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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Με αφορμή ένα κενό που παρατηρήθηκε στη διεθνή αρθρογραφία όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών, έγινε η μελέτη που πραγματεύεται η παρούσα εργασία. 

Το κενό αυτό αφορά την αποτελεσματικότητα των τεσσάρων ελληνικών καθώς και των δύο 

γερμανικών συστημικών τραπεζών. Η μελέτη αυτή βασίστηκε τόσο σε στοιχεία που 

ελήφθησαν από το Bloomberg, όσο και από τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσαν οι 

συγκεκριμένες τράπεζες για την περίοδο 2011 – 2015. Παρατηρήθηκε πως οι δύο γερμανικές 

τράπεζες σημείωσαν καλύτερα επίπεδα αποτελεσματικότητας από αυτά των ελληνικών καθ’ 

όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Taking in mind the gab that was observed in the international literature as long as the bank 

efficiency is concerned, I made the decision on writing this thesis. What I observed was that 

there is no research on the efficiency of the biggest Greek and German banks institutions. 

This study was based on data for the period 2011 -2015, taken from Bloomberg and the sites 

of the banks observed. The results of the study have shown that the performance of the 

German banks was much better than the performance of the Greek ones for the period studied.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Ο 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα αποτελεί ένα μηχανισμό , ο οποίος συμβάλλει στην 

κίνηση των πόρων από τις πλεονάζουσες μονάδες στις ελλειμματικές μονάδες. Έτσι, το 

τραπεζικό σύστημα μετατρέπει τις αποταμιεύσεις των πλεονάζουσων  μονάδων σε δανειακά 

κεφάλαια των δεύτερων. Γίνεται λοιπόν εύκολά κατανοητή η σπουδαιότητα ύπαρξης 

τραπεζικού συστήματος σε μία οικονομία. Οι τράπεζες αποτελούν τον ενδιάμεσο κρίκο, που 

ενώνει τους καταθέτες με τους δανειολήπτες προς εξυπηρέτηση αμφότερων των πλευρών.  

Ο σπουδαίος αυτός ρόλος του στην οικονομία μίας χώρας το κάνει άξιο μελέτης. Για το λόγο 

αυτό και στην παγκόσμια αρθρογραφία και βιβλιογραφία υπάρχει πλήθος συγγραμμάτων που 

αφορούν τη λειτουργία, τη δομή, την πορεία και την επίδοση και απόδοση των τραπεζικών 

συστημάτων ανά τον κόσμο. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα των 

τραπεζών, η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διοίκηση των τραπεζών και το κοινό.  

Έπειτα από μία έρευνα στις διάφορες μελέτες που έχουν εως τώρα δημοσιευθεί και αφορούν 

την αποτελεσματικότητα, βρέθηκαν μελέτες που ασχολήθηκαν με διάφορες πτυχές του 

θέματος. Άλλες εξέτασαν την αποτελεσματικότητα του συνόλου ή ενός μέρους των τραπεζών 

μίας συγκεκριμένης χώρας. Άλλες πάλι αξιολόγησαν την απόδοση ολόκληρων τραπεζικών 

συστημάτων διαφόρων χωρών με τη χρήση της αποτελεσματικότητας. Πολλές προχώρησαν 

σε σύγκριση διαφόρων τύπων αποτελεσματικότητας των ίδιων τραπεζών, με την 

αποτελεσματικότητα κόστους και την αποτελεσματικότητα κέρδους να κυριαρχούν. Αρκετές 

είναι και αυτές που εξέταζαν την αποτελεσματικότητα ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων ή / 

και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Παρατηρήθηκε πως ανάμεσα στις μελέτες αυτές 

που αφορούσαν τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο υπήρχε ένα κενό, με αφορμή το οποίο έγινε 

και η μελέτη που παρουσιάζεται παρακάτω στην παρούσα εργασία.  

Η εργασία εξετάζει την αποτελεσματικότητα των τεσσάρων κυρίαρχων ελληνικών τραπεζών, 

δηλαδή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, της Τράπεζας Πειραιώς, της Eurobank και της 

Alpha Bank, καθώς και των δύο μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων της γερμανικής αγοράς, 

της Deutsche Bank και της Commerzbank. Με βάση τα δεδομένα που δημοσίευσαν οι 

παραπάνω τράπεζες στις ετήσιες αναφορές τους για τα έτη 2001 εως 2015 υπολογίστηκαν οι 

βασικοί δείκτες απόδοσής τους κι έπειτα μία σύγκριση ανάμεσα στις ελληνικές και τις 

γερμανικές τράπεζες που δείχνει πόσο επηρεάστηκαν και με ποιον τρόπο από την παγκόσμια 
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οικονομική κρίση που διανύουμε τα τελευταία χρόνια. Η μελέτη αυτή παρουσιάζεται στο 

τελευταίο κεφάλαιο στης εργασίας.  

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται οι λειτουργίες και η δομή ενός τραπεζικού συστήματος για 

να γίνει κατανοητό το γενικό κλίμα στον κλάδο. Ακόμα, γίνεται μία ιστορική αναδρομή στην 

πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος από την πρώτη του εμφάνιση μέχρι και 

σήμερα και αναλύεται η δομή του. Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται παρουσίαση και 

σχολιασμός της πορείας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος για τη χρονική περίοδο 2005 

– 2015 με βάση δεδομένα που δημοσίευσε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τα έτη αυτά. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση και ερμηνεία των οικονομικών 

καταστάσεων που δημοσιεύουν οι τράπεζες σε ετήσια βάση. Η ανάλυση αυτή σκοπό έχει να 

γνωστοποιήσει τα στοιχεία που εκθέτει στο κοινό κάθε τραπεζικό ίδρυμα και έχουν μεγάλη 

σημασία για την αξιολόγηση της απόδοσής του, την εξέταση της διαχρονικής πορείας του, 

αλλά και την σύγκρισή του με άλλα τραπεζικά ιδρύματα, εγχώρια ή ξένα.  

Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια της αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων και 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα δέκα βασικότερα από τα είδη της αποτελεσματικότητας. Στη 

συνέχεια του κεφαλαίου παρουσιάζονται οι βασικοί δείκτες μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας των τραπεζών, που χωρίζονται σε δείκτες επίδοσης των τραπεζών, 

δείκτες κεφαλαιακής επάρκειάς τους, δείκτες ποιότητας των δανείων που παρέχουν και 

δείκτες της ρευστότητάς τους.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο έγινε η βιβλιογραφική ανασκόπηση ορισμένων από τα άρθρα που 

οδήγησαν στην ανάγκη αυτής της εργασίας και στο πέμπτο κεφάλαιο, αφού έγινε μία 

συνοπτική παρουσίαση κάθε τράπεζας που εξετάζεται,  παρουσιάζεται και η μελέτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σ ε λ ί δ α  | 3 

 

ΤΣΙΑΚΤΣΙΡΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Ο

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ   

 

Σε μία παγκόσμια οικονομία, όπως διαμορφώνεται στις μέρες μας, που μεταβάλλεται κάθε 

λεπτό, δεν μπορεί κανείς να βασιστεί στα όσα έχουν ειπωθεί, παρατηρηθεί ή γνωρίζει εως 

τώρα. η διαρκής αυτή εξέλιξη της οικονομίας παγκοσμίως δημιουργεί στους επιστήμονες του 

οικονομικού κλάδου την ανάγκη για συνεχή ενημέρωση. Στα πλαίσια της ανάγκης αυτής 

βρίσκεται και η ανάγκη για ενημέρωσή τους όσον αφορά την αποτελεσματικότητα είτε των 

τραπεζικών ιδρυμάτων μεμονωμένα, είτε του κλάδου ολόκληρου, μιας και η 

αποτελεσματικότητα του τραπεζικού κλάδου αποτελεί βασικό παράγοντα για την πορεία του 

κλάδου και μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν την απόδοσή του. Η ανάγκη αυτή γίνεται 

εύκολα αντιληπτή από τον όγκο τόσο της ελληνικής, όσο και της ξένης βιβλιογραφίας που 

έχει ως θέμα την αποτελεσματικότητα των τραπεζών και των τραπεζικών συστημάτων 

διάφορων χωρών.  

Μπορεί κανείς να βρει άρθρα ή ακόμα και βιβλία ολόκληρα που μελετούν την 

αποτελεσματικότητα μία ή και παραπάνω τραπεζών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

μελέτες αφορούν τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην ίδια χώρα, χωρίς όμως να λείπουν 

και οι εξαιρέσεις. Επιπλέον, στην πλειοψηφία τους οι έρευνες που γίνονται επικεντρώνονται 

στην αποτελεσματικότητα κόστους και την αποτελεσματικότητα κερδών, με την Χ – 

αποτελεσματικότητα να έρχεται δεύτερη σε συχνότητα παρουσίασης σε σχετικές μελέτες.  

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά και με χρονολογική σειρά ορισμένα από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά άρθρα της παγκόσμιας αρθρογραφίας με θέμα την αποτελεσματικότητα 

των τραπεζών που δημοσιεύθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι και σήμερα. 

Παρακινούμενοι από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν στα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι 

Μίλερ και Νούλας στο άρθρο τους με τίτλο "The technical efficiency of large bank 

production." εξέτασαν με τη βοήθεια της DEA τη σχετική τεχνική αποτελεσματικότητα 201 

μεγάλων τραπεζών των ΗΠΑ για το χρονικό διάστημα από το 19984 εως το 1990. Κατέληξαν 

στο συμπέρασμα πως οι μεγαλύτερες και πιο επικερδείς τράπεζες σημείωναν υψηλότερα 

επίπεδα τεχνικής αποτελεσματικότητας.   

Η Mester το 1996 παρουσίασε τα αποτελέσματα της έρευνάς της με θέμα την 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών της Πενσυλβάνια, του Νιου Τζέρσεϋ και του Ντέλαγουερ 
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λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα των προϊόντων και τα επίπεδα κινδύνου που αναλάμβαναν 

οι τράπεζες. Αυτά έδειξαν πως τα τραπεζικά ιδρύματα στις περιοχές αυτές για τη διετία 1991 

– 1992 σημείωσαν σημαντικά επίπεδα Χ – αποτελεσματικότητας.   

Οι Berger και DeYoung (1997) δημοσίευσαν ένα άρθρο στο οποίο παρέθεσαν να 

συμπεράσματα τους έπειτα από έρευνα που διεξήγαν σχετικά με τη σχέση μεταξύ ποιότητας 

δανείων, αποτελεσματικότητας κόστους και κεφαλαίου μίας τράπεζας. Τα δεδομένα τα οποία 

μελέτησαν φανέρωσαν ότι της εμφάνισης προβλημάτων στα δάνεια και των κεφαλαίων των 

τραπεζών που εξέτασαν, προηγήθηκαν μειώσεις στην αποτελεσματικότητα κόστους των 

τραπεζών. Αυτό σημαίνει πως τα επίπεδα της αποτελεσματικότητας κόστους ενός τραπεζικού 

ιδρύματος αποτελούν σοβαρή ένδειξη για την εξέλιξη των δανείων και των κεφαλαίων του. 

Το 1992 οι Chu και Lim εκτίμησαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο DEA τις 

αποτελεσματικότητες κόστους και κερδών έξι τραπεζών της Σιγκαπούρης για την τετραετία 

1992 – 1996. Μέσω της μελέτης αυτής παρατήρησαν πως η μέση αποτελεσματικότητα 

κέρδους των τραπεζών αυτών ήταν σημαντικά χαμηλότερη από τη μέση αποτελεσματικότητα 

κόστους τους, ενώ παράλληλα ήταν υψηλότερη από τη μέση αποτελεσματικότητα κέρδους 

των τραπεζών στις ΗΠΑ και την Ισπανία. Ακόμα, σημειώνουν πως με τη βοήθεια 

παλινδρόμησης παρατήρησαν πως οι ποσοστιαίες μεταβολές των τιμών των μετοχών των 

παραπάνω τραπεζών αντανακλούν τις ποσοστιαίες μεταβολές της αποτελεσματικότητας 

κέρδους και όχι της αποτελεσματικότητας κόστους.  

Στο άρθρο τους "A comparative study of efficiency in European banking." οι Casu και 

Molyneux παρουσιάζουν τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν σχετικά με το αν  η 

παραγωγική αποτελεσματικότητα των Ευρωπαϊκών τραπεζικών συστημάτων βελτιώθηκε και 

συγκλίνει με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά κατά τη χρονική περίοδο 1993 με 1997. Στην 

έρευνα που διεξήγαγαν χρησιμοποίησαν τη μη-παραμετρική μέθοδος  DEA και το μοντέλο 

παλινδρόμησης Tobit, με τη βοήθεια του οποίου εξέτασαν τους παράγοντες που επηρεάζουν 

την αποτελεσματικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών. Οι ερευνητές κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως υπήρξε μία μικρή βελτίωση στα επίπεδα αποτελεσματικότητας των 

τραπεζών από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το Πρόγραμμα Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς, αν 

και παρουσιάστηκαν ορισμένες διαφορές στα επίπεδα αποτελεσματικότητας των διαφόρων 

χωρών. Οι διαφορές αυτές θεωρούν ότι οφείλονται σε παράγοντες μοναδικούς για κάθε χώρα.   

Το 2008, οι Πασούρας et al.  παρουσίασαν στο Applied Financial Economics τη μελέτη τους 

σχετικά με τη σχέση μεταξύ της αποτελεσματικότητας των ελληνικών τραπεζών και της 

πορείας των τιμών των μετοχών τους, μία μελέτη που έγινε πρώτη φορά ως τότε. Η έρευνα 

αποτελούταν από τρία στάδια, στο πρώτο από τα οποία υπολογίστηκαν οι ετήσιες αποδόσεις 

των μετοχών των τραπεζών για τη χρονική περίοδο από το 2001 εως το 2005. Στο δεύτερο 

στάδιο εκτιμήθηκε η αποτελεσματικότητα των τραπεζών από το 2000 μέχρι το 2005 με τη 

μέθοδο DEA. Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο έγινε παλινδρόμηση των ετήσιων αποδόσεων 

των μετοχών σε σχέση με την ετήσια μεταβολή της αποτελεσματικότητας, ενώ παράλληλα 

έγινε έλεγχος για τυχόν αλλαγές στο μέγεθος τραπεζών και το ρίσκο που αναλάμβανα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν πως η μέση τεχνική αποτελεσματικότητα υπό σταθερές αποδόσεις 

κλίμακας είναι 0,931 (τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη??) και αυξάνεται στο 0,977 όταν 
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περνάμε σε μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας, καταλήγοντας σε μία αποτελεσματικότητα 

κλίμακας ύψους  0.953. Τα αποτελέσματα των παλινδρομήσεων φανέρωσαν μία θετική και 

στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των ετήσιων μεταβολών της τεχνικής 

αποτελεσματικότητας και των αποδόσεων των μετοχών, ενώ οι μεταβολές της 

αποτελεσματικότητας κλίμακας δεν έχουν καμία επίδραση σε αυτές.  

