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δεκαετία με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας ενιαίας εσωτερικής αγοράς. Λόγο 

λοιπόν της ενιαίας αυτής αγοράς ενσωματώνεται ένα κίνητρο για τα τραπεζικά 

ιδρύματα και τα κάνει να επικεντρωθούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, 
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2) αν και πόσο επηρεασμένη είναι η τραπεζική αποτελεσματικότητα στο 

σύνολο του δείγματος λόγο των διάφορων αναταραχών στις 

χρηματοπιστωτικές αγορές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, πριν από την πιστωτική 

κρίση που ξεκίνησε στα τέλη του 2007 οι ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές γίνονται 

όλο και πιο ολοκληρωμένες. Ο συνδυασμός της απορρύθμισης και της τεχνολογικής 

αλλαγής συνέβαλαν στη σταδιακή διαδικασία της οικονομικής ολοκλήρωσης και 

του αυξημένου ανταγωνισμού στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών  

(ΕΚΤ 2010). Τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα διαδραματίζουν έναν μοναδικό ρόλο 

στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης καθώς η αύξηση του 

ανταγωνισμού σε όλα τα τμήματα της αγοράς χρηματοπιστωτικών προϊόντων 

αναμένεται να συμβάλλει στη μείωση των τιμών και του κόστους, καθώς και στο 

όφελος για την εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Τα ευρωπαϊκά τραπεζικά 

συστήματα έχουν βιώσει τις συνέπειες της ισχυρής αυτής ανισορροπίας και 

αναταραχής που έχει προκληθεί στην παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά. Η κρίση 

αυτή και οι αναταραχές επέστησαν την προσοχή στη σημασία των μελετών για τον 

εντοπισμό των παραγόντων που εξηγούν τις αδυναμίες στα χρηματοπιστωτικά 

συστήματα σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

Παρ' όλα αυτά, στην Ευρώπη δεν υπάρχει σαφής συναίνεση σχετικά με την 

απόδειξη της αυξανόμενης ενοποίησης και ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αγορών. 

Κάποιες εμπειρικές μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 

αποδεικτικά στοιχεία για την ολοκλήρωση, ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές αγορές 

χρήματος, αλλά και σε κάποιο βαθμό στις αγορές ομολόγων και μετοχών (Cabral 

κ.τ.λ. 2002, Hartmann κ.τ.λ. 2003, Guiso κ.τ.λ. 2004, Manna  2004, Cappiello κ.τ.λ. 

2006, Bos και Schmiedel  2007). Άλλες εμπειρικές μελέτες έχουν καταλήξει στο 

συμπέρασμα ότι οι ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές απέχουν ακόμα κατά 

πολύ από την επίτευξη της ολοκλήρωσης (Gardener κ.τ.λ. 2002, Schure κ.τ.λ. 2004, 

Dermine 2006, European Central Bank  2008, Gropp και Kashyap 2008, Affinito και 

Farabullini, 2009). 

Ωστόσο η παρατηρούμενη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση έχει ενισχυθεί με 

μεγαλύτερη απορρύθμιση και τεχνολογικές αλλαγές. Αυτές οι προοδευτικές 
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αλλαγές έχουν ενθαρρύνει τις τράπεζες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. 

Καθώς οι τράπεζες προσπαθούν να επιτύχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η 

αύξηση του επιπέδου του ανταγωνισμού μπορεί να τις οδηγήσει να αναλάβουν 

υπερβολικό κίνδυνο (Hellman κ.τ.λ. 2000). Για το λόγο αυτό έχουμε δει ρύθμισης 

του χρηματοπιστωτικού τομέα τονίζοντας τη σημασία της κεφαλαιακής επάρκειας 

για την αντιστάθμιση των εν λόγω κινδύνων. 

Υπάρχει ήδη ένα μεγάλο σκέλος της βιβλιογραφίας σχετικά με την ανάλυση 

των προσδιοριστικών παραγόντων της αποδοτικότητας και ιδίως σχετικά με την 

εμπειρική μέτρηση της απόδοσης κέρδους και κόστους των τραπεζικών ιδρυμάτων 

(Altunbas 2001, Goddard 2001, Williams και Nguyen 2005, Kasman και Yildirim 2006, 

Barros 2007, Berger 2007, Hughes και Mester 2008, Sturm και Williams 2010). 

Πράγματι όταν ένα τραπεζικό σύστημα κατανέμει αποτελεσματικά τους 

οικονομικούς πόρων για παραγωγική διαδικασία είναι ένας ισχυρός μηχανισμός για 

την οικονομική ανάπτυξη (Levine 1997).  

Η έρευνα για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας με τη μέθοδο της 

εκτίμηση του αποτελεσματικού συνόρου έχει λάβει τη διαδεδομένη προσοχή των 

ερευνητών μετά τη θεμελιώδη μελέτη του Farrell (1957). 

Ο Farrell (1957) ανέλυσε τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μια 

παραγωγική μονάδα μπορεί να είναι αναποτελεσματική είτε επιτυγχάνοντας 

μικρότερη από τη μέγιστη διαθέσιμη εξόδων από μια καθορισμένη ποσότητα 

εισροών (τεχνικά αναποτελεσματική) ή με το να μην αγοράζουν το καλύτερο πακέτο 

εισροών με δεδομένες τις τιμές τους (αναποτελεσματικότητα κατανομής).  

  

Η ανάλυση της αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τον Farrell (1957) μπορεί να 

εξηγηθεί στο Διάγραμμα 1.1. 
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(Πηγή: Luis R. Murillo - Zamorano 2004) 

 

Διάγραμμα 1.1: Τεχνική αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα κατανομής 

 

 

Υποθέτοντας ότι υπάρχουν σταθερές οικονομίες κλίμακας (Constant Return 

to Scale-CRS), σύμφωνα με τον Farrell (1957) το αποτελεσματικό σύνορο 

περιγράφετε πλήρως από την καμπύλη παραγωγής ΥΥ’ που παριστάνει τον ελάχιστο 

συνδυασμό εισροών ανά μονάδα παραγωγής που χρειάζονται για την παραγωγή 

μιας μονάδας προϊόντος.  

Έτσι, σε αυτό το πλαίσιο, κάθε σύνολο εισροών που βρίσκετε κατά μήκος της 

καμπύλης παραγωγής θεωρείται ως τεχνικά αποτελεσματικό, ενώ κάθε σημείο 

πάνω και προς τα δεξιά της, όπως το σημείο P, προσδιορίζει τεχνική 

αναποτελεσματικότητα δεδομένου ότι η ποσότητα των εισροών που 

χρησιμοποιείται για την παραγωγή μιας εκροής είναι παραπάνω από αρκετή.  

Ως εκ τούτου, η απόσταση RP που βρίσκετε κατά μήκος της καμπύλης OP μας 

δείχνει την τεχνική αναποτελεσματικότητα των παραγωγών που βρίσκονται στο 

σημείο P. Η απόσταση αυτή αντιπροσωπεύει το ποσό κατά το οποίο όλες οι εισροές 

μπορούν να μειωθούν χωρίς να μειωθεί η ποσότητα της παραγωγής. 

Γεωμετρικά το επίπεδο της τεχνικής αναποτελεσματικότητα που συνδέεται με το 

σημείο P μπορεί να εκφραστεί με το λόγο RP/OP, και ως εκ τούτου η τεχνική 
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αποτελεσματικότητα (ΤΕ) του παραγωγού υπό ανάλυση (1-RP/ΟP) θα δίνεται από 

τη σχέση OR /OP. 

Εάν οι πληροφορίες σχετικά με τις με τις τιμές της αγοράς είναι γνωστές 

καθώς και ο στόχος (π.χ. ελαχιστοποίηση του κόστους), ο δείκτης της τιμής των 

εισροών ανακλάτε από την καμπύλη CC’ και η αναποτελεσματικότητα κατανομής 

των πόρων μπορεί επίσης να προέρχεται από την καμπύλη παραγωγής που 

απεικονίζεται στο Διάγραμμα 1.1. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική απόσταση 

δίνεται από το τμήμα της γραμμής  SR η οποία σε σχετικούς όρους θα είναι ο λόγος 

SR/OR.  

Όσον αφορά το συνδυασμό ελάχιστου κόστους των εισροών δίνεται από το σημείο 

R '. Η παραπάνω αναλογία δείχνει τη μείωση του κόστους που ένας παραγωγός θα 

είναι σε θέση να επιτύχει αν μετακινηθεί από το σημείο (R), όπου είναι μόνο 

τεχνικά αποτελεσματικό στο σημείο (R’) όπου είναι και τεχνικά αποτελεσματικό 

(Technical Efficiency) αλλά υπάρχει και αποτελεσματικότητα κατανομής (Allocated 

Efficiency). Ως εκ τούτου, η αποτελεσματική κατανομή πόρων (ΑΕ) η οποία 

χαρακτηρίζει την παραγωγή στο σημείο P δίνεται από το λόγο OS/ΟR. 

Μαζί με τις έννοιες της τεχνικής αποτελεσματικότητας και της 

αποτελεσματικής κατανομής, ο Farrell (1957) περιγράφει ένα μέτρο το οποίο ο ίδιος 

ονόμασε  συνολική αποδοτικότητα όπου αργότερα μετονομάστηκε σε οικονομική 

αποτελεσματικότητα (Economic Efficiency). Το μέτρο αυτό προέρχεται από την 

αλληλεπίδραση και των δύο ειδών αποτελεσματικότητας (τεχνικής και 

αποτελεσματικότητα κατανομής), 

 

EE = TE x AE = OR/OP x OS/OR = OS/OP 

 

όπου η απόσταση (SP) που εμπεριέχεται στον ορισμό μπορεί επίσης να αναλυθεί σε 

όρους μείωσης κόστους. 

 

  Η έρευνα αυτή έχει χωριστεί σε προγραμματική και οικονομετρική 

προσέγγιση. Η έμφαση αυτής της έρευνας είναι να αξιολογήσει την απόδοση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως των τραπεζών, σε χωριστές μονάδες 
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παραγωγής και με κάποια πρότυπα να χωρίζει αυτές που έχουν καλές επιδόσεις 

από εκείνες που έχουν άσχημες. Η προσέγγιση του προγραμματισμού είναι 

ντετερμινιστική και μη παραμετρική, ενώ η οικονομετρική προσέγγιση είναι 

στοχαστική και παραμετρική. Αυτές οι προσεγγίσεις διαιρούνται περαιτέρω σε 

διαφορετικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας. Οι περεταίρω αυτές τεχνικές καθώς και οι προσεγγίσεις 

σχετικά με την μέτρηση της αποτελεσματικότητας θα αναλυθούν εκτενέστερα στο 

Κεφάλαιο 2. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν τουλάχιστον πέντε διαφορετικές τεχνικές 

απόδοσης που εφαρμόζονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε διάφορες χώρες. 

Δύο από αυτές είναι μη-παραμετρικές και τρείς παραμετρικές. 

Μη παραμετρικές μέθοδοι είναι η DEA (Data Envelopment Analysis) η οποία θα 

αναλυθεί στο Κεφάλαιο 5 και η FDH (Free Disposal Hull). Η μέθοδος DEA στηρίζεται 

στο γραμμικό προγραμματισμό, όπου ο καλύτερος συνδυασμός εισροών και 

εκροών σχηματίζουν το αποτελεσματικό σύνορο που πάνω σε αυτό βρίσκονται οι 

πλέον αποτελεσματικές επιχειρήσεις (τράπεζες) του δείγματος. Η μέθοδος αυτή 

μετρά την σχετική και όχι την απόλυτη αποτελεσματικότητα και αυτό διότι δεν 

γνωρίζουμε την πιο αποτελεσματική επιχείρηση. Δηλαδή σε ένα δείγμα 

επιχειρήσεων θα μας δώσει την πιο αποτελεσματική επιχείρηση του δείγματος και 

σε περίπτωση που το δείγμα αλλάξει θα αλλάξουν και τα αποτελέσματα. Το 

αποτελεσματικό σύνορο σύμφωνα με τη DEA είναι ένας γραμμικός συνδυασμός 

που έχει ως βάση το σύνολο των βέλτιστων παρατηρήσεων, αποδίδοντας μια κυρτή 

καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων. Τέλος η μέθοδος αυτή δεν απαιτεί ρητό 

καθορισμό της μορφής της παραγωγής ή τη σχέση κόστους ( Rangan κ.τ.λ 1988, Aly 

κ.τ.λ 1990, Ferrier και Lovel 1990). Μια ειδική περίπτωση της μεθόδου DEA 

αναφέρεται στην μέθοδο της ελεύθερης διάθεσης κύτους (FDH).  

Τρείς παραμετρικές μέθοδοι είναι οι ακόλουθες. H Stochastic Frontier Approach, η 

Thick Frontier Approach και η Distribution Frontier Approach (Aigner, Lovell, Schmidt 

1977, Battese και Corra 1977, Meeusen και Van den Broeck 1977 ). 

Διάφοροι παράγοντες μπορούν να δημιουργήσουν διαφορές απόδοσης και 

να αλλάξουν το μέτρο τους σε τραπεζικούς τομείς των κρατών. Από τη μία πλευρά 

οι διαφορές στο λειτουργικό τους περιβάλλον μπορούν να προκαλέσουν διαφορά 
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αποδόσεων αλλά και οι διοικητικές ικανότητες από την άλλη μπορεί να 

προκαλέσουν ένα χάσμα απόδοσης. Η διοικητική ικανότητα ορίζεται από την 

άποψη της επαρκούς κατανομής των πόρων και της επωφελούς αξιοποίησης των 

τεχνολογικών ευκαιριών. Εθνικές αποκλίσεις σε επιχειρησιακό περιβάλλον μπορεί 

να οφείλονται στις μακροοικονομικές διαφορές ή σε ανόμοια χαρακτηριστικά των 

οικονομικών υποδομών και του θεσμικού συστήματος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα για το ρόλο και τις επιδόσεις της 

αποτελεσματικότητας του τραπεζικού κλάδου έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 

εκτίμηση της τραπεζικής αποτελεσματικότητας, εξηγώντας τις διαφορές στις 

επιδόσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων και των χωρών. Δεδομένου ότι η δομή της 

ευρωπαϊκής τραπεζικής έχει αλλάξει και μάλιστα με ταχύ ρυθμό, πρωταρχικό 

κίνητρο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι η ακόμα πιο γρήγορη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας τους.  

Παρά το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή έρευνα στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών 

δεν ανταποκρίνεται ακόμη στις συνθήκες  καταγραφής των ΗΠΑ, έχει αυξηθεί πάρα 

πολύ δεδομένου ότι οι δυναμικές αλλαγές εισήχθησαν στη δομή της ευρωπαϊκής 

τραπεζικής.  

Στην έρευνά τους για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας στον τραπεζικό 

τομέα οι Berger και Humphrey (1997) ανέδειξε τρεις κύριες αδυναμίες: α) την 

έλλειψη διεθνούς συγκρίσεις μεταξύ των τραπεζών β) την έλλειψη μελετών που 

συγκρίνουν τα αποτελέσματα απόδοσης που επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας 

διαφορετικές μεθοδολογίες γ) την έλλειψη μελετών που διερευνούν τη σχέση 

μεταξύ αποτελεσματικότητας και  κερδοφορίας στον τραπεζικό τομέα. 

Η έλλειψη σύγκρισης σε διεθνές επίπεδο είναι μεγαλύτερη στην Ευρώπη, όπου η 

δημιουργία της ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα οδηγήσει κατά 

πάσα πιθανότητα σε ένα διαγωνισμό μεταξύ των εθνικών τραπεζικών συστημάτων 

των ευρωπαϊκών χωρών.  

Η ιδέα της απόδοσης της παραγωγικής μονάδας εισήχθη για πρώτη φορά 

από τον Farrell (1957), υπό την έννοια του «μέτρου προσανατολισμού» (oriented 

measure). Η τεχνική αποτελεσματικότητα συνδέεται με την δυνατότητα αποφυγής 

σπατάλης, με την παραγωγή δηλαδή τόσον εκροών (προϊόντων) όσον επιτρέπει η 

χρήση των εισροών (output oriented measure) ή χρησιμοποιώντας λιγότερες 

εισροές απ’ ότι είναι ο στόχος της παραγωγής (input oriented measure). 
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Αυτή η αποτελεσματικότητα μετράται με τη σύγκριση των παρατηρούμενων και 

βέλτιστων τιμών στην παραγωγή, τα έξοδα, τα έσοδα, τα κέρδη κ.τ.λ. Ως εκ τούτου, 

μπορούμε να αναλύσουμε την τεχνική αποτελεσματικότητα, όσον αφορά την 

απόκλιση σε σχέση με ένα αποτελεσματικό σύνορο. 

Η βιβλιογραφία προτείνει δύο προσεγγίσεις για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας: τη μαθηματική προσέγγιση προγραμματισμού (μη 

παραμετρική) και την οικονομετρική προσέγγιση (παραμετρική). 

Οι περισσότερες από τις εμπειρικές μελέτες σχετικά με τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας των τραπεζών χρησιμοποιούν είτε μη παραμετρικές 

μεθόδους, ιδιαίτερα τη μέθοδο DEA (Data Envelopment Analysis) - Περιβάλλουσα 

Ανάλυση Δεδομένων είτε παραμετρικές μεθόδους, όπως η Stochastic Frontier 

Analysis (SFA) - στοχαστική προσέγγιση, η οποία βασίζεται στην οικονομική 

βελτιστοποίηση (μεγιστοποίηση των κερδών ή ελαχιστοποίηση του κόστους) για την 

ανάλυση της αποτελεσματικότητας.  

Με την συμβολή του Farrell (1957) η SFA έχει αναπτυχθεί από τους (Aigner 

κ.τ.λ. 1977, Meeusen και Van den Broeck  1977, Stevenson 1980, Battese 

και Coelli 1988/1992/1995, Frerier και Lowell 1990, Kumbhakar και Lovell 2000, 

Altunbas κ.τ.λ 2001 και Coelli κ.τ.λ 2005). 

Υπάρχει ένα σκέλος της βιβλιογραφίας που επικεντρώνετε στην ετερογένεια 

των τραπεζικών ιδρυμάτων, εξηγώντας τις διαφορές στους όρους απόδοσης που 

οφείλονται είτε στο μέγεθος του τραπεζικού ιδρύματος (Altunbas κ.τ.λ. 2005, 

Kasman και Yildirim 2006, Lensink κ.τ.λ. 2008), είτε στην ιδιοκτησία (Bonin κ.τ.λ. 

