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Εισαγωγή 

Οι καιροί είναι αδιαμφισβήτητα κρίσιμοι. Στις μέρες μας η Ελληνική αλλά και όλη η 

Ευρωπαϊκή Οικονομία γνωρίζει μία πρωτόγνωρη οικονομική κρίση. Ως δομικό 

στοιχείο του οικονομικού οικοδομήματος οι τράπεζες βίωσαν με σφοδρότητα τα 

αποτελέσματα της κρίσης.  

Βασικός μηχανισμός άμυνας των τραπεζών απέναντι στις οικονομικές κρίσεις είναι η 

σωστή προετοιμασία και η ορθή κατανομή κεφαλαίων. Ο βαθμός του επηρεασμού 

ενός τραπεζικού ιδρύματος από μια κρίση στην οικονομία συνδέεται με το επίπεδο 

κερδοφορίας που εμφανίζει καθώς και με το επίπεδο της αποτελεσματικότητας του 

συνόλου των λειτουργιών της.  

Με την παρούσα εργασία θα επιδιώξουμε αρχικά να κάνουμε μια ανάλυση της 

κρίσης και πώς επηρέασε το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα για να υπάρξει μια 

κατανόηση των επιπτώσεων καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης που 

ακολούθησαν οι κυβερνήσεις. 

Κατόπιν θα μελετήσουμε το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και τον ρόλο των Τραπεζών 

σε αυτό καθώς και τις ιδιαιτερότητες των τραπεζικών ιδρυμάτων σε σύγκριση με τις 

κοινές ιδιωτικές επιχειρήσεις για να χτιστεί το θεωρητικό υπόβαθρο. 

Αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε τους κυρίους και πιο ευρέως διαδεδομένους 

τρόπους μέτρηση της κερδοφορίας, της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θα αναλυθεί κυρίως η ανάλυση 

με αριθμοδείκτες που αποτελεί μια από τις μεθόδους μέτρησης της αποδοτικότητας 

και της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Τέλος θα ακολουθήσει η βιβλιογραφική έρευνα για το εμπειρικό κομμάτι της 

εργασίας, η ανάλυση δηλαδή των παραγόντων που επηρεάζουν την κερδοφορία των 

τραπεζών. Κατά το εμπειρικό κομμάτι θα γίνει μια ανάλυση παλινδρόμησης των 

δεικτών ROE και ROA με τους παράγοντες που θα προκύψουν από την βιβλιογραφία 

για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και τα αποτελέσματα της εργασίας θα αναλυθούν 

διεξοδικά στην παράγραφο των συμπερασμάτων. 
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Κλείνοντας ο βασικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι αφενός μεν να αναλύσει το 

θεωρητικό πλαίσιο της επιδίωξης της κερδοφορίας των τραπεζών, αφετέρου δε να 

εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα μέσα από την εμπειρική ανάλυση και να προτείνει 

του παράγοντες που οφείλει η τραπεζική διοίκηση να δώσει τη μεγαλύτερη βαρύτητα 

με εξειδίκευση της αναλύσεως στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα . 
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Κεφάλαιο 1ο – Τράπεζες και οικονομική κρίση 

1.1  Τράπεζες και οικονομία 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τις χρηματοπιστωτικές 

αγορές, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

αποτελεί την ραχοκοκαλιά ενός οικονομικού συστήματος. Ο βαθμός ανάπτυξης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος μιας χώρας αποτελεί δείγμα της ισχύος της 

οικονομίας της. Ένα υγιές και αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί 

προϋπόθεση της οικονομίας ανάπτυξης. Όταν το σύστημα αυτό δεν λειτουργεί 

σωστά και αποτελεσματικά, δυσχεραίνει την ανάπτυξη καθότι καθίσταται δύσκολη η 

άντληση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Μεγάλο κομμάτι των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες. 

Τα πιστωτικά ιδρύματα αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες στο εγχώριο αλλά 

και διεθνές οικονομικό και κοινωνικό στερέωμα. Βασική τους λειτουργία είναι να 

φέρνουν σε επαφή τις πλεονασματικές με τις ελλειμματικές μονάδες της οικονομίας 

με αποτελεσματικό τρόπο.  

Οι δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών περιλαμβάνουν: υπηρεσίες 

χρηματοδότησης ιδιωτών και επιχειρήσεων, παροχή υπηρεσιών πληρωμών για το 

δημόσιο και τις επιχειρήσεις και προγράμματα για επενδυτές και αποταμιευτές. Οι 

καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα επιλογής προϊόντων που ικανοποιούν τις ανάγκες 

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

συνεισφέρουν στην εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και στην αύξηση του 

Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της χώρας, καθώς χρηματοδοτούν την κατανάλωση 

και την αποταμίευση, περιορίζουν την παραοικονομία, βοηθούν στον εκσυγχρονισμό 

των επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζονται και τελικά δημιουργούν 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και άλλων κλάδων της οικονομίας. Παράλληλα, η 

διαμεσολαβητική τους δραστηριότητα μειώνει τα έξοδα του κράτους και των 

επιχειρήσεων για τις πληρωμές και τις απαιτήσεις (ΕΕΤ 2008). 
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1.2  Διεθνείς Τάσεις Τραπεζών Προ Οικονομικής Κρίσης 

Για καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, η δομική ανάλυση 

της πολιτικής που ακολουθούν τα τραπεζικά ιδρύματα στην Γηραιά Ήπειρο καθώς και 

στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού κρίνεται απαραίτητη.  

Η ανάλυση των στοιχείων από τη Διεθνή Τράπεζα αναδεικνύει ότι ο ρόλος των 

τραπεζών στην οικονομία της Ελλάδας και της ευρωζώνης ενισχύθηκε. Τόσο οι 

καταθέσεις όσο και οι πιστώσεις στον ιδιωτικό τομέα από τις τράπεζες αυξήθηκαν ως 

ποσοστά του ΑΕΠ. Ενδεικτικά, το 2006, οι καταθέσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 110% 

στην ευρωζώνη και 79% στην Ελλάδα, από 67% και 52% αντιστοίχως το 1985. Για τις 

πιστώσεις τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 115% και 77% για το 2006, από 60% και 39% 

το 1985. Για την Ελλάδα, η παροδική μείωση των πιστώσεων, στο πρώτο μισό της 

δεκαετίας του ‘90, παρατηρείται και στις καταθέσεις. 

Για τις ΗΠΑ, όπου είχαν πρωτοεμφανιστεί οι φόβοι για αποδιαμεσολάβηση και όπου 

οι συντελεσθείσες αλλαγές στον ρόλο των τραπεζών ήταν εντονότερες, οι τράπεζες 

έχασαν έδαφος στον ανταγωνισμό από άλλους χρηματοοικονομικούς 

διαμεσολαβητές: Το ποσοστό των πιστώσεων από τράπεζες προς τις συνολικές 

πιστώσεις στον ιδιωτικό τομέα από τράπεζες και άλλους διαμεσολαβητές από 

περίπου 60% στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σταθεροποιήθηκε δύο δεκαετίες 

αργότερα στο μισό (περίπου 30%) (Cipollini and Fiordelisi, 2012). 

Στην ευρωζώνη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, το σχετικό ποσοστό ήταν 

σταθερό, σχεδόν στο 100%. Την ίδια περίοδο, πάντως, στις ΗΠΑ, τόσο οι καταθέσεις 

όσο και οι πιστώσεις των τραπεζών στον ιδιωτικό τομέα παρέμειναν σχετικά 

σταθερές, γύρω στο 70% και 58% του ΑΕΠ αντιστοίχως (Cipollini and Fiordelisi, 2012).  

Στην Ελλάδα, η ταχύτερη άνοδος των πιστώσεων από τις καταθέσεις συμβάδισε με 

μείωση της εθνικής αποταμιεύσεως και διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών.  Επιπλέον, η ταχύτατη αύξηση των πιστώσεων προς τα 

νοικοκυριά δημιούργησε μία επίπλαστη εικόνα ευημερίας η οποία δεν συμβάδιζε με 

την πραγματική κατάσταση της οικονομίας. Παρείχε, μάλιστα, όπως και σε πολλές 

άλλες χώρες, άλλοθι στις κυβερνήσεις να αναβάλουν τη λήψη των αναγκαίων 
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διαρθρωτικών μέτρων (Fendel and Frenkel, 2005). Η ανάλυση των στοιχείων από τον 

ΟΟΣΑ αναδεικνύει ότι οι δυνάμεις σε επίπεδο χώρας άσκησαν μεγαλύτερη επιρροή 

στην πλευρά του ενεργητικού από την πλευρά του παθητικού. Οι τάσεις στη σύνθεση 

του ενεργητικού ήταν αντίθετες από τις αντίστοιχες των χωρών μελών της 

ευρωζώνης, ενώ οι τάσεις στην πλευρά του παθητικού παρόμοιες. Οι διαφορετικές 

τάσεις από την πλευρά του ενεργητικού επιβεβαιώνονται και από τις τάσεις στη 

σύνθεση του λειτουργικού εισοδήματος των τραπεζών. 

Αναλυτικότερα, στην πλευρά του ενεργητικού, παρότι η Ελλάδα ξεκίνησε με 

χαμηλότερο δείκτη δανείων προς το συνολικό ενεργητικό, και παρά την παροδική 

μείωση μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο ταχύτερος ρυθμός πιστωτικής 

επεκτάσεως έκτοτε έφερε τον υπό εξέταση δείκτη υψηλότερα από τον αντίστοιχο της 

ευρωζώνης, όπου είχε μία πολύ μικρή πτωτική τάση, και σε επίπεδο αντίστοιχο των 

ΗΠΑ, όπου ήταν σχετικά σταθερός.  

 

Σχήμα 1-1: Δάνεια προς συνολικό ενεργητικό (Πηγή: www.europa.eu) 

Όσον αφορά στα αξιόγραφα ως προς το συνολικό ενεργητικό, οι τάσεις στις 

εξεταζόμενες χώρες ήταν αντίθετες, με τον σχετικό δείκτη της Ελλάδας να συγκλίνει 

από πάνω προς αυτόν της ευρωζώνης και των ΗΠΑ. Στην πλευρά του παθητικού, οι 

καταθέσεις ως προς το συνολικό παθητικό είχαν αρνητική τάση, όπως και στην 
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ευρωζώνη και τις ΗΠΑ. Πάντως, μέχρι το 2006 οι καταθέσεις παρέμειναν υψηλότερες 

στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες της ευρωζώνης. Αντισταθμίζοντας τη μείωση των 

καταθέσεων, αυξήθηκε η χρηματοδότηση των τραπεζών από τις αγορές, γεγονός το 

οποίο αύξησε τον κίνδυνο ρευστότητας - όπως η εν εξελίξει κρίση ανέδειξε. Πάντως, 

παρά τη διαφορετική πορεία των δεικτών του ενεργητικού και του παθητικού, ο 

λόγος των δανείων ως προς τις καταθέσεις της Ελλάδας αυξήθηκε και συνέκλινε προς 

αυτόν της ευρωζώνης.  

Οι μεταβολές των δεικτών διαρθρώσεως των τραπεζικών ισολογισμών αντανακλούν 

μία αύξηση των τραπεζικών κινδύνων (Schmidt and Nautz, 2012). Χωρίς άλλο, στην 

ανάληψη των υψηλότερων κινδύνων συνέβαλε και η ψευδής, όπως εκ των 

πραγμάτων αποδείχθηκε, αίσθηση ασφαλείας την οποία δημιούργησαν -σε 

τράπεζες, εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές, αγορές- τα πολύπλοκα στατιστικά 

υποδείγματα διαχειρίσεως κινδύνων. Ψευδής αίσθηση στην οποία συνέβαλε και το 

θεσμικό πλαίσιο, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις μεθόδους της Βασιλείας ΙΙ για 

τη μέτρηση του πιστωτικού και του λειτουργικού κινδύνου. 

Η εν λόγω ψευδής αίσθηση ήταν ένα από τα συμπτώματα μιας μεγάλης μεταβολής η 

οποία συνετελέσθη κατά την περίοδο της αναλύσεως: Της μετατροπής της 

τραπεζικής σε «ποσοτική» επιστήμη. Τα πάντα  μπορούσαν να μετρηθούν 

επακριβώς, ακόμη και οι τραπεζικοί κίνδυνοι, αυξάνοντας τον ρόλο των Η/Υ και των 

στατιστικών τεχνικών εις βάρος της ανθρώπινης κρίσεως. Η αποτυχία των 

πολύπλοκων στατιστικών συστημάτων ελέγχου των κινδύνων υπενθύμισε ότι η 

τραπεζική είναι μία κατ’ εξοχήν κοινωνική επιστήμη, είναι τέχνη και επιστήμη, με τα 

στοιχεία της τέχνης να υπερτερούν. Αναντικατάστατο στοιχείο της τέχνης είναι η 

ανθρώπινη κρίση, εργαλεία της επιστήμης οι Η/Υ και οι ποσοτικές μέθοδοι (Schmidt 

and Nautz, 2012). 

Τέλος, οι μεταβολές του καθαρού επιτοκιακού εισοδήματος ως προς το συνολικό 

λειτουργικό εισόδημα των τραπεζών της Ελλάδας αντανακλούν τις αντίστοιχες των 

δανείων ως προς το συνολικό ενεργητικό: Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες της 

ευρωζώνης και τις ΗΠΑ, είχε αυξητική τάση. Σημειωτέων, η αύξηση του μη-

επιτοκιακού εισοδήματος οδήγησε σε αύξηση του κινδύνου, συστηματικού και μη, 
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και σε χειροτέρευση της σταθμισμένης ως προς τον κίνδυνο κερδοφορίας των 

τραπεζών, παρά τις περί του αντιθέτου αρχικές προσδοκίες. 

1.3  Το Τραπεζικό Σύστημα στην Ελλάδα 

Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος άρχισε να απελευθερώνεται σταδιακά από τα τέλη 

της δεκαετίας '80, όταν η δράση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα 

άρχισε να απαγκιστρώνεται από τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής της 

Τραπέζης της Ελλάδος, οι οποίες καθόριζαν με σαφήνεια τις επιτρεπόμενες δράσεις 

από πλευράς πιστωτικών ιδρυμάτων. Μέχρι και μερικά χρόνια πριν την εκδήλωση της 

Ελληνικής κρίσης χρέους, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού 

τραπεζικού κλάδου ήταν η μεγάλη συγκέντρωση του καθώς οι 4 μεγαλύτερες 

εμπορικές τράπεζες Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, EFG Eurobank και Τράπεζα 

Πειραιώς, έλεγχαν το 70% περίπου της συνολικής τραπεζικής αγοράς (Γεωργιάδης, 

2005).   

1.3.1  Η Διάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 

Ο τραπεζικός τομέας έχει στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες σημαντική θέση στην 

αγορά και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης. Σε γενικές γραμμές το χαρτοφυλάκιο τους 

περιλαμβάνει 242 δις δάνεια, 219 δις καταθέσεις, ενεργητικό 441 δις ευρώ και ίδια 

κεφάλαια περίπου 35 δις ευρώ (ΤτΕ Δεκ. ‘12). Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα 

περιλαμβάνει, τα πιστωτικά ιδρύματα με μόνιμη εμπορική παρουσία (τα πιστωτικά 

ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών), τα ξένα 

πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες εξ αποστάσεως.  

Παρά το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον αριθμό των εταιριών που 

δραστηριοποιούνται, το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς κατέχουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα με μόνιμη εμπορική παρουσία, σύμφωνα με στοιχεία τέλους Σεπτεμβρίου 

2013, το ενεργητικό των τεσσάρων συστημικών τραπεζών αποτελούσε το 91,6% του 

συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος, έναντι 63,4% το 2009.  

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2013 
λειτουργούσαν 40  πιστωτικά ιδρύματα ενώ τον Απρίλιο του 2011 ήταν 62.  
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Διακρίνονται σε: 

• 20 πιστωτικά ιδρύματα με καταστατική έδρα την Ελλάδα (10 εμπορικές, 10 
συνεταιριστικές) 

• 15 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε άλλο κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• 4 υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα εκτός της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 

Επιπλέον υπάρχουν 351 πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλο κράτος μέλος του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕOΧ), που παρέχουν στην Ελλάδα υπηρεσίες χωρίς 
επί τόπου παρουσία τους , και 54 λοιπές εταιρείες του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. 

1.3.2 Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και Κρίση 

Στο Σχήμα 1-2 βλέπουμε την ανοδική τάση της χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα 
από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα (ως ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης που 
παρείχε το σύστημα στην εγχώριο οικονομία) και την πτώση της χρηματοδότησης της 
Γενικής Κυβέρνησης από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα. 