Οι Γαγάνης et al. το 2009 παρουσίασαν στο Managerial Finance τα συμπεράσματα στα 

οποία οδηγήθηκαν έπειτα από έρευνα για την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα 

των υποκαταστημάτων μίας ελληνικής τράπεζας. Για τη μελέτη αυτή συνέλεξαν 1.795 

παρατηρήσεις κατά την περίοδο 2002 με 2005 από 458 υποκαταστήματα μίας ελληνικής 

εμπορικής τράπεζας που δραστηριοποιείται σε 13 περιοχές. Τα στοιχεία αυτά μελετήθηκαν 

αρχικά με την DEA κι έπειτα με μοντέλα σταθερών και τυχαίων επιδράσεων, ώστε να 

προσδιορισθεί η επίδραση τόσο ενδοτραπεζικών, όσο και εξωτραπεζικών παραγόντων στην 

αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα της τράπεζας. Αυτό στο οποίο καταλήγουν 

είναι πως θα μπορούσαν τα υποκαταστήματα να παρουσιάσουν καλύτερη απόδοση κατά τη 

συγκεκριμένη περίοδο και πως η συμπερίληψη των προβλέψεων απομειώσεων δανείων ως 

εισροή αυξάνει το επίπεδο αποτελεσματικότητας. Σε δεύτερο στάδιο παρατηρήθηκε πως το 

προσωπικό και το κατά κεφαλήν εισόδημα στην τοπική αγορά έχουν σημαντικό αντίκτυπο 

στην αποτελεσματικότητα, ενώ ο λόγος των δανείων προς το σύνολο του ενεργητικού έχει 

αντίκτυπο μόνο στην καθαρή τεχνική αποτελεσματικότητα. 

Με σκοπό να αναλύσει την επίδραση του μεγέθους των τραπεζών, της ηλικίας τους και του 

τύπου της ιδιοκτησίας τους στην αποτελεσματικότητά τους, ο Alber μελέτησε ένα δείγμα 

δέκα τραπεζών της Αιγύπτου από το 1984 εως το 2013. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα 

επίπεδα αποτελεσματικότητας τους σημειώνει μία τράπεζα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με 

τα παραπάνω χαρακτηριστικά της. Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές, παλιές και ιδιωτικές 

τράπεζες φάνηκαν να σημειώνουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τις μεγάλες, 

καινούριες και δημόσιες.  

Μία από τις πιο πρόσφατες μελέτες για την αποτελεσματικότητα των τραπεζών είναι αυτή 

της Titova, που σκοπό είχε να εξετάσει το κατά πόσο χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το 

διοικητικό συμβούλιο των τραπεζών επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα κόστους τους. Με 

βάση ένα δείγμα εμπορικών τραπεζών και ταμιευτηρίων των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο 

εξέτασε για την περίοδο 2007 με 2013, κατέληξε στο συμπέρασμα πως η 

αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων συνδέεται με μία αντεστραμμένη U – 

shaped σχέση με το μέγεθος των διοικητικών τους συμβουλίων, με τις τράπεζες που έχουν τις 

πιο περίπλοκες λειτουργίες να έχουν και τα μεγαλύτερα διοικητικά συμβούλια. Μία παρόμοια 

σχέση παρατηρήθηκε επίσης ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα κόστους των τραπεζών και 

την ανεξαρτησία των συμβουλίων τους. Τράπεζες των οποίων ο πρόεδρος εκτελεί και χρέη 

διευθύνοντα συμβούλου βρέθηκαν να σημειώνουν χαμηλότερη αποτελεσματικότητα.  

Στη μελέτη που παρουσίασε στο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών, τον Ιούλιο 

του 2016, ο Alber παρέθεσε τα συμπεράσματά του σχετικά με στη σχέση μεταξύ της 

αποτελεσματικότητας των τραπεζών και της οικονομικής σταθερότητας. Εξετάζοντας ένα 

δείγμα από 15 χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής για την περίοδο 2004 – 
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2013, ο Alber κατέληξε στο συμπέρασμα πως η επιρροή ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα 

των τραπεζών και την οικονομική σταθερότητα είναι αμφίδρομη και πως οι δύο αυτές 

καταστάσεις αποτελούν αντικρουόμενους στόχους. 

Το άρθρο που δημοσίευσε η Degl'Innocenti στο Economic Modelling αφορά τα 

αποτελέσματα στα οποία κατέληξε έπειτα από τη μελέτη 116 τραπεζών εννιά νέων χωρών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη για το διάστημα 2004 – 

2015. Σε αυτό αναφέρει, λοιπόν, πως παρατήρησε χαμηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας, 

καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης, και ειδικά στις χώρες της Ανατολικής και 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης.   

Παρακινούμενοι από την οικονομική κρίση και τις συνέπειες που αυτή είχε σε όλες τις 

οικονομίες οι Belke, Haskamp και Setzer θέλησαν να εξετάσουν αν οι περιοχές με τράπεζες 

που προσφέρουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες αναπτύσσονται πιο γρήγορα υπό κανονικές 

οικονομικές συνθήκες και είναι πιο ανθεκτικές υπό άσχημες οικονομικές συνθήκες. Έτσι, 

μέτρησαν την ποιότητα υπηρεσιών μίας τράπεζας, εκτιμώντας την αποτελεσματικότητα 

κέρδους και την αποτελεσματικότητα κόστους της, ενώ ταυτόχρονα έλαβαν υπόψη το 

μεταβαλλόμενο λόγω οικονομικής κρίσης τραπεζικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματά τους 

έδειξαν πως οι τράπεζες με υψηλή αποτελεσματικότητα κέρδους ωθούν την ανάπτυξη της 

περιοχής όπου λειτουργούν, και αυτό ισχύει τόσο υπό κανονικές, όσο και υπό άσχημες 

οικονομικές συνθήκες. 

Οι Othman et al. εξέτασαν για τη χρονική περίοδο 1996 – 2012 ένα δείγμα ισλαμικών 

τραπεζικών δεδομένων, το οποίο συνέλλεξαν κυρίως από τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις ισλαμικών τραπεζών της Μαλαισίας και της Ινδονησίας. Η έρευνά τους 

αφορούσε την επίδραση που έχει το Partnership Financing, δηλαδή η ισόποση και δίκαια 

κατανομή ρίσκου και κερδών ανάμεσα στους τραπεζικούς πελάτες και τις τράπεζες, στην 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών. εξετάστηκε μάλιστα και μόνο του και σε συνδυασμό με 

οικονομικές κρίσεις, το μέγεθος των τραπεζών και τα ρυθμιστικά κεφάλαια. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στο γεγονός ότι το PF αυξάνει την αποτελεσματικότητα των τραπεζών κατά 60%, 

κάνοντας τις τράπεζες με υψηλό PF  πιο αποτελεσματικές, αν και κατά τη διάρκεια κρίσεων 

αποδεικνύονται λιγότερο αποτελεσματικές. Τέλος, παρατήρησαν πως το μέγεθος μία 

τράπεζας,  τα ρυθμιστικά κεφάλαιά της και η ποιότητα των δανείων που παρέχει καθορίζουν 

την αποτελεσματικότητά της. 

Ο Nagano (2016) ανέλυσε τις δανειστικές σχέσεις μεταξύ 1.011 τραπεζών και 17.284 

δανειστών πελατών τους σε 11 αναδυόμενες οικονομίες και τον αντίκτυπο που αυτές έχουν 

στην αποτελεσματικότητα κόστους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Κατέληξε στο συμπέρασμα 

πως όσο αυξάνεται ο λόγος ξένων κεφαλαίων προς ίδια κεφάλαια μίας τράπεζας, τόσο 

μειώνεται η επιθυμία της για ανάληψη ρίσκου, ενώ παράλληλα βελτιώνει την 

αποτελεσματικότητα κόστους της. Και αυτό είναι κάτι που γίνεται ανεξάρτητα από τους 

δανειστικούς συνεργάτες της τράπεζας. Αυτό υποδηλώνει πως μετά την ιδιωτικοποίηση των 

τραπεζών οι αλλαγές στη δομή της ιδιοκτησίας τους επηρεάζουν σημαντικά την 

αποτελεσματικότητα κόστους τους.  
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Ο Al-Gasaymeh (2016) συνέλεξε και μελέτησε 415 παρατηρήσεις από 75 τραπεζικά 

ιδρύματα των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (των Αραβικών χωρών του 

Περσικού Κόλπου) για τα έτη 2007 εως 2014. Μέσα από τη μελέτη αυτή συμπέρανε πως οι 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε χώρες με χαμηλό κίνδυνο χώρας και χαμηλή 

συγκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο, τείνουν να λειτουργούν περισσότερο αποτελεσματικά 

από τράπεζες που λειτουργούν σε αντίθετο οικονομικό περιβάλλον.  

Η έρευνα στην οποία αναφέρεται το άρθρο των Batir και Gungor αφορά την μελέτη της 

τεχνικής αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας κόστους των συμβατικών 

τραπεζών και των τραπεζών συμμετοχής που λειτουργούσαν ενεργά στην Τουρκία την 

περίοδο 2005 – 2013. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μέση αποτελεσματικότητα 

των τραπεζών συμμετοχής ήταν υψηλότερη από τη μέση αποτελεσματικότητα των 

συμβατικών τραπεζών κάθε χρόνο.  

Οι Thilakaweera et al. (2016) αξιολόγησαν τον αντίκτυπο της γεωγραφικής διασποράς και 

της ανάπτυξης των τραπεζικών ιδρυμάτων στην αποτελεσματικότητα του τραπεζικού τομέα. 

Για το λόγο αυτό μελέτησαν τον τραπεζικό κλάδο στη Sri Lanka για τα έτη 2006 εως 2014. Η 

έρευνα έδειξε πως οι δύο αυτοί παράγοντες δεν επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του 

τραπεζικού συστήματος εφόσον υπάρχει ένα περιβάλλον με μεγάλη οικονομική ανάπτυξη. 

Παρατηρήθηκε δηλαδή ότι η άποψη που επικρατεί στην παγκόσμια βιβλιογραφία και θέλει 

την αποτελεσματικότητα του τραπεζικού τομέα να μειώνεται εξαιτίας της επέκτασης των 

τραπεζών είναι λανθασμένη όταν υπάρχει μεγάλη ζήτηση σε τραπεζικές υπηρεσίες και 

γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.  

Οι Miko και Kamardin (2016) εξέτασαν την επίδραση των μηχανισμών λειτουργίας μίας 

ανεξάρτητης κυβέρνησης στην αποτελεσματικότητα των νιγηριανών τραπεζών. 

Χρησιμοποίησαν δεδομένα 15 τραπεζών που αφορούσαν την περίοδο 2012 – 2014 και 

κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η ανεξαρτησία του συμβουλίου, των ελεγκτών και της 

ελεγκτικής επιτροπής μίας κυβέρνησης σχετίζονται σημαντικά με την αποτελεσματικότητα 

των τραπεζών. Σε αντίθεση με την ανεξαρτησία του προέδρου της που φαίνεται να μην 

επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων.  Με άλλα λόγια φαίνεται πως 

η ανεξαρτησία της κυβέρνησης καθορίζει την αποτελεσματικότητα των τραπεζών στη 

Νιγηρία. 

Στο άρθρο τους με τίτλο "Efficiency factors in OECD banks: A ten-year analysis." οι  Wanke 

et al. δημοσίευσαν τα συμπεράσματα στα οποία τους οδήγησε η αξιολόγηση της απόδοσης 

128 τραπεζών που δραστηριοποιούνταν σε 23 χώρες – μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας 

και Ανάπτυξης από το 2004 εως το 2013. Αυτά δείχνουν ότι η επιρροή που ασκούν η 

τοποθεσία της χώρας όπου λειτουργεί μία τράπεζα, η ιδιοκτησία και η προέλευση της 

τράπεζας στα επίπεδα αποτελεσματικότητάς της ποικίλουν. Για παράδειγμα, αναφέρεται πως 

η ιδιωτικοποίηση των τραπεζών και η κουλτούρα μίας χώρας επηρεάζουν περισσότερο 

τράπεζες με υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας από αυτές με χαμηλή αποτελεσματικότητα.  

Σύμφωνα με τους Almounsor και Mensi (2016) και την έρευνα την οποία έκαναν σχετικά με 

τη σχέση ανάμεσα στη δομή της αγοράς και την αποτελεσματικότητα των τραπεζών στη 

Σαουδική Αραβία, ο τραπεζικός κλάδος της χώρας απέχει πολύ από το να χαρακτηρισθεί 
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ανταγωνιστικός. Παρ’ όλα αυτά η δύναμη της αγοράς της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα στην αναποτελεσματικότητά του τραπεζικού κλάδου της χώρας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Από τα αρχαία ακόμα χρόνια ο άνθρωπος συναντούσε σε κάθε πτυχή της καθημερινής του 

ζωής την ανάγκη δημιουργίας ενός μέσου, που θα εξυπηρετούσε και θα διευκόλυνε τις 

συναλλαγές του. Έτσι, οδηγήθηκε στη δημιουργία του χρήματος και την καθιέρωσή του ως 

μέσο συναλλαγών, γεγονός που ώθησε την ανάπτυξη του εμπορίου και την εξέλιξη των 

οικονομιών. Παράλληλα, όμως, δημιούργησε νέα προβλήματα και ανάγκες, όπως αυτή της 

έκδοσης, της φύλαξης αλλά και της διακίνησής του για εμπορικούς και όχι μόνο σκοπούς. 

Ήταν η ανάγκη αυτή που συνέβαλλε στη δημιουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων και τα έκανε 

αναπόσπαστο κομμάτι των αγορών διεθνώς.  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ   

 

Υπάρχουν αρκετά είδη τραπεζικών ιδρυμάτων. Μερικά από αυτά είναι οι εμπορικές 

τράπεζες, οι τράπεζες επενδύσεων και οι κτηματικές τράπεζες. Από αυτές, κυρίως οι 

εμπορικές τράπεζες χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, αφού είναι αυτές που με τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρουν είναι ικανές να ικανοποιήσουν σχεδόν όλες τις 

οικονομικές του ανάγκες.   

