ησλ
αξηζκψλ κεδέλ θαη έλα θαη γίλεηαη κνλάδα κφλν αλ ν παξαγσγφο ρξεζηκνπνηεί έλα
δηάλπζκα ειαρηζηνπνίεζεο θφζηνπο εηζξνψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν παξαγσγφο είλαη
απνηειεζκαηηθφο ζην θφζηνο κφλν αλ είλαη ηαπηφρξνλα θαη ηερληθά (technical) αιιά
θαη δηαλεκεηηθά (allocative) απνηειεζκαηηθφο. Ζ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
θφζηνπο είλαη νκνηνγελήο ηνπ βαζκνχ -1 ζηηο εηζξνέο θαη νκνηνγελήο ηνπ βαζκνχ 0
ζηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ ελψ εμαξηάηαη κφλν απφ ζρεηηθέο ηηκέο εηζξνψλ (Kumbhakar
& Lovell, 2000).
ε αληίζεζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο ε νπνία ζπληζηά έλαλ
ζεκαληηθφ δείθηε επίδνζεο αιιά αληαλαθιά κφλν κία πιεπξά ηεο ζπλνιηθήο
επίδνζεο ηεο εηαηξίαο, ππάξρεη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θέξδνπο (profit efficiency) ε
νπνία κεηξά θαηά πφζν θνληά είλαη κηα εηαηξία ζηελ παξαγσγή ηεο κέγηζηεο
πνζφηεηαο θέξδνπο κε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα ζηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ
(Berger

&

Mester,

1997).

πγθεθξηκέλα

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα

θέξδνπο

πεξηιακβάλεη ηηο δηαζηάζεηο θφζηνπο αιιά θαη εζφδσλ θαη καο δίλεη αλαθνξά ησλ
ιαζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ πιεπξά ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. χκθσλα κε
έξεπλεο έρεη δηαπηζησζεί φηη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θέξδνπο δειαδή ηα ιάζε ησλ
εθξνψλ κπνξεί λα είλαη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο ή αθφκα κεγαιχηεξε απφ ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα εηζξνψλ (Rossi, Schwaiger & Winkler, 2006 & Bonin,
Hassan & Wachtel, 2005).
Αλ θαη γλσξίδνπκε φηη ε ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο ρξήδεη κεγάιεο αλάγθεο
ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ν θχξηνο φκσο ζηφρνο ησλ ηξαπεδηηψλ είλαη ε κεγηζηνπνίεζε
ησλ θεξδψλ ηνπο γεγνλφο ην νπνίν ζπλάδεη κε ηελ νπζία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
θέξδνπο ε νπνία πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη ηνλ γεληθά θπξηφηεξν απνδεθηά
νηθνλνκηθφ ζηφρν πνπ απαηηεί λα δίλεηαη ε ίδηα δηαρεηξηζηηθή πξνζνρή ζηελ αχμεζε
εζφδσλ ελφο νξηαθνχ δνιαξίνπ φζν θαη ζηε κείσζε θφζηνπο ελφο νξηαθνχ δνιαξίνπ
(Berger & Mester, 1997). ε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ ε ππφζεζε είλαη φηη νη εηαηξίεο
αληηκεησπίδνπλ θαζνξηζκέλεο ηηκέο εηζξνψλ θαη εθξνψλ θαη επηρεηξνχλ λα
δηαλείκνπλ ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο ψζηε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ην θέξδνο (Kumbhakar
& Lovell, 2000).
ε αληίζεζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα
θέξδνπο απαηηεί ν εηαηξίεο λα επηιέγνπλ φρη κφλν ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ
εηζξνψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ αιιά θαη ηελ πνζφηεηα ησλ εθξνψλ πνπ ζα
παξάγνπλ. Δπηπιένλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα θέξδνπο απαηηεί νη εηαηξίεο λα
59

επηδηψθνπλ

ηνλ

ζπλδπαζκφ

ειαρηζηνπνίεζεο

θφζηνπο

θαη

ηαπηφρξνλα

κεγηζηνπνίεζεο εζφδσλ.

2.3 Μέζνδνη Μέηξεζεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πιένλ ζε θάζε ηξάπεδα αιιά θαη γεληθφηεξα ζε φισλ ησλ
εηδψλ ηηο κεγάιεο βηνκεραλίεο, λα εθαξκφδεηαη κία θαηάιιειε κέζνδνο κέηξεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο θαη λα απνθεχγνληαη νη
ππέξκεηξεο απψιεηεο θαη αιφγηζηεο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο ιάζνο
δηαρείξηζεο ζηα ηδξχκαηα απηά.
Με βάζε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί
λα

εθηηκεζεί

κέζσ

ηεο

ρξήζεο

ζπγθεθξηκέλσλ

απιψλ

αξηζκνδεηθηψλ

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο δίλνληαο έηζη ην πιενλέθηεκα εχθνισλ ππνινγηζκψλ
κε θφζηνο φκσο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλάιπζεο ζηε ρξήζε κηαο κφλν εηζξνήο θαη
εθξνήο γεγνλφο ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα αξλεηηθφ δηφηη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο
ραξαθηεξίδεηαη απφ πιήζνο εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ αιιειεπηδξνχλ θαη
παξνπζηάδνπλ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο (Αζαλάζνγινπ & Μπξηζίκεο, 2004).
Βέβαηα ην πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ζε κηθξφ βαζκφ κε ηε ρξήζε
ζχλζεησλ αξηζκνδεηθηψλ φπσο ν δείθηεο Fisher (Rhoades, 1986 & Srinivasan, 1992).
Δπηπξφζζεηα ε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα
εθηηκεζεί θαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο παξακεηξηθψλ ή κε παξακεηξηθψλ κεζφδσλ, ε
εθαξκνγή ησλ νπνίσλ αληηκεησπίδεη θαηά κεγάιν βαζκφ ην πξφβιεκα κίαο κφλν
εθξνήο ή εηζξνήο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ, δηφηη νη κέζνδνη
απηνί δχλαηαη λα πεξηιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία εθξνέο θαη εηζξνέο (Berger &
Humphrey, 1997). Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ ζσζηή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ
απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο
γηα ηνλ νπνίν νη βαζηθφηεξνη κέζνδνη κέηξεζεο ζπλίζηαληαη ζηελ παξακεηξηθή θαη
ζηελ κε παξακεηξηθή πξνζέγγηζε.
πγθεθξηκέλα ε παξακεηξηθή πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία κε
ηηο εμήο ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο:
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1. Σελ ζηνραζηηθή αλάιπζε ηνπ απνηειεζκαηηθνχ νξίνπ (stochastic frontier
analysis-SFA) φπνπ ην θφζηνο κηαο ηξάπεδαο κπνξεί λα απνθιίλεη απφ ην
απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν είηε ιφγσ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο είηε ιφγσ ηπραίσλ
παξαγφλησλ. Αλαιπηηθφηεξα ε πξνζέγγηζε απηή νξίδεη κηα ιεηηνπξγηθή
θφξκα γηα ην θφζηνο, ην θέξδνο ή ηελ ζπλάξηεζε παξαγσγήο θα επηηξέπεη ην
ηπραίν ζθάικα (random error). Οη ππνζέζεηο πνπ αθνινπζεί είλαη φηη ε θάζε
έιιεηςε απνηειεζκαηηθφηεηαο ή ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα αθνινπζεί κηα
αζχκκεηξε θαηαλνκή θαη φηη ηα ηπραία ιάζε αθνινπζνχλ κηα θαζνξηζκέλε,
ζπκκεηξηθή θαη θαλνληθή θαηαλνκή. Σν ζπλνιηθφ ζθάικα δίλεηαη σο ην
άζξνηζκα ησλ ηπραίσλ ιαζψλ θαη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηφζν ε
απνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη ηα ηπραία ζθάικαηα ζεσξνχληαη νξζνγψληα
πξνο ηηο εηζφδνπο, εμφδνπο ή ηηο εμσγελείο κεηαβιεηέο ηεο εμίζσζεο
εθηίκεζεο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα ηεο ζηνραζηηθήο αλάιπζεο απνηειεζκαηηθνχ
ζπλφξνπ ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο
ηξφπνο λα επηιεγεί θαηάιιεια ε θαηαλνκή πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ
ζπκκεηξηθφ δηαηαξαθηηθφ φξν νπφηε γίλνληαη ππνζέζεηο απζαίξεηεο πνπ
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα εθηηκψκελα απνηειέζκαηα δίλνληαο καο
ιαλζαζκέλε εθηίκεζε (Fried, Lovell & Schmidt, 1993).
2. Σελ αλάιπζε ηνπ επξέσο ή αζαθνχο νξίνπ (thick frontier analysis-TFA) ε
νπνία εμειίρζεθε απφ ηνπο Berger θαη Humphrey (1992) σο έλαο ηξφπνο
απνθπγήο ησλ πεξηνξηζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ απαηηνχληαη ζε πξνζεγγίζεηο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο (Kumbhakar & Lovell, 2000). Ζ κία
ζπλάξηεζε θφζηνπο αληηζηνηρεί ζην ειάρηζην κέζν θφζηνο θαη ε άιιε ζην
κέγηζην κέζν θφζηνο. Ζ TFA είλαη πνιχ ιηγφηεξν δνκεκέλε απφ ηηο άιιεο
πξνζεγγίζεηο θαη αλαγλσξίδεη έλα επξχ ζχλνξν πνπ απνηειείηαη απφ ηηο
εηαηξίεο νη νπνίεο είλαη πάλσ ζε έλα ζχλνξν θαη απηέο πνπ είλαη θνληά ζε
απηφ. ε αληίζεζε κε ηηο άιιεο παξακεηξηθέο κεζφδνπο ε TFA κφλε ηεο δελ
παξέρεη αθξηβέο ζεκείν εθηίκεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα κεκνλσκέλεο
παξαγσγηθέο κνλάδεο αιιά αληίζεηα είλαη πξννξηζκέλε λα παξέρεη κηα
εθηίκεζε

ηνπ

γεληθφηεξνπ

επηπέδνπ

ηεο

ζπλνιηθήο

νηθνλνκηθήο

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Απηή ε αλάιπζε δελ απαηηεί ππνζέζεηο γηα ηελ
θαηαλνκή, ηηο ειιείςεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ην ηπραίν ζθάικα αιιά
ππνζέηεη φηη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα δηαθέξεη αλάκεζα ζην ρακειφηεξν θαη
πςειφηεξν ηεηαξηεκφξην ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην ηπραίν ζθάικα.
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πγθεθξηκέλα ε αλάιπζε αζαθνχο νξίνπ εζηηάδεη ζε κα ιεηηνπξγηθή κνξθή
θαη ππνζέηεη φηη νη απνθιίζεηο ηνπ πξνβιεπφκελνπ θφζηνπο απφ ην
ρακειφηεξν κέζν θφζηνο ζηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ηαμηλνκνχληαη αλάκεζα ζην
κηθξφηεξν θαη κεγαιχηεξν ηεηαξηεκφξην απφ ηελ άπνςε ηνπ θφζηνπο,
νθείινληαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο δειαδή αληηπξνζσπεχνπλ ην ηπραίν
ιάζνο. Παξάιιεια νη απνθιίζεηο ζηα πξνβιεπφκελα θφζηε κεηαμχ ησλ
ηξαπεδψλ κε πςειφ θαη ρακειφ θφζηνο νθείινληαη ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα
(Berger & Humphrey, 1997).
3. Σελ αλάιπζε ππνινγηζκνχ αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο αλεμαξηήησο θαηαλνκήο
(distribution free analysis-DFA), φπνπ δελ απαηηείηαη θακηά ππφζεζε γηα ηελ
θαηαλνκή ηνπ φξνπ πνπ αθνξά ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ DFA
εμειίρζεθε απφ ηνπο Berger, Hunter & Timme ην 1993 θαη ζπλερίζηεθε απφ
ηνπο Schmidt θαη Sickles κε εμεηδίθεπζε ζε κηα ιεηηνπξγηθή κνξθή
ζπλάξηεζεο γηα ην ππνθείκελν ζχλνξν αλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν
απζαίξεηεο ππνζέζεηο απφ ηελ SFA γηα λα μερσξίζεη ηελ έλλνηα ηεο
αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο κε ην ηπραίν ζθάικα. ε αληίζεζε ινηπφλ κε ηελ
SFA ε νπνία επηβάιιεη κηα ππφζεζε θαηαλνκήο ψζηε λα απνζπλδέζεη ηελ
αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θέξδνπο ή θφζηνπο απφ ηα ηπραία ιάζε, ε DFA δελ
ππνζέηεη ζπγθεθξηκέλν ζρήκα ζηελ θαηαλνκή απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά
ππνζέηεη φηη νη δηαθνξέο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ζηαζεξέο κε ην ρξφλν κε
κηα κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα θάζε κνλάδα ε νπνία επηκέλεη δηαρξνληθά
ελψ

ην

ηπραίν

ιάζνο

ηείλεη

λα

εμαιεηθζεί

δηαρξνληθά.

Ζ

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζνδνο εθηίκεζεο είλαη κέζσ
ησλ ζηαζεξψλ παξαγφλησλ νξίδεηαη απφ ηνλ ζηαζεξφ φξν ελψ ζηελ κέζνδν
ηπραίσλ παξαγφλησλ νξίδεηαη απφ ηα θαηάινηπα.
Ζ παξακεηξηθή πξνζέγγηζε ρξεζηκνπνίεη νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο γηα ηελ
εθηίκεζε ηνπ νξίνπ ηερλνινγίαο παξαγσγήο (stochastic frontier) κε βαζηθφ
κεηνλέθηεκα ηελ πεξίπησζε φπνπ ε κνξθή ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη
ιάζνο. Απφ ηελ άιιε ε κε παξακεηξηθή πξνζέγγηζε παξαγσγήο, κε γλσζηφηεξεο ηελ
πεξηβάιινπζα αλάιπζε δεδνκέλσλ (Data envelopment analysis-DEA) θαη ηελ Free
Disposal Hull-FDH, ρξεζηκνπνίεη ηερληθέο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηνλ
πξνζδηνξηζκφ ηνπ νξίνπ ηερλνινγίαο ελψ δελ απαηηείηαη θακηά ζηαηηζηηθή ή
νηθνλνκεηξηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ απνηειεζκαηηθνχ νξίνπ θαη
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επηδηψθεη ηελ αμηνιφγεζε κηαο κνλάδαο ζε ζρέζε κε άιιεο κνλάδεο ηνπ ίδηνπ ηνκέα
(Charnes, Cooper & Rhodes, 1978).
Ο γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο (linear programming) ζπληζηά κηα αθφκε
ηερληθή ε νπνία αλαθέξεηαη ζην πξφβιεκα ηεο άξηζηεο θαηαλνκήο πεξηνξηζκέλσλ
πφξσλ κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ψζηε ηειηθψο λα επηηχρεη ηελ
κεγηζηνπνίεζε ή ειαρηζηνπνίεζε κηαο ζπλάξηεζεο δειψλνληαο θέξδνο ή δεκία. Ζ
εκπεηξηθή εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν βαζηθά
ζηάδηα κε αξρηθφ ζηάδην ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ζπλφξνπ βέιηηζηεο πξαθηηθήο ην
νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο απνηειεζκαηηθέο κνλάδεο θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδνληαη
νη αθηηληθέο απνζηάζεηο απφ απηφ ην ζχλνξν (Seiford & Thrall, 1990) (Coelli, 1998).
πλεπψο ε κε παξακεηξηθή αλάιπζε γεληθά απνδίδεη ειαθξψο ρακειφηεξεο
εθηηκήζεηο, έρεη κεγαιχηεξε δηαζπνξά, ππάξρεη ην κεηνλέθηεκα απνπζίαο ηνπ ηπραίνπ
παξάγνληα αιιά ιχλεη ην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη παξακεηξηθέο κέζνδνη.
Αλαιπηηθφηεξα ε FDH αλάιπζε αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Deprins, Simar &
Tulkens (1984) θαη νπζηαζηηθά ζπληζηά κηα θαιχηεξε ελαιιαθηηθή ηεο DEA δηφηη
επηηξέπεη ηελ θαιχηεξε πεξηβνιή θαη εθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ παξαηεξήζεσλ κε
κφλε εμαίξεζε φηαλ ηζρχεη ε ππφζεζε θπξηφηεηαο ηνπ απνηειεζκαηηθνχ νξίνπ φπνηε
εθεί πξνηηκάηαη ε DEA (Tulkens, 1993). Ζ FDA αθήλεη ηελ ππφζεζε θπξηφηεηαο
αιιά δηαηεξεί ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο δπλαηήο δηάζεζεο εθξνψλ θαη εηζξνψλ. Ζ
πξνζέγγηζε FDA κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ εηδηθή πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ DEA φπνπ
ηα

ζεκεία

ηεο

γξακκήο

πνπ

ζπλδένληαη

ζηε

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ζχλνξν. Αληίζεηα ε FDH

DEA

σο

θνξπθέο

δελ

απνηειείηαη κφλν απφ ηηο

θνξπθέο DEA θαη ηα ειεχζεξα δηαζέζηκα ζεκεία πνπ είλαη εζσηεξηθά ζε απηέο ηηο
θνξπθέο. Γειαδή ε FDH ρξεζηκνπνηεί πξαγκαηηθέο παξαηεξνχκελεο κνλάδεο ελψ ε
DEA αθφκα ζπγθξίλεηαη κε εηθνληθά ζχλζεηεο κνλάδεο. πλεπψο φηαλ νη κνλάδεο
παξαηεξνχληαη σο απνηειεζκαηηθέο ζηε πξνζέγγηζε FDΖ ηφηε ζεκαίλεη φηη είλαη
απνηειεζκαηηθέο θαη ζηε κέζνδν DEA αιιά ην αληίζεην ζπλήζσο δελ ηζρχεη
(Deprins, Simar & Tulkens, 1984). Πνιινί είλαη απηνί πνπ πξνηηκνχλ ηελ FDH
κέζνδν ππνζηεξίδνληαο φηη πεξηιακβάλεη ιηγφηεξν απζαίξεηεο ππνζέζεηο θαη
ηαηξηάδεη θαιχηεξα κε ηα δεδνκέλα ζε ζρέζε κε ηελ κέζνδν DEA (Vanden, Tulkens
& Jamar, 1993). Χζηφζν ε κε νκαιφηεηα θαη ε αζπλέρεηα ηεο FDH δπζθνιεχεη ηε
ρξήζε ηεο ζε θαζνξηζκέλν δείγκα θαη απνηπγράλεη λα παξέρεη πξαθηηθέο ιχζεηο.
Όζνλ αθφξα ηελ DEA κέζνδν ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζε παξαθάησ ελφηεηα δηφηη
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απηή είλαη ε κέζνδνο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε θαη γηα ηελ δηθή καο έξεπλα ζην
επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα.
πλνςίδνληαο αλαθνξηθά θαη κε ηα δχν είδε ηερληθψλ δειαδή ηηο
παξακεηξηθέο θαη κε παξακεηξηθέο κεζφδνπο, κπνξνχκε λα εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα
φηη ρξεζηκνπνηνχλ έλα ζχλνξν απνηειεζκαηηθήο παξαγσγήο ψζηε λα πεξηγξάςνπλ
θάζε δπλεηηθά απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν εθξνψλ πνπ κπνξεί λα παξάγεη κηα κνλάδα ζε
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή κε θχξηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπο φηη ε θάζε πξνζέγγηζε
έρεη δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ νξίνπ ηερλνινγίαο παξαγσγήο θαη
ην ηπραίν ζθάικα. χκθσλα κε έξεπλεο νη παξακεηξηθέο κέζνδνη καο δίλνπλ
κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα πεξίπνπ ζε πνζνζηφ 20-25% ζε ζρέζε κε ηελ
κέζνδν πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο κε πνζνζηφ 10-15% (Γεσξγίνπ, 1997). Ζ ρξήζε
δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ νδεγεί ζε ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ εθηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ νπφηε ε επηινγή ηεο κεζφδνπ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή.
ηα παξαθάησ γξαθήκαηα παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη βαζηθφηεξνη
κέζνδνη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο:

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΣΡΙΚΗ
ΠΡΟΕΓΓΙΗ

ΜΕΣΡΗΗ
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
ΠΑΡΑΜΕΣΡΙΚΗ
ΠΡΟΕΓΓΙΗ

Γξάθεκα 14: Βαζηθέο Πξνζεγγίζεηο Απνηειεζκαηηθφηεηαο.
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Thick
Frontier
Analysis-TFA
Stochastic
Frontier
Analysis-SFA

Distribution
Free
Analysis-DFA
Μη
παραμετρική
προςεγγιςη

Γξάθεκα 15: Καηεγνξίεο Παξακεηξηθήο Πξνζέγγηζεο.

Data
envelopment
analysis-DEA

Free Disposal
Hull-FDH

Παραμετρική
προςεγγιςη

Γξάθεκα 16: Καηεγνξίεο κε Παξακεηξηθήο Πξνζέγγηζεο

2.4 Μέζνδνο Data Envelopment Analysis-DEA
Ζ κέζνδνο πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ-DEA ζπληζηά έλα κνληέιν
γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηδηαίηεξα δεκνθηιέο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηελ
κέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κνλάδσλ ιήςεο απφθαζεο ζηα πιαίζηα ελφο
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ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. Απνηειεί ίζσο ηελ κε παξακεηξηθή ηερληθή πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε θαη αξρηθά πξνηάζεθε απφ
ηνπο A. Charnes,W.W. Cooper θαη E.Rhodes ην 1978 γλσζηή σο αλάιπζε CCR γηα
ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα σο επέθηαζε ηεο ήδε
ππάξρνπζαο κειέηεο ην 1957 απφ ηνλ M.J.Farrell (1957). Μεηέπεηηα επέθηαζε ηνπ
κνληέινπ CCR ζπληζηά ην κνληέιν BCC ην 1984 ησλ Banker, Charnes θαη Cooper
(1984) κε θχξην ζηφρν ηελ καζεκαηηθή εθηίκεζε ηεο ζρεηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
νξηζκέλσλ κνλάδσλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη ηξάπεδεο, ζε ζρέζε κε έλα ζχλνιν
φκνησλ κνλάδσλ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πνηθίιεο εηζξνέο θαη εθξνέο.
Οη

Μνλάδεο Λήςεο Απφθαζεο πνπ κειεηψληαη νλνκάδνληαη Decision

Making Units (DMUs)

θαη ζεσξνχληαη νη νληφηεηεο πνπ κεηαζρεκαηίδνπλ ηηο

πνιιαπιέο εηζξνέο ζε εθξνέο. Ο φξνο DMU ζαλ αξρηθή ρξήζε είρε σο βαζηθφ ζθνπφ
λα δψζεη έκθαζε φηη ην θχξην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ησλ A. Charnes, W.W. Cooper
θαη E.Rhodes ην 1978 εζηηαδφηαλ ζηελ ιήςε απφθαζεο θπξίσο ζε κε θεξδνζθνπηθά
ηδξχκαηα φπσο ζε ζρνιεία ή λνζνθνκεία. Με άιια ιφγηα νη DMUs ηνλίδνπλ ην
γεγνλφο φηη ε κεζνδνινγία DEA δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε κνλάδεο κε νηθνλνκηθφ θαη
θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα αιιά δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθηίκεζε
απνδνηηθφηεηαο θάζε παξαγσγηθήο κνλάδαο πνπ κεηαζρεκαηίδεη εηζξνέο ζε εθξνέο.
Χο εηζξνέο (inputs) αλαθέξνληαη θαηά θχξην ιφγν νη πφξνη, νη πξψηεο χιεο, νη
ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην θεθάιαην πνπ ρξεηάδνληαη
γηα ηελ παξαγσγή εθξνψλ θαη σο εθξνέο (outputs) νξίδνληαη ηα πξντφληα ή νη
ππεξεζίεο θαζψο θαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε
ησλ εηζξνψλ.
Ζ κέζνδνο DEA κεηξά ηε ζρεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλεπψο ππνινγίδεηαη
γηα ηελ θάζε κνλάδα DMU ζε ζρέζε κε φιεο ηηο ππφινηπεο κνλάδεο. Ζ ζρεηηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη αξρηθά σο ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη νξίδεη
φηη κηα κνλάδα ιήςεο απφθαζεο - DMU ζεσξείηαη πιήξσο απνηειεζκαηηθή κφλν αλ
ε απφδνζε ησλ ππνινίπσλ κνλάδσλ ιήςεο απφθαζεο - DMUs δελ ππνδειψλεη φηη
νξηζκέλεο εηζξνέο ή εθξνέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο DMU κπνξνχλ λα ππνζηνχλ
βειηίσζε δίρσο ηελ επηδείλσζε ησλ ηηκψλ ησλ ππφινηπσλ DMUs.
Οπζηαζηηθά ινηπφλ ε DEA απνηειεί κηα κε παξακεηξηθή κέζνδν ζηεξηδφκελε
ζηηο αξρέο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη θαηαζθεπάδεη αξρηθά ηα φξηα ή ηα
ζχλνξα απνηειεζκαηηθφηεηαο (frontier) ηα νπνία νξίδνληαη απφ ηα δεδνκέλα ησλ
ηξαπεδψλ πνπ ζέινπκε λα αμηνινγήζνπκε ηέηνηα ψζηε φια ηα ζεκεία πνπ είλαη
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παξαηεξήζεκα σο εηζξνέο θαη εθξνέο λα βξίζθνληαη θάησ ή πάλσ απφ απηφ ην φξην
παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ. Μέζσ απηνχ ηνπ ζπλφξνπ κπνξεί λα γίλεη ν δηαρσξηζκφο
απνηειεζκαηηθψλ θαη κε απνηειεζκαηηθψλ κνλάδσλ DMU, λα πξνζδηνξηζηνχλ νη
άξηζηνη ζπλδπαζκνί inputs θαη outputs θαη λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα
κεκνλσκέλα γηα θάζε κνλάδα. ηε ζπλέρεηα πξνθχπηεη ε εθηίκεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε κνλάδαο φπνπ κειεηάηαη ην απνηέιεζκα πνπ
πξνθχπηεη απφ κηα κνλάδα ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο κνλάδεο ιήςεο
απνθάζεσλ σο ν ζηαζκηζκέλνο ιφγνο εθξνέο πξνο εηζξνέο πνπ παίξλεη ηηκέο απφ
κεδέλ έσο έλα.
Δπηγξακκαηηθά ηα βήκαηα ηεο κεζφδνπ DEA είλαη ζε πξψηε θάζε λα
πξνζδηνξίζνπκε πνηνπο παξάγνληεο εηζξνψλ θαη εθξνψλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε κε
ηελ κέζνδν DEA θαη ζε δεχηεξε θάζε λα βξνχκε ηηο κνλάδεο κέηξεζεο πνπ ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην κνληέιν. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζπιιέμνπκε ην ζχλνιν ησλ
εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ ζα εηζάγνπκε γηα λα ηξέμνπκε ην κνληέιν καο ψζηε ηειηθψο
λα εξκελεχζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη λα εμάγνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ.
Οπζηαζηηθά ε κέζνδνο DEA είλαη κηα κέζνδνο γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ
πνπ εθηηκά ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ ιήςεο απνθάζεσλ
(DMUs), δεκηνπξγψληαο έλα εκπεηξηθφ ζχλνξν βέιηηζηεο πξαθηηθήο ζην νπνίν
βξίζθνληαη νη πην απνηειεζκαηηθέο κνλάδεο νη νπνίεο απνηεινχλ ηνπο νξηνζέηεο πνπ
πξνζδηνξίδνπλ ην εκπεηξηθφ φξην ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ελψ ε ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κνλάδσλ πνπ ππνιείπνληαη πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ
απφζηαζε πνπ εκθαλίδνπλ ζε ζρέζε κε ην φξην απηφ.
Οη θπξηφηεξνη δηαρσξηζκνί ηεο DEA φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 17
αλαθέξνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη είηε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
ζηηο εηζξνέο (input-oriented) κε θχξην ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε εηζξνψλ κε βάζε
έλα δεδνκέλν επίπεδν εθξνψλ είηε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο εθξνέο (outputoriented) κε θχξην ζηφρν ηελ κεγηζηνπνίεζε εθξνψλ κε βάζε έλα δεδνκέλν επίπεδν
εηζξνψλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνχκε κφλν κηα εηζξνή γηα λα παξάγνπκε
κία κφλν εθξνή ηφηε κέζσ ηεο DEA ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κέηξεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη έλαο αλεμάξηεηνο δείθηεο ησλ εθξνψλ αλά κνλάδα
εηζξνψλ.
πλεπψο ε πην απνηειεζκαηηθή ηξάπεδα είλαη απηή πνπ θαζίζηαηαη ηθαλή λα
δεκηνπξγήζεη φζν ην δπλαηψλ γίλεηαη κεγαιχηεξεο εθξνέο απφ κηα DMU εηζξνψλ
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ελψ παξάιιεια φιεο νη ππφινηπεο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηελ ηξάπεδα
πνπ έρεη ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηξάπεδαο
ππνδειψλεηαη αθφκε θαη απφ ηελ θαηάζηαζε φπνπ θαηαλαιψλεη ηελ κηθξφηεξε
πνζφηεηα εηζξνψλ γηα θάζε κνλάδα εθξνήο.

Input-oriented

Ελαχιςτοποίηςη
ειςροϊν για ζνα
δεδομζνο επίπεδο
εκροϊν

Output-oriented

Μεγιςτοποίηςη
εκροϊν για ζνα
δεδομζνο επίπεδο
ειςροϊν

Προςανατολιςμοί τησ
DEA

Γξάθεκα 17: Πξνζαλαηνιηζκνί ηεο κεζφδνπ DEA.
Απηέο νη δχν κεζνδνινγίεο δεκηνπξγνχλ ηειηθψο δηαθνξεηηθέο κεηξήζεηο
απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηα κνληέια ηεο DEA αλάινγα κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο
εηζξνέο ή ζηηο εθξνέο (Stanton, 1998). Χζηφζν, ε επηινγή νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ,
δειαδή ηεο input-oriented ή ηεο output-oriented ζπάληα έρεη πεξηζζφηεξε απφ κηα
αζήκαληε επηξξνή πάλσ ζηα παξαηεξήζεκα απνηειέζκαηα πνπ εμάγεη ή θάζε
κέζνδνο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο νη ίδηεο κνλάδεο DMUs ζα αλαγλσξηζηνχλ σο
απνηειεζκαηηθέο ή αλαπνηειεζκαηηθέο θαη γηα ηνπο δχν ηχπνπο πξνζέγγηζεο (Coelli
& Perelman, 1996).
ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζπλεπψο ε κέζνδνο DEA εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά
ζηελ έξεπλα ησλ Sherman θαη Gold (1985). Ζ κέζνδνο απηή ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά
δηφηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ εθάζηνηε ηξάπεδα ή ζην εθάζηνηε ππνθαηάζηεκα λα
επηιέγεη ηελ βαξχηεηα ή ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ
κπνξνχλ λα ηελ ζέζνπλ πην απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε άιιεο ηξάπεδεο.
πγθεθξηκέλα ε DEA πξνζδηνξίδεη ην ζχλνιν ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ
θαη ην ζχλνιν ησλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ηα ζπγθξίλεη κε ηελ
βέιηηζηε πεξίπησζε.
Έηζη

ινηπφλ

αλ

ππνζέζνπκε

φηη

κηα

ηξάπεδα

έρεη

βαζκνινγία

απνηειεζκαηηθφηεηαο ίζε κε ηε κνλάδα ζεσξείηαη φηη είλαη ζρεηηθά απνηειεζκαηηθή
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θαη φηη ζπληζηά ηε βέιηηζηε πεξίπησζε θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ είλαη απαξαίηεηα
απνηειεζκαηηθή αιιά θαη φηη δελ είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ηηο άιιεο
ηξάπεδεο ελψ βαζκνινγία κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο ζεσξείηαη ζρεηηθά κε
απνηειεζκαηηθή ή ηξάπεδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο κνλάδεο νπφηε ην αξκφδην
πξνζσπηθφ ηελ ηξάπεδαο νθείιεη λα ειέγμεη θαιχηεξα ηνλ ιφγν αλεπάξθεηα ηεο
ηξάπεδαο θαη λα ηνλ δηνξζψζεη άκεζα.
πλεπψο ε DEA κέζσ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη κπνξεί

έλα κε

απνηειεζκαηηθφ ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο κα ην θαηαζηήζεη ζρεηηθά απνηειεζκαηηθφ
ψζηε λα επηιεγεί ε θαηαιιειφηεξε ηειηθή ιχζε αλάθακςεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ
θφζηνο (Sherman & Gold, 1985). Χζηφζν παξά ην γεγνλφο φηη ε DEA κπνξεί λα
εληνπίζεη αθξηβψο ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθά δελ κπνξεί
φκσο λα ππνδείμεη ηνπο ιφγνπο πνπ δελ είλαη απνηειεζκαηηθά νπφηε ρξεηάδνληαη
ζπλερεία έιεγρνη απφ εηδηθνχο γηα λα εληνπηζηεί ε αηηία.
Ζ κέζνδνο DEA επηπιένλ ζχκθσλα κε ην γξάθεκα 18 κπνξεί λα αλαιπζεί
κέζσ ησλ ππνζέζεσλ γηα ηηο απνδφζεηο θιίκαθαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ζηαζεξψλ
απνδφζεσλ θιίκαθαο (CRS-Constant Returns to Scale) ή ησλ κεηαβιεηψλ απνδφζεσλ
θιίκαθαο (VRS-Variable Returns to Scale).