 

Σχήμα 1-2: Η Κατανομή Χρηματοδότησης του Ιδιωτικού Τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα 
Ιανουάριος 2003 – Σεπτέμβριος 2014(Επεξεργασμένα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας) 

Στο Σχήμα 1-3 βλέπουμε την κατανομή της χρηματοδότησης των εγχωρίων 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Παρατηρούμε μια σημαντική μείωση της χρηματοδότησης των εγχώριων μη-

χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και 
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Κατανομή Χρηματοδότησης του Ιδιωτικού 
Τομέα και της Γενικής Κυβέρνησης στην Ελλάδα

Χρηματοδότηση Γενικής Κυβέρνησης % Χρηματοδότηση εγχώριου ιδιωτικού τομέα %
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μια αντίστοιχη αύξηση της χρηματοδότησης των νοικοκυριών.  Συγκεκριμένα, τον 

Ιανουάριο του 2003 το 64,11% της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα 

από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατευθύνθηκε προς τις εγχώριες μη-

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2014 το αντίστοιχο 

ποσοστό μειώθηκε στο 47,80%. Αντίθετα, οι ιδιώτες τον Ιανουάριο του 2003 έλαβαν 

το 35,89% της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα από τα εγχώρια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2014 το αντίστοιχο ποσοστό 

είχε αυξηθεί στο 45,97%. 

 

Σχημα 1-3: Η Κατανομή Χρηματοδότησης του Ιδιωτικού Τομέα μεταξύ Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών 
Ιανουάριος 2003 – Σεπτέμβριος 2014 (Επεξεργασμένα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας) 

Στα δάνεια προς τα νοικοκυριά συγκαταλέγονται τα καταναλωτικά δάνεια, ή 

καταναλωτική πίστη, και τα στεγαστικά δάνεια.  Στο Σχήμα 1-4 δεν παρατηρούμε 

ιδιαίτερες μεταβολές στην σύνθεση της χρηματοδότησης των νοικοκυριών από το 

εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Συγκεκριμένα, από το σχήμα παρατηρούμε ότι περίπου 

πάνω από το 70% της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης των νοικοκυριών 

κατευθύνεται προς την στεγαστική πίστη, με αμέσως επόμενη την καταναλωτική 

πίστη με ποσοστό περίπου στο 30%.  
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Χρηματοδότηση επιχειρήσεων ως ποσοστό χρηματοδότηση ιδιωτικού τομέα %

Ποσοστό χρηματοδότησης ιδιωτών ως ποσοστό χρηματοδότηση ιδιωτικού τομέα %
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Σχήμα 1-4: Η Κατανομή Χρηματοδότησης των Νοικοκυριών μεταξύ Στεγαστικών και Καταναλωτικών Δανείων 
Ιανουάριος 2003 – Σεπτέμβριος 2014 (Επεξεργασμένα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας) 

Ένα ακόμη σημείο το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι η τραπεζική διείσδυση 

στην Ελλάδα αυξήθηκε ως ποσοστό πριν το ξέσπασμα της κρίσης . Η τραπεζική 

διείσδυση δύναται να οριστεί ως το ποσοστό συγκεκριμένων στοιχείων του 

τραπεζικού ισολογισμού προς το ΑΕΠ. Βάσει αυτού του ορισμού για την τραπεζική 

διείσδυση, στον Πίνακα 1-1 διαπιστώνουμε την αυξανόμενη παρουσία του 

χρηματοπιστωτικού κλάδου απόρια όχι μόνον της αύξησης των χορηγήσεων αλλά και 

της δραματικής μείωσης του ΑΕΠ τα χρόνια μετά το 2008. 

Πίνακας 1-1: Η Τραπεζική Διείσδυση στην Ελλάδα, 2004-2013 (Επεξεργασμένα στοιχεία 
από την Τράπεζα της Ελλάδας και Eurostat) 

Στοιχείο 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ (σε 
€εκατ.) 

1181
27,1 

1401
76,6 

1653
99,8 

1964
77,5 

2250
52,9 

2266
69,8 

2569
58,9 

2479
34,6 

2274
63,4 

2178
77,6 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ 
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 
(σε €εκατ.) 

52.56
0,8 

68.89
3,7 

85.87
6,5 

104.1
16,4 

117.2
03,1 

119.6
34,6 

118.1
19,1 

113.0
49,8 

106.5
30,3 

100.8
27,5 

ΑΕΠ (σε €εκατ.) 185.2
65,6 

193.0
49,7 

208.6
21,8 

223.1
60,1 

233.1
97,7 

231.0
81,2 

222.1
51,5 

208.5
31,7 

193.3
47,0 

182.0
54,2 

Ποσοστό 
Συνολικών 
Χορηγήσεων 
(% επί του 
ΑΕΠ) 

63,76
% 

72,61
% 

79,28
% 

88,04
% 

96,51
% 

98,09
% 

115,6
7% 

118,9
0% 

117,6
5% 

119,6
8% 

Ποσοστό 
Χορηγήσεων 
προς 
Νοικοκυριά (% 
επί του ΑΕΠ) 

28,37
% 

35,69
% 

41,16
% 

46,66
% 

50,26
% 

51,77
% 

53,17
% 

54,21
% 

55,10
% 

55,38
% 
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Κατανομή Χρηματοδότησης των Νοικοκυριών 
μεταξύ Στεγαστικών και Καταναλωτικών 

Δανείων

Στεγαστικά δάνεια % Καταναλωτική Πίστη %
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Το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοοικονομικής κρίσης δεν επηρέασε άμεσα και με μεγάλη 
ένταση την Ελλάδα το 2007 και το 2008, επειδή οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν επενδύσει 
σε τοξικά προϊόντα, ούτε είχαν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους επιθετικά και γρήγορα και 
στον υπερβολικό βαθμό που συνέβη σε άλλες χώρες. Η ύφεση που ήρθε με καθυστέρηση 
στην Ελλάδα το 2009, επηρέασε αρνητικά και τις ελληνικές τράπεζες. Η ύφεση έκανε 
εμφανείς τις παθογένειες του ελληνικού δημόσιου τομέα και αύξησε τα επιτόκια δανεισμού 
του. Οι αξιολογικοί οίκοι υποβάθμισαν την πιστοληπτική ικανότητα του ελληνικού κράτους 
και με αποτέλεσμα στη συνέχεια να υποβαθμίσουν και την πιστοληπτική ικανότητα των 
ελληνικών τραπεζών. Η διατραπεζική αγορά στέρεψε για τις ελληνικές τράπεζες, αφού το 
ενέχυρο των ελληνικών ομολόγων, που στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν για να δανείζονται, 
έπαψε να είναι αξιόπιστο και αποδεκτό από τις δανείστριες τράπεζες του εξωτερικού, 
αναγκάζοντάς τες να προσφύγουν στην ΕΚΤ. Αντίστοιχα, τα ελληνικά ομόλογα, που οι 
ελληνικές τράπεζες κρατούσαν στα χαρτοφυλάκιά τους, μετατράπηκαν σε τοξικές 
επενδύσεις. Η ύφεση αύξησε και το ποσοστό των προβληματικών δανείων και των φιλικών 
αναδιαρθρώσεών τους, ενώ το κράτος υπό την πίεση εξεύρεσης εσόδων αύξησε την 
προσωρινή φορολογία των επιχειρήσεων. Η καθαρή κερδοφορία των τραπεζών μειώθηκε 
κατακόρυφα, καταφέρνοντας όμως να παραμείνει σε θετικά επίπεδα παρά τη μεγάλη 
αύξηση των προβλέψεων (ΕΕΤ 2011). 
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Σχήμα 1-5: 
Καταθέσεις και repos των μη ΝΧΙ στα ΝΧΙ στην Ελλάδα (εκτός της Ττ) 

(Σύνολο Γενικής Κυβέρνησης, εγχώριων επιχειρήσεων και νοικοκυριών & μη-
κάτοικων) 

(υπόλοιπα τέλους περιόδου, σε εκατ. ευρώ)* 
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Παρ’ όλες τις δυσκολίες, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μέχρι σήμερα έχει επιδείξει 

μεγάλες αντοχές. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σχετικά ισχυροί 

παρά τη χειροτέρευση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου τους. Οι ελληνικές τράπεζες 

βρίσκονται υπό πίεση να προχωρήσουν σε απομόχλευση. Όσο η ευρύτερη 

οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση παραμένει δυσχερής, προβάλλεται ως 

λύση η πώληση στοιχείων του ενεργητικού στο εξωτερικό. Όμως αυτό δεν αποτελεί 

βέλτιστη λύση, καθώς οι σημαντικές επενδύσεις των ελληνικών τραπεζικών ομίλων 

στο εξωτερικό αποτελούν όλο και σημαντικότερη πηγή κερδών. 

1.4 Η Εξάρτηση Των Εγχώριων Εμπορικών Τραπεζών Από Την 

Χρηματοδότηση Της ΕΚΤ 

Το πρόβλημα της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών επιτείνεται συνεχώς όσο 

συνεχίζονται οι εκροές στις καταθέσεις που προκαλούν τόσο η αβεβαιότητα όσο και 

οι αυξημένες ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων για διαθέσιμα κεφάλαια. Το 

πρόβλημα οξύνεται δραματικά όταν προκύπτουν σενάρια και φήμες περί πτώχευσης, 

επιστροφής στη δραχμή κ.λπ. Οι εξελίξεις αυτές προβληματίζουν καθώς η 

προσπάθεια που γίνεται για τη βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας ανακόπτεται 

από τα εμπόδια του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση 

αντιμετώπισης του προβλήματος της ρευστότητας οι ελληνικές τράπεζες 

καταφεύγουν για χρηματοδότηση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με ενέχυρο 

κρατικά ομόλογα και άλλους τίτλους με χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση. Με 

τον τρόπο αυτό αυξάνουν συνεχώς την εξάρτησή τους από την ΕΚΤ, παρά τις 

προσπάθειες που γίνονται και από τις δύο πλευρές για μείωση της εξάρτησης αυτής. 

Μάλιστα τελευταία οι τράπεζες πληρώνουν, ακριβότερα τη ρευστότητα που αντλούν 

από την ΕΚΤ, καθώς βασίζονται πλέον περισσότερο σε ομόλογα που εκδίδουν με 

βάση κρατικές εγγυήσεις. 

Στο Σχήμα 1-7 παρουσιάζεται διαχρονικά η εξέλιξη της εξάρτησης των ελληνικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων από την χρηματοδότηση της ΕΚΤ. Η παρουσίαση αυτή 

περιορίζεται κυρίως στην περίοδο της κρίσης και συγκεκριμένα από τις αρχές του 

2008 και μετά καθώς σε όλη την προηγούμενη περίοδο 2001-2007 οι υποχρεώσεις 
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των ελληνικών τραπεζών διατηρήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα που συνήθως δεν 

ξεπερνούσαν τα 3-5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, οι αυξημένες ανάγκες 

ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών στην διάρκεια της τρέχουσας κρίσης κυρίως 

λόγω της δραματικής μείωσης των καταθέσεων, των συνεχών υποβαθμίσεων της 

ελληνικής οικονομίας και των τραπεζών από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης και 

της διάχυτης και πολύπλευρης αβεβαιότητας, οδήγησαν την εξάρτηση των εγχώριων 

πιστωτικών ιδρυμάτων από τα κεφάλαια της ΕΚΤ σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. 

Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των εγχωρίων ΝΧΙ προς την ΕΚΤ από 4,1 δις ευρώ το 

Ιανουάριο του 2008, αυξήθηκαν σε 40,6 δις τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, 49,7 δις 

τον Δεκέμβριο του 2009, για να φτάσουν στο τέλος του 2010 τα 97,8 δις ευρώ. Η 

προσπάθεια αποκλιμάκωσης της εξάρτησης αυτής είχε θετικά αποτελέσματα τους 

τέσσερις πρώτους μήνες του 2011 καθώς μείωσε τις υποχρεώσεις αυτές σε 94,6, 90,6, 

88,0 και 86,9 δις ευρώ αντίστοιχα για τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και 

Απρίλιο του 2011. 

 

Σχήμα 1-6:  Διαχρονική εξέλιξη των υποχρεώσεων των ΝΧΙ προς την ΕΚΤ 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, 2011 

Με βάση στοιχεία του τέλους Μαΐου του 2011 η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ έφθασε 

στο ποσό των 97,5 δισ. ευρώ έναντι 86,9 δισ. ευρώ του Απριλίου. Η αύξηση κατά 10,7 

δισ. ευρώ σε ένα μήνα αποτυπώνει τις πιέσεις στη ρευστότητα που δέχεται το 
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εγχώριο τραπεζικό σύστημα και αντισταθμίζει τη μείωση κατά 10,9 δισ. ευρώ από 

την αρχή του έτους και έως το τέλος Απριλίου. Για την άντληση των κεφαλαίων, οι 

τράπεζες έδωσαν εγγυήσεις ύψους 141,8 δισ. ευρώ. Μέσα σε ένα μήνα οι ελληνικές 

τράπεζες έχασαν το έδαφος που κερδήθηκε στο πρώτο τετράμηνο του 2011, όσον 

αφορά την απεξάρτησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα της έντονης αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει το μέλλον και την 

βιωσιμότητα της προσπάθειας εξόδου της ελληνικής οικονομίας από την κρίση. 

1.5 Μέτρα αντιμετώπισης της Κρίσης 

Η χώρα μας, προσέφυγε από τις 23 Απριλίου 2010, με ανακοίνωσή της, στο 

μηχανισμό στήριξης και χρηματοδότησης της Ελληνικής οικονομίας, στον οποίο 

συμμετέχουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα, και στα δύσκολα μέτρα που τον συνοδεύουν ως όροι. Με αυτό τον 

τρόπο, σύμφωνα με μελέτη της Eurobank (Αναστασάτος, 2010), αφενός χάνεται η 

αυτονομία της οικονομικής πολιτικής με πιθανές σημαντικές επιπτώσεις, αφετέρου 

όμως μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα, το ισχύον οικονομικό και 

διοικητικό σύστημα και να προασπίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 

προασπίζοντας παράλληλα τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας. 

Παράλληλα, μέσω του μηχανισμού στήριξης προστατεύεται και η σταθερότητα του 

ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, το οποίο υπονομεύεται από την έκθεση 

ευρωπαϊκών τραπεζών στο ελληνικό χρέος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συνεχίζει 

να δέχεται ελληνικά ομόλογα ως εχέγγυα για την παροχή ρευστότητας ανεξαρτήτως 

της πιστοληπτικής τους διαβάθμισης, ασφαλίζοντας έτσι τις ελληνικές τράπεζες 

(Αναστασάτος, 2010). Ο μηχανισμός στήριξης δημιούργησε επίσης το Ταμείο 

Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Financial Stability Fund) με κεφάλαια ύψους 

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

μη αθέτησης πληρωμών. Το ταμείο θα συμβάλλει στη σταθερότητα και τη βελτίωση 

της κεφαλαιακής επάρκειας και της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, 

παρέχοντας μετοχικό κεφάλαιο σε περίπτωση σημαντικής μείωσης των κεφαλαιακών 

αποθεματικών (Αναστασάτος, 2010).  
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Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες δε μείωσαν την έκθεσή τους σε ομόλογα και 

έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου. Αντίθετα, αύξησαν τις τοποθετήσεις 

τους στους τίτλους αυτούς, όταν το Δημόσιο άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα 

χρηματοδότησης. 

Σημειώνεται επίσης ότι οι ελληνικές τράπεζες συμμετείχαν στο εθελοντικό 

πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων με ποσό ομολόγων και ομολογιακών δανείων 

περίπου €50 δις (25% του προγράμματος), γεγονός που βοήθησε καθοριστικά στην 

επιτυχία του PSI. Τέλος, οι τράπεζες προσέφεραν στη Δημοκρατία της Φινλανδίας τις 

απαραίτητες εγγυήσεις για τη συμμετοχή της τελευταίας στο 2ο χρηματοδοτικό 

πακέτο για την Ελλάδα, προϋπόθεση απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη του PSI και 

του συνολικού προγράμματος δανεισμού. 

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

χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διαμόρφωση ικανοποιητικών συνθηκών 

ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας προχώρησε σε ενίσχυση του με τους 

παρακάτω τρόπους: 

• ενίσχυση συνολικού ύψους €145 δις περίπου, με το 90% να αφορά εγγυήσεις 

(σε τραπεζικά ομόλογα, ώστε να γίνονται αποδεκτά ως ενέχυρα από το 

Ευρωσύστημα). 

