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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, νη αιιαγέο πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε θαζψο θαη ν απμαλφκελνο 

αληαγσληζκφο ηφζν ζηελ εγρψξηα φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο, απνηεινχλ 

θαηαζηάζεηο πνπ πξνθάιεζαλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηε δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Έλλνηεο ζπλπθαζκέλεο κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη ε Κεξδνθνξία, ε Απνηειεζκαηηθφηεηα, ε Σπγθέληξσζε θαη ν 

Αληαγσληζκφο. Οη παξαπάλσ έλλνηεο είλαη μερσξηζηέο - κνλαδηθέο, αιιά ππάξρνπλ 

θάπνηεο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, έγηλαλ κεηξήζεηο ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007, 

βαζηζκέλεο ζηνλ ππνινγηζκφ αξηζκνδεηθηψλ γηα 17 πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. 

 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

κεηψζεθε παξνδηθά ην 2006 θαη απμήζεθε ην 2007, φηαλ ρξεζηκνπνηήζακε ην κέζν 

φξν ηνπ δείγκαηνο, ελψ έθηαζε ηε κέγηζηε ηηκή ηεο ην 2006, φηαλ ρξεζηκνπνηήζακε 

ηε δηάκεζν. Σα απνηειέζκαηα γηα ηελ θεξδνθνξία ήηαλ γεληθψο αζαθή, αιιά αμίδνπλ 

πξνζνρήο νη ζπλερψο απμαλφκελεο δηαθνξέο πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο. ηε ζπλέρεηα παξαηεξήζακε φηη θαηά ηελ πεξίνδν απηή νη 

ηξάπεδεο έγηλαλ ρεηξφηεξεο ζηε δηαρείξηζε ησλ εμφδσλ ηνπο, γεγνλφο πνπ σζνχζε ηελ 

θεξδνθνξία πξνο ηε κε επηζπκεηή θαηεχζπλζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο βειηηψζεθαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη αχμεζαλ ζπγρξφλσο 

ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν, δίλνληαο ψζεζε ζηελ θεξδνθνξία ηνπο. ε επίπεδν 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ην 

ιφγν ιεηηνπξγηθά έμνδα/ιεηηνπξγηθά έζνδα, αιιά αχμεζαλ ηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη 

δηνίθεζεο σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο. πλαγεξκφο ρηππάεη γηα ηξάπεδεο 

πνπ εκθαλίδνπλ πςειέο ηηκέο ηνπ ηειεπηαίνπ δείθηε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο κεηψλεηαη αηζζεηά, κε ηηο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο θαη άιιεο 

λενζχζηαηεο λα δηεθδηθνχλ κεξίδηα αγνξάο ησλ κεγάισλ. Σέινο, κεηψλεηαη ην 

άλνηγκα επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ-θαηαζέζεσλ, ην νπνίν θαζηζηά καδί κε ηα παξαπάλσ 

ηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά πην αληαγσληζηηθή απ’ φηη ζην παξειζφλ.      
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Απψηεξνο ζθνπφο ηεο ελ ιφγσ δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη 

ηελ ηξέρνπζα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαζψο 

θαη ην επίπεδν αληαγσληζκνχ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δπηκέξνπο ζηφρνη 

είλαη ε κέηξεζε ησλ παξαπάλσ κεγεζψλ κέζσ αξηζκνδεηθηψλ, ε δηαρξνληθή ηνπο 

εμέιημε θαζψο θαη ν εληνπηζκφο ησλ παξαγφλησλ πνπ πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ηα 

κεγέζε απηά. ην θαηψθιη ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, ζηo ζθφπειν 

απζηεξψλ Οδεγηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ζηε ζθηά έληνλσλ ζπδεηήζεσλ γηα ππεξθέξδε ησλ ηξαπεδψλ, ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε απνζαθήληζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ. 

 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίεο παξνπζηάδνληαη ηα γεληθά ζηνηρεία ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε 

αλαδξνκή απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 έσο ζήκεξα θαη εληνπίδνληαη νη δηαθνξέο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ. Αθνινπζεί ε δηάξζξσζε θαη ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Σέινο, παξνπζηάδνληαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία θαζψο θαη ηα θξίζηκα ζεκεία γηα ηελ έθξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζην κέιινλ. ην δεχηεξν θεθάιαην, αλαιχνληαη νη έλλνηεο ηεο 

ζπγθέληξσζεο, ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηεο θεξδνθνξίαο. Πνηθίιεο κειέηεο ηεο 

ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο είηε αλαθέξνληαη ζηνπο ηξφπνπο κέηξεζεο ησλ 

παξαπάλσ κεγεζψλ είηε εθζέηνπλ ηα απνηειέζκαηα – κεηξήζεηο ηνπο γηα 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, παξαηίζεληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο έξεπλαο γηα 17 πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο, πνπ 

θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2005-2007. Πξνεγήζεθε ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο θαη ν 

ππνινγηζκφο αξηζκνδεηθηψλ θεξδνθνξίαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζχληνκε αλαδξνκή ζηελ Διιάδα ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ, ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο πεξηφδνπο - ζηαζκνχο ζηηο 

νπνίεο δηακνξθψλεηαη θαη εμειίζζεηαη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σελ πξψηε 

πεξίνδν, πνπ εθηείλεηαη σο ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζα ηνικνχζακε λα ηελ 

ραξαθηεξίζνπκε σο «λεθξή» πεξίνδν θαζψο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξακέλεη δέζκην 

θαη ηζρπξά εμαξηψκελν απφ ην θξάηνο θαη ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Αθνινπζεί ην 

δεχηεξν κηζφ ηεο ίδηαο δεθαεηίαο, ζην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξψηεο δεηιέο 

θηλήζεηο γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Ζ απειεπζέξσζε 

απηή επηηαρχλεηαη ηα επφκελα ρξφληα θαη νινθιεξψλεηαη πεξίπνπ ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990. Γηάθνξα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ απηήο, φπσο ε απειεπζέξσζε 

ησλ επηηνθίσλ (1993) θαη ηεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ (1994), ζπκβάιινπλ ζηελ 

πεξαηηέξσ άλζεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. ην λέν επηρεηξεκαηηθφ θαη 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, πνπ εθηπιίζζεηαη ζηελ Διιάδα αιιά θαη δηεζλψο, νη   

εκπνξηθέο ηξάπεδεο εκπιέθνληαη ζε έλα παδι ηδησηηθνπνηήζεσλ ησλ δεκφζησλ 

ηξαπεδψλ, ζπλελψζεσλ κε αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ κε 

απψηεξν ζθνπφ ην ζρεκαηηζκφ ηζρπξψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ. Σέινο, ζηε δεθαεηία ηνπ 

2000 εμαιείθνληαη ηα δηαζπλνξηαθά εκπφδηα κε ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ, 

δεκηνπξγνχληαη λέα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα πξνζαλαηνιηζκέλα ζηνλ πειάηε θαη 

νη ηξάπεδεο απμάλνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα κέζα απφ κε ζπλήζεηο - έσο 

ηφηε - εξγαζίεο (ρξεκαηηζηεξηαθέο, επελδπηηθέο, δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ). 

 

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 65 ηξάπεδεο, απφ ηηο νπνίεο νη 20 είλαη  

ειιεληθέο εκπνξηθέο, νη 29 ηεο αιινδαπήο θαη νη 16 ζπλεηαηξηζηηθέο. Ζ ηειεπηαία 

ηξηεηία ζα κπνξνχζε θαη πάιη λα ραξαθηεξηζηεί κηα πεξίνδνο έληνλσλ ζπδεηήζεσλ 

γηα ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο φζνλ αθνξά ηηο δπν πξψηεο θαηεγνξίεο ηξαπεδψλ. Σα 

ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Deloitte Business 

Solutions S.A., 2006, Kantor Capital Α.Δ., 2006, κειέηε β): 

 

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2006 ε γαιιηθή Credit Agricole απνθηά ηνλ έιεγρν ηεο 

Δκπνξηθήο Σξάπεδαο. 
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 Σν επηέκβξην ηνπ 2006 ε Proton Bank (απνξξνθψζα) ζπγρσλεχεηαη κε ηελ 

Ωκέγα ηξάπεδα (απνξξνθεηζήζα). 

 Διιεληθέο ηξάπεδεο επεθηείλνληαη κέζσ εμαγνξψλ ζηα Βαιθάληα, ηελ Σνπξθία 

(Δζληθή, Eurobank) θαη ηελ Αίγππην (Πεηξαηψο). 

 ηηο αξρέο ηνπ 2007 νινθιεξψλεηαη ε ζπγρψλεπζε κεηαμχ Δγλαηίαο 

(απνξξνθψζα), Marfin (απνξξνθεηζήζα) θαη Λατθήο ηξάπεδαο (απνξξνθεηζήζα). 

Ζ ζρεκαηηδφκελε ηξάπεδα αλακέλεηαη λα θαηαιάβεη ζην κέιινλ ζεκαληηθφ 

κεξίδην αγνξάο βάζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 Σνλ Ηνχλην ηνπ 2007 νινθιεξψζεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο Δπελδπηηθήο Σξάπεδαο κε 

ηελ Δγλαηία Finance Α.Υ.Δ.Π.Δ.Τ. 

 Μέρξη θαη ην 2008 ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμαγνξά ηνπ 

Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, πνπ ζα απνθέξεη ζεκαληηθή ηζρχ ζηνλ αγνξαζηή 

ηνπ.  

 

1.1 Ηζηοπική Αναδπομή 

 

Μέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ε δνκή ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαζνξηδφηαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ θξαηηθνχο θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο πνπ 

πεξηφξηδαλ αηζζεηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Καηά ηελ πεξίνδν απηή ηα εγρψξηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα αλήθνπλ θαη ειέγρνληαη πιήξσο απφ ηελ εθάζηνηε ειιεληθή 

θπβέξλεζε, ελψ ε δξάζε ηνπο επηθεληξψλεηαη κνλφπιεπξα ζηε κεηαθνξά 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο ζηηο ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο. Ο 

αληαγσληζκφο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ήηαλ ζρεδφλ αλχπαξθηνο, θαζψο ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο πεξηφξηδε ηελ επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ηελ πνιηηηθή ρνξεγήζεσλ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο έσο ην 1987 κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο (Ννχιαο, 2006): 

 

 Σα επηηφθηα ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ πξνζδηνξίδνληαη απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 Οη κνξθέο ρνξεγήζεσλ θαη νη ηνκείο δηνρέηεπζεο ησλ ππαξρφλησλ θεθαιαίσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα. 

 Οη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα ηνπνζεηνχλ νξηζκέλα πνζνζηά ησλ 

δηαζεζίκσλ ηνπο ζε ηίηινπο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ (θπξίσο έληνθα γξακκάηηα 
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ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ), ζε ρξεκαηνδνηήζεηο δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ θαη ζε δάλεηα πξνο κεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο κηθξνχ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο. 

 Σα δηαζέζηκα ζε ζπλάιιαγκα ησλ ηξαπεδψλ δεζκεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. 

 Έιιεηςε δεκηνπξγίαο θαη δηάζεζεο λέσλ πξντφλησλ. 

 Τπνηππψδε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη απαξραησκέλνο ηερλνινγηθφο 

εμνπιηζκφο. 

 Τςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

 Σα έζνδα ζηεξηδφηαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα έζνδα απφ ηφθνπο. 

 Αλππαξμία ζπζηεκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. 

 πλερήο αιιαγή ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ ζχκθσλα κε θνκκαηηθά θαη φρη 

αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. 

 Αδπλακία πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε αμηνθξαηηθά θξηηήξηα. 

 

πλέπεηα φισλ ησλ θξαηηθψλ παξεκβάζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ρσξίο επειημία, ρσξίο νξακαηηζκφ, ρσξίο αλάπηπμε, κε 

ρακειή παξαγσγηθφηεηα. Ήηαλ θαλεξφ φηη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φπσο ιεηηνπξγνχζε 

δε ζα κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο λέεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ, φπσο απηέο 

δηακνξθσλφηαλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη ηδηαίηεξα ζε απηφ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

Σν ελαξθηήξην ιάθηηζκα, γηα λα απνγαιαθηηζηεί ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα απφ ηηο θξαηηθέο παξεκβάζεηο, δφζεθε ην 1975 απφ ηελ «Δπηηξνπή 

Υαξηζνπνχινπ», ε νπνία δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηηο πξνηάζεηο 

ηεο ην 1981. Σελ ζθπηάιε παξέιαβε ην 1987 ε «Δπηηξνπή Καξαηδά», πνπ έζεζε ηα 

ζεκέιηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ έθζεζε Καξαηδά, πνπ 

επίζεκα έθεξε ην φλνκα «Δπηηξνπή γηα ηελ αλακφξθσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο», πξνέβιεπε ηξία ζηάδηα ψζηε λα επέιζεη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Σν πξψην ζηάδην πεξηιάκβαλε ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ ζηαδηαθή 

απνθαηάζηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπο απφ ηηο ίδηεο ηηο 

ηξάπεδεο κέζα ζηα φξηα πνπ ζα έζεηε θάζε θνξά ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Πξφηεηλε 

ηελ εθαξκνγή θαλφλσλ πνπ αθνξνχζαλ πηζησηηθνχο ειέγρνπο θαη ηε  βειηίσζε 
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πιαηζίνπ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ δηέπνπλ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ πεξηβάιινλ. ην 

δεχηεξν ζηάδην πξνβιεπφηαλ ε ζηαδηαθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο αγνξάο, φπνπ 

ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζα θαζφξηδαλ ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ εθηφο 

απηψλ πνπ αθνξνχζαλ ηε βηνηερλία θαη ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. Δπίζεο πξνέβιεπε θαη ηε 

ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππνρξεσηηθήο δέζκεπζεο θεθαιαίσλ ζε ηίηινπο ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ. Σέινο, ην ηξίην ζηάδην πξνέβιεπε ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ πηζησηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ έζεηε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη δελ επέηξεπαλ ηε ζσζηή 

αλάπηπμε ησλ ηξαπεδψλ. ια ηα επηηφθηα ζα θαζνξίδνληαη πιένλ απφ ηηο δπλάκεηο 

ηεο αγνξάο, ελψ ε θεληξηθή ηξάπεδα ζα πεξηνξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ άζθεζε ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, απφ 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα άξρηζε ζηαδηαθά λα 

απειεπζεξψλεηαη, λα εθζπγρξνλίδεηαη θαη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθφ 

(Ννχιαο, 2006). 

 

Ζ επφκελε δεθαεηία ηνπ 1990 ζήκαλε κηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηα έσο ηφηε 

ειιεληθά ηξαπεδηθά δεδνκέλα: ηελ απειεπζέξσζε ηνπ κεραληζκνχ ησλ ηηκψλ. Απηφ 

νπζηαζηηθά δεκηνχξγεζε ζπλζήθεο κεγαιχηεξνπ αληαγσληζκνχ, κεγαιχηεξα ρξνληθά 

πεξηζψξηα εθδήισζεο απνηειεζκάησλ ππφ ηηο λέεο ζπλζήθεο, ελψ πηνζεηήζεθαλ λέεο 

κέζνδνη θαη πξφηππα, πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ήδε ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην 

εμσηεξηθφ. 

 

Σελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 1993 εθαξκφδεηαη ε Γεχηεξε Σξαπεδηθή Οδεγία ηεο ΔΔ 

θαη νη θνηλνηηθέο νδεγίεο γηα ην επξχηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ 

εθαξκνγή ηνπο νδήγεζε ζε: 

 

 απειεπζέξσζε ησλ επηκέξνπο ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ απφ κεγάιν αξηζκφ 

ξπζκίζεσλ, 

 γεληθή εθαξκνγή ησλ ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ, 

 αιιαγή ησλ θαλφλσλ επνπηείαο θαη ησλ ζρεκάησλ εγγπήζεσλ θαηαζέζεσλ. 