Ανάλυςη τησ DEA με
οικονομίεσ κλίμακασ:

ταθερζσ οικονομίεσ
κλίμακασ (CRS-Constant
Returns to Scale)

Μεταβλητζσ οικονομίεσ
κλίμακασ (VRS-Variable Returns
to Scale)

Γξάθεκα 18: Αλάιπζε ηεο κεζφδνπ DEA κέζσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο.
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Αξρηθά ζχκθσλα κε ηηο πξψηεο έξεπλεο ησλ Charnes, W.W. Cooper θαη
E.Rhodes (1978) ε κέζνδνο DEA παξνπζηάζηεθε κε βάζε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο φπνπ ην απνηέιεζκα εθξνήο απηνχ ηνπ κνληέινπ ήηαλ έλαο αξηζκφο γηα
θάζε κνλάδα πνπ έδεηρλε ηελ ζπλνιηθή ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ή αιιηψο overall
technical efficiency-OTE. Σν αξρηθφ κνληέιν CCR επηβάιιεη ηξεηο πεξηνξηζκνχο
ζηελ ηερλνινγία ηνπ ζπλφξνπ απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζπληζηνχλ παξάιιεια θαη
ηηο βαζηθφηεξεο ππνζέζεηο γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ DEA νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζην φηη θάζε ζπλδπαζκφο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ πνπ παξαηεξνχληαη
είλαη εθηθηφο ζπλδπαζκφο, ην ζχλνξν (frontier) πνπ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν
παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ είλαη θπξηφ (Murillo-Zamorano, 2004) θαη θάζε εηζξνή
θαη εθξνή είλαη ηζρπξά ή ειεχζεξα δηαζέζηκε κε ηελ έλλνηα φηη ε κεκνλσκέλε
αχμεζε θάζε εηζξνήο δελ κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο
θάζε εθξνήο (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978).
ηελ πνξεία φκσο νη Banker, Charnes θαη Cooper (1984) πξνηίκεζαλ ηελ
ρξήζε ηεο κεζφδνπ DEA κέζσ ησλ κεηαβιεηψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο δηφηη ε
ζπλνιηθή ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξή ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα

ή

αιιηψο

pure

technical

efficiency-PTE

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηαηα θιίκαθαο ή αιιηψο scale efficiency-SE σο εμήο: ΣΔ=PTE*SE.
Γειαδή νη Banker, Charnes θαη Cooper (1984) επέθηεηλαλ ην κνληέιν DEA ζηηο VRS
πξνζζέηνληαο αθφκε έλαλ πεξηνξηζκφ ζην κνληέιν CCR πνπ εγγπάηαη φηη κηα
αλαπνηειεζκαηηθή εηαηξία αμηνινγείηαη ζπγθξηηηθά κφλν ελάληηα εηαηξηψλ ίδηνπ
κεγέζνπο θαη έηζη απνθεχγεη ηελ θαηαζηξνθηθή επίδξαζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
κεγέζνπο ή θιίκαθαο ζηα απνηειέζκαηα ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Coelli,
Rao & Battese, 1998). Απφ ηελ άιιε ε ππφζεζε ηζρπξήο δηαζεζηκφηεηαο είλαη ζπάληα
ραιαξή κε κφλε εμαίξεζε ζε νηθνλνκηθά πεξηβαιινληνινγηθά φπνπ ππάξρνπλ
αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα (Fare, Grosskopf, Lovell & Pasurka, 1989).
Μέζσ ηνπ κνληέινπ ησλ ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο ππνινγίδνπκε
επνκέλσο ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ έλλνηα φηη αλ φινη νη ζπληειεζηέο
παξαγσγήο (εηζξνέο) απμεζνχλ θαηά έλα πνζνζηφ ηφηε θαη ην πξντφλ (εθξνή) ζα
απμεζεί θαηά ην ίδην πνζνζηφ. Απφ ηελ άιιε κε ην κνληέιν ησλ κεηαβιεηψλ
απνδφζεσλ θιίκαθαο ππνινγίδνπκε ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ έλλνηα
φηη αλ φινη νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο απμεζνχλ θαηά έλα πνζνζηφ ηφηε ην πξντφλ ζα
απμεζεί πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν απφ ην πνζνζηφ απηφ. Δπηπιένλ αλ γλσξίδνπκε ηελ
ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ CRS θαη ησλ VRS ηφηε ππνινγίδνληαο ηελ δηαθνξά
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ηνπο κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο (Canhoto & Dermine,
2003). Άιιεο επεθηάζεηο ηνπ κνληέινπ DEA πεξηιακβάλνπλ ηελ κέηξεζε ηεο
θαηαλεκεηηθήο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

(allocative

efficiency)

κε

βάζε

ηελ

πιεξνθφξεζε γηα ηηο ηηκέο θαη ηελ ππφζεζε αληηθεηκεληθήο ζπκπεξηθνξάο φπσο είλαη
ε ειαρηζηνπνίεζε θφζηνπο (Ferrier & Lovell, 1990) ή ε κεγηζηνπνίεζε θέξδνπο
(Fare, Grosskopf & Weber, 1997).
Ζ κέζνδνο DEA πξνηηκάηαη απφ ηηο παξακεηξηθέο κεζφδνπο δηφηη σο κε
παξακεηξηθή κέζνδνο δελ απαηηείηαη λα νξηζζεί ζπλαξηεζηαθή ζρέζε ε νπνία λα
πεξηγξάθεη ηελ δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο ή λα θαζνξηζηεί
ε ζηαηηζηηθή θαηαλνκή ηνπ ιφγνπ εηζξνέο πξνο εθξνέο αιιά δεκηνπξγείηαη απφ
πξαγκαηηθά δεδνκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ ε κέζνδνο απηή έρεη ηε
δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο πνιιψλ δεδνκέλσλ γηα εθξνέο θαη εηζξνέο ηαπηφρξνλα ελψ
κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηεο αξθεηνχο παξάγνληεο πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ
ην πξνζσπηθφ κηαο επηρείξεζεο φπσο ε αλεξγία θαη ην ΑΔΠ. εκαληηθφ είλαη επίζεο
ην γεγνλφο φηη ιεηηνπξγεί κε αξθεηή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε κηθξά δείγκαηα
(Maudos, Pastor & Perez, 2002).
Απφ ηελ άιιε φκσο ε κέζνδνο DEA έρεη θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία
εζηηάδνπλ ζην γεγνλφο αξρηθά φηη νη κνλάδεο DMUs ζα πξέπεη λα είλαη νκνηφκνξθεο
σο πξνο ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη νη εηζξνέο / εθξνέο πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ κειέηε ζα πξέπεη λα είλαη ιηγφηεξεο απφ ηηο κνλάδεο DMUs ψζηε λα απνθζερζεί
ε

θαηάζηαζε

λα

θαίλνληαη

απνηειεζκαηηθέο

πνιιέο

κνλάδεο

πνπ

ζηελ

πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη απνδνηηθέο. Έλα αθφκε θχξην πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδεη
ε κέζνδνο DEA παξαηεξείηαη φηαλ ππάξρνπλ αξλεηηθέο ηηκέο ζηα δεδνκέλα θάηη πνπ
αλαηξέζεθε (Ali & Seiford, 1990) αιιά ρσξίο σζηφζν λα ηζρχεη γηα φια ηα είδε
κνληέισλ ηεο DEA θαζψο θαη ιφγσ ηνπ φηη πνιιά ινγηζκηθά αλαπηχρζεθαλ κφλν
ιακβάλνληαο ζεηηθέο ηηκέο. Δπηπξφζζεηα ε DEA δελ ππνινγίδεη ζπλάξηεζε
παξαγσγήο, ζπλάξηεζε θφζηνπο θαη ζπλάξηεζε θεξδψλ νπφηε δελ κπνξνχκε λα
ππνινγίζνπκε ηελ ρξήζε ηεο ειαζηηθφηεηαο ή κεγέζε νξηαθά ελψ αθφκα δελ κπνξεί
λα εμάγεη απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο
φπσο λα ππνινγίζεη ηππηθά ζθάικαηα θαη δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο. Σέινο ε
κέζνδνο DEA ρξεζηκνπνίεη ζαλ βάζε ηεο ηνλ γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ γεγνλφο ην
νπνίν νδεγεί ζηελ δεκηνπξγία ελφο ζπλφξνπ παξαγσγηθψλ δπλαηνηήησλ ην νπνίν ζα
απνηειείηαη απφ κηα κνξθή κε ππεξεπίπεδα πνπ θακία νηθνλνκηθή ζεσξία δελ
ππνζηεξίδεη.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ
ΤΣΖΜΑΣΧΝ

Τπάξρνπλ πνιπάξηζκεο κειέηεο ζρεηηθέο κε ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζε εζληθφ θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί
αξθεηέο κέζνδνη γηα ηελ απνηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ φπσο είλαη ε
ρξήζε ησλ ιφγσλ απνδνηηθφηεηαο, παξακεηξηθέο θαη κε παξακεηξηθέο κέζνδνη.
πλεζέζηεξε

κέζνδνο

κέηξεζεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

βέβαηα

ζπληζηά

ε

πεξηβάιινπζα αλάιπζε δεδνκέλσλ (DEA) ιφγσ ηεο επθνιίαο θαη αμηνπηζηίαο πνπ
πξνζθέξεη.
ηελ κέζνδν DEA επηθξαηνχλ δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επηινγή
εηζξνψλ θαη εθξνψλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ πξνζέγγηζε δηακεζνιάβεζεο φπνπ
νη ηξάπεδεο ζεσξνχληαη δηακεζνιαβεηηθνί νξγαληζκνί αλάκεζα ζε απνηακηεπηέο θαη
ζε επελδπηέο ή δαλεηζηέο θαζψο θαη ζηελ πξνζέγγηζε παξαγσγήο ή πξνζηηζέκελεο
αμίαο φπνπ νη ηξάπεδεο παξάγνπλ σο πξντφληα δάλεηα θαη ππεξεζίεο θαηαζέζεσλ θαη
ρξεζηκνπνηνχλ σο πφξνπο θεθάιαηα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ, κε ζπλεζέζηεξε ηελ
πξνζέγγηζε παξαγσγήο (Berger θαη Humphrey, 1997). Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ην
γξάθεκα 19 ην νπνίν δηαθξίλεη ηηο κεζφδνπο επηινγήο εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηεο DEA.
Βαςικζσ Προςεγγίςεισ τησ DEA
για την επιλογή ειςροϊν και
εκροϊν:

Προςζγγιςη Διαμεςολάβηςησ
Προςζγγιςη Παραγωγήσ ή
Προςτιθζμενησ Αξίασ
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Γξάθεκα 19: Βαζηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο κεζφδνπ DEA κε βάζε ηελ επηινγή εηζξνψλ
θαη εθξνψλ.

3.1 Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα
ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε δηαθφξσλ κειεηψλ
γηα ηελ κέηξεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνλ ειιεληθφ θαη δηεζλή ηξαπεδηθφ ρψξν
φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν ε κέζνδνο DEA. Οξηζκέλεο κειέηεο πνπ
αθνξνχλ ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα, παξνπζηάδνληαη παξαθάησ θαηά ρξνλνινγηθή
ζεηξά.
Ο Giokas (1991) ζηελ έξεπλα ηνπ ππνιφγηζε ηελ απνδνηηθφηεηα 17
ππνθαηαζηεκάησλ κηαο Διιεληθήο εκπνξηθήο ηξάπεδαο ην έηνο 1988 κέζσ ηεο
κεζφδνπ DEA- CRR, DEA- ΒCC θαη ηνπ log linear model (ινγαξηζκηθφ γξακκηθφ
κνληέιν). Χο εηζξνέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ, ν ρψξνο ηνπ
εθάζηνηε ππνθαηαζηήκαηνο θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. χκθσλα κε ην κνληέιν DEACRR κφλν ηα πέληε απφ ηα 17 ππνθαηαζηήκαηα είραλ ηελ κέγηζηε απφδνζε, κε ην
κνληέιν DEA- ΒCC ηα επηά θαη κε ην ινγαξηζκηθφ γξακκηθφ κνληέιν κφλν ηα δχν
ππνθαηαζηήκαηα. Γειαδή ηα απνηειέζκαηα ηεο DEA δείρλνπλ φηη νη απμαλφκελεο,
ζηαζεξέο θαη κεηνχκελεο απνδφζεηο θιίκαθαο κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζε δηάθνξεο
πεξηνρέο ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο ελψ ην κνληέιν log linear ππνδειψλεη φηη ε
απμαλφκελεο απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη ζε ιεηηνπξγία.
ηε κειέηε ηνπ ν Noulas (1997) εμέηαζε ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ κε βάζε ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπο ζε ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο ηξάπεδεο. Σα έηε
κειέηεο είλαη ην 1991 θαη ην 1992 ελψ ην δείγκα πεξηιακβάλεη 10 θξαηηθέο θαη 10
ηδησηηθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο ειέγρνληαη γηα ηελ χπαξμε απνδνηηθφηεηαο ζχκθσλα κε
έλα αξηζκνδείθηε παξαγσγηθφηεηαο ηνλ Malmquist Total Factor Productivity.
Πξντφληα ζηελ παξνχζα κειέηε απνηεινχλ ε ξεπζηφηεηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη
επελδχζεηο θαη ηα δάλεηα ελψ ζπληειεζηέο παξαγσγήο απνηεινχλ ην θεθάιαην, ε
εξγαζία θαη νη θαηαζέζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ε ζπλνιηθή
αλάπηπμε παξαγσγηθφηεηαο απμήζεθε θαη γηα ηα δχν είδε ηξαπεδψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ζεκεηψζεθε κεγαιχηεξε αχμεζε κε πνζνζηφ 8% γηα ηηο θξαηηθέο
ηξάπεδεο ελψ ε αχμεζε γηα ηηο ηδησηηθέο ήηαλ 3,8% ζε αληίζεζε κε ηελ κέηξεζε ηεο
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ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ε νπνία έδεημε αχμεζε γηα ηηο ηδησηηθέο θαη κείσζε
γηα ηηο θξαηηθέο. Όζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε παξαηεξήζεθε αχμεζε γηα
ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο θαηά 18% ελψ απεηξνειάρηζηε ήηαλ ε κεηαβνιή γηα ηηο
ηδησηηθέο ηξάπεδεο. πλεπψο θχξην ζπκπέξαζκα ηεο ηξέρνπζαο κειέηεο είλαη ην
γεγνλφο φηη ε πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ησλ ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ.
Ο Noulas (2001) δηεμήγαγε κηα κειέηε ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ απνξξχζκηζε
θαη ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Σα
δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνίεη αθνξνχλ ηα έηε 1993-1998 θαη έρεη σο ζηφρν λα
αμηνινγήζεη κέζσ ηεο κεζφδνπ DEA ηηο ζπλέπεηεο ηνπ αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο ηφζν
ζηηο ηξάπεδεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (private banks) φζν θαη ζηηο ηξάπεδεο πνπ
πθίζηαληαη θξαηηθφ έιεγρν (state banks). Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο
δείρλνπλ φηη νη θξαηηθέο ηξάπεδεο ήηαλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο ηδησηηθέο
θαηά ηα εμεηαδφκελα έηε 1993-1998 θαζψο θαη φηη ην ράζκα απηήο ηεο δηαθνξάο
δηεπξχλζεθε ιφγσ θπξίσο ηεο αδπλακίαο ειέγρνπ ησλ εμφδσλ εξγαζίαο σο πνζνζηφ
ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ. Τπνινγίδνληαο ινηπφλ ηελ ζρεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
φισλ ησλ ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηδησηηθέο
παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο
θαηά ηα έηε 1996 έσο 1998. Ζ δηαθνξά ζην πνζνζηφ ηεο ιεηηνπξγηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ θαη ησλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ππνδειψλεη
φηη ε απνξξχζκηζε θαη ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ κειινληηθά ελδέρεηαη λα επηθέξεη
κεγαιχηεξε επηξξνή ζηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο. Γηα λα επηηχρεη ν ηξαπεδηθφ ηνκέαο
ζπλεπψο λα θαηαζηεί βηψζηκνο θαη λα απμεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ησλ
θξαηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ πζηεξνχλ εκθαλψο, έλαο ηξφπνο ζα ήηαλ νη ζπγρσλεχζεηο, ε
κείσζε ησλ εμφδσλ εξγαζίαο θαζψο θαη νη αγνξέο άιισλ ηξαπεδψλ.
Οη Christopoulos & Tsionas (2001) έθαλαλ κηα κειέηε γηα ηα έηε 1993 έσο
1998 κε ζηφρν ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εκπνξηθψλ ειιεληθψλ
ηξαπεδψλ

κε

βάζε

ηα

νκνζθεδαζηηθά

θαη

ηα

εηεξνζθεδαζηηθά

φξηα

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο απηήο έδεημαλ φηη ππήξρε κηα
κέζε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζε πνζνζηφ 83% θαη 80% γηα ην νκνζθεδαζηηθφ
θαη ην εηεξνζθεδαζηηθφ κνληέιν αληίζηνηρα. Ζ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα
απμήζεθε γηα ηηο κηθξέο ηξάπεδεο θαηά 19,7% θαη γηα ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο θαηά
10,4% ηα έηε απηά ελψ ε δηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα απμήζεθε θαηά 39,1% γηα
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ηηο κηθξέο θαη θαηά 21,1% γηα ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο. ηελ ζπλέρεηα νη ίδηνη
κειεηεηέο Christopoulos θαη Tsionas ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Lolo (2003) δχν έηε κεηά
ρξεζηκνπνίεζαλ ην ίδην δείγκα εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ αιιά απηή ηε θνξά ή κέζνδνο
κειέηεο ήηαλ ε DEA γηα λα ππνινγίζνπλ ηελ δηαλεκεηηθή θαη ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ελψ κέζσ ηνπ αξηζκνδείθηε Malmquist Total Factor
Productivity δηεξεχλεζε ηελ αιιαγή ζηελ παξαγσγηθφηεηα. Ζ έλαξμε ηεο πεξηφδνπ
ππφ εμέηαζε ζπκπίπηεη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο απνξξχζκηζεο
ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ιφγσ ηεο έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ
ΟΝΔ. ηελ παξνχζα έξεπλα ινηπφλ θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα ζεηηθή αιιαγή ζηελ
ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ε νπνία νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ αχμεζε ηεο
απνδνηηθφηεηα ησλ κεζαίσλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ησλ
κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ. Γεληθά ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε
πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ιεηηνχξγεη θνληά ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο
αγνξάο κε ηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα λα είλαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ
95% θαη ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο λα παξνπζηάδνληαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο
κηθξφηεξεο. Σέινο ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαηαλνκήο είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ
ηερληθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα.
Οη Kamberoglou, Liapis, Simigiannis & Tzamourani (2004) ζηελ κειέηε ηνπο
δηεξεχλεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θφζηνπο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ
πεξίνδνο πνπ εμεηάζηεθε ήηαλ ηα έηε 1993-1999 ζηα νπνία ζπλέβεζαλ ζεκαληηθέο
αιιαγέο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα απνθέξνληαο ζηαδηαθή νηθνλνκηθή απνξξχζκηζε. Σν
δείγκα πεξηειάκβαλε 18 ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε Free
Distribution Analysis (FDH) θαηά ηελ νπνία έλα ζηαζεξφ κνληέιν πξνζαξκφζηεθε
ζην δείγκα. Ο αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ δελ ήηαλ κεγάινο κε ζπλέπεηα νη εθηηκήζεηο ηεο
κειέηεο λα κπνξνχλ λα ακθηζβεηεζνχλ αλ θαη ηα απνηειέζκαηα είλαη ελδεηθηηθά ησλ
ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Βξέζεθε
ινηπφλ φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο αλεπάξθεηεο θφζηνπο
νπφηε ππάξρεη κεγάιν πεξηζψξην γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο
θεξδνθνξίαο ηνπο. Δπηπιένλ έγηλε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ
δηαθφξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ηξαπεδψλ θαη ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο
θαη δηαπηζηψζεθε φηη ην κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο, ην είδνο ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ε ζηάζε
έλαληη ηνπ θηλδχλνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο
ηξάπεδαο. πγθεθξηκέλα νη ηξάπεδεο νη νπνίεο είλαη κεγάιεο, δεκφζηεο θαη
απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν, ηείλνπλ λα είλαη πην αλαπνηειεζκαηηθέο. ηελ ίδηα
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πεξίνδν ζηηο ηξάπεδεο γίλνληαη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε ηερλνινγία θαη ζε
ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ γεγνλφο πνπ φκσο είρε επεξγεηηθή επίδξαζε ζην θφζηνο
κφλν κεηά ην 1995 δηφηη ηέηνηεο επελδχζεηο ρξεηάδνληαη ρξφλν γηα λα απνδψζνπλ. Οη
ηδησηηθέο ηξάπεδεο θαίλεηαη λα επσθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηερληθέο απηέο
αιιαγέο κεηψλνληαο έηζη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο ζε φιε ηελ
εμεηαδφκελε πεξίνδν. Γηαπηζηψζεθε επηπιένλ φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
ραξαθηεξίδεηαη απφ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ζηελ πεξίνδν απηή θαίλεηαη
λα έρνπλ κεησζεί. Βεβαία ρξεζηκνπνηψληαο ην θφζηνο σο θξηηήξην γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο αγλννχκε ηα έζνδα νπφηε ίζσο πξνθχςνπλ αλαθξίβεηεο αιιά
είλαη θαιφ ζρεηηθά θξηηήξην γηα αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο.
ηελ έξεπλα ηνπο νη Halkos θαη Salamouris (2004) αλέιπζαλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο κεζφδνπ DEA γηα ηα έηε 1997
έσο 1999. Υξεζηκνπνίεζαλ νηθνλνκηθνχο δείθηεο φπσο νη ROE, ROA, RDIBA,
Efficiency Ratio ψζηε λα γίλεη ε θαηακέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
πγθεθξηκέλα έδσζαλ πξνζνρή κφλν ζε ηξάπεδεο κε παξφκνηεο εηζξνέο θαη εθξνέο
ελψ ην δείγκα πεξηείρε 18 ηξάπεδεο ην έηνο 1997, 17 ηξάπεδεο ην έηνο 1998 θαη 15
ηξάπεδεο γηα ην έηνο 1999. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ηε ρξνληά 1998
παξαηεξήζεθε πηψζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην 1997 αιιά ην 1999
ζεκεηψζεθε

άλνδνο.

απνηειεζκαηηθφηεηα

Οη

κεγαιχηεξεο

απνδεηθλχνληαο

φηη

ηξάπεδεο
ππάξρεη

παξνπζίαζαλ
ζεηηθή

κεγαιχηεξε

ζπλάξηεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ην κέγεζνο ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο. Οη ζπγρσλεχζεηο θαη νη
εμαγνξέο άιισλ ηξαπεδψλ απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θπξίσο ησλ κεγάισλ
ηξαπεδψλ ελψ φζν πεξηζζφηεξα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηφζν πην απνηειεζκαηηθή
είλαη ε θάζε ηξάπεδα. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο
θεξδνθνξίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ ηξηεηία 1997-1999 ιφγσ ηεο αχμεζεο
ηνπ έληνθνπ εηζνδήκαηνο ην 1998 ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο θαηά πνζνζηφ
11% θαη θαηά 23% ην 1999 ζε ζρέζε κε ην 1998 αιιά θαη ιφγσ ηεο αχμεζεο
εηζνδήκαηνο πνπ ζεκεηψζεθε ην ηειεπηαίν έηνο ηεο έξεπλαο.
Ο Rezitis (2006) ζηελ έξεπλα ηνπ εμεηάδεη ηε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο βηνκεραλίαο, κε δείγκα απνηεινχκελν κφλν έμη ηξάπεδεο,
κέζσ ηνπ δείθηε Malmquist θαη ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζσ ηεο
κεζφδνπ DEA γηα ηελ πεξίνδν 1982-1997 ζπγθξίλνληαο ηελ δεθαεηία 1982-1992 κε
ηελ πεληαεηία 1993-1997. Δπηπιένλ ζπγθξίλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα αλάπηπμεο πξηλ
θαη κεηά ην 1992 δεδνκέλνπ φηη κεηά ην 1992 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο γλψξηζαλ
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ξαγδαία επηηάρπλζε απειεπζέξσζεο θαη απνξξχζκηζεο. Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ
φηη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ήηαλ θαηά κέζν φξν 2,4% εηεζίσο γηα νιφθιεξε
ηελ πεξίνδν. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ην κέζν επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο
ηερληθήο απνδνηηθφηεηαο είλαη 91,3% γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη ηξάπεδεο ζα
κπνξνχζαλ λα έρνπλ απμεκέλεο εθξνέο θαηά 8,7% κε ην πθηζηάκελν επίπεδν
εηζξνψλ. Σν εκπεηξηθφ εχξεκα φηη ε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ
ζπληειεζηψλ, ε νπνία πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηερληθή αιιαγή, είλαη
πςειφηεξε θαηά ηελ δεχηεξε ππνπεξίνδν (πεληαεηία) απφ φηη ζηελ πξψηε (δεθαεηία)
θαη νθείιεηαη ζηελ ηαρεία πηνζέηεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο απφ ηηο
ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ζ επηδείλσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θιίκαθαο πνπ παξαηεξήζεθε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο ππνπεξηφδνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ
παξνπζία ηνπ θφζηνπο πξνζαξκνγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ρξήζε απηήο ηεο
ηερλνινγίαο. Όζνλ αθνξά ηελ πξψηε ππνπεξίνδν νη ηξάπεδεο ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ
ππάξρνπζα ηερλνινγία φζν ην δπλαηφλ απνδνηηθφηεξα νπφηε ε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ
είρε απνηέιεζκα απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο βειηηψζεηο ζηελ θαζαξή απνδνηηθφηεηα.
Οη Ννχιαο & Καξακπάζε (2006) δηεμήγαγαλ κειέηε γηα ηελ κέηξεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000 έσο
2004 ρξεζηκνπνηψληαο ηελ κέζνδν Data Envelopment Analysis-DEA. Χο πξντφληα
ζηελ κέζνδν DEA ιακβάλνληαη νη ηφθνη θαη ηα εμνκνηνχκελα έζνδα θαζψο θαη ηα
έζνδα πξνκεζεηψλ ελψ σο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζεσξνχληαη νη ηφθνη θαη ηα
εμνκνηνχκελα έμνδα, ηα έμνδα πξνκεζεηψλ, ηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη δηνηθήζεσο. Σν
δείγκα απνηειείηαη απφ 18 Διιεληθέο Σξάπεδεο θαη ηα δεδνκέλα αληινχληαη απφ ηηο
εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο γηα ηα έηε 2000-2004. Σα εκπεηξηθά
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο είλαη αξρηθά φηη ην έηνο 2000 εκθαλίδεηαη πην
απνηειεζκαηηθφ θαζψο νη απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο απνηεινχζαλ ην 69,23% ηνπ
ζπλφινπ ησλ ηξαπεδψλ ελψ ζηα επφκελα έηε παξαηεξείηαη πηψζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ
απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ κε ηελ κεγαιχηεξε πηψζε λα ζεκεηψλεηαη ην 2001 κε
πνζνζηφ 14,28%, θαηάζηαζε πνπ ίζσο δηθαηνινγείηαη απφ ηα απμεκέλα έμνδα
πξνκεζεηψλ.

Παξάιιεια

παξαηεξείηαη

κεγάιε

δηαθνξά

ζηνλ

βαζκφ

απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηξαπεδψλ θαζψο νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο
εκθαλίδνπλ κηθξφηεξν βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο
θάηη πνπ ίζσο νδεγήζεη ηηο κηθξέο ηξάπεδεο ζε ζνβαξφ πξφβιεκα επηβίσζεο ζε έλα
πεξηβάιινλ αξθεηά αληαγσληζηηθφ φπσο πξνβιέπεηαη ζην κέιινλ. Δμαίξεζε σζηφζν
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απνηειεί ε Παλειιήληα Σξάπεδα ε νπνία παξά ην κηθξφο ηεο κέγεζνο δηαηήξεζε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο γηα ηα έηε 2002 έσο 2004. Σειηθψο θχξην ζπκπέξαζκα ηεο
παξνχζαο κειέηεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα ζηελ αχμεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηα έηε 2003 θαη
2004 παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ 84% θαηάζηαζε πνπ ππνδειψλεη φηη θαηά κέζν φξν
ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα επηηχρεη κείσζε ησλ εμφδσλ ηνπ θαηά
16% ψζηε λα θαηαζηεί απνηειεζκαηηθφ.
Οη Pasiouras, Sifodascalakis θαη Zopounidis (2007) εξεχλεζαλ ηελ ηερληθή
(technical

efficiency),

ηελ

δηαλεκεηηθή

(allocative

efficiency)

θαη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο (cost efficiency) γηα ηηο Διιεληθέο πλεηαηξηζηηθέο
Σξάπεδεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ 2000 έσο 2004. Ζ κειέηε απηή αξρηθά έγηλε
κέζσ ηνπ κνληέινπ CCR ην νπνίν πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο εηζξνέο (input-oriented) κε
ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθάο (CRS) θαη ζηελ ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ε
παιηλδξφκεζε Tobit regression ζε εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο γηα ηνπο
αξηζκνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο ελ
ιφγσ κειέηεο ππνδειψλνπλ φηη ην δηάζηεκα απηφ νη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο
νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο θαηά πνζνζηφ
17,7%. Όζνλ αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο παξαηεξήζεθε φηη ε θχξηα αηηία
ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη δηαλεκεηηθή ελψ ζρεηηθά κε ηνπο εμσηεξηθνχο
παξάγνληεο ζεκεηψζεθε φηη ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ έρεη ζεκαληηθή επηξξνή
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ.
Ο Pasiouras (2008) κεηέπεηηα κειέηεζε κέζσ ηεο κεζφδνπ DEA ηελ ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα (technical efficiency) θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο
(scale efficiency) γηα ηα έηε 2000 έσο 2004 κε δείγκα πνπ πεξηείρε 12-18 Διιεληθέο
Δκπνξηθέο Σξάπεδεο. Κχξηνο ζηφρνο ηνπ είλαη λα αλαιχζεη ηελ επηξξνή πνπ κπνξεί
λα έρεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ε έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν
θαη ζηνλ θίλδπλν απφ ζηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ. Σειηθψο θαηαιήγεη ζηελ κειέηε
ηνπ φηη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε επεξεάδεη ηνλ βαζκφ
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ελψ παξάιιεια νη ηξάπεδεο πνπ
έρνπλ

αλαπηχμεη

δηεζλή

δξαζηεξηφηεηα

ζεκεηψλνπλ

κεγαιχηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα. ηνηρεία εθηφο ηζνινγηζκνχ θαίλεηαη λα κελ έρνπλ ζεκαληηθή
επηξξνή ζηα απνηειέζκαηα. Αθφκε παξαηεξήζεθε φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε ηεο
θεθαιαηνπνίεζεο, ηνπ χςνπο ησλ δαλείσλ θαη ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Σέινο θαίλεηαη

ε ηερληθή
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απνηειεζκαηηθφηεηα λα είλαη ειάρηζηα πην ζεκαληηθή απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο.
Ο Giokas (2008) δηεμάγεη έξεπλα κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε 44
ππνθαηαζηεκάησλ κηαο ειιεληθήο ηξάπεδαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2002.
Δπηδηψθεη ινηπφλ λα ππνινγίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξαγσγήο (production
efficiency), ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλαιιαγψλ (transaction efficiency) θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα δηακεζνιάβεζεο (intermediation efficiency) δειαδή ηθαλφηεηα
δεκηνπξγίαο θέξδνπο. Οη εηζξνέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα παξαγσγήο είλαη ηα
πξνζσπηθά, ηα ηξέρνληα θαη ηα ινηπά ιεηηνπξγηθά έμνδα ελψ εθξνέο είλαη ε αμία ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ σο πξνο ηα δάλεηα, νη θαηαζέζεηο θαη ην κε ηνθνθφξν εηζφδεκα. Οη
εηζξνέο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλαιιαγψλ είλαη νη ίδηεο κε ηεο παξαγσγήο
αιιά εθξνέο ζεσξνχληαη νη ζπλαιιαγέο δαλείσλ, θαηαζέζεσλ θαη ινηπέο. Σέινο γηα
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηακεζνιάβεζεο σο εηζξνέο ιακβάλνληαη ηα ηνθνθφξα θαη
κε ηνθνθφξα έμνδα θαη σο εθξνέο ην ηνθνθφξν θαη κε ηνθνθφξν εηζφδεκα. Απφ ηελ
έξεπλα

απηή

πξνέθπςε

φηη

ε

κέζε

απνηειεζκαηηθφηεηα

παξαγσγήο

ππνθαηαζηεκάησλ είλαη 87,2%, ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα δηακεζνιάβεζεο είλαη
91,3% θαη ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα ζπλαιιαγψλ είλαη ην 90,1%. πκπέξαζκα ηεο
παξνχζαο κειέηεο είλαη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο
θαζψο ηα πην αλαπνηειεζκαηηθά ππνθαηαζηήκαηα κε πξνζπάζεηεο θαηάθεξαλ λα
βειηηψζνπλ ηα θέξδε ηνπο.
Ο Αγγειίδεο (2009) κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ είρε σο θχξην ζηφρν ηελ
κέηξεζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα
ηελ πεξίνδν 2005 έσο 2008 κέζσ ηεο κεζφδνπ DEA αιιά θαη κέζσ αξηζκνδεηθηψλ
φπσο ν ROE θαη ν ROE. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 14 ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο ηφζν απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ
ππφ εμέηαζε ηξαπεδψλ φζν θαη απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη δηαδηθηπαθέο
πεγέο. χκθσλα κε ηηο εκπεηξηθέο ελδείμεηο ηεο κειέηεο ε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ
αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία ηα ελ ιφγσ έηε. Όζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε κε
δηαθφξνπο δείθηεο ν δείθηεο ROE απέδεημε φηη ε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ έβαηλε
ειάρηζηα κεηνχκελε θάζε έηνο απφ ην 2005 έσο ην 2007 κε απφηνκε κείσζε ην 2008
θαηάζηαζε ε νπνία αηηηνινγείηαη απφ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε θαη ηελ αχμεζε
ησλ πξνβιέςεσλ πνπ νδεγνχλ ζε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο θεξδνθνξίαο. Ζ κείσζε ηνπ
πεξηζσξίνπ θέξδνπο θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία δείρλεη επηπιένλ ηελ αληθαλφηεηα
ησλ κάλαηδεξ ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο λα ειέγμνπλ ηα έμνδα κε δεδνκέλα έζνδα ελψ ε
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κείσζε ησλ εζφδσλ απφ πξνκήζεηεο ζπληζηά ζηνηρεία πνπ ρξήδεη πξνζνρήο. πλεπψο
νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα πξνβνχλ ζε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπο απφ άιιεο πεγέο φπσο
ε άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ θεθαιαηαγνξά. Ζ ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα
παξνπζηάδεη κηθξέο δηαθπκάλζεηο ηα έηε 2005, 2006 θαη 2007 θαη επηδεηλψλεηαη ην
2008 ελψ ηα έμνδα ηφθσλ σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ πξέπεη λα ειαηησζνχλ.
Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο DEA είλαη φηη
νη απνδνηηθέο ηξάπεδεο ζηελ δεκηνπξγία θεξδψλ δελ είλαη ζίγνπξα θαη
απνηειεζκαηηθέο ελψ κεγαιχηεξε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα δελ δείρλεη κε βεβαηφηεηα
θαη κηθξφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δεκηνπξγία θεξδψλ αιιά ζίγνπξα
κειινληηθά κεηνχκελε απνηειεζκαηηθφηεηα. εκεηψλεηαη ηειηθψο φηη ε πνζφηεηα θαη
ε απνδνηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε θάζε ηξάπεδα επεξεάδεη ηα
απνηειέζκαηα ηεο.
Οη

Ρεδίηεο

&

Βνπξεμάθεο

(2009)

κειέηεζαλ

ηελ

εμέιημε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαηά ηελ
πεξίνδν 2001-2004 ζηελ νπνία εκθαλίζηεθαλ νη πξψηεο επηπηψζεηο απφ ηελ
εηζαγσγή ηνπ επξψ φπσο είλαη ε ζπξξίθλσζε ησλ πεξηζσξίσλ επηηνθίνπ, ε αχμεζε
ηνπ αληαγσληζκνχ, ε απειεπζέξσζε ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο θαη ε απνδέζκεπζε
ησλ ππνρξεσηηθψλ θαηαζέζεσλ. Σν δείγκα πεξηειάκβαλε 9 ειιεληθέο ηξάπεδεο θαη ε
κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε
DEA ελψ γηα ηελ εχξεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγηθφηεηαο έγηλε ρξήζε ηνπ
δείθηε Malmquist. πκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο δείρλνπλ φηη νη ειιεληθέο
ηξάπεδεο θαηάθεξαλ λα αληηδξάζνπλ έγθαηξα ζηα λέα δεδνκέλα κεηά ηελ είζνδν ηνπ
επξψ αλ θαη εθκεηαιιεχηεθαλ ηηο επλντθέο ζπλζήθεο ηεο ηνπηθήο αγνξάο,
δηαηεξψληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε επίπεδα κεγαιχηεξα απφ πνζνζηφ
94%, ππήξμαλ ελδείμεηο φηη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ππήξρε πξνέξρεηαη θαηά
βάζε απφ αληζνξξνπία ζηελ θιίκαθα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ κέζε κεηαβνιή
παξαγσγηθφηεηαο ζεκεηψζεθε πεξίπνπ ζην 5% γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν φηαλ νη
εηζξνέο θαη εθξνέο αληινχληαη κφλν απφ ην ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ ησλ ηξαπεδψλ
ελψ ε παξαγσγηθφηεηα απφ πιεπξάο εζφδσλ θαη εμφδσλ ζεκεηψλεηαη ζην 2% ιφγσ
ησλ ζεζκηθψλ αιιαγψλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο, ηελ ζπγθξάηεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ
εμφδσλ θαη ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ. Σέινο ην πνζνζηφ δηείζδπζεο
ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε ην ΑΔΠ δηαηεξείηαη ρακειφ, ηα επηηνθηαθά
πεξηζψξηα πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηεο Δπξσδψλε θαη ε δηείζδπζε ησλ μέλσλ
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ηξαπεδψλ ζηελ επξσπατθή πιένλ αγνξά ζα επηδξάζεη θαηά κεγάιν βαζκφ ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.
Οη Siriopoulos & Tziogkidis

(2010) κέζσ ηνπ κνληέινπ DEA κε

πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο εηζξνέο, ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (CCR-CRS) θαη
κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (CCR-VRS), εξεχλεζαλ ηηο κεηαβνιέο ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηηο
πεξηπηψζεηο θαίξησλ θαηαζηάζεσλ φπσο είλαη νη εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο. Ζ
πεξίνδνο κειέηεο αθνξά ηα έηε 1995 έσο 2003 θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ππνδεηθλχνπλ
ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθά θαηά
πιεηνλφηεηα φηαλ ππάξρνπλ πεξίνδνη ζεκαληηθψλ θαηαζηάζεσλ απνξξχζκηζεο.
Ο Schiniotakis (2012) κέζσ ηεο κεζφδνπ ηεο πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο θαη
ηεο αλάιπζεο πνιπθξηηηξίσλ εξεχλεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία
ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ θαη ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ
2004 έσο 2009. Ζ πνιπθξηηήξηνο αλάιπζε, δειαδή ε αλάιπζε απνηειεζκαηηθφηεηαο
κε πνιιαπιά θξηηήξηα, είρε σο βάζε ηεο ηελ ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ φπσο νη ROE,
ROA θαη νη πξνβιέςεηο γηα ηα απνκεηνχκελα δάλεηα. Κχξην ζπκπέξαζκα ηεο
παξνχζαο κειέηεο ήηαλ φηη ην είδνο ηεο ηξάπεδαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο κεηξήζεηο
ζηελ θεξδνθνξία ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο. Δπηπιένλ ζεκεηψζεθε φηη θαηά ην μεθίλεκα
ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πεξηζζφηεξν δεκηψζεθαλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο.
ηνλ παξαθάησ πίλαθα 18 παξνπζηάδνπκε ζπγθεληξσηηθά ηηο κειέηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηελ πεξίνδν εμέηαζεο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε, ηελ κέζνδν εμέηαζεο θαζψο θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θάζε
έξεπλαο.