2005, Kasman και Yildirim 2006, Lensink κ.τ.λ. 2008), είτε στην τεχνολογική πρόοδο 

(Wheelock and Wilson 1999, Berger 2003, Casu κ.τ.λ. 2004), είτε στη 

χρηματοοικονομική απορύθμιση (Kumbhakar κ.τ.λ. 2001, Vives 2001, Goddard κ.τ.λ. 

2007). 

Οι Berger και Humphrey (1997) δείχνουν ότι οι 60 από τις 122 μελέτες που 

πραγματοποίησαν χρησιμοποιούν παραμετρικές τεχνικές μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας και είχαν σαν αποτέλεσμα να βρουν ανεπαρκές το 15%  

περίπου του δείγματος (σε σύγκριση με το 28% που βρήκαν ανεπαρκές με χρήση 

μη-παραμετρικών μεθόδων).  
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Συνολικά όμως ένα γενικό συμπέρασμα από τη βιβλιογραφία είναι  ότι οι 

τράπεζες  θα είναι πιο αποτελεσματικές στη μείωση του κόστους τους με τη μίμηση 

των βέλτιστων πρακτικών κόστους παρά με την αύξηση του μεγέθους τους  

(scale economies) ή τη διαφοροποίηση (scope economies). 

Η πλειονότητα των ευρωπαϊκών μελετών έχουν επικεντρωθεί στο θέμα των 

οικονομιών κλίμακας και φάσματος σε μεμονωμένες χώρες και για συγκεκριμένους 

τύπους τραπεζών. Πιο πρόσφατες βιβλιογραφίες έχουν επιχειρήσει να εκτιμήσουν 

την X-efficiency σε διάφορες ευρωπαϊκές τραπεζικές αγορές. 

Σε μια δημοσίευση του ο Vanette (1998), χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία 

translog για να συγκρίνει το κόστος και το κέρδος της αποτελεσματικότητας των 

ευρωπαϊκών τραπεζών. Η ανάλυση της οικονομικής αποδοτικότητας των τραπεζών 

βασίζεται στην παραδοχή ότι η απόδοση της κάθε μεμονωμένης τράπεζας μπορεί 

να περιγραφεί από μια συνάρτηση παραγωγής που συνδέει τις τραπεζικές εκροές 

με τις αναγκαίες τραπεζικές εισροές. Ωστόσο, δεν υπάρχει συναίνεση σχετικά με τον 

ορισμό των τραπεζικών εκροών. Η συζήτηση γίνετε κατά κύριο λόγο για τον ειδικό 

ρόλο των καταθέσεων, διότι μπορεί να θεωρηθεί τόσο ως εισροή όσο και ως και 

εκροή στη συνάρτηση παραγωγής. 

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με την προσέγγιση της παραγωγής, οι τράπεζες 

παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δάνεια και τις καταθέσεις, όπως και 

άλλοι παραγωγοί αγαθών ή υπηρεσιών που χρησιμοποιούν εργασία και κεφαλαίο 

σαν παραγωγικούς συντελεστές (εισροές) στη συνάρτηση παραγωγής (βλέπε Berger 

και Humphrey, 1991, Resti 1997, Rossi κ.τ.λ. 2005). Από την άλλη η προσέγγιση της 

διαμεσολάβησης θεωρεί ότι οι τραπεζικοί οργανισμοί είναι κυρίως διαμεσολαβητές 

που κατανέμουν τους παραγωγικούς συντελεστές από τις πλεονασματικές 

οικονομικές μονάδες στις ελλειμματικές, οι οποίες δεν είναι ζημιογόνες απλά 

χρειάζονται υποστήριξη για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις. Οι τράπεζες 

προσελκύουν καταθέσεις και άλλα κεφάλαια με τη χρήση της εργασίας και άλλων 

εισροών όπως η τεχνολογία, τα κτίρια, ο  εξοπλισμός, ή μετατρέπουν αυτά τα 

κεφάλαια σε δάνεια και επενδύσεις σε χρεόγραφα. Αυτή η προσέγγιση έχει 

χρησιμοποιηθεί από τους (Sealey και Lindley 1977, Berger και Mester 1997, 

Altunbas et al. 2001, Bos και Kool 2006, Barros et al. 2007). 
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Η έρευνα για την αποτελεσματικότητα είτε από την προσέγγιση της 

παραγωγής είτε από την προσέγγιση της διαμεσολάβησης βασίζεται στην εκτίμηση 

των αποτελεσματικών συνόρων με τους καλύτερα συνδυασμούς των διαφόρων 

εισροών και εκροών στη διαδικασία παραγωγής και στη συνέχεια την ανάλυση της 

απόκλισης από τα σύνορα που αντιστοιχεί στις απώλειες της απόδοσης. 

Όσον αφορά την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων οι προσδιοριστικοί 

παράγοντες μπορούν να χωριστούν μεταξύ εκείνων που είναι εσωτερικές και 

εκείνων που είναι εξωτερικές. Ως εσωτερικοί παράγοντες της κερδοφορίας των 

τραπεζών ορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζονται από τις αποφάσεις των 

μάνατζερ και τους στόχους πολιτικής.  

Ο  Zimmerman (1996) διαπίστωσε ότι οι αποφάσεις των μάνατζερ, ιδίως 

όσον αφορά τη συγκέντρωση του δανειακού χαρτοφυλακίου, ήταν ένας σημαντικός 

παράγοντας που συμβάλλει στην απόδοση των τραπεζών. Οι ερευνητές αποδίδουν 

συχνά την καλή απόδοση των τραπεζών στη διαχείριση της ποιότητας.  

Ο Haslem (1968/1969) υπολόγισε τον ισολογισμό και τους δείκτες 

αποτελεσμάτων χρήσης για όλες τις τράπεζες μέλη της Federal Reserve των ΗΠΑ, σε 

μια μελέτη διάρκειας δύο ετών. Τα αποτελέσματά έδειξαν τους δείκτες που 

σχετίζονται σημαντικά με την κερδοφορία, ιδιαίτερα δείκτες κεφαλαίου, τόκοι 

πληρωτέοι και εισπρακτέοι , μισθοί και ημερομίσθια. 

Ο Wall (1985) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση του ενεργητικού 

και του παθητικού, η διαχείριση της χρηματοδότησης και ο μη επιτοκιακός έλεγχος  

έχουν σημαντική επίδραση στην κερδοφορίας. 

Ένας αριθμός μελετών έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο έλεγχος των 

δαπανών είναι ο κύριος καθοριστικός παράγοντας της κερδοφορίας των τραπεζών. 

Η διαχείριση των εξόδων προσφέρει μια σημαντική και συνεχή ευκαιρία για 

βελτίωση της κερδοφορίας. Με το μεγάλο μέγεθος και τις μεγάλες διαφορές σε 

μισθούς και ημερομίσθια, η αποτελεσματική χρήση του εργατικού δυναμικού 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της σχετικής αποδοτικότητας. Οι δαπάνες 

προσωπικού είναι αντιστρόφως ανάλογες με την κερδοφορία, διότι οι δαπάνες 

αυτές μειώνουν το σύνολο των εργασιών της τράπεζας. 

 Ο Bourke (1989) σε μελέτη του λέγει ότι το επίπεδο των δαπανών 

προσωπικού φαίνεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στον τραπεζικό δείκτη ROA. 
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Ωστόσο, o Molyneux (1993) βρήκε μια θετική σχέση μεταξύ των δαπανών 

προσωπικού και των συνολικών κερδών. Όπως ο ίδιος δείχνει, υψηλά κέρδη από τις 

επιχειρήσεις σε οργανωμένη βιομηχανία μπορούν να διατεθούν με τη μορφή 

υψηλότερων δαπανών μισθοδοσίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

3.1 Βασικές  Έννοιες 

 

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει σημαντικό ρόλο στο να διαδραματίσει τη 

διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αποτελούν 

τα κύρια κανάλια διαμεσολάβησης μεταξύ αποταμιεύσεων και επενδύσεων σε μια 

χωρά. Το καλύτερο όριο χρηματοπιστωτικών συστημάτων  ποσοτικά συγκεντρώνει 

και διαπραγματεύεται όλους τους λειτουργικούς κινδύνους και υποκινεί τους 

αποταμιευτές να επενδύσουν, προσφέροντάς τους μια ανάλογη αμοιβή με την 

κλίμακα των αναλαμβανόμενων κινδύνων.  

Οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί όταν έχουν αποτελεσματική 

κινητοποίηση εξοικονόμησης από διάφορες πηγές και τις κατανέμουν στις 

περισσότερο παραγωγικές δραστηριότητες, ωφελεί όχι μόνο τους επενδυτές και 

τους δικαιούχους των επενδύσεων, αλλά και το σύνολο της οικονομίας (Gulde, 

Patillo and Christensen, 2006).  

Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η τεράστια έμφαση που έχει δοθεί 

στη βελτίωσης της αποτελεσματικότητας του τραπεζικού τομέα. Έχει αναγκάσει 

δηλαδή τα τραπεζικά ιδρύματα να λειτουργούν πιο κοντά στη «βέλτιστη πρακτική» 

ή αλλιώς την αποτελεσματική λειτουργία της παραγωγής. Δεδομένου αυτού λοιπόν 

έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σε εγχώρια αλλά και παγκόσμια επίπεδα 

σχετικά με την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα των τραπεζών. 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

τραπεζικών ιδρυμάτων στη διεθνή βιβλιογραφία είναι αρκετοί. Ωστόσο μπορούν να 

χωριστούν σε παραμετρικές και μη-παραμετρικές καθώς και σε μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας μέσω χρηματοοικονομικών δεικτών. 

Παρόλο που οι δύο μέθοδοι (παραμετρική και μη-παραμετρική) είναι 

παρόμοιες, εκτιμάται πως η  μέτρηση της αποτελεσματικότητας με χρήση μη 
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παραμετρικών μεθόδων αποδίδουν χαμηλότερες εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα 

έχουν μεγαλύτερη διασπορά. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα οριστεί η έννοια της αποτελεσματικότητας 

και θα αναλυθούν τα είδη της. Ακόμη θα παρουσιαστούν οι μέθοδοι μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυμάτων.  

 

 

3.2 Ορισμός Αποτελεσματικότητας 

 

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν πολλοί ορισμοί σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

Ο Farrell (1957), εξέφρασε την αποτελεσματικότητα των μονάδων 

παραγωγής με το δείκτη συνολικής παραγωγικότητας ο οποίος εκφράζει τη σχέση 

μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος, μιας επιχείρησης, ενός 

οικονομικού κλάδου, οικονομικού τομέα ή μιας οικονομίας γενικά, και των πόρων 

(εισροών), που έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραγωγική διαδικασία (όπως είναι η 

εργασία, ο εξοπλισμός, τα υλικά κ.α.) για την παραγωγή των προϊόντων και 

υπηρεσιών.  

 

 

 

 

Ορισμός:  Ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός είναι αποτελεσματικός όταν με 

δεδομένους τους συντελεστές παραγωγής (εισροές) μεγιστοποιεί το παραγόμενο 

προϊόν (εκροές). Εναλλακτικά, η αποτελεσματικότητα ορίζεται ως η ελαχιστοποίηση 

των συντελεστών παραγωγής (εισροών) για μια δεδομένη ποσότητα παραγόμενου 

προϊόντος (εκροών). 

Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα, γενικά αναφέρεται στον καθορισμό του 

συνδυασμού των διαθέσιμων πόρων μιας επιχείρησης (τράπεζας κ.τ.λ.) προς 

μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της.  
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3.3 Συνολική Αποτελεσματικότητα  

 

Η συνολική αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων μπορεί να αναλυθεί σε 

αποτελεσματικότητας κλίμακας (scale efficiency), αποτελεσματικότητα πεδίου 

(scope efficiency) καθώς και σε αποτελεσματικότητα κόστους (cost efficiency), με 

την τελευταία να χωρίζεται σε τεχνική αποτελεσματικότητα (technical efficiency) και 

αποτελεσματικότητα κατανομής (allocative efficiency). 

Η τράπεζα έχει αποτελεσματικότητα κλίμακας όταν δραστηριοποιείται σε 

περιοχή όπου υπάρχουν σταθερές αποδόσεις κλίμακας. Η αποτελεσματικότητα 

πεδίου συμβαίνει όταν η τράπεζα λειτουργεί σε διαφορετικά διαφοροποιημένες 

θέσεις.  

Όταν η τράπεζα μεγιστοποιεί τις εκροές με δεδομένο το επίπεδο των 

εισροών, έχουμε τεχνική αποτελεσματικότητα. Αποτελεσματική κατανομή πόρων 

συμβαίνει όταν η τράπεζα επιλέγει τα έσοδα μεγιστοποιώντας το συνδυασμό των 

αποτελεσμάτων. Θεωρητικά, μια τράπεζα είναι πλήρως αποτελεσματική αν παράγει 

το επίπεδο των εκροών και το συνδυάζει με τη μεγιστοποίηση των κερδών και την 

ελαχιστοποίηση του κόστους. 

Ωστόσο, στην πραγματικότητα, οι περισσότερες τράπεζες δεν είναι πλήρως 

αποτελεσματικές. Υπάρχουν διάφορες πηγές αναποτελεσματικότητας 

στον τραπεζικό κλάδο. 

  Η προέλευση του σημαντικότερου προβλήματος είναι οι διαφορές των 

διευθυντικών ικανοτήτων στο να ελέγχουν το κόστος για κάθε συγκεκριμένη 

κλίμακα ή πεδίο παραγωγής (Saunder 1997). Αναφέρθηκε επίσης ότι κατά μέσο 

όρο, το κόστος των τραπεζών ήταν περίπου 20% πάνω από το αποτελεσματικό 

σύνορο. Αυτό σημαίνει ότι μια τράπεζα κατά μέσο όρο έχει κόστος περίπου 20% 

περισσότερο από ό, τι μια «αποτελεσματική» τράπεζα ενώ παράγουν τα ίδια 

προϊόντα.  

Οι περισσότερες από τις πηγές των ανεπαρκειών προκαλούνται από 

ακατάλληλη λειτουργία, όπως η υπερβολική χρήση της εργασίας σε 

υποκαταστήματα και χρηματοοικονομική αναποτελεσματικότητα, όπως οι 

υπερβολικοί τόκοι που καταβάλλονται για την εξόφληση των δανείων. 
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3.3.1 Αποτελεσματικότητα Κλίμακας - Scale Εfficiency 

 

Η αποτελεσματικότητα κλίμακας επικεντρώνετε κυρίως στο μέγεθος της 

επιχείρησης δηλαδή στη σχέση μεταξύ του μέσου κόστους και του επιπέδου 

παραγωγής. Στον τραπεζικό τομέα, η καμπύλη μέσου κόστους έχει σχήμα U, με τις 

μεσαίες τράπεζες να είναι ελαφρώς πιο αποτελεσματικές από ότι είναι οι πολύ 

μεγάλες ή οι πολύ μικρές τράπεζες. 

Η κύρια αβεβαιότητα που εκφράζεται σύμφωνα με τον Humphrey (1990) 

είναι η θέση της τράπεζας η οποία βρίσκετε σε σημείο κάτω από την καμπύλη του 

μέσου κόστους στο σημείο αποδοτικότητας κλίμακας (scale efficiency point).  

Τα τελευταία χρόνια λόγο της αύξησης των εξαγορών και των συγχωνεύσεων 

στον τραπεζικό τομέα το ενδιαφέρον οικονομίες κλίμακες έχει αυξηθεί. Οι 

οικονομίες κλίμακας είναι το επιπλέον κόστος που προκύπτει με την αύξηση της 

παραγωγής του προϊόντος και οφείλονται στον αντίστροφη σχέση μεταξύ της 

ποσότητας που παράγεται και στα ανά μονάδα πάγια έξοδα. Όσο δηλαδή 

μεγαλύτερη είναι η ποσότητα ενός αγαθού που παράγεται, τόσο χαμηλότερο είναι 

το ανά μονάδα σταθερό κόστος (επειδή αυτές οι δαπάνες δεν αλλάζουν με την  

μεταβολή του επιπέδου παράγωγης). Οι οικονομίες κλίμακας μπορούν επίσης να 

μειώσουν το μεταβλητό κόστος ανά μονάδα προϊόντος λόγω της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας και των συνεργιών. Ακόμη οι οικονομίες κλίμακας μπορούν 

να ταξινομηθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: α) εσωτερική η οποία προκύπτει μέσα 

από την εταιρεία και β) εξωτερική η οποία προέρχονται από εξωγενείς παράγοντες, 

όπως το μέγεθος της βιομηχανίας. 

Από την άλλη όσον αγορά τη μεθοδολογία translog που χρησιμοποίησε ο 

Vanette (1998), για να συγκρίνει το κόστος και το κέρδος της αποτελεσματικότητας 

των ευρωπαϊκών τραπεζών, οι McAllister και McManus (1993) πρότειναν ότι η 

συχνή χρήση της δίνει μια φτωχή προσέγγιση όταν εφαρμόζεται σε τράπεζες όλων 

των μεγεθών. Η συνάρτηση translog δεν δίνει μια λογική συνολική προσέγγιση 

επειδή αναγκάζει μεγάλες και μικρές τράπεζες να βρίσκονται στο ασύμμετρο σχήμα 

U ray - μέση καμπύλη κόστους και απαγορεύει άλλες δυνατότητες, όπως η καμπύλη 
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μέσου κόστους που πέφτει σε κάποιο σημείο εξόδου και στη συνέχεια παραμένει 

σταθερή. 

Έτσι, στην περίπτωση όπου βρέθηκαν άσκοπες δαπάνες για μεγάλες 

τράπεζες να είναι απλά η αντανάκλαση που επιβλήθηκε από τις οικονομίες που 

διαπιστώθηκαν για τις μικρές τράπεζες. Επιπλέον, η προσέγγιση translog μπορεί να 

παρουσιάζεται ελάχιστα μακριά από το μίγμα μέσου προϊόντος, το οποίο μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας κλίμακας επειδή 

οι μεγάλες τράπεζες τείνουν να έχουν πολύ διαφορετικό προϊόν από τη μέση  

τράπεζα. 

Οι McAllister και McManus (1993) έδωσαν λύση στο πρόβλημα αυτό 

αντικαθιστώντας το translog με μια από της μη παραμετρικές διαδικασίες 

εκτίμησης. Άλλη μια καινοτομία τους είναι να προσθέσουν ένα στοιχείο που λείπει 

από τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας κλίμακας, τον κίνδυνο. 

Δείχνουν ότι χαρτοφυλάκια τραπεζικών δανείων αυξάνουν το μέγεθος τους μέχρι 

περίπου $ 1 δις και μετά η τυπική απόκλιση τους πέφτει απότομα, πιθανώς λόγω 

της  διαφοροποίησης. 