• έδωσε στις τράπεζες τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την εγγύηση του 

Δημοσίου για συνέχιση του δανεισμού τους στις αγορές ομολόγων, στις 

οποίες η πρόσβαση έως τον Μάϊο 2009 ήταν δυνατή μόνο με την εγγύηση του 

Δημοσίου 

• προχώρησε σε πενταπλασιασμό του ποσού των καταθέσεων τις οποίες 

εγγυάται το σύστημα εγγυήσεως των καταθέσεων, με ανάλογη αύξηση του 

κόστους των ασφαλίστρων που πληρώνουν οι τράπεζες,  

• έδωσε στις τράπεζες τη δυνατότητα να ενισχύσουν περαιτέρω τους 

συντελεστές της κεφαλαιακής τους επάρκειας με παραχώρηση για τρία έτη 

προνομιούχων μετοχών τους στο κράτος έναντι τόκου 10% 
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1.5.1  Ανακαιφαλαιοποίηση και Συγχωνεύσεις Ελληνικών Τραπεζών 

Πέραν των προαναφερθεισών κρατικών εγγυήσεων, η νέα δανειακή σύμβαση που 

πρόσφατα υπέγραψε η Ελλάδα με τους επίσημους δανειστές της προβλέπει συνολική 

χρηματοδότηση ύψους €50 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων ελληνικών 

τραπεζών μετά το PSI και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της BlackRock. Ο 

φορέας που είναι υπεύθυνος για την διαχείριση αυτών των κεφαλαίων είναι το 

νεοσύστατο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.  

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2010, 

σύμφωνα με τον Νόμο 3864/2010, ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που όμως 

δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα, διαθέτοντας διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. 

Απώτερος στόχος του Ταμείου κατά την ίδρυσή του ήταν η διατήρηση της 

σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών. Η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει την Υπηρεσία Ελέγχου, 

συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Συμβουλίου και αποτελείται από δύο μη 

εκτελεστικά µέλη του Γενικού Συμβουλίου και έναν εξωτερικό ειδικό εγνωσμένου 

κύρους και πείρας σε θέματα ελεγκτικής λογιστικής. 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η ανακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων ελληνικών 

τραπεζών θα χρησιμοποιηθεί, κυρίως, για την κάλυψη των ζημιών που αυτές 

υπέστησαν από το πρόσφατο κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι χωρίς την επίπτωση του PSI και του κουρέματος των ομολόγων, οι 

ελληνικές τράπεζες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, διατηρούν οριακή 

κερδοφορία και ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, παρά τη βαθειά 

πολυετή ύφεση και το σημαντικό ύψος των προβλέψεων που ανέλαβαν έναντι 

επισφαλών δανείων. 

Η πρώτη δόση του προγράμματος ανακεφαλαιοποίησης συνολικού ύψους €25 δις 

έχει, ήδη (Απρίλιος 2012), κατατεθεί στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας με τη μορφή βραχυπρόθεσμων ομολόγων του Ευρωπαϊκού 

Μηχανισμού Στήριξης (EFSF). Το Μάιο του 2012, το ΤΧΣ χορήγησε 18 δισ. ευρώ στις 

“συστημικές τράπεζες” ως προκαταβολή έναντι μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου, 
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αποκαθιστώντας έτσι τους δείκτες φερεγγυότητάς τους, ώστε να πληρούν την 

υποχρέωση για Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 8%. 

Το Νοέμβριο του 2012, εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 περί των όρων 

και των εργαλείων της ανακεφαλαιοποίησης από το ΤΧΣ. Τον ίδιο μήνα η Τράπεζα της 

Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα στις τράπεζες τις κεφαλαιακές ανάγκες καθεμίας και 

τις κάλεσε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες για την άντληση κεφαλαίων έως το 

τέλος Απριλίου του 2013. Τα ποσά που χρειάζονται οι συστημικές τράπεζες για την 

ανακεφαλαιοποίησή τους έχουν καθοριστεί σε: Εθνική 9,5 δισ. ευρώ, Τράπεζα 

Πειραιώς 7,3 δισ. ευρώ, Eurobank 5,8 δισ. ευρώ και Alpha Bank 4,5 δισ. ευρώ. 

Η άμεση και επιτυχής ολοκλήρωση του υφιστάμενου προγράμματος 

ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών κρίνεται απολύτως αναγκαία για την 

αποκατάσταση της ευρωστίας του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, την 

απρόσκοπτη παροχή ρευστότητας από το Ευρωσύστημα και άλλους αναπτυξιακούς 

υπερεθνικούς οργανισμούς (ΕΙΒ, EBRD, IFC, EIF, κλπ), την επιστροφή μέρους των 

καταθέσεων που έχουν την τελευταία τριετία αποσυρθεί από το εγχώριο τραπεζικό 

σύστημα, τη σταδιακή βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας στην πραγματική 

οικονομία και την επιστροφή σε θετικούς και βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής 

ανάπτυξης. 

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών είναι σημαντικό να 

εξασφαλίσει και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων ώστε να βελτιωθεί το 

επενδυτικό κλίμα και να διατηρηθεί ο ιδιωτικός χαρακτήρας των ελληνικών 

τραπεζών. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εποπτείας, της 

διαφάνειας και της λογοδοσίας του τραπεζικού συστήματος στο νέο περιβάλλον, 

μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας του, στη 

θωράκισή του από μελλοντικές αναταράξεις, στο ταχύτερο άνοιγμα των αγορών και 

στην παγίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών (ΤτΕ 2012). 

Μετά από μελέτες αξιολόγησης του τραπεζικού τομέα, αξιολόγησης των προοπτικών 

βιωσιμότητας των τραπεζών και θέτοντας δέσμη εποπτικών και επιχειρησιακών 

κριτηρίων η Τράπεζα της Ελλάδος συνέβαλλε στην συγκρότηση, μέσω συγχωνεύσεων 

Σελίδα 21 από 63 



και απορροφήσεων, 4 βιώσιμων Τραπεζικών Ομίλων, της Εθνικής Τράπεζας, της 

Eurobank, της Alpha Bank και της Τράπεζα Πειραιώς, οι οποίες και κρίθηκαν 

κατάλληλες για δημόσια στήριξη.  

Όπως φαίνεται από τον παρακάτω Πίνακα 1-2, μετά τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, σχηματίστηκαν τέσσερις τραπεζικοί όμιλοι. 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εξαγόρασε την FB Bank και την Probank, η EFG 

Eurobank το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την Proton Bank, η Alpha Bank την 

Εμπορική (της Credit Agricole) και η Τράπεζα Πειραιώς την Αγροτική Τράπεζα, τη 

Millennium, τη Γενική Τράπεζα (Societe Generale), την Τράπεζα Κύπρου, την Ελληνική 

Τράπεζα και τη CPB Bank. 

Τραπεζικοί όμιλοι 
Τράπεζες που εξαγοράστηκαν / 

συγχωνευτήκαν 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος FB Bank, Probank 

EFG Eurobank Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Proton Bank 

Alpha Bank Εμπορική (Credit Agricole) 

Τράπεζα Πειραιώς 
ATE, Millennium, Γενική Τράπεζα (Societe Generale), 

Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, CPB Bank (πρώην 
Marfin Bank) 

Πίνακας 1-2: Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον ελληνικό τραπεζικό χώρο 

Για να γίνει επιτυχημένα η ανακαιφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών 

σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 38 της 9ης Νοεμβρίου 2012, οι 

ιδιώτες έπρεπε να αποκτήσουν το ελάχιστο ποσοστό του 10% ιδιωτικής συμμετοχής 

που είχε οριστεί. Έτσι στα τέλη Απριλίου του 2013 είχαμε τις επιτυχείς αυξήσεις 

μετοχικού κεφαλαίου τεσσάρων ελληνικών τραπεζών, στις οποίες ιδιώτες μέτοχοι 

από την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέβαλαν 2.460,5 δισ. Ευρώ. Έτσι, από την αγορά 

η Εθνική Τράπεζα άντλησε 1,079 δισ. ευρώ, η Πειραιώς 724,9 εκατ., η Alpha Bank 

457,1 εκατ. ευρώ και η Τράπεζα Αττικής 199,3 εκατ. ευρώ. Η Eurobank καθώς δεν 

κατάφερε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα κεφάλαια  έχει κρατικοποιηθεί με 

κεφαλαιοποίηση στο 0,655 δισ. ευρώ και ποσοστό κρατικής συμμετοχής στο 93,55%. 

Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των συστημικών τραπεζών μετά τις αυξήσεις κεφαλαίου 

και την συμμετοχή του ΤΧΣ έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τον πίνακα που βλέπουμε 

παρακάτω. Σύμφωνα με τις επιταγές της Τρόικας οι Τράπεζες αυτές θα 
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ιδιωτικοποιηθούν ,μετά την πλήρη εξυγίανση τους, με την βέλτιστη εμπορική τους 

αξία με στόχο την περαιτέρω μείωση του δημοσίου ελλείματος. 

 

Τράπεζες Κεφαλαιοποίηση 
(δισ. ευρώ) 
(19/12/2013) 

Ποσοστό 
συμμετοχής του 
κράτους 

Εθνική Τράπεζα της  Ελλάδος   
10,186 

  
84,39% 

Alpha Bank 6,554 83,66% 
Τράπεζα Πειραιώς 7,558 81,01% 
Eurobank 0,655 93,55% 

Πίνακας 1-3: Κρατική συμμετοχή στις ελληνικές τράπεζες Δεκ. ‘13 
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Κεφάλαιο 2ο - Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και ο 
ρόλος των Τραπεζών 
2.1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 
Το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, του οποίου το τραπεζικό σύστημα 

αποτελεί μέρος, περιλαμβάνει όλους εκείνους τους χρηματοδοτικούς οργανισμούς 

που βασικός τους στόχος είναι η διοχέτευση των αποταμιευτικών κεφαλαίων στο 

οικονομικό κύκλωμα μέσω της χρηματοδότησης των επενδυτικών δαπανών που 

αναλαμβάνουν διάφορες οικονομικές μονάδες.  

Η κλασσική λειτουργία των συμμετεχόντων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας 

χώρας είναι η άσκηση πίστης. Ως πίστη χαρακτηρίζεται η μεταβίβαση δύναμης 

εξουσίας οικονομικών πόρων, με τον όρο επιστροφής τους μετά την παρέλευση 

ορισμένου χρονικού διαστήματος. 

Στα πλαίσια αυτά, οι λειτουργίες που επιτελεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

μπορούν να διακριθούν σε: 

• Διάθεση των απαιτούμενων κεφαλαίων για την πραγματοποίηση 

επενδυτικών σχεδίων 

• Μείωση του κινδύνου του μεμονωμένου δανειστή να απωλέσει τους 

χρηματικούς του πόρους, με άμεση συνέπεια τη μείωση του κόστους 

κεφαλαίου. 

• Αποτροπή καταστάσεων στενότητας ρευστού χρήματος, άρα άρση της 

πιθανότητας ρευστοποίησης παγίων στοιχείων που συνήθως αποτελεί ζημία 

και ανασταλτικό παράγοντα στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

• Διάθεση πείρας και ειδικών γνώσεων με στόχο την επιλογή των οικονομικών 

εκείνων δραστηριοτήτων που θα είναι και οι πλέον παραγωγικές 

• Παροχή δυνατότητας στις οικονομικές μονάδες , χρονικής κατανομής των 

δαπανών. Πρόκειται για βασική υπηρεσία που προσφέρεται σε άτομα και 

επιχειρήσεις αφού τους επιτρέπει να προσδιορίζουν αυτά και όχι ο χρόνος 

κτήσης των αγαθών, το χρονικό σημείο στο οποίο θα προβούν σε μία δαπάνη 

(Θωμαδάκης, 2006). 
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2.2 Οι Τράπεζες 

2.2.1 Χαρακτηριστικά των Τραπεζών  

Οι τράπεζες παρουσιάστηκαν αρχικά στη Δύση ως αργυροαμοιβεία που 

αντάλλασσαν διάφορα νομίσματα με κέρδος. Αργότερα άρχισαν να συγκεντρώνουν 

κεφάλαια, που με αυτά χρηματοδοτούσαν τα κράτη και μάλιστα σε περίπτωση 

πολέμου. Με την επέκταση δανεισμού κεφαλαίων και σε ιδιώτες δημιουργήθηκε ο 

σημερινός τύπος τραπεζών. Τα σημερινά τραπεζικά ιδρύματα διακρίνονται σε: 

• τράπεζες καταθέσεων, όπως είναι οι εμπορικές τράπεζες, 

• σε τράπεζες επενδύσεων,  

• σε εκδοτικές τράπεζες,  

• καθώς και σε ειδικούς πιστωτικούς οργανισμούς, όπως είναι το ταχυδρομικό 

ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Νούλας Α, 2005). 

Οι Τράπεζες αποτελούν το βασικό εργαλείο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

οι βασικότερες αρμοδιότητές τους είναι (Θωμαδάκης, 2006): 

• Ο δανεισμός και η επένδυση των χρημάτων (πιστωτική λειτουργία) 

• Πληρωμές πελατών τους προς διευκόλυνση της αγοράς αγαθών και 

υπηρεσιών (λειτουργία πληρωμών) 

• Η διαχείριση και προστασία των χρημάτων και περιουσιών των πελατών 

(λειτουργία διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων, κινδύνων και 

καταπιστεύματος) 

• Βοήθεια στους πελάτες για συλλογή νέων κεφαλαίων και την αποδοτική 

επένδυση τους (μέσω των χρηματιστηρίων, των επενδυτικών τραπεζικών 

εργασιών και των προϊόντων αποταμίευσης) 

Το τραπεζικό σύστημα αποτελεί τις γενικές αρχές βάση των οποίων η ασκούμενη 

πολιτική, μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, και ο βαθμός ανάπτυξης του 

ίδιου του πιστωτικού συστήματος, επηρεάζουν καθοριστικά την κατανομή και το 

κόστος των πιστώσεων και κεφαλαίων ανάμεσα στις διάφορες εκφάνσεις της 

οικονομίας, δηλαδή την μεταποίηση, τις υπηρεσίες και τον δημόσιο τομέα. 
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Ο κύκλος εργασιών του τραπεζικού συστήματος απεικονίζεται στο παρακάτω Σχήμα 

2-1. Παρουσιάζεται η ροή κεφαλαίων μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

των δανειοδοτών και των δανειοληπτών. 

  

Σχήμα 2-1: Ροή κεφαλαίου 

Η κύρια λειτουργία ενός χρηματοπιστωτικό συστήματος, είναι η διαμεσολάβηση 

μεταξύ πλεονασματικών και ελλειμματικών οικονομικών μονάδων. Τράπεζα είναι 

ο μεσάζοντας μεταξύ κεφαλαιούχων, που ζητούν να επενδύσουν κεφάλαια, και 

εκείνων οι οποίοι έχουν ανάγκη δανεισμού για τη χρηματοδότηση των 

δραστηριοτήτων τους. Στην ουσία η τράπεζα μετατρέπει τις καταθέσεις τις οποίες 

δέχεται σε άλλα προϊόντα που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον 

κίνδυνο, τη ρευστότητα και τη ληκτότητα. Η κυριότερη λειτουργία της τράπεζας είναι 

ο έντοκος δανεισμός, δηλαδή δανείζει κεφάλαια τα οποία της ανήκουν, ή κεφάλαια 

προερχόμενα από καταθέσεις πελατών. 

Δανειοδότες / καθαροί 
αποταμιευτές
•Νοικοκυριά
•Επιχειρήσεις
•Κυβέρνηση

Χρηματοπιστωτικές αγορές
•Χρηματαγορά
•Κεφαλαιαγορά

Δανειολήπτες / 
καθαροί καταναλωτές
•Επιχειρήσεις
•Κυβέρνηση
•Νοικοκυριά

Ενδιάμεσοι 
χρηματοπιστωτικοί 
οργανισμοί
•Πιστωτικά Ιδρύματα
•Λοιπά νομισματικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
•Άλλοι

Κεφάλαια 
Κεφάλαια 

Κεφάλαια 
Κεφάλαια 

Κεφάλαια 

Άμεση Χρηματοδότηση  

Έμμεση Χρηματοδότηση  
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Για την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τη διασφάλιση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, θα πρέπει να εντοπίζονται οι κύριες πηγές 

κινδύνων και αδυναμιών, ενώ όλοι οι σχετικοί φορείς, όπως τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και οι εποπτικές αρχές, θα πρέπει να ενημερώνονται για τους κινδύνους 

(Κορλίρας,  2006). 