Πίλαθαο 18: Μειέηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο.
ΜΔΛΔΣΖ

ΠΔ

ΜΔΘΟΓ

ΡΗΟ

ΟΛΟΓΗΑ

ΒΑΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ΓΟ
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Giokas

1988 DEA-

DEA-CRR:5 απνηειεζκαηηθά ππνθαηαζηήκαηα

CRR,

DEA-ΒCC:7 απνηειεζκαηηθά ππνθαηαζηήκαηα

DEA-

Log

ΒCC,

ππνθαηαζηήκαηα

(1991)

linear

model:2

απνηειεζκαηηθά

log linear
model
Noulas

1991 Malmquist Ζ πςειή απνηειεζκαηηθφηεηα νδήγεζε ζε

(1997)

-

Total

1992 Factor

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηδησηηθψλ
ηξαπεδψλ θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε νδήγεζε

Productivi

ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ

ty

ηξαπεδψλ.

Noulas

1993 DEA

Οη

(2001)

-

κεγαιχηεξν

1998

απφ ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο.

Christopou 1993 Οκνζθεδα
ζηηθά &

los &

-

Tsionas

1998 εηεξνζθεδ

(2001)

ηδησηηθέο

ηξάπεδεο

πνζνζηφ

παξνπζηάδνπλ

απνηειεζκαηηθφηεηαο

Ζ κέζε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ήηαλ ζε
πνζνζηφ 83% θαη 80% γηα ην νκνζθεδαζηηθφ
θαη ην εηεξνζθεδαζηηθφ κνληέιν αληίζηνηρα. Ζ

αζηηθά

ηερληθή θαη δηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα

φξηα

απμήζεθε πεξηζζφηεξν γηα ηηο κηθξέο ηξάπεδεο

απνηειεζκ ζε ζρέζε κε ηηο κεγαιχηεξεο.
αηηθφηεηα
ο
Christopou 1993 DEA,
los,

-

Tsionas,

1998 Factor

Lolo (2003)

Total

H

πιεηνςεθία

ησλ

ειιεληθψλ

ηξαπεδψλ

ιεηηνχξγεη θνληά ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηεο
αγνξάο κε ηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα

Productivi

λα είλαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ 95% θαη

ty

ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο λα παξνπζηάδνληαη πην
απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο κηθξφηεξεο.

Kamberogl 1993 Distributio Oη
ou, Liapis,

-

Simigianni

1999 Analysis-

s&

n Free

κεγάιεο

δεκφζηεο

ηξάπεδεο

πνπ

απνζηξέθνληαη ηνλ θίλδπλν, ηείλνπλ λα είλαη
πην αλαπνηειεζκαηηθέο.

FDA

Tzamoura
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ni (2004)

Halkos &

1997 ROE,

Salamouris (2004)

ROA,

1999 RDIBA,

Οη

κεγαιχηεξεο

κεγαιχηεξε

ηξάπεδεο

παξνπζίαζαλ

απνηειεζκαηηθφηεηα

θαη

νη

ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο άιισλ ηξαπεδψλ

Efficiency

απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θπξίσο ησλ

Ratio

κεγάισλ ηξαπεδψλ ελψ φζν πεξηζζφηεξα ηα
πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία

ηφζν

πην

απνηειεζκαηηθή είλαη ε θάζε ηξάπεδα.
Rezitis

1982 Malmquist Ζ ζπλνιηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ

(2006)

-

Total

1992 Factor

ζπληειεζηψλ, πνπ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά
απφ ηελ ηερληθή αιιαγή, είλαη πςειφηεξε θαηά

Productivi

ηελ δεχηεξε ππνπεξίνδν (πεληαεηία) απφ φηη

ty,

ζηελ πξψηε (δεθαεηία).

DEA
Ννύιαο &

2000 DEA

Οη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο εκθαλίδνπλ κηθξφηεξν

Καξακπάζ

-

βαζκφ

ε (2006)

2004

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο.

Pasiouras,

2000 DEA-

Ζ θχξηα αηηία ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο

Sifodascala kis &

CCR-

2004 CRS,

απνηειεζκαηηθφηεηαο

απφ

ηηο

είλαη δηαλεκεηηθή θαη ην ΑΔΠ έρεη ζεκαληηθή
επηξξνή

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ησλ

ηξαπεδψλ.

Zopounidis
Tobit

(2007)

regression

Pasiouras

2000 DEA

O πηζησηηθφο θίλδπλνο επεξεάδεη ηνλ βαζκφ

(2008)

-

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νη ηξάπεδεο πνπ

2004

έρνπλ

αλαπηχμεη

δηεζλή

δξαζηεξηφηεηα

ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα.
Giokas

2002 DEA

Τπάξρνπλ

πεξηζψξηα

βειηίσζεο

ηεο
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απνδνηηθφηεηαο

(2008)

θαζψο

αλαπνηειεζκαηηθά

ηα

ππνθαηαζηήκαηα

πην
κε

πξνζπάζεηεο θαηάθεξαλ λα βειηηψζνπλ ηα
θέξδε ηνπο.
Αγγειίδεο

2005 DEA,

Oη απνδνηηθέο ηξάπεδεο ζηελ δεκηνπξγία

(2009)

-

θεξδψλ δελ είλαη ζίγνπξα θαη απνηειεζκαηηθέο

2008 ROE,

ελψ κεγαιχηεξε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα δελ
δείρλεη

ROA

κε

βεβαηφηεηα

θαη

κηθξφηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δεκηνπξγία θεξδψλ
αιιά

ζίγνπξα

κειινληηθά

κεηνχκελε

απνηειεζκαηηθφηεηα.
Ρεδίηεο &

2001 DEA,

πνζνζηφ

δηείζδπζεο

ηνπ

ηξαπεδηθνχ

ζπζηήκαηνο κε βάζε ην ΑΔΠ δηαηεξείηαη

Βνπμεξάθε ο (2009)

Tν

2004 Malmquist ρακειφ, ηα επηηνθηαθά πεξηζψξηα πςειφηεξα
Total

ζε ζρέζε κε ηεο Δπξσδψλε θαη ε δηείζδπζε

Factor

ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ επξσπατθή πιένλ

Productivi

αγνξά ζα επηδξάζεη θαηά κεγάιν βαζκφ ζηελ

ty

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα
ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ.

Siriopoulos 1995 DEA

Οη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ

&

-

απνδνηηθά θαηά πιεηνλφηεηα φηαλ ππάξρνπλ

Tziogkidis

2003

πεξίνδνη

ζεκαληηθψλ

θαηαζηάζεσλ

(2010)

απνξξχζκηζεο.

Schiniotaki 2004 Πνιιαπιή

Σν είδνο ηεο ηξάπεδαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο

παιηλδξφκ

κεηξήζεηο θεξδνθνξίαο θαη θαηά ην μεθίλεκα

s (2012)

-

2009 εζε,
Αλάιπζε

ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πεξηζζφηεξν
δεκηψζεθαλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο.

Πνιπθξηηη
ξίσλ
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3.2 Γηεζλέο Σξαπεδηθφ χζηεκα
Παξάιιεια πνηθίιεο θαη πνιπάξηζκεο είλαη νη κειέηεο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. ηε
ζπλέρεηα ζα παξνπζηάδνπκε κηα βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε, θαηά ρξνλνινγηθή
ζεηξά, δηαθφξσλ εξεπλεηψλ πνπ επηδηψθνπλ λα ππνινγίζνπλ θαη λα εθηηκήζνπλ ηελ
αμία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ θαη δηεζλψλ ηξαπεδψλ.
Οη Sherman & Gold (1985) ζηελ κειέηε ηνπο εμέηαζαλ ηελ ηθαλφηεηα ζσζηήο
ρξήζεο θαη αμηνπνίεζεο ησλ πφξσλ πνπ θαηέρνπλ ηα ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα
ζηελ Ακεξηθή. Σν δείγκα πεξηιάκβαλε 14 ππνθαηαζηήκαηα κηαο ακεξηθαληθήο
ηξάπεδαο

θαη

ε

κέζνδνο

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθε

γηα

ηελ

εχξεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ήηαλ ην κνληέιν DEA. Χο εηζξνέο ζεψξεζαλ ην θφζηνο
πξνκεζεηψλ, ηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη σο εθξνέο ζεψξεζαλ
ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ αλάινγα κε ηνπο πφξνπο πνπ θαηαλάισλαλ.
Δλ ηέιεη ε παξνχζα έξεπλα θαηέιεμε ζην φηη ηέζζεξα ππνθαηαζηήκαηα δελ έθαλαλ
ζσζηή ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπο κε ζπλέπεηα λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθά ζηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. Δπηπιένλ ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο εθηηκά φηη ηα
απνηειέζκαηα ηεο DEA παξέρνπλ βαζηθέο γλψζεηο πνπ δελ είλαη δηαζέζηκεο κέζα
απφ ηεο εθαξκνγή άιισλ ηερληθψλ πνπ εζηηάδνπλ ζε ηξφπνπο γηα ηελ βειηίσζε ηεο
παξαγσγηθφηεηαο, ζπληζηψληαο έηζη έλα επεξγεηηθφ ζπκπιήξσκα γηα ηελ βειηίσζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ.
Οη Berger θαη Humphrey (1997) δηεμήγαγαλ πεξίπνπ 130 κειέηεο κε δεδνκέλα
απφ 21 ρψξεο γηα δηαθνξεηηθέο πεξηφδνπο κε ζθνπφ ηελ κέηξεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο κεζφδνπ αλάιπζεο ζπλφξσλ (frontier
analysis) κε δηάθνξνπο αξηζκνδείθηεο απνδνηηθφηεηαο ψζηε λα γίλεη ε θαηάηαμε ησλ
επηρεηξήζεσλ αλάινγα κε ηνπο δείθηεο απηνχο. Οη εξεπλεηέο απηνί βέβαηα κειέηεζαλ
δηάθνξνπο

ρξεκαηνπηζησηηθνχο

νξγαληζκνχο

εθηφο

απφ

ηξάπεδεο

φπσο

απνηακηεχηεθεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο κε αξθεηέο άιιεο κεζφδνπο αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε πνπ είραλ λα εξεπλήζνπλ, εζηηάδνληαο θπξίσο ζε πνζνζηφ πάλσ απφ
75% ζηελ κειέηε ησλ ηξαπεδψλ ησλ ακεξηθαληθψλ αγνξψλ θαη ησλ θαιά
αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ. Δπηπιένλ ρξήδεη ζεκαζίαο λα αλαθεξζεί ε θαηάιεμή ηνπο
ζην γεγνλφο φηη ε κέζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο ζηηο ηξάπεδεο είλαη 20 κε
25% ελψ ε κέζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θέξδνπο είλαη πςειφηεξε.
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Οη Berger θαη Mester (1997) εμεηάδνπλ ηξεηο ηχπνπο πεγψλ νη νπνίεο
αλαθέξνληαη ζηηο δηαθνξέο ζηελ έλλνηα ηεο απνδνηηθφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη,
ζηηο δηαθνξέο ζηελ κεζνδνινγία κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην
απηψλ ησλ ελλνηψλ θαη ζηε δπλαηφηεηα νη ζπζρεηηζκνί απφδνζεο λα κπνξνχλ λα
εμεγνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο δηαθνξέο ηεο απφδνζεο πνπ παξακέλνπλ κεηά ηνλ έιεγρν
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεζφδνπ κέηξεζεο ηεο. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη
ζρεδφλ 6000 εκπνξηθέο ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ πνπ ήηαλ ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαζ’ φιε
ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ έμη εηψλ 1990-1995. Δμεηάδνληαη ηξεηο έλλνηεο ηεο
νηθνλνκηθήο απφδνζεο πνπ αθνξνχλ ην θφζηνο, ην ζηαζεξφ θέξδνο θαη ελαιιαθηηθέο
απνδφζεηο θεξδψλ. Καζεκία αληηζηνηρεί ζην πφζν θαιά κηα επηρείξεζε εθηειεί ζε
έλα δηαθνξεηηθφ πξφγξακκα ηελ νηθνλνκηθή βειηηζηνπνίεζε ψζηε λα κπνξεί λα
παξέρεη δηαθνξεηηθέο ηδέεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. χκθσλα κε απηή ινηπφλ
ηελ πξνζδνθία ε έξεπλα έδεημε φηη ε κέηξεζε θάζε κηαο απφ ηηο έλλνηεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ πξνζζέηεη θακηά πιεξνθνξηαθή αμία. πγθεθξηκέλα ηα
κέηξα απνδνηηθφηεηαο θέξδνπο δελ ζρεηίδνληαη ζεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεηα θφζηνπο
παξφιν πνπ θαη ηα ηξία κέηξα απφδνζεο είλαη ζεηηθά ζπλδεδεκέλα κε νξηζκέλα
ζηνηρεία

κεηξήζεσλ

ζπζρεηηζκνί

είραλ

απνηειεζκαηηθφηεηαο.
δηαθνξεηηθέο

ζρέζεηο

Δπηπιένλ
κε

ηα

ηξία

νξηζκέλνη

δπλεηηθνί

δηαθνξεηηθά

κέηξα

απνδνηηθφηεηαο ππνδεηθλχνληαο θαη πάιη φηη θάζε κέηξεζε ζπληζηά έλα δηαθνξεηηθφ
είδνο βειηηζηνπνίεζεο. Σα απνηειέζκαηα απηά δείρλνπλ φηη νη κειινληηθνί εξεπλεηέο
ζα κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ κέηξεζε θαη ησλ ηξηψλ ελλνηψλ νηθνλνκηθήο
απνδνηηθφηεηαο ψζηε λα βεβαησζνχλ φηη ηζρχνπλ φια ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε
ην πνηα ηξάπεδα είλαη πην απνηειεζκαηηθή. Σέινο βξέζεθε φηη ππήξμαλ ζεκαληηθέο
αλεθκεηάιιεπηεο νηθνλνκίεο θιίκαθεο θφζηνπο γηα ην έηνο 1990 ζε ζρέζε κε ην
παξειζφλ, θάηη πνπ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζηελ κείσζε ησλ επηηνθίσλ, ζηηο
ξπζκηζηηθέο αιιαγέο, ζηηο βειηηψζεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε πνπ
ίζσο έρνπλ ηελ ηάζε κεηά ην 1980 λα επλννχλ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε
ηηο κηθξέο.
Ο Bergendahl (1998) ζηελ κειέηε ηνπ κέζσ ηεο κεζφδνπ DEA αλέιπζε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο εληαίαο ηξάπεδαο. Οη εηζξνέο δίλνληαη κε βάζε ην θφζηνο
πξνζσπηθνχ, ην θφζηνο ησλ πιηθψλ θαη ην απξφζκελν θφζηνο ησλ πηζησηηθψλ
δεκηψλ. Οη εθξνέο αθνξνχλ δαλεηζκφ, θαηαζέζεηο θαη κηθηά έζνδα. Σν κείγκα
απνηειείηαη απφ 48 κεγάιεο ζθαλδηλαβηθέο ηξάπεδεο θαη ε πεξίνδνο εμέηαζεο αθνξά
ηα έηε 1992 θαη 1993. πγθεθξηκέλα δεθαηέζζεξηο ηξάπεδεο είλαη απφ ηελ Γαλία,
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δεθαηξείο απφ ηελ Φηλιαλδία, δψδεθα απφ ηελ Ννξβεγία θαη ελλέα απφ ηελ νπεδία.
Ζ κέζνδνο DEA ρξεζηκνπνηείηαη γηα θάζε ηξάπεδα ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα ηξάπεδα
αλαθνξάο ε νπνία είλαη έλαο θπξηφο ζπλδπαζκφο ησλ θαιχηεξσλ θαη πην
αληαγσληζηηθψλ ηξαπεδψλ πνπ βξίζθνληαη πάλσ ζην ζχλνξν απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Οη ηξεηο εηζξνέο θαη εθξνέο ηεο ηξάπεδαο απηήο, εθαξκφδνληαη σο ζεκεία αλαθνξάο
ψζηε κε ηε δηαδηθαζία απηή λα κπνξεί θαλείο λα πεη κφλν φηη κηα κεκνλσκέλε
ηξάπεδα είλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθή ζε ζρέζε κε ηελ ηξάπεδα αλαθνξάο αιιά φρη
ζε ζρέζε κε κηα άιιε κεκνλσκέλε ηξάπεδα. Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο
έδεημαλ φηη 4 κε 7 ζθαλδηλαβηθέο ηξάπεδεο βξίζθνληαλ πάλσ ζην απνηειεζκαηηθφ
ζχλνξν γηα ηα δχν απηά έηε θαηάζηαζε πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη ηξάπεδεο απηέο πξέπεη
ζηε ζπλέρεηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηξαπεδψλ αλαθνξάο γηα ηηο
ππφινηπεο ηξάπεδεο θαη λα ζέζνπλ θξηηήξηα αλαθνξάο γηα απηέο.
Οη Yildirim & Philippatos (2002) εμέηαζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο
θαη θέξδνπο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ γηα δψδεθα κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο ηεο
Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ κειέηε έγηλε γηα ηελ πεξίνδν 1993 έσο 2000
θαη ην δείγκα πεξηιάκβαλε ηξάπεδεο ηεο Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο, ηεο Κξναηίαο, ηεο
Δζζνλίαο,

ηεο

Οπγγαξίαο,

ηεο

Ληζνπαλίαο,

ηεο

Λεηνλίαο,

ηεο

Πξψελ

Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, ηεο Πνισλίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο
Ρσζηθήο

Οκνζπνλδίαο,

ηεο

ινβελίαο

θαη

ηεο

ινβαθηθήο

Γεκνθξαηίαο.

Υξεζηκνπνηήζεθαλ δχν απφ ηηο ηέζζεξηο θχξηεο πξνζεγγίζεηο ζπλφξσλ δειαδή απφ
ηηο πξνζεγγίζεηο DEA, TFA, SFA θαη DFA έγηλε ρξήζε κφλν ησλ SFA θαη DFA γηα
ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζν φξνπ θφζηνπο θαη θεξδψλ ηνπ δείγκαηνο ησ ηξαπεδψλ. Οη
κεηαβιεηέο εηζξνψλ ήηαλ ηα δαλεηαθά θεθάιαηα, ε εξγαζία θαη ην θπζηθφ θεθάιαην
ελψ κεηαβιεηέο εθξνψλ ζεσξήζεθαλ ηα δάλεηα, νη επελδχζεηο θαη νη θαηαζέζεηο. Σα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν SFA ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο ηνπ δείγκαηνο ήηαλ πεξίπνπ 76% ελψ ε Ρσζηθή
Οκνζπνλδία, ε Ληζνπαλία, ε Λεηνλία θαη Δζζνλία ήηαλ ιηγφηεξν απνδνηηθέο. Με ηελ
κέζνδν DFA δηαπηζηψζεθε απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο πεξίπνπ 72% ελψ ε
Πνισλία είρε θαη πάιη ην πςειφηεξν επίπεδν απφδνζεο θαη ε Ληζνπαλία ην
ρακειφηεξν ππνδεηθλχνληαο φηη νη δχν πξνζεγγίζεηο ζπλφξσλ απέδσζαλ πεξίπνπ
παξφκνηα θαηάηαμε απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ην δείγκα. ρεηηθά κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θέξδνπο βξέζεθε φηη ην έλα ηξίην ησλ ηξαπεδψλ είλαη
αλαπνηειεζκαηηθφ ζχκθσλα κε ηελ SFA ελψ ην κηζφ δείγκα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ
ζχκθσλα κε ηελ DFA κε ηελ Δζζνλία, ηελ Λεηνλία θαη ηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή
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Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο λα παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα
θεξδψλ θαη ηελ Ρνπκαλία ηελ ρακειφηεξε.
Οη Fries θαη Taci (2003) εμέηαζαλ ηελ επηξξνή ησλ ηξαπεδηθψλ θαη
επηρεηξεκαηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ θαζψο θαη άιισλ παξαγφλησλ ζηελ ηξαπεδηθή
αλάπηπμε γηα ηα έηε 1994 έσο 1999. Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 16 ππφ κεηάβαζε
νηθνλνκίεο φπσο ε Σζέρηθε Γεκνθξαηία, ε Δζζνλία, ε Οπγγαξία, ε Λεηνλία, ε
Ληζνπαλία, ε Πνισλία, ε ινβελία θαη ε ινβαθία. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
έδεημαλ φηη δελ ππήξρε θαλέλα θέξδνο ζηελ ηξαπεδηθή αλάπηπμε απφ ηελ
θαζπζηεξεκέλε εθαξκνγή ηεο ηξαπεδηθήο, ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ
θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησ ηξαπεδψλ. Πηζαλφλ ήηαλ αλαγθαίεο εθηελείο αιιαγέο πνπ
ζα είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο πγηνχο θαη πξνζαλαηνιηζκέλνπ πξνο ηελ
αγνξά, ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Δπηπιένλ βξέζεθε φηη αθφκα θαη φηαλ ηξαπεδηθφο
δαλεηζκφο απμαλφηαλ ιφγσ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη ηξάπεδεο απέηπραλ θαη δελ
ζπκβάδηδαλ κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. Σέινο παξά ην γεγνλφο φηη ε
πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδψλ κε μέλε θπξηφηεηα δελ ζπζρεηίζηεθε κε κεγαιχηεξε ή
κηθξφηεξε πξαγκαηηθή αχμεζε ησλ δαλείσλ ησλ πειαηψλ ηεο, ε κεγαιχηεξε
παξνπζία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζε κηα κεηαβαηηθή ρψξα είρε ζεηηθή επίδξαζε γηα ηελ
ηφλσζε ηεο πξαγκαηηθήο επέθηαζεο ησλ δαλείσλ.
Οη

Casu

&

Molyneux

(2003)

εζηηάδνπλ

ζηελ

εμέηαζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ πέληε κεγάισλ επξσπατθψλ
ρσξψλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο δεκηνπξγία ηεο εληαίαο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηελ
απνξξχζκηζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Οπζηαζηηθά δηεξεπλάηαη θαηά πφζν ε
παξαγσγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ έρεη βειηησζεί θαη
ζπγθιίλεη πξνο έλα θνηλφ επξσπατθφ ζχλνξν κεηά ηελ δηαδηθαζία λνκνζεηηθήο
ελαξκφληζεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Δπηπιένλ εμεηάδνληαη νη θαζνξηζηηθνί
παξάγνληεο απνδνηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ κε ηελ ρξήζε ελφο κνληέινπ
παιηλδξφκεζεο Tobit. Σν δείγκα πεξηιάκβαλε 530 ηξάπεδεο απφ ηηο ρψξεο Γαιιία,
Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηζπαλία θαη ηελ Αγγιία κε πεξίνδν εμέηαζεο ηελ πεληαεηία 1993
έσο 1997. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο εθηίκεζεο είλαη ε DEA κέζσ ηεο νπνίαο
πξνζδηνξίδνληαη σο έμνδνη ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ θαη ην ζχλνιν άιισλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελψ σο είζνδνη ιακβάλνληαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αθνξά
δαπάλεο γηα ηφθνπο, έμνδα πξνζσπηθνχ θαη έμνδα εθηφο ηφθσλ, ην θφζηνο πειαηψλ
θαη ε βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε (θαηαζέζεηο). ηελ ηξέρνπζα έξεπλα
ζεκεηψζεθε φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο DEA παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειφ κέζν
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επίπεδν απφδνζεο κε δπλαηφηεηα φκσο αλίρλεπζεο κηαο κηθξήο βειηίσζεο ζηηο κέζεο
βαζκνινγίεο απφδνζεο γηα ζρεδφλ φια ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε εμαίξεζε ηελ
Ηηαιία. Σέινο θαίλεηαη λα απμάλεηαη ην ράζκα απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ
ρσξψλ θαηά ηελ πεξίνδν 1993 έσο 1997 ιφγσ θπξίσο ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ
θάζε ρψξαο.
Ο Weil (2004) ζηελ έξεπλά ηνπ ζχγθξηλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο
ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Γπηηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ψζηε λα αμηνινγήζεη
ην ράζκα κεηαμχ απηψλ ησλ δχν νκάδσλ ηξαπεδψλ. Σν δείγκα πεξηιάκβαλε 640
ηξάπεδεο απφ έληεθα δπηηθνεπξσπατθέο ρψξεο δειαδή ηελ Απζηξία, ην Βέιγην, ηελ
Γαλία, ηελ Γαιιία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Διιάδα ηελ Ηηαιία, ηελ Οιιαλδία, ηελ
Πνξηνγαιία ηελ Ηζπαλία θαη ηελ Αγγιία θαζψο θαη απφ έμη αλαηνιηθνεπξσπατθέο
ρψξεο δειαδή ηελ Οπγγαξία, ηελ Λεηνλία, ηελ Πνισλία, ηελ ινβελία, ηελ ινβαθία
θαη ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία. Ζ εμεηαδφκελε πεξίνδνο είλαη ε πεληαεηία απφ ην 1996
έσο ην 2000 θαη ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο SFA (Stochastic Frontier Approach) γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο
παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ φηη ππάξρεη έλα ράζκα απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηηο
ηξάπεδεο ηεο δπηηθήο Δπξψπεο ζε ζχγθξηζε κε ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο, έλα ράζκα
ην νπνίν δελ εμεγείηαη απφ δηάθνξεο ζε πεξηβαιινληνινγηθνχο παξάγνληεο ή
δηαθνξέο ζε πξνηηκήζεηο θηλδχλνπ ζην επίπεδν ηδίσλ θεθαιαίσλ γεγνλφο πνπ
ππνδειψλεη ρακειφηεξεο δηεπζπληηθέο επηδφζεηο εμαηηίαο ηεο αδχλακεο δηνηθεηηθήο
εκπεηξίαο ζε κηα νηθνλνκία ειεχζεξεο αγνξάο ζε ρψξεο ηεο αλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Τπήξραλ βέβαηα θαη νξηζκέλεο αλαηνιηθνεπξσπατθέο ρψξεο φπσο ε Σζερηθή
Γεκνθξαηία, πνπ ζεκείσζαλ πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηα επίπεδα
απνδνηηθφηεηαο δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ φπσο ηεο Διιάδαο. Οη νπγγξηθέο ηξάπεδεο
είραλ παξφκνηα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο πνξηνγαιηθέο θαη
ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο ήηαλ νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σειηθψο ε κεγαιχηεξε αχμεζε ηξαπεδηθήο απνδνηηθφηεηαο γηα
ηηο αλαηνιηθνεπξσπατθέο ρψξεο παξνπζηάζηεθε ζηελ Σζέρηθε Γεκνθξαηία, κε ηελ
Οπγγαξία θαη Λεηνλία λα αθνινπζνχλ κε αμηφινγεο επίζεο απμήζεηο αθήλνληαο πίζσ
ηηο πην αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Πνισλίαο, ινβαθίαο θαη ινβελίαο.
Οη

Oberholzer

θαη

Van

der

Westhuizen

(2004)

εξεχλεζαλ

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ζε ηέζζεξηο κεγάιεο ηξάπεδεο ηεο Νφηηαο
Αθξηθήο ζε δέθα πεξηνρέο κέζσ ηεο κεζφδνπ DEA. Ζ πεξίνδνο εμέηαζεο ηνπ
δείγκαηνο είλαη ηα έηε 2003-2005. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο είλαη φηη νη
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αλαπνηειεζκαηηθέο πεξηνρέο ζηελ θαηαλνκή (allocative inefficiency) έρνπλ ηελ
δπλαηφηεηα αχμεζεο ησλ εηζξνψλ ηνπο ψζηε λα είλαη παξνπζηάδνπλ έλα ζεηηθφ
πεξηζψξην θέξδνπο. Οη αλαπνηειεζκαηηθέο πεξηνρέο κε βάζε ηελ θιίκαθα (scale
inefficiency) παξνπζηάδνπλ θέξδε

ζρεηηθά κε ην πεξηζψξην θέξδνπο θαη ηελ

επηζηξνθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Όηαλ κηα πεξηνρή παξνπζηάδεη πςειή ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα (technical efficiency) ηφηε ζα είλαη θεξδνθφξα αλ ρξεζηκνπνηεί
απνηειεζκαηηθά ηηο εηζξνέο ηεο. ηελ πεξίπησζε πνπ κηα πεξηνρή εκθαλίδεη
ηαπηφρξνλα θαη δηαλεκεηηθή θαη ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηφηε εκθαλίδεη
παξάιιεια απνδνηηθή παξαγσγηθφηεηα εηζνδήκαηνο. Αθφκε ζηελ κειέηε απηή
ζεκεηψζεθε φηη φζεο πεξηνρέο επειπηζηνχλ ζε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο
πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζηελ δηαλεκεηηθή απνδνηηθφηεηα (allocative efficiency).
Οη Mamatzakis, Staikouras & Koutsomanoli-Filippaki (2005) δηεμήγαγαλ
έξεπλα κε ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησ
ηξαπεδψλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο γηα ηα έηε 1998 έσο 2003. Σν δείγκα πεξηείρε
ηηο ρψξεο Αιβαλία, Βνπιγαξία, Κξναηία, Ρνπκαλία, εξβία, Βνζλία θαη ηελ Πξψελ
Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο. Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ηεο
αλάιπζεο παιηλδξφκεζεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ κεηαβιεηψλ πνπ επεξεάδνπλ ην
θφζηνο ιεηηνπξγίαο κηαο ηξάπεδαο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη
ηξάπεδεο ηεο πεξηνρήο είραλ παξφκνηα δηάξζξσζε θφζηνπο ελψ ππήξρε κηα αξλεηηθή
ζρέζε κεηαμχ ηεο απφδνζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο θαη ηεο
αλαινγίαο

απψιεηαο

δαλείνπ

απνζεκαηηθψλ

κεηθηψλ ρνξεγήζεσλ. Σειηθψο

ζεκεηψζεθε φηη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κεηψζεθε θαηά ηα έηε 1998 έσο 2003 γεγνλφο
πνπ ζεκαίλεη φηη ε αλαδηάξζξσζε απηψλ ησλ ππφ κεηάβαζε νηθνλνκηψλ είρε ζεηηθφ
αληίθηππν.
Ζ Tomova (2005) δηεμήγαγε έξεπλα κε ζθνπφ ηνλ πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ
ηεο εηεξνγέλεηαο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζχγθιηζεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ηξαπεδψλ ησλ παιαηψλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ, ησλ δέθα λέσλ θξαηψλ κειψλ θαη
ηξηψλ ζπλδεδεκέλσλ ρσξψλ. Ζ πεξίνδνο εμέηαζεο είλαη απφ ην 1994 έσο ην 2002 θαη
γίλεηαη ρξήζε ηεο κεζφδνπ DEA. Αθνινπζείηαη κηα πξνζέγγηζε δχν ζηαδίσλ ζηελ
νπνία αξρηθά ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζπγθξίλνληαη κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπο ζηελ επίηεπμε δχν δηαθνξεηηθψλ ζηφρσλ δειαδή ηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ
ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ζηνπο θαλνληζηηθνχο ζηφρνπο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ
λα εληζρχνπλ ηελ αλαπηπμηαθά πνιηηηθή κέζσ δαλείσλ θαη επελδχζεσλ. ηελ
ζπλέρεηα ε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
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δηεξεχλεζε ηεο ππφζεζεο ζρεηηθά κε ηελ ζχγθιηζε απνηειεζκαηηθφηεηαο. χκθσλα
κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο βξέζεθε φηη θαηά κέζν φξν νη ηξάπεδεο ηεο
θεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο ηείλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ην
ζχλνιν ησλ πξψησλ ζηφρσλ θαη ρακειφηεξε γηα ηνπο δεχηεξνπο ζηφρνπο.
Παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απνδνηηθφηεηαο νπφηε απνξξίπηεηαη ε ππφζεζε
ηζφηεηαο ηεο απφδνζεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ηεο θεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηα
λέα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ζηφρσλ ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο κε
εμαίξεζε ηελ Σζερηθή θαη ινβαθηθή Γεκνθξαηία. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη κηα
ζπλερήο ηάζε κείσζεο ηεο δηαζπνξάο ηεο κέζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε φιεο ηηο
ρψξεο θάηη πνπ επηβεβαηψλεη ηελ ζπλερή νηθνλνκηθή νινθιήξσζε θαη ηελ ζχγθιηζε
ζηελ ηξαπεδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα φρη κφλν γηα ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ αιιά θαη γηα ηηο
νηθνλνκίεο ππφ κεηάβαζε. Σέινο δηαπηζηψλεηαη φηη ε κείσζε ζηελ κεηαβιεηφηεηα
ησλ βαζκψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζχγθιηζεο ζε φιε ηελ Δπξψπε είλαη
κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο απφ ην 1996 θαη κεηά ηελ θαζηέξσζε ηεο ΟΝΔ.
Οη Fiorentino, Karmann & Koetter (2006) δηεξεπλνχλ ηελ ζπλνρή ησλ βαζκψλ
απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πξνέξρνληαη απφ δχν αληαγσληζηηθέο κεζφδνπο ζπλφξσλ
νη νπνίεο ζπλίζηαληαη ζηελ ζηνραζηηθή αλάιπζε ζπλφξσλ (SFA) θαη ζηελ DEA. Σν
δείγκα πεξηιακβάλεη 34192 παξαηεξήζεηο γηα φιεο ηηο ηξάπεδεο ηεο Γεξκαλίαο θαη
αθνξά ην δηάζηεκα απφ ην έηνο 1993 έσο ην 2004. ηφρνο ηεο έξεπλαο είλαη ε
αλάιπζε ηνπ θαηά πφζν νη κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ζπλεπείο κε ηα εμήο
πέληε θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα, ηελ θαηάηαμε, ηελ αλαγλψξηζε ησλ
αθξαίσλ ζπληειεζηψλ, ηελ αληνρή ζην ρξφλν θαη ηελ ζπζρέηηζε κε ηα πξφηππα
ινγηζηηθήο πνπ αθνξνχλ ηηο κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο. ηελ παξνχζα έξεπλα
θαίλεηαη φηη νη κε παξακεηξηθέο κέζνδνη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζε ζθάικαηα
κέηξεζεο θαη αθξαίεο ηηκέο. Δπηπιένλ ζεκεηψλεηαη φηη ε ινγηζηηθή γηα ηηο
ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εκπνξηθψλ, ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη απνηακηεπηηθψλ
ηξαπεδψλ είλαη ζεκαληηθή ψζηε λα απνθεχγνληαη νη παξεξκελείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηελ

θαηάζηαζε

απνηειεζκαηηθφηεηαο

ηνπ

ζπλνιηθνχ

ηξαπεδηθνχ

ηνκέα.

