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βασικότερες μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

όπως αυτές αναλύονται στη διεθνή βιβλιογραφία. 
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Οικονομίας και παρατίθενται γραφήματα και διαγράμματα για τις συνθήκες που 

επικρατούν στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα. 

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει τον ορισμό και την κατηγοριοποίηση των ειδών 

αποτελεσματικότητας, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι σημαντικότερες μέθοδοι 

μέτρησης της αποτελεσματικότητας. 

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η εμπειρική εφαρμογή της 

μεθόδου των αριθμοδεικτών και της μη παραμετρικής ανάλυσης DEA καθώς και τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν αναφορικά με την αποτελεσματικότητα των τραπεζικών 

ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωζώνης για τα έτη 2013, 2014 και 2015. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

1.1: Τα Στάδια της Οικονομικής Ολοκλήρωσης 
 

1.1.1: Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας  

 

Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε ως στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των 

χωρών αλλά παράλληλα και τη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών προκειμένου να 

επιτευχθεί ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη. Αφετηρία αποτέλεσε το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πόλεμου. Η οικονομική και πολιτική ένωση των χωρών της Ευρώπης ξεκινά το 

1950, με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα. Τα έξι ιδρυτικά μέλη είναι το 

Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία. Η κοινότητα αυτή 

αποτελούσε μία τελωνειακή ένωση, μεταξύ της οποίας δεν εφαρμόζονταν ποσοτικοί 

περιορισμοί, δασμοί και φόροι, ενώ αντίθετα εφαρμόζονταν κοινή τιμολόγηση στις 

συναλλακτικές σχέσεις με τρίτες χώρες. Ως εξέλιξη αυτής της κοινότητας, ιδρύθηκε το 1957, 

με τη Συνθήκη της Ρώμης, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), ή «Κοινή Αγορά» που 

είχε ως πρωταρχικό σκοπό την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, πολιτών, εμπορευμάτων, 

και υπηρεσιών.1 Η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών 

πραγματοποιήθηκε με μια αλληλουχία διευρύνσεων όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm 

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_el.htm
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Πίνακας 1.1:Τα στάδια Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης                                                                
Πηγή: http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm 

 

 

1.1.2: Η Ολοκλήρωση της Κοινής Αγοράς 

 

Τον Ιούνιο του 1985, οριστικοποιήθηκε η « Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη», ένα πλαίσιο για την 

ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς με τριακόσιες οδηγίες και αποτέλεσε τροποποίηση της 

Συνθήκης ΕΟΚ.2 Ως αποτέλεσμα είχε την αναχαίτιση συναλλακτικών εμποδίων και 

εφαρμογή κοινών φορολογικών και οικολογικών πολιτικών.3  

 

 

                                                      
2 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/6/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10 

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:xy0027 

                              ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΕΤΟΣ ΧΩΡΕΣ 

1951:Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και    

Χάλυβα  

1957:Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

Ιδρυτικά  

Μέλη: Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία 

1973 1η διεύρυνση: Δανία, Ιρλανδία, Ηνωμένο 

Βασίλειο 

1981 2η διεύρυνση: Ελλάδα 

1986 3Η διεύρυνση: Ισπανία, Πορτογαλία 

1995 4η διεύρυνση: Αυστρία, Φιλανδία, Σουηδία 

2004 5η διεύρυνση: Τσέχικη Δημοκρατία, Εσθονία, 

Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, 

Μάλτα, Πολωνία, Σλοβενία, Σλοβακία 

2007 6η διεύρυνση: Βουλγαρία, Ρουμανία 

2013 7η διεύρυνση: Κροατία 

Υποψήφιες χώρες Αλβανία, Μαυροβούνιο, Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, Σερβία, Τουρκία 

Δυνάμει υποψήφιες χώρες Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο  

http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm
http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/3/6/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=URISERV:xy0027
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1.1.3: Η Πορεία της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης 

 

Η σταθερότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών που αποτελούσε προϋπόθεση για  την 

οικονομική και νομισματική συνένωση των χωρών, απαιτούσε τη δημιουργία ενιαίου 

νομίσματος. Το 1972 το φίδι στο τούνελ (the snake in the tunnel) ήταν η πρώτη προσπάθεια. 

Όλα τα νομίσματα διακυμαίνονταν συλλογικά έναντι του δολαρίου, με ανώτατο όριο το 

2,5% (φίδι). Τα αρχικά μέλη ήταν: η Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Κάτω 

Χώρες, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Δανία, Νορβηγία και Σουηδία. Ωστόσο, παγκόσμια 

γεγονότα όπως οι κρίσεις του πετρελαίου και η εξασθένηση του δολαρίου είχαν αρνητικές 

επιδράσεις, καθώς η χρηματοδότηση στις κεντρικές τράπεζες των χωρών με αδύναμο 

νόμισμα δεν ήταν επαρκής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την έξοδο των μελών από το 

σύστημα.4 

1.1.3.1: Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα 

 

Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα (European Monetary System, EMS) τέθηκε σε ισχύ το 

1979 που περιλάμβανε τρία στοιχεία α) Την Ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα (European 

Currency Unit, ECU). Το μερίδιο συμμετοχής κάθε χώρας σταθμιζόταν με βάση το μέγεθος 

της κάθε οικονομίας. β) Το Μηχανισμό των Συναλλαγματικών Ισοτιμιών (Exchange Rate 

Mechanism, ERM). Για κάθε νόμισμα υπήρχε μια κεντρική ισοτιμία με το ECU, με όρια 

διακύμανσης ±2,25%. γ) Το μηχανισμό οικονομικής αλληλεγγύης. Κάθε κράτος μέλος 

συνεισέφερε ένα ποσοστό 20% των συναλλαγματικών του διαθεσίμων προς το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας (FECOM, EMCF). Στη συνέχεια οι κεντρικές τράπεζες 

πιστώθηκαν με ένα αντίστοιχο ποσό εκφρασμένο σε ECU. Τα μέλη μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν το ποσό αυτό για τις παρεμβάσεις τους στις αγορές συναλλάγματος. 

Διετέθη επίσης ένα ποσό 25 δις ECU για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των χωρών με 

σημαντικά ελλείμματα στο ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών και πόροι με τη μορφή 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού (μηχανισμός βραχυπρόθεσμης χρηματοδοτικής στήριξης).   

 

 

                                                      
4 http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2004/enotA2.pdf 

http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2004/enotA2.pdf
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1.1.3.2: Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε.) 

Το 1991 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που συνήλθε στο Μάαστριχτ, ψήφισε την "Συνθήκη για 

την Ευρωπαϊκή Ένωση" (Treaty on European Union, Traité sur l' Union Européenne) 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ONE και προέβλεπε επίσης τρία στάδια:5 

 α) Το πρώτο στάδιο (Ιούλιος 1990 - Δεκέμβριος 1993) περιελάμβανε την ολοκλήρωση της 

ενιαίας εσωτερικής αγοράς με την εφαρμογή κοινών νομισματικών και οικονομικών 

πολιτικών και την προετοιμασία του δεύτερου σταδίου. Προέβλεπε την πλήρη 

απελευθέρωση των συναλλαγών κεφαλαίου, την οικονομική σύγκλιση και την εξάλειψη των 

ανισοτήτων μεταξύ των χωρών μελών. 

 Β) Το δεύτερο στάδιο (Ιανουάριος 1994 - Δεκέμβριος 1996 ή 1998): περιελάμβανε, το 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα, ένα σύνθετο μηχανισμό εποπτείας. Το ENI (European 

Monetary Institute) είχε μέλη τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες και προωθούσε: την ενίσχυση 

του συντονισμού των νομισματικών πολιτικών, την ανάπτυξη του ECU και τη λειτουργία του 

Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος. Προϋπέθετε πέντε κριτήρια σύγκλισης για την 

εισαγωγή των χωρών στην Ο.Ν.Ε.: i) τη σταθερότητα των τιμών ii) τη σύγκλιση των 

επιτοκίων iii) το έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ iv) το δημόσιο χρέος να μην 

υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ και v) τη σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας.6 

 γ) Το τρίτο στάδιο χαρακτηρίζεται από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που 

θα υποκαθιστούσε το ENI και θα αναλάμβανε μεταξύ άλλων τον καθορισμό και την 

εφαρμογή της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου του 1999 και 

εισήγαγε το ευρώ, το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα. Η συνθήκη τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο 

του 1993 και μετονόμαζε την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα σε Ευρωπαϊκή Ένωση(Ε.Ε.) 

1.2: Περιορισμοί και Εμπόδια Τραπεζικών Αγορών πριν την Ο.Ν.Ε. 
 

Η Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά τη δεκαετία του 1980 υπόκειτο σε περιορισμούς που 

αφορούσαν τη δομή και λειτουργία των τραπεζών με αποτέλεσμα να εμποδίζεται ο 

εγχώριος και διεθνής ανταγωνισμός. Οι περιορισμοί αυτοί διέφεραν από χώρα σε χώρα. 

                                                      
5 http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2004/enotA2.pdf και http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_el.htm 

6 http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.el.html#stage2 

http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/euro_2004/enotA2.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/emu/index_el.htm
http://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.el.html#stage2
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ταξινόμηση των μεθόδων τραπεζικής εποπτείας 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή7. 

Πίνακας 1.2: Ταξινόμηση Μεθόδων Τραπεζικής Εποπτείας                                      

Πηγή:  European Commission (1997), Gardener, Molyneux, Moore (2001) 

Κανονισμοί που επηρέαζαν 

τη δομή των τραπεζών 

Κανονισμοί που επηρέαζαν 

τη λειτουργία των τραπεζών 

Κανονισμοί που επηρέαζαν 

την προληπτική εποπτεία 

των τραπεζών 

Διαχωρισμός των ιδρυμάτων 

ανάλογα με τη λειτουργία 

τους 

Κανονισμοί στις τράπεζες 

στα επιτόκια δανείων και 

καταθέσεων 

Ασφάλεια των καταθέσεων 

Περιορισμοί εισόδου Περιορισμοί στα τέλη και 

στις προμήθειες 

Δανεισμός έσχατης 

προσφυγής 

Διακρίσεις έναντι των ξένων 

τραπεζών και επενδυτών 

Πιστωτικές ποσοστώσεις Ελάχιστες κεφαλαιακές 

απαιτήσεις 

Απελευθέρωση στις κινήσεις 

κεφαλαίων 

Περιορισμοί στα 

υποκαταστήματα 

Δείκτες φερεγγυότητας 

 Υποχρέωση τήρησης 

ελάχιστων αποθεματικών 

Περιορισμοί ιδιοκτησίας 

 Ξέπλυμα βρώμικου 

χρήματος 

Περιορισμοί στη 

συγκέντρωση του 

ενεργητικού 

  Απαιτήσεις γνωστοποίησης 

πληροφοριών 

 

Στον πίνακα 1.3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι περιορισμοί που αντιμετώπιζαν 

στις αρχές του 1986 οι τραπεζικές αγορές του Βελγίου, της Δανίας, της Γαλλίας, της 

Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ιρλανδίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της 

Πορτογαλίας, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. 

  

                                                      
7 EC, 1997 
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Πίνακας 1. 3: Περιορισμοί στις Τραπεζικές Αγορές των Χωρών Μελών της Ε.Ε. στις Αρχές 
του 1986 

Πηγή: European Commission (1997), Dermin (2002), Gardener, Molyneux, Moore (2001) 

 

 

ΧΩΡΑ 

Β
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Η
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ο
 

Β
α
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Περιορισμοί στα 

επιτόκια 

× × ×  × × × ×  × ×  

Έλεγχοι στα 

κεφάλαια 

×  ×  ×     × ×  

Συμμετοχή των 

τραπεζών στο 

χρηματιστήριο 

 × ×    ×   × × × 

Περιορισμοί 

στην ιδιοκτησία 

των τραπεζών 

         × ×  

Περιορισμοί στα 

υποκαταστήματα 

  ×    ×   ×   

Είσοδος ξένων 

τραπεζών 

    ×      ×  

Πιστωτικά όρια     ×        

Υποχρεωτικές 

επενδυτικές 

απαιτήσεις 

         × ×  

Περιορισμοί 

στην ασφάλιση, 

την 

αντιστάθμιση και 

στις μεσιτικές 

εργασίες 

 × × × ×    × × ×  

Διαχείριση 

χαρτοφυλακίου 

     ×    ×   

Leasing & 

factoring 

     ×    × ×  
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Περιορισμούς ως προς τα επιτόκια αντιμετώπιζαν όλες οι χώρες εκτός από την 

Γερμανία, Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μόνο στην Ελλάδα υπήρχαν περιορισμοί ως 

προς τα πιστωτικά όρια, ενώ περιορισμοί ως προς τα υποκαταστήματα υπήρχαν στη Γαλλία, 

Ιταλία και Πορτογαλία. 

Όσον αφορά τους περιορισμούς που επηρέαζαν τη δομή των τραπεζών, στη Δανία, 

Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο απαγορευόταν η συμμετοχή 

τους στο χρηματιστήριο, ενώ στην Ελλάδα και την Ισπανία οι περιορισμοί ίσχυαν για την 

είσοδο ξένων τραπεζών. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία 

αντιμετώπιζαν ελέγχους στα κεφάλαια. 

Όσον αφορά την προληπτική εποπτεία των τραπεζών, στη Δανία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία απαγορευόταν στις τράπεζες να προσφέρουν 

ασφαλιστικές και άλλες μη τραπεζικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία υπήρχαν περιορισμοί στην ιδιοκτησία των τραπεζών και υποχρεωτικές 

επενδυτικές απαιτήσεις. Στην Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία υπήρχαν περιορισμοί στις 

δραστηριότητες του leasing και factoring. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τραπεζικές αγορές της Ελλάδας, Ισπανίας και 

Πορτογαλίας διέπονταν από τους περισσότερους περιορισμούς. 

1.3: Λειτουργίες Χρηματοπιστωτικού Συστήματος 

Βασική προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας είναι ένα καλό και 

αποτελεσματικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αποκτήσουν τα 

κεφάλαια που χρειάζονται για να αγοράσουν κεφαλαιουχικά αγαθά μόνο αν υπάρχουν οι 

κατάλληλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί , οι χρηματοπιστωτικοί τίτλοι και οι διαδικασίες 

που θα θέσουν στη διάθεση των επιχειρήσεων τις αποταμιεύσεις. Οι αποταμιευτές δύσκολα 

θα δανείσουν τα χρήματά τους λόγω του υφιστάμενου κινδύνου. Ομοίως, το δημόσιο και οι 

δημόσιοι οργανισμοί μπορούν να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητές τους μόνο εάν 
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υπάρχουν αποτελεσματικά μέσα για την άντληση κεφαλαίων, την πραγματοποίηση 

πληρωμών και την άντληση δανειακών κεφαλαίων.8 

Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε μια οικονομία είναι η συγκέντρωση 

των αποταμιεύσεων και η αποτελεσματική κατανομή τους σε επενδυτικές ή καταναλωτικές 

χρήσεις. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελείται από: α) τις χρηματοπιστωτικές αγορές, 

όπως οι αγορές χρήματος και οι αγορές κεφαλαίων που σκοπός τους είναι να διοχετεύουν 

τα πλεονάζοντα κεφάλαια από τους δανειοδότες, δηλαδή τις επιχειρήσεις ή τα άτομα που 

επιθυμούν να επενδύσουν τα χρήματά τους, στους δανειολήπτες, δηλαδή όσους 

χρειάζονται κεφάλαια, β) τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως τα 

πιστωτικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές εταιρίες. Οι οργανισμοί αυτοί φέρνουν έµµεσα σε 

επαφή τους δανειοδότες και τους δανειολήπτες, γ) τις χρηματοπιστωτικές υποδομές, οι 

οποίες επιτρέπουν τη μεταβίβαση πληρωμών καθώς και τη διαπραγμάτευση, την 

εκκαθάριση και τον διακανονισμό τίτλων. 

Οι σημαντικότερες λειτουργίες του χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι οι 

ακόλουθες:9 

1. Επιτυγχάνει ορθολογικότερη κατανομή των διαθέσιμων κεφαλαίων: τα 

κεφάλαια διοχετεύονται προς εκείνες τις παραγωγικές μονάδες που μπορούν 

να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσω κατάλληλων 

μηχανισμών αξιολόγησης των υποψήφιων δανειοληπτών. 

2. Παράγει νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα: για την ικανοποίηση 

καταναλωτικών και επενδυτικών αναγκών.  

3. Συμβάλλει στη μείωση του μη συστημικού κινδύνου μέσω της παροχής 

πληροφοριών και ποικίλων προϊόντων που επιτρέπουν στους επενδυτές να 

δημιουργήσουν αποτελεσματικά χαρτοφυλάκια. Ενισχύεται η αποταμίευση 

και τα επιτόκια μειώνονται, γεγονότα που επιδρούν θετικά στην οικονομική 

πρόοδο. 

4. Μειώνει το κόστος συναλλαγών και το κόστος της πληροφόρησης. 

                                                      
8 Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, 2006 

9 Νούλας, 2015 
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1.4: Βασικές Μορφές Χρηματοδότησης των Χρηματοπιστωτικών Αγορών 

Μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι αποταμιεύσεις των πλεονασματικών 

οικονομικών μονάδων ρέουν στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες που επιθυμούν να 

δανειστούν. Όσο πιο απρόσκοπτη και αποτελεσματική είναι η ροή και κατανομή αυτών των 

χρηματικών πόρων, τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση του παραγόμενου προϊόντος. 

Πλεονασματικές οικονομικές μονάδες (surplus units) ή αποταμιευτικές οικονομικές μονάδες 

είναι εκείνες που προτιμούν να διαθέσουν, είτε για τρέχουσα κατανάλωση, είτε για 

επενδυτικά αγαθά, είτε και για τα δύο, λιγότερο από το τρέχον εισόδημά τους, στα επιτόκια 

που επικρατούν στην αγορά. Ελλειμματικές οικονομικές μονάδες (deficit units) ή 

επενδυτικές οικονομικές μονάδες είναι εκείνες που προτιμούν να διαθέσουν, είτε για 

τρέχουσα κατανάλωση, είτε για επενδυτικά αγαθά, είτε και για τα δύο, περισσότερο από το 

τρέχον εισόδημά τους, στα επιτόκια που επικρατούν στην αγορά. Οι πλεονασματικές 

μονάδες έχουν τις ακόλουθες τρεις επιλογές:10 

a)  Μπορούν να διατηρήσουν το πλεονάζον εισόδημά τους σε ρευστό. Το 

πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι η εκμετάλλευση μη αναμενόμενων 

κερδοφόρων ευκαιριών επένδυσης. Αρνητική συνέπεια αποτελεί η απώλεια 

αγοραστικής δύναμης του κεφαλαίου λόγω πληθωρισμού καθώς επίσης και η 

απώλεια της απόδοσης που θα επέφερε η επένδυση του αδρανούντος κεφαλαίου. 

b)  Μπορούν να επαναγοράσουν και αποσύρουν δικούς τους χρηματοπιστωτικούς 

τίτλους τους οποίους είχαν πουλήσει όταν ήταν ελλειμματικές οικονομικές 

μονάδες. Έτσι, μειώνονται τα χρηματοοικονομικά έξοδα, ενώ αυξάνονται τα 

διαθέσιμα κεφάλαια. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της συμμετοχής των ιδίων 

κεφαλαίων στη συνολική χρηματοδότηση της οικονομικής μονάδας και μείωση της 

εξάρτησης της από κεφάλαια τρίτων κάτι που οδηγεί σε βελτίωση της 

πιστοληπτικής ικανότητάς της στο μέλλον. 

c)  Μπορούν να δανείσουν, είτε απευθείας είτε δια μέσου κάποιου 

χρηματοπιστωτικού οργανισμού, αγοραστική δύναμη σε ελλειμματικές οικονομικές 

μονάδες αγοράζοντας από αυτές τους εκδιδόμενους χρηματοπιστωτικούς τίτλους 

τους. 

                                                      
10 Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, 2006 
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Οι ελλειμματικές οικονομικές μονάδες έχουν επίσης τρεις επιλογές: 

a) Να μειώσουν το ύψος των κεφαλαίων που διατηρούν σε ρευστό και να τα 

χρησιμοποιήσουν για την πραγματοποίηση της κατανάλωσης ή της επένδυσης. 

b) Να πουλήσουν τους χρηματοπιστωτικούς τίτλους άλλων οικονομικών μονάδων τους 

οποίους είχαν αποκτήσει όταν ήταν πλεονασματικές οικονομικές μονάδες. 

c) Να πουλήσουν τους δικούς τους νεοεκδιδόμενους χρηματοπιστωτικούς τίτλους σε 

πλεονασματικές οικονομικές μονάδες. Η πώληση των τίτλων αποτελεί δανεισμό από 

την μεριά των ελλειμματικών μονάδων και η αγορά τους αποτελεί επένδυση για τις 

πλεονασματικές μονάδες. 

Η χρηματοδότηση των ελλειμματικών μονάδων από τις πλεονασματικές μονάδες μπορεί να 

είναι είτε άμεση είτε έμμεση.11 

Άμεση μορφή χρηματοδότησης 

Άμεση χρηματοδότηση είναι εκείνη η μορφή χρηματοδότησης στην οποία η μεταφορά 

κεφαλαίων γίνεται άμεσα μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών (πλεονασματικών και 

ελλειμματικών μονάδων). Το χαρακτηριστικό αυτής της μορφής είναι ότι οι πλεονασματικές 

μονάδες αγοράζουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα που εκδίδονται απευθείας από τις 

ελλειμματικές μονάδες οι οποίες και εισπράττουν τα κεφάλαια. Η μεταφορά των κεφαλαίων 

συχνά γίνεται με τη βοήθεια μεσαζόντων όπως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τέτοια 

ιδρύματα είναι οι χρηματομεσίτες ή χρηματιστές (brokers) και οι ανάδοχοι νέων 

χρηματοπιστωτικών τίτλων ή έμποροι χρεογράφων (dealers) που καλούνται και επενδυτικές 

τράπεζες. Οι χρηματομεσίτες δεν αποκτούν κυριότητα των τίτλων που αποτελούν 

αντικείμενο της ανταλλαγής και διεκπεραιώνουν αγοραπωλησίες μετά από εντολή των 

πελατών τους στην καλύτερη τιμή που μπορεί να πετύχουν. Αντίθετα, οι ανάδοχοι νέων 

χρηματοπιστωτικών τίτλων ή έμποροι χρεογράφων αποκτούν κυριότητα των τίτλων, 

αγοράζοντας τους τίτλους από τις ελλειμματικές μονάδες, για το δικό τους χαρτοφυλάκιο 

και στη συνέχεια πωλούν τους τίτλους αυτούς στις πλεονάζουσες οικονομικές μονάδες. Η 

διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς και πώλησης του τίτλου είναι η αμοιβή τους. Οι τράπεζες 

επενδύσεων είναι αυτές που βοηθούν τις μονάδες που παρουσιάζουν έλλειμμα να 

                                                      
11 Νούλας, 2015 και Λαζαρίδης, Παπαδόπουλος, 2006 
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τοποθετήσουν νέες χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις στην αγορά. Έτσι μειώνεται ο κίνδυνος, 

καθώς ως ανάδοχοι αναλαμβάνουν να αγοράσουν το συνολικό πακέτο των νέων 

χρεογράφων και στη συνέχεια να το πουλήσουν στους επενδυτές. Πουλώντας τις 

απαιτήσεις σε μια υψηλότερη τιμή από την τιμή αγοράς τους, αντλείται κέρδος που 

περιλαμβάνει την αμοιβή για τον κίνδυνο να μην πουληθούν τα χρεόγραφα στο σύνολό 

τους. 

Έμμεση μορφή χρηματοδότησης 

Είναι εκείνη η μορφή χρηματοδότησης στην οποία η μεταφορά αγοραστικής δύναμης από 

τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομικές μονάδες γίνεται μέσω των 

διαμεσολαβητικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τα ιδρύματα αυτά εκδίδουν δικούς τους 

τίτλους, που καλούνται έμμεσοι δευτερογενείς τίτλοι, τους οποίους στη συνέχεια διαθέτουν 

στις πλεονασματικές οικονομικές μονάδες. Σε όλες τις ανταλλαγές που διεξάγονται στην 

αγορά αυτή, οι πλεονασματικές οικονομικές μονάδες αποκτούν τα δευτερογενή αξιόγραφα, 

που εκδίδουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, και όχι τα πρωτογενή χρεόγραφα που 

εκδίδουν οι ελλειμματικές μονάδες. 

1.5: Η Ενιαία Τραπεζική Αγορά 
 

1.5.1: Νομοθετικό πλαίσιο 

 

Η απελευθέρωση των αγορών εξασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις λειτουργούν με εμπορικά 

κριτήρια μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον και συμβάλλει και στη συνολική 

οικονομική ευημερία. Η πορεία προς την ενιαία τραπεζική αγορά προέβλεπε τρεις 

ελευθερίες: ελευθερία στις κινήσεις κεφαλαίων, ελευθερία εγκατάστασης, και παροχής 

τραπεζικών υπηρεσιών εντός της κοινότητας και μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών-μελών.12 

Τα μέτρα για τη δημιουργία μιας ενιαίας ανταγωνιστικής τραπεζικής αγοράς αναφέρονται 

στο Σχέδιο για Ανάπτυξη των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (1999). 

 

 

                                                      
12 Benink,2000 



12 
 

1.5.1.1: Η Πρώτη Τραπεζική Οδηγία 

 

Την πρώτη προσπάθεια επίτευξης των παραπάνω ελευθεριών, αποτέλεσε η πρώτη 

τραπεζική οδηγία, το Δεκέμβριο του 1977, ωστόσο δεν εξάλειψε όλα τα εμπόδια. Τα 

υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων έπρεπε να διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο τόσο όσο 

και οι νέες τράπεζες, ενώ για την εγκατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες χώρες-

μέλη, έπρεπε να υπάρχει άδεια από τη χώρα υποδοχής. Βρίσκονταν υπό την εποπτεία τους, 

ενώ οι επιτρεπόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες των πιστωτικών ιδρυμάτων καθορίζονταν 

από τους νόμους της χώρας εισόδου. Ακόμη δεν προβλεπόταν η ίδρυση θυγατρικών από 

τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Κοινότητας.13  

1.5.1.2: Η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία 

 

Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1993 και συντέλεσε στην άρση των εναπομεινάντων 

εμποδίων για τη διαμόρφωση της ενιαίας τραπεζικής αγοράς. Το κανονιστικό πλαίσιο 

ενοποίησης του τραπεζικού κλάδου διέπεται από εναρμόνιση των βασικών προδιαγραφών 

για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας προς τα πιστωτικά ιδρύματα και την αμοιβαία 

αναγνώρισή τους. Ο έλεγχος των ιδρυμάτων ανήκει στη χώρα καταγωγής.14  

1.5.1.2.1:Ο Κατάλογος των Δραστηριοτήτων που απολαμβάνουν Αμοιβαίας Αναγνώρισης 

 

1) Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων.  

2) Χορήγηση πιστώσεων : όπως η καταναλωτική πίστη, η ενυπόθηκη πίστη,  πράξεις 

αναδόχου εισπράξεως απαιτήσεων (factoring) με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η 

χρηματοδότηση των εμπορικών συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένου του forfaiting) 

3)  Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing). 

4) Πράξεις πληρωμής.  

5) Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών 

επιταγών και πιστωτικών επιστολών). 

6) Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων.  

 Συναλλαγές για λογαριασμό του ιδίου του ιδρύματος ή της πελατείας του, σε: μέσα 

της χρηματαγοράς (επιταγές, γραμμάτια κ.λ.π.). 