2.2.2 Κυριότερες λειτουργίες Εμπορικών Τραπεζών 

Η κυριότερη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών είναι η χορήγηση δανείων προς 

ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η ορθολογική χορήγηση δανείων εκ μέρους των τραπεζών 

συντελεί στην αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία και την περαιτέρω οικονομική 

ανάπτυξη μιας χώρας. Τα δάνεια αποτελούν για τις τράπεζες την κυριότερη πηγή 

εσόδων αλλά και την ίδια στιγμή φέρουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Χορηγώντας τα 

δάνεια οι τράπεζες διατρέχουν τον πιστωτικό κίνδυνο ο οποίος εξαρτάται από 

εξωγενείς παράγοντες που αναφέρονται στην ικανότητα της διοίκησης και του 

προσωπικού να αξιολογεί και να εκτιμά τον πιστωτικό κίνδυνο των διάφορων 

δανείων.  

Άλλη κύρια λειτουργία αποτελούν οι επενδύσεις σε διάφορα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα, κυρίως ομόλογα. Η επένδυση σε ομόλογα μπορεί να αποβλέπει σε 

διαφορετικούς στόχους (ρευστότητα, είσπραξη τόκων, κέρδη από την αύξηση των 

τιμών των ομολόγων, διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου και διαχείριση του κινδύνου 

των επιτοκίων). Η επένδυση σε ομόλογα περιλαμβάνει ορισμένους κινδύνους όπως 

για παράδειγμα τον κίνδυνο επιτοκίων και τον κίνδυνο ανάκλησης που πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη.  

2.3 Η ιδιομορφία του ισολογισμού των τραπεζών 

Οι εμπορικές τράπεζες προσφέρουν ευρύ φάσμα εργασιών. Με την απελευθέρωση 

των τραπεζικών συστημάτων απαιτείται πλέον συνεχή εγρήγορση και ανταπόκριση 

των τραπεζικών διοικήσεων στις καθημερινά μεταβαλλόμενες συνθήκες. Οι 

διάφορες λειτουργίες μιας τράπεζας αποτυπώνονται στον ισολογισμό της (Νούλας Α, 

2005). Το παθητικό εκφράζει τις υποχρεώσεις μιας τράπεζας ενώ το ενεργητικό τις 

απαιτήσεις έναντι άλλων. Τα διαθέσιμα των τραπεζών διακρίνονται σε υποχρεωτικά 

και πλεονάζοντα. Οι τράπεζες υποχρεώνονται εκ νόμου να κρατούν ένα ποσοστό των 
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καταθέσεων σε ρευστά διαθέσιμα που ονομάζονται υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα μη 

υποχρεωτικά διαθέσιμα ονομάζονται πλεονάζοντα. Γενικά όσο μεγαλύτερο είναι το 

ποσό των διαθεσίμων τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος της τράπεζας (Νούλας Α, 

2005). 

Ο καλύτερος τρόπος λοιπόν για να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας των 

τραπεζών είναι να εξετάσουμε τον ισολογισμό τους. Ο ισολογισμός όπως και η ίδια η 

ετυμολογία της λέξης υπονοεί, είναι μια ισότητα. Η ισότητα αυτή δείχνει από την μία 

πλευρά τις πηγές των κεφαλαίων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες και από την άλλη 

τη χρήση αυτών των κεφαλαίων. Ο Πίνακας 2-1 δείχνει τον ενοποιημένο ισολογισμό 

των ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων τον Δεκέμβριο του 2012. Οι χρήσεις των 

κεφαλαίων αποτελούν το ενεργητικό των τραπεζών ενώ οι πηγές τις υποχρεώσεις 

τους. Η διαφορά μεταξύ του ενεργητικού και των υποχρεώσεων είναι ότι ενώ το 

πρώτο, στο σύνολο του, ανήκει στην επιχείρηση (και εμμέσως στους ιδιοκτήτες, 

δηλαδή τους μετόχους της) ενώ οι υποχρεώσεις είναι δυο ειδών: αυτές που 

οφείλονται σε τρίτους (Παθητικό) και αυτές οι οποίες οφείλονται στους μετόχους 

(Ίδια Κεφάλαια). Οπότε έχουμε: 

Ενεργητικό = Παθητικό + Ίδια Κεφάλαια 

Ενεργητικό  Π Ι % Παθητικό  Π Ι % 

Μετρητά 2.530 0,57% Υποχρεώσεις έναντι της ΤτΕ 121.196 27,47% 

Απαιτήσεις  292.690 66,35% Εκδοθέντα χρεόγραφα 3.172 0,72% 

Τίτλοι πλην 

μετοχών/παραγώγων 

79.508 18,02% Υποχρεώσεις έναντι Λοιπών 

ΝΧΙ 

31.713 7,19% 

Μερίδια αμοιβαίων 137 0,03% Καταθέσεις και ρέπος 218.818 49,60% 

Μετοχές 18.889 4,28% Κεφάλαια και αποθεματικά 53.292 12,08% 

Πάγια στοιχεία 4.180 0,95% Παράγωγα 5.215 1,18% 

Παράγωγα 3.459 0,78% Tόκοι καταθέσεων 1.121 0,25% 

Δεδουλευμένοι τόκοι 1.947 0,44% Λοιπά στοιχεία 6.619 1,50% 

Λοιπά στοιχεία 37.807 8,57%      

Σύνολο Ενεργητικού 441.146 100% Σύνολο Παθητικού 441.146 100% 

Πίνακας 2-1: Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση Ελληνικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Δεκ. ’12, Πηγή: 
Επεξεργασμένα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος 
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Από τον πίνακα διαπιστώνουμε τις πολύ μεγάλες διαφορές και ιδιομορφίες των 

τραπεζών σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Οι βασικότερες διαφορές 

μπορούν να συνοψιστούν στις εξής: 

1. Τα πάγια στοιχεία των τραπεζών, σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες 

επιχειρήσεις, αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού ενεργητικού 

τους. Όπως φαίνεται στον πίνακα τα πάγια στοιχεία είναι μόνο 1% του 

συνολικού ενεργητικού. Η ιδιομορφία αυτή μεταφράζεται σε χαμηλό βαθμό 

λειτουργικής μόχλευσης (μηδενίζοντας έτσι τον κίνδυνο λειτουργικής 

μοχλέυσεως). Έχουν συνεπώς μικρά σταθερά κόστη. 

2. Το κεφάλαιο στην περίπτωση των τραπεζών αποτελεί μικρό ποσοστό του 

συνολικού παθητικού (12%). Αυτό μεταφράζεται σε υψηλό βαθμό 

χρηματοοικονομικής μόχλευσης. 

3. Υπάρχει σημαντικό μέγεθος βραχυχρόνιων υποχρεώσεων στο σύνολο των 

υποχρεώσεων και του παθητικού. Το μεγαλύτερο ποσοστό βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεων είναι οι καταθέσεις οι οποίες είναι υποχρεωτικά πληρωτέες 

μόλις ζητηθούν. Αυτό δημιουργεί επιπτώσεις στην ρευστότητα, καθώς οι 

τράπεζες πρέπει να διαθέτουν ικανή ρευστότητα για να καλύψουν 

αποσύρσεις καταθέσεων. 

4. Τόσο τα στοιχεία ενεργητικού όσο και παθητικού αποτελούνται σχεδόν 

αποκλειστικά από χρηματοοικονομικά προϊόντα. 

Οι ιδιομορφίες των τραπεζών έχουν αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας 

τους σε σχέση με τα επενδυμένα κεφάλαια και την αντιμετώπιση αυξημένων 

κινδύνων (μεγάλη μεταβλητότητα εσόδων) σε σχέση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. 

Οι τράπεζες λόγω του μεγάλου βαθμού χρηματοοικονομικής μόχλευσης, μπορούν να 

λειτουργούν με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους. (ΕΕΤ 2006) 

Ένα ακόμη στοιχείο που διαφοροποιεί τις τράπεζες από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 

είναι πως τα στοιχεία του τραπεζικού ισολογισμού χωρίζονται με βάση τον βαθμό 

του ελέγχου που έχει η διοίκηση του ιδρύματος σε ελεγχόμενα και μη ελεγχόμενα 

στοιχεία όπως θα δούμε παρακάτω αναλυτικά. 
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2.3.1 Ελεγχόμενα Στοιχεία του Ισολογισμού  

Τα ελεγχόμενα στοιχεία του ισολογισμού είναι εκείνα τα στοιχεία με τα οποία, κάτω 

από συνηθισμένες περιστάσεις, η τράπεζα έχει τον έλεγχο. Τέτοια στοιχεία του 

ισολογισμού είναι γενικά δύο τύπων:  

(α) τα ελεγχόμενα στοιχεία του παθητικού και  

(β) τα δευτερογενή ρευστά διαθέσιμα (Lucket, 1984: 222).  

Α) Ελεγχόμενα Στοιχεία Παθητικού  
 

Τα ελεγχόμενα στοιχεία του παθητικού αφορούν τραπεζικά προϊόντα 

βραχυπρόθεσμης διάρκειας, τα οποία πωλούν τα τραπεζικά ιδρύματα. Τέτοια 

προϊόντα είναι τα εξής: (1) ο δανεισμός κεφαλαίων στην διατραπεζική αγορά (2) οι 

προθεσμιακές καταθέσεις  και (3) συμφωνίες επαναγοράς (repos).  

Ως γνωστόν οι τράπεζες μπορούν να «ενοικιάσουν» στη διατραπεζική αγορά τα 

πλεονάζοντα υποχρεωτικά διαθέσιμα άλλων τραπεζικών ιδρυμάτων προκειμένου να 

καλύψουν τις υποχρεώσεις τους προς την κεντρική τράπεζα. Επίσης, οι τράπεζες 

μπορούν να σχεδιάσουν ένα νέο, σύνθετο, καταθετικό προϊόν (για παράδειγμα μια 

κατάθεση εγγυημένου κεφαλαίου και πρόσθετης απόδοσης, η επίτευξη της οποίας 

εξαρτάται από την πορεία μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας) με σκοπό την 

προσέλκυση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα. Τέλος, ένα τραπεζικό ίδρυμα μπορεί 

να πωλήσει περιουσιακά του στοιχεία (κυρίως κρατικούς τίτλους σταθερής 

απόδοσης) για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα, υπό τον όρο ότι θα τα αγοράσει σε 

προκαθορισμένη και μεγαλύτερη από την πώληση τους τιμή.  

Τα παραπάνω στοιχεία καλούνται ελεγχόμενα στοιχεία του παθητικού καθότι η 

τράπεζα μπορεί να διευθύνει ή να καθορίσει το μέγεθος τους σύμφωνα πάντοτε με 

τις εκάστοτε ανάγκες της για εισροή κεφαλαίων. 

Β) Δευτερογενή Ρευστά Διαθέσιμα 
 

Ως δευτερογενή ρευστά διαθέσιμα χαρακτηρίζονται βραχυπρόθεσμα 

χρηματοδοτικά εργαλεία (όπως είναι οι τίτλοι σταθερής και μεταβλητής αποδόσεως), 

τα οποία ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα επιθυμεί να έχει στο ενεργητικό της, αφ’ ενός 
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μεν για την υποσχόμενη κερδοφορία τους, αφ’ ετέρου δε για τη δυνατότητα άμεσης 

ρευστοποίησης τους, την οποία παρέχουν στον κάτοχο τους σε περίπτωση που 

καταστεί ανάγκη απόκτησης πρόσθετης ρευστότητας προκειμένου να 

εξυπηρετηθούν οι καταθέτες της ή δανειοδοτηθεί κάποιος φερέγγυος πελάτης της. 

Επειδή λοιπόν στις ανεπτυγμένες οικονομίες υπάρχει επαρκώς διευρυμένη 

δευτερογενής αγορά στην οποία μπορούν να εμπορευθούν αυτοί οι τίτλοι είναι 

λογικό αυτοί να θεωρούνται ως παραπλήσια στοιχεία των υποχρεωτικών 

διαθεσίμων, καθώς η εξαγορά των πρώτων εξασφαλίζει άμεση εισροή μετρητών στο 

τραπεζικό ίδρυμα. 

2.3.2 Μη Ελεγχόμενα Στοιχεία του Ισολογισμού 

Τα μη-ελέγξιμα στοιχεία του ισολογισμού είναι τα στοιχεία εκείνα επί των οποίων η 

τράπεζα δύναται να ασκήσει ελάχιστο ή κανέναν έλεγχο, τουλάχιστον 

βραχυπρόθεσμα (Lucket, 1984: 222) 

Το προφανέστερο παράδειγμα ενός τέτοιου στοιχείου είναι οι απλές καταθέσεις 

ταμιευτηρίου. Δεδομένου του κερδοσκοπικού της χαρακτήρα, μια τράπεζα θα δεχτεί 

οποιοδήποτε ποσό τέτοιων καταθέσεων που θα της «προσφερθεί» και παράλληλα 

βέβαια θα έχει την νομική υποχρέωση να αποδώσει αυτές άμα απαιτηθεί από τους 

κατόχους της. Παρά το γεγονός ότι η τράπεζα δεν μπορεί να ελέγξει το σύνολο των 

καταθέσεων που εισρέει στα ταμεία της, εντούτοις βασιζόμενη στην προηγούμενη 

εμπειρία της και σε μια οικεία γνώση των οικονομικών υποθέσεων των πελατών της 

μπορεί να προβλέψει το μέγεθος τους.   

Ένα άλλο εξίσου προφανές παράδειγμα ενός ανεξέλεγκτου στοιχείου του 

ισολογισμού είναι οι χορηγήσεις. Μια τράπεζα, φυσικά, δεν υποχρεούται εκ του 

νόμου να προβεί σε συγκεκριμένο αριθμό χορηγήσεων για κάποιο χρονικό διάστημα 

ή να μην απορρίψει κάποια αίτηση δανείου, ακόμη και εάν αυτή είναι άψογη από 

πλευράς δικαιολογητικών. Ωστόσο, όταν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν επιθυμεί 

να δανειοδοτήσει έναν πελάτη της, ο οποίος διαθέτει μια αποδεδειγμένη 

δανειοληπτική ικανότητα, τότε είναι πιθανό να τον χάσει και βεβαίως να υποστεί 

απώλειες εσόδων. 
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2.4 Ο λογαριασμός Αποτελεσμάτων χρήσεως 

Ο ακόλουθος Πίνακας 2-2 παρουσιάζει την σύνθεση του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων χρήσης των Ελληνικών Τραπεζών, για το 2010 και 2011, όπως 

προκύπτει από τους επιμέρους αποτελεσματικούς λογαριασμούς, καθώς και τη 

διανομή των ενδεχομένων κερδών μετά την εξαγωγή τους. 

 

 

Πίνακας 2-2: σύνθεση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης των Ελληνικών Τραπεζών, για το 
2010 και 2011, Πηγή ΕΕΤ 

Όσων αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους αυτά προκύπτουν από το αλγεβρικό 

άθροισμα των εισπραχθέντων τόκων μείον τους πληρωθέντες τόκους. Οι 

εισπραχθέντες τόκοι (πιστωτικοί) είναι το άθροισμα των εσόδων που προκύπτουν 

από το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού. Δηλαδή τα έσοδα από τόκους 

χορηγήσεων (δάνεια και πιστώσεις), τα έσοδα από τόκους χρεογράφων του 

επενδυτικού χαρτοφυλάκιο, τα έσοδα από τις υποχρεωτικές και ελεύθερες 
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καταθέσεις που έχει διενεργήσει η τράπεζα στην Κεντρική Τράπεζα και στις άλλες 

τράπεζες, καθώς και τα έσοδα από οποιαδήποτε άλλη έντοκη τοποθέτηση. Οι 

πληρωθέντες τόκοι (χρεωστικοί) είναι το άθροισμα των εξόδων για δεδουλευμένους 

τόκους που προέρχονται από το σύνολο των τοκοφόρων στοιχείων του παθητικού ( 

καταθέσεις, τραπεζικό δανεισμό).  

Τα λοιπά έσοδα από μη τοκοφόρες εργασίες περιλαμβάνουν τις προμήθειες, τις 

χρηματοοικονομικές πράξεις (επενδυτικές), ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα 

έκτακτα έσοδα. 

Τα Λειτουργικά έξοδα συνθέτονται από τις δαπάνες διοίκησης και προσωπικού, τις 

αποσβέσεις και τα λοιπά έξοδα. 

Το διαφορετικό στοιχείο των αποτελεσμάτων χρήσης των τραπεζών συγκριτικά με 

άλλες επιχειρήσεις είναι οι προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο (επισφαλή δάνεια), 

για την ενδεχόμενη κατ’ εκτίμηση υποτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχειών 

του ενεργητικού. Οι προβλέψεις αυτές συνιστούν παρακράτηση συγκεκριμένου 

ποσού, που διενεργείται κατά το κλείσιμο του ισολογισμού μιας τράπεζας. 