Η μείωση του κινδύνου μειώνει το ποσό του κεφαλαίου που πρέπει να 

κατέχεται από την τράπεζα για να κρατήσει την έκθεση των πιστωτών σε κίνδυνο σε 

ένα δεδομένο επίπεδο. Επειδή το κεφάλαιο είναι η πιο ακριβή οριακή πηγή 

χρηματοδότησης δημιουργεί μια οικονομία κλίμακας με την οποία οι τράπεζες 

μπορούν να μειώσουν το μέσο κόστος των κεφαλαίων τους, καθώς αυξάνετε η 

κλίμακα κρατώντας ένα μικρότερο ποσοστό κεφαλαίου. Αυτό αντιπροσωπεύει μια 

βελτίωση σε σχέση με τις δύο προηγούμενες προσπάθειες που έγιναν για να 

ενσωματώσουν τον κίνδυνο στη συνάρτηση κόστους για τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, μεταξύ των οποίων και συγκεκριμένου κινδύνου, αλλά δεν 

περιλαμβάνουν το κόστος της, το οποίο μετράται από τις διατάξεις του κινδύνου για 

τις αποθεματικές ζημίες από δάνεια τα οποία αντανακλούν τις αναμενόμενες ζημίες 

παρά τον κίνδυνο ή τη διακύμανση των ζημιών (Hughes and Mester 1992). 

Οι οικονομίες κλίμακας θεωρητικά ισχύουν μόνο για αποτελεσματικά 

σύνορα και η χρήση των δεδομένων από τις τράπεζες εκτός αποτελεσματικού 

συνόρου θα μπορούσε να μπερδέψει τις οικονομίες κλίμακας. 
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Οι Berger & Humphrey (1991), ο Berger (1992), οι McAllister & McManus 

(1993), καθώς και ο Mester (1993) έχουν συγκρίνει την αποτελεσματικότητα 

κλίμακας εντός και εκτός αποτελεσματικού συνόρου και βρήκαν μικρές διαφορές. 

 

 

3.3.2 Αποτελεσματικότητα πεδίου - Scope Εfficiency 

 

Προηγούμενες μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα πεδίου για τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρουσιάζουν ακόμη περισσότερα προβλήματα από 

τις μελέτες κλίμακας. Ο βαθμός των οικονομιών πεδίου μετρά την 

ποσοστιαία μεταβολή του κόστους παραγωγής, αν εξειδικευμένες εταιρείες σε 

αντίθεση με μία και μόνο επιχείρηση παράγει τραπεζικά προϊόντα. Εάν το μέτρο 

είναι θετικό, υπάρχουν οικονομίες φάσματος και οι τράπεζας που παράγουν πολλά 

προϊόντα είναι πιο αποτελεσματικές από αρκετές εξειδικευμένες τράπεζες. Εάν το 

μέτρο είναι αρνητικό, υπάρχουν προβλήματα λόγω πεδίου και οι εξειδικευμένες 

τράπεζες λειτουργούν περισσότερα αποτελεσματικά.  

Ωστόσο έχουν αναγνωριστεί τρία μεγάλα προβλήματα. . Πρώτον, υπάρχει 

πρόβλημα στην εφαρμογή της προδιαγραφής translog για την αξιολόγηση ή δοκιμή 

για τις οικονομίες πεδίου (scope economies). Το δεύτερο πρόβλημα παρουσιάζεται 

στον υπολογισμό των οικονομιών πεδίου και το ότι συχνά υπάρχουν ελάχιστα ή 

καθόλου στοιχεία σχετικά με τις επιχειρήσεις που ειδικεύονται. Στον τραπεζικό 

τομέα σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις παράγουν ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων 

που αναφέρονται στην συνάρτηση κόστους. Το τρίτο αναγνωρισμένο πρόβλημα 

στην αξιολόγηση των οικονομιών πεδίου είναι ότι η χρήση των δεδομένων δεν είναι 

σχετική με το αποτελεσματικό σύνορο. Όπως και στην περίπτωση των οικονομιών 

κλίμακας οι οικονομίες πεδίου ορίζονται μόνο από τα αποτελεσματικά σύνορα, έτσι 

τα δεδομένα έξω από τα σύνορα θα μπορούσαν να συγχέουν τις οικονομίες πεδίου 

με τις X-efficiencies. 

 Εμπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι δεν ακολουθείται ο τρόπος των οικονομιών 

πεδίου. Οι μελέτες δείχνουν ότι η αποδοτικότητα του κόστους των τραπεζών που 
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προσφέρουν μια ποικιλία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και όσων προσφέρουν 

λίγες μόλις υπηρεσίες θα πρέπει να είναι ταυτόσημες.  

O Mester (1993) βρίσκει τεράστιες διαφορές μεταξύ των οικονομιών πεδίου 

εντός και εκτός του αποτελεσματικού συνόρου. 

 

 

3.3.3 Αποτελεσματικότητα Κόστους – Cost Εfficiency 

 

Η αποτελεσματικότητα κλίμακας που αναλύθηκε παραπάνω αγνοεί τη σημασία των 

τιμών των εισροών και το βαθμό που αυτές επηρεάζουν το κόστος παραγωγής. Ένας 

περιεκτικός δείκτης που έρχεται να τα συμπεριλάβει είναι ο δείκτης 

αποτελεσματικότητας κόστους.  

Σύμφωνα με την αποτελεσματικότητα κόστους μια επιχείρηση είναι 

αποτελεσματική όταν παράγει με το ελάχιστο δυνατό κόστος όταν οι τιμές των 

παραγωγικών συντελεστών είναι δεδομένες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσετε η 

τεχνική αποτελεσματικότητα (technical efficiency) και η αποτελεσματικότητα 

κατανομής (allocative efficiency). O Farrell μέσα από τη βιβλιογραφία του βοήθησε 

στο να γίνει κατανοητός ο όρος της αποτελεσματικότητας και ήταν αυτός ο οποίος 

«άνοιξε το δρόμο» για τον εμπειρικό υπολογισμό της τεχνικής 

αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας κατανομής.  

 

Τεχνική Αποτελεσματικότητα - Τechnical Εfficiency 

 

Η τεχνική αποτελεσματικότητα μετρά την ικανότητα μιας επιχείρησης να παράγει τη 

βέλτιστη απόδοση από ένα δεδομένο το σύνολο εισροών (Farrell 1957). 

Ουσιαστικά, η έννοια της τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι βασισμένη στη  

σχέση μεταξύ των εισροών (inputs) και των εκροών (outputs). Είναι δηλαδή η 

ικανότητα μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με 

το βέλτιστο συνδυασμό των παραγωγικών συντελεστών με δεδομένη την 

τεχνολογία.  Σύμφωνα με τους Debreu (1951) και Farrell (1957) τεχνική 

αποτελεσματικότητα είναι η δυνατότητα της οικονομικής μονάδας να παράγει το 
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μέγιστο δυνατό συνδυασμό εκροών για κάθε δεδομένο συνδυασμό εισροών 

(output based). Εναλλακτικά τεχνική αποτελεσματικότητα είναι η ικανότητα της 

οικονομικής μονάδας να διατηρεί τους παραγωγικούς της συντελεστές, με την 

παραγωγή δεδομένων εκροών από τη χρήση του ελάχιστου δυνατού συνδυασμού 

εισροών (input based). Όσο αυξάνονται οι δύο δείκτες (input/output)  σε σχέση με 

τη μονάδα τόσο αυξάνεται η τεχνική αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Αν ο 

δείκτης τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι ίσος με τη μονάδα τότε η οικονομική 

μονάδα επιτυγχάνει απόλυτη τεχνική αποτελεσματικότητα (από πλευράς εισροών 

και εκροών). 

Μια εταιρεία λέγεται ότι είναι τεχνικά αποτελεσματική, αν παράγει την μέγιστη 

ποσότητα εκροών με την ελάχιστη ποσότητα των εισροών, όπως εργασία, κεφάλαιο 

και τεχνολογία. 

Διαφορετικά, ο Debreu (1951) και ο Farrell (1957) όρισαν το ακόλουθο μέτρο 

της τεχνικής αποτελεσματικότητας γνωστό και ως μέτρο Debreu-Farrell. Ένα μείον 

την ανώτατη αναλογική μείωση όλων των συντελεστών παραγωγής που 

εξακολουθεί να επιτρέπει την παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Μια τιμή 

ίση με τη μονάδα υποδεικνύει τεχνική αποτελεσματικότητα ενώ μια βαθμολογία 

μικρότερη από τη μονάδα δείχνει τη σοβαρότητα των τεχνικών 

αναποτελεσματικότητας. 

Σύμφωνα με Koopmans (1951) μια τράπεζα είναι τεχνικά αποτελεσματική 

εάν μια αύξηση στην ισχύ της εκροής απαιτεί μια μείωση σε τουλάχιστον ένα άλλο 

προϊόν ή μια αύξηση σε τουλάχιστον μία εκροή. Εναλλακτικά η μείωση σε κάθε 

εισροή απαιτεί αύξηση σε τουλάχιστον μία άλλη εισροή ή μία μείωση σε 

τουλάχιστον μία εκροή. 

 

Αποτελεσματικότητα Κατανομής (Αllocative Efficiency) 

 

 Αναφέρεται στη δυνατότητα να επιλεγεί ο βέλτιστος συνδυασμός εισροών για να 

παραχθεί μια συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος στο ελάχιστο κόστος, με 

δεδομένες τις τιμές των εισροών. 
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Τόσο η τεχνική αποτελεσματικότητα όσο και η αποτελεσματικότητα 

κατανομής μπορούν να μετρηθούν με τις δύο κύριες προσεγγίσεις, την προσέγγιση 

των εισροών (input oriented) και την προσέγγιση των εκροών (output oriented). 

Εάν μια εταιρεία είναι αποτελεσματική τόσο τεχνικά όσο και από πλευράς 

κατανομής πόρων τότε είναι αποτελεσματική από άποψη κόστους. 

Τα ερωτήματα τα οποία θέτονται από οικονομολόγους είναι: Ποιός είναι ο 

βέλτιστος συνδυασμός εισροών ώστε το προϊόν (έξοδο) που θα παραχθεί να έχει το 

ελάχιστο κόστος; Πόσο μπορούν να αυξηθούν τα κέρδη με την ανακατανομή των 

πόρων; 

Αποτελεσματική κατανομή πόρων ο Farrell (1957) αποκάλεσε την τιμή 

αποτελεσματικότητας που αναφέρεται στην ικανότητα μιας επιχείρησης να επιλέξει 

το βέλτιστο συνδυασμό των εισροών με δεδομένες τις τιμές. Μια εταιρεία λέγεται 

ότι έχει πετύχει αποτελεσματική κατανομή πόρων αν λειτουργεί με τον βέλτιστο 

συνδυασμό εισροών. Η παραδοσιακή προσέγγιση για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας απαιτεί κατανομή των τιμών των εισροών (Atkinson και 

Cornwell 1994, Green 1997, Kumbhakar 1991, Kumbhakar και Tsionas 2005, Oum 

και Zhang 1995) οι οποίες είναι σχεδόν διαθέσιμες στην πραγματικότητα. 

Αυτό εξηγεί γιατί εμπειρικές μελέτες αποτελεσματικότητας κατανομής πόρων έχουν 

υψηλή συγκέντρωση σε ορισμένες βιομηχανίες (ιδιαίτερα των τραπεζών), επειδή οι 

πληροφορίες σχετικά με την τιμή της εισροής μπορούν να ληφθούν. Ο λόγος που 

δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για την αποτελεσματικότητα κατανομής είναι γιατί η 

πολυπλοκότητα της αποσύνθεσης της αποτελεσματικότητας κόστους στα στοιχεία 

της τεχνικής αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας της κατανομής 

αποτελεί δύσκολο οικονομετρικό πρόβλημα για την διαμόρφωση των 

παραμετρικών ορίων. Γι’ αυτό, οι ερευνητές προτιμούν είτε να αγνοούν την 

αποτελεσματικότητα κατανομής, είτε να επιβάλουν ειδικούς περιορισμούς για να 

τους ενσωματώσουν σ’ ένα πλαίσιο στοχαστικού ορίου (stochastic frontier 

framework) ή σε μια οποιαδήποτε προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

 

4.1 Μέτρηση Κερδοφορίας  

 

Η μέτρηση της κερδοφορίας των τραπεζικών ιδρυμάτων σύμφωνα με αρκετές 

βιβλιογραφικές πηγές γίνετε με τη χρήση αριθμοδεικτών. Οι δείκτες που 

υπολογίζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι οι εξής: 

 

 Δείκτης ROE (Return on Equity) 

 

 

 

Παραλλαγή του παραπάνω δείκτη είναι ο εξής : 

 

 

 

Ο δείκτης ROE μετρά τη χρηματοοικονομική κερδοφορία από την πλευρά των 

μετόχων και το επιτόκιο απόδοσής τους, ενώ παράλληλα υπολογίζει σε γενικές 

γραμμές το καθαρό κέρδος που αυτοί λαμβάνουν μέσα από την επένδυση των 

κεφαλαίων τους (Viverita, 2008). 
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 Δείκτης ROA (Return on Assets) 

 

 

 

Παραλλαγή του παραπάνω δείκτη είναι ο εξής : 

 

 

 

 Δείκτης καθαρού περιθωρίου ή καθαρού κέρδους (Net Profit Margin) 

 

 

 

Ο δείκτης αυτός αντανακλά την αποτελεσματικότητα της Διοίκησης στον έλεγχο 

εξόδων καθώς και τις πολιτικές τιμολόγησης των προϊόντων της επιχείρησης. Από 

τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης. 

 

 

 Κερδοφόρα στοιχεία Ενεργητικού = Σύνολο ενεργητικού - Ενσώματες 

Ακινητοποιήσεις ή Πάγια Περιουσιακά στοιχεία - Ασώματες Ακινητοποιήσεις ή Άυλα 

Περιουσιακά Στοιχεία - Επενδυτικά Ενσώματα Πάγια Στοιχεία - Ταμείο και 

διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο 

περισσότερα έσοδα παράγονται από τα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Viverita (2008), ο δείκτης ΝΙΜ για μια υγιή τράπεζα 

πρέπει να είναι τουλάχιστον 4%. 
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4.2 Μέτρηση Αποτελεσματικότητας  

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εμφανίζονται αρκετές διαφορετικές μέθοδοι μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων γενικά αλλά και των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων και τραπεζών. Οι παραπάνω μέθοδοι αυτοί μπορούν να διαχωριστούν 

σε τρείς κατηγορίες  

 

 (Πολλαπλοί) Χρηματοοικονομικοί δείκτες ανάλυσης αποτελεσματικότητας 

 

 Παραμετρικές μέθοδοι – Stochastic Frontier Approach, Thick Frontier 

Approach και Distribution-Free Approach 

 

 Μη παραμετρικές μέθοδοι - Data Envelopment Analysis 

 

 

4.2.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί λογιστικά δεδομένα και συγκρίνει τα περιουσιακά 

στοιχεία, τα εισοδήματα και τα ίδια κεφάλαια (τις αναλογίες), είτε πριν είτε μετά τη 

μεταρρύθμιση με σκοπό τη μέτρηση της επίδοσης είτε της τράπεζας ως σύνολο, είτε 

του κάθε υποκαταστήματος ξεχωριστά. Υπάρχουν διάφορες μελέτες που μετρούν 

την επίδοση των τραπεζών παρατηρώντας τις μεταβολές διαφόρων 

χρηματοοικονομικών δεικτών.  

 

Σημαντικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες:  

 

 Δείκτης Αποτελεσματικότητας (Efficiency Ratio, ER) 

 

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας συνδέει τα λειτουργικά έσοδα με τα 

λειτουργικά έξοδα. Γενικότερα, χρησιμοποιείται ως ένα εργαλείο κριτικής 

ανάλυσης αποτελεσματικότητας και λήψης αποφάσεων.  
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Ορίζεται ως: 

 

 

 

Ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού του ανωτέρω δείκτη είναι Λειτουργικά 

έξοδα / κέρδη προ φόρων, προβλέψεων και εκτάκτων εσόδων – εξόδων. Εκφράζει 

το ποσοστό των κερδών που καταναλώνονται για λειτουργικά έξοδα. Όσο 

μικρότερη είναι η τιμή του τόσο αποτελεσματικότερη είναι η λειτουργία της 

τράπεζας, αφού απαιτείται μικρότερο μέρος εσόδων για να καλυφθούν τα έξοδα 

της τράπεζα. Μία τιμή γύρω στο 50% θεωρείται γενικά βέλτιστη τιμή. Μία αύξηση 

του δείκτη αποτελεσματικότητας καταδεικνύει είτε αύξηση κόστους, είτε μείωση 

κερδών. 

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return on Assets)1 

 

Ορίζεται ως: 

 

 

 

Από τον ορισμό του δείκτη βλέπουμε ότι μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το 

πόσο αποτελεσματικό είναι το μάνατζμεντ της επιχείρησης, ώστε να αξιοποιεί τα 

στοιχεία του ενεργητικού με κατάλληλο τρόπο ώστε να παράγουν έσοδα. Σύμφωνα 

με την ταξινόμηση του Golin (2001), οι τράπεζες κατατάσσονται ως ακολούθως στον 

Πίνακα 3.1 ανάλογα με τις τιμές του ROA: 

 

 

 

 

 

1.Ο δείκτης ROA περιλαμβάνετε και εδώ γιατί δεν είναι ένας απλός δείκτης κερδοφορίας είναι και δείκτης αποτελεσματικότητας. 
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Πίνακας 4.1 

Τιμή ROA 
Κατάταξη Τραπεζών 

 
< 0,5 Αδύναμες 

0,5% - 1,0% Μέτριες 

1,0% - 2,0% Καλές 

> 2,0% Πολύ καλές 

> 2,5% 
Λειτουργία «Καρτέλ», είτε υψηλός 

πιστωτικός κίνδυνος, είτε έκτακτα έσοδα 

 

 

 Δείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) 2 

 

 

 

Από τον ορισμό του δείκτη βλέπουμε ότι συσχετίζει τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό 

των ιδίων κεφαλαίων που έχουν επενδυθεί στην τράπεζα. Τα ίδια κεφάλαια είναι 

ουσιαστικά το ποσό που έχουν επενδύσει οι μέτοχοί της και αντιπροσωπεύουν την 

πρώτη πίστωση της επιχείρησης για την εκκίνηση της λειτουργίας της. Ωστόσο, ο  

δείκτης ROE είναι κάτι περισσότερο από ένα μέτρο του κέρδους, είναι ένα μέτρο της 

αποδοτικότητας. Ένας αυξανόμενος ROE δείχνει ότι μια εταιρεία αυξάνει την 

ικανότητά της να παράγει κέρδη χωρίς να χρειάζεται τόσα ίδια κεφάλαια. Επίσης, 

δείχνει πόσο αποτελεσματικό είναι το μάνατζμεντ της επιχείρησης στο να 

αναπτύσσει τα κεφάλαια των μετόχων. Μερικές βιομηχανίες τείνουν να έχουν 

υψηλότερη απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με άλλες. Ως εκ τούτου, οι 

συγκρίσεις των αποδόσεων των ιδίων κεφαλαίων είναι γενικά πιο σημαντικές 

ανάμεσα στις εταιρείες του ιδίου κλάδου, καθώς και ο ορισμός του «υψηλού» ή 

«χαμηλού» λόγου αποδοτικότητας πρέπει να γίνει μέσα στο ίδιο πλαίσιο. 