 

κσο, νη ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ, ε ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο λα ελζσκαηψζεη ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο ηεο ΔΔ ζην δίθαην ηεο ρψξαο θαη ε αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ 
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ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο νδήγεζαλ ζε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

θαη ησλ εμσηεξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη θαηάξγεζε κίαο ζεηξάο πεξηνξηζκψλ πνπ 

αθνξνχζαλ φρη κφλν ηα ίδηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ απηά πξνζθέξνπλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηήξθεζε κέρξη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

 

Ζ ελ ιφγσ δεθαεηία δε ζεσξείηαη άδηθα ε πην ζεκαληηθή ζηα ηξαπεδηθά 

δξψκελα θαζψο αθνινχζεζε κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ άιιαμαλ 

νιφθιεξε ηε δηάξζξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο Αξρηθά, νη ηξάπεδεο 

εηδηθνχ ζθνπνχ (θηεκαηηθέο, επελδπηηθέο, λαπηηιηαθέο), έπαςαλ λα πθίζηαληαη θαζψο 

θαη νη ηξάπεδεο πνπ ηεινχζαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ κεηαηξάπεθαλ ζε 

αλψλπκεο εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ (κε κεηνρνιφγην έλα επξχ 

θάζκα Διιήλσλ θαη μέλσλ ηδησηψλ ή ζεζκηθψλ επελδπηψλ), ελψ θαηαξγήζεθε θαη ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ πξνλνκίσλ πνπ απνιάκβαλαλ νη ελ ιφγσ ηξάπεδεο 

(Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 2008). Αθφκε, ζηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 

παξνπζηάζηεθε έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζε ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο δηεζλψο, αιιά 

θαη ζηελ Διιάδα. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζ’ απηφ ήηαλ (Alpha 

Bank, 2002, Οηθνλνκηθφ Γειηίν 83): 

 

 Ζ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη νη ζεζκηθέο θαη δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ 

ζεκεηψζεθαλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, 

 Ζ εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο, ε νπνία επλνεί ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο 

εμαγνξέο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, 

 Ζ αλάγθε ησλ ηξαπεδψλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο λέαο δηεπξπκέλεο αγνξάο (εθκεηαιιεπφκελεο ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο), 

 Ζ πξννπηηθή πηνζέηεζεο ηνπ Δπξψ θαη ε ζεκαληηθή απψιεηα εζφδσλ πνπ απηή 

ζπλεπαγφηαλ (φζνλ αθνξά ηηο ρψξεο ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ). 

 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κείσζε ην πνζνζηφ 

παξαθξάηεζεο ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ (δεζκεχζεσλ), ην νπνίν ζε έξεπλά ηεο ην 

2002 αληηζηνηρνχζε ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 13% ησλ δαλείσλ πξνο 

επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά. Με ηελ εηζαγσγή ηνπ Δπξψ θαηαξγήζεθαλ ηα εκπφδηα 
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γηα ηε δεκηνπξγία εληαίαο αληαγσληζηηθήο αγνξάο θαη  κπήθαλ ηα ζεκέιηα γηα  

δηαζπλνξηαθή ηξαπεδηθή δξαζηεξηφηεηα. Σελ ίδηα πεξίνδν, νη ηξάπεδεο δηαπίζησζαλ 

πσο νη  παξαδνζηαθέο πεγέο εηζνδήκαηνο, φπσο ην πεξηζψξην επηηνθίσλ, άξρηζαλ λα 

εμαληινχληαη. Δπνκέλσο, έπξεπε λα θαηαθχγνπλ ζε λέεο πεγέο εζφδσλ, π.ρ. 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο, ππεξεζίεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη δηαρείξηζε 

θηλδχλσλ θαη ραξηνθπιαθίσλ πειαηψλ, νη νπνίεο αλαπηχζζνληαλ ξαγδαία. Ωζηφζν, ε 

θεξδνθνξία θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζα βξίζθνληαη ππφ πίεζε κέρξη λα 

βξεζεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ εξγαζηψλ. πγθεθξηκέλα, 

ππάξρνπλ ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε απηή ηελ ηζνξξνπία: 

 

 Ζ εκθάληζε λέσλ θαλαιηψλ πξφζβαζεο, ιφγσ λέαο ηερλνινγίαο (Γηαδίθηπν, 

ΑΣΜ’ s, mobile banking, internet banking) πνπ νδεγνχλ ζε επθνιφηεξα 

δηεθδηθνχκελεο αγνξέο θαη άξα αζζελέζηεξα εκπφδηα εηζφδνπ - εμφδνπ απφ ηελ 

αγνξά θαζψο θαη δηαδεδνκέλεο θπξίσο ζηελ Δ.Δ. κνξθέο ζπλεξγαζηψλ, φπσο ηα 

ηαρπδξνκηθά γξαθεία ή νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζχκβνπινη (Σδψξηδε, 2008, Η 

Καζεκεξηλή). 

 Ζ απνξξχζκηζε αγνξψλ πνπ εληζρχεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. 

 Ζ πηνζέηεζε ηνπ Δπξψ πνπ πξνθάιεζε βξαρππξφζεζκε κείσζε ζηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο (ιφγσ κείσζεο ηνπ θφζηνπο πξνζαξκνγήο θαη απψιεηαο ηνπηθψλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ). 

 Σα ηξαπεδηθά πξντφληα απνθηνχλ κηα εκπνξεπκαηηθή ρξνηά, κε απνηέιεζκα λα 

πξνζδίδνπλ ζηε αγνξά ραξαθηεξηζηηθά ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

1.2 Γιάπθπωζη ηος ελληνικού ηπαπεζικού ζςζηήμαηορ ζήμεπα 

 

πσο δηαπηζηψλνπκε απφ ηνπο παξαθάησ πίλαθεο, ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα έρεη απμεζεί ζε 65 ηξάπεδεο απφ 62 πνπ ππήξραλ ην 

έηνο 2004. Βέβαηα νη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο κεηψζεθαλ, γεγνλφο πνπ 

αληαλαθιά ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο, ελψ 6 λέεο ηξάπεδεο ηεο 

αιινδαπήο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Δπηπιένλ, ν αξηζκφο 

ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ παξακέλεη ακεηάβιεηνο ηα ηειεπηαία έηε θαη ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, σο δηαθξηηφ πηζησηηθφ ίδξπκα, δηαηεξεί ηνλ επνπηηθφ ξφιν ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ ηελ 



 10 

ίδηα πεξίνδν πνιηηηθή επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπο, ην νπνίν ζην ηέινο ηνπ 2007 

έθηαζε ηα 3.807 θαηαζηήκαηα, ελψ επίζεο αλνδηθή ππήξμε θαη ε εμέιημε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ αλήιζε ζηα 64.350 άηνκα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθέξνπκε φηη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο άιια θαη ηεο Δπξσδψλεο ν 

αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κεηψζεθε ηελ ίδηα πεξίνδν. Ζ εμέιημε απηή 

αληαλαθιά ελ κέξεη ηελ πξνηίκεζε ηεο πειαηείαο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα γηα ηε 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ θπξίσο κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ηάζε γηα ρξεζηκνπνίεζε λέσλ θαλαιηψλ πξφζβαζεο θαίλεηαη απφ ηε 

ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ Απηφκαησλ Σακεηνινγηζηηθψλ Μεραλψλ απφ 

5.797 ην 2004 ζε 7.270 κεραλέο ην 2007. Αθφκε ζεκαληηθφηεξε, φκσο, ζεσξείηαη νη 

εμέιημή ηνπο ζην λα θαιχπηνπλ φρη κφλν παξαδνζηαθέο εξγαζίεο (αλάιεςε/θαηάζεζε 

κεηξεηψλ, εξψηεζε ππνινίπνπ), αιιά θαη λέεο ζπλαιιαγέο, φπσο κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ, πιεξσκή νθεηιψλ απφ πηζησηηθέο θάξηεο, 

πιεξσκή ινγαξηαζκψλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 

2008). ηνπο πίλαθεο 1.1 έσο 1.4 παξνπζηάδεηαη ε δηάξζξσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην 2004 σο ην 2007: 

 

Πίλαθαο 1.1 - Αξηζκφο Πηζησηηθψλ Ιδξπκάησλ 

 2004 2005 2006 2007 

Διιεληθέο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο θαη εηδηθνί 

πηζησηηθνί νξγαληζκνί
1
 

23 23 22 20 

Ξέλεο ηξάπεδεο 23 22 24 29 

πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 16 16 16 16 

χλνιν 62 61 62 65 

 

Πίλαθαο 1.2 - Αξηζκφο Υπνθαηαζηεκάησλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη πξαθηνξεία θαη 

ζπξίδεο) 

 2004 2005 2006 2007 

Διιεληθέο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο θαη εηδηθνί 

πηζησηηθνί νξγαληζκνί 

3.040 3.126 3.297 3.385 

Ξέλεο ηξάπεδεο 224 243 270 268 

πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 112 123 143 154 

χλνιν 3.376 3.492 3.710 3.807 

 

                                                 
1
 Οη εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί είλαη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ. 
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Πίλαθαο 1. 3  - Αξηζκφο Δξγαδνκέλσλ (ηαθηηθφ θαη κε ηαθηηθφ πξνζσπηθφ) 

 2004 2005 2006 2007 

Διιεληθέο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο θαη εηδηθνί 

πηζησηηθνί νξγαληζκνί 

53.624 53.678 54.993 57.312 

Ξέλεο ηξάπεδεο 5.060 5.537 5.754 5.936 

πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 947 923 1.028 1.102 

χλνιν 59.631 60.138 61.775 64.350 

 

Πίλαθαο 1.4  - Αξηζκφο Απηφκαησλ Τακεηνινγηζηηθψλ Μεραλψλ (ΑΤΜ’s) 

 2004 2005 2006 2007 

Διιεληθέο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο θαη εηδηθνί 

πηζησηηθνί νξγαληζκνί 

5.352 5.747 6.142 6.653 

Ξέλεο ηξάπεδεο 323 359 385 413 

πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 122 152 176 204 

χλνιν 5.797 6.258 6.703 7.270 

 

(Πεγή: Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ) 

 

1.3 Υαπακηηπιζηικά ηων ελληνικών ηπαπεζών 

 

Γεληθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ είλαη φηη εληζρχεηαη 

ζεκαληηθά ε θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Κπξηφηεξνο ιφγνο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί  ε αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ θαηαλαισηηθή πίζηε θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

πςειήο δήηεζεο γηα ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά δάλεηα, πνπ απνηεινχλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ Δλεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δάλεηα πξνο 

ηα λνηθνθπξηά σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ πιεζηάδεη αιιά πζηεξεί αξθεηά απφ ηνλ 

αληίζηνηρν Δπξσπατθφ κέζν φξν (31,4% ζηελ Διιάδα θαη 50,3% ζηελ Δπξψπε). 

Βέβαηα, θαλείο ζα πεξίκελε κέζα απφ ηηο αλαθαηαηάμεηο πνπ έθεξαλ νη ζπγρσλεχζεηο 

θαη νη εμαγνξέο θαη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε θεξδνθνξία λα κεησζεί. Κάηη 

ηέηνην φκσο δε ζπλέβε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Δπηπιένλ, ε ηάζε γηα 

ζπγρσλεχζεηο αληαλαθιά ηελ επηζπκία ησλ ηξαπεδψλ λα απμήζνπλ ην κέγεζφο ηνπο, 

ψζηε λα θαηαζηνχλ πην αληαγσληζηηθέο ζηελ εγρψξηα θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο. Σν 

κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απμάλεηαη ζπλερψο, σζηφζν ζχκθσλα κε κειέηε 

ηεο Kantor, ην κέγεζνο ηνπο παξακέλεη κηθξφ ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ησλ δηεζλψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, απφ πιεπξάο θεθαιαηνπνίεζεο νη ειιεληθέο 
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ηξάπεδεο ζεσξνχληαη κηθξέο ζε επξσπατθφ επίπεδν, κε κέζε θεθαιαηνπνίεζε €10 δηζ. 

ζε ζρέζε κε ηελ κέζε επξσπατθή ησλ €20 δηζ. (Λνπξή – Γελδξηλνχ, 2008). 

 

Ζ πςειή ξεπζηφηεηα θαη ην ζπγθξηηηθά ρακειφ θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο 

απνηεινχλ αθφκε δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, κε 

απνηέιεζκα φρη κφλν λα κελ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, αιιά θαη λα εληζρχνπλ ηελ 

θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα. Καη πάιη πξέπεη λα ηνληζηεί ε δπλακηθή δξαζηεξηνπνίεζε 

ησλ κεγάισλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή. ζνλ 

αθνξά ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, αμίδεη λα ηνληζηεί ε έκθαζε πνπ έδσζαλ νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα δηαλνκήο (ΑΣΜ, Phone Banking, 

Internet Banking, Mobile Banking) θαζψο θαη ζηελ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλεο 

εμππεξέηεζεο ζηνπο πειάηεο (Κantor Capital Α.Δ., 2006, κειέηε α). Δληππσζηαθή 

είλαη, εμάιινπ, ε αχμεζε ησλ εγγεγξακκέλσλ ρξεζηψλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο 

ηξαπεδηθήο ηα ηειεπηαία έηε, θαζψο ην Γεθέκβξην ηνπ 2004 δελ ππεξέβαηλαλ ηνπο 

100.000 ρξήζηεο, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 2007 αγγίδνπλ ην 1.000.000 ρξεζηψλ (Διιεληθή 

Έλσζε Σξαπεδψλ, 2008). 

 

ε επίπεδν ρξεκαηηζηεξηαθήο ζπκπεξηθνξάο, ν ηξαπεδηθφο θιάδνο γλψξηζε 

ηδηαίηεξε άλζεζε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα, κε ηηο πξννπηηθέο ηνπ λα 

παξακέλνπλ αθφκε θαη ζήκεξα κάιινλ ζεηηθέο. Οη κεηνρέο ηξαπεδψλ φπσο νη Δζληθή 

Σξάπεδα, Alpha Bank, EFG Eurobank, Δκπνξηθή Σξάπεδα, Σξάπεδα Πεηξαηψο, θαζψο 

θαη Αγξνηηθή Σξάπεδα, έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθή άλνδν ζηηο ηηκέο ηνπο, κε 

απνηέιεζκα αξθεηά επελδπηηθά θεθάιαηα, θπξίσο μέλσλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ, λα 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηηο ελ ιφγσ κεηνρέο ή λα έρνπλ ήδε ξεπζηνπνηήζεη νξηζκέλα απφ 

ηα θεθαιαηαθά ηνπο θέξδε. Ζ πξνζνρή ησλ επελδπηψλ παξακέλεη ζηξακκέλε, εδψ 

θαη αξθεηά ρξφληα, ζηα ζεκειηψδε κεγέζε ησλ ελ ιφγσ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ (φπσο 

έζνδα απφ ηφθνπο, θαζαξά θέξδε, θεθαιαηαθή επάξθεηα, θ.ι.π.), πξνθεηκέλνπ απηά 

λα απνηειέζνπλ θξηηήξην γηα ηηο εθάζηνηε επελδπηηθέο ηνπο απνθάζεηο, ελψ απφ ηηο 

αξρέο ηνπ 2005, ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) απφ φιεο 

ηηο εηζεγκέλεο ζην ειιεληθφ ρξεκαηηζηήξην εηαηξίεο, απνηέιεζε ην λέν βαξφκεηξν γηα 

ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ (Γεσξγηάδεο, 2005). 

 

ζνλ αθνξά ζηελ πνξεία ησλ θαηαζέζεσλ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα 

κεξίδηα αγνξάο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ήδε «εδξαησκέλα» θαη αλακέλνληαη 
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πνιχ κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην άκεζν ή απψηεξν κέιινλ. Ζ Δζληθή Σξάπεδα 

θαηέρεη ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο, ελψ αθνινπζνχλ κε κηθξφηεξε ή κεγαιχηεξε δηαθνξά 

νη ππφινηπεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε άλνδνο ησλ ραξηνθπιαθίσλ 

δαλείσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ παξακέλεη δηςήθηα σο πνζνζηφ ζε εηήζηα βάζε, ε 

επέθηαζε ησλ θαηαζέζεσλ παξνπζηάδεη αλεπαίζζεηεο κεηαβνιέο ηδηαίηεξα ζηηο 

κεγαιχηεξεο ζε κέγεζνο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Οη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ θαηαζέζεψλ ηνπο γηα ηε 

ρνξήγεζε θάζε είδνπο δαλείσλ, κε κνλαδηθή ίζσο εμαίξεζε ηελ Δζληθή Σξάπεδα, 

ζηελ νπνία ν δείθηεο δάλεηα πξνο θαηαζέζεηο δηακνξθψλεηαη πεξίπνπ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ 70%, ζηνηρείν ην νπνίν ηεο πξνζθέξεη πεξηζψξηα γηα «θζελή» ρξεκαηνδφηεζε 

κηαο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ ηεο (Γεσξγηάδεο, 2005). 

 

Δπηπιένλ, είλαη γεγνλφο φηη ζηελ Διιάδα ηα πεξηζψξηα ησλ ηξαπεδηθψλ 

επηηνθίσλ (επηηφθηα ρνξεγήζεσλ – επηηφθηα θαηαζέζεσλ) είλαη ηδηαίηεξα πςειά ζε 

ζρέζε κε ηελ Δπξσδψλε θαη απηφ νθείιεηαη ζηνλ πςειφηεξν πιεζσξηζκφ ηεο ρψξαο 

καο. Ο πιεζσξηζκφο κεηψλεη ηελ πξαγκαηηθή αμία ελφο δαλείνπ θαη θαηά ζπλέπεηα 

ηελ πξαγκαηηθή απφδνζε γηα ηηο ηξάπεδεο. Δπηπιένλ, φκσο, ν πιεζσξηζκφο απμάλεη 

θαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ (κηζζνί, ελνίθηα, θφξνη θιπ). 