Η σύνθεση των άνω στοιχείων διαμορφώνει τα αποτελέσματα λογαριασμού της 

τράπεζας, που σε περίπτωση κερδοφορίας καταγράφεται ως κέρδη προ φόρων. Η 

αφαίρεση των φόρων μας δίνει τα Κέρδη μετά Φόρων τα οποία είτε δίνονται ως 

μέρισμα στους μετόχους ή μεταφέρονται στα αποθεματικά. (ΕΕΤ 2006) 

2.5 Τραπεζικοί κίνδυνοι 

Ο όρος Κίνδυνος είναι η πιθανότητα πρόκλησης ζημίας, εξαιτίας μη αναμενόμενου 

γεγονότος. Στην περίπτωση των τραπεζών έχουμε πληθώρα κινδύνων, κυρίως λόγω 

του διαμεσολαβητικού τους ρόλου, μεταξύ των πλεονασματικών και ελλειμματικών 

μονάδων της οικονομίας. Κάποιοι από τους κινδύνους λοιπόν είναι άλλο ένα 

ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ακολουθούν οι 

βασικές μορφές τους. 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας οφείλεται στην αδυναμία ενός πιστωτικού ιδρύματος να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και 
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απαιτητές. Οι υποχρεώσεις αυτές ανάγονται τόσο στα στοιχεία του παθητικού όσο 

και του ενεργητικού. Σοβαρή παράμετρος για τον προσδιορισμό του κινδύνου 

ρευστότητας είναι ο προσδιορισμός του χρόνου ωρίμανσης των δεσμεύσεων της 

τράπεζας, η ληκτότητα που χαρακτηρίζει συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη του 

ενεργητικού και του παθητικού, καθώς και η εκτίμηση των μεταβολών αυτών. 

(Σαπουντζόγλου Γ., 2009) 

Συνεπάγεται λοιπόν πως ένα από τα κύρια καθήκοντα της τραπεζικής διοίκησης είναι 

η ορθή διαχείριση της ρευστότητας. Μεγάλος βαθμός ρευστότητας θα σημάνει και 

μικρότερα κέρδη οπότε πρέπει να βρεθεί από τη διοίκηση η χρυσή τομή, που θα 

ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και θα μεγιστοποιεί τα κέρδη. (Νούλας Α, 2005). 

Κίνδυνος Αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς οφείλεται στην μεταβλητότητα της αξίας του χαρτοφυλακίου ενός 

πιστωτικού ιδρύματος, η οποία προκαλείται από την μεταβολή των αγοραίων τιμών 

των στοιχείων που το απαρτίζουν. Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τόσο τους δανεικούς 

τίτλους-χρεόγραφα, όσο και τους μετοχικούς τίτλους, κατά τη διαδικασία 

διαπραγμάτευσης τους στη δευτερογενή αγορά, όσο και το άνοιγμα θέσεων σε 

συνάλλαγμα. 

Ο κίνδυνος αγοράς σχετίζεται τόσο με τον επιτοκιακό όσο και με τον συναλλαγματικό 

κίνδυνο. Μια αύξηση των επιτοκίων συνεπάγεται μια μείωση των τιμών των 

χρεογράφων, λόγω της ενδεχόμενης ρευστοποίησης αυτών και της εναλλακτικής 

τοποθέτησης των χρηματικών κεφαλαίων σε άλλες πλέον προσοδοφόρες πηγές . 

Αντίστοιχα, μια υποτίμηση ενός νομίσματος επιφέρει αυτόματα μια μείωση της αξίας 

όλων των τίτλων, δανειακών και μετοχικών, που εκφράζονται στο νόμισμα αυτό  

(Σαπουντζόγλου Γ., 2009) 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην αδυναμία των χορηγητών πελατών μιας 

τράπεζας να ανταποκριθούν στις συμβατικές υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει για 

την εξυπηρέτηση των τόκων και την αποπληρωμή των αναπόσβεστων δανειακών 

κεφαλαίων Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου αυτού η τράπεζα πρέπει να έχει 
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άριστο σύστημα αξιολόγησης των πελατών της, άρτια καταρτισμένο προσωπικό στον 

τομέα των δανείων και φυσικά ένα επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο. 

(Νούλας Α, 2005). 

Ο πιστωτικός κίνδυνος αφορά τα στοιχεία ενεργητικού μιας τράπεζας και 

συγκεκριμένα τις απαιτήσεις κατά πελατών. Η καταγραφή αυτού του κινδύνου 

υπονομεύει το δείκτη φερεγγυότητας της τράπεζας, μειώνει την παρούσα αξία του 

χορηγικού χαρτοφυλακίου της, ενώ η πραγματοποίηση των σχετικών ζημιών 

απομείνει την καθαρή περιουσιακή της θέση. 

Λειτουργικός Κίνδυνος 

Ο λειτουργικός Κίνδυνος οφείλεται στην ανεπάρκεια των διοικητικών και 

λειτουργικών συστημάτων μιας τράπεζας, στην ελλιπή συγκρότηση και εκτέλεση του 

επιχειρησιακού σχεδιασμού από τη διοίκηση, σε ανθρώπινα λάθη, τεχνολογικές 

αστοχίες, σε τυχαίους εξωτερικούς παράγοντες και στη μη αποτελεσματική 

λειτουργία των εσωτερικών ελέγχων. 
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Κεφάλαιο 3ο - Μέτρηση Κερδοφορίας, Αποδοτικότητας, 

και Αποτελεσματικότητας  

Η αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος είναι από τα σημαντικότερα 

θέματα στο χρηματοοικονομικό τομέα. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να οριστεί ως 

η βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Στην περίπτωση των τραπεζών 

οι διοικήσεις οφείλουν να μεγιστοποιούν το κέρδος με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 

των κινδύνων που αντιμετωπίζουν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η 

πιο ενδιαφέρουσα και σημαντική διάσταση της αποδοτικότητας είναι η μέτρηση της 

κερδοφορίας. 

Οι αριθμοδείκτες είναι ένα σχετικό μέγεθος δύο η περισσότερων επιλεγμένων 

αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από τις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις, 

που καταρτίζονται με σκοπό τον προσδιορισμό της πραγματικής θέσης ή της 

αποδοτικότητας των διάφορων τμημάτων ή ολόκληρων τομέων της τράπεζας και, σε 

τελική ανάλυση, της πραγματικής κατάστασης ολόκληρης της τράπεζας ή και 

γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκει η μονάδα αυτή. Ο υπολογισμός και η 

παρουσίαση των διάφορων αριθμοδεικτών αποτελεί μια μέθοδο ανάλυσης η οποία 

πολλές φορές παρέχει μόνο ενδείξεις. Για το λόγο από έναν και μόνον αριθμοδείκτη 

δεν μπορούμε να έχουμε πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης, αν δε τον 

συγκρίνουμε με άλλους αριθμοδείκτες ή αν δε συσχετιστεί με τους αντίστοιχους 

αριθμοδείκτες μια σειράς προηγούμενων χρήσεων. Για το λόγο αυτό η ανάλυση των 

δεικτών περιλαμβάνει δύο προσεγγίσεις, τη διαστρωματική και τη διαχρονική 

ανάλυση. 

Χρησιμοποιώντας τους παραδοσιακούς τρόπους μέτρησης της αποτελεσματικότητας 

των επιχειρήσεων και για τα Τραπεζικά Ιδρύματα καταλήγουμε στη χρήση των 

αριθμοδεικτών καθώς και στη χρήση Οικονομικών μετρήσεων της 

αποτελεσματικότητας. 
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3.1 Δείκτες Αποδοτικότητας Και Κερδοφορίας 

Ο βασικός δείκτης αποδοτικότητας ενός τραπεζικού ιδρύματος είναι η 

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (ROE), η οποία αντανακλά την σωστή 

χρησιμοποίηση των ιδίων κεφαλαίων, τη χρηματοοικονομική μόχλευση, και την 

επίδραση των φόρων στη διαμόρφωση των κερδών. Ο εν λόγω δείκτης υπολογίζεται 

δια της ακόλουθης σχέσεως (Ross et al., 1999:35)  

 Κερδη μετα απο Φόρους ROE
 Ιδια Κεφαλαια

=  3.1  

Κατόπιν μπορούμε να συσχετίσουμε το ROE, με την κερδοφορία, τη χρηματική 

μόχλευση, και την αποτελεσματικότητα δια της ακόλουθης σχέσεως:  

 Κερδη μετα απο Φόρους Πωλησεις Συνολικο ΕνεργητικοROE
 Πωλησεις  Συνολικο Ενεργητικο  Ιδια Κεφαλαια 

        PM AU EM

=

= × ×

 3.2  

Όπου  

EM:  Ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων (equity multiplier).  

PM: Το καθαρό περιθώριο κέρδους 

AU: Ο βαθμός χρησιμοποίησης του ενεργητικού 

Ο πολλαπλασιαστής ιδίων κεφαλαίων δείχνει την σχέση ιδίων κεφαλαίων με το 

σύνολο του ενεργητικού. Υψηλές τιμές του πολλαπλασιαστή των ιδίων κεφαλαίων 

δείχνουν υψηλές υποχρεώσεις της εταιρείας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια, και ως εκ 

τούτου ο εν λόγω δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τόσο ως μέτρο μόχλευσης, 

όσο και ως μέτρο κινδύνου.  

Το καθαρό περιθώριο κέρδους αντικατοπτρίζει την αποτελεσματικότητα της 

διαχείρισης του κόστους και της τιμολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών. Οι τράπεζες 

μπορούν να αυξήσουν τα κέρδη τους και την απόδοση που επιθυμούν οι μέτοχοι 

ελέγχοντας τα έξοδα και μεγιστοποιώντας τα λειτουργικά έσοδα.  
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Ο βαθμός χρησιμοποίησης του ενεργητικού (ΑU) αντικατοπτρίζει την πολιτική 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου, ιδιαίτερα το μίγμα και την απόδοση των στοιχείων 

ενεργητικού του τραπεζικού οργανισμού. Κατανέμοντας προσεκτικά το ενεργητικό 

τους οι τράπεζες σε στοιχεία που έχουν υψηλό επιτοκιακό περιθώριο, αποφεύγοντας 

όμως ταυτόχρονα περιττό κίνδυνο, μπορούν να βελτιώσουν τη μέση αποδοτικότητα 

των στοιχείων του ενεργητικού τους. Ο δείκτης AU μπορεί να διακριθεί με τη σειρά 

του σε δύο κατηγορίες δεδομένου ότι τα συνολικά έσοδα ισούνται με έσοδα από 

τόκους συν έσοδα προερχόμενα από άλλες πηγές (εκτός τόκων). 

 

Σχήμα 3-1:  Διαχρονική εξέλιξη ROE Συστημικών Τραπεζών 2002-2013 

Ο δεύτερος βασικός δείκτης αποδοτικότητας είναι ο δείκτης αποδοτικότητας 

ενεργητικού (ROA), ο οποίος αποτελεί ένα τρόπο καταγραφής της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος,  καθώς μας 

δείχνει την ικανότητα της διοίκησης του τραπεζικού οργανισμού να μετατρέπει το 

ενεργητικό σε καθαρά κέρδη.  Για μια εν γένει εταιρία, ο εν λόγω δείκτης 

υπολογίζεται ως ακολούθως (Ross et al., 1999:35). 

Κερδη μετα απο ΦορουςROA
 Συνολικο Ενεργητικο

=  3.3  
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Στη συνέχεια βλέπουμε ότι το ROA μπορεί να προκύψει ως το γινόμενο του καθαρού 
περιθωρίου κέρδους (net profit margin) και του βαθμού χρησιμοποίησης του 
ενεργητικού (AU - asset utilisation ratio): 

 Κερδη μετα απο Φορους Πωλησεις ROA
 Πωλησεις  Συνολικο Ενεργητικο

=  3.4  

Τέλος, το ROE και το ROA συνδέονται όπως δείχνει η ακόλουθη σχέση  

Συνολικο Ενεργητικο  Κερδη προ Φορων ROE
 Ιδια Κεφαλαια  Συνολικο Ενεργητικο

      EM ROA

= =

= ×

 3.5  

Η παραπάνω σχέση μας δείχνει εναργώς τον θεμελιώδη προβληματισμό (trade-off) 
που αντιμετωπίζει η διοίκηση ενός τραπεζικού ιδρύματος μεταξύ κινδύνου και 
απόδοσης (αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων). Μεγαλύτερη απόδοση προϋποθέτει 
υψηλότερο κίνδυνο (ήτοι υψηλότερο δανεισμό).  Επί παραδείγματι, μια τράπεζα της 
οποίας το ROA αναμένεται να είναι περίπου 1% κατά την επόμενη χρήση θα χρειαστεί 
€10 σε στοιχεία ενεργητικού για κάθε €1 ιδίων κεφαλαίων, προκειμένου να επιτύχει 
ROE της τάξεως του 10%. Εάν, εντούτοις, το ROA μειωθεί στο 0,5%, η επίτευξη ROE 
της τάξεως του 10% επιτυγχάνεται μόνο εάν €1 σε κεφάλαιο υποστηρίζεται από €20 
σε ενεργητικό.  

Βλέπουμε επομένως ότι η μόχλευση δύναται να χρησιμοποιηθεί προκειμένου ένας 
τραπεζικός οργανισμός, και μια εταιρία εν γένει, να επιτύχει το επιθυμητό ύψος 
απόδοσης για τα επενδεδυμένα κεφάλαια των μετόχων του.  

 

Σχήμα 3-2:  Διαχρονική εξέλιξη ROA Συστημικών Τραπεζών 2002-2013 
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3.2 Μέτρηση της Αποτελεσματικότητας μέσω της 
Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (DEA) 

3.2.1 Θεωρητικό Πλαίσιο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων 

Η Περιβάλλουσα Ανάλυση Δεδομένων (Data Envelopment Analysis, DEA) αποτελεί 

μια μέθοδος μέτρησης της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης. Η εν λόγω μέθοδος 

χρησιμοποιεί όλα τα δεδομένα (προϊόντα και συντελεστές παραγωγής) και συγκρίνει 

κάθε επιχείρηση με μια άλλη ομάδα επιχειρήσεων που έχουν όμοια χαρακτηριστικά.  

Τα θέματα με τα οποία ασχολείται η εν λόγω ανάλυση είναι τα εξής. Πρώτον, κατά 

πόσον μπορεί μια εταιρεία να αυξήσει τα έσοδα (παραγωγή) της χωρίς να μεταβάλλει 

τα έξοδα (εισροές) της. Δεύτερον, κατά πόσο μπορεί μια εταιρεία να μειώσει τα 

έξοδά της χωρίς να μειώσει τα έσοδά της.   

Πιο συγκεκριμένα, η μέθοδος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων παρέχει τις 

ακόλουθες πληροφορίες. Κάθε αξιολογούμενη επιχείρηση έχει έναν Βαθμό 

Αποτελεσματικότητας (ΒΑ) ίσο ή μικρότερο της μονάδας. Βαθμός Αποδοτικότητας 

ίσος με τη μονάδα σημαίνει ότι η εταιρεία είναι η πλέον αποδοτική, ενώ βαθμός 

αποδοτικότητας μικρότερος της μονάδας σημαίνει ότι η εταιρεία είναι μη-αποδοτική 

συγκρινόμενη με τις άλλες επιχειρήσεις του δείγματος. Ως μη-αποδοτική επιχείρηση 

ορίζουμε εκείνη την εταιρεία, η οποία θα μπορούσε να έχει τον ίδιο κύκλο εργασιών 

(ήτοι επίπεδο παραγωγής) χρησιμοποιώντας μικρότερη ποσότητα παραγωγικών 

συντελεστών.  

Για παράδειγμα, εάν για μια εταιρεία ΒΑ = 0,75, τότε αυτό σημαίνει ότι αυτή θα 

πρέπει να μειώσει τους συντελεστές παραγωγής κατά 25% για να γίνει αποδοτική. 

Όπως γίνεται φανερό, η μέθοδος μετρά τη σχετική αποδοτικότητα μιας επιχείρησης, 

και δεν προβαίνει σε σύγκριση μεταξύ μέγιστης και πραγματικής παραγωγής αλλά 

της καλύτερης πραγματοποιούμενης και της πραγματικής. Το ότι μια ή περισσότερες 

επιχειρήσεις σε μια ομάδα επιχειρήσεων έχουν την καλύτερη παραγωγή δεν 

σημαίνει και αναγκαστικά ότι επιτυγχάνουν τη μέγιστη δυνατή παραγωγή. Πάντοτε 

όταν συγκρίνουμε μια ομάδα επιχειρήσεων μερικές εξ’ αυτών θα είναι περισσότερο 

αποδοτικές από κάποιες άλλες. 
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3.2.2 Αποτελέσματα Ερευνών για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα 

Οι Νούλας και Καραμπάση (2006) μελέτησαν την αποτελεσματικότητα των 

ελληνικών Τραπεζών για την περίοδο 2000-2004 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων. Οι εν λόγω συγγραφείς ως εκροές 

χρησιμοποίησαν (α) τους τόκους και εξομοιούμενα έσοδα, και (β) τα έσοδα 

προμηθειών, ενώ ως εισροές (α) τους τόκους και εξομοιούμενα έξοδα, (β) τα έξοδα 

προμηθειών  και (γ) τα έξοδα προσωπικού και διοικήσεως. Τα δεδομένα της μελέτης 

προήλθαν από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 2000 έως 2004 18 

Ελληνικών τραπεζών.  