 Η λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών γίνεται στα πλαίσια των χρηματοπιστωτικών αγορών, 

των αγορών που ορίζουν τους θεσμούς και τους κανόνες σύμφωνα με τους οποίους γίνεται η 

συγκέντρωση και η μετακίνηση των κεφαλαίων από τις πλεονάζουσες στις ελλειμματικές 

κοινωνικές ομάδες. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν τη διαχρονική και τη χωρική μεταφορά της 

κατανάλωσης. Στην πρώτη αναλαμβάνουν να μεσολαβήσουν ώστε να γίνουν αποταμιεύσεις 

σήμερα με σκοπό την κατανάλωση αργότερα και στη δεύτερη να μετατρέψουν τις 

αποταμιεύσεις σε δανειακά κεφάλαια . Στόχος της μετακίνησης και κατανομής αυτής των 

χρημάτων στους παραγωγικούς τομείς είναι η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των 
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οικονομικών μονάδων, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, καθώς και η ενίσχυση των 

παραγωγικών επενδύσεων. Γίνεται έτσι εύκολα κατανοητή η σπουδαιότητα ύπαρξης τέτοιων 

ιδρυμάτων στις αγορές, αφού συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, μιας και  φροντίζουν 

να δίνουν κίνητρα για την αύξηση των αποταμιεύσεων και κατά συνέπεια των δανειακών 

κεφαλαίων, που διοχετεύονται στις επενδύσεις.
1
 

Στις μέρες μας ο όγκος των συναλλαγών είναι τεράστιος, το ίδιο και ο όγκος των κεφαλαίων 

που διακινούνται καθημερινά. Για την σωστή, γρήγορη και ασφαλή διακίνηση όλων αυτών 

των χρημάτων η οικονομίες βασίζονται στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο έχοντας αναπτύξει 

τις κατάλληλες υποδομές έχει λάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή και λειτουργεί σε δύο 

επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο, στο τεχνικό, οι τράπεζες αναλαμβάνουν την συλλογή και 

διακίνηση του χρήματος από αυτούς που έχουν πλεόνασμα, σε αυτούς που το έχουν ανάγκη. 

Φυλάσσουν και μεταφέρουν χρήματα, σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών τους, τόσο 

εντός των συνόρων της χώρας στην οποία βρίσκονται, όσο και εκτός αυτών. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των λειτουργιών αυτών που φέρνει σε πέρας ένα τραπεζικό ίδρυμα είναι πως 

πλέον κάνει τις αντίστοιχες λογιστικές ενέργειες και όχι την κυριολεκτική μεταφορά των 

χρημάτων, η οποία ήταν χρονοβόρα, ζημιογόνα και ριψοκίνδυνη.
2
 Το δεύτερο και πολύ 

σημαντικό επίπεδο λειτουργιών των τραπεζών είναι το πιστωτικό. Σε αυτό οι τράπεζες 

συγκεντρώνουν τις αποταμιεύσεις του κοινού με τη μορφή καταθέσεων ( ιδιωτών και 

επιχειρήσεων). Έπειτα διαθέτουν τα κεφάλαια αυτά με τη μορφή δανείων στους πελάτες 

τους. 

Με την ιδιότητά τους αυτή, ως ενδιάμεσοι, οι εμπορικές τράπεζες λαμβάνουν καταθέσεις και 

παραχωρούν δάνεια τόσο σε ιδιώτες, όσο και σε επιχειρήσεις. Τα δάνεια αυτά διακρίνονται 

με δύο τρόπους. Ανάλογα με την ιδιότητα των δανειοληπτών και τον τρόπο αποπληρωμής 

τους. Σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο διάκρισης, τα δάνεια μπορούν να διακριθούν σε 

διατραπεζικά δάνεια – όταν και οι δύο αντισυμβαλλόμενοι είναι τράπεζες - , σε δάνεια σε 

ιδιώτες και σε δάνεια προς επιχειρήσεις. Τα δάνεια προς ιδιώτες μπορούν να είναι 

καταναλωτικά και να ενισχύουν την αγορά, στεγαστικά και να βοηθούν τους πελάτες να 

βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο ή άλλης μορφής. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις μπορούν 

ανάλογα με το χρονικό τους ορίζοντα να χαρακτηρισθούν βραχυπρόθεσμα ή 

μακροπρόθεσμα.
3
 

Οι καταθέσεις που λαμβάνουν τα τραπεζικά ιδρύματα διακρίνονται και αυτές σε καταθέσεις 

ιδιωτών και καταθέσεις επιχειρήσεων ανάλογα με τον πελάτη από τον οποίο προέρχονται. Οι 

καταθέσεις ιδιωτών μπορεί να είναι οι ονομαζόμενες καταθέσεις ταμιευτηρίου, στις οποίες ο 

πελάτης έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή και οι προθεσμιακές καταθέσεις, όπου τα χρήματα 

είναι «κλειστά» για ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι καταθέσεις επιχειρήσεων είναι κατά 

κύριο λόγο καταθέσεις όψεως και τους δίνουν μία πληθώρα επιλογών, όπως η άμεση 

                                                             
1 Η ΑΤΕ και το Τραπεζικό Σύστημα, Β. Δρούγκας – Δ. Μηλιάκος , 1986, Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 
 
2 Το Τραπεζικό Σύστημα, Α.Αιγυπτιάδης, 1992, Σ.: 5 - 7 
3 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Π. Αλεξάκης , 1999, Σ.: 35 - 36 
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ανάληψη, η διενέργεια πληρωμών και η έκδοση επιταγών, ώστε να έχουν ελευθερία κινήσεων 

στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
4
 

Τα παραπάνω ανήκουν στην κατηγορία των πρωτογενών χρηματοοικονομικών προϊόντων. Οι 

τράπεζες όμως δεν «εμπορεύονται» μονάχα αυτά. Στα προϊόντα που εμπορεύονται 

συμπεριλαμβάνονται και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα πιο βασικά από τα 

οποία είναι: 
5
 

Οι ανταλλαγές επιτοκίων 

Οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων  

και τα δικαιώματα επιτοκίων. 

 

Σαφώς, όμως, και δεν είναι δυνατόν μία τράπεζα να μετατρέψει όλο τον όγκο χρημάτων που 

έχει στη διάθεσή της σε δάνεια, αφού θα πρέπει να εξασφαλίσει τις ανάγκες της, αλλά και να 

είναι προετοιμασμένη για τυχόν απρόβλεπτες εξελίξεις, όπως αναλήψεις μεγάλων ποσών ή 

και μαζικές αναλήψεις από τους καταθέτες της.  

 Για το λόγο αυτό ορίζεται πάντα ένα ποσοστό των χρημάτων που διαθέτει η κάθε 

τράπεζα, το οποίο θα πρέπει να διατηρεί ώστε να εξασφαλίζει την αναγκαία χρηματική της 

ρευστότητα. Με απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με αριθμό 2560/1.4.2005 

ο Δείκτης ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες ορίστηκε με τη μορφή ελάχιστου ορίου το 

πηλίκο του κλάσματος στο οποίο ως αριθμητής λαμβάνεται το σωρευτικό υπόλοιπο των 

¨ρευστών διαθεσίμων¨ της χρονικής  ζώνης άμεσης λήξης μέχρι και 30 ημέρες και ως 

παρονομαστής τα ¨δανειακά κεφάλαια¨. Έτσι, ορίστηκε σε 15% μέχρι την 30.09.2005 και σε 

20% από την 01.10.2005 και στο εξής.
6
   

 

Ο σκοπός των λειτουργιών των τραπεζών που προαναφέρθηκαν δεν είναι άλλος από την 

πραγματοποίηση κέρδους, είτε με τη μορφή προμήθειας για το ρόλο τους ως μεσολαβητές, 

είτε με τη μορφή των διαφορών των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγούμενων δανείων. Θα 

μπορούσαμε λοιπόν να πούμε πως και τα τραπεζικά ιδρύματα είναι ένα είδος επιχειρήσεων. 

Το στοιχείο που τις κάνει να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα 

άσκησης της πιστωτικής λειτουργίας, που αποτελεί αποκλειστικό τους προνόμιο, όπως λέει 

και ο Α. Αιγυπτιάδης (1992). 

                                                             
4 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Π. Αλεξάκης , 1999, Σ.: 36 - 37 
5 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Π. Αλεξάκης , 1999, Σ.: 38 
 
6 ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2560/1.4.2005, Ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος , 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/other/AdvSearch.aspx?q=%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%

CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE

%B9%CE%BC%CE%B1    

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/other/AdvSearch.aspx?q=%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/other/AdvSearch.aspx?q=%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/other/AdvSearch.aspx?q=%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1
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ΔΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Το τραπεζικό σύστημα κάθε χώρας αποτελείται από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας, τις 

εμπορικές τράπεζες, άλλα πιστωτικά ιδρύματα και τους πελάτες των χρηματοπιστωτικών 

αυτών ιδρυμάτων, που είναι οι διάφοροι ιδιώτες και οι εταιρείες. Συνήθως, η δομή τους 

ακολουθεί το πυραμοειδές μοντέλο.
7
 

Όπως προδίδει και το όνομα του μοντέλου, ένα εθνικό τραπεζικό σύστημα παρομοιάζεται με 

μία πυραμίδα, στην κορυφή της οποίας συναντάμε την Κεντρική Τράπεζα. Αυτή είναι η 

κυριότερη όλων των τραπεζών της χώρας και αποτελεί συνήθως δημόσιο φορέα που 

λειτουργεί μη κερδοσκοπικά. Έχει το αποκλειστικό προνόμιο έκδοσης χαρτονομισμάτων 

(Αιγυπτιάδης, 1992) και χαράσσει τη νομισματική πολιτική της χώρας, την οποία θα πρέπει 

να ακολουθήσουν τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Για τη χάραξη της πολιτικής 

αυτής έχει στα χέρια της τρία εργαλεία και αυτά είναι τα εξής :
8
 

 Πολιτική Ανοικτής Αγοράς 

 Ποσοστό Ρευστών Διαθεσίμων  

 Μεταβολή Προεξοφλητικού Επιτοκίου  

Ακόμα, στις αρμοδιότητες της συγκαταλέγονται ο έλεγχος της λειτουργίας των ιδιωτικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας και της προσφοράς χρήματος σε αυτή. Τέλος, 

δύναται να δέχεται καταθέσεις από εμπορικές τράπεζες, αλλά και να τους παραχωρεί δάνεια 

όταν βρίσκονται σε ανάγκη.   

Στη μέση της πυραμίδας τοποθετούνται όλα τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

(εμπορικές τράπεζες , λοιπά πιστωτικά ιδρύματα). Αυτά κάνουν πράξη τη νομισματική 

πολιτική που χαράσσει η Κεντρική Τράπεζα. Στόχος τους είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους 

και συναλλάσσονται τόσο με την Κεντρική Τράπεζα, όσο και με το κοινό.  

Στο τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό κομμάτι της πυραμίδας, στη βάση της, βρίσκονται οι 

διάφοροι πελάτες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτοί είναι είτε ιδιώτες, είτε 

επιχειρήσεις και συναλλάσσονται με τις εμπορικές τράπεζες ή/και τα λοιπά πιστωτικά 

ιδρύματα. Αποτελούν την κινητήρια δύναμη ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

μιας χώρας, καθώς χωρίς αυτό δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης των τραπεζών.  

 

 

 

                                                             
7 Το Τραπεζικό Σύστημα, Α. Αιγυπτιάδης, 1992 , Σ.: 16 - 17 
8 https://www.euretirio.com/kentriki-trapeza/ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

 

Η ιστορία του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος ξεκινά στις 30 Μαρτίου του 1841, οπότε 

και ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η πρώτη τράπεζα στον Ελλαδικό χώρο. Πριν 

από αυτήν οι απόπειρες για τη δημιουργία τραπεζών στην ελληνική οικονομία ήταν 

μηδαμινές. Μία από αυτές ήταν και η ίδρυση Εθνικής Χρηματιστικής Τράπεζας το 1828, επί 

Καποδίστρια, η οποία όμως διαλύθηκε πολύ σύντομα. Μόλις το 1834 (Δρούγκας – 

Μηλιάκος, 1986) Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος από την αρχή της λειτουργίας της και για 

αρκετό καιρό αργότερα υπήρξε η μοναδική τράπεζα στη χώρα. Για το λόγο αυτό ο ρόλος της 

ήταν διπλός. Λειτουργούσε ταυτόχρονα ως εκδοτική τράπεζα, αλλά και ως εμπορική 

τράπεζα, παρ’ όλο που η εμπορική της δραστηριότητα ήταν πολύ περιορισμένη (Δρούγκας – 

Μηλιάκος , 1986). Κύριο μέλημά της τότε ήταν η ενίσχυση του γεωργικού κλάδου, όπου και 

απευθύνονταν κατά βάση τα δάνεια που παραχωρούσε, λαμβάνοντας εμπράγματη ασφάλεια 

από τους συναλλασσόμενούς της.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εμφανίστηκαν 

στην ελληνική χρηματαγορά και άλλες τράπεζες. Ήταν όμως όλες περιορισμένης εμβέλειας 

και με πολύ μικρή απήχηση. Εξαίρεση αποτέλεσε η Τράπεζα Αθηνών, που ιδρύθηκε το 

Νοέμβριο του 1893 και συγχωνεύτηκε με την Εθνική Τράπεζα το 1953. Με το πέρασμα του 

χρόνου εμφανίστηκαν και άλλες τράπεζες στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά οι οποίες, 

όπως και η Τράπεζα Αθηνών, συγχωνεύτηκαν με την Ε.Τ.Ε.. Το 1916 ιδρύθηκε η Τράπεζα 

Πειραιώς, μία τράπεζα που συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι και τις μέρες μας. Έχει 

καταφέρει μάλιστα να αποτελεί πλέον ηγετική παρουσία στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, 

καθώς είναι μία από τις τέσσερις εμπορικές τράπεζες που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά. 