                                                      
13 Gruson, Nikowitz, 1988 

14http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:386:0001:0013:ΕL:PDF 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:386:0001:0013:ΕL:PDF
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  Αγορές συναλλάγματος. 

  Χρηματοπιστωτικούς τίτλους επί προθεσμία ή με δικαίωμα επιλογής (option). 

  Μέσα σχετικά με συνάλλαγμα και επιτόκια. 

  Κινητές αξίες.  
 

7) Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών. 

8) Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις όσον αφορά τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη 

βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της 

συγχώνευσης και της εξαγοράς επιχειρήσεων.  

9) Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές.  

10) Διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.  

11) Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.  

12) Εμπορικές πληροφορίες.  

13) Εκμίσθωση θυρίδων.15  

1.5.1.3: Επιπλέον Τραπεζικές Οδηγίες 

 

1.5.1.3.1: Η οδηγία για το Συντελεστή Φερεγγυότητας (1989) 

 

Αναφέρεται στους εποπτικούς κανόνες και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1991. Σκοπός 

ήταν η προστασία των καταθετών και επενδυτών. Για τον υπολογισμό του συντελεστή 

φερεγγυότητας απαιτείται η μέτρηση του ενεργητικού των πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι 

συντελεστές βαρύτητας καθορίζονταν από την οδηγία. Ως συντελεστής φερεγγυότητας 

ορίζεται ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων ενός πιστωτικού ιδρύματος προς το σύνολο του 

ενεργητικού και των δεσμεύσεων εκτός ισολογισμού προσαρμοσμένα ως προς τον 

πιστωτικό κίνδυνο.16 

1.5.1.3.2:Η Οδηγία για τα Ίδια Κεφάλαια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων (1990 και 1991) 

 

Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1993. Τα ίδια κεφάλαια διαιρούνταν σε βασικό και 

συμπληρωματικό. Το βασικό κεφάλαιο αποτελούσε τουλάχιστον το 50% της βάσης του 

                                                      
15http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:386:0001:0013:EL:PDF 

16 Zimmerman 1995 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1989:386:0001:0013:EL:PDF
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κεφαλαίου. Ως προς τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων οι χώρες-μέλη μπορούσαν να 

υιοθετήσουν πιο περιοριστικούς κανόνες.17 

1.5.1.3.3: Η Οδηγία για την Επίβλεψη των Πιστωτικών Ιδρυμάτων σε ενοποιημένη βάση 

(1992) 

 

Η ενοποιημένη εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων αφορά την επισκόπηση των 

οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης της διοικήσεως και την ανάληψη κινδύνου σε 

ετήσια βάση. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1993.18 

1.5.1.3.4: Η Οδηγία για τους Ετήσιους Λογαριασμούς και τους Ενοποιημένους 

Λογαριασμούς των Τραπεζών και άλλων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (1986) 

 

Αναφέρεται στην επίβλεψη και εποπτεία και καθόριζε τις υποχρεώσεις των πιστωτικών 

ιδρυμάτων ως προς την σύνταξη και δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Τέθηκε 

σε ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 1990. 19 

1.5.1.3.5: Η Οδηγία για τη Δημοσίευση των Ετήσιων Λογιστικών Εγγράφων (1989) 

 

Αίρεται η υποχρέωση των υποκαταστημάτων να εκδίδουν χωριστές οικονομικές 

καταστάσεις από αυτές της μητρικής τράπεζας. Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1991.20  

1.5.1.3.6: Η Οδηγία για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος 

 

Σύμφωνα με την οδηγία αυτή, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται στην τήρηση ιστορικού 

τραπεζικών συναλλαγών και αναγνώριση των πελατών, θέσπιση εσωτερικών δικλίδων 

ασφαλείας μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού τους και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών 

για υπάρχουσες ενδείξεις ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Τέθηκε σε ισχύ την 31η 

Δεκεμβρίου 1992.21  

 

                                                      
17 Zimmerman 1995 και Kessler 1992 

18 Kessler 1992 

19 Zimmerman 1995 και Kessler 1992 

20 Zimmerman 1995 

21 Kessler 1992 
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1.5.1.3.7: Η Οδηγία για την Κεφαλαιακή Επάρκεια (1993) 

Εναρμονίζεται με το πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας (1998). 

Τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1996 και όριζε ομοιογενείς κεφαλαιακές απαιτήσεις τόσο 

για τις τράπεζες όσο και για τις χρηματιστηριακές εταιρίες.22  

1.5.1.3.8: Η Οδηγία για την Ασφάλεια των Καταθέσεων (1993) 

Όριζε το ελάχιστο ύψος καταθέσεων που έπρεπε να τηρούν τα τραπεζικά ιδρύματα ως 

εγγύηση ασφάλειας και ήταν 20.000 ECU για τις χώρες-μέλη της Ε.Ε.23  

1.5.1.3.9: Η οδηγία για την Τραπεζική Ενοποίηση (2000) 

Με την οδηγία αυτή αίρονται εμπόδια και περιορισμοί στη λειτουργία των Πιστωτικών 

Ιδρυμάτων των μελών της Ε.Ε., αφού δεν απαιτείται πλέον η λήψη άδειας λειτουργίας από 

την εποπτική αρχή της χώρας υποδοχής. 24 

1.6: Κίνδυνοι Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 
 

Οι Τράπεζες σήμερα δραστηριοποιούνται σε ιδιαίτερα μεταβαλλόμενες αγορές ασκώντας 

τραπεζικές εργασίες και λειτουργίες που υπόκεινται σε υψηλούς κινδύνους. Οι τραπεζικοί 

κίνδυνοι διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:25 

 Συστημικός κίνδυνος: αφορά το σύνολο όλων των χρηματοπιστωτικών αγορών και 

κατ’ επέκταση ολόκληρου του οικονομικού συστήματος. Οφείλεται στην 

αλληλεξάρτηση των διάφορων αγορών με αποτέλεσμα ενδεχόμενα προβλήματα στη 

μία, να μεταδίδονται και στις υπόλοιπες. 

 Πιστωτικός κίνδυνος: αφορά πιθανή ή αναμενόμενη ζημιά που προέρχεται από την 

αδυναμία των δανειζόμενων να εκπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις 

δηλαδή να επιστρέψουν τα κεφάλαια και τους τόκους των κεφαλαίων που 

δανείστηκαν. Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η τράπεζα πρέπει να 

                                                      
22 Heffernan, 2005 

23 Heffernan, 2005 

24 Ernoult J. et al (2008) 

25 Αγγελόπουλος, 2013 και Πανεπιστημιακές σημειώσεις κ. Ζαπράνη και Συριόπουλος, 2000 και Νούλας,2015 
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έχει καλό σύστημα αξιολόγησης των πελατών, διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο και 

άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό χορηγήσεων. 

 Λειτουργικός κίνδυνος: αποτελεί την ζημία που προέρχεται από αποτυχία των 

εσωτερικών διαδικασιών, συστημάτων ή του ανθρώπινου παράγοντα και 

εμπεριέχεται σε όλες τις δραστηριότητες μίας τράπεζας. Βασικό χαρακτηριστικό των 

λειτουργικών κινδύνων είναι ότι δεν ποσοτικοποιούνται εύκολα. 

 Κίνδυνος ρευστότητας: συνδέεται με την αδυναμία των πιστωτικών ιδρυμάτων να 

αντλήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε να αντιμετωπίσουν τις ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις τους. Ο κίνδυνος αυτός προέρχεται από τους καταθέτες, τους 

δανειολήπτες και από μία συγκεκριμένη θέση που μπορεί να πάρει η τράπεζα σε 

κάποια περιουσιακά στοιχεία. Ευθύνη της διοίκησης της τράπεζας είναι να βρει τον 

κατάλληλο βαθμό ρευστότητας ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος και να 

μεγιστοποιούνται τα κέρδη. 

 Κίνδυνος αγοράς: εμπεριέχει τον κίνδυνο επιτοκίων, τιμής μετοχής, το 

συναλλαγματικό κίνδυνο και τον κίνδυνο πληθωρισμού που μπορεί να οδηγήσει στη 

μεταβολή της απόδοσης και αξίας των χρηματοοικονομικών προϊόντων που έχουν 

επενδυθεί. Ο κίνδυνος τιμής μετοχής αφορά το χαρτοφυλάκιο μετοχών που 

διακρατά η τράπεζα είτε για επενδυτικούς είτε για συναλλακτικούς σκοπούς και 

προέρχεται από τις μεταβολές των τιμών τους στο χρηματιστήριο που 

διαπραγματεύονται. Ο κίνδυνος επιτοκίων αφορά τον κίνδυνο επανεπένδυσης, 

εφόσον η ληκτότητα του ενεργητικού της τράπεζας είναι μεγαλύτερη από τη 

ληκτότητα του παθητικού της και κινδυνεύει να επαναδανειστεί με κόστος 

μεγαλύτερο από την απόδοση των επενδύσεών της αλλά και τον κίνδυνο 

επαναχρηματοδότησης, δηλαδή τον κίνδυνο να επανεπενδύσει η τράπεζα τα 

κεφάλαιά της με απόδοση μικρότερη του κόστους των δανεισθέντων κεφαλαίων 

όταν η ληκτότητα του ενεργητικού είναι μικρότερη από τη ληκτότητα του παθητικού. 

 Ειδικός κίνδυνος: εμπεριέχει τον επιχειρηματικό και χρηματοοικονομικό κίνδυνο και 

μπορεί να περιορισθεί με τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου.26 

                                                      
26 Νούλας, 2015 
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1.7: Η Επιτροπή της Βασιλείας 
 

Η Επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε το 1974 με μέλη της τις κεντρικές τράπεζες και άλλες 

εποπτικές αρχές των χωρών του Group of Ten, την Ελβετία, το Λουξεμβούργο και την 

Ισπανία, με στόχο τη διαμόρφωση προτύπων εποπτείας και κατευθυντήριων οδηγιών για τη 

λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Στην ουσία συμμετείχαν 10 κράτη μέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Καναδάς, ΗΠΑ και Ιαπωνία.27 Πρόκειται για μία οργάνωση χωρίς 

νομική προσωπικότητα που λειτουργεί στο πλαίσιο της τράπεζας διεθνών διακανονισμών 

(Bank for International Settlements), η οποία αποτελεί έναν διεθνή οργανισμό που στηρίζει 

την οικονομική και νομισματική συνεργασία και λειτουργεί ως τράπεζα των κεντρικών 

τραπεζών.           

 Το πλαίσιο εποπτείας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος με την ονομασία 

«Βασιλεία Ι» εκδόθηκε το 1988 και αντικαταστάθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 2000 από 

το πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙ» που αποσκοπούσε στην πληρέστερη απεικόνιση των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων από τα πιστωτικά ιδρύματα και στη σύνδεση των 

κεφαλαιακών απαιτήσεων με τους κινδύνους αυτούς. Στο πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» 

παρουσιάζονται κανονιστικά πρότυπα που αφορούν την κεφαλαιακή επάρκεια και 

ρευστότητα των τραπεζών.  

1.7.1: Βασιλεία Ι (Basel I) 

 

Το θέμα που απασχολεί κυρίως την Επιτροπή τα τελευταία χρόνια είναι η κεφαλαιακή 

επάρκεια (Capital Adequacy) των τραπεζών. Εκείνο το διάστημα αναπτυσσόταν με 

ταχύτατους ρυθμούς ο πιστωτικός κίνδυνος. Οριστικοποιήθηκε τελικά ένα σύστημα 

μέτρησης των κινδύνων, γνωστό ως Σύμφωνο (Συνθήκη) της Βασιλείας για την κεφαλαιακή 

επάρκεια (Basel Capital Accord ή Basel I) που δόθηκε για εφαρμογή στις τράπεζες το 1988. 

Υιοθετήθηκε σταδιακά όχι μόνο από τις χώρες – μέλη της Ομάδας των Δέκα αλλά και από 

πολλές άλλες χώρες, ιδιαίτερα από χώρες με τράπεζες με διεθνείς δραστηριότητες. 

 Το πρώτο σύμφωνο έθεσε ένα ελάχιστο όριο απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων 

που υποχρεούται να διαθέτει κάθε τράπεζα με βάση τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό 

κίνδυνο. Αυτή η ελάχιστη κεφαλαιακή απαίτηση ορίστηκε σε 8% και εκφράστηκε ως Δείκτης 

                                                      
27 Παναγόπουλος και Πελετίδης, 2007 
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Κεφαλαιακής Επάρκειας (Capital Adequacy Ratio-CAR) ή Δείκτης Φερεγγυότητας (Solvency 

Ratio). Πρόκειται για έναν αριθμοδείκτη με αριθμητή τα εποπτικά ίδια κεφάλαια (regulatory 

capital) των πιστωτικών ιδρυμάτων και παρανομαστή το σύνολο των στοιχείων του 

ενεργητικού και των στοιχείων εκτός του ισολογισμού, σταθμισμένων με το πιστωτικό 

κίνδυνο.28 

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια: Εκτός από τα λογιστικά ίδια κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο 

και αποθεματικά δηλαδή τα κεφάλαια Tier 1) περιλαμβάνονται και προβλέψεις, κάποια 

αφανή αποθεματικά, κάποιες μορφές ξένων κεφαλαίων, όπως είναι τα δάνεια μειωμένης 

εξασφάλισης (κεφάλαια Tier 2 ).  

Σταθμισμένο ενεργητικό: Οι τυποποιημένοι και ενιαίοι συντελεστές στάθμισης 

έναντι του πιστωτικού κινδύνου ήταν τέσσερις (0%, 20%, 50%, 100%) για όλα τα πιστωτικά 

ιδρύματα, ενώ υπήρχε και ιδιαίτερη πρόβλεψη για τη διαμόρφωση των συντελεστών 

στάθμισης των εκτός ισολογισμού στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο εν λόγω δείκτης υπολογίζει τον ειδικό και όχι τον γενικό κίνδυνο, υπολογίζοντας 

τον πιστωτικό κίνδυνο για κάθε στοιχείο του ενεργητικού. 

Το 1997 η Επιτροπή εξέδωσε τη βασικότερη τροποποίηση του πρώτου συμφώνου 

για την Κεφαλαιακή Επάρκεια, ενσωματώνοντας τους κινδύνους αγοράς και έτσι ο Δείκτης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε ως εξής: 29 

CAR = 
𝛦𝜋𝜊𝜋𝜏𝜄𝜅ά ί𝛿𝜄𝛼 𝜅 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛴𝜏𝛼𝜃𝜇𝜄𝜎𝜇έ𝜈𝜊 𝜔𝜍 𝜋𝜌𝜊𝜍 𝜏𝜊𝜈 𝜋𝜄𝜎𝜏𝜔𝜏𝜄𝜅ό 𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅ό
+ (12,5 ×𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜄 𝛼𝛾𝜊𝜌ά𝜍)

 ≥ 8% 

Οι κίνδυνοι αγοράς προέρχονταν από τις ανοικτές θέσεις των τραπεζών σε: 

i. Συνάλλαγμα. 

ii. Διαπραγματευόμενους τίτλους χρέους. 

iii. Μετοχές. 

iv. Εμπορεύματα. 

v. Δικαιώματα προαίρεσης. 

                                                      
28 Αγγελόπουλος, 2013 

29 Αγγελόπουλος, 2013 
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1.7.2: Βασιλεία ΙΙ (Basel II) 

 

Στο πρώτο σύμφωνο δεν είχαν ληφθεί υπόψη ούτε στους κανόνες ούτε στον υπολογισμό 

των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο λειτουργικός κίνδυνος. Έτσι το 

2001 αντικαταστάθηκε από το δεύτερο σύμφωνο που περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις 

πυλώνες, οι οποίοι δίνουν τη δυνατότητα στις εποπτικές αρχές και τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα να αξιολογούν επαρκώς τα είδη των κινδύνων που αναλαμβάνουν:30 

1. Πρώτος Πυλώνας: Αναφέρεται στις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις που 

δημιουργούν ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς και ο λειτουργικός κίνδυνος. 

2. Δεύτερος Πυλώνας: Αναφέρεται στην εποπτεία της κεφαλαιακής επάρκειας και στην 

ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας και των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, δηλαδή ασχολείται με τη ρυθμιστική ανταπόκριση στον πρώτο πυλώνα. 

3. Τρίτος Πυλώνας: Αναφέρεται στην αποτελεσματική ενημέρωση της αγοράς με 

ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία και στην ενίσχυση της πειθαρχίας και στην ανάπτυξη 

της αγοράς. 

Ο Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται πλέον ως εξής: 

CAR = 
𝛦𝜋𝜊𝜋𝜏𝜄𝜅ά ί𝛿𝜄𝛼 𝜅 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛱𝜄𝜎𝜏𝜔𝜏𝜄𝜅ό𝜍 𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍 + (12,5 ×𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜄 𝛼𝛾𝜊𝜌ά𝜍)

+ 𝜆 𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό𝜍 𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍

 ≥ 8% 

Η Βασιλεία ΙΙ προϋποθέτει την τήρηση δύο επιπλέον δεικτών: 

 Δείκτης Βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier 1 Ratio) 

 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Upper Tier 1 Capital) 

Tier 1 Ratio =
𝛣𝛼𝜎𝜄𝜅ά ί𝛿𝜄𝛼 𝜅 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛱𝜄𝜎𝜏𝜔𝜏𝜄𝜅ό𝜍 𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍 + (12,5 ×𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜄 𝛼𝛾𝜊𝜌ά𝜍)

+ 𝜆 𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό𝜍 𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍

 ≥ 4% 

 

Upper Tier 1 Capital = 
𝛫ύ𝜌𝜄𝛼 𝛽𝛼𝜎𝜄𝜅ά ί𝛿𝜄𝛼 𝜅 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛱𝜄𝜎𝜏𝜔𝜏𝜄𝜅ό𝜍 𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍 + (12,5 ×𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜄 𝛼𝛾𝜊𝜌ά𝜍)

+ 𝜆 𝜄𝜏𝜊𝜐𝜌𝛾𝜄𝜅ό𝜍 𝜅ί𝜈𝛿𝜐𝜈𝜊𝜍

 ≥ 2% 

                                                      
30 Αγγελόπουλος, 2013 και Ζοπουνίδης, Λεμονάκης, 2009 και Γλύκας, Ξηρογιάννης και Σταϊκούρας,2006 
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1.7.3: Βασιλεία ΙΙΙ (Basel III) 

 

Η υφιστάμενη χρηματοπιστωτική κρίση και οι δεδομένες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομία είχαν ως αποτέλεσμα η Επιτροπή της Βασιλείας να προχωρήσει σε κάποιες 

μεταβολές και προσθήκες αναφορικά με τους κανόνες κεφαλαιακής επάρκειας, που 

αποτελούν το τρίτο Σύμφωνο της Επιτροπής, τη Βασιλεία ΙΙΙ (Basel III).  Ως χρονικό όριο για 

την υλοποίηση των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ ορίστηκε το 2019.31 

Βασική μεταβολή αποτελεί η προσθήκη στον υπολογισμό της κεφαλαιακής 

επάρκειας του κινδύνου ρευστότητας ο οποίος δεν είχε ληφθεί υπόψη στα δύο 

προηγούμενα σύμφωνα. Απαιτείται πλέον από τα τραπεζικά ιδρύματα να έχουν ίδια 

κεφάλαια που θα ανέρχονται στο 7% των στοιχείων του ενεργητικού τους, καθώς και 

επιπλέον 2,5% «προφύλαξη» προκειμένου να ανταπεξέλθουν σε μελλοντικά τεστ. Σε 

περίπτωση μείωσης του κεφαλαίου αποθέματος ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου, θα 

ισχύουν περιορισμοί στα μερίσματα, στα κεφαλαιακά στοιχεία και στις αμοιβές. Οι 

προσδιορισμοί αναφορικά με το τι ορίζεται ως κεφάλαιο και μέγεθος ρίσκου έχουν γίνει πιο 

αυστηροί. Εισάγεται η κεφαλαιακή απαίτηση για τον κίνδυνο προσαρμογής πιστωτικής 

αποτίμησης αντισυμβαλλομένου (CVA), ο οποίος αφορά την προσαρμογή ενός 

χαρτοφυλακίου συναλλαγών με έναν αντισυμβαλλόμενο, στην αγοραία αξία του.32 

Επίσης προτείνεται η υιοθέτηση ενός νέου δείκτη, του Δείκτη μόχλευσης (Leverage 

Ratio), προκειμένου να υπάρξει πρόληψη υπερβάλλουσας μόχλευσης στο τραπεζικό 

σύστημα.  

Ο Δείκτης μόχλευσης ορίζεται ως εξής: 

Δείκτης μόχλευσης = 
𝛣𝛼𝜎𝜄𝜅ά ί𝛿𝜄𝛼 𝜅 𝜑ά𝜆𝛼𝜄𝛼

𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜈 𝜌𝛾𝜂𝜏𝜄𝜅𝜊ύ
 ≥ 3% 

Εισάγεται ακόμη η έννοια του δείκτη κάλυψης ρευστότητας και του δείκτη καθαρής 

χρηματοδότησης. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (Liquidity Coverage Ratio) αποτελεί το 

ποσό των ρευστοποιήσιμων, μη βεβαρημένων στοιχείων ενεργητικού που πρέπει να 

                                                      
31 Αγγελόπουλος,2013 

 

32 Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, ECB, 2010 
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κατέχονται από μία τράπεζα ώστε να αντισταθμίσει τις εκτιμώμενες ταμειακές εκροές κατά 

τη διάρκεια ενός σεναρίου πίεσης διάρκειας τριάντα ημερών. Η εφαρμογή του είναι 

σταδιακή, από 60% το 2015 σε 100% το 2018, με ενδιάμεση αύξηση της απαίτησης 

ρευστότητας κατά 10% ετησίως. Ο δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης συνιστάται 

σε ποσό μακροπρόθεσμης, σταθερής χρηματοδότησης που πρέπει να κατέχεται από μία 

τράπεζα.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
33 Νούλας, 2015 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

 
Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, ο Ευρωπαϊκός τραπεζικός κλάδος 

βρίσκεται σε μια περίοδο εξoρθολογισμού κάτι που συνεπάγεται μείωση του αριθμού των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, μια τάση που συνεχίστηκε και το 2015. Αυτό οφείλεται στη 

διαδικασία συνενώσεων, συγχωνεύσεων και εξαγορών.  Η διάρθρωση των ΝΧΙ στην 

Ευρωζώνη περιλαμβάνει:34  

 Το Ευρωσύστημα 

 Τα πιστωτικά ιδρύματα 

 Τα αμοιβαία κεφάλαια αγοράς χρήματος 

 Άλλα ιδρύματα 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη διάρθρωση των ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ. 

Πίνακας 2.1: Διάρθρωση ΝΧΙ στη ζώνη του ευρώ                                         
Πηγή: Νούλας, Χρήμα και Τράπεζες, 2015 και CBD2 Consolidated Banking Data 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΝΧΙ 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Κεντρική 

Τράπεζα 

17 18 18 18 19 19 

Πιστωτικά 

Ιδρύματα 

6.334 6.210 6.019 5.846 3.182 3.730 

Αμοιβαία 

Κεφάλαια 

1.474 1.275 987 814 744 680 

Άλλα 

Ιδρύματα 

3 30 35 39 198 212 

ΣΥΝΟΛΟ 7.828 7.533 7.059 6.717 4.143 4.641 

Μεταβολή  +1.999 -474 -342 -2.574 +498 

  

                                                      
34 Νούλας,2015 
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Η μεγαλύτερη κατηγορία ΝΧΙ είναι τα πιστωτικά ιδρύματα, που μειώθηκαν κατά 2.604: από 

6.334 το 2010 σε 3.730 το 2015. Παρακάτω, παρουσιάζεται μία διαγραμματική απεικόνιση 

του συνόλου των ΝΧΙ στην Ευρωζώνη 

  

     

Γράφημα 2.1: Σύνολο ΝΧΙ στην Ευρωζώνη        
Πηγή: Νούλας, Χρήμα και Τράπεζες, 2015 και ECB Statistical Warehouse  

 

2.1: Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών και η Ευρωπαϊκή Κεντρική 

τράπεζα 
 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ιδρύθηκε την 1η Ιουνίου 1998, διαδέχτηκε το 

Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα και είναι μια από τις νεότερες κεντρικές τράπεζες του 

κόσμου. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο που ακολουθεί την αρχή του αποκεντρωτισμού και 

λειτουργεί ανεξάρτητα απέναντι στα υπόλοιπα κοινοτικά και θεσμικά όργανα. Διευθύνει το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Το ΕΣΚΤ αποτελείται από την ΕΚΤ με έδρα 

τη Φρανκφούρτη και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών μελών και συστάθηκε 

έχοντας ως πρότυπο την κεντρική τράπεζα της Γερμανίας. Γίνεται διάκριση μεταξύ των όρων 

ΕΣΚΤ και Ευρωσύστημα. Ως Ευρωσύστημα νοείται το σώμα που αποτελείται από την ΕΚΤ και 

τις εθνικές ΚΤ των κρατών μελών που έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα και είναι αρμόδιο 

για τις νομισματικές πολιτικές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.35 Η ζώνη του ευρώ 

                                                      
35 Άρθρο 282, παρ.1, α’ εδάφιο, ΣΛΕΕ και άρθρο 1.1, Καταστατικό. 
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περιλαμβάνει σήμερα τις ακόλουθες 19 χώρες: την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, 

τη Μάλτα, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Εσθονία, τη 

Φιλανδία, την Λετονία και τη Λιθουανία.36 Σε αντίθεση με την ΕΚΤ, το ΕΣΚΤ δεν έχει νομική 

προσωπικότητα και αποτελεί ένα μόρφωμα του ευρωπαϊκού δικαίου. Αποστολή του ΕΣΚΤ 

είναι:37   

• Η χάραξη και εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της «ζώνης του ευρώ». 

• Η διενέργεια πράξεων συναλλάγματος.  

• Η κατοχή και διαχείριση των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων των 

κρατών µελών της “ ζώνης ευρώ “.  

• Η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των συστημάτων πληρωμών.  

  Οι νομισματικές λειτουργίες και πράξεις που διασφαλίζονται από το ΕΣΚΤ 

περιλαμβάνουν ειδικότερα:  

• Το άνοιγμα λογαριασμών στην ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες για τους 

πιστωτικούς οργανισμούς, τους δημόσιους οργανισμούς και άλλους 

οργανισμούς που παρεμβαίνουν στην αγορά.  

• Τις πράξεις “ Open Market “ και τις πιστωτικές πράξεις.  

• Την επιβολή στους πιστωτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στα 

κράτη µέλη σχηματισμού υποχρεωτικών αποθεματικών.  

• Τις πράξεις µε τους δημόσιους οργανισμούς.  

• Την έκδοση κανονισμών για την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα των 

συστημάτων πληρωμών και αντιστάθμισης.  

• Τις σχέσεις µε τις κεντρικές τράπεζες και τους πιστωτικούς οργανισμούς 

τρίτων χωρών και τους διεθνείς οργανισμούς.  

Σε επίπεδο Ένωσης, το μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγματικών και νομισματικών 

εξουσιών ασκείται σε υπερεθνικό επίπεδο και αποτελεί αρμοδιότητα του ΕΣΚΤ.38 

                                                      
36 https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.el.html 

37 Νούλας,2015 

38 Κανελλόπουλος, 2010 

https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/escb/html/index.el.html
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Το ΕΣΚΤ και η ΕΚΤ είναι εντελώς ανεξάρτητα, οικονομικά και πολιτικά έναντι των 

υπόλοιπων οργάνων και κυβερνήσεων της Ένωσης.39 Αυτό επιτυγχάνεται με την 

απαγόρευση παροχής πιστώσεων και πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

κυβερνήσεις και δημόσιους οργανισμούς της Ένωσης για λόγους εκτός της προληπτικής 

εποπτείας. Μη επιτρεπτέα πράξη αποτελεί ακόμα η αγορά δημόσιων τίτλων στην 

πρωτογενή αγορά. 