Τα πορίσματα της προαναφερθείσας μελέτης ήταν τα εξής. Πρώτον, το έτος 2000 

υπήρξε το καλύτερο από πλευράς αποτελεσματικότητας, καθώς οι αποτελεσματικές 

τράπεζες αποτελούσαν το 69,23% του συνόλου των τραπεζών του δείγματος,  ενώ το 

έτος 2001 το χειρότερο, καθώς το ποσοστό των αποτελεσματικών τραπεζών έπεσε 

κατακόρυφα στο 14,28%.  Κατά τους συγγραφείς, ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός 

ότι το 2001 τα έσοδα από προμήθειες και χρηματοοικονομικές πράξεις μειώθηκαν 

σημαντικά σε σχέση με το έτος 2000 χωρίς βεβαίως την ανάλογη πτώση των εξόδων. 

Εν συνεχεία, το 2002 οι αποτελεσματικές τράπεζες αντιπροσώπευαν το 27,77% του 

συνόλου του δείγματος, το 2003 το 44,44% ενώ κατά το 2004 το 41,17%.   

Δεύτερον βρέθηκε μεγάλη διαφορά στον βαθμό αποτελεσματικότητας μεταξύ των 

διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων, με τις μικρότερες τράπεζες να εμφανίζουν 

μικρότερο βαθμό αποτελεσματικότητας. Από την μια, οι Eurobank, Alpha Bank, 

Γενική και η Εθνική ήταν οι μόνες τράπεζες που διατήρησαν μεγάλο σκορ 

Αποτελεσματικότητας για τέσσερα και πέντε έτη αντίστοιχα. Από την άλλη, υπήρξαν 

τράπεζες, οι οποίες δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο της Αποτελεσματικότητας, 

λόγω, κυρίως, των αυξημένων εξόδων προμηθειών. Οι πλέον αναποτελεσματικές 

τράπεζες, και στα πέντε έτη της υπό εξέταση περιόδου, ήταν  η Nova Bank, η Omega 

Bank και η Probank.   

Οι Καμπέρογλου, Λιάπης, Συμιγιάννης και Τζαμουράνη (2004) μελέτησαν 18 

ελληνικές τράπεζες από το 1993 μέχρι το 1999. Επικεντρώθηκαν στην εξέλιξη της 
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αποτελεσματικότητας κόστους και συμπέραναν μεγάλη προοπτική βελτίωσης στον 

τραπεζικό τομέα όσων αφορά την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. Στην 

έρευνα τονίζεται πως η αποτελεσματικότητα που υπολογίσθηκε δεν διαφέρει από 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Βρέθηκε επίσης πως το μέγεθος, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

και η αντιμετώπιση του κινδύνου σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα. Πιο 

συγκεκριμένα οι μεγάλες, κρατικές και συντηρητικές τράπεζες είναι λιγότερο 

αποτελεσματικές. Επιπλέον σημειώνεται πως η επένδυση την εξεταζόμενη περίοδο 

στα πληροφοριακά συστήματα επηρέασε θετικά το κόστος των τραπεζών μετά το 

1995. Τέλος κατά την αναζήτηση ύπαρξης οικονομιών κλίμακος συμπεράθηκε πως 

είναι υπαρκτές στην ελληνική τραπεζική αγορά αλλά βαίνουν μειούμενες για την 

εξεταζόμενη περίοδο. 

Οι Πασιούρας Λιαδάκη και Ζοπουνίδης (2008) συνδύασαν ανάλυση DEA με 

παλινδρόμηση διαστρωματικών στοιχείων και χρονολογικών σειρών σε υπόδειγμα 

σταθερών επιδράσεων (fixed effects panel regression) με σκοπό την διερεύνηση της 

σχέσης αποτελεσματικότητας-απόδοσης μετοχών. Χρησιμοποίησαν δεδομένα της 

περιόδου 2001-2005 κατά την οποία βρήκαν υψηλή τεχνική αποτελεσματικότητα και 

αποτελεσματικότητα κλίμακος. Επίσης ευρέθη θετική σχέση της τεχνικής 

αποτελεσματικότητας με την απόδοση των μετοχών. 

Ο Πασιούρας (2007) εξέτασε την αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών για 

την περίοδο 2000-2004. Χρησιμοποίησε DEA και εισήγαγε τις προβλέψεις επισφαλών 

δανείων και μη-ελέγξιμα στοιχεία του ισολογισμού ως inputs και outputs αντίστοιχα. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως μόνον οι προβλέψεις επισφαλών δανείων αυξάνουν 

την αποτελεσματικότητα. Επίσης συμπεράθηκε πως οι τράπεζες με διεθνή 

δραστηριότητα είναι αποτελεσματικότερες από αυτές που λειτουργούν μόνο σε 

εθνικό επίπεδο. Τέλος θετική επίδραση στην αποτελεσματικότητα βρέθηκε να ασκεί 

η υψηλή κεφαλαιοποίηση, τα δάνεια, η δύναμη των τραπεζών καθώς και ο αριθμός 

των υποκαταστημάτων. 
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Κεφάλαιο 4ο – Παράγοντες Κερδοφορίας Τραπεζών, 
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Ο Scott (2011) ερεύνησε την κερδοφορία των τραπεζών κατά το διάστημα 1998 έως 

2008. Συγκεκριμένα, για να μελετήσει την κερδοφορία των τραπεζών, παίρνει ως 

εξαρτημένες μεταβλητές την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) καθώς και την 

απόδοση του συνόλου του ενεργητικού (ROA). Επίσης, ανακάλυψε ότι το μέγεθος 

μιας τράπεζας επηρεάζει θετικά την κερδοφορία της. Ουσιαστικά, όσο αυξάνεται το 

σύνολο του ενεργητικού τόσο αυξάνεται και η κερδοφορία των τραπεζικών 

ιδρυμάτων. 

Στη συνέχεια, ο Alexiou (2009) μελέτησε τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών κατά το διάστημα 2000-2007. Για να μετρήσει 

την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων, χρησιμοποίησε τους αριθμοδείκτες ROA 

και ROE. Ενώ, για ανεξάρτητους παράγοντες (control variables) χρησιμοποίησε το 

μέγεθος μιας τράπεζας, τον πιστωτικό κίνδυνο, την παραγωγικότητα των υπαλλήλων, 

το λειτουργικός κόστος προς το σύνολο του ενεργητικού, το σύνολο των δανείων 

προς τις καταθέσεις, το ΑΕΠ της Ελλάδας, τον πληθωρισμός και την ιδιωτική 

κατανάλωση. Έτσι, ανακάλυψε ότι το μέγεθος μια τράπεζας και ο πληθωρισμός 

επηρεάζουν θετικά την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Από την άλλη, ο 

πιστωτικός κίνδυνος, η παραγωγικότητα των υπαλλήλων, ο λόγος των δανείων προς 

τις καταθέσεις και το ΑΕΠ φαίνεται να επηρεάζουν αρνητικά την κερδοφορία των 

ελληνικών τραπεζών.  

Στη συνέχεια, ο Σταικούρας (2009) επιχείρησε να μετρήσει την κερδοφορία των 

ελληνικών τραπεζών χρησιμοποιώντας τον δείκτη απόδοσης του ενεργητικού (ROA - 

Return On Assets – δείκτης των καθαρών κερδών προ φόρων προς το σύνολο του 

ενεργητικού) και τον δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE - Return on Equity - 

δείκτης των καθαρών κερδών προ φόρων προς το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων). 

Διαπιστώθηκε ότι από τους ενδογενής παράγοντες ο πιστωτικός κίνδυνος, η 

κεφαλαιακή επάρκεια τα λειτουργικά έξοδα επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την 

κερδοφορία των τραπεζών ενώ αντίστοιχα από τους εξωγενής παράγοντες, η 

μεταβολή στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, και η ισχύς στην αγορά. Επίσης η ηλικία και η κρίση 
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του 2008 επηρεάζει την κερδοφορία των τραπεζών αλλά η σχέση μεταξύ τους δεν 

είναι σημαντική. Το μέγεθος της τράπεζας, ο κίνδυνος ρευστότητας και η ετήσια 

μεταβολή των τραπεζικών καταθέσεων από τους ενδογενής και ο πληθωρισμός με 

την συγκέντρωση της αγοράς από τους εξωγενής παράγοντες δεν είναι σημαντικοί 

και δεν επηρεάζουν την κερδοφορία τους. 

Οι Athanasoglou, Brissimis και Delis εξέτασαν  τους προσδιοριστικούς παράγοντες 

της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών από το 1985 μέχρι και την είσοδο της 

χώρας στη ζώνη του ευρώ (2001). Συγκεκριμένα, χρησιμοποίησαν τους δείκτες ROE 

και ROA για να παρουσιάσουν την κερδοφορία των τραπεζών, ενώ ως ανεξάρτητες 

μεταβλητές χρησιμοποίησαν το σύνολο του ενεργητικού, το λόγο των προβλέψεων 

προς τα δάνεια, το περιθώριο συνεισφοράς προς τον αριθμό προσωπικού, τα 

λειτουργικά έξοδα προς το σύνολο του ενεργητικού, το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε 

τράπεζας, τον πληθωρισμό, το δείκτης συγκέντρωσης της αγοράς στον τραπεζικό 

κλάδο και το ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης παλινδρόμησης έδειξαν ότι ο 

λόγος του κεφαλαίου προς το σύνολο του ενεργητικού, η παραγωγικότητα των 

υπαλλήλων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς καθώς και το ΑΕΠ επηρεάζουν θετικά την 

κερδοφορία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Από την άλλη, ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς το σύνολο του ενεργητικού 

επηρεάζουν αρνητικά το δείκτη ROE και ROA.  

Στη συνέχεια, ο Χάλκος (2004) χρησιμοποίησε μια μη-παραμετρική αναλυτική 

τεχνική (DEA) για τη μέτρηση της απόδοσης του ελληνικού τραπεζικού τομέα. 

Συγκεκριμένα, διερευνά την αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών με τη 

χρήση ενός αριθμού προτεινόμενων χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης για την 

περίοδο 1997-1999. Με αυτόν τον τρόπο το προτεινόμενο μοντέλο προσφέρει μια 

εμπειρική αναφορά για τη σύγκριση των αναποτελεσματικών τραπεζών με τις 

αποδοτικές. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάλυση DEA μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως 

εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση για την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός 

οργανισμού. Διαπιστώνουμε ότι όσο υψηλότερο είναι το μέγεθος του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση. Επίσης ανακαλύφθηκε 

ότι η αύξηση της αποδοτικότητας συνοδεύεται με μείωση του αριθμού των μικρών 

τραπεζών που οφείλονται σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Τέλος, από τα 
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αποτελέσματα της αποδοτικότητας φαίνεται ότι υπάρχει μια μη-συστηματική σχέση 

μεταξύ μεταβίβαση της κυριότητας και την απόδοση της τράπεζας κατά την 

προηγούμενη περιόδο. 

Τέλος, ο Χάλκος (2014) χρησιμοποίησε τη μέθοδο DEA με σκοπό να ερευνήσει και να 

ταξινομήσει τα μοντέλα DEA σε δύο στάδια και να παρουσιάσει τις εφαρμογές αυτών 

των μοντέλων. Ο δεύτερος στόχος είναι να επισημάνει τη σημασία αυτών των 

μοντέλων για τη λήψη αποφάσεων της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η εφαρμογή των 

συγκεκριμένων μοντέλων έγινε στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο μετά την κρίση του 

2008. Επιπλέον, μελετάει κάποιες παραλλαγές αυτών των μοντέλων, όπως τα 

μοντέλα με μόνο ενδιάμεσα μέτρα μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σταδίου και 

μοντέλα με εξωγενείς εισόδους στο δεύτερο στάδιο. Τέλος, παρουσιάζει κάποιες 

συμπερασματικές παρατηρήσεις και μια σειρά από επιπτώσεις στις πολιτικές και τις 

ευκαιρίες για τη λήψη αποφάσεων. 

  

Σελίδα 45 από 63 



Κεφάλαιο 5ο – Εμπειρική Ανάλυση 

5.1 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

5.1.1 Περιγραφική Στατιστική 

Στη περιγραφική στατιστική περιγράφονται τα διάφορα στατιστικά στοιχεία μετά 

από συλλογή και ταξινόμηση κατά ομάδες των στατιστικών δεδομένων τα οποία 

ακολούθως παρουσιάζονται υπό μορφή ανάλυσης σε πίνακες, διαγράμματα με 

χαρακτηριστικές τιμές, ή ιδιότητες. Στην περιγραφική στατιστική ανήκουν και τα 

βασικά στατιστικά μέτρα, όπως μέσος όρος, τυπική απόκλιση, ελάχιστο μέγιστο κτλ 

5.1.2 Ανάλυση Παλινδρόμησης 

Ένα απλό προβλεπτικό μοντέλο είναι η ανάλυση παλινδρόμησης (regression 

analysis), η οποία αποτελεί φυσική επέκταση του συντελεστή συσχέτισης. Οι 

διαφορές με το συντελεστή συσχέτισης είναι οι εξής:  

(α) χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη των τιμών ορισμένων μεταβλητών και  

(β) παρέχεται η δυνατότητα συνεκτίμησης περισσοτέρων από δύο ανεξάρτητων 

μεταβλητών. 

Η βασική μαθηματική έκφραση του μοντέλου είναι της μορφής: 

Υ = αΧ + C + ε 

Όπου: 

• Υ είναι η εξαρτημένη μεταβλητή 

• Χ είναι η ανεξάρτητη 

• C είναι η σταθερά του μοντέλου και 

• ε είναι ο διαταραχτικός όρος (error term) 

5.1.3 Ετεροσκεδαστικότητα 

Στη στατιστική, μια ακολουθία ή διάνυσμα από τυχαίες μεταβλητές λέγεται 

ετεροσκεδαστική αν οι τυχαίες αυτές μεταβλητές έχουν διαφορετική διακύμανση. Η 

αντίστοιχη ιδιότητα του διανύσματος ή σειράς των τυχαίων μεταβλητών λέγεται 

ετεροσκεδαστικότητα. 

Σελίδα 46 από 63 



Κατά τη χρήση στατιστικών τεχνικών όπως τα ελάχιστα τετράγωνα, γίνονται συνήθως 

υποθέσεις, όπως ότι ο όρος του λάθους έχει σταθερή διακύμανση. Αυτό ισχύει όταν 

οι παρατηρήσεις του όρου λάθους υποθέτουμε ότι γίνονται από πανομοιότυπες 

κατανομές. Η ετεροσκεδαστικότητα αποτελεί παραβίαση της υπόθεσης αυτής. Η 

ετεροσκεδαστικότητα μπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες. Οι πιο σημαντικές 

είναι: 

Α) λόγω φυσικής ιδιότητας των μεταβλητών του υποδείγματος 

Β) ακραίες παρατηρήσεις (outliers) των μεταβλητών 

Γ) σε λανθασμένα εξειδικευμένο υπόδειγμα 

Το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας μπορεί να εντοπιστεί με τη χρήση του 

ελέγχου Breusch-Godfrey-Pagan. Ο έλεγχος Goldfeld-Quandt απαιτεί το διαχωρισμό 

του δείγματος σε δύο υποσύνολα για τα οποία μπορούμε να υποθέσουμε ότι έχουν 

διαφορετική διασπορά. Αυτό όμως δεν είναι πάντα δυνατό σε όλα τα υποδείγματα. 