Παξφηη ηα επηηφθηα δαλεηζκνχ ζηελ Διιάδα είλαη πςειφηεξα, ηα πξαγκαηηθά 

(απνπιεζσξηζκέλα) επηηφθηα δαλεηζκνχ είλαη ρακειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 

επξσπατθά. Ο πιεζσξηζκφο σθειεί ηνπο δαλεηνιήπηεο (λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο θαη 

Γεκφζην) θαζψο κεηψλεη ηελ αμία ηνπ ρξένπο ηνπο. Μφλε εμαίξεζε απνηεινχλ ηα 

επηηφθηα δαλείσλ κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ππεξαλαιήςεσλ, ηα νπνία είλαη 

πςειφηεξα ιφγσ κεγαιχηεξσλ θαζπζηεξήζεσλ θαη απμεκέλνπ πηζηνιεπηηθνχ 

θηλδχλνπ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηε ρψξα καο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ηα νλνκαζηηθά 

επηηφθηα θαηαζέζεσλ δελ δηαθέξνπλ απφ ηα αληίζηνηρα επηηφθηα ζηελ Δπξσδψλε. 

κσο, ζε πξαγκαηηθνχο φξνπο ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ είλαη ρακειφηεξα ζηελ 

Διιάδα. Ο πιεζσξηζκφο έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλαδηαλνκή πφξσλ απφ ηνπο θαηαζέηεο 

ζηνπο δαλεηνιήπηεο. Σν θαηλφκελν απηφ ραξαθηεξίδεη φιεο ηηο επξσπατθέο (θαη φρη 

κφλνλ) αγνξέο θαη δελ είλαη ειιεληθή πξσηνηππία, παξά ην γεγνλφο φηη είλαη 

εληνλφηεξν ζηε ρψξα καο ιφγσ ηνπ πςεινχ πιεζσξηζκνχ (Eurobank EFG, 2006, 

κειέηε α). 
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Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο έρεη κηα επηπξφζζεηε ηδηαηηεξφηεηα λα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο αμίαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

ηνπ (θπξίσο ησλ δαλείσλ). Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε κηαο πξνζεθηηθήο 

θαη επηιεθηηθήο επέθηαζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ. Καη’ επέθηαζε, νη επνπηηθέο αξρέο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαινχληαη λα ζηνρεχζνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ δηαθπκάλζεσλ κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε κηαο πςειήο θαη ζηαζεξήο 

δηαρξνληθά θεξδνθνξίαο γηα ηε κειινληηθή απνθπγή νπνηνπδήπνηε θηλδχλνπ 

ηξαπεδηθήο θξίζεο ή θαη πηψρεπζεο. 

 

Γεδνκέλνπ φηη ε Βαζηιεία ΗΗ είλαη κηα νξαηή πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ρψξν, ππάξρνπλ δχν θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ αλακέλεηαη λα βνεζήζνπλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ άζθεζε ζηαζεξνπνηεηηθήο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο: Πξψηνλ, ε επηβνιή κηαο ζσζηήο 

θαη αθξηβνχο «ηηκνιφγεζεο» ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, δειαδή ηεο δηακφξθσζεο 

ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ κε ηξφπν πνπ λα ιακβάλνληαη ππφςε φινη νη επηκέξνπο 

νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ θαζψο θαη νη πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ 

ζέηεη ε ίδηα ε Βαζηιεία ΗΗ. Με απηφλ ηνλ «κεραληζκφ» ε θάζε ηξάπεδα ηνπ θιάδνπ ζα 

κπνξέζεη λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο αμίαο θαη απφδνζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ «δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ» ηεο, γεγνλφο πνπ ζα ζηαζεξνπνηήζεη ηελ 

πξνζδνθψκελε θεξδνθνξία ηεο θαη ζα απνκαθξχλεη έηζη ηνλ φπνην ηξαπεδηθφ 

θίλδπλν. Γεχηεξνλ, ε δεκηνπξγία ελφο ηζρπξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ απνηξνπή 

ή ηνπιάρηζηνλ ηελ παξεκπφδηζε κηαο «ηζρπξήο νιηγνπσιηνπνίεζεο» ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Γηφηη φζν πην αληαγσληζηηθφ είλαη ην ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ, ηφζν πην 

εχθνινο θαη επηηπρήο αλακέλεηαη λα είλαη ν έιεγρνο ησλ ηξαπεδψλ απφ ηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα (Παλαγφπνπινο θαη Πειεηίδεο, 2008, Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη 

Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ). 

 

1.4 Ο πόλορ ηων ηπαπεζών ζηην ελληνική οικονομία και κοινωνία 

 

χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ, πξνθχπηεη 

ην αβίαζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκβάιεη άκεζα θαη ζεηηθά ζηελ 
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αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη θνηλσλίαο. Σα θπξηφηεξα επηρεηξήκαηα γηα λα 

ππνζηεξίμνπκε ηα παξαπάλσ είλαη ηα εμήο (Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, 2008): 

 

 Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξέρνπλ έλα επξχ θάζκα ππεξεζηψλ ζε ηδηψηεο, 

επηρεηξήζεηο αιιά θαη ην ειιεληθφ Γεκφζην, ζην πιαίζην ηεο δηακεζνιαβεηηθήο 

ηνπο ιεηηνπξγίαο, ζην πιαίζην παξνρήο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ θαη ζην πιαίζην 

παξνρήο ηνπ ζπλφινπ ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο θεθαιαηαγνξέο, 

ηθαλνπνηψληαο ηε δήηεζε πνπ εθδειψλεη ε πειαηεία ηνπο. 

 Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ε ζπκβνιή 

απηή είλαη ζεκαληηθή φρη κφλν γηαηί θαζηζηά εθηθηή ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλάισζεο (θαη ζπλεπψο ζπλεηζθέξεη ζηελ αχμεζε ηνπ 

Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο), αιιά θαη γηαηί πεξηνξίδεη ηε πξνζθπγή ζηελ παξανηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πνπ «άλζηδε» θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. 

 Ζ ρξεκαηνδνηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα (εγρψξησλ θαη 

αιινδαπψλ) ζπλέβαιε επηπιένλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ – θπξίσο ησλ κηθξνκεζαίσλ – θαη ζπλαθφινπζα ζηε  δεκηνπξγία 

πξνυπνζέζεσλ γηα αλάπηπμε δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. 

 Οη ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο παξέρνπλ ζηνπο ζεηηθνχο απνηακηεπηέο ηεο νηθνλνκίαο 

έλα επξχ θάζκα ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ηνπο, είηε κε ηελ πξνζθνξά ελαιιαθηηθψλ ηξαπεδηθψλ, 

επελδπηηθψλ, αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο εθάζηνηε 

αλάγθεο ηεο πειαηείαο ηνπο, είηε κε επελδχζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ. 

 ηνλ ηνκέα ησλ καδηθψλ πιεξσκψλ, κέζσ ηνλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο ζε δηκεξή ή δηαηξαπεδηθή βάζε, έρνπλ κεησζεί δξαζηηθά 

ηα ζπλαθή θφζηε ηνπ Γεκνζίνπ θαη θπξίσο ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Σα θφζηε 

απηά αθνξνχλ ζπλήζσο ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ (π.ρ. είζπξαμε εξγνδνηηθψλ 

εηζθνξψλ) θαη ηελ πιεξσκή νθεηιψλ (π.ρ. θαηαβνιή κηζζψλ, ζπληάμεσλ θαη 

κεξηζκάησλ). 

 Απαζρνινχλ έλα κεγάιν αξηζκφ εξγαδνκέλσλ θαη πξνβαίλνπλ ζε ζεκαληηθέο 

παξνρέο πξνο απηνχο, απμαλφκελεο κάιηζηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ιφγσ ηνπ ζπλερψο επεθηεηλφκελνπ δηθηχνπ ησλ ηξαπεδψλ θαη 

ιφγσ πξνγξακκάησλ εζεινχζηαο εμφδνπ θαηά ην 2004, έθηνηε πξνέθπςαλ πνιιέο 
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λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηξάπεδεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ν αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλά θαηάζηεκα είλαη ηδηαίηεξα 

πςειφο ζηε Διιάδα, 17 εξγαδφκελνη αλά θαηάζηεκα ην 2006, έλαληη 14 θαη 12 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Δπξσδψλε αληίζηνηρα. ζνλ αθνξά ηηο παξνρέο 

πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο, παξνπζηάδνπλ απμεηηθή ηάζε ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ησλ κηζζψλ, ησλ εκεξνκηζζίσλ, ησλ επηδνκάησλ θαζψο θαη ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 Οη ηξάπεδεο θαηαβάιινπλ πςειά πνζά θνξνινγίαο ζην Διιεληθφ Γεκφζην. 

Βέβαηα, ν ζπληειεζηήο θφξνπ εηζνδήκαηνο κεηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζε 25% 

απφ ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2007, σζηφζν εμαθνινπζεί λα είλαη πςειφο ζε ζρέζε κε 

ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζε μέλεο ρψξεο φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο (Σνπξθία - 20%, Βνπιγαξία - 10%). Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3634/2008, ηφζν νη εγρψξηεο φζν θαη νη μέλεο ηξάπεδεο 

πξνθαηαβάιινπλ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο. 

 Γηαλέκνπλ πςειά κεξίζκαηα ζηνπο κεηφρνπο, πνπ θπκαίλνληαη απφ 45% σο 50% 

ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά ηε θνξνινγία. 

 πκκεηέρνπλ ελεξγά ζε δξάζεηο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο, θπξίσο κέζσ 

ρνξεγηψλ πξνο αζιεηηθά, πνιηηηζηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη πεξηβαιινληηθά γεγνλφηα. 

Αθφκε, πξνζθέξνπλ επλντθή κεηαρείξηζε ζε θνηλσληθέο νκάδεο πνπ πεξηέξρνληαη 

ζε δπζρεξή ζέζε ιφγσ εθηάθησλ ζπλζεθψλ (π.ρ. ππξφπιεθηνη Ζιείαο 2007). 

 

1.5 Πποκλήζειρ και Πποοπηικέρ για ηο ελληνικό ηπαπεζικό 

ζύζηημα 

 

Γηα λα κπνξέζνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο λα αμηνπνηήζνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ 

ζα ηνπο παξνπζηαζηνχλ κειινληηθά, ζα πξέπεη πξψηα λα επηιχζνπλ ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο ηα ηειεπηαία έηε. Καηά ηελ έληαμε ηε ρψξαο καο ζηελ 

Δπξσδψλε, κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε έμη βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη 

πξνθιήζεηο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν (Emporiki Bank, 2002):  

 

 Η  αλάγθε λα γίλνπλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πην πειαηνθεληξηθέο πξνζαξκφδνληαο ηα 

πξντφληα ηνπο θαη πηνζεηψληαο λέα πξντφληα: Ζ επελδπηηθή ηξαπεδηθή, ε 

δηαρείξηζε πεξηνπζίαο ηδησηψλ θαη ζεζκηθψλ επελδπηψλ, νη ηξαπεδναζθάιεηεο 
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(bankassurance), ε πξνζθνξά λέσλ θαηαζεηηθψλ πξντφλησλ, ε ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή, ε επέθηαζε ζην ρψξν ηεο αμηνπνίεζεο αθηλήησλ, νη επηρεηξεκαηηθέο 

ζπµµεηνρέο ζε λένπο ή απειεπζεξνχµελνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, ε 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing), απνηεινχλ λένπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο γηα 

ηηο ηξάπεδεο πνπ ζα επεξεάζνπλ ηε ζρεηηθή θεξδνθνξία ηνπο, ηα έζνδα απφ 

πξνκήζεηεο θαη ηα κεξίδηα αγνξάο ζην κέιινλ. 

 

 Η ζπλέρηζε ηεο κείσζεο ηνπ ιφγνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πξνο ηα ιεηηνπξγηθά 

έζνδα: Απηφ πξνυπνζέηεη αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ θαη αμηνπνίεζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξεη ε λέα ηερλνινγία (Λνπξή – Γελδξηλνχ, 2008). 

 

 Η εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαπεδψλ πξέπεη λα απνηειέζεη ζεκαληηθή 

πξνηεξαηφηεηα: Ζ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα επηηξέςεη ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπο εληφο ησλ ηξαπεδψλ 

ηδηαίηεξα κάιηζηα ηε κεηαθνξά πξνζσπηθνχ απφ ππνζηεξηθηηθέο εξγαζίεο ζε 

πειαηεηαθέο ζέζεηο. 

 

 Θα πξέπεη λα βξεζεί βηψζηκε ιχζε γηα ην αζθαιηζηηθφ ησλ ηξαπεδψλ. 

 

 Η αλάγθε γηα βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη απνηίκεζεο 

θηλδχλσλ ησλ ηξαπεδψλ: Σα ζπζηήκαηα απηά ζα ππνβνεζνχλ ηηο επνπηηθέο αξρέο, 

δίλνληαο ηνπο πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο παξακέηξνπο θαη πιεξνθνξίεο, θαη 

απηέο ζα απνηηκνχλ νη ίδηεο ηηο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θηλδχλσλ γηα ηηο αμίεο 

ηνπο. 

 

 Η πηνζέηεζε, κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ (Γ.Λ.Π.), φρη κφλν απφ ηηο εηζεγκέλεο αιιά θαη ην ζχλνιν ησλ 

εηαηξηψλ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Δπηπιένλ, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν νη πξννπηηθέο γηα ηνλ ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ θιάδν είραλ θαηαγξαθεί αξθεηά επνίσλεο. Δηδηθφηεξα, παιαηφηεξε έθζεζε 

ηεο Moody’ s αλέθεξε φηη: «Με ηελ αμηνζεκείσηε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ 

είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε, αλαµέλνπµε φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζα 

επσθειεζνχλ κεζνπξφζεζκα απφ ην βειηηνχκελν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ» (Emporiki 
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Bank, 2002). ηνλ παξφλ θαη κε ηελ πάξνδν έμη εηψλ απφ ηελ έληαμε, δηαπηζηψλνπκε 

φηη ν ηξαπεδηθφο θιάδνο έρεη αληαπνθξηζεί ηφζν ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο πξνθιήζεηο. Ωζηφζν, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηπξφζζεησλ 

ζεηηθψλ εμειίμεσλ είλαη επηηαθηηθή ε θίλεζε πξνο κηα θαη κφλν θαηεχζπλζε: «ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ, ηελ επέθηαζε θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Έρεη απνδεηρηεί φηη ε δηεχξπλζε ηεο πίζηεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ πφξσλ παξάγεη πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ θιάδν 

θαη εληζρχεη ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο αιιά θαη ησλ ηξίησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη.» (Λνπξή – Γελδξηλνχ, 2008). 

 

χκθσλα κε ηηο επηπξφζζεηεο πξνβιέςεηο ηεο Eurobank, ην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη ζην εγγχο κέιινλ κε ξπζκνχο 

κεγαιχηεξνπο απφ ηα δηάθνξα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ηεο Δπξσδψλεο. Απηφ δελ 

νθείιεηαη κφλν ζηελ πηνζέηεζε ηνπ επξψ θαη ηε επαθφινπζε κείσζε ησλ 

νλνκαζηηθψλ / πξαγκαηηθψλ επηηνθίσλ, αιιά θαη ζε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηξαπεδηθήο. Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ νη εμήο (Eurobank EFG, 2006, κειέηε β): 

 

 Ζ βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην πξαγκαηηθφ Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (GDP) ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο παξνπζηάδεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αχμεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο 

ηεο Δπξσδψλεο απφ ην 1995 έσο ζήκεξα, ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε βειηίσζε 

ηνπ πνζνζηνχ αχμεζεο ζην θαηά θεθαιήλ Γηαζέζηκν Δηζφδεκα (DI) παξά ην 

γεγνλφο φηη βξίζθεηαη αθφκε ζε ρακειά επίπεδα ζπγθξηλφκελν κε ην αληίζηνηρν 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.  

 Ζ πςειή δήηεζε θεθαιαίσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (θπξίσο ηα λνηθνθπξηά). 

 Ζ ηζρπξή θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

 Ζ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε. 

 

Βέβαηα ζα ήηαλ ζψθξνλ λα αλαθέξνπκε θαη νξηζκέλα ειαηηψκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. ηα πιαίζηα κηαο πξνζπάζεηαο επέθηαζεο ησλ 

θεθαιαίσλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηνπο, νη ηξάπεδεο δελ πξέπεη λα πέζνπλ ζηελ παγίδα ηνπ 

«αλεμέιεγθηνπ» δαλεηζκνχ πξνο ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη 



 19 

γξήγνξα ζε ππεξδαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ, αδπλακία απνπιεξσκήο θαη επνκέλσο 

ζε πηζαλή αιινίσζε ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ηξαπεδψλ. 