2.2: Όργανα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
 

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») το ΕΣΚΤ 

διοικείται από δύο μόνιμα όργανα λήψεις αποφάσεων της ΕΚΤ, τα οποία είναι το Διοικητικό 

Συμβούλιο (Δ.Σ.) και η Εκτελεστική Επιτροπή.40 Επίσης, πέραν των δύο αυτών μονίμων 

οργάνων, η Συνθήκη καθιερώνει το Γενικό Συμβούλιο ως το τρίτο όργανο λήψη αποφάσεων 

της ΕΚΤ41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 άρθρο 123 και 124 της ΣΛΕΕ 

40 Άρθρο 129, παρ.1, ΣΛΕΕ και άρθρο 8, Καταστατικό 

41 Άρθρο 141, παρ.1 της ΣΛΕΕ και άρθρα 44.1 και 50, Καταστατικό. 
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ΕΣΚΤ 

ΕΚΤ 28 ΕθνΚεντ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ απαρτίζεται 

από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής 

και τους διοικητές των εθνικών ΚΤ της 

Ευρωζώνης( Άρθρο 283, παρ.1, ΣΛΕΕ και 

άρθρο 10.1, Καταστατικό.) Αποτελεί το 

ανώτατο όργανο για όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ. 

Ειδικότερα, το Δ.Σ: 

 (α) καθορίζει τις κατευθυντήριες 

γραμμές και λαμβάνει τις αναγκαίες 

αποφάσεις για την εκπλήρωση των 

καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο 

ΕΣΚΤ (Άρθρο 12.1, Καταστατικό.)  

(β) διαμορφώνει τη νομισματική 

πολιτική της Ένωσης, σχετικά με 

ενδιάμεσους νομισματικούς στόχους, 

βασικά επιτόκια και προσφορά 

διαθεσίμων στο Ευρωσύστημα, τα 

ελάχιστα ρευστά διαθέσιμα και την 

εναρμόνιση των λογιστικών 

καταστάσεων. 

(γ) θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό 

εσωτερικής οργάνωσης της ΕΚΤ και των 

οργάνων λήψης αποφάσεων,  

(δ) ασκεί τις συμβουλευτικές 

αρμοδιότητες της ΕΚΤ, σύμφωνα με το 

άρθρο 127, παρ.4 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 

4 του Καταστατικού, και 

 (ε) αποφασίζει για τη διεθνή 

συνεργασία του ΕΣΚΤ, σύμφωνα με το 

άρθρο 6 του Καταστατικού. 

 

 

ΟΡΓΑΝΑ ΛΗΨΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

είναι το δεύτερο μόνιμο 

όργανο λήψης 

αποφάσεων της ΕΚΤ. 

Είναι εξαμελές και 

απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο, τον 

Αντιπρόεδρο, και άλλα 

τέσσερα μέλη.( Άρθρο 

283, παρ.2, α’ εδάφιο, 

ΣΛΕΕ και άρθρο 11.1, α’ 

εδάφιο, Καταστατικό) 

που διορίζονται από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 

οποίο αποφασίζει με 

ειδική πλειοψηφία.  Είναι 

επιφορτισμένη με τη 

διαχείριση των τρεχόντων 

θεμάτων της ΕΚΤ. 

Ταυτόχρονα έχει την 

αρμοδιότητα εφαρμογής 

της ενιαίας νομισματικής 

πολιτικής στη βάση των 

κατευθυντηρίων 

γραμμών που χαράσσει 

το Δ.Σ.  Για το σκοπό αυτό 

η Εκτελεστική Επιτροπή 

δίνει τις απαραίτητες 

οδηγίες στις εθνικές ΚΤ 

των κρατών μελών με 

νόμισμα το ευρώ.  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

απαρτίζεται από τον 

Πρόεδρο και τον 

Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ και 

του διοικητές όλων 

των εθνικών ΚΤ 

μελών του ΕΣΚΤ. Θα 

εξακολουθεί να 

υφίσταται για όσο 

χρονικό διάστημα 

υπάρχουν κράτη-μέλη 

που δεν έχουν υιοθετήσει 

ακόμα το ευρώ. Έτσι, από 

τις βασικότερες 

αρμοδιότητες του είναι η 

συμβολή στις 

προετοιμασίες που είναι 

αναγκαίες για τον 

αμετάκλητο καθορισμό 

των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών των 

νομισμάτων των κρατών 

μελών (Άρθρο 46.3, 

Καταστατικό.). Άλλες 

αρμοδιότητες 

περιλαμβάνουν τη 

συλλογή στατιστικών 

πληροφοριών, τη 

σύνταξη και δημοσίευση 

εκθέσεων της ΕΚΤ. 

 

http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/eae1f4ec54754381940024fd081e26e0/12PMS_DIE_EUR_SPO_IordanidisIo.htm#page_37
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/eae1f4ec54754381940024fd081e26e0/12PMS_DIE_EUR_SPO_IordanidisIo.htm#page_37
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/eae1f4ec54754381940024fd081e26e0/12PMS_DIE_EUR_SPO_IordanidisIo.htm#page_37
http://www.htmlpublish.com/newTestDocStorage/DocStorage/eae1f4ec54754381940024fd081e26e0/12PMS_DIE_EUR_SPO_IordanidisIo.htm#page_37
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2.3: Αρμοδιότητες της ΕΚΤ 
 

Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ είναι οι ακόλουθες: 

(i) Εκδοτικό προνόμιο: Έχει δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την 

έκδοση τραπεζογραμματίων μέσα στην Ένωση.42 Τα τραπεζογραμμάτια 

εκδίδονται από την ίδια την ΕΚΤ ή από εθνικές ΚΤ. Τα κέρματα εκδίδονται από τα 

κράτη μέλη, σε ποσότητες που τελούν υπό την έγκριση της ΕΚΤ.43  Το 

αποκλειστικό αυτό δικαίωμα συνδέεται με τον πρωταρχικό στόχο της 

διατήρησης της νομισματικής σταθερότητας.  

(ii) Συλλογή στατιστικών πληροφοριών : με τη βοήθεια των εθνικών ΚΤ συλλέγει τις 

αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες από τις αρμόδιες εθνικές αρχές ή από 

οικονομικούς παράγοντες ώστε να είναι εφικτή η εκπλήρωση των καθηκόντων 

του ΕΣΚΤ.44 Για τη συλλογή αυτών των στατιστικών πληροφοριών απαιτείται 

πλήρη και άμεση συνεργασία των εθνικών κεντρικών τραπεζών με τα πιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς αυτές είναι υπεύθυνες για τη διαμόρφωση της νομισματικής 

πολιτικής αλλά και προληπτικής εποπτείας.  

(iii) Συμβουλευτικές αρμοδιότητες 

•τη γνώμη της ΕΚΤ ζητούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, για κάθε πράξη της 

Ένωσης που εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς της, 

•τη γνώμη της ΕΚΤ ζητούν οι εθνικές αρχές, για κάθε σχέδιο νομοθετικής 

διάταξης που εμπίπτει στο πεδίο της αρμοδιότητάς της, εντός όμως των ορίων 

και υπό όρους που ορίζει το Συμβούλιο με τη διαδικασία του άρθρου 129, παρ.4 

της ΣΛΕΕ, αλλά και εξ’ ιδίας πρωτοβουλίας η ΕΚΤ μπορεί να υποβάλει γνώμες στα 

κατάλληλα Θεσμικά Όργανα ή Οργανισμούς της Ένωσης καθώς και στις εθνικές 

αρχές για θέματα της αρμοδιότητάς της.45  

(iv) Αρμοδιότητα έκδοσης νομικών πράξεων τεσσάρων κατηγοριών για την 

εκπλήρωση της αποστολής του ΕΣΚΤ: Κανονισμοί, Αποφάσεις, Συστάσεις και 

                                                      
42 άρθρο 128, παρ.1 της ΣΛΕΕ, το άρθρο 16, Καταστατικό 

43 Άρθρο 128, παρ.2, ΣΛΕΕ. 

44 Άρθρο 5.1, Καταστατικό. 

45 Άρθρο 127 και 282 της ΣΛΕΕ και Άρθρο 4, Καταστατικό 
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Γνώμες. Οι κανονισμοί που εκδίδονται από την ΕΚΤ είναι δεσμευτικοί και έχουν 

γενική ισχύ σε κάθε κράτος μέλος με νόμισμα το ευρώ. Οι αποφάσεις της ΕΚΤ 

είναι δεσμευτικές προς όλους του αποδέκτες τους, ενώ οι συστάσεις και οι 

γνώμες δεν έχουν δεσμευτική ισχύ.46  

(v) Εξωτερικές δραστηριότητες και σχέσεις 

Στο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων και δραστηριοτήτων, η ΕΚΤ αποφασίζει τον 

τρόπο εκπροσώπησης του ΕΣΚΤ και μπορεί να συμμετέχει η ίδια, αλλά και οι 

εθνικές ΚΤ με την έγκρισή της, σε διεθνείς νομισματικούς οργανισμούς. Η 

σύναψη σχέσεων με ΚΤ και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των τρίτων χωρών και 

με διεθνείς οργανισμούς αλλά και η διενέργεια διάφορων χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών με τρίτες χώρες προβλέπεται επίσης ως δικαίωμα της ΕΚΤ και των 

εθνικών ΚΤ.47  

2.4: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Συμβολή της στην 

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα  
 

 Όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και άλλα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιδιώκουν τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων. Προκειμένου να 

αποφευχθούν οι οικονομικές επιπτώσεις ενδεχόμενων χρηματοπιστωτικών κρίσεων, 

εφαρμόζεται ένα δημόσιο πλαίσιο πρόληψης. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει:  

1. Την τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση των ευπαθών σημείων του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος και των κινδύνων του. 

2. Την κανονιστική ρύθμιση και εποπτεία του: αποτελείται από κανόνες με τους 

οποίους τα ιδρύματα πρέπει να συµµορφώνονται και αφορούν την ασφάλεια των 

καταθετικών κεφαλαίων αλλά και την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων μέσω της 

κοινοποίησης πληροφοριών. Εφαρμόζεται ακόμη η προληπτική εποπτεία. 

                                                      
46 Άρθρο 132, ΣΛΕΕ 

47 Άρθρο 23, Καταστατικό 
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3. Την επίβλεψη των υποδομών της αγοράς και µία σειρά πιθανών µέτρων για 

την διαχείριση κρίσεων.48  Το Ευρωσύστηµα ασκεί δύο κύριες λειτουργίες σε αυτούς τους 

τομείς:  

 Εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται µε τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε 

επίπεδο ζώνης ευρώ.  

 Συμβάλλει στη χάραξη της πολιτικής για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 

από τις αρμόδιες αρχές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο.  

  Ο βαθμός συμμετοχής των κεντρικών τραπεζών στα συστήματα εποπτείας διαφέρει 

για τα κράτη-µέλη της ΕΕ. Σε ορισμένες χώρες οι εποπτικές αρμοδιότητες χωρίζονται ανά 

τομέα, ενώ σε άλλες η εποπτεία ασκείται κεντρικά από µία µόνο αρχή για τους τομείς των 

τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιρειών και των κινητών αξιών. Στην Ε.Ε., οι λειτουργίες 

εποπτείας και κεντρικής τράπεζας είναι διαχωρισμένες και για αυτό το λόγο απαιτείται 

συνεργασία στον τομέα της εποπτείας (α) εντός του Ευρωσυστήµατος, µεταξύ της ΕΚΤ και 

των εθνικών κεντρικών τραπεζών (β) Μεταξύ του Ευρωσυστήµατος και των εθνικών 

εποπτικών αρχών.49 Η χρηματοπιστωτική ενοποίηση αυξάνει τις δυνατότητες επιμερισμού 

και διαφοροποίησης των κινδύνων, καθώς και τη ρευστότητα και το βάθος των αγορών, 

συμβάλλοντας έτσι στην ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Παράλληλα 

όμως, το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πιο εκτεθειμένο σε διαταραχές που µπορεί να 

είναι διασυνοριακής προέλευσης.  Προκειμένου η συνεργασία αυτή να γίνεται σε σωστή 

βάση, όλες οι αρχές έχουν υπογράψει µνημόνια συνεννόησης. Οι συμφωνηθείσες 

διαδικασίες εξετάζονται τακτικά και ελέγχονται µέσω της διενέργειας ασκήσεων 

προσομοίωσης καταστάσεων χρηματοπιστωτικών κρίσεων, καθώς και άλλων ασκήσεων.  

Στο πλαίσιο των λειτουργιών της διασυνοριακής συνεργασίας , συγκεκριμένοι είναι οι 

µηχανισμοί που προβλέπονται για την ΕΚΤ, σύμφωνα µάλιστα και µε την συνθήκη του 

Μάαστριχτ. Αυτοί είναι οι εξής:   

1. Το Ευρωσύστηµα συμβάλλει στην εκ µέρους των αρμοδίων ομαλή 

άσκηση πολιτικών που αφορούν την προληπτική εποπτεία των 

                                                      
48 International Research Conference on “Challenges for Central Banks in the Context of the Crisis “, ECB, 2010.  

49 Recent Developments in Supervisory Structures in EU and Acceding Countries , EΚΤ 2006 

http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/report_on_supervisory_structuresen.pdf    
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πιστωτικών ιδρυμάτων και την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος.50  

2. Για κάθε προτεινόμενη κοινοτική πράξη ή κάθε σχέδιο νομοθετικών 

διατάξεων των εθνικών εποπτικών αρχών, πρέπει να ζητείται η γνώμη 

της ΕΚΤ, εφόσον εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητάς της.  

3. Η ΕΚΤ δύναται να παρέχει συμβουλές στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και 

τις αρμόδιες εθνικές αρχές σχετικά µε την εμβέλεια και εφαρμογή της 

κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά την προληπτική εποπτεία.51  

4. Σε περίπτωση που οι θεσμικοί µηχανισμοί συνεργασίας µεταξύ των 

αρχών εποπτείας δεν επιτύχουν, η Συνθήκη του Μάαστριχτ προβλέπει 

την ανάθεση στη ΕΚΤ συγκεκριμένων εποπτικών καθηκόντων µε 

απλουστευμένη διαδικασία.  

  Το Ευρωσύστηµα ασκεί τα καθήκοντά του στον τομέα της χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας, µε τη βοήθεια της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας (Banking Supervision 

Committee – BSC), την οποία συνέστησε το ∆ιοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ το 1998. Η 

επιτροπή αυτή απαρτίζεται από ανώτερα στελέχη της ΕΚΤ και των Εθνικών ΚΤ του 

Ευρωσυστήµατος, καθώς και από εκπροσώπους των εθνικών αρχών τραπεζικής εποπτείας 

από χώρες του Ευρωσυστήµατος, για την τραπεζική εποπτεία των οποίων δεν είναι 

αρμόδιες οι εθνικές ΚΤ. Επιπλέον, σε αυτήν συµµετέχουν εκπρόσωποι κεντρικών τραπεζών 

και εποπτικών αρχών από τις χώρες της ΕΕ που δεν έχουν υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα. Στο 

πλαίσιο λοιπόν της συνεργασίας µεταξύ των φορέων χρηματοπιστωτικής εποπτείας η 

Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο διότι συνδυάζει 

πληροφορίες προληπτικής εποπτείας σε µικροοικονομικό και µακροοικονομικό επίπεδο 

επιτρέποντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας µεταξύ των κεντρικών τραπεζών και των 

εποπτικών αρχών.  Μέσα στην ίδια την ΕΚΤ , η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

χρηματοπιστωτικής σταθερότητας πραγματοποιείται από διάφορες υπηρεσιακές µονάδες: 

τη ∆ιεύθυνση Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και Εποπτείας (η οποία ενεργεί ως 

συντονιστής), τη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών, τη Γενική ∆ιεύθυνση 

∆ραστηριοτήτων Αγορών, τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων και τη 

                                                      
50 Άρθρο 105(5) της Συνθήκης για την ΟΝΕ 

51 Άρθρο 25.1 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ 
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Γενική ∆ιεύθυνση Πληρωµών και Υποδοµών της Αγοράς. Η ανάλυση της χρηµατοπιστωτικής 

σταθερότητας δηµοσιεύεται τακτικά σε διάφορες εκθέσεις: π.χ. στις εκθέσεις “Financial 

Stability Review “ (Επισκόπηση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας), “EU Banking Sector 

Stability “ (Έκθεση για τη σταθερότητα του τραπεζικού τοµέα της ΕΕ), “ EU Banking 

Structures “ (Έκθεση για τις τραπεζικές δοµές της ΕΕ), καθώς και στην Ετήσια Έκθεση της 

ΕΚΤ.    

  Οι δραστηριότητες του Ευρωσυστήµατος, όσον αφορά την διαφύλαξη της 

χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας µαζί µε την προώθηση της ευρωπαϊκής 

χρηματοπιστωτικής ενοποίησης αποτελούν έναν από τους βασικούς στρατηγικούς 

προσανατολισµούς του Ευρωσυστήµατος. Προς το σκοπό αυτό, συµβάλλει στη διαµόρφωση 

πολιτικών που παρέχουν µία υγιή αρχιτεκτονική για τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα σε 

ευρωπαϊκό και παγκόσµιο επίπεδο. Οι χρηµατοπιστωτικές κρίσεις µπορεί να προκαλέσουν 

τεράστιες ζηµιές στην κοινωνία µε συνέπειες, που υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος που 

µπορεί να υποστεί µία επιµέρους τράπεζα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζες και τα λοιπά 

χηµατοπιστωτικά ιδρύµατα έχουν το δικαίωµα να παρέχουν υπηρεσίες εκτός των χωρών 

στις οποίες εδρεύουν είτε απευθείας διασυνοριακά είτε µέσω της δηµιουργίας 

υποκαταστηµάτων ή θυγατρικών. Εποµένως, η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα πρέπει να 

λαµβάνει υπόψη της αυτές τις διασυνοριακές επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οι 

ενδιαφερόµενες εθνικές αρχές πρέπει να συνεργάζονται στενά µε τους οµολόγους τους στο 

εξωτερικό. Λόγω της εµπειρογνωµοσύνης της σε θέµατα τεχνικής φύσεως, η ΕΚΤ καλείται 

συχνά από τις ενδιαφερόµενες αρχές σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο να συµβάλει στο 

σχεδιασµό και τον καθορισµό των χρηµατοπιστωτικών κανόνων και των απαιτήσεων 

εποπτείας που ισχύουν για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.  

Η ΕΚΤ συµβάλλει ενίοτε σε συζητήσεις µε δική της πρωτοβουλία. Ανεξάρτητα από το εάν 

ζητείται η γνώµη της ή όχι, η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα 

λαµβάνεται υπόψη. Συµµετέχει ακόµη:  

• Στην Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας.  

• Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζών (European Banking Committee – EBC). 

• Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κινητών Αξιών (European Securities Committee).  

• Στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Committee of  
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European Banking Supervisors – CEBS), και   

• Στην Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών 

Συντάξεων (Committee of European Insurance and Occupational Pension Supervisors 

– CEIOPS). 

 

2.5: Η Κατάσταση στον Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Τομέα Σήμερα 
 

2.5.1: Η Ευρωπαϊκή Οικονομία 

 

H επέκταση της Ευρωπαϊκής οικονομίας συνέχισε σταδιακά και το 2014 σε ποσοστό 1,4% 

από 0,2% το 2013. Το πρώτο τρίμηνο του 2015 το ΑΕΠ της Ευρώπης των 28 αυξήθηκε κατά 

1,7% και το δεύτερο τρίμηνο κατά 1,9%. Σε όλη τη διάρκεια του 2014, η ιδιωτική 

αποταμίευση αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Ελάχιστη υπήρξε η συμβολή των εξαγωγών και των επενδύσεων τα ποσοστά 

των οποίων δεν προσεγγίζουν ακόμα αυτά που ίσχυαν πριν την κρίση.52 Η Ευρωπαϊκή 

οικονομία επηρεάστηκε από τρία βασικά χαρακτηριστικά του διεθνούς περιβάλλοντος το 

2015: αυξανόμενη απόκλιση των εξελίξεων της οικονομικής δραστηριότητας μεταξύ 

προηγμένων και αναδυόμενων οικονομιών, πτώση του παγκόσμιου εμπορίου και χαμηλό 

παγκόσμιο πληθωρισμό λόγω της συνεχόμενης υποχώρησης των τιμών της ενέργειας.53 

2.5.2: Στοιχεία Ενεργητικού Ευρωπαϊκών Τραπεζών 

 

Το 2015 το σύνολο του ενεργητικού των ευρωπαϊκών τραπεζών μειώθηκε κατά 2,03% 

συγκριτικά με το 2014 που παρουσίασε μία αύξηση της τάξεως του 2,2% (924 δις €) μετά 

από δύο χρόνια συστολής -1,8% το 2012 και -6,6% το 2013.54 Τα περισσότερα μέλη της ΕΕ 

υπέστησαν μείωση του ενεργητικού τους. Την μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή 

παρουσίασαν η Μάλτα (-9,16%), Ελλάδα (-5,00%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (-5,66%). Παρά 

την αρνητική τάση, το ενεργητικό ορισμένων ευρωπαϊκών τραπεζών αυξήθηκε. Οι χώρες 

που είχαν την μεγαλύτερη αύξηση ήταν η Τσεχία (9,66%), η Σλοβακία (7,84%) και η Εσθονία 

(5,64%).  

                                                      
52 European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF 

53 ΕΚΤ, Ετήσια Έκθεση, 2015 

54 European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF 



33 
 

 

Γράφημα 2.2: Συνολικό Μερίδιο Περιουσιακών Στοιχείων των Τραπεζών των 28 
Ευρωπαϊκών Χωρών για το έτος 2015                                                                                                                                       

 

2.5.3: Καταθέσεις Ευρωπαϊκών Τραπεζών 

 

Το σύνολο των καταθέσεων το 2015 αυξήθηκε συγκριτικά με το 2014 που σημείωσε επίσης 

αύξηση κατά 0,2% μετά τη μείωση ποσοστού 2,4% που σημειώθηκε το 2013. 55 Για το 2015 

δεν έχουν οριστικοποιηθεί στοιχεία για τη Τσεχία και τη Σουηδία, χώρες εκτός της ζώνης του 

ευρώ, αλλά και την Εσθονία και τη Λιθουανία, χώρες εντός της Ευρωζώνης. Στις χώρες εντός 

της ζώνης του ευρώ, οι τραπεζικές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 664,5 δις € (3,95%), 

ακόμη και χωρίς να συνυπολογιστούν στοιχεία για την Εσθονία και τη Λιθουανία. 

Παράλληλα αύξηση σημειώθηκε και στις χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ παρά την έλλειψη 

οριστικοποίησης των στοιχείων δύο χωρών. Το 76,7%  των καταθέσεων διαχειρίζεται από 

τράπεζες με έδρα εντός της ζώνης του ευρώ. Η κατανομή ανά χώρα παρουσιάζει 

ανομοιογενή εικόνα. Μεταξύ 2014 και 2015 μεγάλη αύξηση καταθέσεων εντός της ζώνης 

του ευρώ σημειώθηκε στη Λετονία (96,25%), Μάλτα (57,54%), Αυστρία (43,11%) και στο 

Λουξεμβούργο (37,74%). Σημαντική εκροή καταθέσεων σημειώθηκε στην Ιρλανδία (-

10,35%), Ιταλία (-24,93%), Γαλλία (-5,51%) και στη Γερμανία (-1,97%). Στο παρακάτω 

γράφημα απεικονίζεται διαχρονικά το σύνολο των καταθέσεων των τραπεζών των χωρών 

εντός και εκτός του ενιαίου νομίσματος για τα έτη 2007 έως 2015. 

                                                      
55 European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF 
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Γράφημα 2.3: Σύνολο Καταθέσεων Ευρωπαϊκών Τραπεζών Διαχρονική Παρουσίαση για τα 
έτη 2007- 2015                                      
Πηγή: European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF και CBD2 Consolidated Banking Data 

2.5.4: Ευρωπαϊκός Τραπεζικός Δανεισμός 

 

Οι πιστώσεις των ΝΧΙ προς κατοίκους της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά τη 

διάρκεια του 2015 και διαμορφώθηκαν σε 2,3% τον Δεκέμβριο, από -0,2% τον Δεκέμβριο 

του 2014. Η μεταβολή αυτή φορά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις μη χρηματοπιστωτικές 

επιχειρήσεις. Διευκολύνθηκε από τις μειώσεις των τραπεζικών επιτοκίων χορηγήσεων με 

παράλληλη μείωση του κόστους χρηματοδότησης των τραπεζών. Ακόμη, στην άνοδο των 

χορηγήσεων, συνέβαλε η μεταβολή των πιστοδοτικών κριτηρίων αλλά και η αύξηση της 

ζήτησης για χρηματοδότηση πάγιων επενδύσεων και αγορά κατοικίας. Με την εφαρμογή 

των προγραμμάτων αγοράς περιουσιακών στοιχείων (APP) και TLTRO επήλθε χαλάρωση των 

πιστοδοτικών κριτηρίων και των συνθηκών χρηματοδότησης καθώς αποτέλεσαν 

εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης και η πρόσθετη ρευστότητα χρησιμοποιήθηκε για τη 

χορήγηση δανείων. 56          

 Στο τέλος του πρώτου χρόνου της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το ύψος του 

συνολικού ευρωπαϊκού τραπεζικού δανεισμού εντός της ζώνης του ευρώ, ήταν 18,1 τρις € 

και μειώθηκε κατά 800 δις € (4,42%). Όσον αφορά το επίπεδο των δανείων που 

                                                      
56 ΕΚΤ, Ετήσια Έκθεση, 2015 
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χορηγήθηκαν από τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα το 2015, ανέρχεται σε 24,05 

λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων για το ύψος χορηγήσεων των εξής 

χωρών: Λιθουανία, Τσεχία και Σουηδία. Για τις 19 χώρες της Ευρωζώνης το ύψος των 

χορηγήσεων ανέρχεται σε 17,33 τρις € κάτι που συνεπάγεται αύξηση 0,18% από το 2014. Το 

2014 σημειώθηκε συστολή ύψους 327 δις € (1,4%) ακολουθώντας την τάση των 

προηγούμενων χρόνων (-4,5% το 2013 και -0,6% το 2012). Σε απόλυτους όρους οι 

χορηγήσεις αυξήθηκαν περισσότερο στις εξής χώρες για το έτος 2015: Ηνωμένο Βασίλειο 

(20,29%), Σλοβακία (7,03%), Πολωνία (6,18%) και Ισπανία (5,20%), ενώ αντίθετα μειώθηκαν 

στις: Ελλάδα (-18,67%), Μάλτα (-16,07%), Λετονία(-9,16%) και Σλοβενία (-8,29%). Η μείωση 

ήταν πιο σημαντική στις χώρες που επηρεάστηκαν περισσότερο από την κρίση των κρατικών 

ομολόγων. Μια αιτία για τη μείωση του όγκου των πιστώσεων είναι η σημαντική πτώση του 

διατραπεζικού δανεισμού και η αύξηση των τιτλοποιήσεων. Το 2014 τα αποθέματα δανείων 

μειώθηκαν κατά περισσότερο από μισό τρις € από το 2008, τα αποθέματα ομολόγων 

αυξήθηκαν ιδιαίτερα κατά περισσότερο από 400 δις €, αγγίζοντας το ποσό του ενός τρις €. 

Λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των δανείων ανά χώρα παρατηρούμε ότι ενώ οι 

Τράπεζες στη Γαλλία, τη Σουηδία και την Ολλανδία αύξησαν τον δανεισμό τους κατά 704 δις 

€, 209 δις €, και 151 δις € αντίστοιχα, το χρονικό διάστημα από 2007 έως 2014, ο όγκος των 

πιστώσεων συρρικνώθηκε στην Ισπανία κατά 458 δις €, στην Ιρλανδία κατά 306 δις € και στο 

Ηνωμένο Βασίλειο κατά 263 δις €. 57 Συγκρίνοντας το τέλος του 2008 και το τέλος του 2014, 

τα αποθέματα δανείων έχουν μειωθεί από 556 δις € ή 11,5% σε € 4,3 τρις. Αντίθετα, τα 

αποθέματα ομολόγων έχουν αυξηθεί κατά € 424 δις, ή 74,4%, έως και 993 δισεκατομμύρια 

€ αποτελώντας πλέον το 18,9% της συνολικής χρηματοδότησης. Σε απόλυτους όρους, η 

Γαλλία κατέχει τη μεγαλύτερη αγορά εταιρικών ομολόγων ποσού 487 δισεκατομμυρίων € 

στο τέλος του 2014, ακολουθούμενη από την Ιταλία (130 δις €), τη Γερμανία (€ 126δις) και 

την Ολλανδία (71 δις €). Η αγορά ομολόγων στο Λουξεμβούργο (28,7%), τη Φινλανδία 

(28,2%), το Βέλγιο (24,4%) και την Πορτογαλία (20,1%) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. 

Στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του συνόλου των δανείων 

ΝΧΙ των 28 χωρών της Ε.Ε. από το 2007 έως το 2015. Η τιμή για το έτος 2015 είναι χαμηλή 

λόγω έλλειψης συγκέντρωσης στοιχείων για τρεις χώρες: Λιθουανία, Τσεχία και Σουηδία 

                                                      
57 European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF 
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Γράφημα 2.4: Σύνολο Δανείων Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων των  28 
Χωρών της ΕΕ από το 2007 έως το 2015                             
Πηγή: European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF και CBD2 Consolidated Banking Data 

        Το 2014 αποδέκτες του περισσότερου όγκου των δανείων που χορηγήθηκαν από τις 

Ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν οι ιδιώτες σε ποσοστό 33,5% (7,7 τρις €), ενώ το 29,1% (6,7 τρις 

€) του συνολικού δανεισμού αφορούσε άλλα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα. 

Από το σύνολο των δανείων προς τα νοικοκυριά, το 77,4% χορηγήθηκε για την αγορά 

ακίνητης περιουσίας. Στους δανειολήπτες των ευρωπαϊκών τραπεζών συγκαταλέγονται και 

μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί σε ποσοστό 23,1% και κυβερνήσεις κρατών σε ποσοστό 

5,3%. Ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικοί οργανισμοί περιλαμβάνονται στη λίστα 

δανειοληπτών. 
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Γράφημα 2.5: Κατανομή Όγκου Δανείων Ανά Τομέα για τα έτη 2007-2014                                                                                                          
Πηγή: European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF 

Παρά την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2014, όσο αφορά τους μη 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, σημειώθηκε το 2014 μείωση των δανείων κατά 72 δις € 

(1,4%). Αυτή η μεταβολή ενδεχομένως να συμβολίζει, μια μετατόπιση πίστωσης από αυτή 

την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων σε άλλες που είναι περισσότερο επιλέξιμα στο 

δείκτη ρευστότητας, ιδίως τα κρατικά ομόλογα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η 

διαδικασία ξεκίνησε με την εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ καθώς οι τράπεζες συμμορφώθηκαν 

με τις νέες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα, τα δάνεια σε μη χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, 

μειώθηκαν κατά  €66,6 δις στην Ισπανία, κατά €20 δις στην Ιρλανδία, κατά €13,3 δις στην 

Πορτογαλία, κατά €6,8 δις στην Ιταλία και κατά €1,5 δις στην Ελλάδα. Αντιθέτως, μεγάλες 

αυξήσεις σημειώθηκαν στην Ολλανδία (€26,1 δις), Γαλλία (€23,2 δις), και στο Ηνωμένο 

Βασίλειο (€13,2 δις). Ο αυξανόμενος κίνδυνος, που μετράται από το συνολικό μέγεθος των 

αμφίβολων και  μη εξυπηρετούμενων δανείων ως ποσοστό του συνολικού χρέους, τα 

δάνεια και οι προκαταβολές, βοηθούν να αιτιολογηθεί αυτή η τάση 

στην περιφέρεια της ζώνης του ευρώ. Μεταξύ του 2008 και το πρώτο εξάμηνου του 2014, η 

αναλογία αυτή αυξήθηκε από 2,6% σε 7,4% στην Ισπανία, από 1,6% σε 8,3% στην 

Πορτογαλία, από 5,0% έως 13,7% στην Ιταλία, σε 17,8% στην Ιρλανδία, και από 3,1% σε 

26,4% στην Ελλάδα. Τα ποσοστά αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα από τον μέσο όρο 4,5% της 

ΕΕ.           
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δανεισμό για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις στη ζώνη του ευρώ, με μείωση των 

πιστωτικών προτύπων και της αυξανόμενης ζήτησης για δάνεια, έχουν ήδη λάβει χώρα από 

το 2012. 

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη χαλάρωση των πιστοδοτικών κριτηρίων για τα 

δάνεια προς τις επιχειρήσεις οφείλονται κυρίως σε πιέσεις από τον ανταγωνισμό και την 

ανάγκη ρευστότητας των τραπεζών, καθώς και στις προσδοκίες για την οικονομική 

δραστηριότητα τόσο του κλάδου όσο και των επιχειρήσεων από τα μέσα του 2014 και μετά. 

Από τον Ιούνιο του 2014 και εξής οι τράπεζες λόγω της μείωσης του κόστους 

χρηματοδότησής τους παρείχαν χρηματοδότηση με χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία 

έφθασαν σε ιστορικώς χαμηλά επίπεδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015. Μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 2015 ο δείκτης επιτοκίων τραπεζικών χορηγήσεων προς μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά περίπου 87 μονάδες βάσης και προς τα 

νοικοκυριά κατά περίπου 69 μονάδες βάσης.58 

 

Γράφημα 2.6: Σύνθετος Δείκτης Επιτοκίων Τραπεζικών Χορηγήσεων προς μη 
Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις και Νοικοκυριά                                         
Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2015, ΕΚΤ 

 

 

 

 

                                                      
58 ΕΚΤ, Ετήσια Έκθεση, 2015 
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2.5.5: Ίδια Κεφάλαια Τραπεζών 

 

Εξαιτίας των νέων ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν σύντομα μετά την έναρξη της οικονομικής 

κρίσης, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, με κυρίαρχη τη Βασιλεία ΙΙΙ, οι 

απαιτήσεις για τη φερεγγυότητα και τη ρευστότητα των τραπεζών ενισχύθηκαν σημαντικά. 

Από τότε οι τράπεζες της ΕΕ έχουν ενισχύσει την κεφαλαιακή τους βάση με διάφορους 

τρόπους. Ειδικότερα κάνουν συνεχείς προσπάθειες για να αυξήσουν την αναλογία των ιδίων 

κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού με στάθμιση κινδύνου (RWA). Ο δείκτης αυτός, 

που ορίζεται ως ο δείκτης Tier 1, αυξήθηκε από 8,3% το 2007 σε 15,74% το 2015. Ενώ 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις μεταξύ άλλων, στη Φιλανδία (από 16,58% σε 

31,5%), Λιθουανία (από 20,91% σε 24,29%) και την Ιρλανδία (από 20,51% σε 21,6%), ο 

δείκτης Tier 1 των τραπεζών της Εσθονίας συρρικνώθηκε κατά 6,44%. Ο δείκτης υποχώρησε 

στη Μάλτα(από 23,12% σε 18,76%), στη Τσεχία (από 16,52% σε 16,30%) και στην Κροατία 

(από 19,42% σε 17,71%). Η έναρξη ισχύος του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις 

την 1η Ιανουαρίου, 2014 έχει μειώσει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών ως 

αποτέλεσμα του αυστηρότερου ορισμού της έννοιας του κεφαλαίου. 

 

Γράφημα 2.7: Δείκτης Tier 1 των Τραπεζών της Ευρώπης των 28                                                     
Πηγή: European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF και CBD2 Consolidated Banking Data                         
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2.6: Αριθμός Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Προσωπικού 

 

Ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ευρώπη το 2015 αυξάνεται σε 

5.231 το 2015.59 Τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 548 μονάδες και 

της Ε.Ε. συνολικά κατά 820. 

Οι χώρες που υπέστησαν τη μεγαλύτερη συστολή σε απόλυτους όρους είναι η 

Φιλανδία (μείωση 55 ιδρυμάτων), η Γερμανία (μείωση 30 ιδρυμάτων), και η Πορτογαλία  

(20 ιδρύματα).  Ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στην Ιρλανδία κατά 499 

μονάδες, στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά 212 και στην Ισπανία κατά 127 από το προηγούμενο 

έτος. Στο παρακάτω γράφημα απεικονίζεται το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων ανά 

χώρα για τα έτη 2014 και 2015. 

 

Γράφημα 2.8: Πιστωτικά Ιδρύματα της Ε.Ε. ανά Χώρα τα Έτη 2014 και 2015                                                    

Πηγή:European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF και CBD2 Consolidate Banking Data 

Σε συνάρτηση με την τάση του εξορθολογισμού, ο αριθμός των απασχολούμενων 

στον τραπεζικό τομέα μειώνεται συνεχώς από το 2009. Στο τέλος του 2015, η ΕΕ-28 

απασχολούσε 2.864.106 άτομα, δηλαδή 24.152 λιγότερα από το 2014, μια μείωση της 

                                                      
59 CBD2 Consolidated Banking Data, ECB Statistical Warehouse 
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τάξεως του 0,01%. Οι χώρες της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη μείωση του τραπεζικού υπαλληλικού 

προσωπικού είναι η Ιρλανδία (-6,17%), η Λιθουανία (-5,79%) και η Ολλανδία (-4,11%). . 

Παρά την πτωτική τάση, ορισμένα κράτη-μέλη αύξησαν των αριθμό τραπεζικών υπαλλήλων. 

Μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Δανία (9,53%), Μάλτα (3,55%) και στην Εσθονία 

(2,45%). Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός τραπεζικού 

προσωπικού των 28 χωρών της Ε.Ε. για το έτος 2015. 

 

Γράφημα 2.9: Συνολικός Αριθμός Τραπεζικού Προσωπικού για τις 28 χώρες της Ε.Ε. το 

έτος 2015                                                                                                                                                   

Πηγή: SSIS, Banking Structural Financial Indicators, ECB 
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Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται ο συνολικός αριθμός τραπεζικών υπαλλήλων για 

τα έτη 2014 και 2015, καθώς και η μεταβολή μεταξύ των δύο ετών. 

Πίνακας 2.2: Μεταβολή Συνολικού Αριθμού Τραπεζικών υπαλλήλων τα έτη 2014-2015 
Πηγή: SSIS, Banking Structural Financial Indicators, ECB 

ΧΩΡΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
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ΛΕΤΟΝΙΑ 9.401 9.374 27 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 8.434 8.952 -518 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 30.657 31.715 -1.058 

ΤΣΕΧΙΑ 40.672 40.334 338 

ΔΑΝΙΑ 40.748 37.201 3.547 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 398.253 400.971 -2.718 

ΚΡΟΑΤΙΑ 20.914 21.190 -276 

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 38.205 39.456 -1.251 

ΠΟΛΩΝΙΑ 175.151 175.972 -821 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 55.928 57.732 -1.804 

ΣΟΥΗΔΙΑ 53.987 54.644 -657 

                        

 Το 2014 ο μέσος όρων των κατοίκων ανά τραπεζικό προσωπικό ήταν 175,4. 

Συγκρινόμενο με τον αντίστοιχο μέσο όρο του 2013 που ήταν 171 παρουσιάζει μια αύξηση 

της τάξεως του 2,6%, κάτι που αποτελεί αντίφαση στον τραπεζικό τομέα που 

συρρικνώνεται. Το ποσοστό αυξήθηκε κυρίως στην Ελλάδα (11,6%) και την Ισπανία (6,6%), 
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ενώ μειώθηκε σημαντικά στην Μάλτα( 4,3%) και τη Λιθουανία (7,2%). Ο αριθμός των 

πολιτών ανά τραπεζικό κυμαίνεται από 21 στο Λουξεμβούργο μέχρι 346 τη Ρουμανία, μια 

διαφορά σχεδόν μεγαλύτερη από 16 φορές. Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν, 

παρουσιάζονται οι Ευρωπαϊκές χώρες με το χαμηλότερο και το μεγαλύτερο αριθμό 

κατοίκων ανά τραπεζικό υπάλληλο αντίστοιχα για το έτος 2014. 

 

Γράφημα 2.10: Ευρωπαϊκές Χώρες με το  Χαμηλότερο Αριθμό Κατοίκων ανά Τραπεζικό 

Εργαζόμενο για το έτος 2014                                                                                                                                           

Πηγή:European Banking Sector Facts & Figures, EBF        
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Γράφημα 2.11: Ευρωπαϊκές Χώρες με το Μεγαλύτερο Αριθμό Κατοίκων ανά Τραπεζικό 

Εργαζόμενο για το έτος 2014                                                                                                                

Πηγή:European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF     

2.6.1: Υποκαταστήματα και Θυγατρικές Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

 

Στα πλαίσια της εξυγίανσης του Ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα, εμπλέκονται και τα 

υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων. Από το 2009, στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

έκλεισαν συνολικά 34.150 υποκαταστήματα. To 2015, ο συνολικός αριθμός των 

υποκαταστημάτων μειώθηκε σε 189.091 από 204.542 που ήταν το 2014. Αυτό σημαίνει ότι 

15.451 υποκαταστήματα σταμάτησαν να λειτουργούν, ποσοστό μείωσης 7,55%. Σε 

απόλυτους όρους, περισσότερο επηρεάστηκαν οι εξής χώρες: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, 

και Ισπανία όπου έκλεισαν 10.762, 1.236 και 912 υποκαταστήματα αντίστοιχα. Αύξηση τους 

σημειώθηκε μέχρι το τέλος του 2015 μόνο στην Πολωνία, Σλοβακία και Λουξεμβούργο, 

όπου ξεκίνησαν τη λειτουργία τους επιπλέον 190, 13 και 2 υποκαταστήματα πιστωτικών 

ιδρυμάτων αντίστοιχα.          

 Aπό την αρχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008 ο συνολικός 

αριθμός τραπεζικών θυγατρικών μειώνεται συνεχώς. Το 2014 συρρικνώθηκε κατά 65 

μονάδες με ποσοστό μείωσης 9,2%. Η μείωση των 54 (12,9%) θυγατρικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων Ευρωπαϊκών χωρών, οδήγησε κατά ένα μεγάλο μέρος στην αύξηση του μεριδίου 

θυγατρικών από τρίτες χώρες. Το μερίδιο αυτό το 2006 ήταν 32,8% και σκαρφάλωσε το 

2014 στο 43,1%. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να έχει επιβληθεί από τις ρυθμιστικές 
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πιέσεις εις βάρος των ξένων θυγατρικών. Αυτό θα εξηγούσε επιπλέον τη σχετικά σταθερή 

ανάπτυξη των θυγατρικών πιστωτικών ιδρυμάτων από τρίτες χώρες. Το παρακάτω γράφημα 

δείχνει τη διαχρονική εξέλιξη των δύο μεγεθών. 

 

Γράφημα 2.12: Θυγατρικές Πιστωτικών Ιδρυμάτων των 28 χωρών της Ε.Ε. για το έτος 2015 

Πηγή:European Banking Sector Facts & Figures 2015, EBF και SSIS, Banking Structural Financial Indicators  

2.6.2: Το Επίπεδο Ανεργίας 

 

Η άνοδος του αριθμού των απασχολουμένων που ξεκίνησε στα μέσα του 2013 συνεχίστηκε 

το 2015. Το γ΄ τρίμηνο του έτους ο αριθμός των απασχολουμένων στη ζώνη του ευρώ 

αυξήθηκε κατά 1,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, αλλά παρέμεινε 

χαμηλότερος κατά 2% περίπου από το προ της κρίσης ανώτατο επίπεδο. Ο βαθμός 

απασχόλησης το 2015 βελτιώθηκε κυρίως στην Ισπανία και τη Γερμανία. Ειδικότερα, 

αυξήθηκε κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ μικρή υπήρξε η αύξηση του αριθμού των 

απασχολουμένων στη βιομηχανία εκτός των κατασκευών όπου σημειώθηκε μείωση. Ο 

ετήσιος ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας ανά απασχολούμενο παρέμεινε χαμηλός και 

διαμορφώθηκε σε 0,5% περίπου κατά μέσο όρο ανά τρίμηνο τα τρία πρώτα τρίμηνα του 

2015, έναντι ετήσιας αύξησης 0,3% το 2014. Το ποσοστό ανεργίας συνέχισε να υποχωρεί το 

2015 και διαμορφώθηκε σε 10,5% το δ΄ τρίμηνο του 2015, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο 
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από την αρχή του 2012. Για το 2015, το μέσο ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 10,9%, 

έναντι 11,6% το 2014 και 12% το 2013.60 

 

2.6.3: Το Σκιώδες Τραπεζικό Σύστημα στη Ζώνη του Ευρώ 

 

Ο σκιώδης τραπεζικός τομέας αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία ως πηγή 

χρηματοδότησης της οικονομίας της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, αντιπροσωπεύει και μια 

βασική πηγή δυνητικού κινδύνου για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

της ζώνης του ευρώ και επομένως χρήζει στενής παρακολούθησης. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ορίσει κανείς τον σκιώδη τραπεζικό τομέα όμως ο 

όρος με ευρεία έννοια καλύπτει ένα σύνολο ιδρυμάτων που δεν είναι τράπεζες, αλλά 

παρέχουν πιστώσεις, εκδίδουν οιονεί νομισματικές απαιτήσεις ή χρηματοδοτούνται από 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και επενδύουν παράλληλα σε μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

που σχετίζονται με πιστώσεις. Στις οντότητες αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα 

χρηματοδοτικές εταιρίες ειδικού σκοπού, αμοιβαία κεφάλαια της αγοράς χρήματος και 

λοιπά αμοιβαία κεφάλαια επενδυτικού χαρακτήρα.61 Μολονότι ο σκιώδης τραπεζικός 

τομέας αναπτύσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση Global Shadow Banking Monitoring 

Report του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφέρει ότι η ζώνη του ευρώ 

συγκαταλέγεται στις περιοχές που παρουσιάζουν την ταχύτερη ανάπτυξη. Το συνολικό 

ενεργητικό του σκιώδους τραπεζικού τομέα της ζώνης του ευρώ, εκτός των ασφαλιστικών 

εταιριών και των ταμείων συντάξεων, έχει υπερδιπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία. Από 

το συνολικό ενεργητικό του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ζώνης του ευρώ που 

ανέρχεται σε 70 τρις ευρώ περίπου, ο υπό ευρεία έννοια σκιώδης τραπεζικός τομέας της 

ζώνης του ευρώ διακρατεί σήμερα πάνω από 26 τρισεκ. ευρώ.62  

Ο τομέας των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα αυξάνεται ραγδαία 

κυρίως μετά από την εκδήλωση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς οι 

επενδυτές αναζητούν υψηλές αποδόσεις.  

                                                      
60 ΕΚΤ, Ετήσια Έκθεση 2015 

61 ΕΚΤ, Ετήσια Έκθεση 2015 

62 Defining the shadow banking perimeter report on financial structures ECB ,2015 και Global banking monitoring report 2015 Financial 

stability board ,2015 (http://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2015.el.html 

http://www.ecb.europa.eu/pub/annual/html/ar2015.el.html,Defining
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Η συγκέντρωση περιουσιακών στοιχείων εντός περιορισμένου αριθμού ιδρυμάτων 

μπορεί να επηρεάσει τις εξελίξεις στις αγορές τόσο σε περιόδους εντάσεων όσο και σε 

ομαλές συνθήκες. Υπάρχουν ενδείξεις αυξημένης ανάληψης κινδύνων63 από αμοιβαία 

κεφάλαια επενδυτικού χαρακτήρα τα οποία ανακατανέμουν τα χαρτοφυλάκιά τους υπέρ 

χρεογράφων με χαμηλότερη πιστοληπτική διαβάθμιση, υψηλότερη απόδοση και αυξημένο 

κίνδυνο διάρκειας. 

Ένας από τους κύριους παράγοντες από την πλευρά της ζήτησης για την ανάπτυξη 

του ΣΤΣ ήταν η ύπαρξη -προ κρίσεως- μιας κρίσιμης μάζας ρευστών διαθεσίμων όχι μόνο 

από μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές εταιρείες αλλά και από άλλες εταιρείες εν γένει64 

 Δεν υπάρχει διαθέσιμη στατιστική ανάλυση για το 50% περίπου του συνολικού 

ενεργητικού του τομέα – ένα μέρος αυτού του ποσοστού πιθανόν αντιπροσωπεύει 

οντότητες που δεν δραστηριοποιούνται στον σκιώδη τραπεζικό τομέα, ενώ κάποιο άλλο 

μέρος ίσως να αντιπροσωπεύει άλλες οντότητες οι οποίες συμμετέχουν σε ριψοκίνδυνες 

δραστηριότητες. Επομένως, η ανεπάρκεια των διαθέσιμων στοιχειών εξακολουθεί να 

αποτελεί περιοριστικό παράγοντα στην παρακολούθηση των κινδύνων και ευπαθειών που 

διενεργεί η ΕΚΤ.         

 Ορισμένοι παράγοντες, όπως οι επαρκείς διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και τα 

επαρκή αποθέματα ρευστότητας, μετριάζουν τον κίνδυνο οι οντότητες του σκιώδους 

τραπεζικού συστήματος να επιτείνουν τις δυσμενείς επιδράσεις σε ένα σενάριο δυσμενών 

διαταραχών. Παρόλο που ο τομέας των αμοιβαίων κεφαλαίων επενδυτικού χαρακτήρα 

υπόκειται σε προληπτική εποπτεία, οι περισσότεροι υφιστάμενοι κανόνες δεν διαθέτουν 

συστημική σκοπιά και ίσως να μην είναι κατάλληλοι για να αποτρέψουν τη συσσώρευση 

κινδύνων σε ολόκληρο τον τομέα ή για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους για τη 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε περίπτωση ενός συμβάντος συστημικών διαστάσεων. 

 

 

 

 

                                                      
63 Debt securities holdings of the financial sector in the current low-yield environment”, Financial Stability Review, ECB, 2015. 

64 Gorton 2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

3.1: Βασικές έννοιες 
 

Δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζει ο χρηματοπιστωτικός τομέας στη διαδικασία της 

οικονομικής ανάπτυξης, είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων 

κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Όσο πιο αποτελεσματικές είναι οι τράπεζες τόσο πιο 

αποτελεσματική είναι και η κατανομή των πλεονασματικών κεφαλαίων στις ελλειμματικές 

μονάδες. Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας ενός τραπεζικού ιδρύματος είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένος με το ύψος επίδοσής του. Ακόμη η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων 

δίνει στη διοίκηση τη δυνατότητα να ελέγχει την επίδοσή της και να προβαίνει σε 

διορθωτικές ενέργειες όταν κρίνεται απαραίτητο. Έτσι, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του 

ιδρύματος σε μικροοικονομικό επίπεδο λόγω του αυξανόμενου ανταγωνισμού.  

 Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα οριστεί η έννοια της αποτελεσματικότητας και θα 

αναλυθούν τα είδη της καθώς επίσης και οι μέθοδοι μέτρησης. 

3.2: Ορισμός και είδη αποτελεσματικότητας 
 

Παραγωγική αποτελεσματικότητα 

Έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί σχετικά με την αποτελεσματικότητα. Ο Farrell (1957) εξέφρασε 

την αποτελεσματικότητα μιας οικονομικής μονάδας ορίζοντας το δείκτη συνολικής 

παραγωγικότητας ως το λόγο των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος, ως προς το 

σύνολο των πόρων (εισροών) που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγική διαδικασία.65 

Αποτελεσματικότητα = 
ά𝜃𝜌𝜊𝜄𝜎𝜇𝛼 𝜅𝜌𝜊ώ𝜈 

ά𝜃𝜌𝜊𝜄𝜎𝜇𝛼 𝜄𝜎𝜌ώ𝜈
 

Η παραγωγική αποτελεσματικότητα υπάρχει όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί τη 

μέγιστη δυνατή ποσότητα εκροών, με δεδομένη ποσότητα εισροών επιτυγχάνοντας το 

ελάχιστο κόστος ανά μονάδα παραγωγής. Βραχυχρόνια αυτό επιτυγχάνεται όταν το μέσο 

κόστος παραγωγής βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο. Το σχήμα U της καμπύλης μέσου 

συνολικού κόστους (ATC), οφείλεται στην κατανομή του συνολικού σταθερού κόστους σε 

                                                      
65 Farrell, 1957 
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μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγής και στη φθίνουσα οριακή απόδοση των συντελεστών 

παραγωγής.66 

 

 

Διάγραμμα 3.1: Βραχυχρόνια Παραγωγική Αποτελεσματικότητα                                                                

Πηγή: Καραμπάση, 2012                                             

 

Σύμφωνα με τους Berger και Mester (1997) οι πιο κατάλληλες έννοιες για την μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας στον τραπεζικό κλάδο είναι η αποτελεσματικότητα κόστους, η 

αποτελεσματικότητα εσόδων και η αποτελεσματικότητα κερδών. 

3.2.1: Αποτελεσματικότητα κόστους - Cost Efficiency 

 

Συγκρίνει τα κόστη της κάθε υπό εξέταση μονάδας με αυτά της καλύτερης μονάδας του 

δείγματος. Χρησιμοποιεί πρότυπη συνάρτηση κόστους στην οποία τα μεγέθη εξαρτώνται 

από τις τιμές των παραγωγικών συντελεστών, τις ποσότητες των εκροών και τις συνθήκες 

του περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Farrell (1957), συνιστώσες της αποτελεσματικότητας 

κόστους είναι η τεχνική αποτελεσματικότητα (technical efficiency) και η 

αποτελεσματικότητα κατανομής (allocative efficiency).67 Τύποι της αποτελεσματικότητας 

κόστους είναι η αποτελεσματικότητα κλίμακας, φάσματος και η Χ- αποτελεσματικότητα. 

 

                                                      
66 Bade, Parkin, 2002 

67 Farrell, 1957 
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Τεχνική αποτελεσματικότητα – Technical Efficiency 

Μετρά τη δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει από ένα συγκεκριμένο σύνολο εισροών 

βέλτιστη απόδοση.68 Μια τράπεζα είναι τεχνικά αποτελεσματική αν είναι αδύνατο να 

παραχθεί περισσότερο προϊόν χωρίς να μειωθεί η παραγωγή ενός άλλου προϊόντος ή χωρίς 

να χρησιμοποιηθεί περισσότερο κάποιος άλλος παραγωγικός συντελεστής.69 Είναι η 

ικανότητα της να παράγει το μέγιστο δυνατό συνδυασμό εκροών για κάθε δεδομένο 

συνδυασμό εισροών (output based προσανατολισμός). Εναλλακτικά, είναι η ικανότητα της 

τράπεζας να διατηρεί τους παραγωγικούς συντελεστές της με δεδομένη παραγωγή εκροών 

μέσω χρήσης του ελάχιστου δυνατού συνδυασμού εισροών (input based 

προσανατολισμός).70 Οι δείκτες τεχνικής αποτελεσματικότητας είτε ως προς εισροές είτε ως 

προς εκροές παίρνουν τιμές μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. Όσο αυξάνονται οι δύο 

δείκτες (input/output) συγκριτικά με τη μονάδα, τόσο αυξάνεται η τεχνική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

Αποτελεσματικότητα κατανομής – Allocative Efficiency 

Μετρά τη δυνατότητα επιλογής του καλύτερου συνδυασμού εισροών για την παραγωγή 

συγκεκριμένης ποσότητας εκροών στο ελάχιστο κόστος, με δεδομένες τιμές εισροών. 