 

2. Ο δείκτης ROE περιλαμβάνετε και εδώ γιατί δεν είναι ένας απλός δείκτης κερδοφορίας είναι και δείκτης αποτελεσματικότητας. 
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 Συνολική λειτουργική αποτελεσματικότητα των τραπεζών 

 

Η συνολική λειτουργική αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι ίση 

με το άθροισμα των συνολικών εξόδων προς τα συνολικά έσοδα. 

Με τον όρο λειτουργικά έσοδα αναφερόμαστε στα έσοδα που προκύπτουν από το 

άθροισμα των λογαριασμών: Έσοδα τόκων + Έσοδα προμηθειών + (-) κέρδη (ζημίες) 

από χρηματοοικονομικά στοιχεία + λοιπά έσοδα + άλλους σχετικούς λογαριασμούς  

που υπάρχουν σε κάθε τράπεζα. Όσο μικρότερος είναι αυτός ο δείκτης, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η λειτουργική αποτελεσματικότητα της τράπεζας, δηλαδή μπορεί 

να καλύπτει τα έξοδά της και να αποκτά και κέρδη. 

 

 Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

 

 

 

Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης τόσο μεγαλύτερο 

μέρος των επενδύσεων της τράπεζας καλύπτεται με ξένα κεφάλαια. Η απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται με την αύξηση της χρηματοοικονομικής μόχλευσης 

αλλά παράλληλα αυξάνεται και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος από τη μη 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς τους πιστωτές της. 

 

 Δείκτης δαπανών προσωπικού προς έσοδα εκμετάλλευσης 

 

 

 

Με αυτό τον τρόπο εμφανίζονται οι δαπάνες του προσωπικού και της διοίκησης ως 

ποσοστό των συνολικών εσόδων. Προσοχή πρέπει να δοθεί και στη μείωση των 

εσόδων από αιτίες, όπως π.χ. η μείωση των επιτοκίων ή των χορηγήσεων 

(Αγγελίδης, 
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2009). Όσο μικρότερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο καλύτερα αντιμετωπίζει μια 

τράπεζα τη μείωση των εσόδων της. 

 

 Δείκτης δαπανών για τόκους προς σύνολο εξόδων 

 

Είναι το πηλίκο των δαπανών για τόκους προς το σύνολο των εξόδων. 

Συμπληρωματικά με τον προηγούμενο, ο δείκτης αυτός δείχνει ποιο ποσοστό 

των συνολικών εξόδων καταλαμβάνουν τα έξοδα για τόκους. 

Υπάρχουν ακόμα πολλοί τέτοιοι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας όπως ο 

δείκτης αμοιβής εργασίας, ο δείκτης κερδών ανά υπάλληλο, ο δείκτης χορηγήσεων 

ανά υπάλληλο κ.τ.λ. 

 

 Δείκτης αμοιβής εργασίας 

 

Είναι το πηλίκο των αμοιβών προσωπικού προς το συνολικό αριθμό των 

εργαζομένων. Από το δείκτη αυτό προκύπτει η ετήσια αμοιβή ανά εργαζόμενο η 

οποία εκφράζει το κόστος ενός παραγωγικού συντελεστή. 

 

Η μέθοδος των χρηματοοικονομικών δεικτών παρουσιάζει ωστόσο διάφορα 

μειονεκτήματα. Οι επικριτές λένε ότι κανένας δείκτης (συντελεστής) δεν μπορεί να 

συλλάβει όλο το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχουν οι τραπεζικοί οργανισμοί. Οι 

τραπεζικοί δείκτες μπορεί να έχουν σοβαρές παραμορφώσεις από τις διαφορές 

στην κεφαλαιακή διάρθρωση, τις λογιστικές πρακτικές για την υποβολή εκθέσεων 

και προβλέψεων, για τα επίπεδα πληθωρισμού, το φάσμα των επιχειρήσεων και τη 

σύνθεση του προϊόντος (Vittas, 1991). 

 

Διαφορές δεικτών κερδοφορίας και δεικτών αποτελεσματικότητας 

 

Οι δείκτες αποδοτικότητας και κερδοφορίας είναι εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

στη θεμελιώδη ανάλυση και βοηθούν τους επενδυτές στη λήψη αποφάσεων. Οι 

αριθμοδείκτες κερδοφορίας μετρούν την ικανότητα μιας εταιρείας να αποφέρει 

κέρδη μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και μετρά τη συνολική απόδοση της 
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εταιρίας μέσω των κερδών. Χρησιμοποιούνται για να συγκρίνουν την ικανότητα 

μιας εταιρείας να παράγει κέρδη και μπορεί να γίνει σύγκριση τόσο διαχρονικά όσο 

και με άλλες εταιρίες του κλάδου. Από την άλλη πλευρά, οι δείκτες απόδοσης  

χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν πόσο καλά μια εταιρεία χρησιμοποιεί τα 

περιουσιακά της στοιχεία και τις υποχρεώσεις της για τη δημιουργία εισοδήματος. 

Οι δείκτες αποδοτικότητας είναι πιο συγκεκριμένοι από ό, τι οι δείκτες 

κερδοφορίας, καθώς χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες μετρήσεις της εταιρείας να 

μετρηθεί η αποτελεσματικότητά της.  

 

 

4.2.2 Παραμετρικές Μέθοδοι  

 

Μια απλή συνάρτηση παραγωγής είναι της μορφής : Υ= α + β Χ + ε, με ε = ν + υ και  

όπου ν να είναι το στοχαστικό σφάλμα και υ η τεχνική αναποτελεσματικότητα. 

Υπό αυτή τη συναρτησιακή μορφή, τεχνική αποτελεσματικότητα είναι η 

ικανότητα μια τράπεζας να μεγιστοποιήσει το προϊόν της με δεδομένους τους 

παραγωγικούς συντελεστές που διαθέτει. 

Η έννοια αυτή διαφέρει από την αποτελεσματικότητα κατανομής η οποία 

αφορά την ικανότητα της τράπεζας να χρησιμοποιήσει τους παραγωγικούς 

συντελεστές σε βέλτιστες αναλογίες, με δεδομένες τις τιμές.. 

Το γινόμενο των δύο μας δίνει τη συνολική ή οικονομική αποτελεσματικότητα (Total 

or Economic Efficiency). 

 

Η συνάρτηση παραγωγής παίρνει μια συναρτησιακή μορφή και εκτιμάται με τη 

μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.  

 

 

Το u παίρνει τιμές 0 έως 1, με u=1 για την πλήρως αποτελεσματική τράπεζα. 
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Το βασικό ελάττωμα αυτής της μεθόδου είναι ότι πρέπει να δώσουμε 

συγκεκριμένη συναρτησιακή μορφή στη συνάρτηση παραγωγής. Πρόσφατες 

μελέτες προτείνουν τη μη παραμετρική εκτίμηση της γραμμικής συνάρτησης 

παραγωγής έτσι ώστε να αποφεύγεται αυτή η υπόθεση. Η ίδια ανάλυση μπορεί να 

επαναληφθεί για συναρτήσεις κόστους ή κερδοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση 

λαμβάνουμε τη τεχνική αποτελεσματικότητα κόστους και κέρδους αντίστοιχα. 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία οι παραμετρικές μέθοδοι μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας είναι η Stochastic Frontier Approach, η Thick Frontier 

Approach και η Distribution-Free Approach.   

 

 

4.2.2.1 Stochastic Frontier Approach 

 

Η SFA θεωρεί ότι η αναποτελεσματικότητα ακολουθεί μια ασύμμετρη ημι-κανονική 

κατανομή, ενώ οι τυχαίες διακυμάνσεις ακολουθούν μια συμμετρική κανονική 

κατανομή. Τα αποτελέσματα της αποτελεσματικότητας εξαρτώνται καθοριστικά 

από την συμμετρία των δεδομένων και οποιαδήποτε ανεπαρκή στοιχεία που είναι 

περισσότερο ή λιγότερο συμμετρικά κατανεμημένα θα τείνουν να μετρηθούν ως 

τυχαίο σφάλμα ή τυχαίες συνιστώσες σφάλματος που είναι περισσότερο ή λιγότερο 

ασύμμετρα διανεμημένα και θα έχουν την τάση να μετρηθούν ως 

αναποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα της SFA εξαρτώνται επίσης από την 

αυθαίρετη παραδοχή ότι οι X-efficiencies είναι ορθογώνιοι στη συνάρτηση κόστους 

εξωγενείς μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούνται για 

τον υπολογισμό της αποδοτικότητας κλίμακας. Η SFA έχει το πλεονέκτημα ότι 

αποδίδει καλά σε μικρά και θορυβώδη δείγματα. Για το λόγο αυτό ιδιαίτερα συχνά 

επιλέγεται για την ανάλυση τραπεζικών συστημάτων σε μεταβατικό στάδιο. Το 

κύριο μειονέκτημα της είναι ότι η συγκεκριμένη λειτουργική μορφή για συνοριακή 

παραγωγή πρέπει να θεωρηθεί.  
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4.2.2.2 Thick Frontier Approach 

 

Η ΤFΑ υποθέτει ότι οι αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες δαπάνες κατά το 

χαμηλότερο τεταρτημόριο μέσου κόστους των τραπεζών αντιπροσωπεύουν το 

τυχαίο σφάλμα, ενώ οι αποκλίσεις από τις προβλεπόμενες δαπάνες μεταξύ των 

υψηλότερων και χαμηλότερων τεταρτημορίων αντιπροσωπεύουν 

αναποτελεσματικότητα.  

Η TFA υπολογίζει ξεχωριστά τις συναρτήσεις κόστους για τα χαμηλότερα και 

υψηλότερα τεταρτημόρια μέσου κόστους. Τα κατάλοιπα για τις δύο συναρτήσεις 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν μόνο το τυχαίο σφάλμα, ενώ η προβλεπόμενη 

διαφορά μεταξύ των δύο συναρτήσεων θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τις διαφορές 

της Χ-efficiency. Η απόδοση που μετράται σύμφωνα με την ΤFΑ είναι προφανώς 

ευαίσθητη στις υποθέσεις για τις οποίες οι διακυμάνσεις είναι τυχαίες και τα οποία 

αντιπροσωπεύουν διαφορές στην απόδοση. 

 

 

4.2.2.3 Distribution-Free Approach 

 

Η DFA υποθέτει οι διαφορές απόδοσης είναι σταθερές στην πάροδο του χρόνου, 

ενώ το τυχαίο μέσο σφάλμα κατά μέσω όρο στην πάροδο του χρόνου. Το κόστος ή 

το κέρδος της λειτουργίας υπολογίζεται για κάθε περίοδο σε ένα σύνολο 

δεδομένων. Τα “residuals” κάθε ξεχωριστής παλινδρόμησης αποτελούνται από την 

αποτελεσματικότητα και το τυχαίο σφάλμα. 

Η προσέγγιση δωρεάν διανομής DFA απαιτεί ένα σταθερό επίπεδο απόδοσης με τον 

χρόνο που στην περίπτωση των υπό μετάβαση οικονομιών είναι δύσκολο να γίνει 

δεκτό. 
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4.2.3 Μη Παραμετρικές Μέθοδοι  

 

Η μέθοδος που αναπτύχθηκε από τον Farrell (1957) για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας της παραγωγής βασίζεται σε μια σειρά παραγωγικών 

δυνατοτήτων. Αυτό το σύνολο δυνατοτήτων παραγωγής αναπαριστάτε με μια 

καμπύλη ισοπαραγωγής.  

Σύμφωνα με αυτές τις προδιαγραφές και με το γεγονός ότι τα μέτρα 

απόδοσης του Farrell βασίζονται στα δεδομένα, καμία συγκεκριμένη λειτουργική 

μορφή δεν χρειάζεται να προκαθοριστεί. Το μέτρο της αποτελεσματικότητας της 

μονής εισόδου/εξόδου (single input/output) του Farrell είναι γενικευμένη μορφή 

της πολλαπλής εισόδου/εξόδου (multiple input/output) και αναδιατυπώθηκε ως 

ένα μαθηματικό πρόβλημα προγραμματισμού από τους Charnes, Cooper και 

Rhodes (1978). Οι Charnes, Cooper και Rhodes (1981) ονόμασαν τη μέθοδος που 

είχαν εισαγάγει οι ίδιοι το 1978 ως Data Envelopment Analysis (Στοιχεία 

Περιβάλλουσας Ανάλυσης). Περιέγραψαν επίσης τις σχέσεις δυαδικότητα καθώς 

και την υπολογιστική δύναμη. Αυτή η τεχνική αρχικά γεννήθηκε στην επιχειρησιακή 

έρευνα για τη μέτρηση και τη σύγκριση της σχετικής αποτελεσματικότητας, ενός 

συνόλου μονάδων λήψης αποφάσεων (Decision Making Units - DNU). Από εκείνη τη 

θεμελιώδη εργασία, πολυάριθμες θεωρητικές και εμπειρικές βελτιώσεις αυτής της 

τεχνικής έχουν εμφανιστεί στην παραγωγική αποδοτικότητα. 

Ο στόχος αυτής της μη παραμετρικής προσέγγισης στη μέτρηση της 

παραγωγικής αποδοτικότητας είναι να καθορίσει μια επιφάνεια (ένα σύνορο) για 

όλες τις παρατηρήσεις του δείγματος. Τα σημεία που βρίσκονται σε αυτή την 

επιφάνεια αντιπροσωπεύουν μια αποτελεσματική επιχείρηση (τράπεζα). Από την 

άλλη πλευρά, οι μονάδες που δεν βρίσκονται στην εν λόγω επιφάνεια μπορεί να 

θεωρηθούν ως αναποτελεσματικές και μια ατομική βαθμολογία 

αναποτελεσματικότητας θα υπολογίζεται για κάθε μία από αυτές. 

 Σε αντίθεση με στοχαστικές τεχνικές, η μέθοδος DEA μπορεί να θεωρηθεί 

αρχικά ως μη στατιστική τεχνική όπου οι βαθμολογίες αναποτελεσματικότητας και 

η επιφάνεια υπερκέρασης υπολογίζονται και δεν είναι κατ 'εκτίμηση. 
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Η DEA υποθέτει ότι δεν υπάρχουν τυχαίες διακυμάνσεις, έτσι ώστε όλες οι 

αποκλίσεις από τα εκτιμώμενα σύνορα να αντιπροσωπεύουν 

αναποτελεσματικότητα. Έχει το πλεονέκτημα ότι είναι η καλύτερη πρακτική 

αποτελεσματικών συνόρων γιατί τα αποτελέσματα προκύπτουν με βάση το δείγμα 

υπό έρευνα και δεν υπάρχει καμία ανάγκη για προκαταρκτικές υποθέσεις σχετικά 

με τη λειτουργική μορφή της. Αυτό δίνει στην τεχνική μεγάλες δυνατότητες για τον 

προορισμό του δείκτη αναφοράς βέλτιστων πρακτικών και την αξιολόγηση της 

απόδοσης των τραπεζών.  

Το κύριο μειονέκτημα της είναι ότι οι βαθμολογίες απόδοσης που 

προκύπτουν είναι πολύ ευαίσθητες στις ακραίες τιμές και τα πλήγματα αυτά 

αντιμετωπίζονται ως ένδειξη αναποτελεσματικότητας. 

 

 

4.3 Σύγκριση Παραμετρικών και Μη-παραμετρικών Μεθόδων 

  

Και στις δύο περιπτώσεις των παραμετρικών και μη παραμετρικών μεθόδων 

κατασκευάζεται ένα όριο αποτελεσματικής παραγωγής (ΚΠΔ) με βάση την 

αποτελεσματικότερη τράπεζα του δείγματος και κατόπιν λαμβάνονται οι αποκλίσεις 

των υπολοίπων τραπεζών από αυτό το όριο. Συνεπώς βρίσκουμε το επίπεδο της 

σχετικής αποτελεσματικότητας. 

Οι μη παραμετρικές μέθοδοι προτάθηκαν για πρώτη φορά από τον Farrell 

(1957) όπου επίλεξε αποδοτικές μονάδες παραγωγής προκειμένου να δημιουργήσει 

το αποτελεσματικό σύνορο παραγωγής "Efficient Frontier". Η διαδικασία 

εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από Charnes κ.τ.λ. (1978), οι οποίοι 

χρησιμοποιούσαν τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού (DEA - Data Envelopment 

Analysis). 

 Οι παραμετρικές μέθοδοι θεωρούνται πιο εξελιγμένα σε σύγκριση με τις μη 

παραμετρικές τεχνικές, όπου η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας βασίζεται σε 

οικονομική βελτιστοποίηση. Οι παραμετρικές μέθοδοι είναι σε θέση να 

ενσωματώνουν τόσο κατανομή πόρων όσο και εισροών τεχνικής 

αποτελεσματικότητας.  
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Οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι είναι η Stochastic Frontier Approach (SFA), η 

οποία είναι στοχαστική και παραμετρική, και η Data Envelopment Analysis (DEA), η 

οποία είναι ντετερμινιστική και μη παραμετρική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

DEA ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Η μέθοδος DEA είναι μια μαθηματική τεχνική προγραμματισμού για την ανάπτυξη 

της παραγωγής συνόρων και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε σχέση με τα 

εν λόγω σύνορα (Charnes κ.τ.λ. 1978). Οι βέλτιστες πρακτικές παραγωγής συνόρων 

για ένα δείγμα τραπεζών κατασκευάζεται τμηματικά μέσω ενός γραμμικού 

συνδυασμού από πραγματικές αντιστοιχίες εισροών/εκροών που τα συγκρίνει με 

τις εισροές και εκροές όλων των τραπεζών του δείγματος (Thanasoulis 2001). Κάθε 

τράπεζα λαμβάνει μια βαθμολογία αποτελεσματικότητας από 0 έως 1. Τα 

αποτελέσματα είναι μόνο σε σχέση με τις τράπεζες του δείγματος. Οι υψηλότερες 

βαθμολογίες δείχνουν την πιο αποτελεσματική τράπεζα του δείγματος. 