Το 1929 ιδρύθηκε ακόμα μία τράπεζα που διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στα ελληνικά 

οικονομικά δρώμενα μέχρι το 2012 που απορροφήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς
9
 και αυτή 

είναι η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας. Σκοπός της λειτουργίας της ήταν ο καταμερισμός 

των εργασιών ανάμεσα στις ελληνικές εμπορικές τράπεζες. Η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε 

όταν αναγνωρίστηκε το πρόβλημα της έλλειψης εξειδίκευσης των τραπεζών, η οποία 

οδηγούσε σε υψηλό κόστος και χαμηλή ποιότητα των τραπεζικών υπηρεσιών που 

προσφέρονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Έγινε λοιπόν μία προσπάθεια 

ελάφρυνσης της Εθνικής Τράπεζας από την ενασχόλησή της με τον γεωργικό κλάδο, ο οποίος 

ήταν και συνεχίζει να είναι μέχρι και σήμερα ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας. Πολλοί μάλιστα θεωρούν πως μαζί με τη ναυτιλία και τον τουρισμό 

αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης για τη χώρα μας. Αυτός ήταν και ο λόγος που δόθηκε 

ιδιαίτερη σημασία στη γεωργία και μία προσπάθεια να απολαμβάνει τις βέλτιστες δυνατές 

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (Δρούγκας – Μηλιάκος , 1986).  

                                                             
9 Ιστορική διαδρομή του ομίλου Πειραιώς από την ηλεκτρονική του σελίδα : 
http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/important-dates/2012-2014 
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Το  1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτή έγινε και είναι μέχρι και σήμερα η 

Κεντρική Τράπεζα της χώρας, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το Μάιο του 1928.
10

 Την 

τελευταία δεκαπενταετία μάλιστα αποτελεί μέλος του Ευρωσυστήματος. Αυτό σημαίνει πως 

φροντίζει την συμμόρφωση των ελληνικών τραπεζών με τους κανονισμούς της Κεντρικής 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας και είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της 

ζώνης του ευρώ στην Ελλάδα.   

Όπως σημειώνουν και οι Δρούγκας και Μηλιάκος (1986), το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

άρχισε να διαμορφώνεται και να παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα τις τελευταίες δεκαετίες, 

και πιο συγκεκριμένα από τη δεκαετία του 1960 κι έπειτα. Το αρνητικό είναι πως όλα αυτά τα 

χρόνια κουβαλάει μαζί της χαρακτηριστικά και αδυναμίες που δεν μπορεί να αποβάλλει και 

ανακόπτουν την πορεία του προς την ανάπτυξη.  

 

ΔΟΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  
 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει σημαντικά ολιγοπωλιακό χαρακτήρα. Το καταλαβαίνει 

κανείς αμέσως μόλις παρατηρήσει τα τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται σε αυτό. 

Παρατηρείται πως ο μεγαλύτερος όγκος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και ενεργειών στην 

Ελλάδα εκτελείται από τα τέσσερα μεγαλύτερα εμπορικά τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. 

Αυτά είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα Πειραιώς, η Alphabank και η 

Eurobank. Η λειτουργία τους επισκιάζει τη λειτουργία άλλων μικρότερων αλλά και ξένων 

ίσως εμπορικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Στα πλαίσια του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος λειτουργούν και αρκετές τοπικές τράπεζες που όμως 

έχουν μικρή απήχηση στο κοινό. Τέτοιες είναι η Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, η 

Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η πιο χαρακτηριστική, η Συνεταιριστική Τράπεζα 

Χανίων. Φαίνεται όμως πως το ελληνικό κοινό δείχνει την εμπιστοσύνη του στις 

μεγαλύτερες, πανελλήνιας εμβέλειας εμπορικές τράπεζες κι έτσι αυτές έχουν συγκεντρώσει 

το μεγαλύτερο ποσοστό τόσο στη συγκέντρωση καταθέσεων, όσο και στην παροχή δανείων 

και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων.  

Ακόμα, λειτουργεί υπό ισχυρό κρατικό έλεγχο και ο προστατευτισμός αυτός δημιουργεί στο 

σύστημα μεγάλα προβλήματα. Η έλλειψη συνθηκών τέλειου ανταγωνισμού προκαλεί στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα σοβαρές δυσλειτουργίες και αδυναμίες. Έχει ως αποτέλεσμα 

την απαρχαίωση των δομών του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η έλλειψη 

ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο στη χώρα μας οδηγεί τις τράπεζες σε μία αδράνεια, 

αφού όντας η μόνη επιλογή για το ελληνικό κοινό δε «νιώθουν» την ανάγκη να συμβαδίσουν 

με τα παγκόσμια σύγχρονα οικονομικά δεδομένα. Σαν αποτέλεσμα πολλές φορές τα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν δεν είναι επαρκή και κατάλληλα 

για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του κοινού τους, ενώ οι μη εκσυγχρονισμένες τεχνολογικές 

                                                             
10 Προφίλ της Τράπεζας της Ελλάδος από την ηλεκτρονική της σελίδα : 
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/default.aspx  

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/default.aspx
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υποδομές τους δυσκολεύουν πολύ τη λειτουργία τους και μειώνουν αισθητά την ποιότητα 

των παροχών τους (Δρούγκας – Μηλιάκος , 1986).  

Βέβαια, τα χαρακτηριστικά αυτά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος δεν έκαναν 

πρόσφατα την εμφάνισή τους. Υπήρχαν από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του θα 

μπορούσε να πει κανείς. Από τη δεκαετία του 1930 κιόλας το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

χαρακτηριζόταν από τραπεζικό συγκεντρωτισμό. Και όπως αναφέρουν και οι Frazer P.και 

Βήττας Δ. (1982) η χώρα μας έχει έναν από τους υψηλότερους βαθμούς τραπεζικού 

συγκεντρωτισμού σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο.  Αυτός κυρίως είναι περιφερειακός, καθώς 

για πολλές δεκαετίες μόνο οι μεγάλες τράπεζες είχαν δίκτυο εξυπηρέτησης για το κοινό της 

περιφέρειας, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της τραπεζικής 

δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης αυτής αποτελεί 

η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ακόμα και σήμερα είναι η μόνη ελληνική τράπεζα με 

υποκαταστήματα ως και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Έχει όμως χάσει το 

μονοπώλιο σε πολλές περιοχές, αφού και οι άλλες τρεις μεγάλες εμπορικές ελληνικές 

τράπεζες έχουν διευρύνει τα δίκτυά τους με σημεία εξυπηρέτησης για το  κοινό. Στη μείωση 

του τραπεζικού συγκεντρωτισμού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος συμβάλλουν 

σημαντικά και οι τοπικές τράπεζες που αναφέρθηκαν και παραπάνω. 

Μία πιο σαφή εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως αυτό διαμορφώνεται στις 

μέρες μας, δίνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών. Στις 31/12/2015 η Ένωση δημοσίευσε στην 

ιστοσελίδα της στοιχεία όπως ο αριθμός των τραπεζών που λειτουργούν στα πλαίσιά της, ο 

αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων, των εργαζομένων και των Αυτόματων 

Μηχανημάτων Ανάληψης Μετρητών αυτών των τραπεζών. Από αυτά γίνεται κατανοητό το 

μέγεθος του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και των εργασιών του. Παρακάτω δίνεται ο 

πίνακας 3.1, που παρουσιάζει τα στοιχεία που αναφέρθηκαν πιο πάνω για τα έτη 2005 εως 

2015 και μας δείχνει την πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος τα τελευταία χρόνια.  
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Πίνακας 3.1 :  Διάρθρωση Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος
11

 

 

Συγκεντρωτικά Στοιχεία Τραπεζών ‐ μελών και Συνδεδεμένων Μελών της Ελληνικής Ένωσης 

Τραπεζών για τη Δεκαπενταετία 2005 - 2015 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τράπεζες 61 62 65 66 65 21 21 22 13 13 12 

Τραπεζικά 

Καταστήματ

α 

3.587 3.805 3.894 4.162 4.162 3.735 3.567 3.453 2.886 2.562 2.418 

Προσωπικό 
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Α.Τ.Μ. 6.258 6.703 7.270 7.575 7.624 6.128 5.884 6.655 5.785 5.449 5.257 

 *Πηγή : Ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών http://www.hba.gr/  

  

Βάσει των παραπάνω στοιχείων παρατηρούμε ότι ο αριθμός τόσο των τραπεζών και των 

τραπεζικών καταστημάτων, όσο και του προσωπικού που απασχολείται στις τράπεζες και των 

Α.Τ.Μ. βαίνει αυξανόμενος από το 2005 εως το 2008. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την 

περίοδο υπήρξε  μία αύξηση των τραπεζών που δραστηριοποιούνταν στην ελληνική 

χρηματαγορά της τάξης του 8,2%% και των τραπεζικών καταστημάτων τους 16,03%. 

Παράλληλα, ο αριθμός των εργαζομένων στις τράπεζες αυξήθηκε κατά 8,91% και αυτός των 

Αυτόματων Μηχανημάτων Ανάληψης Μετρητών κατά 21,05%.  

Η επόμενη χρονιά, το 2009, αποτελεί σημείο καμπής για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 

που όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αρχίζει και 

συρρικνώνεται. Είναι η χρονιά που ξεκινάει η οικονομική ύφεση στην ελληνική αγορά και 

όπως ήταν αναμενόμενο ο τραπεζικός κλάδος είναι από τους πρώτους που δέχθηκαν τις 

συνέπειες της οικονομικής κρίσης που ακόμα διανύουμε. Ο αριθμός των τραπεζών και των 

εργαζομένων τους εκείνη τη χρονιά μειώθηκε αν και όχι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα, ο 

αριθμός των Αυτόματων Μηχανημάτων Ανάληψης Μετρητών αυξήθηκε κατά 49 

μηχανήματα, ενώ ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων παρέμεινε σταθερός.  

 Το 2011 όμως, και τα τέσσερα μεγέθη που αναλύονται στον Πίνακα 3.1 αγγίζουν επίπεδα 

χαμηλότερα ακόμα και από αυτά του 2005. Το επόμενο έτος, 2012, παρατηρήθηκε μία 

αύξηση 13,10% στα Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης Μετρητών, καθώς επίσης έκανε την 

εμφάνισή της στην ελληνική αγορά μία επιπλέον τράπεζα. Πάρα τη λειτουργία της νέας 

αυτής τράπεζας τα τραπεζικά καταστήματα των τραπεζών μειώθηκαν κατά 3,2% και το 

προσωπικό τους κατά 2,5%.  

                                                             
11 Ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών :  http://www.hba.gr/4Statistika/4statistic.asp?Mpage=1  

http://www.hba.gr/
http://www.hba.gr/4Statistika/4statistic.asp?Mpage=1
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Τα έτη που ακολούθησαν και μέχρι σήμερα συνεχίζεται η καθοδική τους πορεία των μεγεθών 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. Τα τελευταία σχετικά στοιχεία που διαθέτει στο κοινό 

η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αφορούν το οικονομικό έτος 2015. Έτσι, στις 31/12/2015, 

σύμφωνα με τα όσα δημοσίευσε η Ένωση, στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνταν δώδεκα 

(12) τράπεζες με 2.418 καταστήματα συνολικά. Οι τράπεζες αυτές απασχολούσαν 44.402 

υπαλλήλους και διέθεταν 5.257 Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης Μετρητών. Τα παραπάνω 

στοιχεία, συγκρινόμενα με αυτά του 2005, μας δείχνουν μείωση 80,4% στον αριθμό των 

τραπεζών, 32,6% στα τραπεζικά καταστήματα, 29,6% στο ανθρώπινο δυναμικό των 

τραπεζών και 16% στα Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης Μετρητών. Η μείωση του 

τραπεζικού κλάδου στη χώρα  τη δεκαετία αυτή ήταν μεγάλη, και στην πραγματικότητα είναι 

ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς πως την πρώτη πενταετία σχεδόν ο κλάδος 

ακολουθούσε ανοδική πορεία.   

 

Εκτός από στοιχεία όπως τα παραπάνω, πολύ σημαντικά για την κατανόηση του μεγέθους και 

τη μελέτη του τραπεζικού κλάδου σε μία χώρα είναι και τα οικονομικά στοιχεία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Τα στοιχεία αυτά τα δημοσιεύουν οι τράπεζες, όπως κάθε άλλη 

επιχείρηση, στις οικονομικές τους καταστάσεις, όπως προβλέπουν και τα Διεθνή  Λογιστικά 

Πρότυπα. Φροντίζουν με αυτόν τον τρόπο για την ενημέρωση και πληροφόρηση τόσο των 

πελατών τους, όσο και του ευρύτερου κοινού, και τους βοηθούν στη λήψη των 

αποταμιευτικών και επενδυτικών τους αποφάσεων. Ακόμα, η μελέτη των στοιχείων αυτών 

είναι δυνατόν να αιτιολογήσουν μία εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος, όπως αυτή που 

παρουσιάστηκε παραπάνω.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η αξιολόγηση των τραπεζών και πιο συγκεκριμένα η αποτελεσματικότητά τους, είναι ένα 

θέμα που έχει απασχολήσει κατά καιρούς πολλούς ανθρώπους του οικονομικού κλάδου. 

Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα υπάρχουν αρκετά είδη αποτελεσματικότητας των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Όπως σε όλες τις επιχειρήσεις, έτσι και στις τράπεζες, η 

αποτελεσματικότητα σχετίζεται με τις εισροές και τις εκροές τους, αν οι πρώτες ξεπερνούν 

τις δεύτερες ή το αντίστροφο ή αν βρίσκονται σε ίδια επίπεδα. Η διαφορά στον 

χρηματοπιστωτικό κλάδο είναι πως εδώ όλες οι μετρήσεις γίνονται σε όρους λογιστικών 

δεδομένων. 