Εστιάζεται κυρίως στις τράπεζες γιατί οι τιμές εισροών είναι πιο εύκολο να προσδιοριστούν 

στα τραπεζικά ιδρύματα σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις.71 

 Οι κυριότεροι τύποι αποτελεσματικότητας κόστους σύμφωνα με τον Berger (2000) 

είναι:72 

 Αποτελεσματικότητα κλίμακας – Scale Efficiency. 

 Αποτελεσματικότητα φάσματος – Scope Efficiency. 

 Χ Αποτελεσματικότητα – X Efficiency. 

 

                                                      
68 Farrell 1957. 

69 Koopmans, 1951 

70 Debreu ,1951 και Farrell, 1957. 

71 Badunenko et al,2008 

72 Berger, 2000 
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Αποτελεσματικότητα κλίμακας - Scale Efficiency 

Ενδιαφέρεται κυρίως για το μέγεθος της μονάδας δηλαδή τη σχέση του μέσου κόστους και 

του επιπέδου παραγωγής. Αποτελεσματικότητα κλίμακας επιτυγχάνεται για εκείνες τις 

ποσότητες παραγωγικών συντελεστών και προϊόντων για τις οποίες ελαχιστοποιείται το 

μέσο κόστος παραγωγής καθώς κινούμαστε πάνω στην καμπύλη παραγωγής. Επιτυγχάνεται 

μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς το σταθερό κόστος 

μοιράζεται σε περισσότερες μονάδες εκροής. 

Αποτελεσματικότητα φάσματος – Scope Efficiency 

Μετρά το βαθμό μείωσης του κόστους παραγωγής όταν πολλά προϊόντα παράγονται από 

μία και μόνο επιχείρηση σε σχέση με το κόστος παραγωγής αν κάθε ένα από τα προϊόντα 

αυτά παραχθεί αποκλειστικά από εξειδικευμένες επιχειρήσεις. Αν το μέτρο είναι θετικό 

υπάρχουν οικονομίες φάσματος και οι τράπεζες που παράγουν πολλά προϊόντα είναι πιο 

αποτελεσματικές από αρκετές εξειδικευμένες τράπεζες. Εάν είναι αρνητικό, οι 

εξειδικευμένες τράπεζες λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. 

Χ- Αποτελεσματικότητα – Χ- Εfficiency 

Αναφέρεται στην απόκλιση που παρουσιάζουν τα κόστη ενός τραπεζικού ιδρύματος σε 

σχέση με τα κόστη του τραπεζικού ιδρύματος με τη βέλτιστη πρακτική και παράγει τις ίδιες 

εκροές. Μία επιχείρηση είναι Χ- αποτελεσματική όταν παράγει τη μέγιστη ποσότητα 

αγαθών με δεδομένους παραγωγικούς συντελεστές και τεχνολογία, δηλαδή δεδομένες 

εισροές, χωρίς να ασχολείται αν η ποιότητα των παραγόμενων αγαθών είναι η μέγιστη 

δυνατή και παρέχει τη μέγιστη ικανοποίηση. Εξαρτάται από την ικανότητα της επιχείρησης 

να πάρει την άριστη απόφαση σχετικά με το ύψος των εισροών και εκροών για την 

ελαχιστοποίηση του κόστους ή τη μεγιστοποίηση των εσόδων. Στη βιβλιογραφία 

συναντάται και με την περίπτωση της επιμεριστικής αναποτελεσματικότητας που είναι ο 

βαθμός κατά τον οποίο τα προϊόντα-εκροές μιας επιχείρησης παράγονται με τη χρήση 

παραγωγικών συντελεστών σύμφωνα με την βέλτιστη αναλογία αναφορικά με την τιμή και 

την τεχνολογία. Λόγω της έλλειψης παραγωγικών συντελεστών στην κοινωνία και της 

ύπαρξης κόστους ευκαιρίας, επιμεριστική αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν μια 

ανακατανομή των πόρων δεν δύναται να αυξήσει την κοινωνική ευημερία.  

 Σύμφωνα με τον Berger (1993) η έννοια της επιμεριστικής αναποτελεσματικότητας 
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περιλαμβάνει την απώλεια κερδών λόγω ανεπαρκούς προσδιορισμού σχεδίου παραγωγής 

σχετικά με τις εισροές και εκροές.73 

3.2.2: Αποτελεσματικότητα εσόδων – Revenue Efficiency 

 

Εξετάζει πόσο κοντά βρίσκονται τα έσοδα της υποκείμενης μονάδας στα έσοδα της 

καλύτερης μονάδας του δείγματος κάτω από τους ίδιους εξωγενείς παράγοντες. Στην 

συνάρτηση εσόδων που εφαρμόζεται, οι τιμές των εκροών μεταβάλλονται ελεύθερα.74 

Λόγω του ότι τα κέρδη και τα έσοδα επηρεάζονται από πολλούς και μη συνηθισμένους 

παράγοντες, για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας στον τραπεζικό κλάδο, 

χρησιμοποιείται συνήθως η έννοια της αποτελεσματικότητας κόστους.75 

3.2.3: Αποτελεσματικότητα κερδών – Profit Efficiency 

 

Αναφέρεται στη μεγιστοποίηση της αξίας και συνδυάζει τις έννοιες της 

αποτελεσματικότητας κόστους και αποτελεσματικότητας εσόδων. Μετρά τη δυνατότητα 

των τραπεζικών ιδρυμάτων να παράγουν το μέγιστο δυνατό κέρδος με μεταβαλλόμενες 

ποσότητες εισροών και εκροών.76 Συνυπολογίζει τα λάθη – σφάλματα που αφορούν τόσο τα 

προϊόντα όσο και τους παραγωγικούς συντελεστές. Επειδή τα κέρδη μπορεί να πάρουν και 

αρνητικές τιμές, αποτελεί μειονέκτημά της, ενώ δεν είναι δυνατή η σύγκριση μεταξύ 

διάφορων κρατών με τη χρήση της. 

3.3: Συνολική αποτελεσματικότητα 
 

Σύμφωνα με τον Farrell (1957), η τεχνική αποτελεσματικότητα, δηλαδή η δυνατότητα του 

τραπεζικού ιδρύματος να παράγει τη μέγιστη δυνατή ποσότητα προϊόντος με δεδομένο 

σύνολο παραγωγικών συντελεστών, και η αποτελεσματικότητα κατανομής, δηλαδή η 

δυνατότητα να συνδυάζει τους παραγωγικούς συντελεστές με δεδομένες τιμές και 

τεχνολογία παραγωγής κατά τον βέλτιστο τρόπο, είναι η συνολική αποτελεσματικότητα ή 

οικονομική αποτελεσματικότητα.77        

                                                      
73 Berger, 1993 

74 Berger, 2000 

75 Kamperoglou, Liapis, Simigiannis, Tzamourani, 2004 

76 Berger, Mester, 1997 

77 Farrell, 1957 και Leibenstein, 1966 
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Υπάρχουν διάφοροι λόγοι αναποτελεσματικότητας στον τραπεζικό κλάδο. Ο 

σημαντικότερος είναι η διαφορετική προσέγγιση ελέγχου του κόστους κάθε διευθυντικού 

στελέχους για κάθε συγκεκριμένη περιοχή παραγωγής.78 Σημειώνεται ότι το κόστος των μη 

αποτελεσματικών τραπεζών είναι κατά μέσο όρο 20% μεγαλύτερο από ό,τι αυτό των 

αποτελεσματικών τραπεζών. Ορισμένοι ακόμα λόγοι είναι η ακατάλληλη λειτουργία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων που σχετίζεται με την υπερεργασία στα υποκαταστήματα αλλά και η 

χρηματοοικονομική αναποτελεσματικότητα όπως οι υπερβολικοί καταβαλλόμενοι τόκοι 

εξόφλησης δανείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
78 Saunder, 1997 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων στη διεθνή βιβλιογραφία. Διακρίνονται σε 

παραμετρικές οι οποίες χρησιμοποιούν οικονομικές τεχνικές και σε μη-παραμετρικές, όπου 

εφαρμόζονται τεχνικές προγραμματισμού. Αυτές αποτελούν τις σύνθετες μεθόδους 

μέτρησης. Η αποτελεσματικότητα μετριέται ακόμη μέσω απλών μεθόδων όπως: η ανάλυση 

αριθμοδεικτών, η παρακολούθηση του όγκου των πωλήσεων, του μεριδίου αγοράς μιας 

επιχείρησης και γενικά οικονομικών στοιχείων.  Οι διάφορες μεθοδολογίες ξεκινούν αρχικά 

με τη δημιουργία ενός ορίου αποτελεσματικότητας ως μέτρο σύγκρισης των αποδόσεων 

των τραπεζών, ενώ συχνά παρατηρούνται αποκλίσεις γνωστές ως « Χ-Inefficiency». 

4.1: Παραμετρικές μέθοδοι 
 

Η παραμετρική προσέγγιση χρησιμοποιεί οικονομετρικές τεχνικές για την εκτίμηση του 

αποτελεσματικού συνόρου έχοντας ως μειονέκτημα την απόκλιση της εκτιμώμενης 

αποτελεσματικότητας από την πραγματική τιμή σε περίπτωση λανθασμένης συναρτησιακής 

σχέσης. 

4.1.1: Στοχαστική Ανάλυση του Αποτελεσματικού Συνόρου - Stochastic Frontier Analysis 

(SFA)  

 

Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε αρχικά από τον Aigner et al (1977) και αποτελείται από μία 

εξίσωση κόστους, κέρδους ή παραγωγής με βάση την οποία ορίζεται το αποτελεσματικό 

σύνορο.79 Περιλαμβάνει ακόμη και την κατανομή των τυχαίων λαθών. Η γενική μορφή της 

εξίσωσης κόστους είναι η εξής: 

𝑇𝐶𝑖𝑡 = 𝑓(𝑄𝑖𝑡, 𝑃𝑖𝑡) + 𝜀𝑖𝑡 

𝜀𝑖𝑡 =  𝑣𝑖𝑡 +  𝑢𝑖𝑡 

 

Όπου  𝑇𝐶𝑖𝑡 το συνολικό κόστος παραγωγής της Τράπεζας i στο χρόνο t  

  𝑄𝑖𝑡  τα προϊόντα        

                                                      
79 Aigner, Lovell and Schmidt, 1997 
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  𝑃𝑖𝑡  οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών     

  𝜀𝑖𝑡   το στατιστικό λάθος        

  𝑣𝑖𝑡 τυχαία λάθη που οφείλονται σε απρόβλεπτους παράγοντες και                                                                                                                                                                     

        ακολουθούν την κανονική κατανομή     

𝑢𝑖𝑡  θετικές τυχαίες μεταβλητές που αφορούν την αναποτελεσματικότητα 

κόστους και συνήθως ακολουθούν ασύμμετρη κατανομή.                                                                                        

Το άθροισμα του λάθους εξειδίκευσης του μοντέλου (vit) και της μεταβλητής 

αναποτελεσματικότητας (uit) αποτελεί το συνολικό λάθος. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, 

όσο υψηλότερα είναι τα κόστη μιας τράπεζας σε σχέση με τα προβλεπόμενα κόστη μιας 

αποτελεσματικής τράπεζας που παράγει το ίδιο σύνολο προϊόντων και διαθέτει τους ίδιους 

παραγωγικούς συντελεστές, τόσο πιο αναποτελεσματική είναι. Προϋπόθεση ακόμη 

αποτελεί, η διαφορά κόστους να μην οφείλεται στο στατιστικό λάθος.80 

4.1.2: Ανάλυση Υπολογισμού Αναποτελεσματικότητας Ανεξαρτήτως Κατανομής – 

Distribution Free Approach (DFA) 

 

Και αυτή η μεθόδος προσδιορίζει το αποτελεσματικό σύνορο μέσω συνάρτησης. Η διαφορά 

με την προηγούμενη έγκειται στο ότι η DFA δεν δίνει τόση βαρύτητα στην κατανομή των 

λαθών. Δεν υποθέτει συγκεκριμένο σχήμα στην κατανομή αποτελεσματικότητας.81 

ln 𝑇𝐶𝑖𝑡 =  ln 𝐶𝑡 (𝑄𝑖𝑡, 𝑃𝑖𝑡) +  ln 𝑢𝑖𝑡 + ln 𝑣𝑖𝑡 

Όπου  𝑇𝐶𝑖𝑡  το συνολικό κόστος της τράπεζας i την περίοδο t   

  𝐶𝑖𝑡    η συνάρτηση κόστους του κλάδου     

  𝑄𝑖𝑡   το προϊόν         

  𝑃𝑖𝑡   οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών. 

Οι παραδοχές αυτής της μεθόδου είναι: το μηδενικό τυχαίο λάθος και η διαχρονικά 

σταθερή αποτελεσματικότητα κάθε μονάδας. Η σχέση: 

𝜀𝑖 −  𝜀𝜈 

ορίζει την αναποτελεσματικότητα.  

                                                      
80 Fried, Lovell and Schmidt, 1993 

81 Berger 1993 
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Όπου:  εi : η μέση τιμή των λαθών της μονάδας i και    

 εν: η μέση τιμή των λαθών της μονάδας που βρίσκεται πάνω στο 

αποτελεσματικό σύνορο.               

4.1.3: Ανάλυση ευρέως ή ασαφούς ορίου - Thick-Frontier Approach (TFA) 

 

Η μέθοδος αυτή δίνει μια εικόνα για την αποτελεσματικότητα ολόκληρου του κλάδου και 

όχι κάθε μονάδας ξεχωριστά, καθώς το αποτελεσματικό σύνορο κατασκευάζεται μέσω 

συνάρτησης που περιλαμβάνει την επίδοση μόνο των καλύτερων μονάδων. Οι τράπεζες 

ανάλογα με το συνολικό κόστος ανά μονάδα ενεργητικού χωρίζονται σε τέσσερα 

τεταρτημόρια. Το αποτελεσματικό σύνορο είναι η εκτιμώμενη συνάρτηση κόστους που 

προκύπτει από τον μέσο όρο του χαμηλότερου τεταρτημόριου. Έτσι, οι πιο αποτελεσματικές 

τράπεζες είναι αυτές που βρίσκονται στο τεταρτημόριο με το χαμηλότερο κόστος. Η 

μέθοδος αυτή υποθέτει πως στην συνάρτηση κόστους ως στατιστικό λάθος θεωρείται μόνο 

το τυχαίο λάθος μέτρησης και όχι οι διαφορές στην αποτελεσματικότητα.82 Δεν απαιτεί 

υποθέσεις για την κατανομή, την αναποτελεσματικότητα και το τυχαίο σφάλμα.83 

4.2: Μη παραμετρικές μέθοδοι 
 

Έρχονται να καλύψουν το μειονέκτημα των παραμετρικών μεθόδων. Η μη παραμετρική 

προσέγγιση χρησιμοποιεί τεχνικές γραμμικού προγραμματισμού. 

4.2.1: Data Envelopment Analysis (DEA) 

 

Διατυπώθηκε αρχικά από τους Charnes, Cooper και Rhodes το 1978 και αργότερα 

αναπτύχθηκε από τους Banker, Charnes και Cooper το 1984 για αυτό και τα βασικά μοντέλα 

της DEA είναι γνωστά ως CCR και BCC.        

 Η συνάρτηση παραγωγής περιγράφει τη σχέση μεταξύ παραγωγικών συντελεστών 

και προϊόντων σε μια επιχειρηματική μονάδα και αποτελεί το αποτελεσματικό σύνορο, 

σύμφωνα με τη θεωρία της μικροοικονομίας. Γνωρίζοντας αυτό το σύνορο, υπολογίζεται η 

αποτελεσματικότητα.84         

 Η DEA χρησιμοποιεί τον γραμμικό προγραμματισμό προκειμένου να υπολογιστεί ένα 

                                                      
82 Berger and Humphrey, 1991 

83 Kumbhakar and Lovell, 2000 

84 Charnes, Cooper και Rhodes, 1978 και Banker, Charnes και Cooper, 1984 
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«περίβλημα» (hull), το οποίο περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που αφορούν κάθε δυνατό 

συνδυασμό προϊόντος και παραγωγικών συντελεστών για το σύνολο των παραγωγικών 

μονάδων (DMUs), συνδέοντας τις πιο αποτελεσματικές παρατηρήσεις.85 Επειδή βασίζεται 

σε πραγματικές παρατηρήσεις, το «περίβλημα» αυτό καλείται και εμπειρική λειτουργία 

παραγωγής (empirical production fuction).86  

Η μέθοδος υποθέτει ότι υπάρχουν Ν παραγωγικές μονάδες DMUs που θα 

αξιολογηθούν. Κάθε μία χρησιμοποιεί n διαφορετικούς παραγωγικούς συντελεστές για να 

παράγει m διαφορετικά προϊόντα. Οι μονάδες που συγκρίνονται παρουσιάζουν ομοιογένεια 

ως προς τους παραγωγικούς συντελεστές (εισροές) και τα προϊόντα ( εκροές).  Στη συνέχεια 

προσδιορίζονται οι DMUs οι οποίες αποτελούν μία εμπειρική συνάρτηση παραγωγής ή 

επιφάνεια περιβλήματος (envelopment surface). Το σύνολο των παρατηρήσεων για τις 

οποίες δεν υπάρχει άλλη παραγωγική μονάδα η οποία δεδομένου του ύψους παραγωγής 

να χρησιμοποιεί λιγότερους παραγωγικούς συντελεστές ή να έχει μεγαλύτερη ποσότητα 

παραγωγής με δεδομένους παραγωγικούς συντελεστές, είναι το σύνολο των καλύτερων 

παρατηρήσεων. Ως μη παραμετρική μέθοδος η Data Envelopment Analysis δεν απαιτεί 

υποθέσεις αναφορικά με την στατιστική κατανομή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αξιολόγηση μονάδων που δεν έχουν την ίδια λειτουργία παραγωγής. 87 

Οι τιμές αποτελεσματικότητας των αξιολογούμενων μονάδων κυμαίνονται μεταξύ 0 

και 1. Βαθμός αποτελεσματικότητας ίσος με την μονάδα σημαίνει ότι είναι αποτελεσματική 

η εξεταζόμενη μονάδα, ενώ περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν όταν είναι μικρότερος της 

μονάδας. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: 

ℎ𝑠 =  
∑ 𝑢𝑖𝑠𝑦𝑖𝑠

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑣𝑗𝑠𝑥𝑗𝑠
𝑛
𝑗=1

 

Όπου  yis: η ποσότητα του προϊόντος i που παράγεται από κάθε DMU (yis>0)

 xjs: η ποσότητα του παραγωγικού συντελεστή j που χρησιμοποιείται 

       από  κάθε DMU (xjs>0)       

                                                      
85 Charnes, Cooper και Rhode,  1978 

86 Ali, Seiford 1993 

87 Bernard, Catner, and Westermann 1996 
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uis: ο συντελεστής στάθμισης του προϊόντος i (1<i<m)  

  vjs: ο συντελεστής στάθμισης του παραγωγικού συντελεστή j (1<j<n). 

Η παραπάνω σχέση αποτελεσματικότητας μεγιστοποιείται υπό τους εξής περιορισμούς: 

1. 
∑ 𝑢𝑖𝑠𝑦𝑖𝑠

𝑚
𝑖=1

∑ 𝑣𝑗𝑠𝑥𝑗𝑠
𝑛
𝑗=1

 ≤ 1 και 

2. uis , vjs> 0. 

Ο πρώτος περιορισμός εξασφαλίζει ότι η αποτελεσματικότητα των μονάδων λήψης 

αποφάσεων δεν θα ξεπερνάει την μονάδα και ο δεύτερος ότι οι συντελεστές στάθμισης 

είναι πάντα θετικοί και υπολογίζονται από την DEA με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε μονάδα 

DMU να μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά της. Το πρόβλημα μετασχηματίζεται σε 

γραμμικό προκειμένου να επιλυθεί ως εξής: 

𝜃𝑠 −  (∑ 𝑠𝑟𝑠
+

𝑚

𝑖=1

+ ∑ 𝑠𝑗𝑠
−

𝑛

𝑗=1

 ) 

∑ 𝜆𝑠𝑟
𝑁
𝑟 𝑦𝑖𝑟 −  𝑦𝑖𝑟 −  𝑦𝑖𝑠 −  𝑠𝑟𝑠

+ = 0  i= 1,….,m 

𝜃𝑠𝑥𝑗𝑠 - ∑ 𝜆𝑠𝑟𝑥𝑗𝑟
𝑁
𝑟  - 𝑠𝑗𝑠

− = 0                 j =1,…,n 

𝜆𝑠𝑟, 𝑠𝑟𝑠
+  ≥ 0 και 𝑠𝑗𝑠

−  ≥ 0 

Όπου  𝑠𝑟𝑠
+  : το πλεόνασμα του προϊόντος       

  𝑠𝑗𝑠
− : το έλλειμμα του παραγωγικού συντελεστή j. 

Η βέλτιστη τιμή του hs ισούται με την βέλτιστη τιμή του θs και πρέπει η τιμή του να 

κυμαίνεται μεταξύ του μηδενός και της μονάδας. Μια αναποτελεσματική μονάδα μπορεί να 

γίνει αποτελεσματική αναπροσαρμόζοντας προϊόντα και παραγωγικούς συντελεστές ως 

εξής: 

𝑦𝑟𝑠
∗ =  𝑦𝑟𝑠 + 𝑠𝑟𝑠

+  και 

𝑥𝑗𝑠
∗ =  𝜃𝑠𝑥𝑗𝑠 - 𝑠𝑗𝑠

−  
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Πλεονεκτήματα μεθόδου 

1. Δεν απαιτείται η έκφραση της συνάρτησης παραγωγής με συναρτησιακή μορφή. 

2. Δεν περιορίζεται από την κατανομή αποτελεσματικότητας. 

3. Οι παραγωγικοί συντελεστές και τα προϊόντα μπορεί να εκφράζονται σε 

διαφορετικές μονάδες μέτρησης. 

4. Εφαρμόζεται για μοντέλα με πολλαπλές εισροές και εκροές και είναι κατάλληλη για 

μικρά δείγματα. 

Μειονεκτήματα μεθόδου 

1. Δεν περιλαμβάνει το τυχαίο λάθος θεωρώντας πως η συλλογή δεδομένων είναι 

ακριβής και δεν υπάρχουν λάθη κατά την μέτρηση.88 

2. Μέσω της DEA εκτιμάται η σχετική αποτελεσματικότητα μίας τράπεζας σε σύγκριση 

με τις υπόλοιπες τράπεζες του δείγματος και όχι η απόλυτη αποτελεσματικότητα. 

3. Αποτελεί μη παραμετρική προσέγγιση άρα δεν είναι εφικτός ο έλεγχος υποθέσεων. 

Σύμφωνα με τις εργασίες των Fiorentino, Karmann και Kofte (2006) και των Ferrier και 

Lovell (1990) οι δύο μέθοδοι SFA ΚΑΙ DEA δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα με την SFA να 

οδηγεί σε υψηλότερα σκορ αποτελεσματικότητας. 

4.2.1.1: Προσεγγίσεις Ορισμού Προϊόντων 

Η Data Envelopment Analysis απαιτεί τον καθορισμό των προϊόντων και παραγωγικών 

συντελεστών που θα χρησιμοποιηθούν στο μοντέλο. Υπάρχουν τέσσερις διεθνώς αποδεκτές 

προσεγγίσεις: 

 Intermediation Approach 

 Value - added model ή Production Approach 

 User – cost model 

 Operating Approach ή Modern Approach. 

 

 

                                                      
88 Mester, 1996 
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4.2.1.1.1: Intermediation Approach 

Προτάθηκε αρχικά από τους Klein (1971) και Sealey and Lindey (1977). Οι τράπεζες 

λειτουργούν ως διαμεσολαβητές προκειμένου να καθίσταται εφικτή η μεταφορά 

κεφαλαίων από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές μονάδες. Έτσι, τα δάνεια και οι 

επενδύσεις θεωρούνται προϊόντα, ενώ όλες οι πληρωμές που γίνονται για την 

πραγματοποίηση αυτών συμπεριλαμβανομένης και της πληρωμής των τόκων, θεωρούνται 

ως παραγωγικοί συντελεστές. Για την τράπεζα, οι καταθέσεις υπολογίζονται ως 

παραγωγικός συντελεστής και οι τόκοι των καταθέσεων προσαυξάνουν το συνολικό κόστος. 

Αντίθετα, για τους πελάτες θεωρούνται προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους.89 

4.2.1.1.2: Value - Added Model ή Production Approach 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις οι οποίες με τη χρήση 

παραγωγικών συντελεστών, όπως η εργασία και το κεφάλαιο, παράγουν προϊόντα στα 

οποία συγκαταλέγονται τα δάνεια και οι καταθέσεις. Εφόσον οι καταθέσεις θεωρούνται 

προϊόντα, η προσέγγιση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τα έξοδα από τόκους.90 

4.2.1.1.3: User – Cost Model  

Η προσέγγιση αυτή θεωρεί τις καταθέσεις ως προϊόν κατά το μέτρο για το οποίο οι τράπεζες 

έχουν καθαρά κέρδη από αυτές. Το υπόλοιπο μέρος των καταθέσεων θεωρείται 

παραγωγικός συντελεστής ως αντίκρισμα του λειτουργικού κόστους που συνεπάγεται ο 

εντοπισμός, προσέγγιση και απόκτησή τους. 91 

4.2.1.1.4: Operating Approach ή Modern Approach 

Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι τράπεζες είναι επιχειρήσεις με κύριο στόχο την 

επίτευξη κέρδους κάτι που συνεπάγεται πραγματοποίηση εξόδων. Επομένως ως προϊόντα 

                                                      
89 Klein, 1971 και Sealey and Lindley, 1977. 
90 Berger et al. 1987 και Berger and Humphrey 1992 

91 Hancock, 1985  
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θεωρούνται όλα τα στοιχεία εσόδων και ως παραγωγικοί συντελεστές όλα τα στοιχεία 

εξόδων.92 

4.2.2: Free Disposal Hull Approach (FDH) 

 

Είναι μη παραμετρική μέθοδος που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της παραγωγικής 

αποτελεσματικότητας. Προτάθηκε από τους Deprins, Simar, Tulkens και υποθέτει ελεύθερη 

διαθεσιμότητα προϊόντων και παραγωγικών συντελεστών. Το αποτελεσματικό σύνορο 

υπολογίζεται έχοντας ως βάση αυτό που προκύπτει από την DEA και είτε το προσεγγίζει είτε 

βρίσκεται στο εσωτερικό του. Έτσι, η μέση αποτελεσματικότητα που υπολογίζεται με την 

Free Disposal Hull προσέγγιση έχει υψηλότερες τιμές από αυτήν που προκύπτει με την Data 

Envelopment Analysis. 