Για παράδειγμα θα μπορούσε η ετεροσκεδαστικότητα να είναι της μορφής E(ει
2/xi) = 

ziα, δηλαδή να εξαρτάται από ένα πλήθος ανεξαρτήτων μεταβλητών. Ο έλεγχος 

Breusch-Pagan-Godfrey βασίζεται ακριβώς στην παραμετροποίηση της διασποράς 

μέσω του παραπάνω υποδείγματος. Στη περίπτωση αυτή η υπόθεση της 

ομοσκεδαστικότητας συνεπάγεται ότι όλοι οι όροι του διανύσματος α πλην του 

σταθερού είναι στατιστικά ίσοι με το μηδέν. Έτσι αρκεί να εκτιμήσουμε το γραμμικό 

υπόδειγμα 

𝑒𝑒𝑖𝑖2 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑎𝑎 + 𝑢𝑢𝑖𝑖  

όπου ei τα κατάλοιπα ελαχίστων τετραγώνων του γραμμικού υποδείγματος. Η 

στατιστική του ελέγχου είναι: 

𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸

2 �𝑒𝑒
′𝑒𝑒
𝑁𝑁 �

2 

όπου ESS είναι the explained sum of squares. Αν υποθέσουμε ότι ο διαταρακτικός 

όρος ακολουθεί κανονική κατανομή τότε η παραπάνω στατιστική συγκλίνει κατά 

κατανομή στη x2
(k-1). 
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Αν όμως ο διαταρακτικός όρος δεν ακολουθεί κανονική κατανομή μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε ως στατιστική του ελέγχου (όπως και στον έλεγχο White) 

τηποσότητα N*R2όπου R2ο συντελεστής προσδιορισμού της παραπάνω γραμμικής 

παλινδρόμησης. Υπό τη μηδενική υπόθεση η στατιστική συγκλίνει στη x2
(k-1). Έτσι 

λοιπόν ουσιαστικά ο έλεγχος Breusch-Pagan-Godfrey είναι μια ειδική περίπτωση του 

ελέγχου White. 

5.1.4 Αυτοσυσχέτιση 

Το φαινόμενο της αυτοσυσχέτισης εμφανίζεται όταν παραβιάζεται η κλασσική 

υπόθεση περί ανεξαρτησίας των τιμών του διαταρακτικού όρου του υποδείγματος, 

όταν δηλαδή, κάποιες ή όλες οι διαδοχικές τιμές του σφάλματος συσχετίζονται 

μεταξύ τους που σημαίνει ότι η συνδιακύμανση τους είναι διάφορη του μηδενός: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝜀𝜀𝑡𝑡, 𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑠𝑠) = 𝐸𝐸(𝜀𝜀𝑡𝑡, 𝜀𝜀𝑡𝑡−𝑠𝑠) ≠ 0 

Η αυτοσυσχέτιση είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συνήθως στην ανάλυση 

στοιχείων χρονολογικών σειρών και πιο σπάνια στην ανάλυση διαστρωματικών 

δεδομένων. Η εμφάνιση αυτοσυσχέτισης που αφορά στοιχεία χρονολογικών σειρών 

αναφέρεται συχνά ως αυτοπαλινδρόμηση ή ως σειριακή συσχέτιση.  

Οι λόγοι που προκαλούν την αυτοσυσχέτιση  είναι οι εξής: 

Α) Η εσφαλμένη αλγεβρική εξειδίκευση του υποδείγματος 

Β) Η παράλειψη μιας ή περισσότερων ερμηνευτικών μεταβλητών 

Γ) Η ύπαρξη συστηματικού σφάλματος μέτρησης στις μεταβλητές 

Δ) Η εκτίμηση μέρους των παρατηρήσεων με παρεμβολή 

Ε) Η κατανομή της επίδρασης ορισμένων τυχαίων γεγονότων σε περισσότερες από 

μιας χρονικές περιόδους.  

Το πρόβλημα της αυτοσυσχέτισης μπορεί αν εντοπιστεί με τον έλεγχο Breusch-

Godfrey. Οι έλεγχοι Box-Pierce και Ljung-Box υποθέτουν ότι Ε(ε/Χ)=0, το οποίο 

σημαίνει για παράδειγμα ότι ο πίνακας Χ δεν περιλαμβάνει παρελθούσες 

παρατηρήσεις της εξαρτημένης μεταβλητής. Αν όμως η τελευταία υπόθεση δεν 

ικανοποιείται από το γραμμικό υπόδειγμα τότε οι στατιστικές μπορεί να μην 
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συγκλίνουν ασυμπτωτικά στην Χ2 κατανομή. Ο έλεγχος Breusch-Godfrey έρχεται να 

καλύψει το κενό αυτό των παραπάνω ελέγχων. Ο έλεγχος διεξάγεται μέσω του 

βοηθητικού γραμμικού υποδείγματος 

𝑒𝑒𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑖𝑖′𝛿𝛿 + 𝜁𝜁1𝑒𝑒𝑖𝑖−1 + 𝜁𝜁2𝑒𝑒𝑖𝑖−2 + ⋯+ 𝜁𝜁𝑃𝑃𝑒𝑒𝑖𝑖−𝑝𝑝 + 𝑢𝑢𝑖𝑖 

το οποίο περιέχει ως ανεξάρτητες μεταβλητές τις μεταβλητές του γραμμικού 

υποδείγματος και τις παρελθούσες παρατηρήσεις των καταλοίπων ελαχίστων 

τετραγώνων. Για να εκτιμήσουμε το παραπάνω υπόδειγμα για ένα δείγμα Ν 

παρατηρήσεων χρειαζόμαστε τις τιμές e0, e-1,…,e(-p+1). Είναι λογικό να θέσουμε τις 

τιμές αυτές ίσες με το 0, την αναμενόμενη τιμή αυτών. Θα μπορούσαμε επίσης να 

εκτιμήσουμε το γραμμικό υπόδειγμα για i = p +1, p +2,..., N. Οι δύο αυτές επιλογές 

είναι ασυμπτωτικά ισοδύναμες. Η μηδενική υπόθεση του ελέγχου είναι ζ1=ζ2=…=ζρ=0 

δηλαδή είναι ένα F-test για τις παραμέτρους των παρελθόντων καταλοίπων. Όπως 

και στη περίπτωση του ελέγχου αυτοσυσχέτισης η στατιστική του ελέγχου είναι N*R2, 

όπου R2 ο συντελεστής προσδιορισμού της προηγούμενης παλινδρόμησης. Υπό τη 

μηδενική υπόθεση Ν*R2X2
(p) 

5.1.5 Πολυσυγραμμικότητα 

Ο όρος “πολυσυγραμμικότητα” εισήχθη για πρώτη φορά από τον Ragnar Frisch 

(1934) και εκφράζει την ύπαρξη μίας ή περισσοτέρων, ταυτοχρόνως, γραμμικών 

σχέσεων μεταξύ των ανεξαρτήτων μεταβλητών που συναπαρτίζουν ένα 

οικονομετρικό υπόδειγμα. Η ταυτόχρονη χρησιμοποίηση, σε ένα πολλαπλό γραμμικό 

υπόδειγμα, πολλών ανεξαρτήτων μεταβλητών που συσχετίζονται γραμμικά μεταξύ 

τους δεν οδηγεί σε βελτίωση της πληροφορίας που εμπερικλείεται στο υπόδειγμα. 

Ως άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι το να μην επιτυγχάνεται ο βέλτιστος 

προσδιορισμός των τιμών της εξαρτημένης μεταβλητής. 

Το πρόβλημα της πολυσυγραμμικότητας επηρεάζει το εύρος των τιμών του 

διαστήματος εμπιστοσύνης των παραμέτρων ενός υποδείγματος καθώς και την 

αξιοπιστία των στατιστικών ελέγχων που διενεργούνται επί των εν λόγω 

παραμέτρων. Επηρεάζει, επίσης, την ακρίβεια και τη σταθερότητα των λοιπών που 

λαμβάνουν χώρα επί του θεωρουμένου υποδείγματος. Επιπροσθέτως, δημιουργεί 
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προβλήματα στην ερμηνεία των προκυπτόντων αποτελεσμάτων καθώς επίσης και 

στον καθορισμό του υποδείγματος. 

Ο εντοπισμός της πολυσυγραμμικότητας μπορεί να γίνει με την ανάλυση 

συσχετίσεων. Αν εντοπιστεί υψηλή αρνητική ή θετική συσχέτιση μεταξύ δύο 

μεταβλητών τότε θεωρούμε ότι αυτές συσχετίζονται υψηλά μεταξύ τους. Έτσι, ο 

εντοπισμός υψηλής συσχέτισης δημιουργεί το πρόβλημα της πολυσυγραμμικότητας. 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και άλλοι έλεγχοι εντοπισμού της πολυσυγραμμικότητας 

όπως είναι ο δείκτης VIF (Variance Inflation Factor) καθώς και ο δείκτης tolerance. Αν 

η τιμή του δείκτη VIF είναι κοντά στο 10 τότε θεωρούμε ότι υπάρχει πρόβλημα 

πολυσυγραμμικότητας. Η αντίστοιχη τιμή για το δείκτη Tolerance είναι ίση με τη 

μονάδα.  

5.2 Εμπειρική Έρευνα  

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της ανάλυσης 

παλινδρόμησης για την κερδοφορία του ελληνικού συστήματος. Τα δεδομένα 

συλλέχθηκαν από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των τραπεζών. Πιο 

συγκεκριμένα συλλέχθηκαν ετήσια δεδομένα από τους ισολογισμούς των 

τραπεζικών ιδρυμάτων από την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη ως και το 2013. 

Έτσι, καλύφθηκε ένα εύρος περίπου μια δεκαετίας από το 2002 έως το 2013. Βέβαια, 

πρέπει να τονισθεί ότι ο τραπεζικός χάρτης στην Ελλάδα έχει αλλάξει από τον Ιούλιο 

του 2012 μιας και πλέον υπάρχουν τέσσερις συστημικές τράπεζες, τρεις ήσσονος 

σημασίας καθώς και υποκαταστήματα άλλων τραπεζών. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις 

συστημικές τράπεζες είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank,  η Εθνική Τράπεζα και 

η Eurobank. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες τρεις μικρότερους μεγέθους τράπεζες όπως 

το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, η Γενική Τράπεζα και η Attica Bank. Επιπρόσθετα, 

παραθέτουμε ότι ως εξαρτημένες μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες 

κερδοφορίας ROE και ROA.  

Οι ανεξάρτητοι παράγοντες (control variables) είναι: το σύνολο του ενεργητικού, ο 

λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το ενεργητικό, ο λόγος των προβλέψεων προς τα 

δάνεια, ο λόγος των δανείων προς το σύνολο των καταθέσεων καθώς και ο λόγος των 

λειτουργικών εξόδων προς το σύνολο του ενεργητικού.  
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Επίσης, αναφέρεται ότι τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν 

εξεταστεί για τυχόν προβλήματα ετεροσκεδαστικότητας, αυτοσυσχέτισης και 

πολυσυγραμμικότητας.  

Συγκεκριμένα, ο έλεγχος ετεροσκεδαστικότητας έγινε με τη χρήση του ελέγχου 

Breusch-Godfrey-Pagan Heteroskedasticity test. Ο έλεγχος της αυτοσυσχέτισης έγινε 

με τη χρήση του ελέγχου Breusch-Godfrey Serial Correlation LM test. Όποια 

προβλήματα εντοπίσθηκαν διορθώθηκαν με τη χρήση κατάλληλων οικονομετρικών 

μεθόδων. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας έγινε με την 

διόρθωση κατά White και της αυτοσυσχέτισης με την προσθήκη ενός 

αυτοπαλίνδρομου υποδείγματος πρώτου βαθμού (AR-1). Επίσης, ο έλεγχος της 

πολυσυγγραμμικότητας έγινε με τη χρήση του διαγνωστικού ελέγχου VIF (VIF 

collinearity diagnostics). Τέλος, έγινε η χρήση του προγράμματος E-views 8 και SPSS 

22 για την παραγωγή των εμπειρικών αποτελεσμάτων της έρευνας.  

Μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν, αναμενόμενα αποτελέσματα σύμφωνα με την 

βιβλιογραφία 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο εξαρτημένες μεταβλητές. Η μεταβλητή ROA δείχνει την 

απόδοση επί του ενεργητικού (Return On Assets). Στη συνέχεια, η δεύτερη 

εξαρτημένη μεταβλητή δείχνει την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων ROE (Return 

On Equity).  

Στη συνέχεια, οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: 

Tο σύνολο του Ενεργητικού της (Total Assets- T.A.) έτσι ώστε να καταταχθούν οι 

τράπεζες σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες. Το μέγεθος της τράπεζας σχετίζεται με τις 

υπάρχουσες θετικές η αρνητικές οικονομίες κλίμακας στην αγορά. Σύμφωνα με τον 

Alexiou (2009) και Scott (2011) αναμένουμε θετική συσχέτιση του συγκεκριμένου 

δείκτη με το ROE και ROA καθώς οι μεγάλες τράπεζες τείνουν να αυξάνουν το 

κεφάλαιο τους λιγότερο ακριβά και με αυτόν τον τρόπο τείνουν να εμφανίζουν 

μεγαλύτερη κερδοφορία σε σχέση με τις τράπεζες μικρού μεγέθους.   
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Επίσης ο λόγος ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 

(Equity/ Total Assets- ETA) χρησιμεύει για να μετρήσουμε την κεφαλαιακή επάρκεια 

ενός τραπεζικού ιδρύματος (Capital Adequacy). Αναμένουμε θετική σχέση καθώς οι 

τράπεζες με ισχυρή κεφαλαιακή βάση μπορούν να κάνουν ασφαλέστερη μεγέθυνση 

με λιγότερη έκθεση σε προϊόντα υψηλού κινδύνου αφού θα χαρακτηρίζονται από 

υψηλά ίδια κεφάλαια. 

Επιπρόσθετα, ο λόγος των προβλέψεων για δάνεια και απαιτήσεις προς το σύνολο 

των δανείων (Provisions/Loans-PL) χρησιμοποιείται ως δείκτης για την 

πιστοληπτικής ικανότητα των τραπεζών (Credit Risk 1). Ο σημαντικότερος κίνδυνος 

που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και συνεπώς η 

μεταβλητή του κινδύνου αυτού εκτιμάται ότι θα συσχετίζεται αρνητικά με την 

αποτελεσματικότητα της σύμφωνα και με τον Alexiou (2009).  Μία υψηλή τιμή του 

παραπάνω λόγου συνδέεται με την λιγότερο αποτελεσματική λειτουργία της έκδοσης 

δανείων από την τράπεζα. Σημειώνεται ωστόσο ότι η υψηλή τιμή του λόγου μπορεί 

να είναι απόρροια είτε διοικητικής απόφασης με στόχο μεγαλύτερες αποδόσεις είτε 

δυσμενών οικονομικών συνθηκών, που επηρεάζουν την εξυπηρέτηση των δανείων 

από τους δανειολήπτες. 

Ακόμη, ο λόγος του συνόλου των δανείων προς το σύνολο των καταθέσεων 

(Loans/Deposit-LD) μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτός ως  μέτρηση της 

ρευστότητας και κατά συνέπεια ως δείκτης πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών 

(Credit Risk 2). Ένας μεγάλος δείκτης θα μας δείχνει αυξημένες χορηγήσεις (στοιχείο 

Ενεργητικού) σε σχέση με τις καταθέσεις (στοιχείο Παθητικού) οπότε και αυξημένο 

κίνδυνο. Ο εκτιμώμενος συντελεστής υποδεικνύει πως μια αύξηση στην ρευστότητα 

(καταθέσεις) θα έχει μια μείωση στην κερδοφορία. Οπότε κατά την θεωρία 

αναμένουμε αρνητική σχέση σύμφωνα και με τον Alexiou 2009. Ο συγκεκριμένος 

δείκτης είναι χαρακτηριστικός του trade-off της ρευστότητας και της κερδοφορίας. 

Με όλους τους άλλους παράγοντες σταθερούς (Ceteris paribus), όσο περισσότεροι 

πόροι δεσμεύονται για μελλοντικές ανάγκες διαθεσίμων, τόσο χαμηλότερη θα είναι 

η τραπεζική κερδοφορία. Το μέγεθος των καταθέσεων φυσικά όπως έδειξε και η 

πρόσφατη εμπειρία μπορεί να μειωθεί δραματικά ως παράγωγο της αβεβαιότητας 
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για τις οικονομικές εξελίξεις με αποτέλεσμα το πρόσημο που προβλέπουμε να 

επηρεάζεται και από την οικονομική και πολιτική συγκυρία.  

Τέλος, ο λόγος του συνόλου των λειτουργικών εξόδων προς το σύνολο του 

ενεργητικού  (Operational Costs/ Total Assets- OCTA) δείχνει πόσο υψηλά είναι τα 

λειτουργικά κόστη μια τράπεζας σε σχέση με το μέγεθος της (Operational Expenses). 