 Ένα από τα γνωστά πλεονεκτήματα της DEA είναι ότι λειτουργεί σχετικά 

καλά με μικρά δείγματα. Άλλα πλεονεκτήματα της DEA είναι ότι δεν απαιτεί 

παραδοχές σχετικά με την κατανομή της αναποτελεσματικότητας και δεν απαιτεί 

ιδιαίτερη λειτουργική μορφή στα δεδομένα για τον προσδιορισμό των πλέον 

αποτελεσματικών τραπεζών.  

Ωστόσο, η DEA υπόκειται επίσης σε κάποιους περιορισμούς. Από την άλλη 

έχει δύο γνωστές αδυναμίες. Υποθέτει ότι τα δεδομένα είναι απαλλαγμένα από 

σφάλματα μέτρησης και είναι ευαίσθητη σε ακραίες τιμές. Ο (Coelli et al., 2005) 

επισημαίνει επίσης ότι : (i) έχοντας μερικές παρατηρήσεις και πολλές εισροές ή 

εκροές θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις να εμφανίζονται στο 

αποτελεσματικό σύνορο της DEA, (ii) αν δεν υπολογίσει τις διαφορές στα 

περιβάλλοντα που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις μπορεί να δώσει 

παραπλανητικά αποτελέσματα και (iii) το πρότυπο υπόδειγμα DEA δεν ελέγχει τη 

βελτιστοποίηση πολλαπλών περιόδων ή τον κίνδυνο λήψης διευθυντικών 

αποφάσεων.  
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Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι όλο το σύνολο σχεδόν των τραπεζικών 

τομέων σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν εξετασθεί με τη μέθοδο DEA. Μερικές 

πρόσφατες μελέτες παρέχουν cross-country αποδεικτικά στοιχεία. Οι περισσότερες 

από αυτές εξετάζουν τις τράπεζες της ΕΕ (Pastor 2002, Casu και Molyneux 2003, 

Beccalli κ.τ.λ 2006). 

 

 

5.2 Μαθηματική Περιγραφή  

 

Από τεχνικής απόψεως, η μέθοδος DEA είναι μια προσέγγιση και όχι ένα μοντέλο. 

Σε αντίθεση με το μοντέλο SPF όπου οι εκτιμήσεις των παραμέτρων 

αντιπροσωπεύουν τις ελαστικότητας της παραγωγής και τα βάρη που προκύπτουν 

και συνδέονται με τις μεταβλητές εισόδου δεν έχουν καμία οικονομική ερμηνεία. 

Απλώς ορίζουν τη σχετική συμβολή των σημείων αναφοράς στα σύνορα με την 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και την ικανότητα παραγωγής για το υπό 

εξέταση σημείο. Είναι δηλαδή μια μέθοδος για την εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας, αλλά δεν μεταδίδει καμιά χρήσιμη πληροφορία σχετικά με 

τις διαδικασίες παραγωγής που εμπλέκονται. Μπορούν να αναπτυχθούν μοντέλα 

που να αξιολογούν την κατανομή των πόρων και την κλίμακα της 

αποτελεσματικότητας, της κυκλοφοριακής συμφόρησης, καθώς και τη συνολική 

οικονομική απόδοση (Färe, Grosskopf και Kirkley, 2000). Τα μοντέλα γραμμικού 

προγραμματισμού που αναπτύχθηκαν για την μέθοδο DEA αλλά και για λόγους 

απλότητας, μπορούν να αναφερθούν ως μοντέλα DEA LP. 

Μια προσέγγιση προσανατολισμένη στα αποτελέσματα (output oriented) 

είναι γενικά πιο κατάλληλη για την εκτίμηση της ικανότητας και της χρησιμοποίησης 

της παραγωγικής ικανότητας. Σύμφωνα με τους  Färe, Grosskopf και Kokkelenberg 

(1989), και τους Färe, Grosskopf και Lowell (1994), το μοντέλο DEA LP με 

προσανατολισμό στα αποτελέσματα (output oriented) και δεδομένης της τρέχουσας 

χρήσης των εισροών δίνεται : 
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Max Φ1 

Φ1 u j,m ≤ Σj zj uj,m 

Σj zj uj,n ≤ xj,n  ,με  n ε α 

Σj zj uj,n = λj,n xj,n   ,με  n ε α 

Σj zj = 1 και λj,n ≥ 0 με n ε α 

   

Όπου δείχνει κατά πόσο η παραγωγή της κάθε επιχείρησης μπορεί να αυξήσει την 

παραγωγή, το uj,m είναι η ποσότητα των εξαγωγών m από την εταιρία j, το xj,n είναι 

το ποσό των εισροών που χρησιμοποιούνται από τη j και zj είναι ο συντελεστής 

στάθμισης. Οι εισροές χωρίζονται σε σταθερούς και μεταβλητούς συντελεστές που 

ορίζονται από το σύνολο α. Για να υπολογιστεί το μέτρο της ικανότητας της 

παραγωγής, τα όρια σχετικά με το υπο-διάνυσμα των μεταβλητών των εισροών 

πρέπει να χαλαρώσουν. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή των εν λόγω εισροών 

μέσω της εισαγωγής ενός μέτρου, του συντελεστή χρησιμοποίησης της εισόδου  

(λ j,n), η οποία εκτιμάται στο μοντέλο για κάθε j και για κάθε μεταβλητή εισόδου n 

(Färe, Grosskopf και Lovell 1994). 

 

 

5.3 Ζητήματα Μεθοδολογίας 

 

Οι περισσότερες από τις μελέτες επικεντρώνονται στην τεχνική αποτελεσματικότητα 

των τραπεζών (π.χ Lozano-Vivas et al., 2002, Drake et al., 2006, Pasiouras, 2008a,b). 

Το μέτρο απόδοσης υποδεικνύει εάν η τράπεζα χρησιμοποιεί την ελάχιστη 

ποσότητα των εισροών για την παραγωγή μιας δεδομένης ποσότητας εκροών ή 

μεγιστοποιεί την ποσότητα παραγωγής με δεδομένη την ποσότητα των εισροών. 

Ωστόσο, όταν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία τιμών για τις εισροές ή τις εκροές 

μπορεί κανείς να υπολογίσει το κόστος ή το κέρδος των μέτρων 

αποτελεσματικότητας. Το κόστος αποτελεσματικότητας είναι το προϊόν της τεχνικής 

αποτελεσματικότητας και της αποδοτικής κατανομής. Ο τελευταίος αναφέρεται 

στην ικανότητα μιας τράπεζας να χρησιμοποιήσει το βέλτιστο συνδυασμό των 



     
37 

 

εισροών με δεδομένες τις αντίστοιχες τιμές. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματικότητα 

κόστους δείχνει την ικανότητα μιας τράπεζας να παρέχει υπηρεσίες χωρίς σπατάλη 

πόρων ως αποτέλεσμα της τεχνικής και αναποτελεσματικής κατανομής των πόρων.  

Οι Pastor και Serrano (2006) πρότειναν τον διαχωρισμό της 

αναποτελεσματικότητας κόστους σε αναποτελεσματικότητα σύνθεσης και 

αναποτελεσματικότητα εξειδίκευσης. Η πρώτη συνιστώσα δείχνει το μέρος της 

αναποτελεσματικότητας που οφείλεται στη σύνθεση των ειδικοτήτων των τραπεζών 

σε κάθε τραπεζικό τομέα. Η δεύτερη συνιστώσα αποκαλύπτει την 

αναποτελεσματική χρήση των πόρων στο εσωτερικό της κάθε ειδικότητας που 

επιλέγετε.  

Ο Prior (2003) αποκλίνει από τις παραπάνω μελέτες, υπολογίζοντας μέτρα 

βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναποτελεσματικότητα κόστους καθώς και 

την αναποτελεσματικότητα της ικανότητας για τις Ισπανικές τράπεζες. Η πρώτη 

αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία ένα υποσύνολο των εισροών είναι 

σταθερό και αδύνατο να τροποποιήσει βραχυπρόθεσμα. Οι εκτιμήσεις 

αναποτελεσματικότητα μακροπρόθεσμα λαμβάνονται με βάση την παραδοχή ότι οι 

εισροές είναι μεταβλητές και υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Τέλος, η 

αναποτελεσματικότητα της ικανότητας προκύπτει από το λόγο της 

μακροπρόθεσμης προς τη βραχυπρόθεσμη αναποτελεσματικότητα και αναφέρεται 

στην υπέρβαση του κόστους ως αποτέλεσμα του ακατάλληλου επιπέδου σταθερών 

εισροών.  

Οι εκτιμήσεις της απόδοσης κέρδους με τη μέθοδο DEA είναι μάλλον 

περιορισμένες στη βιβλιογραφία. Ένας πιθανός λόγος είναι η δυσκολία στη συλλογή 

αξιόπιστων και διαφανών πληροφοριών για τις τιμές των εκροών. Επιπλέον, η 

αποσύνθεση της απόδοσης κερδών σε τεχνικές και αποδοτικής κατανομής δεν είναι 

απλή (Coelli κ.τ.λ. 2005).  

Ο Fare κ.τ.λ (2004) πρότεινε τη λύση των δύο σετ γραμμικών προγραμμάτων. 

Στην πρώτη, η μεγιστοποίηση των κερδών της DEA μπορεί να λυθεί με τη μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας των κερδών. Στο δεύτερο πρόβλημα της DEA η τεχνική 

αποτελεσματικότητα μετράται με βάση τη συνάρτηση απόστασης που επιτρέπει την 

ταυτόχρονη προσαρμογή των εισροών και εκροών.  
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Οι Kirkwood και Nahm (2006) επικεντρώθηκαν στην αποτελεσματικότητα 

κέρδους, αν και χρησιμοποιούν μόνο τις τιμές των εισροών. Κατά μία έννοια 

υπολογίζει το μέτρο της απόδοσης που είναι παρόμοιο με το Berger and Mester 

(1997), « εναλλακτικό κέρδος » απόδοση, που χρησιμοποιούνται κυρίως στη 

στοχαστική ανάλυση.  

Οι μελέτες του Maudos και Pastor (2003) και Ariff (2008) παρέχουν 

εκτιμήσεις τόσο τυποποιημένων όσο και εναλλακτικών αποδόσεων κέρδους. 

 

 

5.3.1 Αποδόσεις Κλίμακας 

 

Η μέθοδος DEA μπορεί να υλοποιηθεί με την παραδοχή ότι υπάρχουν σταθερές 

αποδόσεις κλίμακας (Constant Returns to Scale) ή μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας  

(Variable Return to Scale) - (βλέπε Διάγραμμα 5.1). 

 

 

Διάγραμμα 5.1: Αποδόσεις κλίμακας  
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Ο Banker κ.τ.λ. (1984) πρότεινε τη χρήση μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας 

(VRS), όπου χωρίζει την συνολική τεχνική αποτελεσματικότητα (ΟΤΕ) σε δύο 

συνιστώσες, την  καθαρή τεχνική αποτελεσματικότητα (PTE) και την 

αποτελεσματικότητα κλίμακας (SE). Το πρώτο σχετίζεται με την ικανότητα των 

διευθυντικών στελεχών να χρησιμοποιούν τους δεδομένους πόρους των 

επιχειρήσεων, ενώ ο τελευταίος αναφέρεται στην αξιοποίηση των οικονομιών 

κλίμακας μέσω της λειτουργίας σε ένα σημείο όπου υπάρχουν σταθερές οικονομίες 

κλίμακας. 

Στις περισσότερες από τις πρόσφατες βιβλιογραφίες, τα μοντέλα της DEA 

εκτιμώνται χρησιμοποιώντας την παραδοχή των μεταβλητών οικονομιών κλίμακας, 

υποστηρίζοντας ότι οι σταθερές οικονομίας κλίμακας είναι κατάλληλες μόνο όταν 

όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μια βέλτιστη κλίμακα.  

Παρόλα αυτά άλλες μελέτες συνηγορούν υπέρ των σταθερών οικονομιών 

κλίμακας. Για παράδειγμα, ο Noulas (1997) επισημαίνει ότι η υπόθεση της (CRS) 

επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων τραπεζών. Ισχυρίζεται ότι σε ένα 

δείγμα όπου λίγες μεγάλες τράπεζες είναι παρόν, η χρήση του πλαισίου (VRS) 

αυξάνει την πιθανότητα ότι οι μεγάλες τράπεζες θα εμφανίζονται ως 

αποτελεσματικές για τον απλό λόγο ότι δεν υπάρχουν πραγματικά αποτελεσματικές 

τράπεζες.  

Ο Avkiran (1999) αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με (VRS) κάθε μονάδα 

συγκρίνετε μόνο με μονάδες παρόμοιου μεγέθους αντί να συγκριθεί με όλες. Ως εκ 

τούτου η υπόθεση της (VRS) μπορεί να είναι πιο κατάλληλη για μεγάλα δείγματα.  

Οι Soteriou και Zenios (1999a) υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη η 

προσοχή όταν χρησιμοποιείτε η διατύπωση της (VRS). Πρώτον, για τον 

προσανατολισμό του μοντέλου (π.χ. ελαχιστοποίηση των εισροών ή μεγιστοποίηση 

της παραγωγής) και δεύτερον επειδή η χρήση του περιορισμού μπορεί να οδηγήσει 

σε κάποια άλλα προβληματικά αποτελέσματα (Allen 1997). 
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5.3.2 Προσανατολισμός - Input and Output Οriented Measure 

 

Η τεχνική αποτελεσματικότητα μπορεί να εκτιμηθεί είτε στο πλαίσιο εισόδου είτε 

στο πλαίσιο εξόδου. 

 Όπως επισήμανε ο Coelli (2005) το πλαίσιο input-oriented απαντά στην 

ερώτηση: “ Κατά πόσο θα πρέπει  να μειωθούν οι εισροές αναλογικά χωρίς να 

αλλάξουν οι ποσότητες προϊόντος που παράγονται;”. 

Αντίθετα το πλαίσιο του output-oriented απαντά στο ερώτημα: “ Κατά ποσό πρέπει 

να αυξηθεί η ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος αναλογικά χωρίς να 

μεταβληθεί η ποσότητα των εισροών;”. 

Μέχρι στιγμής, οι μελέτες της τραπεζικής αποτελεσματικότητας εστιάζουν 

στην προσέγγιση input-oriented. Αυτό είναι πιο πιθανό να οφείλεται στην 

παραδοχή ότι οι διευθυντές των τραπεζών έχουν μεγαλύτερο έλεγχο των εισροών 

(προσωπικό, έξοδα) σε σχέση με τις εκροές (δάνεια, εισόδημα). Ωστόσο, υπάρχουν 

και κάποιες μελέτες που υιοθετούν την προσέγγιση output-oriented (π.χ. Ataullah 

κ.τ.λ. 2004, Ataullah και Le 2006). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα μέτρα εισόδου-

εξόδου (input-output oriented) κάτω από σταθερές αποδόσεις κλίμακας (CRS) 

παρέχουν πάντα την ίδια τιμή αλλά κάτω από μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας 

(VRS) αποδίδουν άνισες τιμές. Ωστόσο, ο Coelli (2005) αναφέρει ο γραμμικός 

προγραμματισμός δεν πάσχει από στατιστικά προβλήματα και η επιλογή του 

κατάλληλου προσανατολισμού δεν είναι τόσο σημαντικό, όπως στην περίπτωση των 

οικονομετρικών προσεγγίσεων. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή του 

προσανατολισμού (input-output) έχει μόνο μια μικρή επίδραση στις βαθμολογίες  

που προκύπτουν (Coelli and Perelman, 1996). 

 

Input-oriented measures 

 

O Farelli απεικονίζει τις ιδέες του χρησιμοποιώντας ένα απλό παράδειγμα 

που αφορά τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν δύο εισροές ( Χ1 και Χ2) για να 

παράγουν μια εκροή (Υ), σύμφωνα με την υπόθεση ότι υπάρχουν σταθερές 

αποδόσεις κλίμακας (βλέπε Διάγραμμα 5.1). Η καμπύλη της πλήρως 
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αποτελεσματικής επιχείρησης παριστάνετε με την SS’ και επιτρέπει τη μέτρηση της 

τεχνικής αποτελεσματικότητας.  

Εάν μια συγκεκριμένη επιχείρηση χρησιμοποιεί ποσότητες εισροών που ορίζονται 

από το σημείο P για να παραχθεί μια μονάδα παραγωγής, την τεχνική 

αναποτελεσματικότητα της εν λόγω επιχείρησης θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει η 

απόσταση  QP  η οποία είναι το ποσό με το οποίο όλα τα στοιχεία θα μπορούσαν να 

μειωθούν αναλογικά χωρίς μείωση της παραγωγής. Αυτό εκφράζεται συνήθως σε 

ποσοστό από το λόγο QP / 0\P, ο οποίος αντιπροσωπεύει το ποσοστό κατά το οποίο 

θα μπορούσαν να μειωθούν όλες οι εισροές. Η τεχνική αποτελεσματικότητα (ΤΕ) 

μιας εταιρείας συνήθως μετριέται από τον όρο: 

 

ΤΕI = 0Q / 0P 

 

Θα πάρει μια τιμή μεταξύ του 0 και 1 και ως εκ τούτου παρέχει μία ένδειξη 

του βαθμού τεχνικής αναποτελεσματικότητας της επιχείρησης. Η τιμή 1 

υποδεικνύει ότι η επιχείρηση είναι πλήρως τεχνικά αποτελεσματική. Για 

παράδειγμα, στο σημείο Q είναι τεχνικά αποτελεσματική διότι βρίσκεται πάνω στην 

καμπύλη αποτελεσματικότητας. 

 

Διάγραμμα 5.2 

(Πηγή: Tim Coelli, Centre for Efficiency and Productivity Analysis) 

 

Αν ο δείκτης εισροών αναπαριστάνονταν από την καμπύλη ΑΑ’, μπορεί 

επίσης να υπολογισθεί η αποτελεσματική κατανομή των πόρων. Η αποτελεσματική 
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κατανομή των πόρων - allocative efficiency (ΑΕ) της επιχείρησης που λειτουργεί στο 

σημείο P ορίζεται ως ο λόγος: 

ΑΕI = 0R / 0Q 

 

Δεδομένου ότι η απόσταση RQ αντιπροσωπεύει τη μείωση του κόστους παραγωγής 

που θα προκύψει εάν η παραγωγή επρόκειτο να συμβεί στο σημείο 

αποτελεσματικότητας Q’, αλλά η (ΑΕ) στο σημείο Q. 