4.3: Χρηματοοικονομικοί δείκτες 

Πρόκειται για την πιο απλή μέθοδο μέτρησης και χρησιμοποιεί λογιστικά δεδομένα για τη 

μέτρηση της συνολικής αποτελεσματικότητας τόσο της τράπεζας όσο και κάθε 

υποκαταστήματος χωριστά. Διακρίνονται σε δείκτες αποτελεσματικότητας κόστους, 

κέρδους και εσόδων και αναλύονται παρακάτω. 93 

4.3.1.: Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Αποτελεσματικότητας Κόστους 

Δείκτης καθαρά έξοδα για τόκους προς μέσο ενεργητικό (Net Interest Expenses/Average 

Assets) 

Εκφράζει τα έξοδα για κάθε μονάδα ενεργητικού. Το μέσο ενεργητικό υπολογίζεται ως ο 

μέσος όρος του ενεργητικού στην αρχή της περιόδου και του ενεργητικού στο τέλος της 

περιόδου. Έτσι, εξαλείφεται η επίδραση των ακραίων τιμών. Τα καθαρά έξοδα για τόκους 

προκύπτουν ως η διαφορά μεταξύ των εξόδων για τόκους και των εσόδων από τόκους. Όσο 

χαμηλότερος, τόσο μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα που εκφράζει. 

 

 

                                                      
92 Leighter & Lovell ,1998 

93 Ariff & Iqbal, 2011 
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Δείκτης δαπανών προσωπικού προς έσοδα εκμετάλλευσης 

 

 =  
𝜟𝜶𝝅ά𝝂𝜺𝝇 𝝅𝝆𝝄𝝈𝝎𝝅𝜾𝜿𝝄ύ 𝜿𝜶𝜾 𝜹𝜾𝝄ί𝜿𝜼𝝈𝜼𝝇

𝜮𝝊𝝂𝝄𝝀𝜾𝜿ά 𝝀𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά έ𝝈𝝄𝜹𝜶
 

Εκφράζει τις δαπάνες προσωπικού και διοίκησης ως ποσοστό των συνολικών λειτουργικών 

εσόδων. Όσο μικρότερος ο δείκτης, τόσο αποτελεσματικότερα μπορεί να αντιδράσει μια 

τράπεζα σε μείωση των εσόδων της. 94 

Δείκτης δαπανών για τόκους προς σύνολο εξόδων 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τα έξοδα για τόκους ως ποσοστό των συνολικών λειτουργικών 

εξόδων. 

 Υπάρχουν πολλοί παρόμοιοι δείκτες μέτρησης της αποτελεσματικότητας όπως ο 

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

υπάλληλο. 

Αριθμοδείκτης ρευστότητας 

Δείκτης ρευστότητας = 
𝜲𝝄𝝆𝜼𝜸ή𝝈𝜺𝜾𝝇

𝜥𝜶𝝉𝜶𝜽έ𝝈𝜺𝜾𝝇
 

Δείχνει την ανάγκη των τραπεζών σε σχέση με τα δάνεια και τις καταθέσεις. Για να είναι 

αποδεκτός πρέπει να είναι ίσος ή μικρότερος της μονάδας. Δηλώνει το βαθμό στον οποίο οι 

καταθέσεις χρησιμοποιούνται για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για χορηγήσεις.95 Όσο 

μειώνεται η σχέση χορηγήσεων προς καταθέσεις τόσο αυξάνεται η ρευστότητα. Μία 

τράπεζα χωρίς την απαιτούμενη ρευστότητα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της και ο κίνδυνος αποτυχίας είναι μεγάλος.96 

 

                                                      
94Αγγελίδης, 2009 

95 Viverita, 2008 

96 Παπαδέας, 2001 

Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 

έσοδα εκμετάλλευσης 

 



63 
 

Αριθμοδείκτης απόδοσης χορηγήσεων 

Δείκτης απόδοσης χορηγήσεων = 
𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜺𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝝌𝝄𝝆𝜼𝜸ή𝝈𝜺𝝎𝝂
 

Δείχνει την αναλογία των δανείων που διακρατά η τράπεζα. Υψηλή τιμή του δείκτη σημαίνει 

χαμηλή αποτελεσματικότητα και χαμηλό κίνδυνο, ενώ χαμηλή τιμή του δείκτη υψηλή 

αποδοτικότητα και υψηλό κίνδυνο.97 

4.3.2: Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Αποτελεσματικότητας Εσόδων 

Καθαρό περιθώριο επιτοκίου ( Net Interest Margin) 

Ως καθαρό περιθώριο επιτοκίου ορίζεται το ποσοστό των καθαρών εσόδων από τόκους, 

διαφορά εσόδων από τόκους και εξόδων για τόκους, ως προς τα κερδοφόρα στοιχεία του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού. Για τις τράπεζες ζητούμενο είναι η ύπαρξη μεγάλου 

περιθωρίου. Επομένως οι επιθυμητές τιμές του δείκτη πρέπει να είναι υψηλές, καθώς τόσο 

φθηνότερη είναι η χρηματοδότηση. Χαμηλές τιμές υποδηλώνουν χαμηλά κέρδη από τους 

τόκους των χορηγηθέντων δανείων ή μεγάλο αριθμό καταθέσεων με υψηλά επιτόκια.98 

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

είναι τουλάχιστον 4%. 

Δείκτης λοιπά λειτουργικά έσοδα προς μέσο ενεργητικό (Other Operating 

Income/Average Assets) 

Μετρά το ποσοστό των λοιπών λειτουργικών εσόδων προς το μέσο ενεργητικό. Όσο 

αυξάνεται η τιμή του δείκτη, τόσο αυξάνονται τα έσοδα για κάθε μονάδα του ενεργητικού 

και άρα η αποτελεσματικότητα εσόδων. 

Δείκτης Αποτελεσματικότητας (Efficiency Ratio – ER) 

ER = 
𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά έ𝝃𝝄𝜹𝜶

𝜦𝜺𝜾𝝉𝝄𝝊𝝆𝜸𝜾𝜿ά έ𝝈𝝄𝜹𝜶
 × 100 

                                                      
97 Παπαδέας, 2001 και Κάντζος, 2002 και Νιάρχος, 2004 και Αθιανός, 2011 και Viverita,2008 

98 Μadura, 2009 και Viverita, 2008 
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Εκφράζει το ποσοστό των εσόδων που χρησιμοποιούνται για λειτουργικά έξοδα. Όσο 

μικρότερη η τιμή του, τόσο αποτελεσματικότερη η λειτουργία της τράπεζας, αφού τόσο 

μικρότερο μέρος των εσόδων απαιτείται για να καλύψει η τράπεζα τα έξοδά της. Μία 

αύξηση στον δείκτη αποτελεσματικότητας, καταδεικνύει είτε αύξηση κόστους, είτε μείωση 

κερδών. Βέλτιστη τιμή θεωρείται μία τιμή κοντά στο 50%.99 

4.3.3: Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Αποτελεσματικότητας Κερδών 

Δείκτης απόδοσης ενεργητικού (Return on Assets) 

Μετρά το ποσοστό των καθαρών εσόδων που παράγονται για κάθε μονάδα του ενεργητικού 

και την ικανότητα της τράπεζας να αξιοποιεί τους πόρους της για την πραγματοποίηση 

κέρδους. Όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη και η ασφάλεια του 

κεφαλαίου των χρηματοδοτών της τράπεζας και κατά συνέπεια αυξημένη 

αποτελεσματικότητα κερδών. Η αυξητική τάση του δείκτη δείχνει ότι η χρήση των 

περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού ιδρύματος για την παραγωγή κέρδους είναι 

εύλογη.100Ορίζεται ως: 

ROA = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜥έ𝝆𝜹𝜼 𝝁𝜺𝝉ά 𝜱ό𝝆𝝎𝝂

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜠𝝂𝜺𝝆𝜸𝜼𝝉𝜾𝜿𝝄ύ
  × 100 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση του Golin, οι τράπεζες κατατάσσονται ανάλογα με τις 

τιμές του ROA όπως στον παρακάτω πίνακα:101 

 

 

 

 

 

 

                                                      
99 ΦΕΚ 2048/06.07.2016 

100 Νούλας, 2015 και Sakevych A. And Kobyletskri,2015 

101 Golin, 2001 
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Πίνακας 4.1: Κατάταξη Τραπεζών Σύμφωνα με την Τιμή του ROA 

Τιμή ROA Κατάταξη Τραπεζών 

<0,5% Αδύναμες 

0,5% - 1,00% Μέτριες 

1,0% - 2,0% Καλές 

>2,0% Πολύ Καλές 

>2,5% Λειτουργία «Καρτέλ»: έκτακτα έσοδα ή υψηλός 
πιστωτικός κίνδυνος 

 

Δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity) 

Μετρά το ποσοστό των καθαρών κερδών ως προς τα ίδια κεφάλαια. Όσο υψηλότερη η τιμή 

του δείκτη, τόσο περισσότερο εξασφαλισμένα είναι τα κεφάλαια των ιδιοκτητών και 

μετόχων και κατ’ επέκταση τόσο μεγαλύτερη η αποτελεσματικότητα κέρδους. Συχνά στον 

παρανομαστή του δείκτη τίθεται ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων, καθώς τα κέρδη 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια όλου του έτους και συνεπώς πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 

έτους.102 Χαμηλή τιμή του δείκτη αποκαλύπτει ότι η τράπεζα υπολειτουργεί σε κάποιο 

τομέα της (χαμηλή παραγωγικότητα, υπερεπένδυση κεφαλαίων, δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες, ανεπαρκής διοίκηση κ.λ.π.). Αυξητική τάση του δείκτη υποδεικνύει αποδοτική 

χρήση των επενδυτικών κεφαλαίων. Ορίζεται ως: 

ROE = 
𝜥𝜶𝜽𝜶𝝆ά 𝜿έ𝝆𝜹𝜼 𝝁𝜺𝝉ά 𝝋ό𝝆𝝎𝝂

𝜮ύ𝝂𝝄𝝀𝝄 𝜤𝜹ί𝝎𝝂 𝜥𝜺𝝋𝜶𝝀𝜶ί𝝎𝝂
 × 100 

Παρά την ευκολία που παρουσιάζουν οι παραπάνω δείκτες έχουν ορισμένα 

μειονεκτήματα καθώς επηρεάζονται από το σύνολο των λογιστικών πρακτικών που 

εφαρμόζει κάθε τράπεζα, την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διάρθρωση του 

κεφαλαίου αλλά και το επίπεδο πληθωρισμού. 

4.4: Δείκτες Μεγέθους και Παραγωγικότητας Εργασίας των Χωρών της 

Ευρωζώνης 
 

Στον παρακάτω πίνακα παρατηρούμε συγκεντρωτικά τα στοιχεία για τον αριθμό των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, το σύνολο των 

                                                      
102 Νούλας, 2015 και Sakevych A. And Kobyletskri,2015 
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χορηγηθέντων δανείων και καταθέσεων και το συνολικό αριθμό προσωπικού για το έτος 

2015 που αφορούν τις χώρες της Ευρωζώνης. Για τη Λιθουανία δεν κατέστη δυνατό να 

συγκεντρωθεί επαρκής αριθμός δεδομένων, ενώ για την Εσθονία δεν περιλαμβάνεται το 

σύνολο των καταθέσεων. 

 

 

Πίνακας 4.2 : Συγκεντρωτικά Στοιχεία των Χωρών της Ευρωζώνης για το έτος 2015                                                                  

Πηγή: CBD2 Statistical Warehouse, Consolidated Banking Data  
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ΚΥΠΡΟΣ 62 73.193 53.898 64.746 6.823 10.983 

ΑΥΣΤΡΙΑ 593 1.056.705 735.602 721.209 78.118 73.315 

ΒΕΛΓΙΟ 15 970.287 620.644 701.665 65.815 55.783 

ΓΑΛΛΙΑ 19 6.940.131 3.941.992 3.766.428 402.098 407.645 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1618 6.954.900 4.194.929 4.435.824 374.812 646.400 

ΕΛΛΑΔΑ 38 350.177 198.531 274.485 31.977 46.086 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 523 482.081 309.175 313.165 61.618 27.091 

ΙΤΑΛΙΑ 64 2.723.194 1.858.300 1.756.530 207.402 298.575 

ΙΣΠΑΝΙΑ 302 3.664.411 2.397.114 2.612.817 267.156 196.553 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 141 811.238 546.330 620.715 60.330 25.980 

ΜΑΛΤΑ 27 47.140 20.567 41.846 3.351 4.583 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 84 2.527.686 1.799.430 1.473.020 140.849 90.137 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 87 408.123 259.649 318.258 32.984 52.496 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 27 67.353 46.875 51.903 7.491 18.900 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 28 40.421 25.024 33.761 4.592 10.444 

ΕΣΘΟΝΙΑ 16 23.341 17.012 - 3.020 4.979 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 44 547.307 290.755 284.034 28.712 21.806 

ΛΕΤΟΝΙΑ 27 32.217 16.380 27.367 3.384 9.401 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 15 23.437 - - - 8.434 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία των παραπάνω πινάκων μπορούμε να υπολογίσουμε 

συγκεκριμένους δείκτες για την παραγωγικότητα των χωρών της Ευρωζώνης ώστε να είναι 

δυνατή η κατάταξή τους. Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι δείκτες μεγέθους. 
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Πίνακας 4.3: Δείκτες Μεγέθους των Χωρών της Ευρωζώνης για το έτος 2015 
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ΚΥΠΡΟΣ 1.181 869 1.044 110 

ΑΥΣΤΡΙΑ 1.782 1.240 1.216 132 

ΒΕΛΓΙΟ 64.686 41.376 46.778 4.388 

ΓΑΛΛΙΑ 365.270 207.473 198.233 21.163 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4.298 2.593 2.742 232 

ΕΛΛΑΔΑ 9.215 5.224 7.223 842 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 922 591 599 118 

ΙΤΑΛΙΑ 42.550 29.036 27.446 3.241 

ΙΣΠΑΝΙΑ 12.134 7.937 8.652 885 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 5.753 3.875 4.402 428 

ΜΑΛΤΑ 1.746 762 1.550 124 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 30.091 21.422 17.536 1.677 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 4.691 2.984 3.658 379 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 2.495 1.736 1.922 277 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 1.444 894 1.206 164 

ΕΣΘΟΝΙΑ 1.459 1.063 - 189 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 12.439 6.608 6.455 653 

ΛΕΤΟΝΙΑ 1.193 607 1.014 125 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 1.562 - - - 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι τον μεγαλύτερο δείκτη συνόλου ενεργητικού 

προς αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων παρουσιάζουν η Γαλλία, το Βέλγιο, Ιταλία και η 

Ολλανδία κάτι που υποδηλώνει ότι έχουν τον σωστό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων με 

βάση το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται. Η Ιρλανδία, Κύπρος, 

Λετονία και Λιθουανία εμφανίζουν τον χαμηλότερο δείκτη κάτι που υποδηλώνει ότι είναι 

υπεράριθμες ως προς το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων.   

 Σύμφωνα με τον δείκτη σύνολο δανείων προς συνολικό αριθμό πιστωτικών 

ιδρυμάτων οι χώρες με τον καταλληλότερο αριθμό είναι οι: Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και η 

Ολλανδία, ενώ μεγαλύτερο πλήθος εμφανίζουν οι: Ιρλανδία, Λετονία, Κύπρος, Σλοβενία και 
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Αυστρία.         

 Παρατηρώντας την κατάταξη των χωρών με βάση τον δείκτη καταθέσεις προς 

σύνολο πιστωτικών ιδρυμάτων διαπιστώνουμε πως η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η 

Ολλανδία διαθέτουν τον σωστό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το μέγεθος των 

καταθέσεών τους, ενώ στην Ιρλανδία, Λετονία, Κύπρο και Σλοβενία λειτουργεί μεγαλύτερος 

αριθμός τραπεζών.          

 Ως χώρες με τον καταλληλότερο αριθμό τραπεζών σύμφωνα με το μέγεθος των 

κεφαλαίων και αποθεματικών που διατηρούν οι τράπεζες τους, καταδεικνύονται η Γαλλία, 

το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ολλανδία. Η Κύπρος, Ιρλανδία, Μάλτα και η Λετονία παρουσιάζουν 

τον μικρότερο δείκτη.         

 Επομένως, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ όσον αφορά το μέγεθος των 

περιουσιακών στοιχείων, το σύνολο των δανείων, καταθέσεων και κεφαλαίων, οι χώρες με 

την ορθολογικότερη κατανομή πιστωτικών ιδρυμάτων είναι η Γαλλία, το Βέλγιο, η  Ιταλία 

και η Ολλανδία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες παραγωγικότητας 

εργασίας των χωρών της Ευρωζώνης για το έτος 2015. 
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Πίνακας 4.4: Δείκτες Παραγωγικότητας Εργασίας για τις Χώρες της Ευρωζώνης το έτος 

2015 
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ΚΥΠΡΟΣ 6,66 4,91 5,90 0,62 

ΑΥΣΤΡΙΑ 14,41 10,03 9,84 1,07 

ΒΕΛΓΙΟ 17,39 11,13 12,58 1,18 

ΓΑΛΛΙΑ 17,02 9,67 9,24 0,99 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 10,76 6,49 6,86 0,58 

ΕΛΛΑΔΑ 7,60 4,31 5,96 0,69 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 17,79 11,41 11,56 2,27 

ΙΤΑΛΙΑ 9,12 6,22 5,88 0,69 

ΙΣΠΑΝΙΑ 18,64 12,20 13,29 1,36 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 31,23 21,03 23,89 2,32 

ΜΑΛΤΑ 10,29 4,49 9,13 0,73 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 28,04 19,96 16,34 1,56 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 7,77 4,95 6,06 0,63 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 3,56 2,48 2,75 0,40 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 3,87 2,40 3,23 0,44 

ΕΣΘΟΝΙΑ 4,69 3,42 - 0,61 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 25,10 13,33 13,03 1,32 

ΛΕΤΟΝΙΑ 3,43 1,74 2,91 0,36 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 2,78 - - - 

 

Ο δείκτης ενεργητικό προς τον αριθμό προσωπικού των τραπεζών είναι μεγαλύτερος 

στο Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Φιλανδία, Ισπανία και την Ιρλανδία υποδηλώνοντας πως οι 

χώρες αυτές έχουν τον κατάλληλο αριθμό προσωπικού σύμφωνα με το μέγεθος του 

ενεργητικού τους. Αντιθέτως, η Λιθουανία, Λετονία, Σλοβακία και Σλοβενία απασχολούν 

περισσότερο προσωπικό από το κατάλληλο με βάση το ενεργητικό τους, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζουν μικρότερο δείκτη παραγωγικότητας.       

 Οι χώρες που εμφανίζουν καλύτερο δείκτη παραγωγικότητας με βάση το σύνολο των 

χορηγηθέντων δανείων είναι το Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Φιλανδία και η Ισπανία. 

Μεγαλύτερο αριθμό προσωπικού από τον κατάλληλο σύμφωνα με τον όγκο των δανείων 

απασχολούν η Λετονία, Σλοβενία και Σλοβακία.    
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 Παρατηρώντας την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με τον δείκτη καταθέσεις προς 

αριθμό προσωπικού τραπεζών, διαπιστώνουμε πως τον ορθολογικότερο αριθμό 

εργαζομένων απασχολούν οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Βέλγιο, Ισπανία και 

Φιλανδία. Περισσότερο προσωπικό από το κατάλληλο εργάζεται σε τράπεζες στην Λετονία, 

Σλοβακία και Σλοβενία.        

 Σύμφωνα με τις τιμές του δείκτη κεφάλαια και αποθεματικό προς τραπεζικό 

προσωπικό οι παραγωγικότερες χώρες είναι το Λουξεμβούργο, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η 

Ισπανία. Οι χώρες της Ευρωζώνης που εμφανίζουν τις χαμηλότερες τιμές είναι η Λετονία, 

Σλοβενία και Σλοβακία.         

 Συνεπώς, σύμφωνα με το ενεργητικό, τα δάνεια, τις καταθέσεις, τα κεφάλαια και τα 

αποθεματικά οι χώρες της Ευρωζώνης που παρουσιάζουν την ορθολογικότερη κατανομή 

προσωπικού για αποτελεσματική λειτουργία είναι το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Ισπανία 

και η Φιλανδία, ενώ οι χώρες της Λετονίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας καθώς και οι υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωζώνης δείχνουν να έχουν περισσότερο προσωπικό από όσο θα έπρεπε με 

βάση τα στατιστικά στοιχεία της Ε.Κ.Τ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 

ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ 

 

5.1: Εισαγωγή 
 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει διερεύνηση και μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

τραπεζών των χωρών της Ευρωζώνης για τα έτη 2013, 2014 και 2015. Το δείγμα που 

εξετάζεται αποτελείται από 19 μονάδες λήψης αποφάσεων (DMU’s) για τα δύο πρώτα έτη 

και 18 μονάδες για το έτος 2015, τα πιστωτικά ιδρύματα των  χωρών που χρησιμοποιούν 

σαν κύριο νόμισμά τους το ευρώ. Συγκεκριμένα οι χώρες αυτές είναι: η Αυστρία, το Βέλγιο, 

η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Κύπρος, το 

Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Εσθονία, η 

Φιλανδία, και η Λετονία. Από το δείγμα εξαιρείται η Λιθουανία μόνο για το έτος 2015, λόγω 

μη επάρκειας δεδομένων.                                                               

Η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανάλυσης είναι το μη παραμετρικό μοντέλο της 

περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων (Data Envelopment Analysis-DEA) η οποία 

εφαρμόζεται για σταθερές οικονομίες κλίμακας (Constant Return to Scale-CRS). Η 

προσέγγιση που εφαρμόζεται είναι η input oriented approach , δηλαδή κατά πόσο θα 

πρέπει να μειωθούν οι εισροές αναλογικά χωρίς να αλλάξουν οι ποσότητες προϊόντων που 

παράγονται, ενώ η αποτελεσματικότητα που μελετάται είναι η τεχνική αποτελεσματικότητα 

(technical efficiency). 

Τέλος, θα γίνει σύγκριση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν με τη μέθοδο DEA, με 

αυτά των χρηματοοικονομικών δεικτών, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν διαφορές. 

5.2: Μέθοδος Χρηματοοικονομικών Δεικτών 
 

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται είναι ετήσια στοιχεία που αντλήθηκαν από τη 

Στατιστική Βάση Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. (CBD2 Consolidated 

Banking Data).           

 Στον Πίνακα 5.1 έχουν υπολογιστεί οι δείκτες ROE, ROA, ER, Δείκτης δαπανών 

προσωπικού προς λειτουργικά έσοδα, λοιπό λειτουργικό εισόδημα προς μέσο ενεργητικό, 

καθαρά έξοδα για τόκους προς μέσο ενεργητικό και δαπάνες για τόκους προς το σύνολο 

λειτουργικών εξόδων για τα έτη 2013, 2014 και 2015. 
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Πίνακας 5.1: Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Χωρών της Ευρωζώνης για τα έτη 2013, 
2014 και 2015 

ΧΩΡΑ RATIO 2013 2014 2015 

 ROE(%) (84,34)    (6,42)  (6,72) 

 ROA(%)   (5,19)    (0,63)  (0,63) 

 Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα (%) 

 
 32,57 

 
   21,80 

 
 22,65 

ΚΥΠΡΟΣ Λοπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

   0,04      0,02    0,03 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

   (0,21)      0,61     0,74 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

176,93 129,59 109,16 

 ER (%)   53,35   40,31   44,12 

     

 ROE(%)   (0,59)     1,17     7,62 

 ROA(%)    (0,04)     0,08     0,56 

 
 

Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα (%) 

 
  22,80 

 
  32,00 

 
  31,92 

ΑΥΣΤΡΙΑ Λοιπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

 
    0,54 

 
    0,20 

 
     0,19  

 
 

Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

    0,47     0,42      0,40 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

 
 48,82 

 
  71,36 

 
  70,49 

 ER(%)  77,45   60,70   60,50 

  



73 
 

ΧΩΡΑ RATIO 2013 2014 2015 

 ROE(%)    6,00    4,39 6,83 

 ROA(%)    0,33    0,23 0,40 

ΓΑΛΛΙΑ Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα (%) 

 
 
37,40 

 
 
37,56 

 
 
36,36 

 Λοιπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

 0,94  0,52  0,51 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

 
(0,25) 

 
(0,30) 

 
(0,24) 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

 
90,98 

 
102,85 

 
93,32 

 ER(%) 69,30   69,57 68,14 

     

 ROE(%)     6,17     7,81   10,27 

 ROA(%)     0,39     0,52     0,70 

 Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα (%) 

 
  32,20 

 
  31,61 

 
  29,78 

ΒΕΛΓΙΟ Λοιπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

    0,16     0,10     0,09 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

   (1,05)    (0,26)   (0,06) 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

191,31 143,39 122,77 

 ER (%)   60,77   61,17   58,59 

 Χορηγήσεις/Καταθέσεις      0,99 0,88 

     

 ROE(%)    1,25     2,51    1,70 

 ROA(%)    0,06     0,13    0,09 

 Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα (%) 

  17,01   17,90   17,75 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Λοιπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

    0,36     0,17     0,17 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

  (0,01)     0,02     0,10 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

 85,00  81,49   68,58 

 ER (%)  73,76  72,56   73,11 
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ΧΩΡΑ RATIO 2013 2014 2015 

 ROE(%)    16,92  (13,42)   (30,91) 

 ROA(%)      1,21    (1,05)    (2,82) 

 
ΕΛΛΑΔΑ 

Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα (%) 

  40,01   34,69    36,51 

 Λοπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

 
    0,05 

 
    0,09 

   
      0,14 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό  

  (0,04)     0,41       0,62 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

109,55   98,31    77,17 

 ER (%)   74,16   62,39    66,99 

     

 ROE(%) (13,16)     8,53      6,81 

 ROA(%)   (0,88)     0,94      0,87 

 Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα(%) 

 
  27,08 

 
  27,22 

 
  27,52 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ Λοιπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

    0,12     0,12     0,19 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

 (0,26)   (0,05)     0,21 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

 
133,65 

 
109,56 

 
  79,62 

 ER (%)   64,49   61,87   61,02 
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ΧΩΡΑ RATIO 2013 2014 2015 

 ROE(%) (11,51)           (2,78)             3,14 

  ROA(%)           (0,77)     (0,20)       0,24 

 
ΙΤΑΛΙΑ 

Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα (%) 

         34,09    34,73    34,04 

 Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο ενεργητικό 

 
          0,19 

 
   0,17 

 
    0,17 

 Καθαρά έξοδα για 
τόκου/μέσο ενεργητικό 

 
          0,03 

 
   0,04 

 
    0,24 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

 
       81,18 

 
76,16 

 
  54,73 

 ER (%)        59,06 63,20  64,55 

     

 ROE(%)          5,33   6,91    6,40 

 ROA(%)          0,36    0,49    0,47 

ΙΣΠΑΝΙΑ Δείκτης δαπανών 
προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα (%) 

 
      28,22 

 
  26,27 

 
  27,33 

 Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο ενεργητικό 

        0,09     0,09     0,07 

 Καθαρά έξοδα για 
τόκους/μέσο ενεργητικό 

       0,14     0,25     0,46 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

  112,01 104,07   85,20 

 ER (%)     52,29   48,87   50,71 
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ΧΩΡΑ RATIO 2013 2014 2015 

 ROE(%)     6,89     7,29     7,43 

 ROA(%)     0,50     0,54     0,55 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Δείκτης δαπανών προσωπικού 
προς λειτουργικά έσοδα (%) 

 
  26,91 

 
  28,71 

 
28,18 

 Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο ενεργητικό 

    0,12     0,11   0,10 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

   (0,53)    (0,23)  (0,11) 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

153,04 113,66 95,86 

 ER (%)   50,66   53,21 53,63 

     

 ROE(%)    4,78      8,20  12,64  

 ROA(%)    0,72      0,69    0,90 

ΜΑΛΤΑ Δείκτης δαπανών προσωπικού 
προς λειτουργικά έσοδα(%) 

 
18,79 

 
   19,33 

 
 21,91 

 Λοιπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

   0,01      0,01    0,0044 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

       
(0,15) 

     0,14     0,17  

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

329,52 295,89 219,94   

 ER (%)   35,96   36,95   41,13 

     