Δμάιινπ, κεηξήζεηο καξηπξνχλ φηη ην 2005 νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ζεκείσζαλ θάπνηα 

απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά δαλείσλ «ζε θαζπζηέξεζε» (non performing loans
2
-

NPL’s) θαη πξνβιέςεηο επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. Δπηπιένλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

νθείινπλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο εηζνδήκαηφο ηνπο θαη λα κελ 

επηθεληξψλνληαη απνθιεηζηηθά ζε ελππφζεθα δάλεηα θαη πξντφληα  θαηαλαισηηθήο 

πίζηεο (Eurobank EFG, 2006, κειέηε β). 

 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη νη έλλνηεο ηεο κείσζεο ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ (moral 

hazard) θαη ηεο δπζκελνχο επηινγήο (adverse selection) πξέπεη λα κπνπλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο επηζθάιεηεο, φπσο 

άιισζηε επηζεκαίλεηαη ηδηαίηεξα θαη ζηνπο ππιψλεο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ (Νίθνγινπ, 

2006, Η Καζεκεξηλή). Ζ δπζκελήο επηινγή είλαη έλα πξφβιεκα αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο, πνπ πξνθχπηεη πξηλ ηε ζπλαιιαγή κε ηνλ πειάηε, θαη αλαθέξεηαη ζηε 

ηάζε ησλ ηξαπεδψλ λα αλαιακβάλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ιηγφηεξν απνδνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ψζηε λα είλαη πεξηζζφηεξν θαιπκκέλεο έλαληη ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. Απφ ηελ άιιε, ν εζηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη κεηά ηε ζπλαιιαγή θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ αδπλακία απνπιεξσκήο απφ ην δαλεηνιήπηε, θαζψο αλαιακβάλεη 

επελδπηηθά ζρέδηα πςεινχ ξίζθνπ, δηφηη ζεσξεί φηη επελδχεη κε ρξήκαηα πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηνλ ίδην αιιά ζηελ ηξάπεδα (Bicakova, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Non performing loan: Γάλεην ηνπ νπνίνπ νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ή/θαη ην θεθάιαην πιεξψλνληαη κε 

θαζπζηέξεζε ή δελ πιεξψλνληαη θαζφινπ απφ ην δαλεηνιήπηε ν νπνίνο έρεη θαηαζηεί αλαμηφρξενο 

(insolvent). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΝΑΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

ηνλ παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη λα γίλεη αλαθνξά ζε βαζηθέο έλλνηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ζπλήζε ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα. Αξρηθά, αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο 

«ζπγθέληξσζεο», δειαδή ηεο ηάζεο λα θαηέρνπλ ηα κεγαιχηεξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

έλα πνιχ πςειφ κεξίδην αγνξάο. Οη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη ην αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηνχζαλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ψζεζαλ ηηο ειιεληθέο αιιά 

θαη επξσπατθέο ηξάπεδεο ζε θηλήζεηο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, κε απνηέιεζκα 

λα απμεζεί ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ησλ ηξαπεδηθψλ αγνξψλ. Έηζη, ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε έλαλ απφ ηνπο 

πςειφηεξνπο βαζκνχο ζπγθέληξσζεο. Παξφια απηά, ε ζπγθέληξσζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απ’ φηη ζην παξειζφλ. Μεηξνχκελνο 

ζπλήζσο κε ηνπο δείθηεο top 3, 4 ή 5 θαζψο θαη Herfindahl – Hirschman (H-H), ν 

βαζκφο ζπγθέληξσζεο κπνξεί λα επεξεάζεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία 

ησλ ηξαπεδψλ. 

 

ηε ζπλέρεηα αζρνινχκαζηε κε ηελ έλλνηα ηνπ «αληαγσληζκνχ» ζην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε δπν βαζηθέο ηερληθέο γηα ηε 

κέηξεζε ηνπ αληαγσληζκνχ: ηε κεζνδνινγία ησλ Bresnahan θαη Lau θαη ηε 

ζηαηηζηηθή  Panzar-Rosse. χκθσλα κε κειέηεο ηνπ παξειζφληνο, ε ειιεληθή 

ηξαπεδηθή αγνξά κεηαζρεκαηίδεηαη ζηαδηαθά απφ αγνξά κνλνπσιηαθνχ 

αληαγσληζκνχ, ζε νιηγνπσιηαθή θαη ελίνηε ζε αγνξά πςεινχ αληαγσληζκνχ. Σν 

απνηέιεζκα απηφ πξνέθπςε θπξίσο απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ εηζαγσγή λέσλ ηξαπεδψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά. Ωζηφζν, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε λα κεησζεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν ε δηαθνξά κεηαμχ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ θαη λα 

πξνζαξκνζηεί ζηα επξσπατθά επίπεδα, έηζη ψζηε λα απμεζεί επηπιένλ ν 

αληαγσληζκφο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 

Σέινο, γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ζηηο κειέηεο πάλσ ζηελ «θεξδνθνξία» ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ θεξδνθνξία ζεσξείηαη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν κέγεζνο γηα ηε 

ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ θαη κεηξηέηαη ζπλήζσο κε ηνπο αξηζκνδείθηεο ROE 

θαη ROA. ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληήζακε ηφζν κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρξνληθή 

εμέιημε ησλ αλσηέξσ αξηζκνδεηθηψλ φζν θαη άιιεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζηνλ 
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θαζνξηζκφ, κέζα απφ νηθνλνκεηξηθέο δηαδηθαζίεο, ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ. 

 

2.1 ςγκένηπωζη 

 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο επηθξαηνχζε θιίκα 

αλαδηάξζξσζεο θαη ζπγθέληξσζεο ηνπ επξχηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα. Ζ 

ζπγθέληξσζε απηή δξνκνινγήζεθε θπξίσο απφ ηε δεκηνπξγία κεγάισλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζε εζληθφ επίπεδν, πνπ είραλ σο κνλαδηθφ ζθνπφ λα θαηαζηνχλ αξθεηά 

αληαγσληζηηθά ζηελ Δληαία Δπξσπατθή Αγνξά. πλεπψο, νη ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο πνπ έιαβαλ ρψξα απηή ηελ πεξίνδν νδήγεζαλ ζε πεξαηηέξσ ζπγθέληξσζε 

ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Σα πξψηα θχκαηα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο ζηελ Οιιαλδία, ηε Γαλία θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο, θαζψο θαη 

ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία θαη ηελ Ηζπαλία. ηηο λνηηνεπξσπαηθέο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, 

ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο απμήζεθε απφ ηελ πξνζπάζεηα ησλ θπβεξλήζεσλ λα 

ηδησηηθνπνηήζνπλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πνπ ειεγρφηαλ έσο ηφηε αξθεηά απφ ην 

θξάηνο. Παξάιιεια, νη ηξάπεδεο εληζρχνληαη θαη επεθηείλνληαη ζε άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο κέζσ εμαγνξψλ άιισλ ζεζκηθψλ επελδπηψλ (π.ρ. 

ακνηβαία θεθάιαηα, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο), θπξίσο ιφγσ αληαγσληζκνχ απφ άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο (Καπφπνπινο θαη ηψθεο, 2002). 

 

πσο γίλεηαη θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο 

απνηέιεζαλ ην βαζηθφηεξν παξάγνληα ζηε δηαδηθαζία ζπγθεληξψζεσο ηνπ 

επξσπατθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα. Δπνκέλσο, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη ε 

δηάθξηζε ησλ ελλνηψλ (Alpha Bank, 2001, Οηθνλνκηθφ Γειηίν 77): 

 

 Σσγτώνεσζη πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αχμεζε ηεο θιίκαθαο παξαγσγήο, δειαδή ηελ 

εμαγνξά ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απφ έλα άιιν πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 Επέκηαζη (conglomeration) ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νκίινπ πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηε δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο παξαγσγήο, δειαδή ηε ζπγρψλεπζε ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο κε έλαλ άιιν ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ, φπσο αζθαιηζηηθή 

εηαηξία, ακνηβαίν θεθάιαην θ.η.ι. 
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 Διαζσνοριακή Σσγτώνεσζη ή Επέκηαζη, δειαδή ζπγρσλεχζεηο ή επεθηάζεηο 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθέξνληαη δηάθνξεο εξκελείεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ζπγθέληξσζεο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, απφ ηηο νπνίεο ηξεηο είλαη νη 

επηθξαηέζηεξεο (Καπφπνπινο θαη ηψθεο, 2002): 

  

1. χκθσλα, κε ηε πξψηε,  νη ηξάπεδεο πξνζπαζνχλ κέζσ ηεο ζπγθέληξσζεο λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο
3
 θαη θάζκαηνο

4
. 

2. χκθσλα κε ηε δεχηεξε, πξνζπαζνχλ λα δηεπξχλνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο, 

ψζηε λα απνθνκίζνπλ κνλνπσιηαθά/νιηγνπσιηαθά νθέιε. Απηή ε εξκελεία 

θαζψο θαη ε πξνεγνχκελε, αλαγλσξίδνπλ σο κνλαδηθφ ζθνπφ ησλ ηάζεσλ 

ζπγθέληξσζεο ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο κεηνρηθήο αμίαο ηεο ηξάπεδαο (shareholder’s 

value).  

3. Ζ ηξίηε εξκελεία ππνζηεξίδεη πσο  ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ηξάπεδαο είλαη 

ραιαξή θαη ν έιεγρνο απφ ηελ θεθαιαηαγνξά αδχλακνο. Σφηε, ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε επηρεηξνχλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο επεκεξίαο, 

απνζθνπψληαο ζηε δηφγθσζε ηνπ ζρήκαηνο πνπ δηνηθνχλ, ζηελ αχμεζε ησλ 

απνιαβψλ ηνπο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο θήκεο ηνπο . 

 

ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο δχν κέζνδνη ππνινγηζκνχ 

ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο: 

 

 Top 5 ή Απλόρ Γείκηηρ: κεηξάεη ην άζξνηζκα ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ πέληε 

κεγαιχηεξσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε έλα ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είηε κε βάζε ην 

ελεξγεηηθφ είηε κε βάζε ηηο θαηαζέζεηο ή ηηο ρνξεγήζεηο. Δλίνηε ν δείθηεο 

αλαθέξεηαη θαη σο Σνp 3 ή Top 4 αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπεδψλ πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ. 

                                                 
3
 Οηθνλνκίεο Κιίκαθαο (economies of scale): επλντθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα γηα κηα νηθνλνκηθή 

νληφηεηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θαη κεηαθξάδνληαη ζε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ή αχμεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ή θαη ηα δπν. 
4
 Οηθνλνκίεο Φάζκαηνο (economies of scope): κείσζε ηνπ κέζνπ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ 

εθκεηάιιεπζε ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ (cross selling) (π.ρ. ζηεγαζηηθφ δάλεην + αζθάιεηα ππξφο + 

πηζησηηθή θάξηα θ.η.ι.). 
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 Γείκηηρ Herfindahl – Hirschman (H-H): κεηξάεη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ 

ησλ κεξηδίσλ αγνξάο φισλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε κηα ηξαπεδηθή αγνξά. 

Μεηξά, δειαδή, ηε δηαζπνξά ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ ηξαπεδψλ ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη ζπλήζσο κε θξηηήξην ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ. 

 

πγθξηηηθά ζεσξείηαη θαιχηεξνο θαη πην αμηφπηζηνο ν δείθηεο H-H, θαζφηη 

ιακβάλεη ππφςε ηνπ φια ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη φρη κφλν ηα κεγαιχηεξα. 

Δπνκέλσο, δίλεη κηα αληηθεηκεληθή εηθφλα ηεο δηάξζξσζεο ησλ κεγεζψλ ζε νιφθιεξε 

ηελ αγνξά θαη αληαλαθιά πην θαζαξά ηελ είζνδν λέσλ θαη κηθξφηεξσλ ζε κέγεζνο 

ηξαπεδψλ, φπσο θαη ηελ επίπησζε κηαο ηξάπεδαο κε κεγάιν κεξίδην αγνξάο. Ο 

δείθηεο H-H κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 0, γηα κηα ηειείσο αληαγσληζηηθή αγνξά, έσο 

10.000, γηα κηα κνλνπσιηαθή αγνξά (Gibson, 2005). χκθσλα κε ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο ησλ ΖΠΑ, πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ απφ αζέκηηεο αληαγσληζηηθέο πξαθηηθέο, έρνπλ ηεζεί 

θάπνηα πην ξεαιηζηηθά φξηα γηα ηνλ δείθηε H-H. πγθεθξηκέλα, αλ ν Γείθηεο H-H 

είλαη κεγαιχηεξνο απφ 1.800 κνλάδεο ηφηε ε αγνξά ζεσξείηαη άθξσο ζπγθεληξσκέλε, 

ελψ  αλ ν Γείθηεο H-H είλαη ρακειφηεξνο απφ 1.000 κνλάδεο ηφηε ε αγνξά ζεσξείηαη 

κε ζπγθεληξσκέλε (Alpha Bank, 2005, Οηθνλνκηθφ Γειηίν 93). 

 

ηα δηαγξάκκαηα πνπ αθνινπζνχλ παξνπζηάδνληαη νη δείθηεο Ζ-Ζ θαη Top 5 

γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην έηνο 1999. Παξαηεξνχκε φηη: 

 

 ε κηθξέο ρψξεο εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξνο βαζκφο ζπγθέληξσζεο, κε εμαίξεζε 

ηελ Ηξιαλδία θαη ην Λνπμεκβνχξγν ιφγσ παξνπζίαο πνιιψλ μέλσλ ηξαπεδψλ θαη 

ηεο Απζηξίαο ιφγσ κηθξψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 ηε Γαιιία είλαη εκθαλέο φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ησλ θαηαζέζεσλ είλαη 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ  βαζκφ ζπγθέληξσζεο ησλ ρνξεγήζεσλ θαη ηνλ βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη «ιατθά απνηακηεπηηθά 

πξντφληα» απνηεινχλ κεγάιν ηκήκα ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ζην φηη ε επηθξάηεηα 

απαξηίδεηαη απφ ηξάπεδεο (Credit Agricole) κε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο 

απνηακηεχζεηο. 

 Τπάξρεη απμεκέλε ζπγθέληξσζε ηνπ θιάδνπ  ιφγσ  ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ 

ζε  ρψξεο φπσο ην Βέιγην, ε Γαλία θαη ε Ηηαιία. 
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Γηάγξακκα 2.1 

 

Γηάγξακκα 2.2 

 

(Πεγή: Καπφπνπινο θαη ηψθεο, 2002) 
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χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ην άζξνηζκα ησλ 

κεξηδίσλ ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ζηε ρψξα καο (Top 5) ην 2003 έθηαζε ην 

67% ζε ζχγθξηζε κε ην 56% πνπ ήηαλ ην 1997. Αληίζηνηρε αχμεζε εκθάληζε θαη ν 

δείθηεο Ζ-Ζ πνπ έθηαζε ζην 1130 ην 2003 απφ 885 ην 1997. Ζ Διιάδα γεληθφηεξα 

παξνπζηάδεη πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο ζε ζχγθξηζε κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Απηφ ζπκβαίλεη γηα δχν θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ, ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ λα απμήζνπλ ην κέγεζφο ηνπο ψζηε λα αληαγσληζηνχλ άιιεο 

επξσπατθέο ηξάπεδεο θαη δεχηεξνλ, ιφγσ ηεο απνθξαηηθνπνίεζεο αξθεηψλ κεγάισλ 

ηξαπεδψλ, νη νπνίεο εμαγνξάζηεθαλ ή ζπγρσλεχηεθαλ κε ηδησηηθέο ηξάπεδεο. Απηά 

ηα δχν γεγνλφηα νδήγεζαλ ζηαδηαθά ζε αιιαγή ηεο δηάξζξσζεο ηεο ειιεληθήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο (Alpha Bank, 2005, Οηθνλνκηθφ Γειηίν 93). 

 

ην δηάγξακκα 2.3 θαίλεηαη ε δηαρξνληθή πνξεία ηνπ δείθηε Ζ-Ζ γηα ηα έηε 

1980-2004. Με καχξε γξακκή απεηθνλίδεηαη ν δείθηεο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ, ελψ κε γθξη γξακκή ν δείθηεο γηα ην ζχλνιν Δλεξγεηηθνχ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηνηρείσλ Δθηφο Ηζνινγηζκνχ (.Δ.Η.). Παξαηεξνχκε 

φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο έρεη θαζνδηθή ηάζε κέρξη ην 1995, ελψ έθηνηε απμάλεηαη 

ρσξίο φκσο λα έρεη θηάζεη ηα πςειά επίπεδα ηνπ παξειζφληνο. 