 

Η συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα – economic efficiency (EE) ορίζεται ως: 

ΕΕ = 0R / 0P 

 

Όπου η απόσταση RP μπορεί επίσης να ερμηνευθεί σε όρους μείωσης του κόστους. 

Η συνολική οικονομική αποδοτικότητα παρέχεται από το προϊόν της τεχνικής και 

αποδοτικής κατανομής. 

TEI x AEI = (0Q / 0P) x ( 0R / 0Q ) = ( 0R / 0P ) = EEI 

 

Τα τρία αυτά μέτρα παίρνουν τιμές από μηδέν έως ένα. 

 

Διάγραμμα 5.3 

(Πηγή: Tim Coelli, Centre for Efficiency and Productivity Analysis) 
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Αυτά τα μέτρα απόδοσης υποθέτουν ότι η συνάρτηση παραγωγής της 

πλήρους αποτελεσματικής επιχείρησης είναι γνωστή. Στην πράξη αυτό δεν είναι το 

ζητούμενο και η αποτελεσματική καμπύλη πρέπει να εκτιμηθεί από τα δεδομένα 

του δείγματος. Ο Farrell πρότεινε τη χρήση του είτε (α) με την κατασκευή μιας μη 

παραμετρικής τμηματικής γραμμικής κυρτής καμπύλης ισοπαραγωγής έτσι ώστε 

κανένα σημείο παρατήρησης να βρίσκονται στο αριστερό ή κάτω από αυτό σημείο 

(Διάγραμμα 5.2) ή (β) μία παραμετρική συνάρτηση της μορφής Cobb-Douglas που 

προσαρμόζετε στα δεδομένα και πάλι έτσι ώστε κανένα σημείο να μη βρίσκετε προς 

τα αριστερά ή κάτω από αυτό. 

 

 

Output oriented measures 

 

Η διαφορά μεταξύ των output και input oriented μπορεί να απεικονισθεί 

χρησιμοποιώντας ένα απλό παράδειγμα που περιλαμβάνει μία εισροή και μία 

εκροή. Αυτό απεικονίζεται στο Γράφημα 5.3 (α), όπου έχουμε φθίνουσες αποδόσεις 

κλίμακας f(x) και μια αναποτελεσματική επιχείρηση που λειτουργεί στο σημείο P. Η 

τεχνική αποτελεσματικότητα του Farrell  μέτρο input-oriented θα είναι η αναλογία 

AB/AP, ενώ με μέτρο output-oriented η τεχνική αποτελεσματικότητα θα είναι το 

μέτρο CP/CD. Τα μέτρα output- και input-oriented θα παρέχουν μόνο ισοδύναμα 

μέτρα τεχνικής αποτελεσματικότητας όταν υπάρχουν σταθερές αποδόσεις κλίμακας 

αντίθετα θα είναι άνιση όταν έχουμε μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας (Fare και 

Lovell 1978). Οι σταθερές αποδόσεις κλίμακας απεικονίζονται στο Διάγραμμα 5.3 

(β), όπου παρατηρούμε ότι η AB / AP = CP / CD, για κάθε αναποτελεσματικό σημείο 

P που ενδιαφερόμαστε να διαλέξουμε. Το πλαίσιο output-oriented μπορεί να 

εξετασθεί με την υπόθεση ότι η παραγωγή περιλαμβάνει δύο εκροές (y1 και y2) και 

μια απλή εισροή (x1). Και πάλι, αν υποθέσουμε ότι έχουμε σταθερές αποδόσεις 

κλίμακας, μπορούμε να αναπαραστήσουμε την τεχνολογία με μια καμπύλη 

παραγωγικών δυνατοτήτων δύο διαστάσεων. Το παράδειγμα αυτό απεικονίζεται 

στο Διάγραμμα 5.5 όπου η γραμμή ZZ’ είναι η καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων 

της μονάδας και το σημείο Α αντιστοιχεί σε αναποτελεσματική επιχείρηση. 

Σημειώστε ότι η αναποτελεσματική επιχείρηση στο σημείο Α βρίσκετε κάτω από την 
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καμπύλη σε αυτήν την περίπτωση επειδή η καμπύλη ZZ’ αντιπροσωπεύει το 

ανώτερο όριο παραγωγικών δυνατοτήτων. 

 

 

(Πηγή: Tim Coelli, Centre for Efficiency and Productivity Analysis) 

Διάγραμμα 5.4 α) και β) 

 

 

 

(Πηγή: Tim Coelli, Centre for Efficiency and Productivity Analysis) 

Διάγραμμα 5.5: Τεχνική αποτελεσματικότητα και αποτελεσματική κατανομή πόρων 

 

Τα μέτρα απόδοσης της παραγωγής output oriented σύμφωνα με τον Farrell 

ορίζονται ως εξής. Στο Διάγραμμα 5.5 η απόσταση ΑΒ αντιπροσωπεύει τεχνική 

αναποτελεσματικότητα. Δηλαδή, η ποσότητα κατά την οποία οι εκροές θα 
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μπορούσαν να αυξηθούν, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον εισροές. Το μέτρο output-

oriented τεχνικής αποτελεσματικότητας είναι η αναλογία: 

ΤΕ0 = 0Α / 0Β 

 

Αν έχουμε πληροφορίες για τις τιμές, τότε μπορούμε να επιστήσει τη γραμμή DD’ 

και καθορίζετε έτσι η αποτελεσματική κατανομή των πόρων που είναι, 

ΑΕ0 = 0Β / 0C 

 

η οποία έχει μια ερμηνεία αύξησης των εσόδων. Επιπλέον, μπορεί κανείς να ορίσει 

τη συνολική οικονομική απόδοση ως το γινόμενο των δύο αυτών μέτρων.  

ΕΕ0 = ( 0A / 0C ) = ( 0A / 0B ) x ( 0B / 0C) = TE0 x AE0 

 

Και πάλι αυτά τα τρία μέτρα παίρνουν τιμές από μηδέν έως ένα [0,1]. 

 

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθούν δύο παρατηρήσεις σχετικά με τα έξι αυτά 

μέτρα τα οποία έχουν ορισθεί: 

1)  Όλα τα μέτρα μετρώνται κατά μήκος μιας ακτίνας από την αρχή μέχρι το σημείο 

που παρατηρείται παραγωγή. Ως εκ τούτου, έχουν στην κατοχή τους  σχετικές 

αναλογίες των εισροών (ή εκροών). 

Ένα πλεονέκτημα αυτών των  μέτρων απόδοσης είναι ότι είναι αμετάβλητες 

μονάδες. Δηλαδή, αλλάζοντας τις μονάδες μέτρησης (π.χ. τη μέτρηση της 

ποσότητας εργασίας σε εργατοώρες από χρόνια εργασίας) δεν θα αλλάξει την αξία 

της απόδοσης που μετρήθηκε. Ένα μη ακτινωτό μέτρο όπως η μικρότερη απόσταση 

από το σημείο παραγωγής προς την επιφάνεια της παραγωγής μπορεί να 

υποστηριχθεί, αλλά αυτό το μέτρο δεν θα είναι αμετάβλητο στις μονάδες μέτρησης 

που επιλέχθηκαν. Αλλαγή των μονάδων μέτρησης σε αυτή την περίπτωση θα 

μπορούσε να οδηγήσει στην αναγνώριση ενός διαφορετικού «πλησιέστερου» 

σημείου. 

2) Τα μέτρα τεχνικής αποτελεσματικότητας του Farrell ( input/output orientated ) 

μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι ίσα με την απόσταση εισροών και εκροών (Shepherd 

1970). 
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5.3.3 Επιλογή Εισροών και Εκροών 

 

Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση στην τραπεζική βιβλιογραφία σχετικά με την ορθή 

επιλογή και ορισμό των εισροών και εκροών. 

Οι Berger και Humphrey (1997) εντόπισαν δύο βασικές προσεγγίσεις για την 

επιλογή των εισροών και εκροών. Αυτές είναι η "μέθοδος της παραγωγής" και η 

"μέθοδος της διαμεσολάβησης ".  

 

Μέθοδος παραγωγής 

 

Υποθέτει ότι οι τράπεζες παράγουν τα δάνεια και τις καταθέσεις του λογαριασμού 

υπηρεσιών με τη χρήση της εργασίας και του κεφαλαίου ως εισροές και ότι ο 

αριθμός και το είδος των συναλλαγών ή εγγράφων χρησιμοποιούνται ως εκροές.  

Με βάση την προσέγγιση αυτή στόχος των τραπεζών είναι να 

ελαχιστοποιούν την κατανάλωση πόρων (πρώτες ύλες κ.τ.λ.) κατά την παραγωγή 

διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. Η προσέγγιση αυτή σκοπεύει να προσδιορίσει 

εκείνες τις εισροές που είναι βασικές στο να παραχθούν οι κύριες εκροές.  

Επιπλέον είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος για τον υπολογισμό της τεχνικής 

αποτελεσματικότητας και παράλληλα το μοντέλο μπορεί να προσαρμοστεί στο να 

υπολογίσει την αποτελεσματικότητα κόστους με τον προσδιορισμό των δαπανών 

(χρηματικές μονάδες), για τις εισροές που χρησιμοποιήθηκαν. 

  Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η προσέγγιση της παραγωγής θεωρείται από 

τις πιο ακριβής προσεγγίσεις για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

τραπεζών, αλλά το μεγάλο της μειονέκτημα είναι ότι δεν μπορούν να 

συγκεντρωθούν δεδομένα για το λόγω του ότι οι τράπεζες τα θεωρούν αυτά τα 

στοιχεία απόρρητα (Avkiran, 2006).   

 

Μέθοδος διαμεσολάβησης 

 

Η μέθοδος αυτή αντιλαμβάνεται τα τραπεζικά ιδρύματα ως ενδιάμεσους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μεταξύ των αποταμιευτών και των επενδυτών 

ώστε να “παράγουν” κέρδος. Εν ολίγοις, η διαμεσολάβηση των τραπεζών έχει να 
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κάνει με τη μεταφορά των οικονομικών πόρων ανάμεσα σε πελάτες (μεμονωμένοι 

πελάτες ή οργανισμοί). 

 Επομένως, οι τράπεζες στοχεύουν μέσω της αποτελεσματικής μεταφοράς 

να μεγιστοποιήσουν τις εκροές τους ή  να ελαχιστοποιήσουν τις εισροές τους.  

Ως βασική εκροή θεωρούνται τα κεφάλαια δανεισμού και ως δευτερεύουσες εκροές 

είναι οι τίτλοι και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες.   

Ως εισροές θεωρούνται το κεφάλαιο, η εργασία, τα χρεόγραφα και οι 

καταθέσεις. Από την πλευρά των εισροών, οι καταθέσεις και τα χρεόγραφα θα 

σχετίζονται µε τις τοκοφόρες δαπάνες, ενώ το κεφάλαιο και η εργασία µε τις µη 

τοκοφόρες δαπάνες. Από την πλευρά των εκροών, τα δάνεια, οι τίτλοι και οι 

καταθέσεις σε άλλες τράπεζες θα σχετίζονται µε το τοκοφόρο εισόδημα. Σε 

περιπτώσεις που κάποια στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα ή κάποια µμεταβλητή είναι 

απαραίτητη για το σχεδιασµό ενός προτύπου αποτελεσματικότητας, οι εισροές 

αντιπροσωπεύονται από τοκοφόρες και µη τοκοφόρες δαπάνες και οι εκροές από 

τοκοφόρα και µη τοκοφόρα εισοδήματα.  

Όταν είναι να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα εισοδήματος (revenue 

efficiency) και αποτελεσματικότητα κέρδους (profit efficiency), οι τράπεζες θα 

χρησιμοποιούν τη προσέγγιση διαμεσολάβησης επειδή η κύρια εστίαση είναι η 

µμεγιστοποίηση του κέρδους και η οικονομική βιωσιμότητα. Για να υπολογιστεί η 

αποτελεσματικότητα εισοδήματος απαιτούνται στοιχεία των τιμών των εκροών 

(output prices), ενώ για την αποτελεσματικότητα κέρδους απαιτούνται στοιχεία για 

τα κόστη των εισροών (input costs) και των τιμών των εκροών.  

Τέλος, το κύριο µμειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι χρησιμοποιεί ως 

βασική εκροή τα δάνεια, ενώ στη πραγματικότητα οι τράπεζες ασχολούνται και µε 

άλλες οικονομικές εργασίες που είναι εξίσου σημαντικές. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα να υπάρξουν αποκλίσεις από τα ακριβή αποτελέσματα λόγω των µη 

επάρκειας  δεδομένων (Avkiran 2006). 

 Οι Berger και Humphrey (1997) υποστηρίζουν ότι καμία από τις δύο αυτές 

προσεγγίσεις δεν είναι τέλεια, διότι δεν μπορεί να συλλάβει πλήρως το διττό ρόλο 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των παροχών των συναλλαγών και 

υπηρεσιών καθώς και ότι είναι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.  
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Επισημαίνουν ότι η προσέγγιση της παραγωγής μπορεί να είναι κάπως 

καλύτερη για την αξιολόγηση της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των 

τραπεζικών υποκαταστημάτων και η προσέγγιση διαμεσολάβησης μπορεί να είναι 

πιο κατάλληλη για την αξιολόγηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως σύνολο. 

Επιπλέον, υπάρχουν δυσκολίες στη συλλογή των λεπτομερών πληροφοριών που 

απαιτούνται στην πράξη για την προσέγγιση της παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η 

προσέγγιση της διαμεσολάβησης είναι αυτή που ευνοείται στη βιβλιογραφία. 

 Ωστόσο, υπάρχει μια διαμάχη, ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της 

προσέγγισης όσον αφορά το ρόλο των καταθέσεων (Berger και Humphrey, 1997). 

Κατά συνέπεια, ορισμένες μελέτες χρησιμοποιούν μόνο τα περιουσιακά στοιχεία ως 

εκροές, μια επιλογή που συνάδει με την προσέγγιση του ενεργητικού του Sealey 

και Lindley (1977), ενώ άλλοι θεωρούν τις καταθέσεις ως μια επιπλέον εκροή, μια 

επιλογή που είναι πιο στενά συνδεδεμένη με την αποκαλούμενη προσέγγιση της 

προστιθέμενης αξίας. 

Περίπου τριάντα μελέτες χρησιμοποιούν τα έξοδα από τόκους ως εισροή 

χωρίς να χρησιμοποιούν το απόθεμα των καταθέσεων (π.χ. Sathey 2002, Weill 

2004). Σε οκτώ άλλες μελέτες, τα αποθέματα των καταθέσεων χρησιμοποιούνται ως 

εκροές και τα έξοδα από τόκους που καταβάλλονται για καταθέσεις ως εισροές (π.χ. 

Maudos κ.τ.λ. 2002, Saha και Ravisankar, 2000, Chen κ.τ.λ. 2005). Επιπλέον, περίπου 

πέντε μελέτες χρησιμοποιούν τις προθεσμιακές καταθέσεις και καταθέσεις 

ταμιευτηρίου ως εισροή και τις καταθέσεις όψεως ως εκροή (π.χ. Bauer κ.τ.λ. 1998, 

Gilbert και Wilson 1998, Sathye 2001). Τέλος, σε μερικές εφαρμογές οι καταθέσεις 

περιλαμβάνονται τόσο ως εισροή όσο και ως εκροή (π.χ. Tortosa-Ausina, 2002a). 

Πιο πρόσφατα, μερικές μελέτες έχουν υιοθετήσει μια άλλη παραλλαγή της 

προσέγγισης διαμεσολάβησης. Αυτή είναι η λεγόμενη κερδοσκοπική (ή λειτουργίας) 

προσέγγιση η οποία ορίζει τα συστατικά των εσόδων (π.χ. έσοδα από τόκους, μη 

επιτοκιακά έσοδα, κ.τ.λ) ως εκροές και τα στοιχεία κόστους (π.χ. τα έξοδα 

προσωπικού, έξοδα από τόκους, κ.τ.λ.) ως εισροές (Chu and Lim 1998, Avkiran  

1999, Sturm and Williams 2004, Das and Ghosh 2006, Drake et al. 2006, Ataullah and 

Le 2006, Pasiouras 2008b). 

Οι Drake κ.τ.λ (2006) αναφέρουν ότι “ από την προοπτική ενός υποδείγματος 

σχετικής ανάλυσης της αποδοτικότητας DEA input-oriented, οι πιο αποδοτικές 
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μονάδες θα είναι καλύτερα να ελαχιστοποιήσουν τις διάφορες δαπάνες που 

προκύπτουν από την παραγωγή των διαφόρων πηγών εσόδων και έτσι θα επιτύχουν 

μεγιστοποίηση των κερδών ". Υποστηρίζουν επίσης ότι η προσέγγιση αυτή μπορεί 

να είναι πιο κατάλληλη για την καταγραφή της ποικιλομορφίας των στρατηγικών 

απαντήσεων από χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις εν όψει των δυναμικών αλλαγών 

στην ανταγωνιστικές και περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Επιπλέον, ο Luo (2003) υπολογίζει ένα μέτρο "εμπορευσιμότητας" της 

απόδοση σε μια προσπάθεια να συλλάβει την αξία της τράπεζας στο χρηματιστήριο. 

Σε αυτή την περίπτωση τα έσοδα και τα κέρδη θεωρούνται εισροές, ενώ η αξία της 

αγοράς, τα κέρδη ανά μετοχή και η τιμή της μετοχής θεωρούνται εκροές. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως με εξαίρεση τις καταθέσεις, υπάρχει μια 

γενική επιχειρηματολογία σχετικά με τις κύριες κατηγορίες των εισροών και 

εκροών, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει συνέπεια σε σχέση με 

τις συγκεκριμένες εισροές/εκροές που χρησιμοποιούνται σε διάφορες μελέτες. Για 

παράδειγμα, οι παραδοσιακές εισροές είναι τα πάγια περιουσιακά στοιχεία, οι 

δαπάνες προσωπικού και σε πολλές περιπτώσεις οι καταθέσεις (π.χ. Isik και Hassan 

2002, Maudos και Pastor 2003, Casu και Girardone 2004, Havrylchyk 2006). 

Ωστόσο, ορισμένες μελέτες υποκαταστημάτων (π.χ. Chen 2001), 

χρησιμοποιούν προβλέψεις για επισφαλή δάνεια και τα ίδια κεφάλαια ως 

συμπληρωματικές ή εναλλακτικές εισροές.  