 ROE(%)     5,03     3,44     7,19   

ΟΛΛΑΝΔΙΑ Δείκτης δαπανών προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα(%) 

 
  36,45 

 
  37,11 

 
  31,98 

 Λοιπό λειτουργικό εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

    0,14     0,10     0,09 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

  (1,54)    (0,96)    (0,88) 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

268,14 247,00 247,65 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

 
  (1,20) 

 
   (0,30) 

 
   (0,04) 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

157,68 114,28    96,86 

 ER (%)   70,33   66,54   60,31 
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ΧΩΡΑ ΡΑΤΙΟ 2013 2014 2015 
 ROE(%)     7,90 7,56 8,36 
 ROA(%)     0,96     0,90     0,93 
 
 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Δείκτης δαπανών προσωπικού 
προς λειτουργικά έσοδα(%) 

 
  24,97 
 

 
  25,73 

 
  25,65 

 Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο ενεργητικό 

 
    0,13 

 
    0,18 

 
    0,13 

 Καθαρά έξοδα για τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

 
    2,15 

 
    1,60 

 
    1,46 

 Δαπάνες για τόκους/ σύνολο 
λειτουργικών εξόδων(%) 

  49,40   40,19   34,06 

 ER (%)   54,76   56,56   54,96 
     
 ROE(%)  (90,19)             (2,52)     3,57 

 ROA(%)    (7,99)             (0,26)     0,41 

 Δείκτης δαπανών 
προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα(%) 

                37,94             31,11   32,80 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 

Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

                  0,16               0,11     0,11 

 Καθαρά έξοδα για 
τόκους/μέσο ενεργητικό 

                 (0,18)               0,84     1,03 

 Δαπάνες για τόκους/ 
σύνολο λειτουργικών 
εξόδων(%) 

 

            101,00 

 

           51,15 

 

  31,65 

 ER (%)               71,50            58,24   61,01 
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ΧΩΡΑ RATIO 2013 2014 2015 

 ROE(%) (12,06) 10,43   8,32 

 ROA(%)    1,77   1,58   1,08 

 Δείκτης δαπανών 
προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα(%) 

24,08 24,96 25,56 

ΕΣΘΟΝΙΑ Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

    0,42   0,15   0,18 

 Καθαρά έξοδα για 
τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

    1,53   1,19   1,16 

 Δαπάνες για τόκους/ 
σύνολο λειτουργικών 
εξόδων(%) 

  32,17 20,34 18,81 

 ER (%)   84,53 84,09 80,52 

     

 ROE(%)     8,50   9,74   8,89 

 ROA(%)     0,39 0,40 0,47 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ Δείκτης δαπανών 
προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα(%) 

  30,00   25,75   25,35 

 Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

   0,08    0,07    0,09 

 Καθαρά έξοδα για 
τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

   0,13    0,08   (0,01) 

 Δαπάνες για τόκους/ 
σύνολο λειτουργικών 
εξόδων(%) 

82,21 83,60 91,77 

 ER (%) 55,03 50,61 51,33 
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ΧΩΡΑ RATIO 2013 2014 2015 

 ROE(%)     9,03     9,99   11,38 

 ROA(%)     0,91     0,98     1,20 

 

ΛΕΤΟΝΙΑ 

 

Δείκτης δαπανών 
προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα(%) 

 

 

  22,49 

 

 

  27,86 

 

 

28,05 

 Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

     

    0,25 

     

    0,16 

 

    0,14 

 Καθαρά έξοδα για 
τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

 

    1,36 

 

    0,93 

 

    0,94 

 Δαπάνες για τόκους/ 
σύνολο λειτουργικών 
εξόδων(%) 

 

 27,70 

 

 24,13 

 

 24,13 

 ER (%)  51,51  51,45  51,19 

     

 ROE(%)     9,79     8,55 - 

 ROA(%)     1,02     0,88 - 

 Δείκτης δαπανών 
προσωπικού προς 
λειτουργικά έσοδα(%) 

 

 

  28,87 

 

 

  26,83 

 

 

- 

 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 

Λοιπό λειτουργικό 
εισόδημα/μέσο 
ενεργητικό 

 

   0,10 

 

    0,12 

 

- 

 Καθαρά έξοδα για 
τόκους/μέσο 
ενεργητικό 

 

  0,52 

 

    0,49 

 

- 

 Δαπάνες για τόκους/ 
σύνολο λειτουργικών 
εξόδων(%) 

 

70,88 

 

59,06 

 

- 

 ER (%) 56,48 53,54 - 

 

Για το έτος 2013 οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες με βάση τα λειτουργικά τους 

έξοδα ως ποσοστό των λειτουργικών τους εσόδων, είναι αυτές που λειτουργούν στo 

Λουξεμβούργο με ποσοστό 50,66%, στη Λετονία με 51,51%, στην Ισπανία με 53,29% και 
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στην Κύπρο με 53,35%. Ως λιγότερο αποτελεσματικές εμφανίζονται οι τράπεζες στην 

Αυστρία με ποσοστό 77,45%, Ελλάδα με ποσοστό 74,16% και στη Γερμανία με 73,76%. 

 Για το 2014 χαμηλότερο ποσοστό παρουσιάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα της 

Φιλανδίας με ποσοστό 50,61%, της Λετονίας με 51,45% και του Λουξεμβούργου με 53,21%. 

Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό έχουν η Γερμανία 72,56%, η Γαλλία 69,57% και η 

Πορτογαλία με 66,54%. 

 Οι χώρες που εμφανίζουν το χαμηλότερο ποσοστό λειτουργικών εξόδων ως προς τα 

λειτουργικά έσοδα το έτος 2015 είναι: η Ισπανία έχοντας ποσοστό 50,71%, η Λετονία με 

51,19% και η Φιλανδία με 51,33%. Αντίστοιχα, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά είναι οι: 

Γερμανία με 73,11%, η Γαλλία με 68,14% και η Ελλάδα με 66,99%. Η αντίστοιχη κατάταξη 

παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

Στους παρακάτω πίνακες φαίνεται η αντίστοιχη κατάταξη. 

Πίνακας 5.2: Κατάταξη χωρών με βάση τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας ER για το έτος 
2013 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 
ER 

Χώρα Ποσοστό 

Λουξεμβούργο 50,66% 

Λετονία 51,51% 

Ισπανία 52,39% 

Κύπρος 53,35% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Αυστρία 77,45% 

Ελλάδα 74,16% 

Γερμανία 73,76% 

Σλοβενία 71,50% 
 

 

Πίνακας 5.3: Κατάταξη χωρών με βάση τον Δείκτη Αποτελεσματικότητας ER για το έτος 
2014 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 
ER 

Χώρα Ποσοστό 

Φιλανδία 50,61% 

Λετονία 51,45% 

Λουξεμβούργο 53,21% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Γερμανία 72,56% 

Γαλλία 69,57% 

Πορτογαλία 66,54% 
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Πίνακας 5.4: Κατάταξη χωρών με βάση τον δείκτη αποτελεσματικότητας ER για το έτος 
2015 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 
 

ER 

Χώρα Ποσοστό 

Ισπανία 50,71% 

Λετονία 51,19% 

Φιλανδία 51,33% 

Λουξεμβούργο 53,63% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Γερμανία 73,11% 

Γαλλία 68,14% 

Ελλάδα 66,99% 

Ιρλανδία 61,02% 
 

  

Συνολικά για το χρονικό διάστημα 2013-2015, η Λετονία είναι η αποτελεσματικότερη χώρα 

με βάση τον δείκτη αποτελεσματικότητας ER και για τα τρία έτη. Παρατηρούμε ότι σχεδόν 

οι περισσότερες χώρες παρουσιάζουν μικρή μείωση της αποτελεσματικότητάς τους με βάση 

τον δείκτη των λειτουργικών εξόδων των τραπεζών τους ως προς τα λειτουργικά έσοδα. 

Μικρή είναι η διακύμανση που παρουσιάζουν τα ποσοστά μεταξύ των ετών 2014 και 2015. 

Επισημαίνουμε ακόμη πως και τα τρία έτη η Γερμανία συγκαταλέγεται στις τρεις λιγότερο 

αποτελεσματικές. 

 Για το έτος 2013, βάσει του δείκτη ROE, οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες είναι 

αυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με 16,92%, στη Λιθουανία με 9,79% και στη 

Λετονία με 9,03%. Αντίστοιχα οι χώρες που εμφανίζουν τη μικρότερη απόδοση Ιδίων 

Κεφαλαίων είναι η Σλοβενία με ποσοστό -90,19%, η Κύπρος με -84,34%  και η Ιρλανδία με -

13,16%. 

  Σύμφωνα με τον ίδιο δείκτη για το έτος 2014 η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής: 

αποτελεσματικότερες χώρες είναι οι Εσθονία, η Λετονία και η Φιλανδία με ποσοστά 10,43%, 

9,99% και 9,74% αντίστοιχα. Οι λιγότερο αποτελεσματικές χώρες είναι η Πορτογαλία, η 

Ελλάδα και η Κύπρος με ποσοστά -16,41%,  -13,42% και -6,42%. 

Με βάση τον δείκτη απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ROE, στο σύνολο της Ευρωζώνης οι 

αποτελεσματικότερες χώρες για το έτος 2015 είναι: η Μάλτα με ποσοστό 12,64%, η Λετονία 

με 11,38% και το Βέλγιο με 10,27%. Οι μη αποτελεσματικές τράπεζες λειτουργούν στις εξής 

χώρες: Ελλάδα με ποσοστό -30,91%, Κύπρο με -6,72% και στην Πορτογαλία με 1,12%.  

Τα παραπάνω στοιχεία κατατάσσονται στους πίνακες που ακολουθούν. 
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Πίνακας 5.5: Κατάταξη χωρών της Ευρωζώνης με βάση τον δείκτη ROE για το έτος 2013 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 
ROE 

Χώρα Ποσοστό 

Ελλάδα 16,92% 

Λιθουανία 9,79% 

Λετονία 9,03% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Σλοβενία -90,19% 

Κύπρος -84,34% 

Ιρλανδία -13,16% 
 

 

Πίνακας 5.6: Κατάταξη χωρών της Ευρωζώνης με βάση τον δείκτη ROE για το έτος 2014 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 
 

ROE 

Χώρα Ποσοστό 

Εσθονία 10,43% 

Λετονία 9,99% 

Φιλανδία 9,74% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Πορτογαλία -16,41% 

Ελλάδα -13,42% 

Κύπρος -6,42% 
 

 

Πίνακας 5.7: Κατάταξη χωρών της Ευρωζώνης με βάση τον δείκτη ROE για το έτος 2015 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Μη αποτελεσματικές 

 
 

ROE 

Χώρα Ποσοστό 

Μάλτα 12,64% 

Λετονία 11,38% 

Βέλγιο 10,27% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Ελλάδα -30,91% 

Κύπρος -6,72% 

Πορτογαλία 1,12% 
 

 

Για το διάστημα 2013-2015, τα περισσότερα Ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα 

βελτίωσαν την απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων τους, ενώ η Ελλάδα παρουσιάζει το 

μεγαλύτερο αρνητικό ρυθμό μεταβολής. 

 Σύμφωνα με τον δείκτη ROA για το έτος 2013, οι αποτελεσματικότερες χώρες είναι 

οι: Εσθονία με ποσοστό 1,77%, η Ελλάδα με 1,21% και η Λιθουανία με 1,02%. Το μικρότερο 

ποσοστό εμφανίζουν οι Σλοβενία, Κύπρος και η Ιρλανδία με ποσοστά -7,99%, -5,19% και -

0,88% αντίστοιχα. 

 Για το έτος 2014, ο υψηλότερος δείκτης ROE παρατηρείται στις εξής χώρες: Εσθονία 

με ποσοστό 1,58%, Λετονία με 0,98% και Ιρλανδία με 0,94%. Τα χαμηλότερα ποσοστά 

σημειώνονται στην Πορτογαλία, Ελλάδα και Κύπρο με τιμές -1,21%, -1,05% και -0,63% 

αντίστοιχα.   

Η Λετονία με ποσοστό 1,20%, η Εσθονία με 1,08% και η Σλοβακία με ποσοστό 0,93% 

είναι οι χώρες της Ευρωζώνης με το πλέον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας πιστωτικών 

ιδρυμάτων σύμφωνα με τον δείκτη απόδοσης ενεργητικού ROA για το έτος 2015. Με 
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λιγότερο αποτελεσματικό τρόπο ασκούν τις δραστηριότητες τα πιστωτικά ιδρύματα στις 

εξής χώρες: Ελλάδα με ποσοστό -2,82%, στην Κύπρο με -0,63% , στη Γερμανία και 

Πορτογαλία με ποσοστό 0,09%.  

Στους πίνακες που ακολουθούν γίνεται κατάταξη των χωρών της Ευρωζώνης για τα 

παραπάνω έτη, σύμφωνα με την μέθοδο ταξινόμησης του Golin. 

Πίνακας 5.8: Κατάταξη των Χωρών σύμφωνα με την Ταξινόμηση του Golin για το έτος 
2013 

ROE<0,5% ΑΔΥΝΑΜΕΣ 0,5%<ROE<1,00% ΜΕΤΡΙΕΣ 1,00%<ROE<2,00% ΚΑΛΕΣ 

Χώρα Ποσοστό 

Κύπρος -5,19% 

Αυστρία -0,04% 

Βέλγιο 0,39% 

Γαλλία 0,33% 

Γερμανία 0,06% 

Ιρλανδία -0,88% 

Ιταλία -0,77 

Ισπανία 0,36% 

Ολλανδία 0,24% 

Πορτογαλία -0,71% 

Σλοβενία -7,99% 

Φιλανδία 0,39% 
 

 

Χώρα Ποσοστό 

Λουξεμβούργο 0,50% 

Σλοβακία 0,96% 

Λετονία 0,91% 

Μάλτα 0,72% 

 
 

Χώρα Ποσοστό 

Εσθονία 1,77% 

Λιθουανία 1,02% 

Ελλάδα 1,21% 
 

 

Πίνακας 5.9 : Κατάταξη των Χωρών σύμφωνα με την Ταξινόμηση του Golin για το έτος 
2014 

ROE<0,5% ΑΔΥΝΑΜΕΣ 0,5%<ROE<1,00% ΜΕΤΡΙΕΣ 1,00%<ROE<2,00% ΚΑΛΕΣ 

Χώρα Ποσοστό 

Κύπρος -0,63% 
Αυστρία 0,08% 
Γαλλία 0,23% 
Γερμανία 0,13% 
Ελλάδα -1,05% 
Ιταλία -0,20% 
Ισπανία 0,49% 
Ολλανδία 0,19% 
Πορτογαλία -1,21% 
Σλοβενία -0,26% 
Φιλανδία 0,40% 

 

 

Χώρα Ποσοστό 

Βέλγιο 0,52% 
Ιρλανδία 0,94% 
Λουξεμβούργο 0,54% 
Μάλτα 0,69% 
Σλοβακία 0,90% 
Λετονία 0,98% 
Λιθουανία 0,88% 

 

Χώρα Ποσοστό 

Εσθονία 1,58% 
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Πίνακας 5.10 : Κατάταξη των Χωρών σύμφωνα με την Ταξινόμηση του Golin για το έτος 
2015 

ROE<0,5% ΑΔΥΝΑΜΕΣ 0,5%<ROE<1,00% ΜΕΤΡΙΕΣ 1,00%<ROE<2,00% ΚΑΛΕΣ 

Χώρα Ποσοστό 

Ελλάδα -2,82% 

Κύπρος -0,63% 

Γερμανία 0,09% 

Πορτογαλία 0,09% 

Ιταλία 0,24% 

Γαλλία 0,40% 

Σλοβενία 0,41% 

Ισπανία 0,47% 

Φιλανδία 0,47% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Σλοβακία 0,93% 

Μάλτα 0,90% 

Ιρλανδία 0,87% 

Βέλγιο 0,70% 

Αυστρία 0,56% 

Λουξεμβούργο 0,55% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Λετονία 1,20% 

Εσθονία 1,08% 
 

 

 Παρατηρούμε ότι για το διάστημα των τριών ετών η πλειοψηφία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων των χωρών της Ευρωζώνης κατατάσσονται ως αδύναμα σύμφωνα με τον δείκτη 

ROA.  Οι τράπεζες στη Λετονία, Εσθονία διαχρονικά από μέτριες εξελίχθηκαν σε καλές, ενώ 

στην Ελλάδα που το 2013 θεωρούνταν καλές, το 2015 αξιολογούνται ως αδύναμες.  

Αποτελεσματικότερη αντίδραση σε μείωση των λειτουργικών εσόδων των τραπεζών 

παρουσιάζουν για το έτος 2013 η Γερμανία με ποσοστό 17,01%, η Μάλτα με 18,79% και η 

Λετονία με 22,49%. Στις λιγότερο αποτελεσματικές συγκαταλέγονται η Ελλάδα, η 

Πορτογαλία και η Σλοβενία με αναλογία 40,01%, 38,54% και 37,94% αντίστοιχα.  

  Για το έτος 2014 το χαμηλότερο ποσοστό σημειώνεται στην Γερμανία με τιμή 

17,90%, στη Μάλτα με 19,33% και στην Κύπρο με 21,80%. Τα υψηλότερα ποσοστά είναι 

37,56%, 37,11% και 35,71% και ανήκουν στην Γαλλία, Ολλανδία και Πορτογαλία αντίστοιχα.

 Το 2015 αποτελεσματικότερη διαχείριση επιτεύχθηκε στις: Μάλτα παρουσιάζοντας 

αναλογία 21,91%, Γερμανία με 17,75% και Κύπρο με 22,65%. Υψηλότερα ποσοστά 

παρουσιάζουν οι: Γαλλία με 36,36%, η Ελλάδα με 36,51% και η Ιταλία με 34,04%. 

Τα δεδομένα αυτά απεικονίζονται στους παρακάτω πίνακες. 
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Πίνακας 5.11: Κατάταξη χωρών σύμφωνα με τον Δείκτη Δαπανών Προσωπικού και 
Διοίκησης ως ποσοστό του Συνολικού Λειτουργικού Εισοδήματος για το έτος 2013 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 
Δαπάνες προσωπικού και 
διοίκησης/ συνολικό 
λειτουργικό εισόδημα 

Χώρα Ποσοστό 

Γερμανία 17,01% 

Μάλτα 18,79% 

Λετονία 22,49% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Ελλάδα 40,01% 

Πορτογαλία 38,54% 

Σλοβενία 37,94% 
 

 

Πίνακας 5.12: Κατάταξη Χωρών σύμφωνα με τον Δείκτη Δαπανών προσωπικού και 
Διοίκησης ως ποσοστό του Συνολικού Εισοδήματος για το έτος 2014 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 
Δαπάνες προσωπικού και 
διοίκησης/ συνολικό 
λειτουργικό εισόδημα 

Χώρα Ποσοστό 

Γερμανία 17,90% 

Μάλτα 19,33% 

Κύπρος 21,80% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Γαλλία 37,56% 

Ολλανδία 37,11% 

Πορτογαλία 35,71% 
 

 

Πίνακας 5.13 : Κατάταξη Χωρών σύμφωνα με τον Δείκτη Δαπανών προσωπικού και 
Διοίκησης ως ποσοστό του Συνολικού Εισοδήματος για το έτος 2015 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 
Δαπάνες προσωπικού και 
διοίκησης/ συνολικό 
λειτουργικό εισόδημα 

Χώρα Ποσοστό 

Μάλτα 21,91% 

Γερμανία 17,75% 

Κύπρος 22,65% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Γαλλία 36,36% 

Ελλάδα 36,51% 

Ιταλία 34,04% 
 

 

 Υψηλότερη αποτελεσματικότητα εσόδων για το έτος 2013 παρουσιάζουν οι: Γαλλία 

με ποσοστό 0,94%, Αυστρία με 0,54% και η Πορτογαλία με 0,49%. Οι χαμηλότερες τιμές που 

εμφανίζονται είναι 0,01%, 0,04% και 0,05% στις Μάλτα, Κύπρο και Ελλάδα αντίστοιχα. 

 Για το 2014, οι υψηλότερες τιμές του δείκτη παρατηρούνται στη Γαλλία, Αυστρία και 

Πορτογαλία με ποσοστά 0,52%, 0,20%  και 0,19% αντίστοιχα. Η Μάλτα, Κύπρος και 

Φιλανδία έχουν τα μικρότερα ποσοστά. 

 Το 2015 τις υψηλότερες τιμές εξακολουθούν να έχουν η Γαλλία και η Αυστρία, ενώ 

τις χαμηλότερες η Κύπρος, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και η Φιλανδία. 

 Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η κατάταξη των χωρών ανά έτος. 
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Πίνακας 5.14: Κατάταξη Χωρών σύμφωνα με τον Δείκτη Λοιπό Λειτουργικό Εισόδημα ως 
Ποσοστό του Μέσου Ενεργητικού για το έτος 2013 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 

Λοιπό Λειτουργικό 

Εισόδημα/Μέσο Ενεργητικό 

Χώρα Ποσοστό 

Γαλλία 0,94% 

Αυστρία 0,54% 

Πορτογαλία 0,49% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Μάλτα 0,01% 

Κύπρος 0,04% 

Ελλάδα 0,05% 
 

 

 Πίνακας 5.15: Κατάταξη Χωρών σύμφωνα με τον Δείκτη Λοιπό Λειτουργικό Εισόδημα ως 
Ποσοστό του Μέσου Ενεργητικού για το έτος 2014 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

Λοιπό Λειτουργικό 

Εισόδημα/Μέσο Ενεργητικό 

Χώρα Ποσοστό 

Γαλλία 0,52% 

Αυστρία 0,,20% 

Πορτογαλία 0,19% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Μάλτα 0,01% 

Κύπρος 0,02% 

Φιλανδία 0,07% 
 

 

Πίνακας 5.16: Κατάταξη Χωρών σύμφωνα με τον Δείκτη Λοιπό Λειτουργικό Εισόδημα ως 
Ποσοστό του Μέσου Ενεργητικού για το έτος 2015 

Χρηματοοικονομικός Δείκτης Αποτελεσματικές Χώρες Μη αποτελεσματικές Χώρες 

 

 

Λοιπό Λειτουργικό 

Εισόδημα/Μέσο Ενεργητικό 

Χώρα Ποσοστό 

Γαλλία 0,51% 

Αυστρία 0,19% 

Ιρλανδία 0,19% 
 

Χώρα Ποσοστό 

Κύπρος 0,03% 

Ισπανία 0,07% 

Βέλγιο 0,09% 

Ολλανδία 0,09% 

Φιλανδία 0,09% 
 

 
 
 

5.3: Μέθοδος DEA 
 

Στη συγκεκριμένη εμπειρική εφαρμογή χρησιμοποιούνται ως εισροές (inputs) ή 

παραγωγικοί συντελεστές σύμφωνα με την Operating ή Modern Approach : τα επιτοκιακά 

έξοδα (interest expenses), τα συνολικά λειτουργικά έξοδα (total operating expenses)  και τα 

έξοδα διοίκησης και προσωπικού (administration expenses and staff costs). Ως εκροές 
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(outputs) ή προϊόντα επιλέχθηκαν: το επιτοκιακό εισόδημα (interest income) και το λοιπό 

λειτουργικό εισόδημα (other operating income). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

Γράφημα 5.1 : Δεδομένα εισροών και εκροών DEA 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στατιστικά στοιχεία εισροών και 

εκροών των τραπεζών των χωρών της Ευρωζώνης για τα έτη 2013, 2014 και 2015 

προκειμένου να εισαχθούν έπειτα στο πρόγραμμα ΝLog για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για την αποτελεσματικότητα. 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ DEA 

Εισροές (inputs) 

Επιτοκιακά έξοδα  

(interest expenses) 

Συνολικά λειτουργικά έξοδα 

(total operating expenses) 

Δαπάνες διοίκησης και 

προσωπικού   

(administration expenses and staff 

costs) 

Εκροές (outpouts) 

Καθαρό Επιτοκιακό 

εισόδημα (net interest 

income) 

Λοιπό λειτουργικό 

εισόδημα                         

(other operating income) 
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Πίνακας 5.17 : Στατιστικά Στοιχεία Εισροών και Εκροών των Τραπεζών των Χωρών της 
Ευρωζώνης για το έτος 2013                                                                                                                   
Πηγή: Στατιστική Βάση Δεδομένων ΕΚΤ ( SDB Statistical Warehouse) 

 

ΧΩΡΑ Interest 
expenses 

Total operating 
expenses 

Administration 
costs & Staff 
expenses 

 Net Interest 
income  

Other 
operating 
income 

ΚΥΠΡΟΣ 2.414.324.000 1.364.534.000 832.970.000 2.203.593.000 35.750.000 

ΑΥΣΤΡΙΑ 13.336.677.000 27.318.211.000 8.041.317.000 18.597.871.000 6.081.141.000 

ΒΕΛΓΙΟ 23.917.922.000 12.501.703.000 6.624.080.000 13.335.474.000 1.642.934.000 

ΓΑΛΛΙΑ 87.500.616.000 96.175.462.000 51.902.196.000 71.138.504.000 61.635.421.000 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 76.369.304.000 89.844.882.000 20.723.703.000 75.890.082.000 26.040.287.000 

ΕΛΛΑΔΑ 8.067.553.000 7.364.090.000 3.972.638.000 7.913.976.000 214.015.000 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 7.723.582.000 5.778.990.000 2.426.889.000 5.354.352.000 1.029.984.000 

ΙΤΑΛΙΑ 37.813.886.000 46.582.410.000 26.883.634.000 38.734.738.000 5.097.602.000 

ΙΣΠΑΝΙΑ 58.159.882.000 51.925.517.000 27.969.072.000 63.224.511.000 3.322.242.000 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 8.147.004.000 5.323.429.000 2.827.466.000 4.266.233.000 868.851.000 

ΜΑΛΤΑ 988.931.000 300.111.000 156.818.000 911.224.000 4.930.000 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 70.704.806.000 26.368.341.000 15.244.087.000 31.387.381.000 3.670.179.000 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 11.181.560.000 7.091.380.000 3.886.517.000 5.447.960.000 2.351.787.000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 563.902.000 1.141.422.000 520.443.000 1.768.393.000 70.694.000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 872.813.000 864.133.000 458.562.000 790.185.000 71.835.000 

ΕΣΘΟΝΙΑ 100.282.000 311.742.000 163.884.000 417.975.000 86.987.000 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 2.686.106.000 3.267.487.000 1.781.376.000 3.408.096.000 457.946.000 

ΛΕΤΟΝΙΑ 149.897.000 541.111.000 236.262.000 535.470.000 71.167.000 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 235.550.000 332.299.000 169.835.000 350.841.000 21.399.000 
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Πίνακας 5.18 : Στατιστικά Στοιχεία Εισροών και Εκροών των Τραπεζών των Χωρών της 
Ευρωζώνης για το έτος 2014                                                                                                                  
Πηγή: Στατιστική Βάση Δεδομένων ΕΚΤ ( SDB Statistical Warehouse) 

 

 
 
 
 
 
 

ΧΩΡΑ 
INTEREST 
EXPENSES 

TOTAL 
OPERATING 
EXPENSES 

ADMINISTRATION 
COSTS & STAFF 
EXPENSES 

NET INTEREST 
INCOME 

OTHER 
OPERATING 
INCOME 

ΚΥΠΡΟΣ 1.416.827.000 1.093.311.000 591.188.000 2.125.980.000 25.655.000 

ΑΥΣΤΡΙΑ 12.438.070.000 17.429.247.000 9.187.935.000 19.317.955.000 3.202.308.000 

ΒΕΛΓΙΟ 18.374.947.000 12.814.839.000 6.622.454.000 14.571.707.000 1.394.775.000 

ΓΑΛΛΙΑ 100.316.205.000 97.538.247.000 52.661.623.000 70.370.720.000 51.252.358.000 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 76.685.739.000 94.107.695.000 23.221.514.000 78.568.495.000 17.175.294.000 