 

Γηάγξακκα 2.3 

 

(Πεγή: Gibson, 2005) 
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ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 2.4 ε δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ 

δείθηε Top 3 θαη ηνπ Top 4 κε γθξη θαη καχξε γξακκή αληίζηνηρα, γηα ηα ίδηα έηε. 

Παξαηεξνχκε φηη θαη απηφο ν δείθηεο παξνπζηάδεη παξφκνηα απνηειέζκαηα κε ηνλ 

πξνεγνχκελν. 

 

Γηάγξακκα 2. 4 

 

(Πεγή: Gibson, 2005) 

 

ζνλ αθνξά ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζην βαζκφ ζπγθέληξσζεο κηαο 

αγνξάο θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο ζεσξίεο. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηε θεωρία ηης Διάρθρωζης, ηης Σσμπεριθοράς και ηων 

Επιδόζεων (Structure-Conduct-Performance) ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ζρεηίδεηαη 

ζεηηθά θαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη 

ζε κία ζπγθεληξσκέλε αγνξά νη ηξάπεδεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο 

ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ θαη λα κεηψζνπλ ηελ πνζφηεηά ηνπο, 

εθκεηαιιεπφκελεο ηελ ηζρχ πνπ έρνπλ ζηελ αγνξά (Gibson, 2005). 

 

Παξφκνηα θηινζνθία ρξεζηκνπνηεί θαη ε θεωρία ηης Διαθοροποίηζης 

Προϊόνηος πνπ δηαηππψζεθε απφ ηνπο Muller (1983) θαη Ravenscalf (1983). Οη 

ζπγθεθξηκέλνη ζπγγξαθείο έδσζαλ κηα λέα δηάζηαζε ζηε ζρέζε κεηαμχ βαζκνχ 

ζπγθέληξσζεο θαη θεξδνθνξίαο· ππνζηεξίδνπλ φηη νη ηξάπεδεο πνπ θαηέρνπλ κεγάιν 
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κεξίδην αγνξάο παξέρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ 

ηνπο επηηξέπεη λα επηβάινπλ κεγαιχηεξεο πξνκήζεηεο θαη ακνηβέο (Καπφπνπινο θαη 

ηψθεο, 2002). 

 

ε ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο θαη θεξδνθνξίαο 

θαηαιήγεη θαη ε θεωρία ηης Αποηελεζμαηικής Διάρθρωζης (Efficient-Structure). 

χκθσλα κε απηήλ ηε ζεσξία νη ηξάπεδεο πνπ αλήθνπλ ζε ζπγθεληξσκέλεο αγνξέο 

είλαη δπλαηφλ λα έρνπλ κεγαιχηεξε θεξδνθνξία φρη φκσο ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

ηζρχνο ηνπο ζηελ αγνξά, αιιά ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν 

πεξηερφκελν απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φκνην κε απηφ ηεο ππφζεζεο ηεο Διαθορικής 

Αποηελεζμαηικόηηηας (Rhoades, 1997). 

 

Σέινο, ππάξρεη θαη ε θεωρία Αποζηροθής προς ηον Κίνδσνο.  χκθσλα κε 

ηε ζεσξία απηή νη ηξάπεδεο πνπ έρνπλ ηζρχ ζηελ αγνξά πξνηηκνχλ λα αλαιάβνπλ 

κηθξφηεξν θίλδπλν παξά λα απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξα θέξδε, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη 

φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην βαζκφ ζπγθέληξσζεο θαη ζηελ θεξδνθνξία. 

 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, νη Καπφπνπινο θαη ηψθεο (2002) ππνζηεξίδνπλ 

φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο κεηξά  ην βαζκφ ηεο νιηγνπσιηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Δπηπιένλ, ζε κία νιηγνπσιηαθή αγνξά νη ηξάπεδεο έρνπλ ηξεηο 

επηινγέο: 

 

 είηε λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε ε αγνξά λα παίξλεη ηε κνξθή 

κνλνπσιίνπ, 

 είηε λα δξνπλ αληαγσληζηηθά, 

 είηε λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα, αγλνψληαο ε κία ηελ άιιε.  

 

Άξα, είλαη πηζαλφ λα πξνθχςεη κηα αζζελήο ή θαη αλχπαξθηε ζρέζε κεηαμχ 

βαζκνχ ζπγθέληξσζεο θαη θεξδνθνξίαο, δηφηη ζε θάζε δεδνκέλν βαζκφ 

ζπγθέληξσζεο κπνξεί λα αληηζηνηρεί κηα κεγάιε πνηθηιία εζσηεξηθψλ δνκψλ ηεο 

αγνξάο θαζψο θαη βαζκνχ αιιειεπίδξαζεο. ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδεηαη 

ε ζρέζε απηή, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε κία ζπλερήο γξακκή κε ζεηηθή θιίζε (γξακκή 

c) θαη ε νπνία αληαλαθιά ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ Απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

(ROΔ) θαη βαζκνχ ζπγθέληξσζεο, είηε κηα ηεζιαζκέλε γξακκή δχν ζηαδίσλ (γξακκή 
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s) πνπ απεηθνλίδεη ηε ζρέζε απηή θαζψο κεηαβάιιεηαη ε δνκή ηεο αγνξάο απφ 

νιηγνπσιηαθή ζε κία δνκή κε πεξηζζφηεξν ζπληνληζκφ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ.  

 

Γηάγξακκα 2.5 

 

(Πεγή: Καπφπνπινο θαη ηψθεο, 2002) 

 

Έλα αθφκε θαίξην δήηεκα είλαη ε επίδξαζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ηξαπεδψλ 

ζηελ καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε, κηαο θαη ε ηειεπηαία απνηειεί βαζηθφ 

δείθηε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ. χκθσλα κε κειέηε ηνπ ηηαιηθνχ 

παλεπηζηεκίνπ CRENoS κηα κείσζε ζην βαζκφ ζπγθέληξσζεο κπνξεί λα έρεη δπν 

αληίζεηα απνηειέζκαηα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε: πξψηνλ, λα εληζρχεη ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επνκέλσο ηελ θεξδνθνξία, δηφηη πξνσζεί ηηο νηθνλνκίεο 

εμεηδίθεπζεο (economies of specialization)
5
 θαη δεχηεξνλ, λα κεηψλεη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη θεξδνθνξία ιφγσ πςειφηεξνπ θφζηνπο αληηγξαθήο (duplication cost). 

Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, εχξεκα πνπ πξνέθπςε απφ ην ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ γηα 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ήηαλ πσο ε ζπγθέληξσζε ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά κε ηε 

βηνκεραληθή αλάπηπμε κφλν ζε ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο (Deidda and Fattouh, 

2002). Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη πσο ν βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο είλαη έλα πνιχ θαζνξηζηηθφ κέγεζνο γηα ηελ 

                                                 
5
 Οηθνλνκίεο Δμεηδίθεπζεο (economies of specialization): νη ηξάπεδεο κεηψλνπλ ην κέζν θφζηνο 

παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ επηρεηξήζεσλ θαζψο κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ηξαπεδψλ. ζν πην θνληά είλαη ε ηξάπεδα ζηελ επηρείξεζε ηφζν ρακειφηεξν ζα είλαη ην θφζηνο 

παξαθνινχζεζεο θαη επνκέλσο ηα κεηαβιεηά θφζηε ησλ ηξαπεδψλ. 
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απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ, κφλν πνπ ε αθξηβήο 

επίδξαζή ηνπ ζ’ απηή δελ έρεη γίλεη αθφκε μεθάζαξε. Δμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ίδησλ ησλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

νπνία ιεηηνπξγνχλ. 

 

2.2 Ανηαγωνιζμόρ 

 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαηαβιήζεθαλ ζπζηεκαηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

ραξαθηεξηδφηαλ κέρξη ηφηε απφ έληνλεο ζηξεβιψζεηο θαη εγγελείο αδπλακίεο. 

Κσδηθνπνηεκέλα, νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζην 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε Θεζκηθή 

Απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ε κεηαβνιή ηνπ Πιαηζίνπ Καλφλσλ θαη 

επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ, ε ελίζρπζε ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαη ε επίηεπμε καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαζψο θαη ε ηαρεία 

ηερλνινγηθή πξφνδνο. 

 

Απηέο νη ζεκειηψδεηο δπλάκεηο κεηακφξθσζαλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα, 

δηακφξθσζαλ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Διιάδα, ελψ επέδξαζαλ θαζνξηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ ηεο 

ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Παξά ηελ ελίζρπζε φκσο, δηαρξνληθά, ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκνχ ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο, πνιινί, νηθνλνκνιφγνη θαη κε, 

ζεσξνχλ φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα ηφλσζεο απηνχ, κε αθνξκή θπξίσο ηε 

κεγάιε δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ - θαηαζέζεσλ θαη ζην 

χςνο ησλ πξνκεζεηψλ πνπ απνιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα. Καηά ζπλέπεηα, θξίλεηαη αλαγθαία ε πεξαηηέξσ ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ηελ είζνδν λέσλ θαη ηζρπξψλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά θαη ηε δηεχξπλζε ηεο γθάκαο ησλ πξνζθεξφκελσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Δθηφο, φκσο, ηεο απιήο ζχγθξηζεο ηνπ χςνπο ησλ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ - 

θαηαζέζεσλ, ζηε δηεζλή επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία έρνπλ αλαπηπρζεί δχν 

κεζνδνινγίεο πνπ κειεηνχλ θαη αμηνινγνχλ ην επίπεδν ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 
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ραξαθηεξίδεη κία ηξαπεδηθή αγνξά. Ζ κία πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζηηο εξγαζίεο ησλ 

Bresnahan (1982) και Lau (1982), ελψ ε άιιε ζε απηή ησλ Panzar και Rosse (1987). 

Καη ηα δχν ππνδείγκαηα ελζσκαηψλνπλ κία παξάκεηξν πνπ ραξαθηεξίδεη ηε δνκή 

ηεο Αγνξάο θαη είλαη ζηαηηθά σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ 

εκπεηξηθή αλάιπζε (ηατθνχξαο θαη Νηειήο, 2006). 

 

Ζ πξψηε κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ ηαπηφρξνλε επίιπζε εμηζψζεσλ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε ηελ ελζσκάησζε 

ζηελ εμίζσζε ηεο πξνζθνξάο κηαο παξακέηξνπ (L) πνπ ραξαθηεξίδεη ην επίπεδν 

Αληαγσληζκνχ ηεο Αγνξάο. Ζ κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη, ζε ηζνξξνπία, νη 

επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ζα επηιέμνπλ ηηκέο ή 

πνζφηεηεο πξντφλησλ ηέηνηεο ψζηε ην νξηαθφ θφζηνο λα είλαη ίζν κε ηα νξηαθά έζνδα. 

πλεπψο ε ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε κέζε νξηαθή 

πξφζνδνο ησλ ηξαπεδψλ απνθιίλεη απφ ηε δήηεζε. 

 

Ζ δεχηεξε κέζνδνο εμεηάδεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο 

ηηκέο ησλ Παξαγσγηθψλ πληειεζηψλ (πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πξνζσπηθφ θαη 

θεθάιαην) αληαλαθιψληαη ζηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ησλ ηξαπεδψλ. Ζ κέζνδνο 

ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή φηη θάζε ηξάπεδα ζα εθαξκφδεη δηαθνξεηηθή ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή αληαπνθξηλφκελε ζηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, 

αλάινγα κε ην επίπεδν αληαγσληζκνχ πνπ ηζρχεη ζην ρψξν δξάζεο ηεο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε νξίδεη σο παξάκεηξν (Ζ) πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ 

αληαγσληζκνχ κηαο αγνξάο ην άζξνηζκα ηεο ειαζηηθφηεηαο ησλ ηηκψλ ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ζε κία ζπλάξηεζε πνπ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή είλαη ηα 

ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έζνδα ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ. 

 

Πξφζθαηεο κειέηεο πνπ αμηνπνηνχλ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο ζπγθιίλνπλ ζηελ 

εθηίκεζε φηη ε ζηαηηθή πξνζέγγηζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ππνεθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ 

ηεο κνλνπσιηαθήο/νιηγνπσιηαθήο ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα 

φηαλ έλαο θιάδνο εκθαλίδεη έληνλε δπλακηθή. Έηζη, ε βηβιηνγξαθία πηνζεηεί θαη 

δπλακηθέο πξνεθηάζεηο απηψλ ησλ ππνδεηγκάησλ κέζσ ηεο ελζσκάησζεο 

θαηάιιεισλ ρξνληθψλ πζηεξήζεσλ ζηα ζηαηηθά ππνδείγκαηα, κε ζθνπφ λα 

εμαθξηβσζεί ηπρφλ δηαθνξνπνίεζε πνπ κπνξεί λα επέιζεη ζηα απνηειέζκαηα 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ αληαγσληζκνχ ζε κία ηξαπεδηθή αγνξά. Κάηη αλάινγν 
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θαίλεηαη λα ζπκβαίλεη ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε νπνία κε ηελ εθαξκνγή ησλ δπν 

ζηαηηθψλ κνληέισλ εκθαλίδεη ζηνηρεία κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ, ελψ ε 

εθαξκνγή ησλ δπλακηθψλ κνληέισλ απνθαιχπηεη ηελ χπαξμε νιηγνπσιηαθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ (νη ηηκέο δειαδή δηακνξθψλνληαη ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ην 

νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο). 

 

ε κηα απφ ηη πξψηεο κειέηεο επί ηνπ ζέκαηνο, Οη Υνλδξνγηάλλεο, Λφινο θαη 

Παπαπέηξνπ (1999) εμέηαζαλ ηηο ζπλζήθεο θαη ην χςνο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ 

ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά. Σν δείγκα ηνπο θάιππηε 20 ηξάπεδεο γηα ηελ πεξίνδν 

1993-1995 θαη ε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε πξνήιζε απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο 

εθζέζεηο ησλ ηξαπεδψλ. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνήιζαλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ ήηαλ φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχζαλ θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν ζε ζπλζήθεο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ (Hondroyiannis, Lolos 

and Papapetrou, 1999). 

 

ηελ πνξεία, Οη Gibson θαη Γεκέλαγαο (2002) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα 

γηα ηνλ αληαγσληζκφ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο πεξηφδνπ 1993-1999, 

εμεηάδνληαο αθελφο ηηο κεηαβνιέο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηεο θάζε ηξάπεδαο θαη 

αθεηέξνπ ηε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη 

επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ. Σν γεληθφ ζπκπέξαζκα ηεο κειέηεο απηήο είλαη φηη ν 

ειιεληθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφ βαζκφ αληαγσληζκνχ, 

ζπκπέξαζκα πνπ ζπλάδεη κε ηελ δηαπίζησζε φηη ε απειεπζέξσζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Αλ 

επηθεληξσζνχκε ζην βαζκφ αληαγσληζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ν αληαγσληζκφο απμήζεθε θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. Αλ φκσο επηθεληξσζνχκε ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο πνπ 

απνθέξνπλ έζνδα απφ ηφθνπο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη ν αληαγσληζκφο ήηαλ ηζρπξφο 

ζε φιε ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ. 

 

ηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο ησλ ηξαπεδψλ κε βάζε ην 

ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 1980 έσο ην 2000. Απηφ πνπ 

παξαηεξνχκε είλαη φηη κεηαμχ ησλ εηψλ 1980 θαη 1993 o αξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ παξνπζίαζε αμηνζεκείσηε αχμεζε (απφ 18 ζε 25). Ωζηφζν, ν κεγάινο 

αξηζκφο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ 
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ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε 18 ην 2000. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ παξαηεξνχκε ζηνλ 

πίλαθα είλαη ε κείσζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ κεγαιχηεξσλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ 

(Δζληθή Σξάπεδα) θαη ε αχμεζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ κηθξφηεξσλ ηδησηηθψλ 

ηξαπεδψλ (Eurobank). 

Πίλαθαο 2.1 

(Πεγή: Gibson θαη Γεκέλαγαο, 2002)  
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ηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη θάπνηνη επηιεγκέλνη δείθηεο γηα ην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα ηα έηε πνπ δηεμήρζε ε κειέηε, δειαδή γηα ηα έηε 

1993-1999. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηελ αχμεζε ησλ 

κεξηδίσλ αγνξάο, παξαηεξήζεθε αχμεζε θαη ζην κέζν ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ ησλ 

ηξαπεδψλ. πγθεθξηκέλα, ν ελ ιφγσ δείθηεο ππεξδηπιαζηάζηεθε ην δηάζηεκα 1993-

1999, θαη αλ ζπλππνινγίδνπκε θαη ηα ηνηρεία Δθηφο Ηζνινγηζκνχ (.Δ.Η.) 