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη παξά ηηο ζπλερηδφκελεο ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζην
κεγαιχηεξν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Δπξψπεο, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ βαζκνχ
απνδνηηθφηεηαο είλαη πνιχ πςειή ζε βξαρππξφζεζκν επίπεδν. Σέινο βξέζεθε επίζεο
φηη ηα εηήζηα ζθνξ απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθά πην αζηαζή θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ δψδεθα εηψλ ηδίσο γηα ηηο παξακεηξηθέο κεζφδνπο.
πλεπψο πξνθχπηεη φηη ε έκκεζε παξαδνρή ηεο ζεηξηαθήο αλεμαξηεζίαο ηεο
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ηξαπεδηθήο παξαγσγήο πνπ απαηηείηαη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο, έρεη ζεκαληηθή
επίδξαζε ζηελ θαηάηαμε απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ.
Οη Lyroudi & Angelidis (2006) εθηηκνχλ ηα επίπεδα κεηαβνιήο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ δέθα ηειεπηαίσλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ
πεξίνδν πξηλ ηελ είζνδν ζηελ ΔΔ, δειαδή ηα έηε 1996 έσο 2002. Υξεζηκνπνηείηαη ε
κε παξακεηξηθή πξνζέγγηζε DEA κέζσ ηεο νπνίαο ππνινγίδεηαη ν δείθηεο
παξαγσγηθφηεηαο Malmquist. Οη πιεξνθνξίεο αληινχληαη απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο
ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε εμεηαδφκελε πεξίνδν 1996-2002 ελψ ην δείγκα απνηειείηαη απφ
994 παξαηεξήζεηο (DMUs) ησλ δέθα ρσξψλ πνπ έγηλαλ κέιε ηεο ΔΔ κέρξη ηνλ
Απξίιην ηνπ 2014. πγθεθξηκέλα 103 ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ, 134 ηεο Σζέρηθεο
Γεκνθξαηίαο, 47 ηεο Δζζνλίαο, 119 ηεο Λεηνλίαο, 94 ηεο Οπγγαξίαο, 57 ηεο
Ληζνπαλίαο, 50 ηεο Μάιηαο, 208 ηεο Πνισλίαο, 94 ηεο ινβαθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη
88 ηεο ινβελίαο. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο
παξαγσγηθφηεηαο απμήζεθαλ γηα ηηο ηξάπεδεο ησλ λέσλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ
δειαδή ηεο Δζζνλίαο, Ληζνπαλίαο, Μάιηαο, ινβαθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη Κχπξνπ
ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ηα επίπεδα κεηψζεθαλ. Δπηπιένλ ζεκεηψζεθε φηη δελ ππήξρε
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ επηπέδνπ απφδνζεο ησλ θεξδψλ
ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ιφγσ ηνπ φηη νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο δελ ήηαλ
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί κε εμαίξεζε ηεο Λεηνλίαο φπνπ ππήξμε κηα ζεηηθή θαη
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζρέζε κεηαμχ κεγέζνπο θαη παξαγσγηθφηεηαο.
Οη Hsien-Chang Kuo, Yang Li, Gwo-Hshiung Tzeng & Ya-Hui Tsai (2006)
ζηελ κειέηε ηνπο κέηξεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εκπνξηθνχ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο 48 ηξαπεδψλ ηεο Σαηβάλ κέζσ ηεο αζαθήο πξνζέγγηζεο DEA γηα ην έηνο
2012. Ζ DEA εθαξκφδεηαη επξέσο γηα ηε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ φηη είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
κνλάδσλ ιήςεο απνθάζεσλ (DMUs) κε πνιιαπιέο εμφδνπο θαη πνιιαπιέο εηζφδνπο.
Πξνεγνχκελεο κειέηεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζπκβαηηθφ κνληέιν DEA γηα ηε κέηξεζε
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ παξαδνρή φηη φιεο νη είζνδνη θαη νη
έμνδνη είλαη πξνθαλείο. Χζηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο δαλείσλ θαη επελδχζεσλ, νη εθξνέο
ησλ ηξαπεδψλ δηαθαηέρνληαη απφ αθαλή θαηλφκελα ιφγσ ησλ αζαθψλ κε
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ηεο κεγάιεο κεηαβιεηφηεηαο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο
αγνξάο. Ζ αζαθήο πξνζέγγηζε DEA κπνξεί λα αμηνινγήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
ηξαπεδψλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ξεαιηζκφ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα ιάβεη
ππφςε ηα αζαθή ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηζφδσλ (inputs) θαη εμφδσλ (outputs). Απηή ε
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κειέηε ιακβάλεη ππφςε ηα αζαθή θαηλφκελα ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ δαλείσλ θαη ηα
έζνδα απφ επελδχζεηο νπφηε ρξεζηκνπνηεί ηελ αζαθή πξνζέγγηζε DEA γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Σατβάλ. Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα
δείρλνπλ φηη ε πξνζέγγηζε ηεο αζαθνχο DEA δελ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξίζεη κφλν
κε επηηπρία ηελ αβεβαηφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά επίζεο κπνξεί λα έρεη
πςειφηεξε ηθαλφηεηα απφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν DEA λα δηαθξίλεη ηελ
απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δείρλνπλ ζπγθεθξηκέλα
φηη ππάξρνπλ 14 ηξάπεδεο κε βαζκφ απνηειεζκαηηθφηεηαο ίζν κε ηε κνλάδα αθφκα
θαη αλ ηα δάλεηα θαη νη επελδχζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ αζαθή θαηλφκελα. Σέινο
ππάξρνπλ 12 αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο κε ηνπιάρηζηνλ έλα άλσ φξην λα
εμαθνινπζεί λα δηαζέηεη ηε δπλαηφηεηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαζψο θαη 22
ηξάπεδεο πνπ είλαη απίζαλν λα είλαη απνηειεζκαηηθέο δεδνκέλνπ φηη ην ζχλνιν ησλ
άλσ θαη θάησ νξίσλ είλαη κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο.
Ο Moh’d Al-Jarrah (2007) δηεξεπλά ηα επίπεδα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
θφζηνπο ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Ηνξδαλία, ηελ Αίγππην, ηελ ανπδηθή
Αξαβία θαη ην Μπαρξέηλ γηα δηάζηεκα απφ ην 1992 έσο ην 2000 κέζσ ηεο κεζφδνπ
DEA. Ζ απφδνζε πνπ εθηηκάηαη φζνλ αθνξά ην θφζηνο δείρλεη λα απνζπληίζεηαη
πεξηζζφηεξν ζε ηερληθή θαη δηαλεκεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα κε κεηαβιεηέο θαη
ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο. ηελ ζπλέρεηα ε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα
δηαζπάηαη ζε θαζαξή ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζε απνηειεζκαηηθφηεηα
θιίκαθαο. Ζ απνδνηηθφηεηα θφζηνπο θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ 50 έσο 70% κε
νξηζκέλεο παξαιιαγέο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ γεσγξαθηθή ηεο
ζέζε. Δπηπιένλ ζηελ κειέηε απηή ζεκεηψζεθε φηη ην ίδην επίπεδν εθξνψλ ζα
κπνξνχζε λα παξαρζεί κε πεξίπνπ 50 έσο 70% ησλ ζεκεξηλψλ εηζξνψλ ηνπο εθφζνλ
νη ηξάπεδεο πνπ κειεηψληαη ιεηηνπξγνχζαλ πάλσ ζηα απνηειεζκαηηθά ζχλνξα.
Οη Nenovsky, Chobanov, Mihaylova & Koleva (2008) αλέιπζαλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ βνπιγαξηθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηελ πεξίνδν απφ
ην 1999 έσο ην 2006, κε δηαρσξηζκφ ησλ ηξαπεδψλ ζε κεγάιεο νκάδεο αλάινγα κε ηε
δνκή ηδηνθηεζίαο θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. Γηα ηελ εχξεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο γίλεηαη ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ δεηθηψλ φπσο νη δείθηεο ROE,
ROA, ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε, νη δαπάλεο εθηφο ηφθσλ, ηα θαζαξά έζνδα θαη
αλαπξνζαξκνγέο ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ φπσο επίζεο γίλεηαη ρξήζε ηεο
κεζφδνπ DEA γηα ηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ. Βξέζεθε ινηπφλ
φηη νη μέλεο ηξάπεδεο έρνπλ θαιχηεξεο επηδφζεηο απφ ηηο εγρψξηεο θαη θξαηηθέο
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ηξάπεδεο ιφγσ ησλ ηερλνινγηθψλ βειηηψζεσλ θαη ηηο θαιχηεξεο δηεπζπληηθέο θαη
εκπεηξηθέο γλψζεηο. Οη κεγάιεο ηξάπεδεο απνδείρζεθε φηη είλαη πην απνηειεζκαηηθέο
ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θαιχηεξεο
νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Ζ ζπζζψξεπζε κεγάισλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ε αλάγθε γηα
θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
άζθεζε κεγάιε πίεζε ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο νη νπνίεο αλαγθάζηεθαλ λα απμήζνπλ
ηηο δαπάλεο εθηφο ηφθσλ. Χζηφζν αλ θαη νη επελδχζεηο απηέο έρνπλ κεγαιχηεξεο
επηβαξχλζεηο γηα ηηο κηθξέο ηξάπεδεο, κειινληηθά αλακέλεηαη λα απμήζνπλ ηελ
ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη λα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Σέινο ν
αληαγσληζκφο νδήγεζε επηπιένλ ζε εμηζνξξφπεζε ζηελ κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα
φρη κφλν ησλ κεκνλσκέλσλ νκάδσλ αιιά φινπ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηξαπεδψλ.
Οη Kumar θαη Gulati (2008) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα κειέηε γηα ηελ κέηξεζε
ηεο έθηαζεο ηεο θαζαξήο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
θιίκαθαο ζηνλ δεκφζην ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Ηλδίαο. Σν δείγκα πεξηείρε 27 δεκφζηεο
ηξάπεδεο θαη εμεηάζηεθε γηα ηελ πεξίνδν 2004 θαη 2005. Ζ κειέηε απηή έδεημε φηη νη
ηξάπεδεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ κε ζπλνιηθή ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα
ζε επίπεδν 88,5% πνπ ζεκαίλεη φηη νη εηζξνέο ζα κπνξνχζαλ λα κεησζνχλ θαηά
11,5% ρσξίο λα ζπζηάδεηαη ε απφδνζε αλ φιεο νη ηξάπεδεο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο
φπσο νη εθηά ηξάπεδεο αλαθνξάο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ κέζνδν DEA.
Δπηπιένλ ε ζπλεηζθνξά ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θιίκαθαο δείρλεη λα έρεη
κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ ζπλνιηθή ηερληθή αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ιφγσ ηεο
δηαρεηξηζηηθήο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Σέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο
ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο δείρλνπλ επίζεο φηη ε έθζεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε εθηφο
ηζνινγηζκνχ δξαζηεξηφηεηαο έρεη κηα ηζρπξή θαη ζεηηθή επηξξνή ζηελ ζπλνιηθή
ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο Ηλδίαο.
O Mihai NITOI (2009) αλέιπζε ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ Ρνπκαληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ ηξηεηία 2006, 2007 θαη 2008 κέζσ ηεο κεζφδνπ
DEA. Σν δείγκα ηνπ πεξηέρεη 15 εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο Ρνπκαλίαο. Σα επξήκαηα
απνθαιχπηνπλ φηη αλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ξνπκαληθψλ εκπνξηθψλ
ηξαπεδψλ βειηηψζεθε απφ ην 2006, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο είλαη αξθεηά
ρακειή δειαδή νη πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο φζνλ
αθνξά ηελ θαηάιιειε δηαρείξηζε θφζηνπο. Οη μέλεο ηξάπεδεο είλαη πην
απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο ηνπηθέο θάηη πνπ ίζσο νθείιεηαη ζηηο πην απνδνηηθέο
ηερληθέο δηαρείξηζεο. Οη κηθξέο ηξάπεδεο πξέπεη λα πξνβνχλ ζε κεηαξξπζκίζεηο
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εμφδσλ πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγνχλ πην θνληά ζην απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν. πλεπψο
νη ηξάπεδεο κε κηθξφ κεξίδην αγνξάο πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηηο κεηαξξπζκίζεηο θαη λα
βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ψζηε λα επηηεπρζεί ην επίπεδν ζχγθιηζεο
κε ηηο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ηελ θαηάιιεια πνιηηηθή δηαρείξηζε. Δπηπιένλ αλ θαη ην
2007 ε ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα απμήζεθε, ην 2008 ν κέζνο φξνο ηεο
παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε. Σέινο ζπληζηά γεληθφ ζπκπέξαζκα φηη νη
πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο Ρνπκαλίαο δελ πέηπραλ λα θαηαζηήζνπλ ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο απνηειεζκαηηθέο, λα αλαδηαξζξψζνπλ ην ρξένο θαη λα
απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηαο ηνπο.
Ο Wezel (2010) δηεξεπλά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ
ηξαπεδψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Ακεξηθήο θαηά ηελ πεξίνδν 2002 έσο 2007.
Σν δείγκα πεξηιακβάλεη 86 ηξάπεδεο θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο
ρξεζηκνπνηνχληαη δχν βαζηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κέζνδν DEA θαη
ηελ ηνραζηηθή Αλάιπζε πλφξσλ (stochastic frontier analysis-SFA). Βαζηθφ
ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζεο έξεπλαο είλαη ην γεγνλφο φηη νη μέλεο ηξάπεδεο δελ είλαη
απαξαίηεηα θαη πην απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο εγρψξηεο αληίπαιεο ηξάπεδεο. χκθσλα
κε ηελ πξνζέγγηζε DEA δηαπηζηψλεηαη φηη σο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2007 ε ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ήηαλ ρακειφηεξε ζε ηξεηο απφ ηηο έμη
ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ελψ νη μέλεο ηξάπεδεο θαίλεηαη λα έρνπλ κηα
θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα θφζηνπο. Υξεζηκνπνηψληαο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο γηα
ηελ θχξηα πεξίνδν εμαγνξάο ην 2006 θαη 2007 παξαηεξείηαη φηη νη εγρψξηεο θαη νη
πεξηθεξεηαθέο

ηξάπεδεο

γεληθά

επηηπγράλνπλ

πςειφηεξε

αχμεζε

ηεο

παξαγσγηθφηεηαο ηνπο απφ ηηο δηεζλείο ηξάπεδεο ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ
δεκηνπξγία εζφδσλ. Καηά κέζν φξν νη ηξάπεδεο είραλ θαιχηεξε απφδνζε εζφδσλ ζε
ζρέζε κε ηα έηε 2003, 2004 θαη 2005 ππνδεηθλχνληαο κηα εθηεηακέλε αλαδήηεζε γηα
κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο. Δπηπιένλ ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ησλ ηξαπεδψλ κεηά ην 2005 έρεη ηελ ηάζε λα κεηψλεηαη κεηά ηελ εμαγνξά ησλ
ηξαπεδψλ πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο θφζηνπο. Ζ εθαξκνγή ηεο
πξνζέγγηζεο SFA επηβεβαίσζε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο DEA θαζψο θαη πάιη νη μέλεο
ηξάπεδεο δελ μεπεξλνχλ ηηο ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο.
Οη Alzubaidi & Bougheas (2011) ζηελ κειέηε ηνπο έθαλαλ πνηθίιεο κεηξήζεηο
απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα έλα δείγκα 225 ηξαπεδψλ 15 ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο θαηά ηελ πεξίνδν ησλ εηψλ 2005 έσο 2010. ε αληίζεζε κε πξνεγνχκελεο
κειέηεο απηή ε έξεπλα επηηξέπεη κηα λέα πξννπηηθή ρξεζηκνπνηψληαο πνηθίιεο
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κεηξήζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνεξρφκελεο απφ ηελ κε παξακεηξηθή κέζνδν DEA
παξά ηελ SFA. Δπηπιένλ έλα νινθαίλνπξγην δείγκα ρξεζηκνπνηείηαη ην νπνίν είλαη
εηδηθά επηιεγκέλν γηα λα πξνζθέξεη κηα ζαθέζηεξε εηθφλα απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
επξσπατθψλ ηξαπεδψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ
μεθίλεζε απφ ηα ηέιε ηνπ 2007. Σα απνηειέζκαηα μεθάζαξα δείρλνπλ κηα πηψζε
ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κε ηελ πην απφηνκε πηψζε
λα ζεκεηψλεηαη κεηαμχ ησλ εηψλ 2007 θαη 2008 ππνδεηθλχνληαο φηη ε θξίζε
ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ ηξαπεδηθή απνδνηηθφηεηα. Ζ θξίζε φκσο είρε
δηαθνξεηηθέο ζπλέπεηεο ζε θάζε ρψξα ηεο ΔΔ. Οη ζπγθξίζεηο απφδνζεο κεηαμχ ησλ
ρσξψλ απνθαιχπηνπλ φηη νη ηξάπεδεο ηεο νπεδίαο θαη ηεο Γαλίαο ήηαλ νη πην
απνηειεζκαηηθέο θαηά ηα έηε 2005-2010 αθνινπζνχκελα απφ ηηο ηξάπεδεο ηνπ
Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο. Οη ηξάπεδεο απφ ελ άιιε πνπ
πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηελ θξίζε ήηαλ ην Βέιγην, ε Γαλία θαη ζηε ζπλέρεηα ε
Ηξιαλδία, ε Διιάδα, ε Φηλιαλδία θαη ε Οιιαλδία. Σέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο
παξνχζαο κειέηεο ζρεηηθά κε ην είδνο θάζε ηξάπεδαο ππνδεηθλχνλ φηη νη εκπνξηθέο
ηξάπεδεο ήηαλ νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο θαη επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηελ
θξίζε ελψ νη ηξάπεδεο αθηλήησλ ήηαλ νη πην απνηειεζκαηηθέο. Οη ηξάπεδεο πνπ
θάλεθε λα κελ έρνπλ ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο απφ ηελ πηζησηηθή θξίζε ήηαλ νη
ζπλεηαηξηζηηθέο.
Ο Chan (2011) εμέηαζε ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εκπνξηθψλ
ηξαπεδψλ ηεο Κίλαο κέζσ ηεο κε παξακεηξηθήο κεζφδνπ DEA. Ζ εμεηαδφκελε
πεξίνδνο ήηαλ ηα έηε 2001 έσο 2007. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ φηη νη
εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο Κίλαο θαηά κέζν φξν είλαη ηερληθά αλαπνηειεζκαηηθέο
πηζαλφηαηα ιφγσ ηνπ ππαλάπηπθηνπ ηξαπεδηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη λνκηθνχ
ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηα πξφηππα απφ άιιεο αλαπηπζζφκελεο
νηθνλνκίεο. Δπηπιένλ ε απνζχλζεζε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο ππνδειψλεη φηη θαηά κέζν φξν νη εκπνξηθέο
ηξάπεδεο ηεο Κίλαο έρνπλ πξφβιεκα ζηελ θαηαλνκή πφξσλ κεηαμχ εηζξνψλ θαη
εθξνψλ. Ζ θαθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζηνλ δηαρεηξηζηηθφ
εθεζπραζκφ ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηνπ κηθξφηεξνπ αληαγσληζκνχ ζηελ ηξαπεδηθή
βηνκεραλία ηεο Κίλαο. Μηα ζεκαληηθή κείσζε ζηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα
παξνπζηάδεηαη ζε μέλε εκπνξηθή ηξάπεδα θαηά ηελ πεξίνδν 2003 έσο 2006. Δίλαη
γεγνλφο φηη ε απνξξχζκηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κίλαο ελζάξξπλε ηηο
μέλεο ηξάπεδεο λα δεκηνπξγήζνπλ ζπγαηξηθέο θαη ππνθαηαζηήκαηα ζε φιε ηε ρψξα
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κε απνηέιεζκα ην πςειφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο ζε δηαδηθαζία
επέθηαζεο. πλεπψο ε κείσζε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε βξαρππξφζεζκν
δηάζηεκα δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί. Σειηθψο φκσο αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο
φηη νη μέλεο ηξάπεδεο βειηίσζαλ ηελ ηερληθή ηνπο απνδνηηθφηεηα θαηά 14,97% ζην
έηνο 2007 ππνδειψλνληαο φηη νη μέλεο ηδηφθηεηεο ηξάπεδεο βειηηψλνπλ ηελ
ιεηηνπξγία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Κίλαο.
Ο Andries (2012) ζηελ κειέηε ηνπ εμέηαζε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο
παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ
ζπζηεκάησλ επηά ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Ζ πεξίνδνο
εμέηαζεο είλαη ε πεληαεηία απφ ην 2004 έσο ην 2008 θαη ε κέζνδνο εθηίκεζεο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε
ζηνραζηηθή αλάιπζε ζπλφξσλ (SFA) θαη ε πεξηβάιινπζα αλάιπζε δεδνκέλσλ
(DEA). Με βάζε ηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε κέζε
απφδνζε ησλ ηξαπεδψλ ηεο θεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο απμήζεθε γηα ηελ πεξίνδν
2004-2008 πηζαλφλ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ κεηά ηελ έληαμε ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε αιιά θαη ιφγσ ησλ εθηεηακέλσλ λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ. Σν
πςειφηεξν επίπεδν ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (technical efficiency) κε βάζε ηελ
κέζνδν ηεο SFA ζεκεηψζεθε ζηηο ηξάπεδεο ηεο Ρνπκαλίαο κε πνζνζηφ 86,44% θαη
ηεο Σζέρηθεο Γεκνθξαηίαο ελψ ην ρακειφηεξν ζηηο ηξάπεδεο ηεο ινβελίαο.
Δμεηάδνληαο ηνπο βαζκνχο απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε ρψξαο παξαηεξείηαη φηη
ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ησλ ρσξψλ ηνπ
δείγκαηνο. Σέινο ε εθηίκεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο γίλεηαη κέζσ ηνπ δείθηε
Malmquist κε γξακκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ζεκεηψλνληαο φηη ε παξαγσγηθφηεηα είρε
απμεζεί ην 2008 θαηά 24,27% απφ ην 2004 ιφγσ θπξίσο ησλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ.
Οη Erasmus & Makina (2014) δηεξεχλεζαλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο απφ
ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ηελ Ννηίνπ Αθξηθήο κέζσ ηελ κεζφδνπ DEA σο πξφηππν
θαη ελαιιαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο. Γηα ηα ηππνπνηεκέλα κέηξα πξνζέγγηζεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ DEA ρξεζηκνπνίεζαλ γξακκηθνχο κέζνπο φξνπο ησλ
εθξνψλ θαη εηζξνψλ ελψ ε ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε DEA ρξεζηκνπνηεί κε
γξακκηθνχο κέζνπο φξνπο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεκνλσκέλεο ηξάπεδαο εθηηκψληαη
γηα ηελ πεξίνδν 2006 έσο 2012 έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνί επηηξέπεη ηελ αλάιπζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηε δηάξθεηα εο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο
θξίζεο ηνπ 2008 θαη 2009. Απφ ηηο δχν ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ
πιεηνλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο ε κέζνδνο DEA έδεημε φηη ππάξρεη
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απνηειεζκαηηθφηεηα

ελψ

ε

ελαιιαθηηθή

πξνζέγγηζε

έδεημε

κεγαιχηεξε

απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ ε DEA βξήθε αλαπνηειεζκαηηθέο
ζχκθσλα κε ηελ ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε δελ
επεξέαζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ηξαπεδψλ. Γεδνκέλνπ φηη νη
ηξάπεδεο ήηαλ απνηειεζκαηηθέο κε ηελ κέζνδν DEA πξηλ απφ ηελ θξίζε, ζα
κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη ε απφδνζε ηνπο ήηαλ έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο
πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο.
πλεπψο εχινγν είλαη λα αλαθέξνπκε φηη αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηελ δηεζλή
αξζξνγξαθία γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, ζα
δηαπηζηψζεη φηη νη κέζνδνη, ηα δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα θάζε κειέηεο
πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο παξαηεξήζεηο θάζε εξεπλεηή. ηηο
παξαπάλσ παξαγξάθνπο αλαθέξακε νξηζκέλα ίζσο ελδεηθηηθά άξζξα γηα ηελ
απνδνηηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ, ηνλ επξσπατθνχ θαη ηνχ δηεζλή ηξαπεδηθνχ θιάδνπ,
κε ηα βαζηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα ρσξίο σζηφζν απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ
αξθεηά επηπιένλ άξζξα, γηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο εθάζηνηε ρψξαο, ηα νπνία
πξνβαίλνπλ είηε ζε παξφκνηα είηε ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα. Παξαθάησ
παξαζέηνληαη

ζπλνπηηθά θαη

ζπγθεληξσηηθά

ζηνλ πίλαθα 19

νη

έξεπλεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηελ ρξνλνινγία
εμέηαζεο, ηηο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα θάζε
κειέηεο.

Πίλαθαο 19: Μειέηεο Απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γηεζλνχο Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο.
ΜΔΛΔΣΖ

ΠΔΡΗΟΓΟ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ

ΒΑΗΚΑ
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Berger

θαη 1990-1995

Mester (1997)

DEA

Σα κέηξα απνδνηηθφηεηαο
θέξδνπο ησλ ηξαπεδψλ ησλ
ΖΠΑ δελ ζρεηίδνληαη ζεηηθά
κε

ηελ

απνδνηηθφηεηα

θφζηνπο θαη
ππήξμαλ

ζεκαληηθέο

αλεθκεηάιιεπηεο νηθνλνκίεο
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θιίκαθεο θφζηνπο γηα ην έηνο
1990

ζε

ζρέζε

κε

ην

παξειζφλ.

Bergendahl

1992- 1993

DEA

4-7 ζθαλδηλαβηθέο ηξάπεδεο
βξίζθνληαλ

(1998)

πάλσ

ζην

απνηειεζκαηηθφ ζχλνξν.

Yildirim

& 1993- 2000

Philippatos

DEA- SFA,

ρεηηθά

κε

ηελ

DEA- DFA

απνηειεζκαηηθφηεηα θέξδνπο
ην 1/3 ησλ ηξαπεδψλ ηεο

(2002)

θεληξηθήο

θαη

αλαηνιηθήο

Δπξψπεο

είλαη

αλαπνηειεζκαηηθφ ζχκθσλα
κε ηελ SFA ελψ ην 1/2
δείγκα

είλαη

αλαπνηειεζκαηηθφ ζχκθσλα
κε ηελ DFA κε ηελ Δζζνλία,
ηελ Λεηνλία θαη ηελ Πξψελ
Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία
ηεο

Μαθεδνλίαο

λα

παξνπζηάδνπλ
πςειφηεξε
θεξδψλ

ηελ
απνδνηηθφηεηα

θαη ηελ Ρνπκαλία

ηελ ρακειφηεξε.

Fries & Taci 1994-1999
(2003)

DEA

Γελ ππήξρε θαλέλα θέξδνο
ζηελ

ηξαπεδηθή

αλάπηπμε

ησλ

ππφ

κεηάβαζε

νηθνλνκηψλ

απφ

θαζπζηεξεκέλε
ηεο

ηξαπεδηθήο

ηελ

εθαξκνγή
θαη

ε

κεγαιχηεξε παξνπζία ησλ
99

μέλσλ

ηξαπεδψλ

ζε

κηα

κεηαβαηηθή ρψξα είρε ζεηηθή
επίδξαζε γηα ηελ ηφλσζε ηεο
πξαγκαηηθήο επέθηαζεο ησλ
δαλείσλ.

Casu

& 1993-1997

Molyneux

DEA,

Παξνπζηάδεηαη

ζρεηηθά

Tobit regression

ρακειφ

κέζν

επίπεδν

απφδνζεο

κε

(2003)

δπλαηφηεηα

φκσο αλίρλεπζεο κηαο κηθξήο
βειηίσζεο

ζηηο

κέζεο

βαζκνινγίεο απφδνζεο γηα
ζρεδφλ φια ηα ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα
Γεξκαλίαο,

ηεο

Γαιιίαο,

Ηζπαλίαο

θαη

Αγγιίαο κε εμαίξεζε ηελ
Ηηαιία. Σέινο θαίλεηαη λα
απμάλεηαη

ην

ράζκα

απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ
ησλ ρσξψλ ιφγσ θπξίσο ησλ
δηαθφξσλ παξαγφλησλ θάζε
ρψξαο.

1996-2000

Weil (2004)

SFA

Τπάξρεη

ράζκα

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηηο
ηξάπεδεο

ηεο

δπηηθήο

Δπξψπεο ζε ζχγθξηζε κε ηεο
αλαηνιηθήο Δπξψπεο.
Oberholzer & 2003-2005
Van

der

DEA

Όηαλ κηα πεξηνρή εκθαλίδεη
ηαπηφρξνλα θαη δηαλεκεηηθή

Westhuizen

θαη

(2004)

απνηειεζκαηηθφηεηα
εκθαλίδεη

ηερληθή
ηφηε

παξάιιεια
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απνδνηηθή

παξαγσγηθφηεηα

εηζνδήκαηνο

θαη

φζεο

ηξάπεδεο ηεο λφηηαο Αθξηθήο
επειπηζηνχλ ζε αχμεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο

ηνπο

πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε
ζηελ

δηαλεκεηηθή

απνδνηηθφηεηα

(allocative

efficiency).
1999-2003

Mamatzakis,
Staikouras

&

Αλάιπζε

Οη

ηξάπεδεο

παιηλδξφκεζεο

Ννηηναλαηνιηθήο

ηεο
Δπξψπεο

Koutsomanoli-

είραλ παξφκνηα δηάξζξσζε

Filippaki

θφζηνπο ελψ ππήξρε κηα

(2005)

αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο
απφδνζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο
θφζηνπο θαη ηεο αλαινγίαο
απψιεηαο

δαλείνπ

απνζεκαηηθψλ

κεηθηψλ

ρνξεγήζεσλ.
Tomova (2005)

1994-2002

DEA

Παξαηεξνχληαη
δηαθνξέο
νπφηε

ζεκαληηθέο

απνδνηηθφηεηαο
απνξξίπηεηαη

ε

ππφζεζε

ηζφηεηαο

ηεο

απφδνζεο

κεηαμχ

ησλ

ηξαπεδψλ

ηεο

θεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο
θαη ηα λέα θξάηε κέιε ηεο
ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε
ζηφρσλ

ηεο

θεληξηθήο

ηξάπεδαο κε εμαίξεζε ηελ
Σζερηθή

θαη

ινβαθηθή

Γεκνθξαηία.
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1993-2004

Fiorentino,
Karmann

&

SFA,

Παξά

ηηο

ζπλερηδφκελεο

DEA

ζεκειηψδεηο

αιιαγέο

κεγαιχηεξν

Koetter (2006)

ζην

ηξαπεδηθφ

ζχζηεκα ηεο Δπξψπεο, ε
ζηαζεξφηεηα

ηνπ

βαζκνχ

απνδνηηθφηεηαο είλαη πνιχ
πςειή ζε βξαρππξφζεζκν
επίπεδν ελψ ηα εηήζηα ζθνξ
απνηειεζκαηηθφηεηαο

είλαη

ζεκαληηθά πην αζηαζή θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ
δψδεθα εηψλ ηδίσο γηα ηηο
παξακεηξηθέο κεζφδνπο.
Lyroudi

& 1996-2002

Angelidis

επίπεδα

ηεο

DEA,

Tα

Malmquist

παξαγσγηθφηεηαο απμήζεθαλ
γηα ηηο ηξάπεδεο ησλ λέσλ

(2006)

θξαηψλ

κειψλ

δειαδή

ηεο

Ληζνπαλίαο,

ηεο

ΔΔ

Δζζνλίαο,
Μάιηαο,

ινβαθηθήο Γεκνθξαηίαο θαη
Κχπξνπ

ελψ

ππφινηπεο

ηα

γηα

ηηο

επίπεδα

κεηψζεθαλ ελψ δελ ππήξρε
ζπγθεθξηκέλν ζρέδην κεηαμχ
ηνπ

κεγέζνπο

επηπέδνπ
θεξδψλ

θαη

ηνπ

απφδνζεο

ησλ

ησλ

ηξαπεδηθψλ

ηδξπκάησλ.
Αζαθήο

Ζ πξνζέγγηζε ηεο αζαθνχο

Kuo, Yang Li,

πξνζέγγηζε

DEA δελ ζα κπνξνχζε λα

Gwo-Hshiung

(conventional)

ραξαθηεξίζεη

Tzeng & Ya-

DEA

επηηπρία ηελ αβεβαηφηεηα ηεο

Hsien-Chang

Hui Tsai (2006)

2012

κφλν

κε

απνηειεζκαηηθφηεηαο, αιιά
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επίζεο

κπνξεί

λα

έρεη

πςειφηεξε ηθαλφηεηα απφ ην
παξαδνζηαθφ κνληέιν DEA
λα

δηαθξίλεη

ηελ

απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ
φπνπ 14 ηξάπεδεο ηεο Σαηβάλ
είραλ

βαζκφ

απνηειεζκαηηθφηεηαο
κνλάδα αθφκα θαη αλ ηα
δάλεηα θαη νη επελδχζεηο
ραξαθηεξίδνληαη απφ αζαθή
θαηλφκελα.
Moh’d

Al- 1992-2000

DEA

Ζ απνδνηηθφηεηα θφζηνπο
ησλ ηξαπεδψλ ηεο Ηνξδαλίαο,

Jarrah (2007)

Αηγχπηνπ,
Αξαβίαο

ανπδηθήο
θαη

Μπαρξέτλ

θπκαίλεηαη πεξίπνπ απφ 50
έσο

70%

κε

νξηζκέλεο

παξαιιαγέο αλάινγα κε ην
κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ
γεσγξαθηθή ηεο ζέζε. Σν
ίδην

επίπεδν

εθξνψλ

ζα

κπνξνχζε λα παξαρζεί κε
πεξίπνπ 50 έσο 70% ησλ
ζεκεξηλψλ

εηζξνψλ

ηνπο

εθφζνλ

ηξάπεδεο

πνπ

νη

κειεηψληαη

ιεηηνπξγνχζαλ

πάλσ ζηα απνηειεζκαηηθά
ζχλνξα
1999-2006

Nenovsky,
Chobanov,
Mihaylova

&

Koleva (2008)

μέλεο

ηξάπεδεο

ηεο

ROE,

Oη

ROA,

Βνπιγαξίαο έρνπλ θαιχηεξεο

DEA

επηδφζεηο απφ ηηο εγρψξηεο
θαη θξαηηθέο ηξάπεδεο θαη νη
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κεγάιεο

ηξάπεδεο

απνδείρζεθε φηη είλαη πην
απνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε
κε ηηο κηθξέο.
& 2004-2005

Kumar

DEA

ζπλεηζθνξά

H

ηεο

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο

Gulati (2008)

θιίκαθαο ησλ ηξαπεδψλ ηεο
Ηλδίαο

δείρλεη

λα

έρεη

κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ
ζπλνιηθή

ηερληθή

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ιφγσ
ηεο

δηαρεηξηζηηθήο

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο.
Mihai

NITOI 2006-2008

DEA

Οη μέλεο ηξάπεδεο είλαη πην
απνηειεζκαηηθέο

(2009)

απφ

ηηο

ηνπηθέο θαη νη πεξηζζφηεξεο
εκπνξηθέο

ηξάπεδεο

ηεο

Ρνπκαλίαο δελ πέηπραλ λα
θαηαζηήζνπλ

ηηο

δξαζηεξηφηεηεο
απνηειεζκαηηθέο,

ηνπο
λα

αλαδηαξζξψζνπλ ην ρξένο
θαη

λα

απμήζνπλ

ηελ

παξαγσγηθφηεηαο ηνπο.