Ο Chen (2001) ξεχώρισε τις καταθέσεις σε καταθέσεις όψεως και σε 

καταθέσεις προθεσμίας, ενώ οι Das και Ghosh (2006) χρησιμοποίησαν τις 

απαιτήσεις καθώς και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου και προθεσμιακές. Οι Casu και 

Girardone (2006) και ο Beccalli (2006) χρησιμοποίησαν το συνολικό κόστος ως μια 

ενιαία εισροή ενώ οι Casu και Molyneux (2003) χρησιμοποίησαν δύο εισροές 

δηλαδή το συνολικό κόστος και το σύνολο των καταθέσεων (δηλαδή τους πελάτες 

και τη βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση).  

Αρκετές μελέτες χρησιμοποιούν δύο εκροές, συνήθως τα δάνεια και τα 

ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. Casu και Molyneux 2003, Casu και 

Girardone, 2004 & 2006). Ωστόσο, ορισμένες μελέτες διαχωρίζουν τα δάνεια σε 

διάφορες κατηγορίες, όπως στεγαστικά δάνεια και άλλα δάνεια (π.χ. Sturm και 

Williams 2004) ή σε στεγαστικά δάνεια, εμπορικά δάνεια και προσωπικά δάνεια 
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(π.χ. Mukherjee 2001, Fare 2004) ή βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια 

(Isik και Hassan, 2002).  

Πρόσφατες μελέτες περιλαμβάνουν μη επιτοκιακά έσοδα ή στοιχεία εκτός 

ισολογισμού ως πρόσθετες εκροές (π.χ. Isik και Hassan, 2002, Sturm και Williams 

2004, Tortosa-Ausina 2003, Havrylchyk, 2006 και Pasiouras 2008b). 

Τέλος, οι Halkos και Salamouris (2004) προτείνουν μια προσέγγιση που 

αποκλίνει από την παραπάνω βιβλιογραφία. Χρησιμοποιούν ένα διάνυσμα εκροών 

που αποτελείται από πέντε χρηματοοικονομικούς δεικτών και δεν υπάρχουν 

εισροές. Η υπόθεση τους είναι ότι οι εισροές θεωρούνται παρόμοιες και ίσες για 

όλες τις τράπεζες που λειτουργούν στις ίδιες αγορές για τα χρήματα και τις 

υπηρεσίες. 

 

5.4 Επισκόπηση Μελετών για την αποτελεσματικότητα 

 

Η έρευνα της αποτελεσματικότητας προέρχονται από τη θεσμική προσέγγιση της 

εταιρικής μικροοικονομίας. Κατά συνέπεια, η μέτρηση της αποδοτικότητας αρχικά 

πραγματοποιήθηκε σε σχέση με τους διάφορους βιομηχανικούς τομείς της 

πραγματικής οικονομίας. Κατά τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, η έμφαση έχει 

μετατοπιστεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα και πιο συγκεκριμένα στην έρευνα για 

την αποδοτικότητα των τραπεζών. 

Η έρευνα της αποδοτικότητας εξυπηρετεί το σκοπό της εκτίμησης του  

“αποτελεσματικού συνόρου" και οι αποκλίσεις από αυτά τα σύνορα αντιστοιχούν 

σε απώλεια της αποτελεσματικότητας. Οι μέθοδοι διακρίνονται με βάση τις 

διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παραγωγή και οι παραδοχές που γίνονται, 

για παράδειγμα, σε σχέση με την κατανομή του όρου αναποτελεσματικότητα. Η 

δημιουργία του “αποτελεσματικού συνόρου" εξυπηρετεί το σκοπό του να διακρίνει 

τις τράπεζες όπου έχουν καλές επιδόσεις (αποτελεσματικές) από την ομάδα των 

αναποτελεσματικών. Στη βιβλιογραφία δύο σημαντικές έννοιες χρησιμοποιούνται 

συχνά για τη δημιουργία αυτής του συνόρου: μη-παραμετρικές και παραμετρικές 

προσεγγίσεις. 



     
51 

 

Οι μη-παραμετρικές μέθοδοι προτάθηκε για πρώτη φορά από τον Farrell 

(1957) προκειμένου να δημιουργήσει το αποτελεσματικό σύνορο παραγωγής. Η 

διαδικασία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από Charnes κ.α (1978), ο οποίος 

χρησιμοποίησε γραμμικές τεχνικές προγραμματισμού (DEA - Περιβάλλουσα 

Ανάλυση Δεδομένων) όπου θεωρούνται ότι είναι πιο πολύπλοκες σε σύγκριση με 

τις μη παραμετρικές τεχνικές, όπου η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας βασίζεται 

σε οικονομική βελτιστοποίηση. Οι παραμετρικές μέθοδοι είναι σε θέση να 

ενσωματώνουν και την κατανομή των εισροών και την τεχνική αποτελεσματικότητα. 

Οι δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές είναι η Stochastic Frontier Approach 

(SFA) και η Distribution Frontier Approach (DFA).  

Ωστόσο η συγκριτική έρευνα για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των 

τραπεζικών συστημάτων στις διάφορες χώρες είναι σπάνια, πιθανώς λόγω της 

δυσκολίας της διαχείρισης των προβλημάτων που προκύπτουν από διαφορετικά 

λειτουργικά περιβάλλοντα και τον αντίκτυπό τους στην αποτελεσματικότητα. Ο 

παρακάτω πίνακας (Πίνακας 5.6)  παρέχει μια σύντομη επισκόπηση της 

βιβλιογραφίας. 

 

Πίνακας 5.6: Επισκόπηση βιβλιογραφίας για την τραπεζική αποτελεσματικότητα 

Συγγραφείς Μεθοδολογία Αποτελέσματα 

 

Ηνωμένες Πολιτείες 

Sinan and Register (1989) USA 
Stochastic/parametric SFA 

 
(1983)average X-inefficiency: 

23% 

Ferrier and Lovell (1990) USA 
Stochastic/parametric SFA 

Deterministic/non-parametric 
DEA 

(1984) average X-inefficiency: 
26% 

average technological 
inefficiency: 21% 

Aly et al. (1990) USA 
Deterministic/non parametric 

DEA 
(1986) average technological 

inefficiency: 35% 
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Kaparakis et al. (1994) USA Stochastic/parametric SFA 
(1986) average X-inefficiency: 

12% 

Berger (1995) USA Stochastic/parametric DFA 
(1980-1989) average X-

inefficiency: 39% 

Berger and Mester (1997) USA Stochastic/parametric DFA 
(1990-1995) average X-

inefficiency: 13% 
average profit-inefficiency: 9% 

 

Ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες 

Berg (1992) NO 
Deterministic/non-parametric 

DEA 

(1984-1990) average 
technological inefficiency: 

44% 

Lang and Welzel (1996) DE 
Deterministic/non-parametric 

DEA 

(1989-1992) average 
technological 

inefficiency: 43% 

Bos and Kool (2001) NL Stochastic/parametric SFA 

(1992-1998) average 
X-inefficiency: 26%; 

average profit-inefficiency: 
44% 

Koetter (2004) DE Stochastic/parametric SFA Stochastic/parametric SFA 

 

Μεταξύ παλαιών κρατών της Ε.Ε 

Allen and Rai (1996) AT, BE, 
DE,DK, FI, FR, GB, IT, SW 

Stochastic/parametric SFA 
DFA 

(1988-1992) average X-
inefficiency: 20% 

Bikker (1999) BE, DE, FR, IT, 
LU,NL, ES, UK 

Stochastic/parametric SFA 
1989-1999) average X-

inefficiency: 53% 

Dietsch and Weill (2000) DE, 
FR,IT 

Stochastic/parametric 
SFA,DFA 

(1993-1997) average X-
inefficiency: 16% 

average profit-inefficiency: 
17% 
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5.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

  

Αρκετές μελέτες επιχειρούν να διερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ορισμένες μελέτες εξετάζουν 

συγκεκριμένους τραπεζικούς παράγοντες ενώ άλλες μελέτες εξετάζουν τους 

παράγοντες αυτούς σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος. 

Συνήθως οι τραπεζικοί παράγοντες είναι το μέγεθος, η κερδοφορία, η 

κεφαλαιοποίηση καθώς και τα δάνεια προς τα περιουσιακά στοιχεία (Casu και 

Molyneux 2003, Casu και Girardone 2004, Ataullah και Le, 2006, Ariff και Can 2008). 

Επιπλέον, οι Isik και Hassan 2002, οι Casu και Girardone 2004 και ο Pasiouras 2008β 

εξέτισαν τη διεθνή παρουσία των Τουρκικά, Ιταλικά, και  Ελληνικών τραπεζών, 

αντίστοιχα. 

Στους ειδικούς παράγοντες χώρας περιλαμβάνονται η συγκέντρωση της 

αγοράς, η παρουσία των ξένων τραπεζών, η αναλογία των ιδιωτικών επενδύσεων 

προς το ΑΕΠ, τα δημοσιονομικά ελλείμματα ως προς το ΑΕΠ καθώς και η αύξηση 

του ΑΕΠ (Hauner 2005, Ataullah και Le 2006).  

Πιο πρόσφατα, ο Pasiouras 2008a εξέτασε τη σχέση μεταξύ της τεχνικής 

απόδοσης και των κανονισμών που σχετίζονται με την κεφαλαιακή επάρκεια, τις 

ιδιωτικές δραστηριότητες παρακολούθησης των τραπεζών και τα συστήματα 

ασφάλισης των καταθέσεων). Οι μελέτες αυτές χρησιμοποιούν την προσέγγιση σε 

δύο στάδια. Πρώτον, χρησιμοποιούν τη μέθοδο DEA για να ληφθούν εκτιμήσεις 

αποδοτικότητας. Στη συνέχεια, σε ένα δεύτερο στάδιο οι βαθμολογίες DEA 

μπαίνουν σε μια σειρά επεξηγηματικών μεταβλητών χρησιμοποιώντας  το 

στατιστικό μοντέλο Tobit (Hauner, 2005). Το σκεπτικό για χρήση του Tobit έγκειται 

στο γεγονός ότι οι βαθμολογίες αποτελεσματικότητας οριοθετούνται μεταξύ 0 και 1 

και ως εκ τούτου, μη ελεγμένες εκτιμήσεις θα είναι μεροληπτικές. 

Οι Ataullah και Le (2006) μεταξύ άλλων, αναφέρουμε ότι δεν είναι 

απαραίτητη η χρήση ως Tobit εφ 'όσον τα αποτελέσματα της αποδοτικότητας 

μπορούν να μετασχηματισθούν λαμβάνοντας το φυσικό λογάριθμο τους 

[ (βαθμός απόδοσης ) / (1- βαθμός απόδοσης) ]. 
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Είτε χρησιμοποιείται είτε όχι έλεγχος, το πιο σημαντικό επιχείρημα 

προέρχεται από τους  Simar και Wilson (2007), ο οποίοι επισημαίνουν ότι οι 

συμμεταβλητές στο δεύτερο στάδιο παλινδρόμησης προφανώς συσχετίζονται με τη 

μία πλευρά του όρου του σφάλματος από το πρώτο βήμα, καθώς διαφορετικά δε 

θα υπήρχε ανάγκη για το δεύτερο βήμα της παλινδρόμησης. Επιπλέον, οι 

συμμεταβλητές στο δεύτερο βήμα είναι πιθανό να είναι (πολύ) συσχετισμένες με 

τις συμμεταβλητές στο πρώτο βήμα. Αυτό σημαίνει ότι τα λάθη και οι 

συμμεταβλητές στο πρώτο στάδιο δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητα. Έτσι, οι Simar 

και Wilson συμπεραίνουν ότι η πιθανότητα που έχει μεγιστοποιηθεί δεν είναι η 

σωστή, εκτός αν λάβει κανείς υπόψη τη δομή της συσχέτισης. Οι Casu και Molyneux 

(2003) παρουσίασαν μια πρώιμη προσπάθεια για τα προβλήματα που μπορούν να 

προκύψουν κατά τη μέθοδο DEA δύο βαθμίδων χρησιμοποιώντας bootstrap 

προσέγγιση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση της αποτελεσματικότητας δέκα  

ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων για την περίοδο 2011-2014 με την μέθοδο της 

Περιβάλλουσας Ανάλυσης – DEA. Το δείγμα που έχει επιλεγεί είναι τυχαίο καθώς 

περιλαμβάνει τραπεζικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών-κρατών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει ένα τραπεζικό ίδρυμα για κάθε μία από τις 

χώρες της Γερμανίας, Γαλλίας, Αυστρίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας, Φιλανδίας, 

Ιταλίας, Σλοβακίας, Λιθουανίας, Σλοβενίας. Η επιλογή του τυχαίου αυτού δείγματος 

αποσκοπεί στο να γίνει έλεγχος και σύγκριση των αποτελεσμάτων 

αποτελεσματικότητας που θα προκύψουν με τη μέθοδο DEA, με αυτά που θα 

προκύψουν από τη χρήση των χρηματοοικονομικών δεικτών. Αυτή η σύγκριση θα 

γίνει προκειμένου να εντοπιστούν τυχών διαφορές στα αποτελέσματα, αφού η 

μέθοδος DEA εμπεριέχει επιπλέον στοιχειά από ότι η μέθοδος των 

χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως το περιβάλλον όπου δραστηριοποιείται το 

τραπεζικό ίδρυμα.  

Αρχικά θα παρουσιαστούν τα δέκα τραπεζικά ιδρύματα καθώς και κάποια βασικά 

στοιχεία για αυτά. Στη συνέχεια θα υπολογιστούν οι χρηματοοικονομικοί τους 

δείκτες ROE (Return On Equity) και ROA (Return on Asset). Το βασικό κομμάτι της 

ανάλυσης είναι αυτό που θα ακολουθήσει και αφορά τα αποτελέσματα και τις 

βαθμολογίες (Score) αποτελεσματικότητας που θα προκύψουν σύμφωνα μέθοδο 

της Περιβάλλουσα Ανάλυσης – DEA. Τέλος θα γίνει ανάλυση και σύγκριση των 

αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους δύο τρόπους (χρηματοοικονομικοί δείκτες και 

μέθοδος DEA) για να διαπιστώσουν τυχών βαθμολογικές αποκλίσεις και θα 

αναφερθούν τα συμπεράσματα που θα προκύψουν. 
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6.2 Παρουσίαση Δεδομένων 

 

Το δείγμα αφορά δέκα τοπικά, συστημικά τραπεζικά ιδρύματα διαφόρων μεγεθών 

που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 

Συγκεκριμένα :  

 

1. Aktia Bank plc (Φιλανδία): Πρόκειται για μια φινλανδική τράπεζα που ανήκει στην 

κατηγορία των ιδρυμάτων ταμιευτηρίου, αποταμιεύσεων και ιδιωτών. Λειτουργεί 

ως το κεντρικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για τις αποταμιεύσεις και τις τοπικές 

συνεταιριστικές τράπεζες. 

 

2. Cesko Slovenska banka a.s. (Τσεχία): Είναι μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Τσεχική Δημοκρατία. Πρόκειται για μια 

τράπεζα που προσφέρει ένα πλήρες φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις.  

 

3. Gorenjska Banka (Σλοβενία): Η ετήσια έρευνα του ινστιτούτου του Λονδίνου 

τοποθετεί την τράπεζα στην κορυφή της λίστας από την άποψη των μικτών κερδών 

προ φόρων, την απόδοση του ενεργητικού και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. 

Θεωρείται η πιο αποδοτική τράπεζα της Σλοβενίας, η οποία της επιτρέπει να 

δημοσιεύσετε υψηλές αποδόσεις, τόσο για τα περιουσιακά στοιχεία και τα ίδια 

κεφάλαια. Ασχολείται με καινοτόμους συνδυασμούς τυποποιημένων τραπεζικών 

προϊόντων, ασφαλίσεις  εξαγωγικών συναλλαγών και απαιτήσεων. 

 

4. Austria Unicredit Bank (Αυστρία): Μια από της μεγαλύτερες τράπεζες στην 

Αυστρία καθώς και στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Υπήρξε μέλος της 

UniCredit, ενός από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς τραπεζικούς ομίλους από το 

2005. 

Η τράπεζα διαθέτει μια από τις ισχυρότερες βάσεις κεφαλαίων μεταξύ των μεγάλων 

τραπεζών στην Αυστρία και διατηρεί ένα εκτενές δίκτυο στην Αυστρία, με περίπου 

7.000 εργαζομένους  που εξυπηρετούν τους πελάτες σε 220 κλάδους. Είναι μια 
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σύγχρονη και δυναμική διεθνής τράπεζα και προσφέρει στους πελάτες της 

πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.  

 

5. Baltikums Bank AS (Λετονία): Η Baltikums Bank AS παρέχει τραπεζικές, 

επενδυτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρικούς πελάτες και ιδιώτες στη 

Λετονία. Στα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες της περιλαμβάνονται οι 

λογαριασμοί ταμιευτηρίου, οι καταθέσεις προθεσμίας, οι καταθέσεις όψεως, τα 

δάνεια και οι υπεραναλήψεις. Η εταιρεία προσφέρει επίσης διακανονισμό σε 

μετρητά και υπηρεσίες, υπηρεσίες εμπιστευτικότητας, ηλεκτρονικό εμπόριο, 

υπηρεσίες εξ αποστάσεως, μεσιτικές και εμπορικές υπηρεσίες, καθώς και 

διαχείριση κεφαλαίων. 

 

6.Eesti Krediidipank (Εσθονία): Έχει εστιάσει την προσοχή της στις επιχειρηματικές 

της δραστηριότητες στην εγχώρια αγορά, προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες τόσο 

σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Διατήρηση συνολικά 21 υποκαταστήματα και 

σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Εσθονία. Ως μέρος της επιχειρηματικής 

στρατηγικής της 2011 επέκτεινε τις δραστηριότητές της στις χώρες της Βαλτικής με 

το άνοιγμα ενός υποκαταστήματος στη Λετονία, το οποίο προσφέρει πλήρη κλίμακα 

των τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Πρόκειται για  και 

προσφέρει στους πελάτες ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

 

7. Bank of Valetta (Μάλτα): Ιδρύθηκε το 1871 και είναι ένα από τα πρώτα και 

δημοφιλέστερα ιταλικά τραπεζικά ιδρύματα τα οποία ήταν εμπνευσμένα από το 

δημοφιλές κίνημα των συνεργατικών πιστωτικών. 

Μπορεί να προσφέρει σε πελάτες όλων των ειδών (οικογένειες, επαγγελματίες, 

μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, κλπ) της υπηρεσίες της 

που αφορά χρηματοοικονομικές ή ασφαλιστικές ανάγκες πελατών. Απασχολεί 

περίπου 2.600 άτομα και έχει σχεδόν 330 υποκαταστήματα. 