ππεξηεηξαπιαζηάζηεθε. Απηφ, βεβαίσο, νθείιεηαη αθελφο ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ηξαπεδψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ αχμεζε ησλ εθηφο ηζνινγηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Αχμεζε παξνπζίαζε θαη ν κέζνο αξηζκφο  ησλ ππαιιήισλ, θπξίσο ιφγσ 

ζπγρσλεχζεσλ, θαζψο θαη ν κέζνο αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ.  

 

Πίλαθαο 2.2 

 

(Πεγή: Gibson θαη Γεκέλαγαο, 2002)  

 

Σν δεχηεξν ζθέινο ηεο κειέηεο, φπσο αλαθέξζεθε αξρηθά, εμεηάδεη ηε 

δηαθνξά κεηαμχ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ. Δίλαη 

αλακελφκελν φηη εάλ ππάξρεη αληαγσληζκφο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, απηφ 

ζα πξέπεη α απνηππψλεηαη ζηε δηαθνξά απηή ησλ επηηνθίσλ. ην δηάγξακκα 2.6 πνπ 

αθνινπζεί είλαη θαλεξφ φηη ε δηαθνξά απηή αξρηθά απμήζεθε γηα λα παξακείλεη ζε 

πςειά επίπεδα απφ ην 1990 έσο ην 1993. Απφ ην 1994 θαη κεηά αξρίδεη λα κεηψλεηαη 
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θαη ε κείσζε απηή ίζσο αληαλαθιά ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. Δληνχηνηο, ε δηαθνξά ησλ επηηνθίσλ παξακέλεη κεγάιε ζχκθσλα 

κε ηα επξσπατθά δεδνκέλα. Κχξηνο ιφγνο ζηε δηαθνξά κεγέζνπο πνπ παξαηεξείηαη 

ζεσξνχληαη νη ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ππεχζπλνη ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απαληνχλ φηη ηα 

ππνθαηαζηήκαηά ηνπο αληηκεησπίδνπλ πςειφηεξνπο θηλδχλνπο, νπφηε αλαγθάδνληαη 

λα επηβάιινπλ πςειά αλνίγκαηα. Δπηπιένλ δελ είλαη δπλαηή ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ 

αλνίγκαηνο ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ, πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ 

Διιάδα, θαη ζπλεπψο ηνπ κηθξνχ κέγεζνο ησλ ηξαπεδηθψλ πξάμεσλ (Κέληξν 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 2003). 

 

Γηάγξακκα 2.6 

 

(Πεγή: Gibson θαη Γεκέλαγαο, 2002)  

 

χκθσλα κε κειέηε ηεο Alpha Bank, ε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη 

αλακελφκελε ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, δηφηη ε ηειεπηαία ζεσξείηαη αθφκε 

κηθξή ζηα πιαίζηα ηεο ελνπνηεκέλεο πιένλ επξσπατθήο αγνξάο θαζψο θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ πέληε κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ δε ζεσξείηαη κεγάιε 

(Alpha Bank, 2002, Οηθνλνκηθφ Γειηίν 83). Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην επφκελν 

δηάγξακκα ζην νπνίν θαίλεηαη φηη νη πέληε κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο καδί 
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(Δζληθή, Eurobank, Alpha, Δκπνξηθή, Πεηξαηψο) θαηέρνπλ ηελ 20ε ζέζε ζηελ 

θαηάηαμε ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ. Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ε θάζε ηξάπεδα κφλε 

ηεο είλαη αξθεηά κηθξή γηα λα δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν θαη λα ππάξμεη 

αληαγσληζηηθή ζηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ρψξν. πλεπψο ππάξρεη ηάζε ζπλέρηζεο 

ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ εμαγνξψλ κε ζθνπφ αθελφο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ  ηξαπεδψλ θαη αθεηέξνπ ηελ απφθηεζε εθείλνπ ηνπ κεγέζνπο πνπ ζα 

εμαζθαιίζεη φρη απιά ηε βησζηκφηεηα αιιά θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε 

επξσπατθφ επίπεδν. 

 

Γηάγξακκα 2.7 

 

(Πεγή: Alpha Bank, 2002) 

 

Βέβαηα, ζα ήηαλ ιαλζαζκέλν λα ηζρπξηζηνχκε φηη κηα αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπγθέληξσζεο (σο απνηέιεζκα ηνπ θχκαηνο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ) νδεγεί 

απαξαίηεηα ζε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο ηξαπεδψλ, ε ίδξπζε 

λέσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηφζν ειιεληθψλ φζν θαη μέλσλ, ε απνδπλάκσζε ηεο 
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Δζληθήο ηξάπεδαο, πνπ κνλνπσινχζε παιαηφηεξα ηα ηξαπεδηθά δξψκελα, θαη ε 

αληίζηνηρε δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο άιισλ κηθξφηεξσλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ είλαη γεγνλφηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ πνπ 

αλακθηζβήηεηα νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη 

απφ ηε θεωρία ηων διεκδικούμενων αγορών (contestable markets), ε νπνία 

ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ππάξρεη πςειφο βαζκφο ζπγθέληξσζεο δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα 

φηη δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά. Αληηζέησο, ην βαζηθφ θξηηήξην 

αληαγσληζκνχ είλαη ε επθνιία εηζφδνπ ζηελ αγνξά. Με άιια ιφγηα, φηαλ ην θφζηνο 

εηζφδνπ ζηε αγνξά είλαη ρακειφ, ηφηε νη ηξάπεδεο αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

λα ππήξραλ αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά (Gibson, 2005). 

 

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα ησλ Gibson θαη Γεκέλαγα, πνπ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηε  

κειέηε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο φζν θαη απφ ηε κειέηε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ επηηνθίσλ 

θαηαζέζεσλ θαη επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ, είλαη φηη ν αληαγσληζκφο ζην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηελ πεξίνδν 1993-1999 έρεη απμεζεί θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. 

Μεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο κάιηζηα ηζρχεη γηα ηηο θαηαζέζεηο θαη γηα ηα δάλεηα πξνο 

λνηθνθπξηά (δειαδή θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά). ην ίδην ζπκπέξαζκα νδεγνχλ 

θαη νη εθηηκήζεηο ηεο ζηαηηζηηθήο Panzar – Rosse γηα ηελ ίδηα πεξίνδν. Ωζηφζν, ην 

ζεκείν πνπ πξέπεη λα επηζεκάλνπκε είλαη φηη ε δηαθνξά κεηαμχ επηηνθίσλ 

θαηαζέζεσλ θαη επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ παξακέλεη πςειή γηα ηα δεδνκέλα ηεο 

επξσπατθήο αγνξάο. Καη αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ε κείσζε ηεο δηαθνξάο ησλ 

επηηνθίσλ, φπσο αλαθέξακε λσξίηεξα, αληαλαθιά ηνλ αληαγσληζκφ, ηφηε 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ν αληαγσληζκφο δελ έρεη επεθηαζεί αθφκε ζε φινπο ηνπο ηνκείο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ (Gibson θαη Γεκέλαγαο, 2002).  

 

2.3 Κεπδοθοπία 

 

Ζ θεξδνθνξία, σο έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη σο βαζηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο απηψλ, δε ζα κπνξνχζε λα αθήζεη 

αζπγθίλεηε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Ζ θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθφηεξα 

ησλ ηξαπεδψλ, αμηνινγείηαη θπξίσο κέζσ ηεο αλάιπζεο αξηζκνδεηθηψλ, ε νπνία 

κπνξεί είλαη δηαζηξσκαηηθή ή δηαρξνληθή. ηε δηαζηξσκαηηθή αλάιπζε 

αμηνινγνχληαη νη αξηζκνδείθηεο κηαο ηξάπεδαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο κηαο άιιεο γηα 
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ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ελψ ζηε δηαρξνληθή αλάιπζε εμεηάδνληαη νη δηάθνξνη 

δείθηεο κηαο ηξάπεδαο γηα κηα ζεηξά εηψλ. Οη αξηζκνδείθηεο θεξδνθνξίαο, πνπ 

ζπλαληάκε ζπλήζσο κε δηάθνξεο παξαιιαγέο ζηε βηβιηνγξαθία, είλαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (Return on Equity – ROE) θαη ε απνδνηηθφηεηα 

ηνπ Δλεξγεηηθνχ (Return on Assets – ROA). Ο δπν δείθηεο ππνινγίδνληαη σο ν ιφγνο 

θέξδε κεηά ή πξν θφξσλ πξνο ησλ ζχλνιν ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ην ζχλνιν ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ αληίζηνηρα. Βέβαηα, πνιινί ζπγγξαθείο ηζρπξίδνληαη φηη πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη κέζνη φξνη ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ψζηε νη 

δείθηεο λα αληηθαηνπηξίδνπλ νιφθιεξν ην έηνο. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα 

ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εξεπλψλ πάλσ ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

 

Ο Βαζηιείνπ (1993) εμέηαζε ηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ γηα ην δηάζηεκα 1982-1991. Οη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, πνπ 

ιεηηνπξγνχζαλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, ήηαλ 12 θαη ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο 

πξνήιζαλ απφ ηνπο δεκνζηεπκέλνπο Ηζνινγηζκνχο θαη ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεσο 

ησλ ηξαπεδψλ, φπσο απηά αλαγξάθεθαλ ζηηο επεηεξίδεο ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ 

Αζελψλ. Ζ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ κεηξήζεθε σο ε απφδνζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη 

ε απφδνζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηνπο. Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

νιφθιεξνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν κέηξα θεληξηθήο ηάζεσο ή 

ζέζεσο: ν αξηζκεηηθφο κέζνο θαη ε δηάκεζνο. Ζ πνζνζηηαία απφδνζε ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ (ROE) νιφθιεξεο ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο, ππνινγηδφκελε κε 

ηα δπν κέηξα θεληξηθήο ηάζεσο, έδεημε φηη ην 1991 ήηαλ ην πην θεξδνθφξν έηνο 

(ROE=23,23% φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν αξηζκεηηθφο κέζνο θαη ROE=24,85% φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηάκεζνο), ελψ ην έηνο 1982 ην ιηγφηεξν θεξδνθφξν 

(ROE=9,42% φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν αξηζκεηηθφο κέζνο θαη ROE=6,41% φηαλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηάκεζνο). Ζ απφδνζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ θάλεθε λα έρεη κηα αλνδηθή ηάζε θαζ’ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, εθηφο 

απφ κηα θάκςε πνπ παξαηεξήζεθε ηα έηε 1987 θα 1988 (Βαζηιείνπ, 1993). 

 

Οη πκηγηάλλεο θαη Hardy (1998) εμέηαζαλ ηελ θεξδνθνξία παξάιιεια κε  

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Υξεζηκνπνίεζαλ ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία απφ 16 ειιεληθέο ηξάπεδεο γηα ην έηνο 

1985 θαη ηελ πεξίνδν 1990-1995. ε έλα ηππηθφ έηνο ε κέγηζηε ηηκή ηνπ δείθηε ROE 
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πιεζηάδεη ην 26% γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ θαηαιακβάλνπλ κεξίδην ηεο αγνξάο (βάζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ) ιίγν πάλσ απφ 6%. ηαλ νη κέζεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ εμεγνχληαη κε ηηο ζηαζεξέο επηδξάζεηο, θαηαιήγνπκε ζε κηα πνηνηηθά 

παξφκνηα, αλ θαη ζηαηηζηηθά ιηγφηεξν ζεκαληηθή, ζρέζε κεηαμχ ηνπ δείθηε ROE θαη 

ησλ κεξηδίσλ αγνξάο, φπνπ ε κέγηζηε ηηκή ηνπ δείθηε ROE αληηζηνηρεί ζε κεξίδην 

αγνξάο πεξίπνπ 13%. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη, κνινλφηη παξακέλνπλ δηαθνξέο κεηαμχ 

ησλ ηξαπεδψλ ζηελ θεξδνθνξία, κφλν νη ηξάπεδεο πνπ κπνξνχλ λα επηηχρνπλ έλα 

κεζαίν κέγεζνο, θαη κάιηζηα δελ ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο, ζα θαηαθέξνπλ λα 

απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα πξνέθπςαλ φηαλ ε 

θεξδνθνξία κεηξήζεθε σο ε απνδνηηθφηεηα ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ROA) θαη ην κεξίδην 

αγνξάο βάζε άιισλ ζηνηρείσλ ηνπ Ηζνινγηζκνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε 

θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ βξέζεθε πνιχ κηθξφηεξε γηα ηελ πεξίνδν 1993-

1995, θάηη πνπ ζεσξνχλ νη ζπγγξάθείο απνηέιεζκα ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ. πγρξφλσο, νη 

ηξάπεδεο πνπ πέηπραλ ηελ πςειφηεξε θεξδνθνξία ζ’ απηφ ην δηάζηεκα, θαίλεηαη λα 

αχμεζαλ θαη ην κεξίδην αγνξάο ηνπο εηο βάξνο απηψλ κε ηε ρακειφηεξε θεξδνθνξία 

(πκηγηάλλεο θαη Hardy, 1998). 

 

Ο Ννχιαο (1999) δηεξεχλεζε ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πεξίνδν 1993-1998. ην δείγκα ζπκπεξηέιαβε 17 

ηξάπεδεο γηα ηα έηε 1993 θαη 1994, 19 ηξάπεδεο γηα ηα έηε 1995 θαη 1996, 16 

ηξάπεδεο γηα ην 1997 θαη 16 ηξάπεδεο γηα ην 1998. Σα ζηνηρεία πξνήιζαλ απφ ηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ, ελψ σο δείθηεο θεξδνθνξίαο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ε απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ. Ζ αλάιπζε έδεημε φηη ε ζπκπεξηθνξά θαη ησλ δπν δεηθηψλ ήηαλ ε ίδηα 

γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, θαζψο θαη νη δπν δείθηεο αθνινχζεζαλ πησηηθή πνξεία 

απφ ην 1994 έσο ην 1996 θαη απμήζεθαλ γηα ηα έηε 1997 θαη 1998. Ο δείθηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ αθνινχζεζε θζίλνπζα πνξεία απφ ην 1994 

(14,35%) έσο ην 1998 (11,33%), θάηη πνπ καξηπξά φηη νη δηνηθήζεηο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ θαηά κέζν φξν δε βειηηψζεθαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, ν δείθηεο πεξηζσξίνπ θέξδνπο αθνινχζεζε πησηηθή πνξεία ηελ 

πξψηε ηξηεηία, αιιά απμήζεθε ηα δπν ηειεπηαία έηε θαη ην 1998 άγγημε ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ηεο εμαεηίαο (10,74%). Γεδνκέλνπ φηη ν δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ειέγρεη ηα έμνδα γηα δεδνκέλν χςνο εζφδσλ, ηα δπν 
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ηειεπηαία έηε απνηέιεζαλ λφηα αηζηνδνμίαο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σέινο, ν 

δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο κεηψζεθε ζηαδηαθά, παξνπζηάδνληαο ηελ 

πςειφηεξε ηηκή ην 1996 θαη ηε ρακειφηεξε ην 1998. αλ γεληθφ ζπκπέξαζκα, ε 

παξαπάλσ έξεπλα έδεημε φηη ε θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ δελ ήηαλ 

θαιχηεξε ην 1998 απφ ην 1993 ή ην 1994. Ωζηφζν, ε θεξδνθνξία βξέζεθε ηα δπν 

ηειεπηαία έηε ζε άλνδν ζε ζρέζε κε ην 1996 (Ννχιαο, 1999). 

 

Οη ηατθνχξαο θαη ηέιηαξνο (1999) εμέηαζαλ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ πεξίνδνο αλάιπζεο 

θάιππηε ηα έηε 1991-1998, ελψ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηξαπεδψλ πξνήιζαλ απφ 

ηε βάζε δεδνκέλσλ Bankscope πνπ παξέρεη ε εηαηξία αμηνιφγεζεο Fitch-IBCA. Ζ 

κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εξκελεία ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ 

ήηαλ ν πιεζσξηζκφο, ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ν ιφγνο ησλ απνζεκαηηθψλ γηα 

δαλεηαθέο επηζθάιεηεο πξνο ην ζχλνιν ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ θαη ν ιφγνο 

δάλεηα πξνο ζχλνιν Δλεξγεηηθνχ. Σν ζεκαληηθφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ελ ιφγσ 

έξεπλα ήηαλ πσο ζρεδφλ φινη νη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη αξλεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία. 

Οη κφλνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ ζεηηθή ζπζρέηηζε είλαη ν ιφγνο Ίδηα Κεθάιαηα/ 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο (ηατθνχξαο θαη ηέιηαξνο, 

1999). 