Wezel (2010)

2002-2007

DEA,

Οη

μέλεο

ηξάπεδεο

ηεο

SFA

Κεληξηθήο

Ακεξηθήο

δελ

είλαη απαξαίηεηα θαη πην
απνηειεζκαηηθέο
απφ ηηο εγρψξηεο αληίπαιεο
ηξάπεδεο.

Alzubaidi &

2005-2010

DEA

Oη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ησλ
104

Bougheas

15 ρσξψλ ηεο Δ.Δ ήηαλ νη

(2011)

πην αλαπνηειεζκαηηθέο θαη
επεξεάζηεθαλ
απφ

ηελ

πεξηζζφηεξν

θξίζε

ελψ

νη

ηξάπεδεο αθηλήησλ ήηαλ νη
πην

απνηειεζκαηηθέο.

Οη

ηξάπεδεο πνπ θάλεθε λα κελ
έρνπλ ηδηαίηεξεο ζπλέπεηεο
απφ ηελ πηζησηηθή θξίζε
ήηαλ νη ζπλεηαηξηζηηθέο.

Chan (2011)

2001-2007

DEA

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηεο
Κίλαο θαηά κέζν φξν είλαη
ηερληθά
ελψ

αλαπνηειεζκαηηθέο

ε

απνζχλζεζε

ηεο

ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο
θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
κεγέζνπο

ππνδειψλεη

φηη

θαηά κέζν φξν νη εκπνξηθέο
ηξάπεδεο ηεο Κίλαο έρνπλ
πξφβιεκα ζηελ θαηαλνκή
πφξσλ κεηαμχ εηζξνψλ θαη
εθξνψλ.
Andries (2012)

2004-2008

SFA,

Ζ

κέζε

απφδνζε

ησλ

DEA,

ηξαπεδψλ

Malmquist

θεληξναλαηνιηθήο Δπξψπεο

ηεο

απμήζεθε πηζαλφλ ιφγσ ηεο
αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ
κεηά

ηελ

έληαμε

ζηελ

Δπξσπατθή Έλσζε ελψ ε
παξαγσγηθφηεηα είρε απμεζεί
ην 2008 θαηά 24,27% απφ ην
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2004

ιφγσ

θπξίσο

ησλ

ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ.
Erasmus

& 2006-2012

Makina (2014)

DEA πξφηππε θαη Ζ DEA έδεημε φηη ππάξρεη
ελαιιαθηηθή

απνηειεζκαηηθφηεηα

πξνζέγγηζε

ηξάπεδεο

ηεο

ζηηο
Ννηίνπ

Αθξηθήο ελψ ε ελαιιαθηηθή
πξνζέγγηζε

έδεημε

κεγαιχηεξε
απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηηο
ηξάπεδεο πνπ ε DEA βξήθε
αλαπνηειεζκαηηθέο ζχκθσλα
κε

ηελ

ηππνπνηεκέλε

πξνζέγγηζε.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΖ
ΔΤΡΧΕΧΝΖ

4.1 Δηζαγσγή
Ζ παξνχζα κειέηε δηεμάγεηαη κε θχξην ζθνπφ ηελ δηεξεχλεζε θαη ηελ κέηξεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ηελ πεξίνδν ησλ
εηψλ 2008 έσο 2013. Σν εμεηαδφκελν δείγκα απνηειείηαη ζπλεπψο απφ 17 κνλάδεο
ιήςεο απνθάζεσλ (DMU’s) νη νπνίεο ζπλίζηαληαη απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ
17 ρσξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ θχξην λφκηζκα ηνπο ην επξψ. πγθεθξηκέλα νη
ρψξεο απηέο είλαη ε Απζηξία, ην Βέιγην, ε Κχπξνο, ε Γεξκαλία, ε Δζζνλία, ε
Ηζπαλία, ε Φηλιαλδία, ε Γαιιία, ε Διιάδα, Ηξιαλδία, ε Ηηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε
Μάιηα,

ε

Οιιαλδία,

ε

Πνξηνγαιία,

ε

ινβελία

θαη

ε

ινβαθία.

Ζ

ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο αλάιπζεο είλαη ην κε παξακεηξηθφ κνληέιν ηεο
πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Data Envelopment Analysis-DEA) ηελ νπνία
εθαξκφδνπκε γηα κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (variable returns to scale -VRS)
θαη ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (constant returns to scale-CRS). Δπηπιένλ φζνλ
αθνξά ην κνληέιν DEA ε πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε input oriented
approach δειαδή ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή DEA είλαη
πξνζαλαηνιηζκέλα σο πξνο ηηο εηζξνέο ππνδεηθλχνληαο ηελ παξαγσγή δεδνκέλεο
παξαγσγήο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ειάρηζησλ δπλαηψλ εηζξνψλ. Σέινο ην είδνο
απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ κειεηνχκε είλαη ε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα (technical
efficiency).

4.2 Γεδνκέλα
Μειεηψληαο ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηηο ηξάπεδεο δηαπηζηψλνπκε φηη
ππάξρεη πιεζψξα επηινγψλ θαη ζπδεηήζεσλ ζρεηηθά κε ην ηη παξάγεη ή πσο γίλεηαη ε
κέηξεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ εθάζηνηε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο φπνπ γηα ηελ κέηξεζε
ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο κπνξεί λα γίλεη ρξήζε ησλ
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αλάινγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ξνψλ ηνπο. ηελ παξνχζα κειέηε επηιέγνπκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε φπσο θαίλεηαη θαη ζην γξάθεκα 20, ηα θπξηφηεξα θαη πην
αληηπξνζσπεπηηθά ζηνηρεία πνπ πξνηηκψληαη γηα ηελ κειέηε ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ
ζχκθσλα κε ηε δηεζλή θαη εγρψξηα βηβιηνγξαθία. πγθεθξηκέλα επηιέγνληαη ηξεηο
εηζξνέο θαη δχν εθξνέο. Χο εηζξνέο (inputs) ή ζπληειεζηέο παξαγσγήο ζεσξνχκε: α)
ηα επηηνθηαθά έμνδα (interest expenses), β) ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (total
operating expenses) θαη γ) ηνλ αξηζκφ ησλ ππαιιήισλ (number of employees). Χο
πξντφληα ή εθξνέο (outputs) επηιέγνπκε: α) ην επηηνθηαθφ εηζφδεκα (interest income)
θαη β) ην ινηπφ ιεηηνπξγηθφ εηζφδεκα (other operating income).

Επιτοκιακά ζξοδα
(interest expenses)

Ειςροζσ (inputs)

υνολικά λειτουργικά
ζξοδα (Total operating
expenses)

Αριθμόσ υπαλλήλων
(number of
employees)

Δεδομζνα DEA

Επιτοκιακό ειςόδημα
(interest income)
Εκροζσ (outputs)

Λοιπό λειτουργικό
ειςόδημα (other
operating income)

Γξάθεκα 20: Γεδνκέλα Δηζξνψλ θαη Δθξνψλ DEA.

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ζε πίλαθεο θαη γξαθήκαηα ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία φισλ ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ 17 ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γηα θάζε
έηνο ρσξηζηά απφ ην 2008 έσο ην 2013 κε ζθνπφ ηελ κεηέπεηηα εηζαγσγή ηνπο ζην
πξφγξακκα IDEAS γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απνηειεζκαηηθφηεηαο.
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Πίλαθαο 20: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2008 απφ ηελ ΔΚΣ.
DMU’s

Interest

Total

Number of

Interest

Other

2008

expenses

operating

emploees

income

operating

expenses
Απζηξία

income

24173697

18102786

78754

34245185

5108500

170000831

13657652

65985 181804049

674030

3002587

1321889

238521996

82827604

Δζζνλία

18253

18488

Ηζπαλία

114120098

42032081

4764003

1523337

Γαιιία

196983716

86981459

Διιάδα

15409311

6762121

66163

25533654

331101

Ηξιαλδία

19822379

5135894

40507

30098234

242915

Ηηαιία

92805982

47427710

338035 140535398

3778138

6578326

2413576

27208

7996473

132383

214255

133388

3872

381808

19633

154394823

33069304

116000 184263909

6146474

17576401

6330797

62377

24589284

4562494

ινβελία

1357649

727148

12284

2234892

70324

ινβαθία

34284

65892

20598

125033

5018

Βέιγην
Κύπξνο
Γεξκαλία

Φηλιαλδία

Λνπμεκβνύξγν
Μάιηα
Οιιαλδία
Πνξηνγαιία

12554

4799632

46592

685550 281361359

11442168

6144

47557

8714

276497 170061449

2815629

25699

6414895

361634

424536 246425694

21806398
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30000000

ΕΣΟ 2008

25000000

20000000

Interest expenses

15000000

Total operating expenses
Number of emploees

10000000

Interest income
Other operating income

50000000

Αυςτρία
Βζλγιο
Κφπροσ
Γερμανία
Εςθονία
Ιςπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβοφργο
Μάλτα
Ολλανδία
Πορτογαλία
λοβενία
λοβακία

0

Γξάθεκα 21: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2008 απφ ηελ ΔΚΣ.

Πίλαθαο 21: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2009 απφ ηελ ΔΚΣ.
DMU’s

Interest

Total

Number of

Interest

Other

2009

expenses

operating

emploees

income

operating

expenses

income

Απζηξία

19334228

16976757

77246

30274996

4604009

Βέιγην

41181542

6764309

63723

48540754

367253

Κύπξνο

2442718

1496017

12513

4160084

49560

144185831

84546804

673500 184710315

22604722

Δζζνλία

14903

20124

Ηζπαλία

70751233

44877749

2661183

1433303

Γεξκαλία

Φηλιαλδία

5693

40233

8641

267383 139282441

3003216

24879

4246551

223825
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Γαιιία

106133068

90166593

Διιάδα

11284487

6886271

65673

21703615

167497

Ηξιαλδία

10558075

3971888

38178

18052420

953492

Ηηαιία

45855184

45446806

323407

91318202

1912433

Λνπμεκβνύξγν

272670

344716

26416

3150370

28744

Μάιηα

133266

121606

3836

290033

19709

106473147

29142710

110000 135517735

3112702

11989633

6235594

61593

17958151

3499605

ινβελία

1012406

721203

12188

1859409

75565

ινβαθία

29984

71912

18750

142205

4718

Οιιαλδία
Πνξηνγαιία

20000000

416772 179062956

22535675

ΕΣΟ 2009

18000000
16000000
14000000
12000000
Interest expenses

10000000

Total operating expenses

80000000

Number of emploees

60000000

Interest income

40000000

Other operating income

20000000

λοβακία

λοβενία

Πορτογαλία

Μάλτα

Ολλανδία

Λουξεμβοφργο

Ιταλία

Ιρλανδία

Γαλλία

Ελλάδα

Φινλανδία

Ιςπανία

Εςθονία

Κφπροσ

Γερμανία

Βζλγιο

Αυςτρία

0

Γξάθεκα 22: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2009 απφ ηελ ΔΚΣ.
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Πίλαθαο 22: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2010 απφ ηελ ΔΚΣ.
DMU’s

Interest

Total

Number of

Interest

Other

2010

expenses

operating

emploees

income

operating

expenses

income

Απζηξία

12247292

17990497

78098

23901999

5237797

Βέιγην

29954056

6138978

61861

37410169

961683

Κύπξνο

2192498

1569279

12643

4190962

37866

118862714

79569817

667900 156129662

23036169

Δζζνλία

10825

22309

Ηζπαλία

54895993

47049593

1894542

1506360

Γαιιία

91521348

94946962

Διιάδα

9586218

6779141

63408

20483588

129712

Ηξιαλδία

8976879

4007264

36438

14216218

306851

36221399

45864208

321081

78126638

3371063

Λνπμεκβνύξγν

812993

757336

26255

1388895

21542

Μάιηα

142421

122101

3914

347144

4070

Οιιαλδία

84284442

26617839

108000 114642907

2407306

Πνξηνγαιία

10102240

6445249

61504

16114527

6915641

ινβελία

936007

716296

11995

1851278

73438

ινβαθία

38095

79924

18234

185348

6102

Γεξκαλία

Φηλιαλδία

Ηηαιία

5497

36261

7420

261389 118997381

3544494

23353

3357188

238471

421933 168876795

23894880
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18000000

ΕΣΟ 2010

16000000
14000000
12000000
10000000
Interest expenses
80000000

Total operating expenses

60000000

Number of emploees
Interest income

40000000

Other operating income

20000000

Αυςτρία
Βζλγιο
Κφπροσ
Γερμανία
Εςθονία
Ιςπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβοφργο
Μάλτα
Ολλανδία
Πορτογαλία
λοβενία
λοβακία

0

Γξάθεκα 23: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2010 απφ ηελ ΔΚΣ.

Πίλαθαο 23: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2011 απφ ηελ ΔΚΣ.
DMU’s

Interest

Total

Number of

Interest

Other

2011

expenses

operating

emploees

income

operating

expenses

income

Απζηξία

12963735

20213677

78085

24484232

5708876

Βέιγην

34364077

6084874

61197

41096095

886656

Κύπξνο

2323932

1511014

12825

4592060

31347

132933671

83282961

663800 170248763

24130753

Δζζνλία

16639

40574

Ηζπαλία

72608288

48781395

2865892

1607902

Γεξκαλία

Φηλιαλδία

5516

54963

8322

245956 134465008

3211171

23188

4463234

205904
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Γαιιία

102058498

95227428

Διιάδα

10936399

6436830

59958

21123610

80

Ηξιαλδία

8776705

3895548

35612

12864294

84357

42594207

47680239

316360

83908193

3186695

2424454

1742291

26696

3498867

95453

154242

151668

4026

372483

1257

Οιιαλδία

95139164

26210389

105408 126083321

2820248

Πνξηνγαιία

12467329

6359562

59911

18667527

4149976

ινβελία

1056302

696521

11813

1918150

61034

ινβαθία

116797

121095

18452

334088

235722

Ηηαιία
Λνπμεκβνύξγν
Μάιηα

20000000

426336 178259337

32520269

ΕΣΟ 2011

18000000
16000000
14000000
12000000
Interest expenses

10000000

Total operating expenses

80000000

Number of emploees
60000000

Interest income

40000000

Other operating income

20000000

λοβακία

λοβενία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Μάλτα

Λουξεμβοφργο

Ιταλία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Γαλλία

Φινλανδία

Ιςπανία

Εςθονία

Γερμανία

Κφπροσ

Βζλγιο

Αυςτρία

0

Γξάθεκα 24: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2011 απφ ηελ ΔΚΣ.
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Πίλαθαο 24: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2012 απφ ηελ ΔΚΣ.
DMU’s

Interest

Total

Number of

Interest

Other

2012

expenses

operating

emploees

income

operating

expenses

income

Απζηξία

12017330

19028234

77424

22627294

6197223

Βέιγην

14997421

6129479

60068

21065024

1083527

Κύπξνο

2221632

1469519

12853

4115734

129447

110414744

86031992

659100 143976389

24712563

Δζζνλία

13403

37365

Ηζπαλία

66629512

48285384

2643211

1685804

Γαιιία

101382477

95301416

Διιάδα

10283873

5794228

57006

17691090

421540

Ηξιαλδία

7699844

4163112

31776

11436548

70568

43332123

46068942

309478

82265907

4071481

1632221

1414861

26534

2650396

112924

158586

150153

4007

377576

1539

Οιιαλδία

84308213

25650637

103447 113568337

2457380

Πνξηνγαιία

12467329

6359562

59911

18667527

4149976

ινβελία

1056302

696521

11813

1918150

61034

ινβαθία

116797

121095

18452

334088

235722

Γεξκαλία

Φηλιαλδία

Ηηαιία
Λνπμεκβνύξγν
Μάιηα

5563

58859

7726

234292 132908552

3031335

22510

4247510

228179

421037 173178966

45328486
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20000000

ΕΣΟ 2012

18000000
16000000
14000000
12000000

Interest expenses

10000000

Total operating expenses

80000000

Number of emploees
60000000

Interest income

40000000

Other operating income

20000000

Αυςτρία
Βζλγιο
Κφπροσ
Γερμανία
Εςθονία
Ιςπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβοφργο
Μάλτα
Ολλανδία
Πορτογαλία
λοβενία
λοβακία

0

Γξάθεκα 25: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2012 απφ ηελ ΔΚΣ.

Πίλαθαο 25: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2013 απφ ηελ ΔΚΣ.
DMU’s

Interest

Total

Number of

Interest

Other

2013

expenses

operating

emploees

income

operating

expenses
Απζηξία

income

9213069

18813913

75980

19337855

5156546

11638381

5501407

58233

17280942

894443

898481

844185

11142

2157081

20497

76369304

84624252

651250 108689279

24679833

Δζζνλία

12213

41214

Ηζπαλία

57107927

48653218

1839968

1663952

Βέιγην
Κύπξνο
Γεξκαλία

Φηλιαλδία

4861

71033

10822

215663 116741274

3020426

22402

3357432

251777
116

Γαιιία

86273407

94566959

Διιάδα

7900005

6665126

51242

15596193

174181

Ηξιαλδία

4349267

3065064

30000

7856068

60883

34874708

42085096

306313

69442125

4674454

1148694

1310637

26237

2196003

95624

167823

180514

4197

381089

1296

68910067

24650570

96423

98862641

3431166

9522319

5748328

57556

13505635

1943885

ινβελία

672452

630993

11218

1200576

56547

ινβαθία

107159

130794

18540

357426

10160

Ηηαιία
Λνπμεκβνύξγν
Μάιηα
Οιιαλδία
Πνξηνγαιία

18000000

415953 156156499

61592742

ΕΣΟ 2013

16000000
14000000
12000000
10000000
Interest expenses
80000000

Total operating expenses
Number of emploees

60000000

Interest income
40000000

Other operating income

20000000

Αυςτρία
Βζλγιο
Κφπροσ
Γερμανία
Εςθονία
Ιςπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβοφργο
Μάλτα
Ολλανδία
Πορτογαλία
λοβενία
λοβακία

0

Γξάθεκα 26: ηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζξνψλ θαη εθξνψλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2013 απφ ηελ ΔΚΣ.
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4.3 Δκπεηξηθά Απνηειέζκαηα DEA

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ησλ
ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νη παξαπάλσ πίλαθεο ηα εηζάγνπκε ζην
πξφγξακκα

IDEAS αλά έηνο απφ ην 2008 έσο ην 2013 ψζηε λα εμάγνπκε

ζπκπεξάζκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαρξνληθά.

4.3.1 Απνηειέζκαηα DEA ηνπ πλφινπ ησλ Σξαπεδψλ ησλ Υσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο δηαρξνληθά

Πίλαθαο 26: Μέζε ηηκή (Mean), Σππηθή Απφθιηζε (Std.Deviation), Διάρηζηε ηηκή
(Minimum), Μέγηζηε ηηκή (Maximum) Σερληθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα
ηα έηε 2008-2013.
Technical

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

2008

0,9788

0,0619

0,7614

1,0000

2009

0,9442

0,0979

0,7159

1,0000

2010

0,9648

0.0735

0.7339

1,0000

2011

0,9623

0,0783

0,7230

1,0000

2012

0,9471

0,0778

0,7687

1,0000

2013

0,9339

0,0886

0,7422

1,0000

EfficiencyInput orientedVRS

ηνλ

πίλαθα

26

παξαηεξνχκε

φηη

ν

κέζνο

φξνο

(Mean)

ηερληθήο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο
ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (VRS) θπκαίλεηαη ζε ζρεηηθά
πςειά επίπεδα θάζε έηνο. Αλαιπηηθφηεξα ην έηνο 2008 ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα
είλαη 97,88% ζεκεηψλνληαο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απνδνηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα
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επαθφινπζα έηε. ηε ζπλέρεηα ην 2009 ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα κεηψλεηαη ζην
94,42% ελψ ηα έηε 2010 θαη 2011, ζεκεηψλεηαη κηα κηθξή άλνδνο ζε ζρέζε κε ην
έηνο 2009 ηνπ επηπέδνπ 96,48% θαη 96,23% αληίζηνηρα, ππνδειψλνληαο φηη παξά ηελ
άλνδν ηνπ 2010, απφ ην 2011 θαη κεηά μεθηλάεη ζηαδηαθά πηψζε ηεο κέζεο ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γηα ηα ππφινηπα δχν έηε ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο παξαηεξνχκε φηη κεηψλεηαη ζηαδηαθά.
πγθεθξηκέλα ην 2012 ε απνηειεζκαηηθφηεηα κεηψλεηαη ζην 94,71% θαη ην 2013
ζεκεηψλεηαη ε ρακειφηεξε ηηκή κέζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ εμεηαδφκελε
πεξίνδν ε νπνία αληηζηνηρεί ζην 93,39%. χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία απηά
θαηαλννχκε φηη ην έηνο 2008 ζπληζηνχζε έλα ζεηηθφ έηνο γηα ην ηξαπεδηθά
ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, γεγνλφο πνπ δπζηπρψο δελ ζπλερίζηεθε θαη
ηα επφκελα έηε παξά ηελ ζρεηηθή άλνδν θαη ην ζεκείν αλάθακςεο πνπ ζεκεηψζεθε
ην έηνο 2010, ππνδεηθλχνληαο φηη νη ηξάπεδεο ηε Δπξσδψλεο δείρλνπλ δείγκαηα
αλαπνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηα νπνία πξέπεη λα δηνξζψζνπλ άκεζα ψζηε λα
θαηαζηνχλ μαλά πην απνδνηηθέο.
ηνλ ίδην πίλαθα καο δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε
(Std.Deviation) ε νπνία ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο γηα ηελ έθβαζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ
πθίζηαηαη ζε θάζε πεξίπησζε. πγθεθξηκέλα ην έηνο 2008 παξαηεξείηαη ε κηθξφηεξε
ηηκή ηππηθήο απφθιηζεο δειαδή δηαζπνξάο απφ ηελ κέζε ηηκή ζε ζρέζε κε ηα
επφκελα έηε ε νπνία είλαη 6,19%, θαηάζηαζε πνπ ππνδειψλεη φηη ην 2008 δελ ππήξρε
κεγάιε αβεβαηφηεηα θαη θίλδπλνο ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο σο πξνο ηελ
επίηεπμε απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα επφκελα έηε ε ηππηθή απφθιηζε απμάλεηαη κε ηελ
κεγαιχηεξε ηηκή λα ζεκεηψλεηαη ην έηνο 2009 θαηά 9,79% δείρλνληαο κεγάιν
θίλδπλν θαη δηαζπνξά απφ ηελ κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο,
ελψ ηα ππφινηπά έηε ζεκεηψλεηαη ζηαδηαθή άλνδν ηεο ηππηθήο απφθιηζεο θαη ηνπ
θηλδχλνπ, κε ηηκέο 7,35%, 7,83%, 7,78% θαη 8,86% γηα ην 2010, 2011, 2012 θαη 2013
αληίζηνηρα.
Σέινο ζην πίλαθα 26 παξαηεξνχκε ηηο ειάρηζηεο (Minimum) θαη ηηο κέγηζηεο
(Maximum) ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηα έηε 2008 έσο 2013. Δίλαη ινγηθή
θαηάζηαζε λα ζεκεηψλνληαη ηηκέο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα έηε ίζεο
κε ηε κνλάδα θαζψο απηή είλαη ε κέγηζηε ηηκή απνδνηηθφηεηαο πνπ δχλαηαη λα έρεη
ην εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δλδηαθέξνλ φκσο απνηειεί ε ζηήιε κε ηηο ειάρηζηεο
ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα ελ ιφγσ έηε δηφηη καο δίλεη κηα
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γεληθή εηθφλα γηα ηελ χπαξμε αλαπνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη γηα ηελ
ρακειφηεξε ηηκή αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε θάζε έηνο. Αλαιπηηθφηεξα ην έηνο 2009
παξαηεξείηαη φηη έρεη ηελ ρακειφηεξε ηηκή απνηειεζκαηηθφηεηαο ηξαπεδψλ ησλ
ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ε νπνία είλαη 71,59% γεγνλφο πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί
θαη απφ ην φηη ην ίδην έηνο είρε ζεκεησζεί ε κεγαιχηεξε ηππηθή απφθιηζε άξα θαη ν
κεγαιχηεξνο θίλδπλνο απνδνηηθφηεηαο. Σα έηε 2008 θαη 2012 παξνπζηάδνπλ
παξφκνηεο ειάρηζηεο ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ θπκαίλνληαη ζην 76,14% θαη
76,87% αληίζηνηρα κε ηελ ηηκή ηνπ 2012 λα απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη ηελ κεγαιχηεξε
ειάρηζηε ηηκή απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε φια ηα ππφ εμέηαζε έηε. Δπηπιένλ
ηα έηε 2010, 2011 θαη 2013 νη ειάρηζηεο ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ
παξαηεξνχληαη δελ δηαθέξνπλ πνιχ θαη είλαη 73,39%, 72,30% θαη 74,22%
αληίζηνηρα.

Πίλαθαο 27: Μέζε ηηκή (Mean), Σππηθή Απφθιηζε (Std.Deviation), Διάρηζηε ηηκή
(Minimum), Μέγηζηε ηηκή (Maximum) Σερληθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο κε CRS γηα
ηα έηε 2008-2013 φισλ ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο.

Technical

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

2008

0,9534

0,0771

0,7614

1,0000

2009

0,8750

0,1592

0,5680

1,0000

2010

0,9403

0,1026

0,6956

1,0000

2011

0,9455

0,0945

0,7041

1,0000

2012

0,9430

0,0822

0,7561

1,0000

2013

0,9141

0,0957

0,6976

1,0000

EfficiencyInput orientedCRS

ηνλ πίλαθα 27 παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απνδνηηθφηεηαο ζχκθσλα
κε

ηηο

CRS.

Αξρηθά

βιέπνπκε

φηη

ν

κέζνο

φξνο

(Mean)

ηερληθήο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο
ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (CRS) θπκαίλεηαη ζε ειάρηζηα
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ρακειφηεξα επίπεδα γηα ηελ πεξίνδν 2008 έσο 2013 ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα
ησλ κεηαβιεηψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ηνπ πίλαθα 15. πγθεθξηκέλα ην 2008
ζεκεηψλεηαη θαη πάιη ε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε επίπεδν
95,34%, ιίγν κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν κε VRS (97,88%). πλεπψο ην έηνο 2008
ζπληζηά ην πην απνηειεζκαηηθφ έηνο γηα ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο
θαζψο θαη κε ηα δχν είδε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο παξαηεξνχληαη ηα κεγαιχηεξα
πνζνζηά κέζεο απνδνηηθφηεηαο. Χζηφζν δελ κπνξνχκε λα πνχκε ην ίδην θαη γηα ηελ
ρακειφηεξε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ CRS ζεκεηψλεηαη ην
έηνο 2009 κε πνζνζηφ 87,50% ζε αληίζεζε κε ηηο VRS πνπ είρε ζεκεησζεί ην έηνο
2013. Δπηπιένλ απφ ηα έηε 2010, 2011, 2012, 2013 ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα
βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε κε επίπεδα πνπ θπκαίλνληαη ζην 94,03%, 94,55%, 94,30%
θαη 91,41% αληίζηνηρα. πλεπψο κε βάζε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο
επηβεβαηψλεηαη ε ηάζε ζπλερνχο κείσζεο ηεο κέζεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο πνπ παξαηεξήζακε κε βάζε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο.
ηνλ ίδην πίλαθα καο δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε
(Std.Deviation) ε νπνία ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο γηα ηελ έθβαζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ
πθίζηαηαη. πγθεθξηκέλα ην έηνο 2008 παξαηεξείηαη θαη πάιη ε κηθξφηεξε ηηκή
ηππηθήο απφθιηζεο δειαδή δηαζπνξάο απφ ηελ κέζε ηηκή ζε ζρέζε κε ηα επφκελα έηε
ε νπνία είλαη 7,71% ειάρηζηα πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε κε βάζε ηηο VRS
(6,19%), θαηάζηαζε πνπ επηβεβαηψλεη φηη ην έηνο 2008 δελ ππήξρε κεγάιε
αβεβαηφηεηα θαη θίλδπλνο ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο σο πξνο ηελ επίηεπμε
απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σα επφκελα έηε ε ηππηθή απφθιηζε απμάλεηαη κε ηελ
κεγαιχηεξε ηηκή λα ζεκεηψλεηαη θαη πάιη ην έηνο 2009 θαηά 15,92%, ιίγν
κεγαιχηεξε απφ ην 9,79% ηνπ ηδίνπ έηνπο κε ηηο VRS. πλεπψο ην έηνο 2009
θαίλεηαη λα ελέρεη κεγάιν θίλδπλν θαη δηαζπνξά απφ ηελ κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα
ηνπ έηνπο. Σα ππφινηπά έηε νη ηηκέο είλαη 10,26%, 9,45%, 8,22% θαη 9,57% γηα ην
2010, 2011, 2012 θαη 2013 αληίζηνηρα, ειάρηζηα κεγαιχηεξεο θαη πάιη ζε ζρέζε κε
ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 7,35%, 7,83%, 7,78% θαη 8,86% ησλ κεηαβιεηψλ νηθνλνκηψλ
θιίκαθαο. πλεπψο γεληθά θαζίζηαηαη θαλεξφ ην γεγνλφο φηη ε ηππηθή απφθιηζε
ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο κε βάζε ηηο CRS είλαη
ζπλερψο κεηνχκελε απφ ην 2009 δείρλνληαο φηη φζν πεξλάλε ηα έηε ν θίλδπλνο
κεηψλεηαη ζπλερψο ζε αληίζεζε κε ηηο VRS φπνπ ν θίλδπλνο δείρλεη θπξίσο λα
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απμάλεηαη γηα ηα έηε απηά. Δπηπξφζζεηα παξαηεξνχκε θαη ην γεγνλφο φηη ε ηππηθή
απφθιηζε κε CRS είλαη ζρεηηθά κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ VRS, ππνδειψλνληαο κηα
πηζαλή κεγαιχηεξε χπαξμε αβεβαηφηεηαο ζηηο CRS.
Σέινο ζην πίλαθα 27 παξαηεξνχκε ηηο ειάρηζηεο (Minimum) θαη ηηο κέγηζηεο
(Maximum) ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηα έηε 2008 έσο 2013. Δίλαη ινγηθή
θαηάζηαζε θαη πάιη λα ζεκεηψλνληαη ηηκέο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα
έηε ίζεο κε ηε κνλάδα θαζψο απηή είλαη ε κέγηζηε ηηκή απνδνηηθφηεηαο πνπ δχλαηαη
λα έρεη ην εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. ρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο ηηκέο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε CRS παξαηεξείηαη μαλά ην έηνο 2009 λα έρεη ηελ
ρακειφηεξε ηηκή απνηειεζκαηηθφηεηαο ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ε νπνία
είλαη 56,80%, αξθεηά φκσο κηθξφηεξε απφ ην 71,59% ησλ VRS. Αμηνζεκείσην είλαη
φηη ην έηνο 2008 ζπκπίπηνπλ νη ειάρηζηεο ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κε ηηο δχν
νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θπκαίλνληαη ζην 76,14% ελψ ηα έηε 2010, 2011, 2012
παξνπζηάδνπλ ειάρηζηεο ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ θπκαίλνληαη ζην 69,56%,
70,41%, 75,61% θαη 69,76% αληίζηνηρα, νη νπνίεο είλαη ειάρηζηα κηθξφηεξεο απφ
απηέο πνπ ζεκεηψζεθαλ κε βάζε ηηο VRS.

Πίλαθαο 28: Μέζε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα κε VRS, Μέζε ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα κε CRS θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο.
Period

Mean

Mean

Mean Scale

Technical

Technical

Efficiency

Efficiency

Efficiency

VRS

CRS

2008

0,9788

0,9534

0,9740

2009

0,9442

0,875

0,9267

2010

0,9648

0,9403

0,9746

2011

0,9623

0,9455

0,9825

2012

0,9471

0,943

0,9956

2013

0,9339

0,9141

0,9787
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1,02
1
0,98
0,96
0,94

Mean Technical Efficiency
VRS

0,92

Mean Technical Efficiency
CRS

0,9
0,88

Mean Scale Efficiency

0,86
0,84
0,82
0,8
2008

2009

Γξάθεκα 27: Μέζε

2010

ηερληθή

2011

2012

2013

απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS,

Μέζε

ηερληθή

απνηειεζκαηηθφηεηα κε CRS θαη Απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο.