 

8. Belfius Bank (Βέλγιο): Μαζί με τις θυγατρικές της, παρέχει  λιανικό εμπόριο καθώς 

και εμπορικές και ιδιωτικές τραπεζικές υπηρεσίες. Η εταιρεία προσφέρει επίσης 

δημόσια και χονδρική πώληση τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Krediidipank&action=edit&redlink=1
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περιλαμβάνουν οικονομικές λύσεις και βελτιστοποίηση του προϋπολογισμού καθώς 

και δάνεια, αποταμιεύσεις  και επενδυτικά προϊόντα. Τέλος, παρέχει όλα τα είδη 

ασφαλίσεις. 

 

9. KBC Bank Ireland plc (Ιρλανδία): Η KBC Bank Ireland παρέχει ένα ευρύ φάσμα 

τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των Corporate, Business Banking, 

Private Banking καθώς και Treasury & Capital Markets.  

 

10. Banco Popular (Ισπανία): Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα με βάση 

την κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς. Σχεδόν το 90% των εσόδων της 

προέρχονται από τη λιανική τραπεζική, τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ όλων των 

ισπανικών τραπεζών. Έχει σχεδόν 2.000 υποκαταστήματα σε όλη την Ισπανία, 200 

στο εξωτερικό και πάνω από 15.500 εργαζόμενους που ειδικεύεται σε όλες τις 

υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους και τις οικογένειες. 

 

 

6.3 Μέθοδος Χρηματοοικονομικών Δεικτών 

 

Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται στην παρακάτω ανάλυση είναι ετήσια 

στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τις ετήσιες και ενδιάμεσες εκθέσεις, καθώς και 

τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων. Το δείγμα των δέκα 

ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων είναι τυχαίο καθώς περιλαμβάνει στοιχεία από 

δέκα διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. 

 Στον πίνακα 6.1 έχουν υπολογιστεί οι χρηματοοικονομικοί δείκτες ROE,ROA 

και ER για το δείγμα των δέκα τραπεζικών ιδρυμάτων για τη χρονική περίοδο 2011-

2014 
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Πινάκας 6.1: Χρηματοοικονομικοί δείκτες ROE,ROA και ER 

BANK NAME 2011 2012 2013 2014 Ratio  

 7.1 8.5 8.1 8.3 ROE (%) 

1. Aktia Bank plc 0.95 1.03 1.04 1.16 ROA (%) 

 43.79 42.62 41.46 40.41 ER (%) 

      

 21 18 18.2 16.4 ROE (%) 

2. Cesko Slovenka banka 1.51 1.9 1.56 1.67 ROA (%) 

 30.2 31.7 32.1 32.26 ER (%) 

      

 0.49 (18.43) (42.92) 1.11 ROE (%) 

3. Gorenjska banka Slovenia 0.09 (3.3) (6.83) 0.14 ROA (%) 

 65.03 52.82 65.03 43.64 ER (%) 

      

 11.2 10.7 n.m 9.7 ROE (%) 

4. Banca Austria Unicredit 1.6 1.6 0.5 0.9 ROA (%) 

 37.8 37.4 34.2 36.1 ER (%) 

      

 10 27 14.9 15.2 ROE (%) 

5. Baltikums Bank 1.41 1.44 1.5 1.6 ROA (%) 

 56 55 49.6 45.7 ER (%) 

      

 (9.8) 9.2 4.2 5.2 ROE (%) 

6. Eesti Krediidipank (0.6) 0.5 0.4 0.5 ROA (%) 

 58.41 47.17 40.1 38.8 ER (%) 

      

     ROE (%) 

7. Bank of Valletta     ROA (%) 

     ER (%) 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Krediidipank&action=edit&redlink=1
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BANK NAME 2011 2012 2013 2014 Ratio 

 (4.1) 7.88 6.72 5.8 ROE (%) 

8. Belfius Bank (0.58) 0.19 0.24 0.23 ROA (%) 

 47.3 52 50 48.3 ER (%) 

      

 (6) 1 9 14 ROE (%) 

9. KBC Bank Ireland 0.01 0.25 1.3 1.4 ROA (%) 

 60 57 52 57 ER (%) 

      

 5.49 23.01 2.3 2.62 ROE (%) 

10. Banco Popular 0.38 1.63 0.17 0.21 ROA (%) 

 42.15 42.48 44.28 44.54 ER (%) 

 

 

Σημείωση: Παραπάνω έχουν αντληθεί οι δείκτες ROE (Return On Equity), ROA (Return on Asser) και 

ER (Efficiency Ratio). Οι τιμές που βρίσκονται μέσα στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν αρνητικές 

τιμές.  
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6.4 Μέθοδος DEA 

 

Στην τραπεζική βιβλιογραφία γίνετε αρκετή συζήτηση αναφορικά με το τι 

ακριβώς παράγει μια τράπεζα ή πως ακριβώς μετρούμε την παραγωγή μιας 

τράπεζας. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο τις τράπεζες είναι η κερδοφορία. Η 

μέτρηση των προϊόντων και των συντελεστών παραγωγής μπορεί να γίνει μέσω των 

χρηματικών ροών που προέρχονται  από τα προϊόντα και τους συντελεστές 

παραγωγής. Στο εμπειρικό παράδειγμα που ακολουθεί ως προϊόντα (εκροές)  

λαμβάνονται: α) οι τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα (Χ1) και β) τα έσοδα προμηθειών 

(Χ2). Από την πλευρά των συντελεστών παραγωγής (εισροών) λαμβάνονται: α) οι 

τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα (Α1), β) τα έξοδα προμηθειών (Α2) και γ) τα έξοδα 

προσωπικού και διοικήσεως (Α3).  

Δεδομένων αυτών των μεταβλητών, την ερώτηση που προσπαθούμε να 

απαντήσουμε είναι:  Κατά πόσο θα μπορούσαν οι τράπεζες να μειώσουν τα έξοδά 

τους χωρίς να μειώσουν τα έσοδά τους;  

Τα δεδομένα για την ανάλυση προέρχονται από ετήσιες και ενδιάμεσες  

οικονομικές εκθέσεις δέκα Ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων για την περίοδο 

2011-2014. Ο πίνακας 6.2 δίνει τις στατιστικές πληροφορίες για το σύνολο των 

δεδομένων της ανάλυσης. Η πρώτη στήλη καθορίζει τη μεταβλητή, η δεύτερη και  η 

τρίτη στήλη μας δίνει αντίστοιχα την ελάχιστη και μέγιστη τιμή που παίρνει η κάθε 

μεταβλητή, ενώ οι δύο τελευταίες μας δίνουν τη μέση τιμή και την τυπική απόκλιση  

κάθε μεταβλητής. 
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Πίνακας 6.2: Στατιστικά δεδομένα των μεταβλητών 

Μεταβλητές Ελάχιστη τιμή Μέγιστη Τιμή  Μέση Τιμή 
Τυπική 

απόκλιση 

X1 4.174 11.883.000 2.929.842 3.764.291,659 

X2 2.643 2.329.000 563.546 809.786,4254 

A1 657 6.642.024 1.624.589 2.192.035,338 

A2 602 510.000 81.692 136.766,4549 

A3 2.749 3.632.000 751.249 1.278.164,185 

     

Οι παρακάτω πίνακες 6.3 και 6.4, δίνουν τα αποτελέσματα των βαθμολογιών 

αποτελεσματικότητας (efficiency scores) που εκτιμήθηκαν σύμφωνα με τη μέθοδο 

DEA  για σταθερές (CRS) και μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας αντίστοιχα. Ο 

προσανατολισμός και για τις δυο περιπτώσεις είναι input oriented. Δηλαδή οι 

παρακάτω βαθμολογίες αποτελεσματικότητας απαντούν στο ερώτημα: “Κατά πόσο 

θα πρέπει  να μειωθούν οι εισροές αναλογικά χωρίς να αλλάξουν οι ποσότητες 

προϊόντος που παράγεται”. 
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Πινάκας 6.3: Σταθερές αποδόσεις κλίμακας (CRS) 

BANK NAME 2011 2012 2013 2014 

1. Aktia Bank 0.79889 0.74544 0.58387 0.56015 

2. Cesko Slovenka banka 0.86894 1.00000 0.97262 1.00000 

3. Gorenjska banka  0.61670 0.92607 0.66338 0.57366 

4. Banca Austria Unicredit 0.78843 0.74544 0.83273 0.87891 

5. Baltikums Bank 0.98795 1.00000 1.00000 1.00000 

6. Eesti Krediidipank 1.00000 0.66787 0.84762 0.72838 

7. Bank of Valletta 0.47271 0.88156 0.54323 0.51247 

8. Belfius Bank 1.00000 1.00000 0.83294 0.72622 

9. KBC Bank Ireland 1.00000 1.00000 0.37210 0.32505 

10. Banco Popular 0.92607 0.52686 1.00000 1.00000 

 

 

 

 

Πινάκας 6.4: Μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας (VRS) 

BANK NAME 2011 2012 2013 2014 

1. Aktia Bank 0.98656 1.00000 0.68852 0.64990 

2. Cesko Slovenka banka 0.87235 1.00000 0.97267 1.00000 

3. Gorenjska banka 0.3318 0.67033 0.64918 0.55981 

4. Banca Austria Unicredit 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 

5. Baltikums Bank 1.00000 1.00000 1.00000 0.96074 

6. Eesti Krediidipank 1.00000 0.99264 1.00000 1.00000 

7. Bank of Valletta 0.52403 0.54972 0.55523 0.53713 

8. Belfius Bank 0.54623 1.00000 0.86644 0.74432 

9. KBC Bank Ireland 1.00000 1.00000 0.36381 0.31552 

10. Banco Popular 0.72817 1.00000 1.00000 1.00000 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Krediidipank&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Krediidipank&action=edit&redlink=1
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Για το έτος 2011 τα πιο αποτελεσματικά τραπεζικά ιδρύματα κάτω από 

σταθερές αποδόσεις κλίμακας σύμφωνα με τη μέθοδο DEA ήταν η Eesti 

Krediidipank, η Belfius Bank και KBC Bank Ireland. Από την άλλη κάτω από 

μεταβλητές οικονομίες κλίμακας τα δυο τραπεζικά ιδρύματα παραμένουν τελείως 

αποτελεσματικά ενώ το τρίτο και συγκεκριμένα η Belfius Bank εμφανίζει μια χαμηλή 

σε σχέση με πριν αποτελεσματικότητα ίση με 0.54623. Γενικά παρατηρείται μια 

αλλαγή στις βαθμολογίες αποτελεσματικότητας για τα περισσότερα τραπεζικά 

ιδρύματα. Άλλα τραπεζικά ιδρύματα φαίνετε να παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

βαθμολογία κάτω από μεταβλητές οικονομίες κλίμακας (π.χ Αktia Bank), άλλα 

φαίνετε να παρουσιάζουν μικρότερη (π.χ Belfius Bank) ενώ δύο τραπεζικά ιδρύματα 

παρουσιάζουν την ίδια περίπου βαθμολογία με μικρές αποκλίσεις.   

Για το έτος 2012 οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες σύμφωνα με τη μέθοδο 

DEA και για σταθερές αλλά και για μεταβλητές οικονομίες κλίμακας φαίνονται να 

είναι οι Belfius Bank και η KBC Bank. Ωστόσο τα μόνα τραπεζικά ιδρύματα που 

παρουσιάζουν χαμηλότερη βαθμολογία αποτελεσματικότητας κάτω από 

μεταβλητές οικονομίες κλίμακας σε σχέση με τις σταθερές είναι η Gorenjska banka 

και η Bank of Valletta. Αξίζει να σημειωθεί η διαφορά στις βαθμολογίες μεταξύ 

σταθερών και μεταβλητών οικονομιών κλίμακας για την Popular Bank όπου 

εμφανίζει 0.52686 και 1.00000 αντίστοιχα. 

Όσον αφορά το έτος 2013 το τοπίο σχετικά με την αποτελεσματικότητα 

σύμφωνα πάντα με τη μέθοδο DEA φαίνετε να αλλάζει ριζικά. Σαν πλέον 

αποτελεσματικά τραπεζικά ιδρύματα κάτω από σταθερές αλλά και μεταβλητές 

οικονομίες κλίμακας εμφανίζονται η Banco Popular και η Balticums Bank. 

Τέλος για το έτος 2014 τα δύο προηγούμενα τραπεζικά ιδρύματα φαίνονται 

να είναι και για αυτή τη χρονιά τα πλέον αποτελεσματικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 

το τραπεζικό ίδρυμα KBC Bank όπου για τα έτη 2011 και 2012 ήταν το πλέον 

αποτελεσματικό, τώρα για το έτος 2014 εμφανίζει τη μικρότερη βαθμολογία 

αποτελεσματικότητας. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Krediidipank&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Eesti_Krediidipank&action=edit&redlink=1
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6.5 Σύγκριση αποτελεσμάτων DEA με τους χρηματοοικονομικούς 

δείκτες 

 

Για το έτος 2011 τα τραπεζικά ιδρύματα με τους μεγαλύτερους δείκτες 

αποδοτικότητας είναι η KBC Bank και Gorenjska Bank. Ακόμη η KBC Bank εμφανίζει 

ένα σχετικά υψηλό δείκτη ROE για το έτος αυτό. Για το ίδιο έτος σύμφωνα με τη 

μέθοδο  DEA και τις βαθμολογίες αποτελεσματικότητας η KBC Bank είναι τελείως 

αποτελεσματική. Παρατηρούμε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα σύμφωνα με τις δύο 

μεθόδους όσον αφορά την KBC Bank, ωστόσο για την Gorenjska Bank τα 

αποτελέσματα πλησιάζουν αρκετά, αλλά μόνο για σταθερές οικονομίες κλίμακας 

για μεταβλητές οικονομίες οι αποκλίσεις σύμφωνα με τις δύο μεθόδους είναι 

μεγάλες.  

Για το έτος 2012  οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες σύμφωνα με τη 

μέθοδο DEA είναι οι Belfius Bank και η KBC Bank. Από πλευράς χρηματοοικονομικών 

δεικτών φαίνετε να εμφανίζουν υψηλούς δείκτες αποδοτικότητας και σχετικά 

υψηλούς για το δείγμα δείκτες ROE. Τα αποτελέσματα επαληθεύονται στην 

προκειμένη περίπτωση με την περίπτωση την KBC Bank να επαληθεύονται πλήρως. 

Για τα τραπεζικά ιδρύματα με τις χαμηλότερες βαθμολογίες αποτελεσματικότητας 

κάτω από σταθερές οικονομίες κλίμακας όπως η Banco Popular, όσον αφορά τους 

χρηματοοικονομικούς της δείκτες εμφανίζεται να έχει χαμηλό για το δείγμα δείκτη 

αποδοτικότητας αλλά υψηλό δείκτη ROE για έτος αυτό.  

Όσον αφορά το έτος 2013 η KBC Bank είναι η τράπεζα με τη μεγαλύτερο 

δείκτη αποδοτικότητας της τάξης του 52%, καθώς και δείκτη ROE ίσο με 9%. Από την 

άλλη σύμφωνα με τη μέθοδο DEA εμφανίζει βαθμολογία αποτελεσματικότητας 

0.37210 για σταθερές οικονομίες κλίμακας και 0.36281 για μεταβλητές οικονομίες 

κλίμακας, τις μικρότερες του δείγματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα 

αποτελέσματα των δύο μεθόδων έρχονται σε πλήρη αντίθεση. Πιθανός ο πιο 

έγκυρος βαθμός απόδοσης να είναι αυτός που υπολογίσθηκε σύμφωνα με τη 

μέθοδο DEA, καθώς η ίδια για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της 

αποτελεσματικότητας περιλαμβάνει και άλλες επιπλέον συνιστώσες όπως το 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η διαφορά λοιπόν ανάμεσα στις 
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δυο βαθμολογίες το πιο πιθανό είναι να οφείλετε στο περιβάλλον που 

δραστηριοποιείται το τραπεζικό ίδρυμα. 

Τέλος και για το έτος 2014 τα μισά περίπου  τραπεζικά ιδρύματα εμφανίζουν 

χαμηλότερες βαθμολογίες αποτελεσματικότητας σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

σύμφωνα με τη μέθοδο DEA. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους δείκτες 

αποδοτικότητας αλλά όχι και για τους δείκτες ROE, αφού για σχεδόν όλα τα 

τραπεζικά ιδρύματα αυξάνετε. Πιο συγκεκριμένα η Banco Popular εμφανίζει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία αποτελεσματικότητας για το έτος αυτό καθώς και για το 

προηγούμενο φαίνετε να έχει τον υψηλότερο για το δείγμα δείκτη αποδοτικότητας, 

της τάξης του 44.54 %, ο δείκτης ROE της ωστόσο είναι από τους μικρότερους του 

δείγματος κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη μέθοδο DEA. Η τράπεζα με τη 

χαμηλότερη βαθμολογία αποτελεσματικότητας για το έτος είναι η KBC Bank. 

 Από πλευράς χρηματοοικονομικών δεικτών όμως εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη 

αποδοτικότητα, αλλά όχι υψηλό δείκτη ROE για το έτος. Και πάλι εδώ οι δύο 

μέθοδοι έρχονται σε αντίθεση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα αποτελέσματα αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τη μη 

παραμετρική μέθοδος DEA συμπίπτουν με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις όμως τα αποτελέσματα μπορεί να αποκλίνουν κατά πολύ 

και προς την αντίθετη κατεύθυνση μάλιστα. Από τη λοιπόν βιβλιογραφία και 

σύμφωνα με την παραπάνω εμπειρική ανάλυση προκύπτει ότι: 

1) Οι οικονομίες κλίμακας κάτω από τις οποίες δραστηριοποιούνται τα 

τραπεζικά ιδρύματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα 

τους. Θα πρέπει δηλαδή το κάθε τραπεζικό ίδρυμα να δει σε τι οικονομίες 

κλίμακας δραστηριοποιείται και να διαμορφώσει τη στρατηγική του 

ανάλογα. 

2) Όταν το δείγμα είναι τυχαίο (διαφορετικού μεγέθους κ.τ.λ), οι βαθμολογίες 

αποτελεσματικότητας κάτω από σταθερές οικονομίες κλίμακας συμπίπτουν 

περισσότερο τις βαθμολογίες αποτελεσματικότητας που προκύπτουν από τη 

μέθοδο DEA σε σχέση με τις μεταβλητές οικονομίες κλίμακας. 

3) Οι τυχόν διαφορές στις βαθμολογίες αποτελεσματικότητας το πιο πιθανό 

είναι να οφείλονται στο περιβάλλον το οποίο δραστηριοποιείται η 

οικονομική μονάδα (τραπεζικό ίδρυμα). 
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