 

Οη Eichengreen θαη Gibson (2001) πξνρψξεζαλ ζε κηα εκπεξηζηαησκέλε 

αλάιπζε ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο γηα ηελ πεξίνδν 1980-1998, αληιψληαο ηα 

ζηνηρεία ηνπ απφ ην Bank Profitability, έθδνζε ηνπ OECD, θαη ηηο νηθνλνκηθέο 

εθζέζεηο 26 εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη εμεηδηθεπκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. ηα 

ζπκπεξάζκαηά ηνπο αλέθεξαλ φηη ε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ είλαη κηα γξακκηθή 

ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο. Ζ γξαθηθή παξάζηαζε είλαη ζρήκαηνο «θακπάλαο», 

ππνλνψληαο φηη ε θεξδνθνξία αξρηθά απμάλεηαη θαη έπεηηα κεηψλεηαη, κε ην ζεκείν 

θακπήο λα αληηζηνηρεί ζε ηξάπεδα κεζαίνπ κεγέζνπο. Με άιια ιφγηα, νη κηθξφηεξεο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο επσθεινχκελεο ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο κπνξνχλ απμήζνπλ ην 

κέγεζφο ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ θεξδνθνξία ηνπο, ελψ νη κεγαιχηεξεο πξέπεη λα 

κεηψζνπλ ην κέγεζφο ηνπο ψζηε λα κεησζνχλ ηα δηάθνξα θφζηε. Αλ θαη βξίζθνπλ 

κηθξή ζηήξημε ζηελ άπνςε φηη ε ηξάπεδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξννδεπηηθέο 

πξαθηηθέο κάλαηδκελη ελεξγεηηθνχ (π.ρ. εθηφο ηζνινγηζκνχ δξαζηεξηφηεηεο), είλαη 

πεξηζζφηεξν θεξδνθφξεο, ε παξνρή κεγαιχηεξνπ φγθνπ δαλείσλ δε βειηηψλεη ηελ 
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θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο ππάξρεη αξλεηηθφο ζπληειεζηήο. Μεηαμχ άιισλ 

βξίζθνπλ φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε επηδξά ζεηηθά ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

ηξαπεδψλ. ζνλ αθνξά ηα έμνδα Πξνζσπηθνχ, νη ζπγγξαθείο ππνζηεξίδνπλ φηη ελψ 

κεηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο ησλ ηξαπεδψλ, ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ηελ θεξδνθνξία. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη πηζαλφλ γηαηί ηξάπεδεο πνπ ακείβνπλ 

θαιχηεξα ζα απαζρνινχλ απνδνηηθφηεξνπο ππαιιήινπο θαη ζα πξνζθέξνπλ 

θαιχηεξεο πνηφηεηαο ππεξεζίεο. ε αληίζεζε κε ηα έμνδα πξνζσπηθνχ, φια ηα 

ππφινηπα Λεηηνπξγηθά Κφζηε βξέζεθαλ λα κεηψλνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. Σέινο ε ξεπζηφηεηα θαη ε θεθαιαηαθή επάξθεηα ζπζρεηίδνληαη ζεηηθά κε 

ηελ θεξδνθνξία, αλ θαη ζα πεξίκελε θαλείο ε χπαξμε πςεινχ απνζέκαηνο ξεπζηψλ 

δηαζεζίκσλ λα κεηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ηξάπεδεο κε 

πςεινχο δείθηεο ξεπζηφηεηαο έρνπλ πηζαλφλ θαιχηεξε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη 

πξφζβαζε ζε θζελφηεξεο αγνξέο. Βέβαηα έρνπλ εθθξαζηεί ζην παξειζφλ θαη 

αληίζεηεο απφςεηο (Molyneux and Thornton, 1992) πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε (Eichengreen and Gibson, 2001). 

 

Οη παζήο, Κνζκίδνπ θαη Γνχκπνο (2002) επηρείξεζαλ ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Σν δείγκα 

ηνπο πεξηιάκβαλε 23 ηξάπεδεο θαη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζπιιέρζεθαλ απφ ηηο 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ αλσηέξσ ηξαπεδψλ γηα ηελ πεξίνδν 

1990-1999. Ζ έξεπλα ηνπο πξνέβιεπε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 23 ηξαπεδψλ βάζε ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ Δλεξγεηηθνχ ηνπο ζε κεγάιεο θαη κηθξέο. Σειηθά πξνέθπςαλ 7 κεγάιεο 

θαη 16 κηθξέο ηξάπεδεο. Μεηαμχ απηψλ πνπ έιεγμαλ είλαη αλ ππάξρεη ζεκαληηθή 

δηαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αλάκεζα ζηηο κηθξέο θαη ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο. 

Δπηπιένλ δηεξεχλεζαλ πσο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην κέγεζνο ησλ ηξαπεδψλ, 

φπσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε ξεπζηφηεηα, ν θίλδπλνο, ε κφριεπζε θαη ε 

θεθαιαηαθή επάξθεηα επηδξνχλ ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Σα θπξηφηεξα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ ζπγγξαθέσλ ήηαλ ηα εμήο (Spathis, Kosmidou and 

Doumpos, 2002): 

 

 Σφζν ε απφδνζε ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) φζν θαη ε απφδνζε ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ (ROΑ) ησλ κηθξψλ ηξαπεδψλ είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ησλ 

κεγάισλ ηξαπεδψλ. Μάιηζηα ε απφδνζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ROΑ) ησλ κεγάισλ 



 41 

ηξαπεδψλ βξέζεθε θαηά κέζν φξν δηπιάζηα απηήο ησλ κηθξψλ ηξαπεδψλ κε 

ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά. 

 Σν κέζν θαζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ ησλ κηθξψλ ηξαπεδψλ ππνινγίζηεθε 5,1%, 

ελψ ησλ κεγάισλ 3%, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε κηθξέο ηξάπεδεο έρνπλ 

κεγαιχηεξε επθαίξηα ζηε δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο επηηνθίνπ. 

 Οη κηθξέο ηξάπεδεο έρνπλ κηθξφηεξε ξεπζηφηεηα απφ ηηο κεγάιεο. 

 Οη κεγάιεο ηξάπεδεο έρνπλ δαλείζεη πεξηζζφηεξα ζε καθξνρξφληεο επελδχζεηο θαη 

πζηεξνχλ παξαδφμσο ζε θεθαιαηαθή επάξθεηα ζε ζρέζε κε ηηο κηθξέο ηξάπεδεο. 

 Καηέιεμαλ επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζηθφηεξνο εξκελεπηηθφο παξάγνληαο 

ηεο θεξδνθνξίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κέγεζνο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ν ιφγνο ησλ 

δαλείσλ πξνο ηηο θαηαζέζεηο, πνπ ε κέζε βαξχηεηά ηνπ μεπεξλά ην 60%. Άιινη 

ζεκαληηθνί δείθηεο είλαη ν δείθηεο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ/ζχλνιν ηδίσλ θεθαιαίσλ 

θαη ν δείθηεο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ/ζχλνιν δαλείσλ. 

 

Οη Μακαηδάθεο θαη Ρεκνχληνο (2003) εμέηαζαλ ηελ θεξδνθνξία 17 

ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πεξίνδν 1989-2000, ρξεζηκνπνηψληαο θαη 

πάιη ηνπο δείθηεο ROE θαη ROΑ. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ρσξίζηεθαλ ζε παξάγνληεο ηνπ εζσηεξηθνχ (internal) 

πεξηβάιινληνο ή παξάγνληεο πξνεξρφκελνη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ κάλαηδκελη (bank’s 

management decisions) θαη παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ (external) πεξηβάιινληνο. 

Δλδεηθηηθνί εζσηεξηθνί παξάγνληεο ηεο θεξδνθνξίαο ήηαλ ην κέγεζνο, ε θεθαιαηαθή 

επάξθεηα, ε ξεπζηφηεηα, ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ην 

θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο, ελψ παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ήηαλ ε 

πξνζθνξά ρξήκαηνο (κεγέζε Μ1, Μ2 θ.η.ι.), ε ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο, ν 

πιεζσξηζκφο, ηα επηηφθηα θαη ε επηδφζεηο ηεο αγνξάο κεηνρψλ. Παξάιιεια νη 

ζπγγξαθείο πξνζπάζεζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ ηζρχ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάξθεηαο ησλ 

θεξδψλ, δειαδή αλ ηα θέξδε κηαο πεξηφδνπ εμαξηψληαη θαη ζε πνην βαζκφ απφ ηα 

θέξδε κηαο πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπγγξαθέσλ πξνήιζαλ 

απφ γξακκηθέο παιηλδξνκήζεηο πνιιαπιψλ κεηαβιεηψλ θαη ήηαλ νη εμήο 

(Mamatzakis and Remoundos, 2003): 

 

 Αδχλακεο ελδείμεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάξθεηαο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη 

ππάξρνπλ δπλάκεηο αληαγσληζκνχ. 
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 Σα έμνδα πξνζσπηθνχ, απνηειψληαο ην θπξηφηεξν κέξνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, επεξεάδνπλ αξλεηηθά θαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηελ θεξδνθνξία. Σν απνηέιεζκα απηφ είλαη αληίζεην κε ην αληίζηνηρν ησλ 

Eichengreen θαη Gibson (2001). 

 Δλψ ζα ήηαλ ινγηθφ ε επίδξαζή ηνπο λα είλαη αξλεηηθή θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, 

ηα απνζεκαηηθά επηζθαιψλ απαηηήζεσλ θαίλεηαη λα έρνπλ ακειεηέα επίδξαζε 

ζηελ θεξδνθνξία. 

 Αληηζέησο, ν ιφγνο δάλεηα πξνο ζχλνιν ελεξγεηηθνχ επεξεάδεη ζεηηθά θαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ηελ θεξδνθνξία, εηδηθά φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ απφδνζε ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE). Σν ίδην αθξηβψο ζπκβαίλεη κε ην ιφγν Ίδηα Κεθάιαηα 

πξνο ζχλνιν Δλεξγεηηθνχ. 

 ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηνπ κεγέζνπο ζηελ θεξδνθνξία ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο, νη ζπγγξαθείο ζπκθσλνχλ απφιπηα κε ηνπο Eichengreen θαη Gibson 

(2001). 

 Τπάξρεη αδχλακε ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο, 

ππνινγηδφκελε κε ην δείθηε Herfindahl-Hirschman (H-H), θαη ηελ θεξδνθνξία. 

Απηφ ππνδεηθλχεη ηελ νιηγνπσιηαθή δνκή ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη κηα κηθξή 

ηζρχ ηεο Θεσξίαο ηεο δηάξζξσζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ επηδφζεσλ 

(Structure-Conduct-Performance). 

 Σν θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο θαζψο θαη ν πιεζσξηζκφο δε θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνηνλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ.  

 

Οη Αζαλαζφγινπ, Μπξηζίκεο θαη Νηειήο (2005) αθνινχζεζαλ παξφκνηα 

δηαδηθαζία κε ηνπο Μακαηδάθε θαη Ρεκνχλην (2003), κφλν πνπ πξνζζέζαλε κηα 

αθφκε θαηεγνξηνπνίεζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία. 

πλεπψο νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία είλαη ηξαπεδηθνί (bank-

specific), βηνκεραληθνί ή ηεο αγνξάο (industry-specific) θαη καθξννηθνλνκηθνί 

(macroeconomic). ηελ πξψηε θαηεγνξία παξαγφλησλ αλήθνπλ ε θεθαιαηαθή δνκή, 

ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ε παξαγσγηθφηεηα, ε δηαρείξηζε ησλ εμφδσλ θαη ην κέγεζνο 

ηνπ ηδξχκαηνο, ζηελ δεχηεξε θαηεγνξία ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο θαη ε ζπγθέληξσζε 

ηεο αγνξάο, ελψ ζηελ ηξίηε θαηεγνξία ν αλακελφκελνο πιεζσξηζκφο θαη ν 

νηθνλνκηθφο θχθινο (cyclical output). Καιχπηνληαο ηελ πεξίνδν 1985-2001 θαη 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηε Μέζνδν ησλ Διαρίζησλ Τεηξαγψλσλ ζηηο παιηλδξνκήζεηο ηνπο 

θαηέιεμαλ ζηα εμήο (Athanasoglou, Brissimis and Delis, 2005): 

 

 Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε επεξεάδεη ζεηηθά θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

θεξδνθνξία. 

 Ζ έθζεζε ζε πηζησηηθφ θίλδπλν θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα επεξεάδνπλ αξλεηηθά 

θαη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θεξδνθνξία. 

 Σν κέγεζνο θαη ην θαζεζηψο ηδηνθηεζίαο ηεο ηξάπεδαο δελ απνηεινχλ 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θεξδνθνξία. 

 Σα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ ζπκβαδίδνπλ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν θαη κάιηζηα ε 

αχμεζή ηνπο ζε θάζεηο αλφδνπ είλαη ηαρχηεξε απ’ φηη ε κείσζή ηνπο ζε θάζεηο 

θαζφδνπ (αζχκκεηξν απνηέιεζκα). 

 Ζ ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θεξδνθνξία, επνκέλσο δελ 

ηζρχεη ε Θεσξία ηεο δηάξζξσζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ επηδφζεσλ (Structure-

Conduct-Performance). 

 

Ζ Gibson (2005), ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ ηεο κε ηνλ Eichengreen, επηρείξεζε 

λα επαλεμεηάζεη ηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ 

ηελ επεξεάδνπλ γηα ηελ πην πξφζθαηε πεξίνδν 1998 – 2003. Ζ επηινγή ηεο πεξηφδνπ 

δελ ήηαλ ηπραία, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο ζεκαδεχηεθε απφ ην θχκα 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή 

θξίζε ηνπ 1999. ηελ παξνχζα κειέηε πξνέθπςαλ αζαθή απνηειέζκαηα γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα. Απφ ηε κηα πιεπξά απμήζεθε ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο 

αγνξάο, πνπ παξαδνζηαθά νδεγεί ζε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά απφ ηελ 

άιιε εηζήιζαλ ζηελ αγνξά λέεο ηξάπεδεο θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππάξρνπζεο 

απέθηεζαλ θαηάιιειν κέγεζνο γηα λα δηεθδηθήζνπλ κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο. 

ηε κειέηε ηεο Gibson ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαδνζηαθνί δείθηεο θεξδνθνξίαο 

ROE  θαη ROA, θαζψο θαη έλαο λένο: ROA ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηνηρείσλ 

Δθηφο Ηζνινγηζκνχ (.Δ.Η.). πσο γίλεηαη θαλεξφ απφ ηα επφκελα δηαγξάκκαηα φινη 

νη δείθηεο θεξδνθνξίαο εκθαλίδνπλ ζπλνιηθά πησηηθή ηάζε γηα ηελ πεξίνδν ηεο 

αλάιπζεο. Δμαίξεζε απνηειεί ε πεξίνδνο 1998 – 2000 πξηλ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή 

θξίζε. Καηά ηελ πεξίνδν απηή νη ηξάπεδεο πξαγκαηνπνίεζαλ ππεξθέξδε απφ ηελ 

πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζε πνιχ πςειέο ηξέρνπζεο ηηκέο, ελψ νη κεηνρέο ηνπο 
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ζπλέρηζαλ λα εκθαλίδνληαη ζηνπο ηζνινγηζκνχο ζηηο ρακειέο νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο. 

ηα δηαγξάκκαηα 2.8 θαη 2.9 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ δεηθηψλ 

θεξδνθνξίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ απφ ην 1980 έσο ην 2004: 

Γηάγξακκα 2.8 

 

 

Γηάγξακκα 2.9 

 

(Πεγή: Gibson, 2005) 

 



 45 

ηε ζπλέρεηα ε Gibson πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά «Παιηλδξνκήζεσλ 

Γηαρξνληθψλ θαη Γηαζηξσκαηηθψλ ηνηρείσλ» γηα ηελ πεξίνδν 1998 – 2003 κε ζθνπφ 

λα δηαπηζηψζεη πφζν δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ επηδξνχλ ζηελ 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ νη παξάγνληεο, πνπ είραλ εληνπίζεη ζηε κειέηε ηεο κε ηνλ 

Eichengreen. Σα απνηειέζκαηα ησλ παιηλδξνκήζεσλ είλαη ηα εμήο (Gibson, 2005): 

 

 Σελ πεξίνδν 1999 – 2003 ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δεκφζησλ ηξαπεδψλ ζπγθιίλνπλ 

πξνο εθείλα ησλ ηδησηηθψλ. πλεπψο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο επεξεάδεη αθφκε 

ιηγφηεξν ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ απ’ φηη ζην παξειζφλ. Πηζαλφο ιφγνο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αλεμαξηεζία πνπ απέθηεζαλ νη δεκφζηεο ηξάπεδεο απφ ην 

1995. Δηδηθά ν ξπζκφο κεγέζπλζεο ησλ δεκνζίσλ εηαηξηψλ απμάλεηαη ζπλερψο, 

κε απνηέιεζκα ηελ πεξίνδν 1999 – 2003 λα μεπεξάζεη θαη ην ξπζκφ ησλ 

ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ. 