ηνλ πίλαθα 28 θαη ζην γξάθεκα 27, παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά νη κέζεο
ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα VRS θαη CRS νη νπνίεο αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, ζε
πίλαθα αιιά θαη σο γξάθεκα ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε απνηχπσζε ηεο πνξείαο ηεο
κέζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο δηαρξνληθά. Δπηπιένλ
έγηλε ν ππνινγηζκφο ηεο κέζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θιίκαθαο ή κεγέζνπο (scale
efficiency) σο πξνο ηηο εηζξνέο (input oriented), ε νπνία καο δείρλεη ην πνζνζηφ
εμνηθνλφκεζεο εηζξνψλ ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη κηα παξαγσγηθή κνλάδα
πνπ ιεηηνπξγεί ηερληθψο απνηειεζκαηηθά, πξνζαξκφδνληαο ην κέγεζνο ηεο κε ζηφρν
λα κεγηζηνπνηεί ην κέζν πξντφλ παξαγσγήο κε δεδνκέλε ηελ ηερλνινγία παξαγσγήο.
Ζ κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο ππνινγίδεηαη σο εμήο:

Mean Scale Efficiency= Mean Technical Efficiency
CRS/ Mean Technical Efficiency VRS

πλεπψο γηα θάζε έηνο ππνινγίζακε ηνπο ιφγνπο κέζεο ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηα κε CRS δηά ηεο κέζεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS
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φπσο π.ρ. ην έηνο 2008 βξήθακε φηη: Mean Scale Efficiency= 0,9534/0,9788 = 0,9740.
Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία έγηλε ν ππνινγηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θιίκαθαο θαη
ησλ ππνινίπσλ εμεηαδφκελσλ εηψλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη θαλέλα έηνο ηα
ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο επξσδψλεο δελ έδεημε λα έρνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο θαζψο ε
απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο ήηαλ γηα φια ηα έηε κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο. Χζηφζν ε
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο είλαη ζε ζρεηηθά πςειά πνζνζηά, δειαδή πάλσ απφ
97% κε εμαίξεζε ην έηνο 2009 πνπ ζεκεηψλεηαη ε κηθξφηεξε κέζε ηηκή
απνδνηηθφηεηαο κεγέζνπο θαη θπκαίλεηαη ζην 92,67%. πγθεθξηκέλα νη κέζεο ηηκέο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο γα ηα ππφινηπα έηε ήηαλ 97,46% γηα ην 2010,
98,25% γηα ην 2011, 97,87% γηα ην 2013 ελψ ην 2012 ζεκεηψζεθε ε κεγαιχηεξε
κέζε ηηκή ηεο scale efficiency κε πνζνζηφ 99,56% ην πνίν είλαη πνιχ θνληά ζηε
κνλάδα θαηάζηαζε πνπ δηθαηνινγείηαη απφ ηηο παξφκνηεο ηηκέο κέζεο ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ VRS θαη CRS. πλεπψο κπνξεί θαλείο λα πεη φηη ην έηνο
2012 νη ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ήηαλ πνιχ θνληά ζην ζσζηφ κέγεζνο ψζηε λα είλαη
ζε ζέζε ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε ηνπο γηα δεδνκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο.

4.3.2 Απνηειέζκαηα DEA γηα ην έηνο 2008

Πίλαθαο

29:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην
έηνο 2008.
2008

Technical Efficiency

Technical Efficiency

Scale Efficiency

VRS

CRS

Απζηξία

1,0000

0,99654

0,99654

Βέιγην

1,0000

1,0000

1,0000

Κύπξνο

0,9949

0,96874

0,9737059

Γεξκαλία

1,0000

0,77166

0,77166

Δζζνλία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηζπαλία

1,0000

0,97296

0,97296

Φηλιαλδία

0,89022

0,88896

0,998584
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Γαιιία

1,0000

0,92596

0,92596

Διιάδα

1,0000

1,0000

1,0000

Ηξιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηηαιία

1,0000

0,94898

0,94898

Λνπμεκβνύξγν 0,76143

0,76143

1,0000

Μάιηα

1,0000

1,0000

1,0000

Οιιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Πνξηνγαιία

1,0000

1,0000

1,0000

ινβελία

0,99282

0,97272

0,979754

ινβαθία

1,0000

1,0000

1,0000

ηνλ πίλαθα 29 παξαηεξνχκε ηηο επηδφζεηο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο
ηηο εηζξνέο (input oriented) κε VRS θαη CRS αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ θάζε ρψξαο πνπ αλήθεη ζηελ δψλε ηνπ επξψ γηα ην έηνο
2008. πγθεθξηκέλα νη απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην 2008 είλαη ζηηο
8 ρψξεο Βέιγην, Δζζνλία, Διιάδα, Ηξιαλδία, Μάιηα, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη
ινβαθία νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ ζθνξ απνδνηηθφηεηαο κε VRS θαη κε CRS ίζν κε ηελ
κνλάδα θαη απνηεινχλ ην 47,05% φινπ ηνπ δείγκαηνο. πλεπψο νη ρψξεο απηέο γηα
έλα δεδνκέλν επίπεδν πξντφλησλ (εθξνψλ) ρξεζηκνπνηνχλ κε βέιηηζην ηξφπν ηνπο
ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηνπο (εηζξνέο), δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα κεηψζνπλ θαζφινπ
ηα έμνδα ηνπο γηα ηα δεδνκέλα έζνδα ηνπ έηνπο ελψ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο ίζε κε ηη κνλάδα θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ην ζσζηφ
κέγεζνο ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε ηνπο γηα δεδνκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο.
ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο απνηειεζκαηηθέο είλαη εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ
αλαθέξζεθαλ, νη ηξάπεδεο ηεο Απζηξίαο, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Γαιιίαο
θαη ηεο Ηηαιίαο κε ζθνξ απνδνηηθφηεηαο ίζν κε ηε κνλάδα, γεγνλφο ην νπνίν φκσο
δελ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο φπνπ ζεκεηψλνληαη
κηθξφηεξα ζθνξ απνδνηηθφηεηαο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Αλαιπηηθφηεξα κε
βάζε ηηο CRS γηα ηηο ρψξεο απηέο ζεκεηψζεθαλ κηθξέο απνθιίζεηο απφ ην άξηζην
επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο VRS, φπνπ ζηελ Απζηξία ζεκεηψζεθε
βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο (BA) 99,65%, ζηελ Ηζπαλία 97,29%, ζηελ Γαιιία
92,59% θαη ζηελ Ηηαιία 97,89%. Δμαίξεζε απνηειεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζηε
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Γεξκαλία ην νπνίν έδεημε κε ηηο CRS αξθεηή απφθιηζε απφ ηηο VRS κε
απνηειεζκαηηθφηεηα 77,16%. Οη ίδηεο ρψξεο είραλ απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο
κηθηφηεξεο ηηο κνλάδαο δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ κε χπαξμε ηνπ ζσζηνχ κεγέζνπο
ελψ ζηελ Γεξκαλία ζεκεηψλεηαη ε κηθξφηεξε scale efficiency απφ φιν ην δείγκα ησλ
ηξαπεδψλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο απφθιηζεο κεηαμχ ησλ
απνηειεζκάησλ κε VRS θαη CRS.
Δπηπιένλ

ζηελ

Κχπξν,

ζηελ

Φηλιαλδία,

ζηελ

ινβελία

θαη

ζην

Λνπμεκβνχξγν ζεκεηψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο VRS βαζκνί απνηειεζκαηηθφηεηαο
κηθξφηεξνη ηεο κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν εθξνψλ νη
ρψξεο απηέο δελ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ζπλδπαζκφ εηζξνψλ έρνληαο
πεξηζψξην κείσζεο ησλ επηηνθηαθψλ εμφδσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ
θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ κε ηα δεδνκέλα επηηνθηαθά θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά
έζνδα πνπ έρνπλ. πγθεθξηκέλα ζηελ Κχπξν ν ΒΑ ηζνχηαη κε 99,49% κε ηηο VRS κε
κηθξή δηαθνξά ζηηο CRS (96,87%), ζηελ Φηλιαλδία κε 89,02% κε ειάρηζηε δηαθνξά
ζηηο CRS (88,89%) θαη ζηελ ινβελία κε ΒΑ 99,28% κε ηηο VRS κε πάιη ειάρηζηε
δηαθνξά απφ ηηο CRS (97,27%). Οη κηθξέο απηέο δηαθνξέο απνηειεζκαηηθφηεηαο
κεηαμχ VRS θαη CRS νδεγνχλ ζε scale efficiency γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο κε
πνζνζηά κεγαιχηεξα απφ 97% φπνπ θαη πάιη δελ ππάξρεη ην ζσζηφ κέγεζνο αιιά
απέρεη ειάρηζηα απφ ην λα επηηεπρζεί. Σέινο ζην Λνπμεκβνχξγν παξαηεξείηαη ν
κηθξφηεξνο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 16 ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο κε πνζνζηφ 76,14% ίδην θαη ζηηο δχν νηθνλνκίεο θιίκαθαο (VRS & CRS)
αιιά κε απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο ίζε κε ηελ κνλάδα ππνδειψλνληαο φηη έρεη
ην ζσζηφ κέγεζνο. Οπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 2008 νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο
ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε φιν ην δείγκα είλαη ζην Λνπμεκβνχξγν κε βάζε ηηο VRS
(76,14%) θαη ζηελ Γεξκαλία κε βάζε ηηο CRS θαη ηελ απνδνηηθφηεηα θιίκαθαο
(77,16%).
πλεπψο νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο απφ έλα ζπλνιηθφ δείγκα 17
ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αθνξνχλ 13 ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2008 πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 76,47% φινπ ηνπ δείγκαηνο
ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ελψ ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο
απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ 13 απηψλ ρσξψλ κφλν νη 8 είλαη απνηειεζκαηηθέο
αληηπξνζσπεχνληαο

ην

47,05%

ηνπ

ζπλφινπ.

Όζνλ

αθνξά

ηψξα

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο νη ηξάπεδεο απφ 9 κφλν ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο έρνπλ
ην ζσζηφ κέγεζνο (52,94% ηνπ ζπλφινπ). πγθεληξσηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο
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30, 31 θαη 32 παξαηεξνχκε ζπλνιηθά πνηεο είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο
ζε θάζε πεξίπησζε. ην γξάθεκα 28 καο δίλεηαη κηα εηθφλα ηεο ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS θαη CRS θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο γηα
ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2008.

Πίλαθαο 30: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2008 ζχκθσλα κε ηηο VRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Βέιγην

1,0000

3. Γεξκαλία

1,0000

4. Δζζνλία

1,0000

5. Ηζπαλία

1,0000

6. Γαιιία

1,0000

7. Διιάδα

1,0000

8. Ηξιαλδία

1,0000

9. Ηηαιία

1,0000

10. Μάιηα

1,0000

11. Οιιαλδία

1,0000

12. Πνξηνγαιία

1,0000

13. ινβαθία

1,0000

Πίλαθαο 31: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2008 ζχκθσλα κε ηηο CRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Βέιγην

1,0000

2. Δζζνλία

1,0000

3. Διιάδα

1,0000

4. Ηξιαλδία

1,0000
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5. Μάιηα

1,0000

6. Οιιαλδία

1,0000

7. Πνξηνγαιία

1,0000

8. ινβαθία

1,0000

Πίλαθαο 32: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2008 ζχκθσλα κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Βέιγην

1,0000

2. Δζζνλία

1,0000

3. Διιάδα

1,0000

4. Ηξιαλδία

1,0000

5. Μάιηα

1,0000

6. Οιιαλδία

1,0000

7. Πνξηνγαιία

1,0000

8. ινβαθία

1,0000

9. Λνπμεκβνύξγν

1,0000

128

1,2

ΕΣΟ 2008

1
0,8
0,6
Technical Efficiency VRS
0,4

Technical Efficiency CRS
Scale Efficiency

0,2

Γξάθεκα

28:

Σερληθή

Ολλανδία
Πορτογαλία
λοβενία
λοβακία

Λουξεμβοφργο
Μάλτα

Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία

Ιςπανία
Φινλανδία
Γαλλία

Γερμανία
Εςθονία

Αυςτρία
Βζλγιο
Κφπροσ

0

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2008.

4.3.3 Απνηειέζκαηα DEA γηα ην έηνο 2009

Πίλαθαο

33:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην
έηνο 2009.
2009

Technical Efficiency

Technical Efficiency CRS

Scale Efficiency

VRS
Απζηξία

1,0000

1,0000

1,0000

Βέιγην

1,0000

1,0000

1,0000

Κύπξνο

0,88335

0,81965

0,92788815

Γεξκαλία

1,0000

0,76544

0,76544

Δζζνλία

1,0000

1,0000

1,0000
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Ηζπαλία

1,0000

1,0000

Φηλιαλδία

0,71592

0,69203

Γαιιία

1,0000

1,0000

Διιάδα

0,90659

0,89746

Ηξιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηηαιία

1,0000

0,86602

0,86602

Λνπμεκβνύξγν

1,0000

1,0000

1,0000

Μάιηα

1,0000

0,583791

Οιιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Πνξηνγαιία

1,0000

1,0000

1,0000

ινβελία

0,76705

0,682851

0,8902301

ινβαθία

0,77890

0,56795

0,72916934

1,0000
0,96663035
1,0000
0,9899293

0,583791

ηνλ πίλαθα 33 παξαηεξνχκε ηηο επηδφζεηο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο
ηηο εηζξνέο (input oriented) κε VRS θαη CRS αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ θάζε ρψξαο πνπ αλήθεη ζηελ δψλε ηνπ επξψ γηα ην έηνο
2009. πγθεθξηκέλα νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην 2009
είλαη ζηηο 9 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, δειαδή ζηηο ρψξεο Απζηξία, Βέιγην, Δζζνλία,
Ηζπαλία, Γαιιία, Ηξιαλδία, Λνπμεκβνχξγν, Οιιαλδία θαη Πνξηνγαιία νη νπνίεο
ζεκεηψλνπλ ζθνξ απνδνηηθφηεηαο κε VRS θαη κε CRS ίζν κε ηελ κνλάδα θαη
απνηεινχλ ην 52,94% φινπ ηνπ δείγκαηνο θαλεξψλνληαο φηη ζε ζρέζε κε ην έηνο
2008 (47,05%) ην πνζνζηφ απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ κε βάζε VRS θαη CRS
απμήζεθε θαηά 12,51%. πλεπψο νη ρψξεο απηέο γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν
πξντφλησλ (εθξνψλ) ρξεζηκνπνηνχλ κε βέιηηζην ηξφπν ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο
ηνπο (εηζξνέο), δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα κεηψζνπλ θαζφινπ ηα έμνδα ηνπο γηα ηα
δεδνκέλα έζνδα ηνπ έηνπο 2009 ελψ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε απνηειεζκαηηθφηεηα
θιίκαθαο ίζε κε ηη κνλάδα θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ην ζσζηφ κέγεζνο ψζηε λα
ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε ηνπο γηα δεδνκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο.
ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ αλαθέξζεθαλ,
απνηειεζκαηηθέο είλαη θαη νη ηξάπεδεο ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ηηαιίαο θαη ηεο Μάιηαο κε
ζθνξ απνδνηηθφηεηαο ίζν κε ηε κνλάδα, γεγνλφο πνπ φκσο δελ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο
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ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο φπνπ ζεκεηψλνληαη κηθξφηεξα ζθνξ απνδνηηθφηεηαο
γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Αλαιπηηθφηεξα κε βάζε ηηο CRS γηα ηηο ρψξεο απηέο
ζεκεηψζεθαλ

φρη

αδηάθνξεο

απνθιίζεηο

απφ

ην

άξηζην

επίπεδν

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο VRS. ηελ Γεξκαλία ζεκεηψζεθε βαζκφο
απνηειεζκαηηθφηεηαο (BA) 76,54%, ζηελ Ηηαιία 86,60% θαη ζηελ Μάιηα κηα κεγάιε
απφθιηζε ζε ζρέζε κε ηηο VRS πνπ θπκαίλεηαη ζην 58,37%. Οη ίδηεο ρψξεο είραλ
απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο κηθξφηεξε ηηο κνλάδαο θαη ίζε κε ην πνζνζηφ ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηηο CRS αθνχ νη VRS έδηλαλ απνδνηηθφηεηα ίζε κε ηε
κνλάδα, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ κε χπαξμε ηνπ ζσζηνχ κεγέζνπο, ελψ ζηελ Μάιηα
ζεκεηψλεηαη ε κηθξφηεξε scale efficiency (58,73%) απφ φιν ην δείγκα ησλ ηξαπεδψλ
17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο απφθιηζεο κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ
κε VRS θαη CRS.
Δπηπιένλ ζηελ Κχπξν, ζηελ Φηλιαλδία, ζηελ ινβελία ζεκεηψλνληαη γηα ην
έηνο 2009 ζχκθσλα κε ηηο VRS, φπσο αθξηβψο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο, βαζκνί
απνηειεζκαηηθφηεηαο κηθξφηεξνη ηεο κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη γηα έλα δεδνκέλν
επίπεδν εθξνψλ νη ρψξεο απηέο πξέπεη λα κεηψζνπλ άκεζα ηηο εηζξνέο ηνπο ψζηε λα
απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πιένλ απνδνηηθέο
ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο. πλεπψο έρνπλ πεξηζψξην κείσζεο ησλ επηηνθηαθψλ
εμφδσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ κε ηα
δεδνκέλα επηηνθηαθά θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα. Άξα παξαηεξνχκε φηη γηα
δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά νη ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ, ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο
ινβελίαο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ επξψ.
Δπηπιένλ ην 2009 θαίλεηαη λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ θαη γηα ηα ηξαπεδηθά
ζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηεο ινβαθίαο παξά ηελ άξηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα
πνπ είραλ ην 2008.
πγθεθξηκέλα ζηελ Κχπξν ε απνδνηηθφηεηα ηζνχηαη κε 88,33% κε ηηο VRS κε
κηθξή δηαθνξά ζηηο CRS (81,96%), ζηελ Φηλιαλδία αξθεηή πηψζε απφ ην 2008 κε
71,59% κε ειάρηζηε δηαθνξά ζηηο CRS (69,20%) θαη ζηελ ινβελία κε πάιη κεγάιε
πηψζε απφ ην 2008 ζην 76,70% κε ηηο VRS κε κηθξή δηαθνξά απφ ηηο CRS (68,28%).
ηελ Διιάδα ν ΒΑ είλαη 90,65% κε ηηο VRS θαη 89,74% κε ηηο CRS.Σέινο ζηε
ινβαθία παξαηεξείηαη ν κηθξφηεξνο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην
έηνο 2008 κε πνζνζηφ 77,89% κε ηηο VRS ελψ κε ηηο CRS ε ινβαθία έρεη ην
κηθξφηεξν πνζνζηφ απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ φιν ην δείγκα πνπ αθνξά ηηο CRS
(56,79%). Οη ρψξεο απηέο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο έρνπλ ζθνξ
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κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη δελ έρνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο. Οπφηε
ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 2009 νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε φιν ην
δείγκα είλαη ζηε Φηλιαλδία κε βάζε ηηο VRS (71,59%%), ζηελ ινβαθία κε βάζε ηηο
CRS (56,79%) θαη ζηελ Μάιηα κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα θιίκαθαο (58,37%).
πλεπψο νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο απφ έλα ζπλνιηθφ δείγκα 17
ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αθνξνχλ 12 ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2009, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 70,58% φινπ ηνπ δείγκαηνο
ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2008 (76,47%), ελψ
ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ 12
απηψλ ρσξψλ κφλν νη 9 είλαη απνηειεζκαηηθέο αληηπξνζσπεχνληαο ην 52,94% ηνπ
ζπλφινπ απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2008 (47,05%). Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο νη ηξάπεδεο απφ 9 κφλν ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο έρνπλ
ην ζσζηφ κέγεζνο (52,94% ηνπ ζπλφινπ), ίδην πνζνζηφ αιιά κε δηαθνξεηηθφ πιήζνο
ρσξψλ ζε ζρέζε κε ην 2008. πγθεληξσηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 34 θαη 35
παξαηεξνχκε ζπλνιηθά πνηεο είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε θάζε
πεξίπησζε.

ην

γξάθεκα

29

καο

δίλεηαη

κηα

εηθφλα

ηεο

ηερληθήο

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS θαη CRS θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο γηα
ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2009.

Πίλαθαο 34: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2009 ζχκθσλα κε ηηο VRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Βέιγην

1,0000

3. Γεξκαλία

1,0000

4. Δζζνλία

1,0000

5. Ηζπαλία

1,0000

6. Γαιιία

1,0000

7. Ηξιαλδία

1,0000

8. Ηηαιία

1,0000

9. Λνπμεκβνύξγν

1,0000

10. Μάιηα

1,0000
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11. Οιιαλδία

1,0000

12. Πνξηνγαιία

1,0000

Πίλαθαο 35: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2009 ζχκθσλα κε ηηο CRS θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Βέιγην

1,0000

3. Δζζνλία

1,0000

4. Ηζπαλία

1,0000

5. Γαιιία

1,0000

6. Ηξιαλδία

1,0000

7. Λνπμεκβνύξγν

1,0000

8. Οιιαλδία

1,0000

9. Πνξηνγαιία

1,0000

1,2

ΕΣΟ 2009
1
0,8
0,6
Technical Efficiency VRS
0,4

Technical Efficiency CRS
Scale Efficiency

0,2

λοβακία

λοβενία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Μάλτα

Λουξεμβοφργο

Ιταλία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Γαλλία

Φινλανδία

Ιςπανία

Εςθονία

Γερμανία

Κφπροσ

Βζλγιο

Αυςτρία

0
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Γξάθεκα

29:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2009.

4.3.4 Απνηειέζκαηα DEA γηα ην έηνο 2010

Πίλαθαο

36:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην
έηνο 2010.
2010

Technical Efficiency

Technical Efficiency CRS

Scale Efficiency

VRS
Απζηξία

1,0000

1,0000

1,0000

Βέιγην

1,0000

1,0000

1,0000

Κύπξνο

0,95306

0,91557

0,9606

Γεξκαλία

1,0000

0,7038

0,7038

Δζζνλία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηζπαλία

1,0000

1,0000

1,0000

Φηλιαλδία

0,83969

0,82529

0,9828

Γαιιία

1,0000

1,0000

1,0000

Διιάδα

1,0000

1,0000

1,0000

Ηξιαλδία

0,95882

0,95479

0,9957

Ηηαιία

1,0000

0,98360

0,9836

Λνπμεκβνύξγν

0,73393

0,69562

0,9478

Μάιηα

1,0000

1,0000

1,0000

Οιιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Πνξηνγαιία

1,0000

1,0000

1,0000

ινβελία

0,91653

0,90584

0,9883

ινβαθία

1,0000

1,0000

1,0000

134

ηνλ πίλαθα 36 παξαηεξνχκε ηηο επηδφζεηο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο
ηηο εηζξνέο (input oriented) κε VRS θαη CRS αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ θάζε ρψξαο πνπ αλήθεη ζηελ δψλε ηνπ επξψ γηα ην έηνο
2010. πγθεθξηκέλα νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην 2010
είλαη ζε 10 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, δειαδή ζηηο ρψξεο Απζηξία, Βέιγην, Δζζνλία,
Ηζπαλία, Γαιιία, Διιάδα, Μάιηα, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη ινβαθία, νη νπνίεο
ζεκεηψλνπλ ζθνξ απνδνηηθφηεηαο κε VRS θαη κε CRS ίζν κε ηελ κνλάδα θαη
απνηεινχλ ην 58,82% φινπ ηνπ δείγκαηνο θαλεξψλνληαο φηη ζε ζρέζε κε ην έηνο
2009 (52,94%) ην πνζνζηφ απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ κε βάζε VRS θαη CRS
απμήζεθε θαηά 11,10%. πλεπψο νη ρψξεο απηέο γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν
πξντφλησλ (εθξνψλ) ρξεζηκνπνηνχλ κε βέιηηζην ηξφπν ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο
ηνπο (εηζξνέο), δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα κεηψζνπλ θαζφινπ ηα έμνδα ηνπο γηα ηα
δεδνκέλα έζνδα ηνπ έηνπο 2010 ελψ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε απνηειεζκαηηθφηεηα
θιίκαθαο ίζε κε ηη κνλάδα θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ην ζσζηφ κέγεζνο ψζηε λα
ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε ηνπο γηα δεδνκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο.
ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ αλαθέξζεθαλ,
απνηειεζκαηηθέο είλαη θαη νη ηξάπεδεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο κε ζθνξ
απνδνηηθφηεηαο ίζν κε ηε κνλάδα, γεγνλφο πνπ φκσο δελ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο
ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο φπνπ ζεκεηψλνληαη κηθξφηεξα ζθνξ απνδνηηθφηεηαο
γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Αλαιπηηθφηεξα κε βάζε ηηο CRS γηα ηηο ρψξεο απηέο
ζεκεηψζεθαλ φρη αδηάθνξεο απνθιίζεηο εηδηθά γηα ηε Γεξκαλία ζε ζρέζε κε ην
άξηζην επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο VRS. Παξαηεξνχκε ινηπφλ φηη
ζηελ Γεξκαλία ζεκεηψζεθε βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο (BA) ίζνο κε 70,38%
κεησκέλνο ζπγθξηλφκελνο κε ην 76,54% ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ζηελ Ηηαιία
98,36%

απμεκέλνο

απφ

ην

86,60%

ηνπ

2009.

Οη

ίδηεο

ρψξεο

είραλ

απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο κηθξφηεξε ηηο κνλάδαο θαη ίζε κε ην πνζνζηφ ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηηο CRS αθνχ νη VRS έδηλαλ απνδνηηθφηεηα ίζε κε ηε
κνλάδα, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ κε χπαξμε ηνπ ζσζηνχ κεγέζνπο, θαη εηδηθφηεξα
ζηελ Γεξκαλία ζεκεηψλεηαη ε κηθξφηεξε scale efficiency (70,38%) απφ φιν ην
δείγκα ησλ ηξαπεδψλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο απφθιηζεο κεηαμχ
ησλ απνηειεζκάησλ κε VRS θαη CRS.
Δπηπιένλ ζηελ Κχπξν, ζηελ Φηλιαλδία, ζηελ Ηξιαλδία, ζην Λνπμεκβνχξγν
θαη ζηελ ινβελία ζεκεηψλνληαη γηα ην έηνο 2009 βαζκνί απνηειεζκαηηθφηεηαο
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κηθξφηεξνη ηεο κνλάδαο ζχκθσλα κε ηηο VRS, ππνδειψλνληαο φηη γηα έλα δεδνκέλν
επίπεδν εθξνψλ νη ρψξεο απηέο πξέπεη λα κεηψζνπλ άκεζα ηηο εηζξνέο ηνπο ψζηε λα
απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πιένλ απνδνηηθέο
ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο. πλεπψο έρνπλ πεξηζψξην κείσζεο ησλ επηηνθηαθψλ
εμφδσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ κε ηα
δεδνκέλα επηηνθηαθά θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα. Άξα παξαηεξνχκε φηη γηα
ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά νη ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ, ηεο Φηλιαλδίαο θαη ηεο ινβελίαο
είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ επξψ. Δπηπιένλ ην
2010 θαίλεηαη λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθφ θαη γηα ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο
Ηξιαλδίαο θαη ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ παξά ηελ άξηζηε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ είραλ
ην 2009.
πγθεθξηκέλα ζηελ Κχπξν ε απνδνηηθφηεηα ηζνχηαη κε 95,30% κε ηηο VRS,
αξθεηά απμεκέλε απφ ην 2009 (88,33%) κε κηθξή δηαθνξά ζηηο CRS (91,55%), ζηελ
Φηλιαλδία κεγάιε άλνδνο απφ ην 2008 (71,59% ) κε ΒΑ ίζν κε 83,96% ζηηο VRS
έρνληαο ειάρηζηε δηαθνξά ζηηο CRS (82,52%) θαη ζηελ ινβελία κε πάιη κεγάιε
άλνδν απφ ην 2009 (76,70%) ζην 91,65% κε ηηο VRS κε αλεπαίζζεηε δηαθνξά απφ
ηηο CRS (90,58%). ηελ Ηξιαλδία ν ΒΑ είλαη 95,88% απμεκέλνο απφ ην 90,65% ηνπ
2009 κε ηηο VRS θαη 95,47% κε ηηο CRS. Σέινο ζην Λνπμεκβνχξγν παξαηεξείηαη ν
κηθξφηεξνο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην έηνο 2009 κε πνζνζηφ
73,39% κε ηηο VRS ελψ κε ηηο CRS 69,56%. Σν Λνπμεκβνχξγν ζπλεπψο έρεη ην
κηθξφηεξν πνζνζηφ απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ φιν ην δείγκα πνπ κε βάζε ηηο VRS
θαη ηηο CRS. Οη ρψξεο απηέο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο έρνπλ ζθνξ
κηθξφηεξα ηεο κνλάδαο αιιά κεγαιχηεξα απφ 94% ππνδειψλνληαο φηη δελ έρνπλ ην
ζσζηφ κέγεζνο αιιά φηη δελ απέρνπλ πνιχ απφ ηελ επίηεπμή ηνπ. Οπφηε
ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 2009 νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε φιν ην
δείγκα είλαη ζην Λνπμεκβνχξγν κε βάζε ηηο VRS (73,39%) αιιά θαη κε βάζε ηηο
CRS (69,56%)θαη ζηελ Γεξκαλία κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα θιίκαθαο (70,38%).
πλεπψο νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο απφ έλα ζπλνιηθφ δείγκα 17
ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αθνξνχλ 12 ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2010, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 70,58% φινπ ηνπ δείγκαηνο
ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ζηαζεξφ ζε ζρέζε κε ην 2009, ελψ ζχκθσλα κε ηηο
ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο απφ ηα
ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ

12 απηψλ ρσξψλ κφλν νη 10 είλαη απνηειεζκαηηθέο

αληηπξνζσπεχνληαο ην 58,82% ηνπ ζπλφινπ απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2009
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(52,94%). πγθεληξσηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 37 θαη 38 παξαηεξνχκε ζπλνιηθά
πνηεο είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε θάζε πεξίπησζε. ην γξάθεκα 30
καο δίλεηαη κηα εηθφλα ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS θαη CRS θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2010.

Πίλαθαο 37: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2010 ζχκθσλα κε ηηο VRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Βέιγην

1,0000

3. Γεξκαλία

1,0000

4. Δζζνλία

1,0000

5. Ηζπαλία

1,0000

6. Γαιιία

1,0000

7. Διιάδα

1,0000

8. Ηηαιία

1,0000

9. Μάιηα

1,0000

10. Οιιαλδία

1,0000

11. Πνξηνγαιία

1,0000

12. ινβαθία

1,0000

Πίλαθαο 38: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2010 ζχκθσλα κε ηηο CRS θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Βέιγην

1,0000

3. Δζζνλία

1,0000

4. Ηζπαλία

1,0000
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5. Γαιιία

1,0000

6. Διιάδα

1,0000

7. ινβαθία

1,0000

8. Μάιηα

1,0000

9. Οιιαλδία

1,0000

10. Πνξηνγαιία

1,0000

1,2

ΕΣΟ 2010

1
0,8
0,6
Technical Efficiency VRS
0,4

Technical Efficiency CRS
Scale Efficiency

0,2

Γξάθεκα

30:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

λοβακία

λοβενία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Μάλτα

Λουξεμβοφργο

Ιταλία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Γαλλία

Φινλανδία

Ιςπανία

Εςθονία

Γερμανία

Κφπροσ

Βζλγιο

Αυςτρία

0

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2010.