Η ανάγκη αυτή να προσδιοριστεί η έννοια της αποτελεσματικότητας, αλλά και η μέτρησή της 

θα έλεγε κανείς ότι προήλθε από το βασικό οικονομικό πρόβλημα, που απασχολεί τους 

οικονομολόγους ίσως ακόμα και από τη δημιουργία της οικονομικής επιστήμης. Η 

οικονομική θεωρία ορίζει ως βασικό πρόβλημα της αγοράς το γεγονός πως ενώ οι ανάγκες 

των καταναλωτών σε υπηρεσίες και αγαθά είναι απεριόριστες, οι πόροι που έχουν στη 

διάθεσή τους οι παραγωγικές μονάδες για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών είναι 

περιορισμένοι. Έτσι, προκύπτει το ερώτημα «Ποια αγαθά θα παραχθούν για την ικανοποίηση 

των αναγκών και σε ποιες ποσότητες, ώστε να εξισορροπηθούν οι ανάγκες με τους 

διαθέσιμους παραγωγικούς συντελεστές;».
12

  

Από τον ορισμό του κύριου οικονομικού προβλήματος προέρχεται και η έννοια της 

αποτελεσματικότητας. Και λέγοντας αποτελεσματικότητα κατά βάση εννοούμε την τεχνική 

αποτελεσματικότητα. Δηλαδή το να μπορεί μία παραγωγική μονάδα να παράγει μία 

συγκεκριμένη ποσότητα προϊόντος με την ελάχιστη δυνατή ποσότητα παραγωγικών 

συντελεστών ή με συγκεκριμένη ποσότητα παραγωγικών συντελεστών να παράγει τη μέγιστη 

δυνατή ποσότητα προϊόντος.
13

Η παραπάνω έννοια διαχωρίζεται από αυτήν της 

αποδοτικότητας. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι η πρώτη προκύπτει όταν η επιχείρηση επιλέγει 

                                                             
12 https://www.euretirio.com/oikonomiko-provlima/  
13 https://www.euretirio.com/apotelesmatikotita/  

https://www.euretirio.com/oikonomiko-provlima/
https://www.euretirio.com/apotelesmatikotita/
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και κάνει τις σωστές κινήσεις στη λειτουργία της, ενώ η δεύτερη όταν η επιχείρηση κάνει τις 

εργασίες της με σωστό τρόπο.
14

  

Από τον παραπάνω διαχωρισμό γίνεται κατανοητή η σπουδαιότητα της αποτελεσματικότητας 

και της μέτρησής της για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας, μιας και επιχειρήσεις που 

κάνουν λανθασμένες επιλογές και κινήσεις, όσο σωστά και αν τις κάνουν δε θα καταφέρουν 

τελικά να επιβιώσουν στον σκληρό ανταγωνισμό της ελεύθερης αγοράς. Συνεπώς, η μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας βοηθά εκτός από το κοινό, που προσπαθεί να διαμορφώσει την 

αποταμιευτική, επιχειρηματική ή/και την επενδυτική του πολιτική, και τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη λειτουργία τους όπου και αν αυτό είναι απαραίτητο.  

Στην ιδιαίτερη περίπτωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ως αποτελεσματικότητα 

ορίζεται η ταχύτητα με την οποία οι νέες πληροφορίες, που δημιουργούνται στην αγορά, 

ενσωματώνονται στις τιμές.   

 

ΕΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ   

 

Τεχνική Αποτελεσματικότητα :  

Σύμφωνα με τον Koopmans T. (1951) αποτελεσματική τεχνικά είναι μία παραγωγική μονάδα 

όταν είναι αδύνατον να αυξήσει την παραγωγή ενός προϊόντος, με σταθερές τις ποσότητες 

των παραγωγικών της συντελεστών και χωρίς να μειώσει την παραγωγή κάποιου άλλου 

προϊόντος . 

Με άλλα λόγια τεχνική αποτελεσματικότητα είναι η δυνατότητα μίας επιχείρησης να παίρνει 

τις κατάλληλες αποφάσεις και να αξιοποιεί τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη 

διάθεσή της κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, χωρίς να σπαταλά ούτε μία μονάδα από αυτούς.  

 

Οικονομική Αποτελεσματικότητα :  

Η οικονομική αποτελεσματικότητα προϋποθέτει την ύπαρξη τεχνικής αποτελεσματικότητας. 

Δηλαδή τη μέγιστη παραγωγή με τη χρήση συγκεκριμένης ποσότητας παραγωγικών πόρων ή 

τη χρήση των ελάχιστων δυνατών παραγωγικών πόρων για την παραγωγή μίας 

συγκεκριμένης ποσότητας προϊόντος. Μία παραγωγική μονάδα θεωρείται οικονομικά 

αποτελεσματική όταν είναι τεχνικά αποτελεσματική, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνει το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος ανά μονάδα παραγωγής. 

 

Αποτελεσματικότητα κατά Pareto :
15

 

                                                             
14 Askin, Ronald G., and Charles R. Standridge. “Modeling and analysis of manufacturing systems”. John Wiley & 
Sons Inc, 1993. 
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Η κατά Pareto αποτελεσματικότητα είναι η μοναδική μορφή αποτελεσματικότητας που εκτός 

από οικονομικό έχει και κοινωνικό περιεχόμενο. Είναι αυτή που, εκτός από τα μεγέθη των 

εισροών και των εκροών στην παραγωγή, λαμβάνει υπόψη και την ευημερία της κοινωνίας.  

Αναπτύχθηκε από τον ομώνυμο Ιταλό κοινωνιολόγο και οικονομολόγο και βασίστηκε στην 

αρχή που ο ίδιος ανέπτυξε, τη λεγόμενη «αρχή του Pareto». Σύμφωνα με αυτή μία κατάσταση 

ονομάζεται «Άριστη κατά Pareto» όταν είναι δυνατή η βελτίωση της ευημερίας ενός ατόμου 

χωρίς να μειωθεί η ευημερία ενός άλλου ατόμου. Αρχή που είναι πολύ δύσκολο, εως 

απίθανο, να εφαρμοστεί, αφού δεν υπάρχει πράξη ή απόφαση που να επηρεάζει θετικά 

ορισμένους χωρίς να επηρεάσει αρνητικά κάποιους άλλους. 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο η αποτελεσματική κατά Pareto αξιολογεί τις επιπτώσεις που έχουν 

οι διαφορετικές χρήσεις των παραγωγικών πόρων στην ευημερία της κοινωνίας.  

 

Αποτελεσματικότητα Κόστους :  

Η αποτελεσματικότητα κόστους εξετάζει τη θέση μίας επιχείρησης σε σχέση με το 

αποτελεσματικό σύνορο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή λειτουργεί σε ένα απολύτως σταθερό 

και αμετάβλητο περιβάλλον. Εξετάζει δηλαδή πόσο η υπό εξέταση επιχείρηση απέχει από το 

άριστο σημείο του κλάδου της όσον αφορά το κόστος παραγωγής της.  

Η αποτελεσματικότητα κόστους αναλύεται περεταίρω σε Χ – Αποτελεσματικότητα ,σε 

Αποτελεσματικότητα Κλίμακας και σε Αποτελεσματικότητα Φάσματος. 

 

Χ – Αποτελεσματικότητα :  

Αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη κατηγορία αποτελεσματικότητας και θα έλεγε 

κανείς ότι είναι όμοια με την αποτελεσματικότητα κόστους, καθώς και αυτή μελετά τη θέση 

των παραγωγικών μονάδων σε σχέση με το αποτελεσματικό σύνορο.
16

 Η κύρια διαφορά της 

έγκειται στο γεγονός πως η Χ – Αποτελεσματικότητα εξετάζει μόνο την περίπτωση όπου οι 

πόροι είναι δεδομένοι και εστιάζει στο ύψος του παραγόμενου προϊόντος.  

 

Αποτελεσματικότητα Κλίμακας : 

Οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν είτε αύξουσες, είτε φθίνουσες αποδόσεις ανάλογα με το αν 

λειτουργούν αντίστοιχα σε πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη κλίμακα. Για να επιτύχουν σταθερές 

                                                                                                                                                                                              
15 Βασικές Αρχές στην Κοινωνικοοικονομική Αξιολόγηση Επενδύσεων, Παπαδάμου Σ. – Συριόπουλος Κ. , 2015, 
Εκδόσεις : Κάλλιπος  
16 The efficiency of financial institutions: A review and preview of research past, present, and future, Berger A. , 
Hunter W. ,Timmes  (1993), Journal of Banking and Finance 
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αποδόσεις κλίμακας θα πρέπει να βελτιώσουν την παραγωγική τους διαδικασία 

μεταβάλλοντας την κλίμακα στην οποία λειτουργούν.
17

  

Αποτελεσματική σε κλίμακα θεωρείται μία επιχείρηση όταν παράγει τέτοια ποσότητα 

προϊόντος και με τέτοια ποσότητα πόρων, ώστε ελαχιστοποιεί το μέσο κόστος παραγωγής. 

Είναι δηλαδή η επιχείρηση που παράγει στο μέγιστο για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς 

των πόρων που έχει στη διάθεσή της.  

 

Αποτελεσματικότητα Εσόδων :  

Η αποτελεσματικότητα εσόδων είναι παρόμοια με την αποτελεσματικότητα κόστους, με τη 

μόνη διαφορά πως εστιάζει στα έσοδα της επιχείρησης. Μία επιχείρηση χαρακτηρίζεται από 

τόσο μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα εσόδων, όσο πιο κοντά είναι τα έσοδά της στο άριστο 

επίπεδο για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. Με άλλα λόγια η αποτελεσματικότητα 

εσόδων εξετάζει την απόσταση της εκάστοτε επιχείρησης από τις επιχειρήσεις που 

βρίσκονται στο αποτελεσματικό σύνορο του κλάδου, όταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες 

λειτουργούν είναι σταθερές, δίνοντας έμφαση στα έσοδα.  

 

Αποτελεσματικότητα Κερδών :  

Αυτό το είδος αποτελεσματικότητας αποτελεί το συνδυασμό δύο εκ των προαναφερθέντων 

ειδών αποτελεσματικότητας και για την ακρίβεια της αποτελεσματικότητας κόστους και της 

αποτελεσματικότητας εσόδων. Λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο με αυτές, μόνο που μελετά τη 

μεγιστοποίηση των κερδών.  

 

Παραγωγική Αποτελεσματικότητα :  

Παραγωγική αποτελεσματικότητα για μία επιχείρηση σημαίνει πως αυτή είναι ικανή να 

διαχειριστεί με τέτοιο τρόπο τους πόρους που έχει στη διάθεσή της, ώστε να ελαχιστοποιεί το 

ανά μονάδα κόστος παραγωγής. Με άλλα λόγια θα πρέπει να είναι σε θέση χρησιμοποιώντας 

τους παραγωγικούς συντελεστές που έχει στη διάθεσή της, να παράγει τη μέγιστη δυνατή 

ποσότητα προϊόντος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση των τραπεζικών ιδρυμάτων.   

Επιμεριστική Αποτελεσματικότητα :  

Για να κατανοήσουμε την επιμεριστική αποτελεσματικότητα, θα πρέπει πρώτα να 

αναφερθούμε στην ακριβώς αντίθετη από αυτήν έννοια, δηλαδή την επιμεριστική 

αναποτελεσματικότητα. Είναι μία έννοια την οποία εισήγαγε ο Berger (1993), ορίζοντάς την 

ως την απώλεια κερδών μίας επιχείρησης από τη λήψη ανεπαρκών επιλογών σχετικά με τις 

                                                             
17 Hannesson, Rögnvldur (2005), Does Scale Efficiency Tell Us Anything About Optimal Scale?, SNF Working 

Paper No. 23/05, Institute for Research in Economics and Business Administration, Bergen, Norway. 
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εισροές και τις εκροές. Με άλλα λόγια όρισε ως επιμεριστικά αναποτελεσματική μία 

επιχείρηση που σημειώνει απώλειες κερδών λόγω της επιλογής λανθασμένου σχεδίου 

παραγωγής, ενός σχεδίου που δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.  

Αντιστρέφοντας τον ορισμό αυτό καταλήγουμε στην έννοια της επιμεριστικής 

αποτελεσματικότητας, η οποία υφίσταται όταν η επιχείρηση είναι ικανή να χρησιμοποιεί τις 

εισροές και τις εκροές της κατά τον βέλτιστο τρόπο και με δεδομένη την τεχνολογία 

παραγωγής και το επίπεδο των τιμών στην αγορά.  

Αυτό το είδος αποτελεσματικότητας συνδέεται άμεσα και με την Κατά  Pareto 

Αποτελεσματικότητα, καθώς και αυτή μετρά την ικανότητα εξισορρόπησης των 

περιορισμένων πόρων παραγωγής (εισροών) και των παραγόμενων προϊόντων (εκροών) με 

σκοπό τη μεγιστοποίηση της ευημερίας της κοινωνίας.   

 

Η παρούσα εργασία όμως δε θα επικεντρωθεί στη θεωρητική βάση που θέτουν οι παραπάνω 

ορισμοί. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει χρηματοοικονομική ανάλυση των οικονομικών 

στοιχείων των έξι υπό εξέταση τραπεζών, όπως αυτά εμφανίζονται στο Bloomberg. Η 

ανάλυση αυτή θα στηριχθεί σε δέκα βασικούς για την αξιολόγηση τραπεζών αριθμοδείκτες, 

οι οποίοι παρουσιάζονται στην παρακάτω ενότητα.  

 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων αποτελεί πολύ σημαντικό 

παράγοντα στη λειτουργία τους. Το ίδιο ισχύει και με τα τραπεζικά ιδρύματα, στην 

αποτελεσματικότητα των οποίων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση όχι μόνο από την ίδια τη διοίκησή 

τους αλλά και από το ευρύ κοινό.  

Η εξέταση τόσο της αποτελεσματικότητας των τραπεζών, όσο και της διαχρονικής της 

πορείας αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη της πορείας τους. Δίνει μία ακριβή εικόνα για το αν 

η τράπεζα λειτουργεί επιτυχώς ή όχι. Με άλλα λόγια αν θα συνεχίσει τη λειτουργία της ή όχι. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρον από τις διοικήσεις τους, αφού τους βοηθά να 

ελέγξουν την πορεία της εκάστοτε τράπεζας και να επέμβουν όπου και όταν αυτό είναι 

απαραίτητο. Γίνεται έτσι δυνατή η έγκαιρη διόρθωση της πολιτικής που ακολουθά η τράπεζα, 

ώστε αυτή να επιβιώσει στον σκληρό ανταγωνισμό και να συνεχίσει την επιτυχή πορεία της. 

Τέλος,  η αποτελεσματικότητα των τραπεζών δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες τους αλλά 

και σε κάθε ενδιαφερόμενο να συγκρίνει δύο ή και περισσότερες τράπεζες. Διευκολύνεται 

έτσι η λήψη αποφάσεων των καταναλωτών, των καταθετών, των δανειοληπτών, των 

επιχειρήσεων και πολλών άλλων.  

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά μερικοί από τους σημαντικότερους δείκτες 

αξιολόγησης της λειτουργίας γενικότερα, και της αποτελεσματικότητας ειδικότερα, των 
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τραπεζών. Με τη χρήση αυτών των 10 δεικτών θα γίνει στο τελευταίο κεφάλαιο και η 

εξέταση της αποτελεσματικότητας των τραπεζών που επιλέχθηκαν για την εργασία αυτή.  