Τα έξοδα λειτουργίας αναμένεται να έχουν αρνητική συσχέτιση με τους δείκτες ROE, 

ROA καθώς ο συγκεκριμένος λόγος μας εμφανίζει το κατά πόσο αποτελεσματικά 

χρησιμοποιούνται οι λειτουργικοί πόροι (προσωπικό, δαπάνες) της τράπεζας. Ένας 

υψηλός δείκτης λοιπόν θα μας φανερώσει χαμηλή κερδοφορία και αντιστοίχως ένας 

χαμηλός δείκτης υψηλή αποτελεσματικότητα διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων 

σύμφωνα και με τους Athanasoglou, Brissimis και Delis (2001). 

Έτσι το οικονομετρικό μοντέλο παρουσιάζεται αναλυτικά παρακάτω. Βέβαια, πρέπει 

να τονίσουμε ότι όλες οι μεταβλητές μετατράπηκαν σε φυσικούς λογάριθμους έτσι 

ώστε να έχουμε καλύτερο “fit” στο μοντέλο.  

Οικονομετρικό Μοντέλο  

Το μοντέλο είναι: 

Log(ROE) (ή log(ROA)) = C + b 1 * log(TA) + b2 * log(ETA) + b3 * log(PL) + b4 *log( LD) 
+ b5 * log(OCTA) + ε 

Όπου, 

ROE = η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

ROA = η απόδοση του ενεργητικού 

TA = σύνολο ενεργητικού 

ΕΤΑ= Ο λόγος ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 
(Capital Adequacy) 

PL = ο λόγος των προβλέψεων για δάνεια και απαιτήσεις προς το σύνολο των δανείων 
(Credit Risk 1) 

LD = ο λόγος του συνόλου των δανείων προς το σύνολο των καταθέσεων (Credit Risk 
2) 
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OCTA = ο λόγος του συνόλου των λειτουργικών εξόδων προς το σύνολο του 
ενεργητικού   (Operational Expenses) 

C=σταθερά 

ε = διαταραχτικός όρος (error term) 

5.3 Αποτελέσματα Εμπειρικής Έρευνας - Στατιστική Ανάλυση 

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης παρουσιάζονται παρακάτω.  

Αποτελέσματα παλινδρόμησης ROA 

Αρχικά, προβάλλονται τα αποτελέσματα με εξαρτημένη μεταβλητή την απόδοση του 

ενεργητικού (ROA) και έπειτα τα αποτελέσματα με εξαρτημένη μεταβλητή την 

απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.  

Μεταβλητές Συντελεστής t-statistic Sig* VIF 

C -5,9792 -2,9295 0,0046 N/A 

ETA 1,7222 4,9587 0,0000 2,743 

PL -0,4421 -2,3294 0,0229 1,161 

LD 0,5241 0,9703 0,3354 2,081 

OCTA 0,1341 0,2524 0,8015 1,999 

TA 0,3846 2,4252 0,0180 2,633 

R-squared 0,265    

*επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, εξαρτημένη ROA 

Πίνακας 5-1 Αποτελέσματα παλινδρόμησης ROA με ανεξάρτητες μεταβλητές  

Ο παραπάνω πίνακας μας δείχνει τα αποτελέσματα της πρώτης παλινδρόμησης. 

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγραμμικότητας καθώς οι τιμές VIF 

(VIF collinearity diagnostics) για κάθε μεταβλητή είναι κάτω από 10.  

Επιπρόσθετα, βρήκαμε ότι η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών (ΕΤΑ) επηρεάζει 

στατιστικώς σημαντικά (με Sig να τείνει στο μηδέν) την απόδοση του συνόλου του 

ενεργητικού. Συγκεκριμένα, αν η κεφαλαιακή επάρκεια αυξηθεί κατά 1% τότε ο 
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δείκτης ROA θα αυξηθεί κατά 1,7% μιας και υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών.    

Επίσης, ο πιστωτικός κίνδυνος, όπως μετριέται ως ο λόγος το προβλέψεων προς τα 

δάνεια (PL) , φαίνεται να επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά (Sig=2,29% <5%) και 

αρνητικά το δείκτη ROA. Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος κατά 1% 

τότε αυτό θα επιφέρει μείωση κατά 0,44% στην απόδοση του συνόλου του 

ενεργητικού.  

Ακόμη, το μέγεθος μιας τράπεζας (ΤΑ) φαίνεται να επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά 

(Sig=1,8%<5%) και θετικά το δείκτη ROA. Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί το σύνολο του 

ενεργητικού κατά 1% τότε αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του δείκτη απόδοσης του 

ενεργητικού κατά 0,38%. Επίσης, οι υπόλοιπες ανεξάρτητες μεταβλητές δεν 

επηρεάζουν το δείκτη ROA.  

Η πιστοληπτική ικανότητα ως ο λόγος του συνόλου των δανείων προς το σύνολο των 

καταθέσεων (LD) και τα λειτουργικά κόστη (OCTA) δεν φαίνονται να επηρεάζουν 

στατιστικά σημαντικά την απόδοση του ενεργητικού. 

Τέλος, ο δείκτης R-squared δείχνει πόσο αποτελεσματική είναι η παλινδρόμηση μας. 

Για διαστρωματικά στοιχεία (panel data), που χρησιμοποιούμε, είναι σύμφωνα με 

την θεωρία αποδεκτή μιας τιμή ανάμεσα στο 0.20 και το 0.30.  
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Αποτελέσματα παλινδρόμησης ROΕ 

 

Μεταβλητές Συντελεστής t-statistic Sig* VIF 

C -6,3759 -3,0443 0,0033 N/A 

ETA 0,5773 1,6143 0,1112 1,7790 

PL -0,4493 -2,2836 0,0256 1,1458 

LD 0,5581 1,0098 0,3163 1,1320 

OCTA 0,1065 0,1962 0,8451 1,7827 

TA 0,3692 2,2810 0,0258 2,6238 

R-squared 0,239    

*επίπεδο σημαντικότητας α=0,05, εξαρτημένη ROE 

Πίνακας 5-2 Αποτελέσματα παλινδρόμησης ROE με ανεξάρτητες μεταβλητές  

Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα του παραπάνω πίνακα παρουσιάζουν τις επιδράσεις 

των ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE).  

Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγραμμικότητας για το γεγονός ότι η 

τιμές VIF για κάθε μεταβλητή είναι κάτω από 10.  

Επίσης, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο πιστωτικός κίνδυνος, όπως μετριέται ως ο 

λόγος το προβλέψεων προς τα δάνεια (PL), επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά 

(Sig=2,6% <5%) και αρνητικά το δείκτη ROE. Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί ο πιστωτικός 

κίνδυνος κατά 1% τότε αυτό θα επιφέρει μείωση κατά 0,45% στην απόδοση των ιδίων 

κεφαλαίων.  

Ακόμη, το μέγεθος μιας τράπεζας (ΤΑ) φαίνεται να επηρεάζει στατιστικώς σημαντικά 

(Sig=2,6%<5%) και θετικά το δείκτη ROΕ. Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί το σύνολο του 

ενεργητικού κατά 1% τότε αυτό θα οδηγήσει σε αύξηση του δείκτη απόδοσης του 

ενεργητικού κατά 0,37%. Τέλος, βρήκαμε ότι καμία άλλη ανεξάρτητη μεταβλητή δεν 

φαίνεται να επηρεάζει την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων για τον ελληνικό τραπεζικό 

κλάδο.  
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Η κεφαλαιακή επάρκεια (ΕΤΑ), η πιστοληπτική ικανότητα ως ο λόγος του συνόλου 

των δανείων προς το σύνολο των καταθέσεων (LD) και τα λειτουργικά κόστη (OCTA) 

δεν φαίνονται να επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά την απόδοση του ενεργητικού. 

Ανακεφαλαιωτικά: 

• Θετικά φαίνεται να επηρεάζει τους δείκτες κερδοφορίας το μέγεθος της 

τράπεζας σε επιβεβαίωση των ερευνών των Scott (2011), Alexiou (2009) και 

Χάλκου (2004). 

• Επίσης θετικά επηρεάζει και η κεφαλαιακή επάρκεια την κερδοφορία σε 

συμφωνία και με τους Σταικούρα (2009) και Athanasoglou, Brissimis και Delis 

(2001). 

• Ακόμη ο πιστωτικός κίνδυνος, όπως μετριέται ως ο λόγος το προβλέψεων 

προς τα δάνεια (PL) φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά τους δείκτες 

κερδοφορίας σε συμφωνία με τους Alexiou (2009), Σταικούρα (2009) και 

Athanasoglou, Brissimis και Delis (2001). 

• Τέλος η πιστοληπτική ικανότητα ως ο λόγος του συνόλου των δανείων προς 

το σύνολο των καταθέσεων (LD) και τα λειτουργικά κόστη (OCTA) δεν 

φαίνονται να επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τους δείκτες. 
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Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά καταλήγουμε στο ότι ο τραπεζικός κλάδος αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό τμήμα της οικονομίας και της κοινωνίας. Για να είναι ισχυρή μια οικονομία 

πρέπει και το χρηματοπιστωτικό της σύστημα να είναι ισχυρό. Ο ρόλος του είναι 

καθοριστικός για τη χρηματοδότηση του δημοσίου, των επιχειρήσεων και των 

νοικοκυριών, καθώς επίσης και για τη διενέργεια πλήθους άλλων διαμεσολαβητικών 

εργασιών. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να εξετάσουμε το τραπεζικό και 

χρηματοπιστωτικό σύστημα από την πλευρά της σύστασής του, της δομή του και του 

τρόπου λειτουργίας του. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην συνέχεια γίνεται ειδική 

αναφορά στα οικονομικά στοιχεία που διέπουν την χώρα μας στην υφιστάμενη 

οικονομική κατάσταση την οποία διανύει.  

Παρατηρήσαμε πως οι διεθνείς τάσεις προ οικονομικής κρίσης στις Τράπεζες 

περιλάμβαναν ενίσχυση του τραπεζικού προϊόντος γενικότερα. Ειδικότερα όμως στις 

ΗΠΑ είχαμε από τη μια υιοθέτηση εναλλακτικών χρηματοοικονομικών 

διαμεσολαβητών αλλά και διατήρηση του επιπέδου δανεισμού σε σταθερά επίπεδα. 

Στην Ελλάδα ο δείκτης δανείων προς συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε ως απόρροια 

του ταχύτερου ρυθμού πιστωτικής επεκτάσεως από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο . 

Η ανάλυση της διάρθρωσης του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος μας έδειξε 

περαιτέρω ενοποίηση και συγκέντρωση του συστήματος σε 4 Συστημικές τράπεζες: 

Eurobank, Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank με απώτερο στόχο την 

δημιουργία μεγάλων, ισχυρών και υγιών τραπεζών για την αντιμετώπιση της κρίσης 

που βίωσε το σύστημα. Κρίση που το ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα βίωσε με καθυστέρηση συγκριτικά με το αμερικανικό κυρίως 

λόγω της μικρής συμμετοχής στα χαρτοφυλάκια των ευρωπαϊκών τραπεζών, των 

τοξικών ομολόγων της αμερικανικής αγοράς. Η πραγματική κρίση χτύπησε μόλις 

υπήρξε αδυναμία δανεισμού του δημοσίου τομέα πράγμα που έβαλε σε κίνηση το 

ντόμινο που έφερε την χρηματοπιστωτική κρίση και στην Γηραιά Ήπειρο απόρροια 

της έντονης σχέσης του ευρωπαϊκού και ελληνικού τραπεζικού τομέα με την ΕΚΤ και 

τα κρατικές χρηματοοικονομικά προϊόντα (κρατικά ομόλογα). Επιδιώχθηκε από τα 
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την Ελληνική Κυβέρνηση η αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης με κρατική 

ενίσχυση με ένα μεγάλο πρόγραμμα ανακεφαλαιοποίησης των συστημικών 

ιδρυμάτων και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε αυτήν. Η πλήρης εξυγίανση 

αποτελεί ακόμη στόχο στην μακρά πορεία της ανάκαμψης. 

Διαπιστώσαμε μέσα από την ανάλυση των τραπεζικών ισολογισμών πως οι τράπεζες 

χαρακτηρίζονται από ιδιομορφίες που τις ξεχωρίζουν από τις κοινές επιχειρήσεις. Πιο 

συγκεκριμένα χαρακτηρίζονται από χαμηλό βαθμό λειτουργικής μόχλευσης, υψηλό 

βαθμό χρηματοοικονομικής μόχλευσης, υψηλή ρευστότητα για να καλύψουν 

πιθανές αποσύρσεις καταθέσεων και τέλος τα στοιχεία του ισολογισμού 

αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από χρηματοοικονομικά προϊόντα. Οι 

ιδιομορφίες των τραπεζών έχουν αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας τους 

σε σχέση με τα επενδυμένα κεφάλαια και την αντιμετώπιση αυξημένων κινδύνων 

έτσι μπορούν να λειτουργούν με πολύ μικρά περιθώρια κέρδους. 

Κατόπιν έγινε προσπάθεια να μελετήσουμε τους προσδιοριστικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν το δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) καθώς και το δείκτη 

απόδοσης του συνόλου του ενεργητικού (ROA) για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. 

Επιλέχθηκαν μετά από ανάλυση της βιβλιογραφίας οι κατά το δυνατόν 

αντιπροσωπευτικοί ώστε να υπάρξει μια σφαιρική ανάλυση των παραγόντων. Πιο 

συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν: το σύνολο του Ενεργητικού έτσι ώστε να γίνει 

κατάταξη μεγέθους σε μικρές, μεσαίες ή μεγάλες. Επίσης ο λόγος ιδίων κεφαλαίων 

προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού για να μετρήσουμε την κεφαλαιακή 

επάρκεια. Επιπρόσθετα, ο λόγος των προβλέψεων για δάνεια και απαιτήσεις προς το 

σύνολο των δανείων ως δείκτης για την πιστοληπτική ικανότητα. Ακόμη, ο λόγος του 

συνόλου των δανείων προς το σύνολο των καταθέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και αυτός ως  μέτρηση της ρευστότητας και κατά συνέπεια ως δείκτης πιστοληπτικής 

ικανότητας . Τέλος, ο λόγος του συνόλου των λειτουργικών εξόδων προς το σύνολο 

του ενεργητικού δείχνει πόσο υψηλά είναι τα λειτουργικά κόστη μια τράπεζας σε 

σχέση με το μέγεθος της  

Τα συμπεράσματα της παλινδρόμησης έδειξαν πως: 
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 η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών επηρεάζει θετικά την απόδοση του 

συνόλου του ενεργητικού. Συγκεκριμένα, αν η κεφαλαιακή επάρκεια αυξηθεί 

κατά 1% τότε ο δείκτης ROA θα αυξηθεί κατά 1,7%. 

 Επίσης, ο πιστωτικός κίνδυνος, όπως μετριέται ως ο λόγος το προβλέψεων 

προς τα δάνεια, φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά το δείκτη ROA. 

Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος κατά 1% τότε αυτό θα 

επιφέρει μείωση κατά 0,44% στην απόδοση του συνόλου του ενεργητικού.  

 Ακόμη, το μέγεθος μιας τράπεζας φαίνεται να επηρεάζει θετικά το δείκτη 

ROA. Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί το σύνολο του ενεργητικού κατά 1% τότε αυτό 

θα οδηγήσει σε αύξηση του δείκτη απόδοσης του ενεργητικού κατά 0,38%. 

 Επίσης, ο πιστωτικός κίνδυνος φαίνεται να επηρεάζει αρνητικά το δείκτη ROE. 

Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί ο πιστωτικός κίνδυνος κατά 1% τότε αυτό θα 

επιφέρει μείωση κατά 0,45% στην απόδοση των ιδίων κεφαλαίων.  

 Ακόμη, το μέγεθος μιας τράπεζας φαίνεται να επηρεάζει θετικά το δείκτη 

ROΕ. Συγκεκριμένα, αν αυξηθεί το σύνολο του ενεργητικού κατά 1% τότε αυτό 

θα οδηγήσει σε αύξηση του δείκτη απόδοσης του ενεργητικού κατά 0,37%. 

 Οι υπόλοιποι παράγοντες που ερευνήσαμε δεν επηρεάζουν στατιστικά 

σημαντικά τα ROE και ROA. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι διοικήσεις των τραπεζών, για να επιτύχουν αύξηση της 

αποδοτικότητας στο μέλλον, πρέπει να: 

• επιδιώξουν αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας με ενίσχυση του μετοχικού 

κεφαλαίου της τράπεζας προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού,  

• να εφαρμόσουν μια πιο συντηρητική πολιτική στην έκδοση δανείων και 

• να επιδιώξουν την αύξηση του μεγέθους των ιδρυμάτων, είτε με ενίσχυση των 

δραστηριοτήτων η με συγχωνεύσεις και εξαγορές στον ευρύτερο τραπεζικό 

τομέα.  
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