138

4.3.1 Απνηειέζκαηα DEA γηα ην έηνο 2011

Πίλαθαο

39:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην
έηνο 2011.
2011

Technical Efficiency

Technical Efficiency CRS

VRS

Scale
Efficiency

Απζηξία

1,0000

1,0000

1,0000

Βέιγην

1,0000

1,0000

1,0000

Κύπξνο

1,0000

1,0000

1,0000

Γεξκαλία

1,0000

0,76148

0,76148

Δζζνλία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηζπαλία

1,0000

1,0000

1,0000

Φηλιαλδία

0,84957

0,84399

0,9934

Γαιιία

1,0000

1,0000

1,0000

Διιάδα

1,0000

1,0000

1,0000

Ηξιαλδία

0,88219

0,87865

0,9959

Ηηαιία

1,0000

0,98389

0,98389

Λνπμεκβνύξγν

0,72300

0,70414

0,9739

Μάιηα

1,0000

1,0000

1,0000

Οιιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Πνξηνγαιία

1,0000

1,0000

1,0000

ινβελία

0,90495

0,90204

0,9967

ινβαθία

1,0000

1,0000

1,0000

ηνλ πίλαθα 39 παξαηεξνχκε ηηο επηδφζεηο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο
ηηο εηζξνέο (input oriented) κε VRS θαη CRS αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ θάζε ρψξαο πνπ αλήθεη ζηελ δψλε ηνπ επξψ γηα ην έηνο
2011. πγθεθξηκέλα νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην 2011
είλαη ζε 11 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, δειαδή ζηηο ρψξεο Απζηξία, Βέιγην, Κχπξνο,
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Δζζνλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Διιάδα, Μάιηα, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη ινβαθία νη
νπνίεο ζεκεηψλνπλ ζθνξ απνδνηηθφηεηαο κε VRS θαη κε CRS ίζν κε ηελ κνλάδα θαη
απνηεινχλ ην 64,70% φινπ ηνπ δείγκαηνο θαλεξψλνληαο φηη ζε ζρέζε κε ην έηνο
2010 (58,82%) ην πνζνζηφ απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ κε βάζε VRS θαη CRS
απμήζεθε θαηά 9,99%. πλεπψο νη ρψξεο απηέο γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν πξντφλησλ
(εθξνψλ) ρξεζηκνπνηνχλ κε βέιηηζην ηξφπν ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηνπο
(εηζξνέο), δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα κεηψζνπλ

θαζφινπ ηα έμνδα ηνπο γηα ηα

δεδνκέλα έζνδα ηνπ έηνπο 2011 ελψ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε απνηειεζκαηηθφηεηα
θιίκαθαο ίζε κε ηη κνλάδα θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ην ζσζηφ κέγεζνο ψζηε λα
ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε ηνπο γηα δεδνκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο.
ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο εθηφο απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ πνπ αλαθέξζεθαλ,
απνηειεζκαηηθέο είλαη θαη νη ηξάπεδεο ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Ηηαιίαο κε ζθνξ
απνδνηηθφηεηαο ίζν κε ηε κνλάδα, γεγνλφο πνπ φκσο δελ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο
ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο φπνπ ζεκεηψλνληαη κηθξφηεξα ζθνξ απνδνηηθφηεηαο
γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Αλαιπηηθφηεξα κε βάζε ηηο CRS γηα ηηο ρψξεο απηέο
ζεκεηψζεθαλ απνθιίζεηο απφ ην άξηζην επίπεδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο
VRS. ηελ Γεξκαλία ζεκεηψζεθε βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο (BA) 76,14% κε
κεγάιε απφθιηζε απφ ην άξηζην επίπεδν πνπ ζεκεηψζεθε κε ηα VRS ελψ ζηελ Ηηαιία
ε απφθιηζε ήηαλ ειάρηζηε κε πνζνζηφ 98,38%. Οη ίδηεο ρψξεο είραλ
απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο κηθξφηεξε ηηο κνλάδαο θαη ίζε κε ην πνζνζηφ ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηηο CRS αθνχ νη VRS έδηλαλ απνδνηηθφηεηα ίζε κε ηε
κνλάδα, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ κε χπαξμε ηνπ ζσζηνχ κεγέζνπο. Ηδηαίηεξα ζηελ
Γεξκαλία ζεκεηψλεηαη ε κηθξφηεξε scale efficiency (76,14%) απφ φιν ην δείγκα ησλ
ηξαπεδψλ ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ιφγσ ηεο κεγάιεο απφθιηζεο κεηαμχ ησλ
απνηειεζκάησλ κε VRS θαη CRS.
Δπηπιένλ ζηελ Κχπξν, ζηελ Φηλιαλδία, ζηελ ινβελία ζεκεηψλνληαη γηα ην
έηνο 2011 ζχκθσλα κε ηηο VRS, φπσο αθξηβψο θαη ζην πξνεγνχκελν έηνο, βαζκνί
απνηειεζκαηηθφηεηαο κηθξφηεξνη ηεο κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη γηα έλα δεδνκέλν
επίπεδν εθξνψλ νη ρψξεο απηέο πξέπεη λα κεηψζνπλ άκεζα ηηο εηζξνέο ηνπο ψζηε λα
απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πιένλ απνδνηηθέο
ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο. πλεπψο έρνπλ πεξηζψξην κείσζεο ησλ επηηνθηαθψλ
εμφδσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ κε ηα
δεδνκέλα επηηνθηαθά θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα. Άξα παξαηεξνχκε φηη γηα
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δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά νη ηξάπεδεο ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Ηξιαλδίαο, ηνπ
Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηεο ινβελίαο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο ρψξεο ηνπ επξψ.
πγθεθξηκέλα ζηελ Φηλιαλδία ε απνδνηηθφηεηα ηζνχηαη κε 84,95% κε ηηο
VRS κε ειάρηζηε δηαθνξά ζηηο CRS (84,39%), ζηελ Ηξιαλδία αξθεηή πηψζε απφ ην
2010 (95,88%) πνπ ηζνχηαη κε 88,21% κε ειάρηζηε θαη εδψ δηαθνξά ζηηο CRS
(87,86%) θαη ζηελ ινβελία κε κηθξή πηψζε απφ ην 2010 (91,65%) ζην 90,49% κε
ηηο VRS κε κηθξή δηαθνξά απφ ηηο CRS (90,20%). Σέινο ζην Λνπμεκβνχξγν
παξαηεξείηαη ν κηθξφηεξνο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο
ρψξεο ηνπ δείγκαηνο κε πνζνζηφ 72,30% κε ηηο VRS θαη κε ηηο CRS κε πνζνζηφ
70,41%. Οη ρψξεο απηέο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο έρνπλ ζθνξ
κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη δελ έρνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο. Χζηφζν θαη
νη ηέζζεξηο απηέο ρψξεο παξά ηελ ηερληθή ηνπο αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζεκείσζαλ
απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο κεγαιχηεξε απφ 97% ελψ νη ηξεηο απφ απηέο έδεημαλ
πνζνζηά πάλσ απφ 99% ηα νπνία μεθάζαξα είλαη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα θαη
πιεζηάδνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο. Οπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 2011 νη πην
αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε φιν ην δείγκα είλαη ζην Λνπμεκβνχξγν κε
βάζε ηηο VRS (72,30%) θαη κε βάζε ηηο CRS (70,41%) θαη ζηελ Γεξκαλία κε βάζε
ηελ απνδνηηθφηεηα θιίκαθαο (76,14%).
πλεπψο νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο απφ έλα ζπλνιηθφ δείγκα 17
ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, αθνξνχλ 13 ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2011, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 76,47% φινπ ηνπ δείγκαηνο
ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2010 (70,58%), ελψ
ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ 13
απηψλ ρσξψλ κφλν ηα 11 είλαη απνηειεζκαηηθά αληηπξνζσπεχνληαο ην 64,70% ηνπ
ζπλφινπ απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2010 (58,82%). Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο νη ηξάπεδεο απφ 11 κφλν ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο έρνπλ
ην ζσζηφ κέγεζνο (64,70% ηνπ ζπλφινπ), απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 2010 (58,82%).
πγθεληξσηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 40 θαη 41 παξαηεξνχκε ζπλνιηθά πνηεο
είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε θάζε πεξίπησζε. ην γξάθεκα 31 καο
δίλεηαη κηα εηθφλα ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS θαη CRS θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2011.
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Πίλαθαο 40: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2011 ζχκθσλα κε ηηο VRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Βέιγην

1,0000

3. Κύπξνο

1,0000

4. Γεξκαλία

1,0000

5. Δζζνλία

1,0000

6. Ηζπαλία

1,0000

7. Γαιιία

1,0000

8. Διιάδα

1,0000

9. Ηηαιία

1,0000

10. Μάιηα

1,0000

11. Οιιαλδία

1,0000

12. Πνξηνγαιία

1,0000

13. ινβαθία

1,0000

Πίλαθαο 41: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2011 ζχκθσλα κε ηηο CRS θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Βέιγην

1,0000

3. Κύπξνο

1,0000

4. Δζζνλία

1,0000

5. Ηζπαλία

1,0000

6. Γαιιία

1,0000

7. Διιάδα

1,0000
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1,2

8. ινβαθία

1,0000

9. Μάιηα

1,0000

10. Οιιαλδία

1,0000

11. Πνξηνγαιία

1,0000

ΕΣΟ 2011

1

0,8

0,6
Technical Efficiency VRS
Technical Efficiency CRS

0,4

Scale Efficiency
0,2

Αυςτρία
Βζλγιο
Κφπροσ
Γερμανία
Εςθονία
Ιςπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβοφργο
Μάλτα
Ολλανδία
Πορτογαλία
λοβενία
λοβακία

0

Γξάθεκα

31:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2011.
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4.3.6 Απνηειέζκαηα DEA γηα ην έηνο 2012

Πίλαθαο

42:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην
έηνο 2012.
2012

Technical

Technical Efficiency

Scale Efficiency

Efficiency VRS

CRS

Απζηξία

1,0000

1,0000

1,0000

Βέιγην

0,96316

0,96114

0,9979

Κύπξνο

0,98510

0,98251

0,9973

Γεξκαλία

0,76874

0,76130

0,9903

Δζζνλία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηζπαλία

1,0000

1,0000

1,0000

Φηλιαλδία

0,88935

0,88835

0,9988

Γαιιία

1,0000

1,0000

1,0000

Διιάδα

0,98375

0,98111

0,9973

Ηξιαλδία

0,86524

0,86511

1,0000

Ηηαιία

0,95766

0,93157

0,9727

Λνπμεκβνύξγν

0,78009

0,75610

0,9692

Μάιηα

1,0000

1,0000

1,0000

Οιιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Πνξηνγαιία

1,0000

1,0000

1,0000

ινβελία

0,90777

0,90357

0,9953

ινβαθία

1,0000

1,0000

1,0000

ηνλ πίλαθα 42 παξαηεξνχκε ηηο επηδφζεηο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο
ηηο εηζξνέο (input oriented) κε VRS θαη CRS αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ θάζε ρψξαο πνπ αλήθεη ζηελ δψλε ηνπ επξψ γηα ην έηνο
2012. πγθεθξηκέλα νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην 2012
είλαη ζε 8 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, δειαδή ζηηο ρψξεο Απζηξία, Δζζνλία, Ηζπαλία,
Γαιιία, Μάιηα, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη ινβαθία νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ ζθνξ
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απνδνηηθφηεηαο κε VRS θαη κε CRS ίζν κε ηελ κνλάδα θαη απνηεινχλ ην 47,05%
φινπ ηνπ δείγκαηνο θαλεξψλνληαο φηη ζε ζρέζε κε ην έηνο 2012 πνπ ήηαλ
απνηειεζκαηηθφ ην 64,70% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο, ην πνζνζηφ απνηειεζκαηηθψλ
ηξαπεδψλ κε βάζε VRS θαη CRS ην 2012 κεηψζεθε θαηά 27,27% ζε ζρέζε κε ην
2011. πλεπψο νη ρψξεο απηέο γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν πξντφλησλ (εθξνψλ)
ρξεζηκνπνηνχλ κε βέιηηζην ηξφπν ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηνπο (εηζξνέο),
δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα κεηψζνπλ θαζφινπ ηα έμνδα ηνπο γηα ηα δεδνκέλα έζνδα
ηνπ έηνπο 2011 ελψ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο ίζε κε ηη
κνλάδα θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ην ζσζηφ κέγεζνο ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε
ηνπο γηα δεδνκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο. Βέβαηα παξαηεξνχκε φηη ην 2012 νη
απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο κεηψζεθαλ αξθεηά ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο
γεγνλφο πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην φηη νη
απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο κε βάζε ηηο VRS είλαη νη ίδηεο κε απηέο ησλ CRS.
ηελ ζπλέρεηα βιέπνπκε φηη ζε 9 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ζεκεηψλνληαη γηα ην
έηνο 2012 ζχκθσλα κε ηηο VRS, βαζκνί απνηειεζκαηηθφηεηαο κηθξφηεξνη ηεο
κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν εθξνψλ νη ρψξεο απηέο πξέπεη
λα κεηψζνπλ άκεζα ηηο εηζξνέο ηνπο ψζηε λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο
ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πιένλ απνδνηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο. πλεπψο
έρνπλ πεξηζψξην κείσζεο ησλ επηηνθηαθψλ εμφδσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ
εμφδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ κε ηα δεδνκέλα επηηνθηαθά θαη ινηπά
ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα. Άξα παξαηεξνχκε φηη νη ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηνπ Βειγίνπ,
ηεο Κχπξνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο
Ηηαιίαο,

ηεο

Ηξιαλδίαο,

ηνπ

Λνπμεκβνχξγνπ

θαη

ηεο

Φηλιαλδίαο, ηεο
ινβελίαο

είλαη

αλαπνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ.
πγθεθξηκέλα ζην Βέιγην ν ΒΑ είλαη 96,31% κε ειάρηζηε δηαθνξά απφ ηηο
CRS (96.11%) θαη ζηελ Κχπξν κε 98,51% πνιχ θνληά κε ηηο CRS πνπ έδεημαλ
98,25%. Ο κηθξφηεξνο βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηηο VRS εκθαλίδεηαη
ζηελ Γεξκαλία κε 76,87% ε νπνία κε βάζε ηηο CRS έρεη ΒΑ 76,13%. ηελ Διιάδα ν
ΒΑ είλαη πςειφο ζην 98,37% κε ηηο VRS θαη ζην 98,11% κε ηηο CRS. ηελ
Φηλιαλδία ε απνδνηηθφηεηα ηζνχηαη κε 88,83% κε ηηο VRS απμεκέλε θαηά πεξίπνπ 4
εθαηνζηηαίεο κνλάδεο απφ πέξπζη, κε ειάρηζηε δηαθνξά ζηηο CRS (88,93%). ηελ
Ηξιαλδία κηθξή πηψζε απφ ην 2011 (88,21%) κε πνζνζηφ 86,52% ρσξίο νπζηαζηηθά
δηαθνξά ζηηο CRS (86,51%),νπφηε ε Ηξιαλδία έρεη ην ζσζηφ κέγεζνο θαη ζηελ
ινβελία κε κηθξή άλνδν απφ ην 2010 ζην 90,77% κε ηηο VRS θαη κε ηηο CRS
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90,35%. ηελ Ηηαιία κηθξή πηψζε ζε ζρέζε κε ην 2011 κε ΒΑ 95,76% κε VRS ελψ
κε CRS 93,15%. Σέινο ζην Λνπμεκβνχξγν παξαηεξείηαη θαη πάιη ν κηθξφηεξνο
βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ δείγκαηνο φζνλ
αθνξά ηηο CRS κε πνζνζηφ 75,61% ιίγν κεγαιχηεξν απφ ην 2011, ελψ κε ηηο VRS κε
πνζνζηφ 75,61%. Οη ρψξεο απηέο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο έρνπλ
ζθνξ κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη δελ έρνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο.
Χζηφζν θαη νη ελλέα απηέο ρψξεο παξά ηελ ηερληθή ηνπο αλαπνηειεζκαηηθφηεηα
ζεκείσζαλ απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο κεγαιχηεξε απφ 96% ελψ νη έμη απφ απηέο
έδεημαλ πνζνζηά πάλσ απφ 99% ηα νπνία μεθάζαξα είλαη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα θαη
πιεζηάδνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο. Οπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 2011 νη πην
αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε φιν ην δείγκα είλαη ζηελ Γεξκαλία κε βάζε
ηηο VRS (76,87%) θαη ζην Λνπμεκβνχξγν κε βάζε ηηο CRS (75,61%) θαη ηελ
απνδνηηθφηεηα θιίκαθαο (96,92%).
πλεπψο νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο απφ έλα ζπλνιηθφ δείγκα 17
ρσξψλ, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο αιιά θαη ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθάο,
αθνξνχλ 8 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2012, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 47,05%
φινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2011.
Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο νη ηξάπεδεο απφ 9 ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο έρνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο (52,94% ηνπ ζπλφινπ), κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε
ζρέζε κε ην 2011. πγθεληξσηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 43 θαη 44 παξαηεξνχκε
ζπλνιηθά πνηεο είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε θάζε πεξίπησζε. ην
γξάθεκα 32 καο δίλεηαη κηα εηθφλα ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS θαη
CRS θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο
2012.
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Πίλαθαο 43: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2012 ζχκθσλα κε ηηο VRS θαη
CRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Δζζνλία

1,0000

3. Ηζπαλία

1,0000

4. Γαιιία

1,0000

5. ινβαθία

1,0000

6. Μάιηα

1,0000

7. Οιιαλδία

1,0000

8. Πνξηνγαιία

1,0000

Πίλαθαο 44: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2012 ζχκθσλα κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Δζζνλία

1,0000

3. Ηζπαλία

1,0000

4. Γαιιία

1,0000

5. ινβαθία

1,0000

6. Μάιηα

1,0000

7. Οιιαλδία

1,0000

8. Πνξηνγαιία

1,0000

9. Ηξιαλδία

1,0000
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1,2

ΕΣΟ 2012

1

0,8

0,6
Technical Efficiency VRS
Technical Efficiency CRS

0,4

Scale Efficiency
0,2

Αυςτρία
Βζλγιο
Κφπροσ
Γερμανία
Εςθονία
Ιςπανία
Φινλανδία
Γαλλία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεμβοφργο
Μάλτα
Ολλανδία
Πορτογαλία
λοβενία
λοβακία

0

Γξάθεκα

32:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

θαη

CRS

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2012.

4.3.7 Απνηειέζκαηα DEA γηα ην έηνο 2013

Πίλαθαο

45:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

VRS

θαη

θαη

CRS

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην
έηνο 2013.
2013

Technical Efficiency

Technical Efficiency CRS

VRS

Scale
Efficiency

Απζηξία

1,0000

1,0000

1,0000

Βέιγην

0,94749

0,93563

0,987483

Κύπξνο

1,0000

1,0000

1,0000
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Γεξκαλία

0,74225

0,69757

0,939805

Δζζνλία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηζπαλία

1,0000

1,0000

1,0000

Φηλιαλδία

0,84926

0,83625

0,984681

Γαιιία

1,0000

1,0000

1,0000

Διιάδα

0,95833

0,93240

0,972943

Ηξιαλδία

0,94364

0,91289

0,967413

Ηηαιία

0,97353

0,89581

0,920167

Λνπμεκβνύξγν

0,80691

0,77599

0,961681

Μάιηα

1,0000

0,90380

0,9038

Οιιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Πνξηνγαιία

0,88118

0,87713

0,995404

ινβελία

0,77415

0,77145

0,996512

ινβαθία

1,0000

1,0000

1,0000

ηνλ πίλαθα 45 παξαηεξνχκε ηηο επηδφζεηο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο
ηηο εηζξνέο (input oriented) κε VRS θαη CRS αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ θάζε ρψξαο πνπ αλήθεη ζηελ δψλε ηνπ επξψ γηα ην ηειεπηαίν
ππφ εμέηαζε έηνο 2013. πγθεθξηκέλα νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο
Δπξσδψλεο ην 2013 είλαη ζε 8 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, δειαδή ζηηο ρψξεο Απζηξία,
Κχπξνο, Δζζνλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Μάιηα, Οιιαλδία, θαη ινβαθία νη νπνίεο
ζεκεηψλνπλ ζθνξ απνδνηηθφηεηαο κε VRS θαη κε CRS ίζν κε ηελ κνλάδα θαη
απνηεινχλ ην 47,05% φινπ ηνπ δείγκαηνο αθξηβψο ην ίδην πνζνζηφ κε ην έηνο 2012.
πλεπψο νη ρψξεο απηέο γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν πξντφλησλ (εθξνψλ)
ρξεζηκνπνηνχλ κε βέιηηζην ηξφπν ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηνπο (εηζξνέο),
δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα κεηψζνπλ θαζφινπ ηα έμνδα ηνπο γηα ηα δεδνκέλα έζνδα
ηνπ έηνπο 2013 ελψ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη κε απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο ίζε κε ηη
κνλάδα θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ην ζσζηφ κέγεζνο ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε
ηνπο γηα δεδνκέλε ηερλνινγία παξαγσγήο.
ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ζχκθσλα κε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο
θιίκαθαο απνηειεζκαηηθά είλαη ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ 8 ρσξψλ πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κε ζθνξ απνδνηηθφηεηαο ίζν κε ηε κνλάδα, γεγνλφο πνπ
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φκσο δελ ηζρχεη ζχκθσλα κε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο φπνπ ζεκεηψλεηαη
κηθξφηεξν ζθνξ απνδνηηθφηεηαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ρψξα. Αλαιπηηθφηεξα κε
βάζε ηηο CRS γηα ηελ Μάιηα ζεκεηψζεθε κηθξή απφθιηζε απφ ην άξηζην επίπεδν πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηηο VRS κε πνζνζηφ 90,38%. Δπηπιένλ ε Μάιηα είρε
απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο κηθξφηεξε ηηο κνλάδαο θαη ίζε κε ην πνζνζηφ ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηηο CRS (90,38%) αθνχ νη VRS έδηλαλ απνδνηηθφηεηα
ίζε κε ηε κνλάδα, δίλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ κε χπαξμε ηνπ ζσζηνχ κεγέζνπο ζηα
ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο ελ ιφγσ ρψξαο.
Δπηπξφζζεηα βιέπνπκε φηη ζε 9 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ζεκεηψλνληαη γηα ην
έηνο 2013 ζχκθσλα κε ηηο VRS, βαζκνί απνηειεζκαηηθφηεηαο κηθξφηεξνη ηεο
κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν εθξνψλ νη ρψξεο απηέο πξέπεη
λα κεηψζνπλ άκεζα ηηο εηζξνέο ηνπο ψζηε λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο
ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πιένλ απνδνηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο. πλεπψο
έρνπλ πεξηζψξην κείσζεο ησλ επηηνθηαθψλ εμφδσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ
εμφδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ κε ηα δεδνκέλα επηηνθηαθά θαη ινηπά
ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα. Άξα παξαηεξνχκε φηη νη ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηνπ Βειγίνπ,
ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο, ηεο Ηξιαλδίαο, ηεο

Φηλιαλδίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο

Ηξιαλδίαο, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο ινβελίαο είλαη
αλαπνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ.
πγθεθξηκέλα ζην Βέιγην ν ΒΑ είλαη 94,74% ζρεηηθά κεησκέλνο απφ ην
96,31% ηνπ 2012, κε ειάρηζηε δηαθνξά απφ ηηο CRS (93,56%). Ο κηθξφηεξνο βαζκφο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κε βάζε ηηο VRS εκθαλίδεηαη θαη πάιη φπσο πέξπζη αιιά
αθφκα κεγαιχηεξε κείσζε κε πνζνζηφ 74,22% ζε ζρέζε κε ην 76,87% ην 2012, ελψ
κε βάζε ηηο CRS ε Γεξκαλία έρεη ΒΑ 69,75% πνζνζηφ πνπ ζπληζηά θαη πάιη ην
κηθξφηεξν απφ φιν ην δείγκα ησλ 17 ρσξψλ. ηελ Διιάδα ν ΒΑ είλαη πςειφο ζην
95,83% ιίγν κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ην 98,37% ην 2012 κε ηηο VRS θαη ζην 93,24%
κε ηηο CRS. ηελ Φηλιαλδία ε απνδνηηθφηεηα ηζνχηαη κε 84,92% κε ηηο VRS
κεησκέλε θαηά πεξίπνπ 4 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο απφ πέξπζη, κε ειάρηζηε δηαθνξά
ζηηο CRS (83,62%). ηελ Ηξιαλδία ζεκεηψλεηαη ζρεηηθή άλνδνο απφ ην 2012
(88,21%) κε πνζνζηφ 94,36% θαη κηθξή δηαθνξά ζηηο CRS (91,28%), θαη ζηελ
ινβελία κε κεγάιε πηψζε ζην 77,41% ζε ζρέζε κε ην 90,77% ην 2012 κε ηηο VRS
θαη κε ηηο CRS πνζνζηφ 77,14%. ηελ Ηηαιία κηθξή άλνδνο παξαηεξείηαη ζε ζρέζε
κε ην 2012 (95,76%) κε ΒΑ 97,35% κε VRS ελψ κε CRS 89,58% θαη ζηελ
Πνξηνγαιία πηψζε απφ ην άξηζην πεξζηλφ επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο κε πνζνζηφ
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88,11% κε VRS θαη 87,71% κε CRS. Σέινο ζην Λνπμεκβνχξγν παξαηεξείηαη κηθξή
άλνδνο φζνλ αθνξά ηηο CRS κε BA πνπ ηζνχηαη κε πνζνζηφ 77,59% ζε ζρέζε κε ην
75,61% ηνπ 2012, ελψ κε ηηο VRS άλνδνο απφ ην 2012 θαηά πεξίπνπ 5 πνζνζηηαίεο
κνλάδεο κε πνζνζηφ 80,69%. Οη ρψξεο απηέο σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
θιίκαθαο έρνπλ ζθνξ κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο ππνδειψλνληαο φηη δελ έρνπλ ην ζσζηφ
κέγεζνο.

Χζηφζν

θαη

νη

ελλέα

απηέο

ρψξεο

παξά

ηελ

ηερληθή

ηνπο

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζεκείσζαλ απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο κεγαιχηεξε απφ
92% ελψ νη ηέζζεξηο απφ απηέο έδεημαλ πνζνζηά πάλσ απφ 98% ηα νπνία μεθάζαξα
είλαη πνιχ θνληά ζηε κνλάδα θαη πιεζηάδνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο. Οπφηε
ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 2013 νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε φιν ην
δείγκα είλαη ζηελ Γεξκαλία κε βάζε ηηο VRS (74,22%) θαη ηηο CRS (69,75%) θαη
ζηελ Μάιηα κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα θιίκαθαο (90,38%).
πλεπψο νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο απφ έλα ζπλνιηθφ δείγκα 17
ρσξψλ, αθνξνχλ 8 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο γηα ην έηνο 2013 ζχκθσλα κε ηηο
κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 47,05% φινπ ηνπ
δείγκαηνο ησλ 17 ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο ζηαζεξφ ζε ζρέζε κε ην 2012 ελψ ζχκθσλα
κε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο αθνξνχλ 7 ρψξεο πνπ απνηεινχλ ην 41,17% ηνπ
ζπλφινπ. Όζνλ αθνξά ηψξα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο νη ηξάπεδεο απφ 7
ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο έρνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο (41,17% ηνπ ζπλφινπ), κηθξφηεξν
πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην 2012. πγθεληξσηηθά ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο 46 θαη 47
παξαηεξνχκε ζπλνιηθά πνηεο είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ζε θάζε
πεξίπησζε.

ην

γξάθεκα

33

καο

δίλεηαη

κηα

εηθφλα

ηεο

ηερληθήο

απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS θαη CRS θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο γηα
ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2013.
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Πίλαθαο 46: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2013 ζχκθσλα κε ηηο VRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Κύπξνο

1,0000

3. Δζζνλία

1,0000

4. Ηζπαλία

1,0000

5. Γαιιία

1,0000

6. Μάιηα

1,0000

7. Οιιαλδία

1,0000

8. ινβαθία

1,0000

Πίλαθαο 47: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηνπ έηνπο 2013 ζχκθσλα κε ηηο CRS θαη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Κύπξνο

1,0000

3. Δζζνλία

1,0000

4. Ηζπαλία

1,0000

5. Γαιιία

1,0000

6. Οιιαλδία

1,0000

7. ινβαθία

1,0000
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1,2

ΕΣΟ 2013
1
0,8
0,6
Technical Efficiency VRS
0,4

Technical Efficiency CRS
Scale Efficiency

0,2

Γξάθεκα

33:

Σερληθή

Απνηειεζκαηηθφηεηα

κε

λοβακία

λοβενία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Μάλτα

Λουξεμβοφργο

Ιταλία

Ιρλανδία

Ελλάδα

Γαλλία

Φινλανδία

Ιςπανία

Εςθονία

Γερμανία

Κφπροσ

Βζλγιο

Αυςτρία

0

VRS

θαη

CRS

θαη

Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην έηνο 2013.

4.3.8 Απνηειέζκαηα DEA αλά Υψξα

Με βάζε ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο κπνξνχκε λα ζπγθεληξψζνπκε γηα ηηο ηξάπεδεο
θάζε ρψξαο ηεο Δπξσδψλεο ηα ζθνξ ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο ηηο
εηζξνέο ψζηε λα παξαηεξήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ
εηψλ 2008 έσο 2013. Ζ παξνπζίαζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ θαηάηαμε ησλ
κεηαβιεηψλ νηθνλνκηψλ θιίκαθα πνπ κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία ζεσξνχληαη πην
αμηφπηζηεο ζηνλ πίλαθα 52.
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Πίλαθαο 48: Σερληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα κε VRS αλά ρψξα ηεο Δπξσδψλεο γηα ηελ
πεξίνδν 2008-2013.
Σερληθή

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Απζηξία

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Βέιγην

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,96316 0,94749

Κύπξνο

0,9949

0,88335 0,95306 1,0000

0,98510 1,0000

Γεξκαλία

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,76874 0,74225

Δζζνλία

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Ηζπαλία

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Φηλιαλδία

0,89022 0,71592 0,83969 0,84957 0,88935 0,84926

Γαιιία

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Διιάδα

1,0000

0,90659 1,0000

1,0000

0,98375 0,95833

Ηξιαλδία

1,0000

1,0000

0,95882 0,88219 0,86524 0,94364

Ηηαιία

1,0000

1,0000

1,0000

Λνπμεκβνύξγν

0,76143 1,0000

0,73393 0,72300 0,78009 0,80691

Μάιηα

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Οιιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

Πνξηνγαιία

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,88118

ινβελία

0,99282 0,76705 0,91653 0,90495 0,90777 0,77415

ινβαθία

1,0000

Απνηειεζκαηηθφηεηα
κε VRS

0,77890 1,0000

1,0000

1,0000

1,0000

0,95766 0,97353

1,0000

1,0000

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ πίλαθα 48 παξαηεξνχκε φηη νη ηξάπεδεο ησλ 6 ρσξψλ,
δειαδή ηεο Απζηξίαο, ηεο Δζζνλίαο, ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Γαιιίαο, ηεο Μάιηαο θαη ηεο
Οιιαλδίαο είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε φιεο ηηο 17 ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο γηα φια ηα έηε θαζψο εκθαλίδνπλ ζθνξ απνδνηηθφηεηαο άξηζην θαη ίζν
κε ηε κνλάδα. πλεπψο νη ρψξεο απηέο γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν εθξνψλ δειαδή
εζφδσλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειάρηζην δπλαηφ ζπλδπαζκφ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο
δειαδή εμφδσλ θαη ζπληζηνχλ πξφηππν γηα ηηο ππφινηπεο 11 αλαπνηειεζκαηηθέο
ρψξεο φζνλ αθνξά ηα ηξαπεδηθά ηνπο ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ βιέπνπκε φηη νη ηξάπεδεο
ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ είλαη νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο απφ φιν ην δείγκα γηα ην ζχλνιν
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ησλ έμη εηψλ θαη νθείινπλ άκεζα λα κεηψζνπλ ηα έμνδα (εηζξνέο) ηνπο ψζηε λα
απμεζεί ε απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη λα θαηαζηνχλ βηψζηκεο.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 17 γξαθήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνξεία ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ γηα θάζε κία ρψξα ηεο
επξσδψλεο ψζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα απνηππψζνπκε ζαθέζηεξα ηελ εμέιημε ηεο
ηερληθήο απνδνηηθφηεηαο κε βάζε ηηο VRS γηα ηα έηε 2008 έσο 2013.

Αυςτρία
1,2
1
0,8
0,6
Αυςτρία

0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 34: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Απζηξίαο.

Βζλγιο
1,01
1
0,99
0,98
0,97
0,96
0,95
0,94
0,93
0,92

Βζλγιο

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 35: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηνπ Βειγίνπ.
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Κφπροσ
1,02
1
0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82

Κφπροσ

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 36: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Κχπξνπ.

Γερμανία
1,2
1
0,8
0,6
Γερμανία
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 37: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Γεξκαλίαο.
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Εςθονία
1,2
1
0,8
0,6
Εςθονία
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 38: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δζζνλίαο.

Ιςπανία
1,2
1
0,8
0,6
Ιςπανία
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 39: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Ηζπαλίαο.
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Φινλανδία
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

Φινλανδία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 40: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Φηλιαλδίαο.

Γαλλία
1,2
1
0,8
0,6
Γαλλία
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 41: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Γαιιίαο.
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Ελλάδα
1,02
1
0,98
0,96
0,94
0,92

Ελλάδα

0,9
0,88
0,86
0,84
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 42: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο.

Ιρλανδία
1,05
1
0,95
0,9
Ιρλανδία
0,85
0,8
0,75
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 43: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Ηξιαλδίαο.
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Ιταλία
1,01
1
0,99
0,98
0,97
Ιταλία

0,96
0,95
0,94
0,93
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 44: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Ηηαιίαο.

Λουξεμβοφργο
1,2
1
0,8
0,6
Λουξεμβοφργο
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 45: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ.
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Μάλτα
1,2
1
0,8
0,6
Μάλτα
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 46: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Μάιηαο.

Ολλανδία
1,2
1
0,8
0,6
Ολλανδία
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 47: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Οιιαλδίαο.
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Πορτογαλία
1,02
1
0,98
0,96
0,94
0,92
0,9
0,88
0,86
0,84
0,82

Πορτογαλία

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 48: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο Πνξηνγαιίαο.

λοβενία
1,2
1
0,8
0,6
λοβενία
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 49: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο ινβελίαο.
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λοβακία
1,2
1
0,8
0,6
λοβακία
0,4
0,2
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Γξάθεκα 50: Γηαρξνληθή εμέιημε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα ηα
έηε 2008-2013 ζηηο ηξάπεδεο ηεο ινβαθίαο.

4.3.9 Απνηειέζκαηα DEA αλά Υψξα κέζσ Αξηζκεηηθψλ Μέζσλ Όξσλ

ηελ ελφηεηα απηή αξρηθά ππνινγίζακε ηνπο αξηζκεηηθνχο κέζνπο φξνπο θάζε
εηζξνήο θαη εθξνήο γηα φια ηα έηε αλά ρψξα ηεο Δπξσδψλεο. Αθνχ

έγηλε ν

ππνινγηζκφο ησλ κέζσλ φξσλ, ρξεζηκνπνηήζακε ηα ζηνηρεία απηά σο κνλάδεο ιήςεο
απφθαζεο (DMUs) ψζηε λα ηα εηζάγνπκε ζην πξφγξακκα DEA θαη λα εμάγνπκε
ζπκπεξάζκαηα απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ ησλ
εηψλ 2008 έσο 2013 αλά ρψξα ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Οη κέζνη φξνη πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο δεδνκέλα εηζαγσγήο ζην DEA παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ
πίλαθα 49.
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Πίλαθαο 49: Μέζνη φξνη εηζξνψλ θαη εθξνψλ αλά ρψξα γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013.
DMU’s

Interest

Total

Number of

Interest

Other

2008-2013

expenses

operating

emploees

income

operating

expenses

income

Απζηξία

14991558 18520977

77597

25811926

5335491

Βέιγην

50356051

7379449

61844

57866172

811265

Κύπξνο

2180308

1368650

12421

4002592

52551

136881376 83480571

666850

174185961

21767701

30012

5545

51484

8607

72685508 46613236

250196

135409350

3104378

1570109

23671

4347801

251631

114058752 92865136

421094

183660041

34613075

Γεξκαλία
Δζζνλία
Ηζπαλία
Φηλιαλδία
Γαιιία

14372

2778133

Διιάδα

10900048

6553952

60575

20355291

204018

Ηξιαλδία

10030524

4039795

35418

15753963

286511

Ηηαιία

49280600 45762166

319112

90932743

3499044

Λνπμεκβνύξγν

2144893

1330569

26557

3480167

81111

161765

143238

3975

358355

7917

Οιιαλδία

98918309 27556908

106546

12882314

3395879

Πνξηνγαιία

12312869

6188982

60048

18005459

3959173

ινβελία

991691

693519

11832

1785303

66821

ινβαθία

72394

99287

18871

249323

44969

Μάιηα

Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά
ζηνλ πίλαθα 52 φπνπ καο δίλνληαη κεηξήζεηο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε
κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κε ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη ππνινγίδνπκε
επηπιένλ ζε θάζε ρψξα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο σο ηνλ ιφγν CRS πξνο
VRS. Δπηπιένλ ζηνπο πίλαθεο 50 θαη 51 παξαηεξνχκε ηα ζθνξ κέζεο ηηκήο, ηππηθήο
απφθιηζεο, ειάρηζηεο ηηκήο θαη κέγηζηεο ηηκήο πνπ αθνξνχλ ηελ ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο επξσδψλεο γηα
φιε ηελ πεξίνδν ησλ εμεηαδφκελσλ εηψλ κε βάζε ηηο VRS θαη ηηο CRS αληίζηνηρα.
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Πίλαθαο 50: Μέζε ηηκή (Mean), Σππηθή Απφθιηζε (Std.Deviation), Διάρηζηε ηηκή
(Minimum), Μέγηζηε ηηκή (Maximum) Σερληθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS γηα
ηελ πεξίνδν 2008-2013.
Technical

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

0,9787

0,0434

0,8551

1,0000

EfficiencyInput orientedVRS
2008-2013

ηνλ πίλαθα 50 παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο (Mean) ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κέζνπο φξνπο γηα ηελ εηζξνψλ θαη εθξνψλ θάζε ρψξαο, κε
βάζε ηηο κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (VRS) θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα κε
πνζνζηφ 97,87%, γηα ηελ πεξίνδν 2008 έσο 2013. Ζ θαηάζηαζε απηή ππνδειψλεη φηη
πξνθαλψο φηη γηα λα γίλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο
απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 97,87% ησλ ζπληειεζηψλ
παξάγσγεο (inputs) πνπ ρξεζηκνπνηεί ήδε ζήκεξα ή ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη
ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαηά 2,13%.
ηνλ ίδην πίλαθα καο δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε
(Std.Deviation) ε νπνία ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο γηα ηελ έθβαζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ
πθίζηαηαη.