 

 

Δείκτες Επίδοσης των Τραπεζών :  

 

Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού ή ROA : 

Ο Δείκτης Απόδοσης του Ενεργητικού δείχνει πόσο κερδοφόρα είναι κάθε μονάδα του 

ενεργητικού μίας τράπεζας. Υπολογίζει την ικανότητα της διοίκησης της τράπεζας να 

δημιουργεί ταμειακές ροές χρησιμοποιώντας με το σωστό τρόπο το ενεργητικό που έχει στη 

διάθεσή της, δηλαδή την αποτελεσματικότητα της διοίκησης μίας τράπεζας και ο τύπος 

υπολογισμού του είναι ο εξής :  

     
 έ         ό   

 ύ               ύ
 

 

Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ή ROE : 

Ο δείκτης αυτός υπολογίζει το κατά πόσο αξιοποιούνται τα Ίδια Κεφάλαια της τράπεζας και 

μετρά το κέρδος που αποκομίζουν οι μέτοχοι από την επένδυση των κεφαλαίων τους σε 

αυτήν.
18

 Ο υπολογισμός του γίνεται με τον παρακάτω τύπο :  

      
 έ         ό   

 ύ       ί         ί  
 

Αν ο ROE συνδυαστεί με τον ROA παίρνουμε τον τύπο :  

            
 ύ               ύ

 ύ       ί         ί  
 

Όπου  
Σύνολο Ενεργητικού

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
 μας δίνει τη χρηματοοικονομική μόχλευση. Στην ουσία δηλαδή, με 

τον υπολογισμό του ROE υπολογίζουμε και τη χρηματοοικονομική μόχλευση που 

αναπτύχθηκε.  

Δείκτης Καθαρού Περιθωρίου Επιτοκίου ή ΝΙΜ : 

Αποτελεί το βασικό δείκτη αξιολόγησης της επίδοσης μίας τράπεζας και δίνεται από τον τύπο 

:   

                                                             
18 Viverita, L. "The Effect of Mergers on Bank Performance: Evidence From Bank Consolidation Policy 

In Indonesia." International Review of Business Research Papers Vol. 4 No 4 (2008): 376-77. 
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Αν παρατηρήσει κανείς τον τύπο καταλαβαίνει πως όσο μεγαλύτερος ο Δείκτης Καθαρού 

Περιθωρίου Επιτοκίου, σε τόσο καλύτερη κατάσταση βρίσκεται η τράπεζα, καθώς 

υποδηλώνει υψηλούς τόκους από έσοδα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μεγάλη ρευστότητα της 

τράπεζας, ώστε να χορηγηθούν πολλά δάνεια και να εισπραχθούν πολλοί τόκοι.  

 

Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας Τραπεζών : 

 

Δείκτης Tier 1 Capital Ratio : 

Ο δείκτης κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης των τραπεζών μετρά τη χρηματοοικονομική ισχύ 

μίας τράπεζας. Καθιερώθηκε για να είναι ικανές οι τράπεζες να προφυλαχθούν από τυχόν 

απρόβλεπτες ζημίες και στην Ελλάδα από την 1
η
 Ιανουαρίου του 2014 ορίστηκε στο επίπεδο 

του 6%, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/36/ΕΕ.  

 

Δείκτης Σταθμισμένων στον Κίνδυνο Κεφαλαίων :  

 

 ύ           ί  

        έ         ί         ά    
 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω τύπο, ως δείκτης σταθμισμένων στον κίνδυνο 

κεφαλαίων των τραπεζών θεωρείται το πηλίκο του συνόλου των κεφαλαίων τους προς τα 

σταθμισμένα στον κίνδυνο κεφάλαια. Μας δείχνει τη σχέση των πρώτων με τα κεφάλαια τα 

οποία η κάθε τράπεζα έχει φροντίσει να κρατήσει ασφαλή απέναντι στους διάφορους 

κινδύνους. Όσο μικρότερος ο δείκτης αυτός, σε τόσο καλύτερη κατάσταση βρίσκεται μία 

τράπεζα, καθώς δείχνει πως η πλειοψηφία των κεφαλαίων της είναι ασφαλή από κινδύνους.  

 

Δείκτης Κοινών Ιδίων Κεφαλαίων προς Σύνολο Ενεργητικού :  

Όπως φανερώνει και το όνομά του ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος των κοινών κεφαλαίων μίας 

τράπεζας προς το σύνολο του ενεργητικού της. Μας δείχνει τι ποσοστό των στοιχείων του 

ενεργητικού μίας τράπεζας μπορεί να περιέλθει στα χέρια αυτών στους οποίους η τράπεζα 

χρωστάει σε περίπτωση πτώχευσης της τράπεζας. Όσο υψηλότερο το πηλίκο αυτό, τόσο 

μεγαλύτερο το ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού που ανήκει στην ίδια την τράπεζα και 

στο οποίο δεν έχουν δικαιώματα οι επενδυτές σε περίπτωση χρεοκοπίας. Άρα, μία τράπεζα με 

υψηλή τιμή στο παραπάνω πηλίκο μπορεί να θεωρηθεί πιο αυτόνομη και έχει εξασφαλισμένη 

την περιουσία της. 
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Δείκτες Ποιότητας Δανείων των Τραπεζών : 

 

Προβλέψεις Δανείων προς Σύνολο Δανείων : 

Με αριθμητή τις προβλέψεις για απώλειες από δάνεια και παρονομαστή το σύνολο των 

δανείων μίας τράπεζας, ο δείκτης αυτός μας δείχνει την εκτίμηση μίας τράπεζας για την 

πορεία ανάκτησης των κεφαλαίων που έχει δανείσει, βάσει των δυσκολιών που έχουν 

εμφανίσει στην αποπληρωμή δανείων οι δανειολήπτες πελάτες της. Η ικανότητα της 

διοίκησης μίας τράπεζας να προβλέπει τέτοιου είδους ζημίες, δηλαδή να προβλέπει και να 

μετρά τον κίνδυνο είναι μία ικανότητα η οποία θα μπορεί να τη θωρακίσει ενάντια ακόμα και 

στην πλήρη καταστροφή.  

 

Μη – Εξυπηρετούμενα Δάνεια προς Σύνολο Δανείων :  

Με τον όρο μη – εξυπηρετούμενα δάνεια εννοούμε τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια, εκείνα που 

οι δανειολήπτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Για μία τράπεζα αποτελούν ζημία κι ένας 

υψηλός τέτοιος δείκτης δείχνει κακή ποιότητα δανείων.  

 

Δείκτες Ρευστότητας των Τραπεζών:  

 

Σύνολο Δανείων προς Σύνολο Καταθέσεων : 

Ένας υψηλός τέτοιος δείκτης υποδηλώνει πως η τράπεζα δανείζει περισσότερα κεφάλαια από 

αυτά τα οποία έχει στη διάθεσή της από τις καταθέσεις που έχει προσελκύσει με αποτέλεσμα 

να κινδυνεύει από έλλειψη ρευστότητας στην περίπτωση μίας μεγάλου όγκου ανάληψης ή 

μίας μαζικής ανάληψης.  

 

Σύνολο Δανείων προς Σύνολο Ενεργητικού :  

Όπως και ο δείκτης συνόλου δανείων προς το σύνολο των καταθέσεων, που αναφέρθηκε 

παραπάνω, έτσι και αυτός θα πρέπει να διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα για να έχει η τράπεζα 

την κατάλληλη ρευστότητα για να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ακόμα και σε 

δύσκολες καταστάσεις.  
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Ως η σημαντικότερη δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θεωρείται η παροχή 

δανείων, αφού  αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων τους. Μία ματιά στον αριθμό και το μέγεθος 

των δανείων που παρέχει μία τράπεζα ετησίως, σε σύγκριση πάντα με τα χρηματικά της 

διαθέσιμα και τον όγκο των καταθέσεων σε αυτή, μας δείχνει τόσο το μέγεθος των εσόδων 

της, και μάλιστα σε σύγκριση με τα έξοδά της, όσο και την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού 

κοινό προς αυτή. Το γεγονός αυτό φανερώνει τα κύρος της στην αγορά. 

Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο δε συμπεριλαμβάνεται στους παραπάνω δείκτες αλλά είναι 

υψίστης σημασίας για την αξιολόγηση των τραπεζών είναι ο αριθμός των εργαζομένων τους. 

Ο αριθμός των εργαζομένων σε μία τράπεζα είναι ένα στοιχείο μεγάλης σημασίας για το ευρύ 

κοινό και τους υποψήφιους επενδυτές, καθώς και μόνο από αυτόν ο κάθε ενδιαφερόμενος 

μπορεί να εξάγει συμπεράσματα για τον όγκο των εργασιών της τράπεζας. Μπορεί να γίνει 

εύκολα κατανοητό πως όσο μεγαλύτερος ο όγκος των εργασιών ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος , τόσο μεγαλύτερες και οι ανάγκες του σε προσωπικό. Επομένως, ένας σταθερός 

και υψηλός ( ή ακόμα καλύτερα αυξανόμενος) αριθμός εργαζομένων διαχρονικά σε μία 

τράπεζα , υποδηλώνει την υγιή  λειτουργία της και μειώνει τις πιθανότητες παύσης των 

δραστηριοτήτων της.  

Αν δε ο αριθμός αυτός μελετηθεί συνδυαστικά με των όγκο και το είδος των εργασιών της 

τράπεζας, μπορεί να μας δώσει μία πλήρη εικόνα της απόδοσης της τράπεζας και της 

αποτελεσματικότητας τόσο της διοίκησής της, όσο και των εργαζομένων της.  

Η μελέτη αυτή του αριθμού των εργαζομένων μίας τράπεζας σε συνδυασμό με τον όγκο των 

δανείων που αυτή παρέχει μας δίνει έναν εξίσου σημαντικό αριθμοδείκτη με αυτούς που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω και χρησιμοποιείται επίσης για την αξιολόγηση μίας τράπεζας. 

Είναι ο Δείκτης Παραγωγικότητας των   Τραπεζών ,ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο του 

αριθμού των εργαζομένων της τράπεζας προς τον όγκο των δανείων. Μας δείχνει των όγκο 

δραστηριοτήτων που μπορεί να φέρει εις πέρας κάθε εργαζόμενος, δηλαδή την απόδοση του 

προσωπικού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Ο

 

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Με βάση τους δείκτες που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο θα γίνει στο παρόν 

κεφάλαιο μία μελέτη της πορείας της αποτελεσματικότητας των τραπεζών που επιλέχθηκαν 

για την παρούσα εργασία. Οι τράπεζες αυτές επιλέχθηκαν επειδή είναι οι μεγαλύτερες 

τράπεζες στην ελληνική και τη γερμανική αγορά αντίστοιχα. Η μελέτη αφορά την πενταετία 

2011 – 2015 και αποτελείται από το σχολιασμό της διαχρονικής πορείας των τραπεζών, 

καθώς και από τη σύγκριση μεταξύ τους. Η παρακάτω μελέτη βασίζεται τόσο σε στοιχεία που 

ελήφθησαν από τη βάση δεδομένων “Bloomberg” , όσο και σε στοιχεία που έχουν 

δημοσιεύσει οι τράπεζες στις ετήσιες οικονομικές τους αναφορές για τη συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο. Της ανάλυσης προηγείται μία συνοπτική παρουσίαση του προφίλ κάθε μίας 

εκ των έξι τραπεζών που μελετήθηκαν, με σκοπό την κατανόηση της σπουδαιότητας και των 

έξι αυτών τραπεζών για την ελληνική και τη γερμανική οικονομία αντίστοιχα.  

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: 
19

 

 

Η Εθνική Τράπεζα ήταν η πρώτη τράπεζα που δραστηριοποιήθηκε στο νεοελληνικό κράτος, 

όταν ιδρύθηκε το 1841. Από τότε και μέχρι σήμερα αποτελεί το σημαντικότερο ίσως κομμάτι 

του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, όντας ηγετική παρουσία στο χώρο, με 

παρουσία τόσο στα Βαλκάνια, όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.  

Στη γκάμα των λειτουργιών της συγκαταλέγονται πολυάριθμα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

και υπηρεσίες, που μπορούν να ικανοποιήσουν τις διαρκώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες 

ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.  

                                                             
19 https://www.nbg.gr/el/the-group/the-bank 
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Χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και προτιμάται από μεγάλο μερίδιο του ελληνικού 

καταναλωτικού και αποταμιευτικού κοινού και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 

ελέγχει το 25% της λιανικής τραπεζικής και διαθέτει 26% μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις.  

Στην Ελλάδα λειτουργούν 567 καταστήματα της Ε.Τ.Ε., ενώ παράλληλα υπάρχουν 1.456 

μηχανήματα αυτόματων αναλήψεων σε ολόκληρη τη χώρα για την άριστη εξυπηρέτηση των 

πελατών της. Τα τελευταία χρόνια ανταποκρινόμενη στους γρήγορους ρυθμούς της 

σύγχρονης ζωής έχει αναπτύξει υπηρεσίες Mobile και Internet Banking. Στο δίκτυο της η 

Ε.Τ.Ε. περιλαμβάνει ακόμα 541 καταστήματα στο εξωτερικό, ενώ ο Όμιλος απασχολεί 

συνολικά 20.052 εργαζόμενους. (στοιχεία 30/06/2016) 

 

Alpha Bank :
20

 

 

Ο Όμιλος Alpha Bank αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους του ελληνικού 

χρηματοοικονομικού τομέα, με παρουσία τόσο στην εγχώρια, όσο και στην διεθνή τραπεζική 

αγορά. Μητρική εταιρεία του ομίλου αποτελεί η Alpha Bank, η οποία ιδρύθηκε το 1879 από 

τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο. 

Στόχος της είναι η αξιοπιστία, η συνέπεια και η ταχύτητα στην τραπεζική εξυπηρέτηση και 

για το λόγο αυτό προσφέρει υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, 

που περιλαμβάνουν λιανική τραπεζική, τραπεζική μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς 

και διαχείριση κεφαλαίων. Ακόμα, ασχολείται με ασφαλιστικά προϊόντα, την επενδυτική 

τραπεζική και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.   

Η Alpha Bank προσμετρά 1.000 καταστήματα εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και έχει έναν από 

τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στην Ευρώπη. Η τράπεζα συγχωνεύτηκε 

με την Εμπορική Τράπεζα στις 28/06/2013, αύξησε το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 1,2 δις 

ευρώ στις 31/03/2014, ενώ στις 24/11/2015 έγινε ανακεφαλαιοποίησή της κατά 2.563 ευρώ. 