ΕΛΛΑΔΑ 6.568.642.000 6.681.363.000 3.715.288.000 8.859.041.000 517.489.000 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 6.572.387.000 5.999.036.000 2.638.768.000 6.095.877.000 1.246.512.000 

ΙΤΑΛΙΑ 37.670.304.000 49.460.848.000 27.182.045.000 39.329.315.000 6.839.019.000 

ΙΣΠΑΝΙΑ 51.966.529.000 49.935.282.000 26.842.467.000 65.256.957.000 4.727.425.000 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 7.626.938.000 6.710.480.000 3.621.500.000 5.082.728.000 1.190.816.000 

ΜΑΛΤΑ 988.238.000 333.983.000 174.765.000 1.092.896.000 5.798.000 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 67.941.540.000 27.506.444.000 16.150.162.000 32.366.825.000 3.625.315.000 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 7.694.443.000 6.733.094.000 3.613.358.000 5.688.253.000 1.249.024.000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 494.502.000 1.230.530.000 559.756.000 1.902.373.000 159.657.000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 415.037.000 811.431.000 433.510.000 947.745.000 72.304.000 

ΕΣΘΟΝΙΑ 62.400.000 306.804.000 167.665.000 443.671.000 46.887.000 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 2.820.901.000 3.374.295.000 1.717.030.000 3.437.258.000 528.771.000 

ΛΕΤΟΝΙΑ 126.234.000 523.249.000 283.309.000 536.914.000 69.957.000 

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ 207.276.000 350.984.000 175.893.000 377.231.000 40.841.000 
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Πίνακας 5.19 : Στατιστικά Στοιχεία Εισροών και Εκροών των Τραπεζών των Χωρών της 
Ευρωζώνης για το έτος 2015                                                                                                                   
Πηγή: Στατιστική Βάση Δεδομένων ΕΚΤ ( SDB Statistical Warehouse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ΧΩΡΑ 

 
 
INTEREST 
EXPENSES 

TOTAL 
OPERATING 
EXPENSES 

Administration 
costs & Staff 
expenses 

INTEREST 
INCOME 

OTHER 
OPERATING 
INCOME 

ΚΥΠΡΟΣ 1.190.338.000 1.090.472.000 559.743.000 2.007.361.000 35.750.000 

ΑΥΣΤΡΙΑ 11.967.527.000 16.977.729.000 8.959.055.000 18.336.107.000 3.035.979.000 

ΒΕΛΓΙΟ 15.803.162.000 12.872.364.000 6.542.602.000 14.874.159.000 1.348.965.000 

ΓΑΛΛΙΑ 95.082.052.000 101.884.567.000 54.375.837.000 70.248.979.000 53.507.285.000 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 68.787.999.000 100.309.954.000 24.350.588.000 79.478.309.000 18.001.587.000 

ΕΛΛΑΔΑ 4.083.393.000 5.291.261.000 2.884.119.000 7.420.441.000 769.798.000 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 5.069.935.000 6.367.764.000 2.872.270.000 6.590.941.000 1.368.567.000 

ΙΤΑΛΙΑ 28.696.968.000 52.435.644.000 27.652.913.000 38.564.950.000 7.055.889.000 

ΙΣΠΑΝΙΑ 46.172.876.000 54.195.561.000 29.211.144.000 71.316.405.000 4.033.816.000 

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡ
ΓΟ 

6.890.419.000 7.187.889.000 3.776.944.000 5.588.066.000 1.229.404.000 

ΜΑΛΤΑ 890.848.000 405.050.000 215.757.000 1.017.849.000 3.240.000 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 65.945.354.000 26.628.443.000 14.783.338.000 32.572.855.000 3.570.467.000 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 6.123.174.000 6.321.545.000 3.495.905.000 5.846.198.000 873.072.000 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 417.293.000 1.225.106.000 571.745.000 1.858.601.000 123.820.000 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 257.026.000 812.101.000 436.556.000 888.761.000 64.804.000 

ΕΣΘΟΝΙΑ 59.668.000 317.298.000 181.842.000 460.230.000 61.935.000 

ΦΙΛΑΝΔΙΑ 3.386.121.000 3.689.727.000 1.822.305.000 3.313.028.000 723.221.000 

ΛΕΤΟΝΙΑ 134.251.000 556.461.000 304.949.000 582.131.000 64.683.000 
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5.3.1.: Αποτελέσματα DEA του Συνόλου των Τραπεζών των Χωρών Της Ευρωζώνης 

Διαχρονικά 

 

Πίνακας 5.20: Μέση Τιμή (Mean), Τυπική Απόκλιση (Std. Deviation), Ελάχιστη Τιμή 
(Minimum), Μέγιστη Τιμή (Maximum) Τεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 

Technical 
Efficiency-Input 
oriented-CRS 

 
Mean 

 
Std.Deviation 

 
Minimum 

 
Maximum 

2013 0,9417 0,1026 0,6594 1,0000 

2014 0,9453 0,832 0,7038 1,0000 

2015 0,9574 0,609 0,8171 1,0000 

 

Στον πίνακα 5.20 παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος (Mean) τεχνικής αποτελεσματικότητας του 

τραπεζικού κλάδου των χωρών της Ευρωζώνης σύμφωνα με τις σταθερές οικονομίες 

κλίμακας (CRS) κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα κάθε έτος. Το 2013, η μέση 

αποτελεσματικότητα είναι 94,17%, που σημαίνει ότι οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να 

μειώσουν τις εισροές τους, έξοδα κατά 5,83% και να παράγουν το ίδιο επίπεδο εκροών, 

εσόδων, ενώ το 2014 σημειώνεται μία μικρή άνοδος επιπέδου 94,53%. Το 2015 σημειώνεται 

η υψηλότερη τιμή μέσης αποτελεσματικότητας για την εξεταζόμενη περίοδο, η οποία 

αντιστοιχεί σε 95,74%. Τα στοιχεία αυτά, υποδεικνύουν πως με την πάροδο των ετών οι 

τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης, δίνουν δείγματα αποδοτικότερης λειτουργίας. 

 Η τυπική απόκλιση (Std. Deviation) υποδεικνύει την αβεβαιότητα επίτευξης 

αποτελεσματικότητας στις τράπεζες της Ευρωζώνης σύμφωνα με τον κίνδυνο που υφίσταται 

σε κάθε περίπτωση. Αναλυτικότερα, το 2015 σημειώνεται η μικρότερη τιμή διασποράς από 

το μέσο όρο σε σχέση με τα υπόλοιπα έτη, η οποία είναι 6,09%. Το 2013 παρατηρείται η 

μεγαλύτερη τιμή 10,26% δείχνοντας μεγάλη διασπορά και κίνδυνο από την μέση 

αποτελεσματικότητα του έτους. Το 2014 διαπιστώνεται μείωση της τυπικής απόκλισης και 

του κινδύνου με τιμή 8,32%.         

 Καταγράφονται ακόμη οι ελάχιστες (minimum) και μέγιστες (maximum) τιμές 

αποτελεσματικότητας για τα έτη 2013-2015. Η μέγιστη τιμή αποδοτικότητας που μπορεί να 

εμφανίζει κάθε τραπεζικό σύστημα ισούται με την μονάδα, συνεπώς οι μέγιστες τιμές 

αποτελεσματικότητας που σημειώνονται για κάθε έτος ισούται με την μονάδα. Το 2013 

διαπιστώνεται η χαμηλότερη τιμή αποτελεσματικότητας των τραπεζών των χωρών της 

Ευρωζώνης, η οποία είναι 65,94%, έτος κατά το οποίο σημειώνεται και ο μεγαλύτερος 
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κίνδυνος αναποτελεσματικότητας. Τα έτη 2014 και 2015 παρουσιάζουν ελάχιστες τιμές 

αποτελεσματικότητας που κυμαίνονται σε ποσοστό 70,38% και 81,71% αντίστοιχα, με την 

τιμή του 2015 να αποτελεί την μεγαλύτερη ελάχιστη τιμή αποτελεσματικότητας σύμφωνα 

με την εξετάζουσα χρονική περίοδο. 

5.3.2: Αποτελέσματα DEA για το Έτος 2013 

 

Πίνακας 5.21: Τεχνική Αποτελεσματικότητα με CRS των Τραπεζών των Χωρών της 
Ευρωζώνης για το έτος 2013 

Χώρα Technical Efficiency CRS 

Κύπρος 1,00000 
Αυστρία 1,00000 
Βέλγιο 0,85994 
Γαλλία 1,00000 
Γερμανία 1,00000 
Ελλάδα 0,83817 
Ιρλανδία 0,88469 
Ιταλία 1,00000 
Ισπανία 1,00000 
Λουξεμβούργο 1,00000 
Μάλτα 1,00000 
Ολλανδία 0,96880 
Πορτογαλία 0,72353 
Σλοβακία 1,00000 
Σλοβενία 0,65942 
Εσθονία 1,00000 
Φιλανδία 0,99907 
Λετονία 1,00000 
Λιθουανία 0,95908 

 

Οι αποτελεσματικές τράπεζες για το έτος 2013 λειτουργούν στις 11 χώρες της Ευρωζώνης 

Κύπρο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Σλοβακία και 

Εσθονία με σκορ αποτελεσματικότητας σε CRS οικονομίες ίσο με την μονάδα και αποτελούν 

το 57,89% του δείγματος. Οι χώρες αυτές για τα δεδομένα έσοδα του έτους δεν χρειάζεται 

να μειώσουν καθόλου τα έξοδά τους, δηλαδή χρησιμοποιούν τους παραγωγικούς 

συντελεστές τους ( εισροές) με βέλτιστο τρόπο.      

 Στο Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φιλανδία και 

Λιθουανία σημειώνονται βαθμοί αποτελεσματικότητας μικρότεροι της μονάδας, δηλαδή οι 

χώρες αυτές με δεδομένα τα επιτοκιακά και λοιπά λειτουργικά έσοδα που έχουν, 
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παρουσιάζουν περιθώριο μείωσης των συνολικών λειτουργικών εξόδων, των επιτοκιακών 

και εξόδων προσωπικού και διοίκησης.       

 Τέλος, στη Σλοβενία παρατηρείται ο μικρότερος βαθμός αποτελεσματικότητας 

μεταξύ των 19 χωρών με ποσοστό 65,94% ίσο με την ελάχιστη τιμή της 

αποτελεσματικότητας του δείγματος. 

5.3.3: Αποτελέσματα DEA για το έτος 2014 

 

Πίνακας 5.22: Τεχνική Αποτελεσματικότητα με CRS των Τραπεζών των Χωρών της 
Ευρωζώνης για το έτος 2014 

Χώρα Technical Efficiency CRS 

Κύπρος 1,00000 
Αυστρία 1,00000 
Βέλγιο 0,85904 
Γαλλία 1,00000 
Γερμανία 1,00000 
Ελλάδα 0,97039 
Ιρλανδία 0,84724 
Ιταλία 1,00000 
Ισπανία 1,00000 
Λουξεμβούργο 0,88744 
Μάλτα 1,00000 
Ολλανδία 0,89032 
Πορτογαλία 0,70384 
Σλοβακία 1,00000 
Σλοβενία 0,84897 
Εσθονία 1,00000 
Φιλανδία 1.00000 
Λετονία 1.00000 
Λιθουανία 0,95322 

 

Στις 11 χώρες της Ευρωζώνης: Κύπρο, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, 

Σλοβακία, Εσθονία, Φιλανδία και Λετονία λειτουργούν οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες, 

με τεχνική αποτελεσματικότητα ως προς τις εισροές σε οικονομίες CRS ίση με τη μονάδα. Οι 

χώρες αυτές αποτελούν το 57,89% του υπό εξέταση δείγματος, φανερώνοντας ότι το 

ποσοστό αποτελεσματικών τραπεζών παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το 2013. Επομένως οι 

χώρες αυτές για δεδομένο επίπεδο προϊόντων (εκροών), χρησιμοποιούν με βέλτιστο τρόπο 

τους παραγωγικούς συντελεστές τους (εισροές).      

 Στο Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία και 
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Λιθουανία παρατηρούνται βαθμοί αποτελεσματικότητας μικρότεροι της μονάδας. 

Επομένως προκειμένου οι χώρες αυτές να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους σε σχέση με 

τις πλέον αποτελεσματικές του δείγματος, πρέπει να μειώσουν τα επιτοκιακά, συνολικά 

λειτουργικά έξοδα και τα έξοδα διοίκησης και προσωπικού.    

 Παρατηρούμε, ότι για δεύτερη χρονιά το Βέλγιο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ολλανδία, 

Πορτογαλία, Σλοβενία και Λιθουανία έχουν αναποτελεσματικές τράπεζες σε σχέση με τις 

υπόλοιπες χώρες της ζώνης του ευρώ. Ακόμη, το 2014 είναι αναποτελεσματικό για το 

τραπεζικό σύστημα του Λουξεμβούργου παρά την άριστη αποτελεσματικότητα που είχε το 

2013, ενώ αντίθετα η Φιλανδία βελτίωσε την αποδοτικότητά της.    

 Τέλος, στην Πορτογαλία διαπιστώνεται ο μικρότερος βαθμός αποτελεσματικότητας 

με ποσοστό 70,38% ίσο με την ελάχιστη αποτελεσματικότητα του συνόλου του δείγματος 

για το έτος 2014. 

5.3.4: Αποτελέσματα DEA για το έτος 2015 

 

Πίνακας 5.23: Τεχνική Αποτελεσματικότητα με CRS των Τραπεζών των Χωρών της 
Ευρωζώνης για το έτος 2015 

 

Χώρα Technical Efficiency CRS 

Κύπρος 1,00000 
Αυστρία 0,95648 
Βέλγιο 0,88467 
Γαλλία 1,00000 
Γερμανία 1,00000 
Ελλάδα 1,00000 
Ιρλανδία 0,89506 
Ιταλία 1,00000 
Ισπανία 1,00000 
Λουξεμβούργο 0,93465 
Μάλτα 1,00000 
Ολλανδία 0,92044 
Πορτογαλία 0,81708 
Σλοβακία 1,00000 
Σλοβενία 0,84132 
Εσθονία 1,00000 
Φιλανδία 0,98407 
Λετονία 1,00000 
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Για το έτος 2015 οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες είναι αυτές που λειτουργούν 

στις 10 χώρες της Ευρωζώνης: Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, 

Σλοβακία, Εσθονία και Λετονία, που αποτελούν το 55,56% του συνόλου του δείγματος. Το 

ποσοστό αυτό φαίνεται μειωμένο από αυτό των δύο προηγούμενων ετών λόγω μεταβολής 

του μεγέθους του δείγματος καθώς για τη Λιθουανία δεν κατέστη δυνατό να 

συγκεντρωθούν επαρκή στοιχεία. Γίνεται αντιληπτό ότι με τιμή αποτελεσματικότητας ίση με 

την μονάδα, οι χώρες αυτές δεν χρειάζεται να μειώσουν καθόλου τα έξοδά τους για τα 

δεδομένα έσοδα του έτους 2015 και φαίνεται ότι έχουν το σωστό μέγεθος ώστε να 

ελαχιστοποιούν τα κόστη τους για δεδομένη τεχνολογία παραγωγής.   

 Παρατηρούμε ότι οκτώ χώρες της Ευρωζώνης, που αποτελούν το 44,44% του 

συνολικού δείγματος, σημειώνουν σκορ αποτελεσματικότητας μικρότερο της μονάδας, 

υποδηλώνοντας ότι σε σχέση με τις υπόλοιπες πλέον αποδοτικές ευρωπαϊκές τράπεζες 

πρέπει να μειώσουν τις εισροές τους, ώστε να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους. 

Αυτό αφορά τις τράπεζες των χωρών του Βελγίου, της Αυστρίας, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, 

Ολλανδίας, Πορτογαλίας, Σλοβενίας και Φιλανδίας. Συγκεκριμένα, στην Αυστρία ο βαθμός 

αποτελεσματικότητας είναι 95,65%, μειωμένος σχετικά με το 2014 που είχε τιμή ίση με τη 

μονάδα. Και στη Φιλανδία ο βαθμός αποτελεσματικότητας εμφανίζεται μειωμένος 98,41% 

συγκριτικά με το 100% του προηγούμενο έτους, ενώ στο Λουξεμβούργο, παρατηρείται 

σχετική βελτίωση του ποσοστού αποτελεσματικότητας σε 93,45% το 2015 από 88,74% το 

2014. Ακόμη, το 2015 είναι αποτελεσματικό για το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας που 

αύξησε το βαθμό αποτελεσματικότητάς του από 97,4% που ήταν το 2014.  

 Στην Πορτογαλία, τέλος, σημειώνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ο χαμηλότερος 

βαθμός αποτελεσματικότητας με ποσοστό 81,71% ίσο με την ελάχιστη τιμή του συνόλου 

του δείγματος για το έτος 2015. 

5.3.5: Αποτελέσματα DEA ανά Χώρα 

 

Στον παρακάτω πίνακα συγκεντρώνονται τα σκορ τεχνικής αποτελεσματικότητας σύμφωνα 

με τις σταθερές οικονομίες κλίμακας (CRS) και η διαχρονική τους εξέλιξη για τις τράπεζες 

κάθε χώρας της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια των ετών 2013 έως 2015. 
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Πίνακας 5.24: Τεχνική Αποτελεσματικότητα με CRS ανά Χώρα της Ευρωζώνης για την 
Περίοδο 2013-2015  

Τεχνική 
Αποτελεσματικότητα με 

CRS 

2013 2014 2015 

Κύπρος 1,00000 1,00000 1,00000 

Αυστρία 1,00000 1,00000 0,95648 

Βέλγιο 0,85994 0,85904 0,88467 

Γαλλία 1,00000 1,00000 1,00000 

Γερμανία 1,00000 1,00000 1,00000 

Ελλάδα 0,83817 0,97039 1,00000 

Ιρλανδία 0,88469 0,84724 0,89506 

Ιταλία 1,00000 1,00000 1,00000 

Ισπανία 1,00000 1,00000 1,00000 

Λουξεμβούργο 1,00000 0,88744 0,93465 

Μάλτα 1,00000 1,00000 1,00000 

Ολλανδία 0,96880 0,89032 0,92044 

Πορτογαλία 0,72353 0,70384 0,81708 

Σλοβακία 1,00000 1,00000 1,00000 

Σλοβενία 0,65942 0,84897 0,84132 

Εσθονία 1,00000 1,00000 1,00000 

Φιλανδία 0,99907 1,00000 0,84132 

Λετονία 1,00000 1,00000 0.98491 

Λιθουανία 0,95908 0,95322 - 

 

Παρατηρούμε ότι οι τράπεζες των οκτώ χωρών , δηλαδή της Κύπρου, Γαλλίας, Γερμανίας, 

Ιταλίας, Ισπανίας, Μάλτας, Σλοβακίας και Εσθονίας είναι οι πλέον αποτελεσματικές αφού 

εμφανίζουν σκορ αποτελεσματικότητας ίσο με τη μονάδα, συγκριτικά με όλες τις χώρες της 

Ευρωζώνης. Οι χώρες αυτές χρησιμοποιούν τον ελάχιστο συνδυασμό παραγωγικών 

συντελεστών, εξόδων, για ένα δεδομένο επίπεδο προϊόντων, εσόδων. Επιπλέον, 

παρατηρούμε ότι οι τράπεζες της Πορτογαλίας είναι οι πλέον αναποτελεσματικές από το 

σύνολο του δείγματος και προκειμένου να καταστούν βιώσιμες πρέπει να μειώσουν άμεσα 

τα έξοδά τους. Ακόμη, οι τράπεζες της Ελλάδας, Ιρλανδίας και Σλοβενίας βελτιώνουν 

συνεχώς από έτος σε έτος το βαθμό αποτελεσματικότητάς τους.    

 Στη συνέχεια παρουσιάζονται γραφήματα της αποτελεσματικότητας των τραπεζικών 

συστημάτων για κάθε μία χώρα της Ευρωζώνης. 
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Γράφημα 5.2: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Κύπρου  

 

 

Γράφημα 5.3: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Αυστρίας 
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Γράφημα 5.4: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες του Βελγίου 

 

  

Γράφημα 5.5: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Γαλλίας 
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Γράφημα 5.6: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Γερμανίας 

 

 

Γράφημα 5.7: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Ελλάδας 
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Γράφημα 5.8: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Ιρλανδίας 

 

 

Γράφημα 5.9: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Ιταλίας 
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Γράφημα 5.10: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Ισπανίας 

 

 

Γράφημα 5.11: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες του Λουξεμβούργου 
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Γράφημα 5.12: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Μάλτας 

 

 

Γράφημα 5.13: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Ολλανδίας 
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Γράφημα 5.14: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Πορτογαλίας 

 

 

Γράφημα 5.15: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Σλοβακίας 
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Γράφημα 5.16: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Σλοβενίας 

 

 

Γράφημα 5.17: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Εσθονίας 
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Γράφημα 5.18: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Φιλανδίας 

 

 

Γράφημα 5.19: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Λετονίας 
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Γράφημα 5.20: Διαχρονική Εξέλιξη της Tεχνικής Αποτελεσματικότητας με CRS για τα έτη 
2013-2015 στις Τράπεζες της Λιθουανίας 
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αποτελεσματικές χώρες της Ευρωζώνης για το έτος 2014. Στην συγκεκριμένη περίπτωση τα 

αποτελέσματα των δύο μεθόδων έρχονται σε αντίθεση, διαφορά που πιθανόν να οφείλεται 

στο περιβάλλον δραστηριοποίησης των τραπεζικών ιδρυμάτων.   

 Τέλος, για το έτος 2015 η Λετονία είναι η χώρα με το καλύτερο δείκτη 

αποδοτικότητας της τάξης του 50,71%, ROE 11,38% και ROA 1,20%. Ωστόσο σύμφωνα με τη 

μέθοδο DEA πρέπει να μειώσει τα έξοδα των τραπεζών της κατά 2% προκειμένου να γίνει 

απόλυτα αποτελεσματική. Αναφορικά με την Ελλάδα, κάτω από σταθερές οικονομίες 

κλίμακας είναι απόλυτα αποτελεσματική, ενώ εμφανίζει τη μικρότερη βαθμολογία 

χρηματοοικονομικών δεικτών ER (66,99%), ROE (-30.91%) και ROA (-2.82%) συγκριτικά με το 

δείγμα. Σε αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων έρχονται σε πλήρη 

αντίθεση. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία κατανοούμε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας 

χώρας συνεισφέρει στην ανέλιξη της οικονομίας της και αποτελεί τη βασική δομή ενός 

οικονομικού συστήματος. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο τραπεζικός τομέας που αποτελεί τη 

«ραχοκοκαλιά» του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οφείλει να λειτουργεί 

αποτελεσματικά, με σωστή διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού, των 

εσόδων και εξόδων.          

 Αναλύοντας διεξοδικά την τρέχουσα κατάσταση των τραπεζικών ευρωπαϊκών 

ιδρυμάτων, παρατηρήσαμε σημαντικές μειώσεις που αναφέρονται στον αριθμό του 

τραπεζικού προσωπικού, του ενεργητικού των τραπεζών, στον αριθμό υποκαταστημάτων 

και θυγατρικών. Το ύψος του ενεργητικού των τραπεζών που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση κατά το έτος 2015 μειώθηκε κατά €1,5 τρις με τη μεγαλύτερη μείωση στις χώρες 

εκτός του ευρώ. Το σύνολο των καταθέσεων το 2015 αυξήθηκε τόσες στις χώρες εντός όσο 

και εκτός ευρώ ακόμα και αν δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη στοιχεία για τη Τσεχία τη 

Σουηδία, την Εσθονία και τη Λιθουανία. Όσον αφορά το επίπεδο των δανείων που 

χορηγήθηκαν από τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα το 2015, ανέρχεται σε 24,05 

χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στατιστικά στοιχεία για το ύψος χορηγήσεων των εξής 

χωρών: Λιθουανία, Τσεχία και Σουηδία. Η παροχή χορηγήσεων διευκολύνθηκε από τις 

μειώσεις των τραπεζικών επιτοκίων με παράλληλη μείωση του κόστους χρηματοδότησης 

των τραπεζών. Ακόμη, στην άνοδο των χορηγήσεων, συνέβαλε η μεταβολή των 

πιστοδοτικών κριτηρίων αλλά και η αύξηση της ζήτησης για χρηματοδότηση πάγιων 

επενδύσεων και αγορά κατοικίας.        

 Στη συνέχεια μελετούμε την τεχνική αποτελεσματικότητα των τραπεζών των χωρών 

της Ευρωζώνης για τα έτη 2013 έως 2015 προσανατολισμένη ως προς τις εισροές (input 

oriented). Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι το μη παραμετρικό μοντέλο περιβάλλουσας 

ανάλυσης δεδομένων (Data Envelopment Analysis-DEA) για σταθερές οικονομίες κλίμακας. 

Ως εισροές λαμβάνονται τα επιτοκιακά έξοδα (interest expenses), τα συνολικά λειτουργικά 

έξοδα (total operating expenses)  και τα έξοδα διοίκησης και προσωπικού (administration 

expenses and staff costs). Ως εκροές (outputs) ή προϊόντα επιλέχθηκαν: το επιτοκιακό 

εισόδημα (interest income) και το λοιπό λειτουργικό εισόδημα (other operating income). Τα 
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κυριότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι:      

 Σύμφωνα με τις σταθερές οικονομίες κλίμακας, παρατηρούμε ότι η μέση 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών των χωρών της Ευρωζώνης βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. 

Συγκεκριμένα το έτος 2013 η μέση αποτελεσματικότητα είναι 94,17%, το 2014 αυξάνεται σε 

94,53% και το 2015 σε 95,74%, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό αποδοτικότητας. 

Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως τα τελευταία έτη οι χώρες της Ευρωζώνης 

διαχειρίζονται καλύτερα τα έξοδά τους δείχνοντας δείγματα αποδοτικότητας και 

βιωσιμότητας. Οι πλέον αποτελεσματικές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης με βάση τις 

σταθερές οικονομίες κλίμακας για το σύνολο της περιόδου 2013-2015 αποτελούν το 57,14% 

όλου του δείγματος, δηλαδή περισσότερες από τις μισές χώρες τα τελευταία τρία έτη 

παρουσίασαν απόλυτη αποτελεσματικότητα αποτελώντας πρότυπο λειτουργίας. Το 42,86% 

των τραπεζών λειτουργεί αναποτελεσματικά ως προς τη διαχείριση των εισροών τους. 

 Κατά μέσο όρο οι τράπεζες των χωρών της Ιρλανδίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, 

της Πορτογαλίας και της Σλοβενίας είναι οι πιο αναποτελεσματικές για την υπό εξέταση 

περίοδο και πρέπει να μειώσουν τα έξοδά τους άμεσα για ένα δεδομένο επίπεδο εισροών, 

ώστε να αυξήσουν τα έσοδά τους και αν καταστούν αποδοτικές.    

 Η κατάσταση της οικονομίας μίας χώρας δεν καθορίζει και απαραίτητα την 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών της. Ενδεικτικά, η Ισπανία και η Ιταλία, χώρες με 

οικονομικές δυσχέρειες, εμφανίζουν πλήρη αποτελεσματικότητα, κάνοντας σωστή 

διαχείριση των εισροών τους. Παρατηρώντας όμως και τους δείκτες του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων, του σύνολο των δανείων, των καταθέσεων, κεφαλαίων και 

αποθεματικού προς τον αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν 

μεγάλους δείκτες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης οπότε είναι λογικό να 

παρουσιάζουν και καλύτερη αποτελεσματικότητα στα τραπεζικά τους συστήματα. 
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