πγθεθξηκέλα

ε

ηππηθή

απφθιηζε

παξαηεξείηαη

ζε

πνζνζηφ

4,34%,ππνδειψλνληαο φηη ε δηαζπνξά απφ ηελ κέζε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ εηψλ
2008 έσο 2013 είλαη ζρεηηθά κηθξή.
Σέινο ζην πίλαθα 50 παξαηεξνχκε ηηο ειάρηζηεο (Minimum) θαη ηηο κέγηζηεο
(Maximum) ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηα έηε 2008 έσο 2013. Δίλαη ινγηθή
θαηάζηαζε λα ζεκεηψλνληαη ηηκέο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα έηε ίζεο
κε ηε κνλάδα θαζψο απηή είλαη ε κέγηζηε ηηκή απνδνηηθφηεηαο πνπ δχλαηαη λα έρεη
ην εθάζηνηε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δλδηαθέξνλ φκσο απνηειεί ε ζηήιε κε ηηο ειάρηζηεο
ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθαλ ηα ελ ιφγσ έηε δηφηη καο δίλεη κηα
γεληθή εηθφλα γηα ηελ χπαξμε αλαπνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη γηα ηελ
ρακειφηεξε ηηκή αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζε θάζε έηνο. Αλαιπηηθφηεξα ηελ
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εμεηαδφκελε πεξίνδν παξαηεξείηαη φηη ε ρακειφηεξε ηηκή απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο είλαη 85,51% .

Πίλαθαο 51: Μέζε ηηκή (Mean), Σππηθή Απφθιηζε (Std.Deviation), Διάρηζηε ηηκή
(Minimum), Μέγηζηε ηηκή (Maximum) Σερληθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο κε CRS γηα
ηελ πεξίνδν 2008-2013.
Technical

Mean

Std. Deviation

Minimum

Maximum

0,9642

0,0666

0,7696

1,0000

EfficiencyInput orientedVRS
2008-2013

ηνλ πίλαθα 51 παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο (Mean) ηερληθήο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο κέζνπο φξνπο γηα ηελ εηζξνψλ θαη εθξνψλ θάζε ρψξαο, κε
βάζε ηηο ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (CRS) θπκαίλεηαη ζε πςειά επίπεδα αιιά
ειάρηζηα ρακειφηεξα απφ φηη ζηηο VRS (97,87%) κε πνζνζηφ 96,42%, γηα ηελ
πεξίνδν 2008 έσο 2013. Ζ θαηάζηαζε απηή ππνδειψλεη φηη πξνθαλψο φηη γηα λα γίλεη
ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην 96,42% ησλ ζπληειεζηψλ παξάγσγεο (inputs) πνπ ρξεζηκνπνηεί
ήδε ζήκεξα ή ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαηά 3,58%.
Δπηπιένλ ζηνλ ίδην πίλαθα καο δίλνληαη ζηνηρεία γηα ηελ ηππηθή απφθιηζε
(Std.Deviation) ε νπνία ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε αβεβαηφηεηαο γηα ηελ έθβαζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο αλάινγα κε ηνλ θίλδπλν πνπ
πθίζηαηαη. πγθεθξηκέλα ε ηππηθή απφθιηζε παξαηεξείηαη ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν
απφ ηηο VRS (4,34%) πνπ θπκαίλεηαη ζην 6,66%, ππνδειψλνληαο φηη ε δηαζπνξά απφ
ηελ κέζε ηηκή γηα ην ζχλνιν ησλ εηψλ 2008 έσο 2013 είλαη ζρεηηθά κεγαιχηεξε άξα
απμάλεηαη θαη ν θίλδπλνο κε επίηεπμεο ηεο δεηνχκελεο απνηειεζκαηηθφηεηαο φηαλ
κειεηνχκε κε βάζε ηηο CRS.
Σέινο ζην πίλαθα 51 παξαηεξνχκε ηηο ειάρηζηεο (Minimum) θαη ηηο κέγηζηεο
(Maximum) ηηκέο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηα έηε 2008 έσο 2013. Δίλαη ινγηθή
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θαηάζηαζε λα ζεκεηψλνληαη ηηκέο κέγηζηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα έηε ίζεο
κε ηε κνλάδα θαζψο απηή είλαη ε κέγηζηε ηηκή απνδνηηθφηεηαο πνπ δχλαηαη λα έρεη
ην

εθάζηνηε

ηξαπεδηθφ

ζχζηεκα.

Απφ

ηελ

άιιε

νη

ειάρηζηε

ηηκή

απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ παξαηεξήζεθε ηα ελ ιφγσ έηε ζεκεηψλεηαη ζην 76,96%,
πνζνζηφ αξθεηά ρακειφηεξν ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ VRS.

Πίλαθαο 52: πλνιηθή Σερληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα κε VRS θαη CRS θαη
Απνηειεζκαηηθφηεηα Μεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο γηα ην
ζχλνιν εηψλ 2008-2013.
2008-2013

Technical Efficiency

Technical Efficiency

Scale

VRS

CRS

Efficiency

Απζηξία

1,0000

1,0000

1,0000

Βέιγην

1,0000

1,0000

1,0000

Κύπξνο

0,98139

0,97564

0,9941

Γεξκαλία

0,97726

0,76957

0,7874

Δζζνλία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηζπαλία

1,0000

1,0000

1,0000

Φηλιαλδία

0,89241

0,89115

0,9985

Γαιιία

1,0000

1,0000

1,0000

Διιάδα

1,0000

1,0000

1,0000

Ηξιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Ηηαιία

0,99722

0,97243

0,9751

Λνπμεκβνύξγν 0,85505

0,85460

0,9994

Μάιηα

1,0000

1,0000

1,0000

Οιιαλδία

1,0000

1,0000

1,0000

Πνξηνγαιία

1,0000

1,0000

1,0000

ινβελία

0,93390

0,92748

0,9931

ινβαθία

1,0000

1,0000

1,0000
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ηνλ πίλαθα 52 παξαηεξνχκε ηηο επηδφζεηο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο σο πξνο
ηηο εηζξνέο (input oriented) κε VRS θαη CRS αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ θάζε ρψξαο πνπ αλήθεη ζηελ δψλε ηνπ επξψ γηα ηελ πεξίνδν
2008 έσο 2013 αλά ρψξα. πγθεθξηκέλα νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο
Δπξσδψλεο γηα ην ζχλνιν ησλ έμη ππφ εμέηαζε εηψλ, είλαη ζε 11 ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο, δειαδή ζηηο ρψξεο Απζηξία, Βέιγην, Δζζνλία, Ηζπαλία, Γαιιία, Διιάδα,
Ηξιαλδία, Μάιηα, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία θαη ινβαθία νη νπνίεο ζεκεηψλνπλ ζθνξ
απνδνηηθφηεηαο κε VRS θαη κε CRS ίζν κε ηελ κνλάδα θαη απνηεινχλ ην 64,70%
φινπ ηνπ δείγκαηνο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη εληππσζηαθφ αλ ζθεθηεί θαλείο πσο
παξαπάλσ απφ ηα κηζέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ηα ηειεπηαία έμη έηε παξνπζίαζαλ
άξηζηε απνδνηηθφηεηα ζηα ηξαπεδηθά ηνπο ζπζηήκαηα ζπληζηψληαο πξφηππν
ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. πλεπψο νη ρψξεο
απηέο γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν πξντφλησλ (εθξνψλ) ρξεζηκνπνηνχλ κε βέιηηζην
ηξφπν ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο ηνπο (εηζξνέο), δειαδή δελ ρξεηάδεηαη λα
κεηψζνπλ θαζφινπ ηα έμνδα ηνπο γηα ηα δεδνκέλα έζνδα ηνπο, ελψ γίλεηαη αληηιεπηφ
φηη κε απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο ίζε κε ηη κνλάδα θαίλεηαη λα έρνπλ θαη ην
ζσζηφ κέγεζνο ψζηε λα ειαρηζηνπνηνχλ ηα θφζηε ηνπο γηα δεδνκέλε ηερλνινγία
παξαγσγήο θαη λα θαζίζηαληαη βηψζηκεο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.
Δπηπξφζζεηα βιέπνπκε φηη ζηηο ππφινηπεο 6 ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο
ζεκεηψλνληαη γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013 ζχκθσλα κε ηηο VRS, ηηο CRS θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο, βαζκνί απνηειεζκαηηθφηεηαο κηθξφηεξνη ηεο κνλάδαο
ππνδειψλνληαο φηη γηα έλα δεδνκέλν επίπεδν εθξνψλ νη ρψξεο απηέο πξέπεη λα
κεηψζνπλ άκεζα ηηο εηζξνέο ηνπο ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ ηα έζνδα ηνπο θαη λα
απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πιένλ απνδνηηθέο
ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο. πλεπψο έρνπλ πεξηζψξην κείσζεο ησλ επηηνθηαθψλ
εμφδσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ κε ηα
δεδνκέλα επηηνθηαθά θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα. Άξα παξαηεξνχκε φηη νη
ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο Κχπξνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηνπ
Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηεο ινβελίαο είλαη αλαπνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο
ππφινηπεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν.
Αξρηθά ινηπφλ ζηελ Κχπξν ν ΒΑ είλαη 98,13% κε βάζε ηηο VRS
ππνδειψλνληαο φηη γηα λα γίλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ απνηειεζκαηηθφ
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 98,13% ησλ ζπληειεζηψλ παξάγσγεο (inputs) πνπ
ρξεζηκνπνηεί ήδε ζήκεξα ή πξέπεη λα κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαηά
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1,87%. Διάρηζηε δηαθνξά έρεη ε απνδνηηθφηεηα ηεο Κχπξνπ κε βάζε ηηο CRS ε
νπνία θπκαίλεηαη ειαθξψο ρακειφηεξα ζην 97,56% ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο είλαη 99,41% ππνδεηθλχνληαο φηη δελ ππάξρεη ζσζηφ κέγεζνο αιιά απέρεη
κφλν 0,56% απφ απηφ.
ηελ

ζπλέρεηα

παξαηεξνχκε

φηη

ζηελ

Γεξκαλία

ν

βαζκφο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηζνχηαη κε 97,72% κε βάζε ηηο VRS ππνδειψλνληαο φηη γηα λα
γίλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην 97,72% ησλ ζπληειεζηψλ παξάγσγεο (inputs) πνπ ρξεζηκνπνηεί
ήδε ζήκεξα ή πξέπεη λα κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαηά 2,28%.
Αμηνζεκείσηε δηαθνξά έρεη ε απνδνηηθφηεηα ηεο Γεξκαλίαο κε βάζε ηηο CRS ε
νπνία θπκαίλεηαη

πνιχ

ρακειφηεξα

απφ

ηηο

VRS ζην 76,95% ελψ ε

απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο είλαη ζεκαληηθά ρακειή ζην 78,74% ππνδεηθλχνληαο
φηη δελ ππάξρεη ζσζηφ κέγεζνο ιφγσ ηεο κεγάιεο απφθιηζεο κεηαμχ CRS θαη VRS.
Ζ Γεξκαλία ζπληζηά επίζεο ηελ ρψξα ηεο Δπξσδψλεο κε ηα πην αλαπνηειεζκαηηθά
θαη κε ην κηθξφηεξν κέγεζνο ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ πεξίνδν 2008 έσο 2013 κε
βάζε ηηο CRS θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο.
ηελ Φηλιαλδία ν ΒΑ ηζνχηαη κε 89,24% κε βάζε ηηο VRS ππνδειψλνληαο
φηη γηα λα γίλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Κχπξνπ απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηήζεη ην 89,24% ησλ ζπληειεζηψλ παξάγσγεο (inputs) πνπ ρξεζηκνπνηεί
ήδε ζήκεξα ή πξέπεη λα κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαηά 10,76%.
Διάρηζηε δηαθνξά έρεη ε απνδνηηθφηεηα ηεο Φηλιαλδίαο κε βάζε ηηο CRS ε νπνία
θπκαίλεηαη ειαθξψο ρακειφηεξα ζην 89,11% ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο
είλαη 99,85% ππνδεηθλχνληαο φηη δελ ππάξρεη ζσζηφ κέγεζνο αιιά απέρεη κφλν
0,15% απφ απηφ.
Δπηπξφζζεηα βιέπνπκε φηη ζηελ Ηηαιία ην πνζνζηφ απνηειεζκαηηθφηεηαο
είλαη πνιχ πςειφ θαη θνληά ζηε κνλάδα θαη ηζνχηαη κε 99,72% κε βάζε ηηο VRS,
ππνδειψλνληαο φηη γηα λα γίλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Ηηαιίαο απνηειεζκαηηθφ
ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 99,72% ησλ ζπληειεζηψλ παξάγσγεο (inputs) πνπ
ρξεζηκνπνηεί ήδε ζήκεξα ή πξέπεη λα κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο κφλν
θαηά 0,28%. Διάρηζηε δηαθνξά έρεη ε απνδνηηθφηεηα ηεο Ηηαιίαο κε βάζε ηηο CRS ε
νπνία θπκαίλεηαη ειαθξψο ρακειφηεξα ζην 97,24% ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα
κεγέζνπο είλαη 97,51% ππνδεηθλχνληαο φηη δελ ππάξρεη ζσζηφ κέγεζνο αιιά απέρεη
2,49% απφ απηφ.

169

ηελ ινβαθία ν βαζκφο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεκεηψλεηαη ζην 93,39%
ζχκθσλα κε ηηο VRS, ππνδειψλνληαο φηη γηα λα γίλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο
ινβαθίαο

απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 99,72% ησλ

ζπληειεζηψλ παξάγσγεο (inputs) πνπ ρξεζηκνπνηεί ήδε ζήκεξα ή πξέπεη λα
κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο κφλν θαηά 0,28%. Ζ απνδνηηθφηεηα κε βάζε ηηο
CRS είλαη ζε ειαθξψο ρακειφηεξν επίπεδν κε πνζνζηφ 92,74% ελψ ε
απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο ζπλίζηαηαη ζε ζθνξ κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο κε
99,31% ππνδεηθλχνληαο φηη νη ηξάπεδεο ηεο ινβαθίαο δελ έρνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο
αιιά απέρνπλ κφλν θαηά 0,69% απφ απηφ.
Σέινο ζην Λνπμεκβνχξγν ην πνζνζηφ απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη αξθεηά
ρακειφ ζην 85,50% απνηειψληαο παξάιιεια θαη ην κηθξφηεξν πνζνζηφ ζε ζχγθξηζε
κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο κε βάζε ηηο VRS. Μέζσ ηνπ ΒΑ 85,50%
θαηαλννχκε φηη γηα λα γίλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ
απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 85,50% ησλ ζπληειεζηψλ
παξάγσγεο (inputs) πνπ ρξεζηκνπνηεί ήδε ζήκεξα ή πξέπεη λα κεησζνχλ νη
ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαηά 14,5%. Διάρηζηε δηαθνξά έρεη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ
Λνπμεκβνχξγνπ κε βάζε ηηο CRS ε νπνία θπκαίλεηαη ζε ειαθξψο ρακειφηεξν
επίπεδν ζην 85,46% ελψ ε απνηειεζκαηηθφηεηα κεγέζνπο είλαη ε πςειφηεξε απφ ηηο
ππφινηπεο

πέληε

αλαπνηειεζκαηηθέο

ρψξεο,

κε

αθξηβέο

πνζνζηφ

99,94%

ππνδεηθλχνληαο φηη δελ ππάξρεη ζσζηφ κέγεζνο αιιά απέρεη 0,06% απφ απηφ.
Οπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ηελ πεξίνδν 2008-2013 νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο
ηξάπεδεο ζε ζρέζε κε φιν ην δείγκα είλαη ζην Λνπμεκβνχξγν κε βάζε ηηο VRS
(85,50%) θαη ζηελ Γεξκαλία κε βάζε ηηο CRS (76,95%) θαη ηελ απνδνηηθφηεηα
θιίκαθαο (78,74%). πγθεληξσηηθά ζηνλ πίλαθα 42 παξαηεξνχκε ζπλνιηθά πνηεο
είλαη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ελψ ζηνπο πίλαθεο 43, 44 θαη 45 βιέπνπκε
ηηο αλαπνηειεζκαηηθέο ρψξεο γηα VRS, CRS θαη scale efficiency αληίζηνηρα, κε ζεηξά
θαηάηαμεο κεηνχκελε, δειαδή μεθηλψληαο απφ ηελ ιηγφηεξν αλαπνηειεζκαηηθή θαη
θαηαιήγνληαο ζηελ πην αλαπνηειεζκαηηθή. ηα γξαθήκαηα 34, 35 θαη 36 καο δίλεηαη
κηα εηθφλα ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε VRS θαη CRS θαη ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο κεγέζνπο γηα ηηο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο ην ζχλνιν ηεο
εμαεηίαο 2008 έσο 2013.
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Πίλαθαο 53: Απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο πεξηφδνπ 2008-2013 ζχκθσλα κε ηηο
VRS, ηηο CRS θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Απζηξία

1,0000

2. Βέιγην

1,0000

3. Δζζνλία

1,0000

4. Ηζπαλία

1,0000

5. Γαιιία

1,0000

6. Διιάδα

1,0000

7. Ηξιαλδία

1,0000

8. ινβαθία

1,0000

9. Μάιηα

1,0000

10. Οιιαλδία

1,0000

11. Πνξηνγαιία

1,0000

Πίλαθαο 54: Αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο πεξηφδνπ 2008-2013 ζχκθσλα κε ηηο
VRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Ηηαιία

0,99722

2. Κύπξνο

0,98139

3. Γεξκαλία

0,97726

4. ινβελία

0,93390

5. Φηλιαλδία

0,89241

6. Λνπμεκβνύξγν

0,85505
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Πίλαθαο 55: Αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο πεξηφδνπ 2008-2013 ζχκθσλα κε ηηο
CRS.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Κύπξνο

0,97564

2. Ηηαιία

0,97243

3. ινβελία

0,92748

4. Φηλιαλδία

0,89115

5. Λνπμεκβνύξγν

0,85460

6. Γεξκαλία

0,76957

Πίλαθαο 56: Αλαπνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο πεξηφδνπ 2008-2013 ζχκθσλα κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Σξάπεδεο ζε Υψξεο ηεο Δπξσδψλεο Βαζκφο Απνηειεζκαηηθφηεηαο
1. Λνπμεκβνύξγν

0,9994

2. Φηλιαλδία

0,9985

3. Κύπξνο

0,9941

4. ινβελία

0,9931

5. Ηηαιία

0,9751

6. Γεξκαλία

0,7874
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Γξάθεκα 51: Σερληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα κε VRS γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013.
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Γξάθεκα 52: Σερληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα κε CRS γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013.
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Γξάθεκα 53: Απνηειεζκαηηθφηεηα Κιίκαθαο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2013.
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, αξρηθά θαηαλννχκε φηη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ζχζηεκα θάζε ρψξαο ζπληζηά ηε βαζηθή δνκή ηεο νηθνλνκίαο ηεο δηφηη ζπλεηζθέξεη
ζηε κεγαιχηεξε πξνζθνξά θεθαιαίσλ, ζηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο
απνηακίεπζεο θαζψο θαη ζηελ δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ γηα ηνλ
εθάζηνηε επελδπηή. Δπηπιένλ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη ηξάπεδεο απνηεινχλ
νπζηαζηηθά νξγαληζκνχο πνπ ρνξεγνχλ πηζηψζεηο, απνδέρνληαη θαηαζέζεηο θαη
ιεηηνπξγνχλ σο δηακεζνιαβεηηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί νξγαληζκνί θαη ηδξχκαηα
ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο ελψ παξάιιεια αληηπξνζσπεχνπλ ηελ «ξαρνθνθαιηά» ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
πλεπψο αληηιακβαλφκαζηε φηη φηαλ ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο αληηκεησπίδεη
πξνβιήκαηα, νδεγεί ζρεδφλ κε βεβαηφηεηα ζε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή δπζπξαγία,
νπφηε νη ηξάπεδεο νθείινπλ λα ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θάλνληαο ζσζηή
δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαζψο θαη ησλ εζφδσλ θαη
εμφδσλ ηνπο.
Αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ ηξαπεδηθψλ επξσπατθψλ
ηδξπκάησλ, παξαηεξήζακε φηη ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο ηελ ησξηλή πεξίνδν πθίζηαηαη
ζπλερή απνζχλζεζε θαη ζπξξίθλσζε ηδηαίηεξα ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. ηηο
ρψξεο ινηπφλ ηνπ επξψ ζεκεηψζεθαλ αμηνζεκείσηεο κεηψζεηο ζε ζρέζε κε ηηο
επξσπατθέο ρψξεο εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. Οη κεηψζεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηνλ
αξηζκφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη παξαξηεκάησλ, ζην κέγεζνο ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ζηνλ αξηζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ πξνζσπηθνχ, ζηνλ δηαηξαπεδηθφ
δαλεηζκφ θαη ηα δάλεηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο.
Δπηπιένλ ιφγσ ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαλνληζκνχ ε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ
επξσδψλε ήηαλ κεγάιε, κε αληίζηνηρα ζεκαληηθή κείσζε θαη ζηελ ρνξήγεζε
δαλείσλ ιφγσ ησλ πξνγξακκάησλ πψιεζεο δαλείσλ θαη ηεο απνκφριεπζεο. Άιινο
ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηελ κείσζε δαλείσλ, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ
επηζηξνθήο γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζε επηρεηξήζεηο δελ είλαη αξθεηά πςειφ,
νδεγψληαο νξηζκέλεο ηξάπεδεο ζηελ αγνξά θξαηηθψλ νκνιφγσλ. Σν χςνο ηνπ
ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαηά ην έηνο
2012 κεηψζεθε θαηά €863 δηο κε ηε κεγαιχηεξε κείσζε ζηηο ρψξεο ζηε δψλε ηνπ
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επξψ ελψ ζηηο ρψξεο εθηφο επξψ ηα απνζέκαηα ελεξγεηηθνχ παξέκεηλαλ ζρεηηθά
ακεηάβιεηα. ρεηηθά ηψξα κε ην επίπεδν ησλ απνζεκάησλ ησλ δαλείσλ ησλ
ηξαπεδψλ εληφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ θαηά ην έηνο 2012, παξαηεξήζεθε κείσζε θαηά
€518 δηο ελψ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα ησλ ρσξψλ εθηφο ηεο δψλεο ηνπ επξψ απμήζεθαλ
θαηά €312 δηο δίλνληαο έλα ζσξεπηηθφ απνηέιεζκα γηα ηελ επξσπατθή έλσζε κηα
πηψζε ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 0,8% ζηα απνζέκαηα δαλείσλ ην έηνο 2012. Ζ
νηθνλνκηθή θξίζε ηεο επξσδψλεο δείρλεη λα νθείιεηαη θπξίσο ζην πςειφ δεκφζην
ρξένο ησλ πεξηθεξεηαθψλ νηθνλνκηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην νπνίν έρεη
θαηαζηεί πξαθηηθά κε δηαρεηξίζηκν. Χζηφζν νη ηξάπεδεο ηεο Γαιιίαο δείρλνπλ λα κελ
επεξεάδνληαη ηδηαίηεξα απφ ηελ αξλεηηθή απηή ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηηο ππφινηπεο
ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, δηαηεξψληαο νπζηαζηηθά ηα πςειφηεξα πνζνζηά ζηα
παξαπάλσ ζηαηηζηηθά ηξαπεδηθά ζηνηρεία ζηελ Δπξσδψλε αλ θαη κεησκέλα ζε ζρέζε
κε ην έηνο 2011.
ηελ ζπλέρεηα κε βάζε ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλνχκε ηελ ηερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα (technical efficiency) ησλ ηξαπεδψλ ησλ 17 ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο γηα ηελ πεξίνδν ησλ εηψλ 2008 έσο 2013 πξνζαλαηνιηζκέλε σο πξνο ηηο
εηζξνέο (input oriented). Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο αλάιπζεο είλαη ην κε
παξακεηξηθφ κνληέιν ηεο πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ (Data Envelopment
Analysis-DEA) ηελ νπνία εθαξκφδνπκε γηα κεηαβιεηέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (VRS)
θαη ζηαζεξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο (CRS). Χο εηζξνέο (inputs) ζεσξνχκε ηα
επηηνθηαθά έμνδα (interest expenses), ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ηνλ αξηζκφ
ησλ ππαιιήισλ (number of employees) ελψ σο εθξνέο (outputs) επηιέγνπκε ην
επηηνθηαθφ εηζφδεκα (interest income) θαη ην ινηπφ ιεηηνπξγηθφ εηζφδεκα (other
operating income). Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο είλαη ηα εμήο:
Πξψηνλ, ζχκθσλα κε ηηο VRS, παξαηεξνχκε φηη ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο βαίλεη ζπλερψο κεηνχκελε. πγθεθξηκέλα ην
έηνο 2008 ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη 97,88% ζεκεηψλνληαο ην κεγαιχηεξν
πνζνζηφ απνδνηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηα επαθφινπζα έηε. ηε ζπλέρεηα ην 2009 ε
κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα κεηψλεηαη ζην 94,42% ελψ ηα έηε 2010 θαη 2011,
ζεκεηψλεηαη κηα κηθξή άλνδνο ζε ζρέζε κε ην έηνο 2009 ηνπ επηπέδνπ 96,48% θαη
96,23% αληίζηνηρα, ππνδειψλνληαο φηη παξά ηελ άλνδν ηνπ 2010, απφ ην 2011 θαη
κεηά μεθηλάεη ζηαδηαθά πηψζε ηεο κέζεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γηα ηα
ππφινηπα δχν έηε ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο παξαηεξνχκε φηη κεηψλεηαη ζηαδηαθά. πγθεθξηκέλα ην 2012 ε
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απνηειεζκαηηθφηεηα κεηψλεηαη ζην 94,71% θαη ην 2013 ζεκεηψλεηαη ε ρακειφηεξε
ηηκή κέζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν ε νπνία αληηζηνηρεί
ζην 93,39%. Με βάζε ινηπφλ απηά ηα ζηνηρεία θαηαλννχκε φηη ην έηνο 2008
ζπληζηνχζε ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ έηνο γηα ην ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ
ηεο Δπξσδψλεο, γεγνλφο πνπ δπζηπρψο δελ ζπλερίζηεθε θαη ηα επφκελα έηε παξά
ηελ ζρεηηθή άλνδν θαη ην ζεκείν αλάθακςεο πνπ ζεκεηψζεθε ην έηνο 2010. Σν
γεγνλφο φηη ηα έηε 2012 θαη 2013 ε πηψζε απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ζεκαληηθή καο
νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα δχν ηειεπηαία έηε νη ρψξεο ηεο επξσδψλεο
αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ εμφδσλ ηνπο θαη δείρλνπλ δείγκαηα
αλαπνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηα νπνία πξέπεη λα δηνξζψζνπλ άκεζα ψζηε λα
θαηαζηνχλ μαλά πην απνδνηηθέο θαη λα παξακείλνπλ βηψζηκεο.
Γεχηεξνλ, ζχκθσλα ηψξα κε ηηο CRS αξρηθά παξαηεξνχκε φηη ν κέζνο φξνο
ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο
Δπξσδψλεο θπκαίλεηαη ζε ειάρηζηα ρακειφηεξα επίπεδα γηα ηελ πεξίνδν 2008 έσο
2013 ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ησλ VRS. πγθεθξηκέλα ην 2008 ζεκεηψλεηαη
θαη πάιη ε κεγαιχηεξε κέζε ηηκή απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε επίπεδν 95,34%, πνζνζηφ
ιίγν κηθξφηεξν απφ ην αληίζηνηρν κε VRS (97,88%). πλεπψο ην έηνο 2008 ζπληζηά
ην πην απνηειεζκαηηθφ έηνο γηα ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο θαζψο θαη
κε ηα δχν είδε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο παξαηεξνχληαη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά κέζεο
απνδνηηθφηεηαο. Χζηφζν δελ κπνξνχκε λα πνχκε ην ίδην θαη γηα ηελ ρακειφηεξε
κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ CRS ζεκεηψλεηαη ην έηνο 2009
κε πνζνζηφ 87,50% ζε αληίζεζε κε ηηο VRS πνπ είρε ζεκεησζεί ην έηνο 2013.
Δπηπιένλ ηα έηε 2011, 2012 θαη 2013 ε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα βαίλεη ζπλερψο
κεηνχκελε κε επίπεδα πνπ θπκαίλνληαη ζην 94,55%, 94,30% θαη 91,41% αληίζηνηρα.
πλεπψο κε βάζε ηηο CRS επηβεβαηψλεηαη ε ηάζε ζπλερνχο κείσζεο ηεο κέζεο
ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ηεο Δπξσδψλεο πνπ παξαηεξήζακε κε
βάζε ηηο VRS. Δπηπιένλ θαζίζηαηαη θαη πάιη ζαθέο φηη ηα ηειεπηαία έηε ε θξίζε
«άγγημε»

ζεκαληηθά

ηηο

ηξάπεδεο

ηεο

Δπξσδψλεο

νδεγψληαο

ηηο

ζε

αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία.
Σξίηνλ, αλαιχνληαο ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ θάζε ρψξαο
ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πιένλ απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο κε βάζε ηηο
VRS θαη ηηο CRS γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ 2008-2013, απνηεινχλ ην 64,70% φινπ
ηνπ δείγκαηνο. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ αλ ζθεθηεί θαλείο πσο
παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο ηα ηειεπηαία έμη έηε παξνπζίαζαλ
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πιήξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα ηξαπεδηθά ηνπο ζπζηήκαηα ζπληζηψληαο πξφηππν
ιεηηνπξγίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ επξψ. πλεπψο ην 35,3%
ησλ ηξαπεδψλ ηεο επξσδψλεο ιεηηνπξγεί αλαπνηειεζκαηηθά σο πξνο ηελ δηαρείξηζε
ησλ εηζξνψλ ηνπ. Παξαηεξψληαο ζηελ ζπλέρεηα θαη ηελ ζπλνιηθή κέζε ηηκή
απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηα έηε απηά ε νπνία ζεκεηψλεηαη ζε πνζνζηφ 96,42%,
θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη γηα λα γίλεη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηνπ ζπλφινπ
ησλ ρσξψλ ηεο επξσδψλεο απνηειεζκαηηθφ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 96,42%
ησλ ζπληειεζηψλ παξάγσγεο (inputs) πνπ ρξεζηκνπνηεί ήδε ζήκεξα ή ζα πξέπεη λα
κεησζνχλ νη ζπληειεζηέο παξαγσγήο θαηά 3,58%.
Σέηαξηνλ, ζπκπεξαίλνπκε φηη θαηά κέζν φξν, νη ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο
Κχπξνπ, ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηεο Ηηαιίαο, ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηεο
ινβελίαο είλαη νη πην αλαπνηειεζκαηηθέο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο
δψλεο ηνπ επξψ γηα ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν, ππνδειψλνληαο φηη γηα έλα δεδνκέλν
επίπεδν εθξνψλ νη ρψξεο απηέο πξέπεη λα κεηψζνπλ άκεζα ηα έμνδα ηνπο ψζηε λα
κελ επεξεαζηνχλ ηα έζνδα ηνπο θαη λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο ζε
ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο πιένλ απνδνηηθέο ηξάπεδεο ηεο Δπξσδψλεο. πλεπψο, ηα
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ησλ ρσξψλ απηψλ έρνπλ πεξηζψξην κείσζεο ησλ επηηνθηαθψλ
εμφδσλ, ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ κε
βάζε ηα δεδνκέλα επηηνθηαθά θαη ινηπά ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα.
πγθεθξηκέλα κε βάζε ηηο VRS ην πην αλαπνηειεζκαηηθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
βξίζθεηαη ζην Λνπμεκβνχξγν, θαηάζηαζε ε νπνία δελ ζπλάδεη κε ηελ θαιή
θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ελ ιφγσ ρψξαο. Ζ θαηάζηαζε απηή βέβαηα πηζαλφλ λα
δηθαηνινγείηαη απφ ην φηη ην Λνπμεκβνχξγν παξνπζίαζε ρακεινχο δείθηεο
παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο επξσδψλεο ηα
ηειεπηαία έηε.
Δπηπιένλ εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη κε βάζε ηηο CRS πην
αλαπνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά ηηο ηξάπεδεο ηεο θαίλεηαη λα είλαη ε Γεξκαλία, κηα
ρψξα ε νπνία έρεη ηζρπξή νηθνλνκία αιιά ηα ηξαπεδηθά ηεο ζπζηήκαηα δείρλνπλ λα
κελ έρνπλ ην ζσζηφ κέγεζνο αδπλαηψληαο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηα θφζηε ηνπο. Μηα
ζεσξεηηθή εμήγεζε γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο Γεξκαλίαο ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη φηαλ
ζε κηα ρψξα ππάξρεη θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κε αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο
θαη γεξή βηνκεραλία, ηφηε δελ ζπληξέρεη ζεκαληηθφο ιφγνο λα δνζεί ηφζε έκθαζε
ζηελ ηξαπεδηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο απηήο πνπ βηψλεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε.
Βέβαηα έλαο αθφκε ιφγνο πνπ ε Γεξκαλία εκθαλίδεηαη αλαπνηειεζκαηηθή είλαη νη
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ρακεινί δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο κε βάζε ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ
παξνπζίαζε ηα ηειεπηαία έηε ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.
Απφ ηελ άιιε ε Ηζπαλία θαη ε Διιάδα, ρψξεο κε ζνβαξέο νηθνλνκηθέο
δπζρέξεηεο, εκθαλίδνπλ πιήξε κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα, ππνδειψλνληαο φηη
θάλνπλ ζσζηή δηαρείξηζε ησλ εηζξνψλ ηνπο. Παξαηεξψληαο φκσο θαη ηνπο δείθηεο
ηνπ ζπλνιηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαπεδψλ, ηνπ ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ, ηνπ ζπλφινπ
δαλείσλ, ηνπ ζπλφινπ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ ζπλφινπ θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ
δηά ηνλ αξηζκφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εληζρχεηαη ε άπνςε φηη αθνχ ε Ηζπαλία
θαη ε Διιάδα έρνπλ κεγαιχηεξνπο δείθηεο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπεο ρψξεο ηεο
Δπξσδψλεο είλαη ινγηθφ λα παξνπζηάδνπλ θαη θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηα
ηξαπεδηθά ηνπο ζπζηήκαηα.
Σειηθψο κπνξεί ινηπφλ λα πεη θαλείο φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλ ε επξχηεξε
θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο είλαη «θαιή» ή «θαθή» δελ ζεκαίλεη φηη θαη νη
ηξάπεδεο ηεο ρψξαο απηήο έρνπλ απνηειεζκαηηθή ή αλαπνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία
αληίζηνηρα. Γειαδή ε θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο δελ θαζνξίδεη
απαξαίηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ηεο, γεγνλφο ην νπνίν
πηζαλφλ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ είλαη εθηφο ησλ νξίσλ ηεο
ηξέρνπζαο έξεπλαο.
Δμαίξεζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο ζπληζηά ε Γαιιία ε νπνία δείρλεη λα έρεη κηα
ζηαζεξφηεηα ζηα νηθνλνκηθά ηεο ζηνηρεία φπσο ην ΑΔΠ ελψ παξάιιεια παξνπζίαζε
πιήξε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρξνληθά κε βάζε ηηο CRS θαη VRS ηα
ηειεπηαία έμη έηε ζην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα θαη νη δείθηεο ελεξγεηηθνχ, δαλείσλ θαη
θαηαζέζεσλ κε βάζε ησλ αξηζκφ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο δείρλνπλ λα είλαη νη
θαιχηεξνη ζε ζχγθξηζε κε ηηο ινηπέο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.
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