(στοιχεία 31/08/2016) 

 

Τράπεζα Πειραιώς :
21

 

 

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική 

τράπεζα, ενώ κατά το διάστημα από το  1975 εως το 1991 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο. Από 

το Δεκέμβριο του 1991 ιδιωτικοποιήθηκε και σήμερα κατέχει σπουδαία θέση στην ελληνική 

τραπεζική αγορά με μερίδιο 30% στα δάνεια και 27% στις καταθέσεις.  

                                                             
20 http://www.alpha.gr/page/default.asp?la=1&id=30 
21 http://www.piraeusbankgroup.com/el/group-profile/brief-profile 
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Έχει ως έδρα της την Αθήνα και παρουσία σε οκτώ χώρες των Βαλκανίων και της 

Ανατολικής Μεσογείου με 261 σημεία εξυπηρέτησης, όπου και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε περίπου έξι εκατ. Πελάτες. Σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία η τράπεζα απασχολεί σχεδόν 19 χιλιάδες εργαζόμενους. 

Από το 1998 εως και σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς έχει αποκτήσει και απορροφήσει τις 

δραστηριότητες αρκετών άλλων ελληνικών και ξένων τραπεζών κι έχει φτάσει να αποτελεί 

σύμφωνα με τους τελευταίους δείκτες επάρκειας κεφαλαίων μία από τις ισχυρότερες 

κεφαλαιακά τράπεζες σε όλη την Ευρώπη.  

Η τράπεζα προσφέρει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και προϊόντα, 

κατάλληλα για κάθε ανάλογη ανάγκη, ενώ διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στις μεσαίου 

μεγέθους επιχειρήσεις, στον αγροτικό τομέα (έπειτα από την εξαγορά της Αγροτικής 

Τράπεζας το 2012), στην Πράσινη Τραπεζική , όπως και την επενδυτική τραπεζική. (στοιχεία 

06/2016) 

 

Eurobank : 
2223

 

 

Η Eurobank ξεκίνησε την πορεία της όταν το 1990 ιδρύθηκε η Ευρωεπενδυτική Τράπεζα 

Α.Ε. που ειδικευόταν στους τομείς της επενδυτικής τραπεζικής και του Private Banking. 

Πλέον αποτελεί έναν σπουδαίο χρηματοοικονομικό οργανισμό που δραστηριοποιείται σε 

οκτώ συνολικά χώρες και απασχολεί 16.369 εργαζόμενους.  

Με ένα οργανωμένο δίκτυο 900 καταστημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό η Eurobank 

προσφέρεις υψηλής ποιότητας χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που 

ανταποκρίνονται σε κάθε είδους ανάγκη τόσο των ιδιωτών, όσο και των επιχειρήσεων. Στην 

Ελλάδα η τράπεζα λειτουργεί με δύο δίκτυα. Αυτό της Eurobank και αυτό του Νέου 

Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. 

Κοινωνικά ευαισθητοποιημένος ο όμιλος πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, 

παράγει και σημαντικό κοινωνικό έργο με ενέργειες και πρωτοβουλίες που στηρίζουν την 

Παιδεία, τον Πολιτισμό, την Νεανική Επιχειρηματικότητα και την προστασία του 

περιβάλλοντος.  

Η τράπεζα Eurobank προχώρησε σε ανακεφαλαιοποίηση το 2013 και αύξηση του μετοχικού 

της κεφαλαίου κατά 2.864 εκατ. Ευρώ το Μάιο του 2014. (στοιχεία 06/2016) 

Deutsche Bank :  

 

                                                             
22 https://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Bank_Profile_GR.pdf 
23 https://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=1294 
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Η Deutsche Bank ιδρύθηκε το 1870 στο Βερολίνο. Πραγματικός της ιδρυτής θεωρείται ο 

Adelbert Delbrück, ο οποίος αποτελούσε την κινητήριο δύναμή της. Είναι μία τράπεζα 

παγκόσμιας εμβέλειας με ηγετική θέση στη γερμανική αγορά. Διαθέτει 2.790 

υποκαταστήματα σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως, 1.827 εκ των οποίων 

λειτουργούν στη Γερμανία. Δραστηριοποιείται κυρίως στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, 

αλλά και στην Ασία και τη Λατινική Αμερική.
24

 Η παγκόσμια δράση της ξεκίνησε τη διετία 

1909 - 10, οπότε και άνοιξε τα πρώτα της υποκαταστήματα στην Κωνσταντινούπολη και τις 

Βρυξέλλες.
25

 

Στην ετήσια αναφορά της για το οικονομικό έτος 2015 η Deutsche Bank παρουσιάζει μία 

αρκετά μεγάλη αύξηση του προσωπικού της. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στην 

τράπεζα ανέρχονται πλέον στους 101.104
26

  και είναι 149 διαφορετικών εθνικοτήτων
27

. Η 

Deutsche Bank θεωρεί πως η διαφορετικότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη 

μακροχρόνια επιτυχία της, και για το λόγο αυτό φροντίζει να επιλέγει τους ικανότερους 

υπαλλήλους χωρίς να λαμβάνει υπόψη την καταγωγή, το φύλο, τις πολιτικές ή θρησκευτικές 

τους πεποιθήσεις. Εξάλλου είναι ο καλύτερος τρόπος να γνωρίσει ξένες αγορές και να 

ανταποκριθεί στις χρηματοπιστωτικές ανάγκες τους. 

Όπως κάθε εμπορική τράπεζα ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων της αφορά τη λιανική 

τραπεζική. Εξυπηρετεί ιδιώτες, θεσμικούς επενδυτές, αλλά και μικρού και μεσαίου μεγέθους 

επιχειρήσεις και στις υπηρεσίες και τα προϊόντα της συγκαταλέγονται οι λήψη καταθέσεων, η 

παροχή δανείων, η επενδυτική συμβουλευτική και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. 

Τέλος, κατανοώντας τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας στην τραπεζική, η Deutsche Bank 

παρέχει στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες e-banking και mobile banking, που 

διευκολύνουν τη λειτουργία της παγκοσμίως και τους πελάτες της στο εξωτερικό.  

 

Commerzbank :  

 

Η Commerzbank είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στη Γερμανία μετά την 

Deutsche Bank, με δράση κυρίως στη Γερμανία και την Πολωνία, αλλά και σε περισσότερες 

από 50 χώρες, όπως η Ελβετία, το Λουξεμβούργο και το Λονδίνο. Το 1870 ιδρύθηκε στο 

Αμβούργο από μία ομάδα εμπόρων, εμπορικών τραπεζιτών και ιδιωτών τραπεζιτών η 

Commerz- und Disconto-Bank, η σημερινή  Commerzbank.
28

 

Σύμφωνα με την ετήσια αναφορά που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της η Commerzbank στις 

31/12/2015, φαίνεται πως η τράπεζα απασχολεί στα 1.389
29

 υποκαταστήματά της συνολικά 

                                                             
24 https://www.db.com/company/de/globales-netzwerk.htm  
25 https://www.db.com/company/de/media/Deutsche-Bank-Geschichte--Chronik-von-1870-bis-heute.pdf  
26 https://hr-report.db.com/2015/en/servicepages/downloads/files/dbhr2015_entire.pdf , Σελίδα : 33 
27 https://hr-report.db.com/2015/en/servicepages/downloads/files/dbhr2015_entire.pdf , Σελίδα : 13  
28 https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/konzern/geschichte/Standard__default_template_.html  
29https://www.commerzbank.com/en/hauptnavigation/konzern/commerzbank_im__berblick/commerzbank_u

eberblick.html  

https://www.db.com/company/de/globales-netzwerk.htm
https://www.db.com/company/de/media/Deutsche-Bank-Geschichte--Chronik-von-1870-bis-heute.pdf
https://hr-report.db.com/2015/en/servicepages/downloads/files/dbhr2015_entire.pdf
https://hr-report.db.com/2015/en/servicepages/downloads/files/dbhr2015_entire.pdf
https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/konzern/geschichte/Standard__default_template_.html
https://www.commerzbank.com/en/hauptnavigation/konzern/commerzbank_im__berblick/commerzbank_ueberblick.html
https://www.commerzbank.com/en/hauptnavigation/konzern/commerzbank_im__berblick/commerzbank_ueberblick.html
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51.305 υπαλλήλους, από τους οποίους οι 38.905 εργάζονται στη Γερμανία και οι υπόλοιποι 

12.400 στο εξωτερικό.
30

  

 Στα πλαίσια των λειτουργιών της βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει 

κάθε εμπορική τράπεζα και στόχος της είναι η υψηλή ποιότητα αυτών. Παρέχει στους 

συνολικά 16 εκατ. ιδιώτες πελάτες της και στις 1 εκατ. επιχειρήσεις που εξυπηρετεί 

ολοκληρωμένες λύσεις σε ζητήματα τραπεζικής και κεφαλαιαγοράς, σημειώνοντας για το 

οικονομικό έτος 2015 καθαρά έσοδα ύψους 9,8 δις δολαρίων.
31

 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Ξεκινώντας με τους δείκτες επίδοσης που χαρακτηρίζουν μία τράπεζα, γίνεται αναφορά 

στους τρεις βασικότερους από αυτούς που είναι ο δείκτης απόδοσης στοιχείων ενεργητικού, ο 

δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και το καθαρό περιθώριο επιτοκίου. Στο διάγραμμα 5.1 

φαίνεται η πορεία του δείκτη ROA για όλες τις παραπάνω τράπεζες.  

 

Οι δύο γερμανικές τράπεζες Deutsche Bank και  Commerzbank φαίνεται πως σημείωσαν 

δείκτες ROA σχεδόν μηδενικούς για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με την πρώτη να 

σημειώνει αρνητική τιμή μόνο το 2011 και τη δεύτερη μόνο το 2014. Αυτό σημαίνει πως τα 

στοιχεία του ενεργητικού της δεν απέδιδαν τις χρονιές αυτές. Αντιθέτως, οι αρνητικές αυτές 

τιμές του ROA για την Deutsche Bank και την Commerzbank δείχνουν πως για τα 

συγκεκριμένα έτη σημειώθηκαν ζημίες  

Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες παρατηρήθηκε πως δύο ήταν οι τράπεζες που ξεχώρισαν 

και αυτό για το οικονομικό έτος 2013, οπότε και σημείωσαν τους υψηλότερους δείκτες  ROA 

που παρατηρήθηκαν σε ολόκληρη την πενταετία. Η τράπεζες αυτές είναι η Τράπεζα Πειραιώς 

με δείκτη 3,155% και η Alpha Bank με δείκτη ίσο με 4,429%. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν 

μεγάλη κερδοφορία των δύο αυτών τραπεζών και υποδηλώνουν μία διοίκηση πολύ ικανή στη 

διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού των τραπεζών. Παρ’ όλα αυτά η Τράπεζα Πειραιώς 

μαζί με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος σημείωσαν το 2015 τους χαμηλότερους δείκτες σε 

όλη τη μελετούμενη χρονική περίοδο, ενώ ο δείκτης της Eurobank αν και ακολούθησε 

σχετικά σταθερή πορεία, ήταν αρνητικός και τα πέντε έτη. Γεγονός που σημαίνει ότι η 

λειτουργία της τράπεζας την τελευταία πενταετία ήταν ζημιογόνα. Θα μπορούσε λοιπόν 

κανείς να πει πως η διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών είναι 

εντελώς αναποτελεσματική και βλάπτει την πορεία τους, αφού τις περισσότερες χρονιές οι 

ελληνικές τράπεζες σημείωσαν ζημίες.  

                                                             
30 https://www.commerzbank.de/media/de/aktionaere/haupt/2016_5/geschaeftsbericht_2015.pdf , Σελίδα : 2 
31 https://www.commerzbank.de/media/de/aktionaere/haupt/2016_5/geschaeftsbericht_2015.pdf , Σελίδα : 3 

https://www.commerzbank.de/media/de/aktionaere/haupt/2016_5/geschaeftsbericht_2015.pdf
https://www.commerzbank.de/media/de/aktionaere/haupt/2016_5/geschaeftsbericht_2015.pdf
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Γίνεται εύκολα κατανοητό πως η διοίκηση των δύο γερμανικών τραπεζών είναι πιο ικανή στη 

διαχείριση των στοιχείων ενεργητικού που κατέχουν, μιας και οι ROA και των δύο δεν είχαν 

σημαντικές μεταβολές, γεγονός πολύ κρίσιμο για την προσέλκυση επενδυτών και πελατών  

και ήταν στην πλειοψηφία των ετών θετικοί.   
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Στο παραπάνω διάγραμμα η εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο γερμανικές τράπεζες είναι 

παρόμοια με αυτήν του δείκτη ROA. Οι τιμές των δεικτών ROE και των δύο τραπεζών αν και 

πιο υψηλές από αυτές του ROA, ακολούθησαν σταθερή πορεία και σημείωσαν μόνο δύο 

αρνητικές τιμές στο σύνολό τους. Από αυτό συμπεραίνει κανείς πως η διοίκηση διαχειρίζεται 

πιο αποτελεσματικά τα ίδια της κεφάλαια, απ’ ότι το σύνολο του ενεργητικού της και αυτό 

αποδίδει περισσότερο.  

Ρίχνοντας μία ματιά στην πορεία των ελληνικών τραπεζών παρατηρούμε πως είναι λίγες οι 

θετικές τιμές που σημείωσαν οι δείκτες ROE, κάτι που εύκολα εξηγείται μιας και ο δείκτης 

ROA των ελληνικών τραπεζών ήταν επί των πλείστων αρνητικός εξαιτίας των ζημιών που 

αυτές σημείωσαν. Η Alpha Bank  σημείωσε τον υψηλότερο δείκτη για ολόκληρη την 

πενταετία ανάμεσά στα τέσσερα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα που εξετάστηκαν. Έναν 

δείκτη μάλιστα αρκετά κοντά στη μονάδα, γεγονός που υποδηλώνει πως η διοίκησή της 

επανεξέτασε τον τρόπο που διαχειριζόταν τα κεφάλαιά της, καθώς ο δείκτης τις 

προηγούμενες δύο χρονιές ήταν αρνητικός.  

Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε είναι το ίδιο με αυτό για τον δείκτη ROA, αφού η 

Deutsche Bank και η Commerzbank διατήρησαν την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους 

σχετικά σταθερή και θετική.  

 

Μελετώντας τον τρίτο βασικότερο δείκτη επίδοσης των τραπεζών, το καθαρό περιθώριο 

επιτοκίου, όπως αυτός εμφανίζεται στο διάγραμμα 5.3 παρατηρούμε πως όλες οι τράπεζες, 

τόσο οι ελληνικές, όσο και οι γερμανικές, σημείωσαν θετικές τιμές. Αυτό σημαίνει πως και οι 

έξι τράπεζες είχαν αρκετά υψηλό επίπεδο ρευστότητας ώστε να χορηγήσουν τέτοιο όγκο 

δανείων, που τους εξασφάλισε υψηλότερους τόκους εσόδων απ’ ότι τόκους εξόδων. 

Εισπράττοντας περισσότερους τόκους από όσους κατέβαλαν, και η οι έξι τράπεζες θα 

μπορούσαν να θεωρηθούν αποτελεσματικές σον αφορά τη διαχείριση των ρευστών 

διαθεσίμων τους.  

Στο διάγραμμα φαίνεται πως η Deutsche Bank και η Commerzbank τήρησαν μία πιο 

συντηρητική γραμμή στη χορήγηση δανείων. Αυτό γίνεται αντιληπτό αφού ναι μεν 

σημείωσαν θετικούς δείκτες καθαρού περιθωρίου επιτοκίου, αλλά επίσης τους χαμηλότερους 

κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. 

Η ΕΤΕ ξεχωρίζει τόσο ανάμεσα στις ελληνικές, όσο και στο σύνολο των τραπεζών που 

μελετήθηκαν, αφού το 2015 σημειώνει καθαρό περιθώριο επιτοκίου 3,8%, τον υψηλότερο 

που παρατηρήθηκε. Η τιμή αυτή του δείκτη θα μπορούσε να έχει δύο όψεις. Από τη μία, τη 

θετική πλευρά, φαίνεται πως η ΕΤΕ διαχειρίστηκε εύστοχα τα διαθέσιμά της κατά της 

χορήγηση δανείων το 2015. Από την άλλη όμως θα μπορούσε να πει κανείς πως η διαχείριση 

αυτή ήταν απερίσκεπτη, αν ληφθούν υπόψη οι τιμές των δεικτών ROA και ROE που 

σημείωσε.  
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Συνεχίζοντας με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των  παραπάνω τραπεζών, μελετήθηκε 

ο κυριότερος εξ’ αυτών, ο οποίος είναι ο δείκτης Tier 1 Capital Ratio. Σύμφωνα με τα 

δεδομένα τους διαγράμματος 5.4 που ακολουθεί το τελευταίο έτος η Τράπεζα Πειραιώς 

σημείωσε τον χαμηλότερο δείκτη ολόκληρης της πενταετίας ανάμεσα στις έξι τράπεζες της 

μελέτης. Μάλιστα, ο δείκτης αυτός είχε τιμή κατά πολύ μικρότερη του 6%, που έχει ορισθεί 

ως κατώτατη τιμή. Αυτό κάνει εμφανή την ευαισθησία και την έκθεση της τράπεζας σε 

απρόσμενες ζημίες, από τις οποίες δεν είναι ικανή να προφυλαχθεί. Σε περίπτωση μίας 

τέτοιας ζημίας η τράπεζα δε θα είναι ικανή να ανταπεξέλθει και είναι πολύ πιθανό να 

οδηγηθεί στην καταστροφή.  

Η ίδια τράπεζα σημειώνει τον υψηλότερο δείκτη Tier 1 το έτος 2011, ενώ όλες οι υπόλοιπες 

τράπεζες σημείωσαν θετικές τιμές οι οποίες μάλιστα ξεπερνούσαν το 6%. Παρατηρήθηκε 

ακόμα πως οι δύο γερμανικές τράπεζες και η Eurobank, ήταν οι τρεις τράπεζες που είχαν 

αρκετά υψηλό δείκτη σε όλα τα έτη, γεγονός που τις καθιστά πολύ καλά θωρακισμένες 

ενάντια σε απρόβλεπτους κινδύνους που ίσως αντιμετωπίσουν.   

 

Στο διάγραμμα 5.5 που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία των σταθμισμένων στον κίνδυνο 

κεφαλαίων των έξι υπό εξέταση τραπεζών. Οι τιμές του δείκτη αυτού φαίνεται να 

ακολουθούν παρόμοια πορεία με αυτές του   Tier 1, μόνο που είναι σε γενικές γραμμές 

ελαφρώς υψηλότερες. 

 Η Τράπεζα Πειραιώς είναι και πάλι αυτή που σημειώνει τη χαμηλότερη τιμή, ενώ ο δείκτης 

της γερμανικής Commerzbank ξεπερνά αυτόν της επίσης γερμανικής Deutsche Bank. 

Μάλιστα, η πρώτη σημειώνει το 2013 και την υψηλότερη τιμή σταθμισμένων στον κίνδυνο 

κεφαλαίων για ολόκληρη τη χρονική περίοδο εξέτασης, με τιμή δείκτη 19,2%. Γεγονός που 

την καθιστά την ασφαλέστερη τράπεζα από τις έξι για τη συγκεκριμένη περίοδο.  

 

Η πορεία των τραπεζών σχετικά με τον τελευταίο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που 

αναφέρθηκε στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται στο διάγραμμα 5.6..  Παρατηρώντας το 

γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η πορεία του συνόλου των τραπεζών που μελετήθηκαν 

βελτιώθηκε κατά την πορεία της πενταετίας 2011 – 2015.  

Φαίνεται πως ξεκίνησαν την πορεία τους με υψηλή μόχλευση, η οποία στην πορεία μειώθηκε. 

Σύμφωνα με το διάγραμμα στην καλύτερη θέση βρισκόταν καθ’ όλη την πενταετία η  

Deutsche Bank, η οποία σημείωσε σταθερή πορεία και χαμηλές τιμές. 
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Σπουδαίας σημασίας είναι και οι δείκτες ποιότητας δανείων των τραπεζών, που συμβάλουν 

σημαντικά στη λήψη των αποφάσεων πολλών πελατών και επενδυτών. Οι κυριότεροι είναι ο 

λόγος των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια προς το σύνολο των δανείων και ο λόγος των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων μίας τράπεζας.  

 

 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 5.7 το κλίμα στη γερμανική αγορά φαίνεται να είναι πολύ 

καλύτερο, αφού οι Deutsche Bank και Commerzbank προβλέπουν σχεδόν μηδενικές ζημίες 

από επισφαλή δάνεια, ενώ οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες αναμένουν αρκετές απώλειες. Τα 

στοιχεία αυτά δείχνουν τη δυσκολία στις πληρωμές που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην 

ελληνική οικονομία και δε θα μπορούσε να αφήσει ανέπαφο τον τραπεζικό κλάδο.  

Αντίθετα στη γερμανική αγορά φαίνεται να επικρατεί ένα πιο σταθερό κλίμα και οι 

δανειολήπτες να μπορούν να ανταπεξέρχονται με μεγαλύτερη ευκολία στις υποχρεώσεις τους 

απέναντι στις τράπεζες.  

 

Το διάγραμμα 5.8 παρουσιάζει την πορεία του δεύτερου δείκτη ποιότητας των δανείων των 

υπό εξέταση τραπεζών, που δείχνει το ποσοστό του συνόλου των δανείων που έχει χορηγήσει 

μία τράπεζα και είναι αδύνατον να αποπληρωθούν.  

 

Και στα στοιχεία αυτά φαίνεται η καλύτερη δυνατότητα των δανειοληπτών των γερμανικών 

τραπεζών να επιστρέψουν στις τράπεζες τα χρήματα που δανείστηκαν.  Τα ποσοστά των 

«κόκκινων» δανείων, όπως ονομάζονται, τα οποία καλούνται να αντιμετωπίσουν η Deutsche 

Bank και η Commerzbank είναι σχεδόν μηδενικά και σαφώς κατά πολύ μικρότερα από αυτά 

με τα οποία έχουν έρθει αντιμέτωπες οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία πέντε χρόνια.  

Θα μπορούσε να πει κανείς πως η εξέλιξη αυτή των δανείων που χορήγησαν οι ελληνικές 

τράπεζες οφείλεται εν μέρει στην ιδιαίτερα χαλαρή πολιτική χορήγησης δανείων που αυτές 

ακολουθούσαν.   

Έτσι, φαίνεται στο διάγραμμα πως παρ’ όλη την καθοδική πορεία των ποσοστών των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, αυτά βρίσκονται ακόμα σε αρκετά υψηλά επίπεδα και θέτουν σε 

κίνδυνο τη λειτουργία των τραπεζών. Στη δυσχερέστερη κατάσταση την περίοδο που 

εξετάστηκε βρίσκεται η  Alpha Bank, η οποία σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά μη 

εξυπηρετούμενων δανείων.  
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Τέλος, μελετήθηκαν δύο δείκτες ρευστότητας των τραπεζών, που μας έδωσαν σημαντικά 

στοιχεία για την άνεση κινήσεών τους. Στα διαγράμματα 5.9 και 5.10 που ακολουθούν 

παρουσιάζεται ο λόγος του συνόλου των δανείων που χορήγησαν οι έξι υπό εξέταση τράπεζες 

προς το σύνολο των καταθέσεων που έλαβαν και το σύνολο του ενεργητικού τους αντίστοιχα.  

 

Το πηλίκο του συνόλου των δανείων που χορηγήθηκαν από μία τράπεζα προς το σύνολο των 

καταθέσεων που αυτή έλαβε μας δείχνει το ποσοστό των καταθέσεων που η τράπεζα 

μετέτρεψε σε δανειακά κεφάλαια. Έτσι, βάσει των στοιχείων του διαγράμματος 5.9 οι 

ελληνικές τράπεζες δανείζουν κεφάλαια κατά πολύ μεγαλύτερα από τις καταθέσεις που 

λαμβάνουν. Τα στοιχεία αυτά μπορεί όμως να είναι απόρροια του συνδυασμού των δανείων 

που χορηγήθηκαν πριν από το 2011 και ακόμα βρίσκονται σε στάδιο αποπληρωμής, και της 

μεγάλης ανάληψης καταθέσεων που έχει λάβει χώρα στην Ελλάδα και προκλήθηκε από το 

κλίμα οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια.  

Τα μικρότερα ποσοστά και την πιο σταθερή πορεία εμφανίζει και σε αυτόν τον δείκτη η 

Deutsche Bank, ενώ η Commerzbank φαίνεται να αυξάνει διαρκώς τα δάνεια που χορηγεί σε 

σχέση με τις καταθέσεις που λαμβάνει. Αυτό είναι πιθανόν να οφείλεται είτε στη χάραξη μίας 

πιο χαλαρής πολιτικής στη χορήγηση δανείων εκ μέρους της τράπεζας, είτε στην μείωση του 

ύψους των καταθέσεων που αυτή διαχειρίζεται.  

 

Το τελευταίο διάγραμμα, το διάγραμμα 5.10, δείχνει την πορεία του πηλίκου του συνόλου 

δανείων των έξι τραπεζών προς το σύνολο ενεργητικού τους για τα έτη 2011 εως 2015. Και 

αυτός ο δείκτης όπως και ο προηγούμενος έλαβε μόνο θετικές τιμές και για τις έξι τράπεζες. 

Εδώ βέβαια τα πράγματα είναι καλύτερα καθώς καμία τράπεζα τα προηγούμενα έξι χρόνια 

δεν ξεπέρασε το 91% που σημείωσε η Τράπεζα Πειραιώς το 2013, σε αντίθεση με το λόγο 

δανείων προς καταθέσεις που έλαβε τιμή εως και 186,9% στην ίδια τράπεζα το 2015. Ο λόγος 

θα μπορούσε να πει κανείς πως είναι το γεγονός πως το πηλίκο αυτό συμπεριλαμβάνει όλες 

τις απαιτήσεις που έχει οι τράπεζα από τους συναλλασσόμενούς της και όχι μόνο τις 

καταθέσεις. Έτσι, το ποσοστό των δανείων που έχει χορηγήσει είναι αισθητά μικρότερο σε 

σχέση με όλα τα διαθέσιμά της, χρηματικά και μη.  

Παρατηρείται και σε αυτόν το δείκτη μία σημαντική διαφορά στην κίνηση των γερμανικών 

και των ελληνικών τραπεζών. Οι πρώτες σημειώνουν χαμηλότερες τιμές από τις δεύτερες και 

η  Deutsche Bank βρίσκεται και πάλι στην πιο πλεονεκτική θέση.  

Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες παρατηρήθηκε πως, παρά τις μεταβολές που είχε ο 

δείκτης καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης πενταετίας, μόνο η Eurobank κατάφερε να 

μειώσει τις τιμές του δείκτη, και άρα να βελτιώσει τη θέση της. Αντιθέτως, οι τιμές του 

δείκτης της ΕΤΕ, που ξεκίνησε την πενταετία με το χαμηλότερο δείκτη ανάμεσα στις 

ελληνικές τράπεζες, βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες κατά τα πέντε προηγούμενα έτη και 

κατέληξαν στο 73,7% το 2015. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Έπειτα από όσα παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα πως σε γενικές γραμμές οι δύο γερμανικές τράπεζες, Deutsche Bank και 

Commerzbank, σημείωσαν επίπεδα αποτελεσματικότητας αισθητά υψηλότερα από 

αυτά των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών καθ’ όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

πενταετίας. Αυτό γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι οι τιμές των δεικτών που 

μελετήθηκαν για τις δύο τράπεζες αυτές ήταν καλύτερες από αυτές των δεικτών της 

ΕΤΕ, της Τράπεζας Πειραιώς, της Eurobank και της Alpha Bank. Τα αποτελέσματα 

αυτά όμως δε θα μπορούσαν να γενικευθούν και να χαρακτηρίσουν ολόκληρο το 

γερμανικό και ελληνικό τραπεζικό κλάδο, καθώς αυτοί δε μελετήθηκαν στο σύνολό 

τους αλλά μόνο ένα δείγμα από αυτούς.  

Η απουσία παρόμοιων μελετών από τη διεθνή αρθρογραφία, που έγινε και η αιτία για 

την παρούσα έρευνα, δυστυχώς δεν είναι και η μοναδική. Λείπουν επίσης μελέτες με 

θέμα τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των ελληνικών τραπεζών με τράπεζες 

οποιασδήποτε άλλης χώρας. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γίνει μία μελέτη ίδιου 

τύπου που να συγκρίνει τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα με τα ελβετικά που 

θεωρούνται αν όχι τα καλύτερα, από τα καλύτερα της Ευρώπης. Επιπλέον, 

ενδιαφέρον θα είχε η σύγκρισή τους με τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα λειτουργούν υπό εντελώς διαφορετικό καθεστώς.     
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