 Ζ δηάξθεηα ησλ θεξδψλ είλαη πςειφηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ηεο πξνεγνχκελεο 

κειέηεο. Απηφ ππνδεηθλχεη πξνθαλψο ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ ησλ ξαγδαίσλ 

δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ έιιεηςε ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ. 

 Σν κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο αζθεί πνιχ κηθξφηεξε επηξξνή ζηελ θεξδνθνξία. 

Δμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε κε γξακκηθή «θσδσλνεηδήο» ζρέζε, πνπ αλαθέξακε 

λσξίηεξα, κε ην ζεκείν θακπήο φκσο λα αληηζηνηρεί ζε κηθξφηεξν απφ ην κέζν 

κέγεζνο κηαο ηξάπεδαο. Απηή ε θαζνδηθή πνξεία ηεο θακπχιεο, πνπ αλαπαξηζηά 

ηε ζρέζε κεηαμχ κεγέζνπο θαη θεξδνθνξίαο, θαλεξψλεη πσο έρνπλ εμαληιεζεί νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο θαη δελ κπνξεί πιένλ κηα 

αχμεζε ηνπ κεγέζνπο απφ κφλε ηεο λα θέξεη θαη αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο. 

 Σα ηνηρεία εθηφο Ηζνινγηζκνχ (.Δ.Η.) δελ κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ πιένλ ηελ 

θεξδνθνξία, επνκέλσο βξέζεθε λα εμαζζελεί ε ζεηηθή ζπζρέηηζε απηψλ κε ηελ 

θεξδνθνξία. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

ηξάπεδεο έρνπλ μεθηλήζεη λα εκπιέθνληαη ζε ζπλαιιαγέο παξαγψγσλ θαη 

επηηνθίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ηνηρεία εθηφο Ηζνινγηζκνχ δελ απνηεινχλ πιένλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα νξηζκέλσλ κφλν ηξαπεδψλ. 

 Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν εληνπίζηεθε επίζεο θαη κηα αθφκε εληνλφηεξα αξλεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ δαλείσλ (δάλεηα / θαηαζέζεηο) θαη θεξδνθνξίαο. 
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 Σέινο βαζηζκέλε ζηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηελ πξνεγνχκελε κειέηε, εκκέλεη 

ζηελ άπνςε φηη ε ξεπζηφηεηα θαη ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζπζρεηίδνληαη 

ζεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Οη Αζαλαζφγινπ, Νηειήο θαη ηατθνχξαο (2006) ήηαλ νη ηειεπηαίνη απφ ηνπο 

πξναλαθεξκέλνπο ζπγγξαθείο, πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ζχκθσλα κε ηελ θιαζζηθή νηθνλνκεηξηθή 

πξνζέγγηζε. πγθεθξηκέλα, αζρνιήζεθαλ κε ηελ θεξδνθνξία ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ζε 8 ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο ηελ πεξίνδν 

1998-2002. ζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, φινη νη ηξαπεδηθνί 

παξάγνληεο (bank-specific) θηλήζεθαλ ζην αλακελφκελν, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηε 

ξεπζηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε νπνία βξέζεθε λα επεξεάδεη ζεηηθά ηελ 

θεξδνθνξία. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ επίζεο ζην ζπκπέξαζκα φηη ν βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο επηδξά ζεηηθά ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ θάηη πνπ 

είλαη ππέξ ηεο ππφζεζεο ηεο δηάξζξσζεο, ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ επηδφζεσλ 

(Structure-Conduct-Performance) (Athanasoglou, Delis and Staikouras, 2006). 

Βέβαηα, ππάξρνπλ αθφκε ζπγγξαθείο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αδχλακε έσο αλχπαξθηε 

ζρέζε ζπγθέληξσζεο - θεξδνθνξίαο. πγθεθξηκέλα, ν Μαληάηεο (2006) θαηαιήγεη ζ’ 

απηή ηελ αζζελή ζρέζε θαη ηελ απνδίδεη ζηελ παξαδνζηαθή ηάζε ησλ ειιεληθψλ 

θπβεξλήζεσλ λα θξαηνχλ δέζκηεο ηηο ηξάπεδεο είηε κέζσ θξαηηθνπνηήζεσλ ηξαπεδψλ 

είηε κέζσ πεξίπινθσλ θαλνληζκψλ γηα ηα επηηφθηα θαη ηα πηζησηηθά πξφηππα 

(Maniatis, 2006). 

 

Σέινο, ζηελ πην πξφζθαηε έξεπλα ηεο βηβιηνγξαθίαο, νη Κνζκίδνπ θαη 

Ενπνπλίδεο (2008) επηρεηξνχλ λα κεηξήζνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

γηα ηα έηε 2003-2004. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινχζεζαλ ήηαλ ε πνιπκεηαβιεηή 

κέζνδνο “Promethee”, πνπ εθαξκφζηεθε ζε δείγκα 14 εκπνξηθψλ θαη 16 

ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ. Σα επξήκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο καξηπξνχλ φηη νη 

ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηελ πειαηεία ηνπο θαη λα 

βειηηψλνπλ ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ηνπο δείθηεο, κε ζθνπφ λα γίλνπλ πην 

αληαγσληζηηθέο θαη λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. Αθφκε ζηα πιαίζηα ηεο 

Γεχηεξεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο, ηείλνπλ λα βειηηψλνπλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη 

ιακβάλνπλ πεξηζζφηεξεο εμαζθαιίζεηο έλαληη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ, 

ψζηε λα είλαη πην αληαγσληζηηθέο θαη ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα επξσπατθά πηζησηηθά 

ηδξχκαηα (Kosmidou and Zopounidis, 2008).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ, ΣΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΣΟΤ ΒΑΘΜΟΤ 

ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ 

 

ην παξφλ θεθάιαην αθνινπζεί ε αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ δηαζηξσκαηηθή θαη δηαρξνληθή αλάιπζε επηιεγκέλσλ 

αξηζκνδεηθηψλ. Σν ζηαηηζηηθφ δείγκα απνηειείηαη απφ δεθαεθηά (17) ζην ζχλνιν 

ηξάπεδεο, εθ ησλ νπνίσλ νη δεθαπέληε (15) είλαη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, κία 

(1) μέλε εκπνξηθή ηξάπεδα θαη έλαο (1) εηδηθφο πηζησηηθφο νξγαληζκφο (Πίλαθαο 5). 

Απνθιείνληαη απφ ηελ αλάιπζε νη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο ιφγσ ηνπ δηαθξηηνχ 

ξφινπ ηνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαζψο θαη νη ππφινηπεο ηξάπεδεο ησλ 

παξαπάλσ θαηεγνξηψλ ιφγσ δπζθνιίαο ζηελ εχξεζε ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ. 

Σα δεδνκέλα ηεο αλάιπζεο πξνέξρνληαη απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο (Ηζνινγηζκνί θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο) ησλ αλσηέξσ ηξαπεδψλ 

(αηνκηθέο θαηαζηάζεηο) θαη θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 2005-2007. 

 

Πίλαθαο 3.1 

Σξάπεδεο ηνπ δείγκαηνο 

Διιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

Δζληθή Σξάπεδα  

EFG Eurobank – Ergasias  

Alpha Bank  

Αγξνηηθή Σξάπεδα  

Δκπνξηθή Σξάπεδα  

Σξάπεδα Πεηξαηψο  

Γεληθή Σξάπεδα  

Δγλαηία Σξάπεδα – Marfin Egnatia Bank 

Σξάπεδα Αηηηθήο  

Millenium Bank (NovaBank)  

ΑΠΗ Σξάπεδα  

Probank 

First Business Bank 
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Proton Bank 

Δπελδπηηθή Σξάπεδα 

Ξέλεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο Σξάπεδα Κχπξνπ 

Δηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην  

3.1 Υπηζιμοποιούμενοι Απιθμοδείκηερ 

  

Ζ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν κεηξήζεθε κε ηνπο 

εμήο αξηζκνδείθηεο: 

 

1. Αποδοηικόηηηα Ηδίων Κεθαλαίων      

 

ΚεφαλαίωνΙδίωνμέσωνΣύνολο

διάθεσηπροςΚέρδη
ROE   

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (return on equity) νξίδεηαη σο ν ιφγνο 

ησλ θεξδψλ πξνο δηάζεζε πξνο ην ζχλνιν ησλ κέζσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. εκαληηθφ 

είλαη πσο ζηνλ παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο ρξεζηκνπνηνχκε ην κέζν φξν αξρήο θαη 

ηέινπο ρξήζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, ψζηε λα είκαζηε ζπλεπείο κε ην γεγνλφο φηη ηα 

θέξδε πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ελψ ηα ζπλνιηθά ίδηα 

θεθάιαηα πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 31/12 είλαη ζηαηηθφ κέγεζνο. 

Γεδνκέλνπ φηη ζθνπφο κηαο ηξάπεδαο είλαη λα κεγηζηνπνηήζεη ηνλ πινχην ησλ 

κεηφρσλ, ν δείθηεο ROE ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηνπο κεηφρνπο. Δάλ ν 

δείθηεο είλαη ρακειφο ζε ζρέζε κε ηνλ δείθηε άιισλ ηξαπεδψλ, ηφηε κεηψλνληαη νη 

δπλαηφηεηεο ηεο ηξάπεδαο λα αληιήζεη λέα θεθάιαηα γηα ηελ επέθηαζε ή ηε 

δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο απφ ηελ θεθαιαηαγνξά.  

 

2. Αποδοηικόηηηα Δνεπγηηικού 

 

ύΕνεργητικομέσουΣύνολο

διάθεσηπροςΚέρδη
ROA   

 

Ζ απνδνηηθφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ (return on assets) νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ 

θεξδψλ πξνο δηάζεζε πξνο ην ζχλνιν ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνχ. Αλαθνξηθά κε ηνλ 

παξαλνκαζηή ηνπ θιάζκαηνο ηζρχνπλ ηα ίδηα κε ην δείθηε ROE. Ο δείθηεο ROA 
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κεηξά ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ (Ννχιαο, 1999). 

 

Οη δείθηεο ROE θαη ROA είλαη δπλαηφ λα αλαιπζνχλ ζε επηκέξνπο δείθηεο 

ζχκθσλα κε ην Σχζηεκα Du Pont (Λαδαξίδεο θαη Παπαδφπνπινο, 2005), ψζηε λα 

ιάβνπκε πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ. 

πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο ROA απαξηίδεηαη απφ δπν, ελψ ν δείθηεο ROE απφ ηξεηο 

επηκέξνπο αξηζκνδείθηεο: 

 

 ΤατύηηηακήΚσκλοθοριαΣσνολικήΚέρδοσςΠεριθώριοΚαθαρόROA   

 ΜότλεσζηονομικήΧρημαηοοικROAROE   

 

3. 
Εσόδων Σύνολο

ΔιάθεσηπροςΚέρδη
ΚέρδουςΠεριθώριοΚαθαρό   

 

Σν θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ θεξδψλ πξνο δηάζεζε 

πξνο ην ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο θαη δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο λα ειέγρεη ηα έμνδα γηα έλα δεδνκέλν χςνο εζφδσλ. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη επηζπκείηαη φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξε ε ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

δείθηε, δηφηη επεξεάδεη ζεηηθά ηελ θεξδνθνξία.  

 

4. 
ύΕνεργητικομέσουΣύνολο

Εσόδων Σύνολο
ΤαχύτητακήΚυκλοφοριαΣυνολική   

 

Ζ ζπλνιηθή θπθινθνξηαθή ηαρχηεηα νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ κέζνπ ελεξγεηηθνχ. Ο αξηζκνδείθηεο απηφο νλνκάδεηαη 

ελαιιαθηηθά δείθηεο Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη δείρλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο λα ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ην ελεξγεηηθφ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εζφδσλ.  

 

5. 
ΚεφαλαίωνΙδίωνμέσωνΣύνολο

ύΕνεργητικομέσουΣύνολο
ΜόχλευσηονομικήΧρηματοοικ   
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Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε νξίδεηαη σο ν ιφγνο ηνπ ζπλφινπ ηνπ κέζνπ 

ελεξγεηηθνχ πξνο ην ζχλνιν ησλ κέζσλ ηδίσλ θεθαιαίσλ. Αλαθεξφκελνο ζπρλά θαη 

σο Πνιιαπιαζηαζηήο Ιδίσλ Κεθαιαίσλ, ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο απμάλεηαη φηαλ 

απμάλνληαη ηα μέλα (δαλεηαθά) θεθάιαηα, δίλεη ψζεζε ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, αιιά ζπγρξφλσο απμάλεη θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν. πσο 

γίλεηαη θαλεξφ, νη δηνηθήζεηο ηνλ ηξαπεδψλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα κεηψζνπλ ην 

κέζν θφζηνο ησλ απαζρνινχκελσλ θεθαιαίσλ, ρξεζηκνπνηνχλ ελδερνκέλσο πςειή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε. Ωζηφζν, νη δαλεηζηέο ησλ ηξαπεδψλ (δεκφζην, άιιεο 

ηξάπεδεο, θαηαζέηεο) πξνηηκνχλ ρακειέο ηηκέο ηνπ δείθηε, ψζηε λα έρνπλ κεγαιχηεξε 

θάιπςε έλαληη πηζαλήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απνηπρίαο ηεο ηξάπεδαο (Δπζχκνγινπ 

θαη Λαδαξίδεο, 2000). 

 

6. Καθαπό Πεπιθώπιο Δπιηοκίος 

 

ύΕνεργητικοστοιχείαΚερδοφόρα

τόκωνΈξοδατόκωνΈσοδα
NIM


  

 

Σειεπηαίνο δείθηεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο 

είλαη ην θαζαξφ πεξηζψξην επηηνθίνπ (net interest margin) πνπ νξίδεηαη σο ε δηαθνξά 

εζφδσλ-εμφδσλ απφ ηφθνπο πξνο ηα θεξδνθφξα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Κεξδνθφξα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζεσξήζακε: 

 

 Κξαηηθά θαη άιια αμηφγξαθα δεθηά γηα επαλαρξεκαηνδφηεζε ζηελ θεληξηθή 

ηξάπεδα 

 Απαηηήζεηο θαηά πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

 Απαηηήζεηο θαηά πειαηψλ 

 Υξεφγξαθα 

 πκκεηνρέο  

 

Γηα λα απνθηήζνπκε κηα ζαθέζηεξε εηθφλα ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο 

πξνζζέζακε ζηελ αλάιπζε θαη ηξεηο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο: 

 

7. ςνολική Λειηοςπγική Αποηελεζμαηικόηηηα  
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ΈσοδαάΛειτουργικ

ΈξοδαάΛειτουργικ
ΤΟΕ   

 

Ζ ζπλνιηθή ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (total operating efficiency) 

νξίδεηαη σο ν ιφγνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνο ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα. 

πγθεθξηκέλα, σο ιεηηνπξγηθά έμνδα ιάβακε ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ εμαηξνπκέλσλ 

ησλ εμφδσλ απφ ηφθνπο θαη ησλ εμφδσλ απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο, ελψ σο 

ιεηηνπξγηθά έζνδα ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο (Ννχιαο, 1999). ζν 

κηθξφηεξνο είλαη ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο, ηφζν πςειφηεξε ε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. Πξνθαλψο, δελ επηζπκνχκε ηηκέο 

ηνπ δείθηε κεγαιχηεξεο ηεο κνλάδαο. 

 

8. Έζοδα Σόκων/ ύνολο Δζόδων 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο δείρλεη ην πνζνζηφ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα έζνδα 

ηφθσλ, δειαδή ε ζεκαληηθφηεξε πεγή εζφδσλ ησλ ηξαπεδψλ, ζηα ζπλνιηθά έζνδα. 

Ωο ζπλνιηθά έζνδα ιακβάλνπκε εθηφο απφ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα, ηα έζνδα απφ 

ηφθνπο θαη ηα έζνδα απφ ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο. 

 

9. Έξοδα Πποζωπικού και Γιοίκηζηρ/ Έζοδα Δκμεηάλλεςζηρ 

 

Με απηφλ ην δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηξήζακε ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ λα θαιχπηνπλ ηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο, δειαδή ηε δεχηεξε 

κεγαιχηεξε πεγή εμφδσλ ηνπο (κεηά ηα έμνδα ηφθσλ). Δπηζπκνχκε φζν ην δπλαηφλ 

κηθξφηεξεο ηηκέο ηνπ δείθηε θαη κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο, δηφηη κηα ηξάπεδα κε πςειέο 

δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο ελδερνκέλσο λα αληηκεησπίζεη πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο ζε κηα επεξρφκελε κείσζε ησλ εζφδσλ ηεο ιφγσ α) κείσζεο ησλ 

επηηνθίσλ  ή/θαη β) κείσζεο ηνπ φγθνπ ρνξεγήζεσλ (Ννχιαο, 1999). 

 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007 ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εμήο δείθηεο:  

 

 ςγκένηπωζη ηπιών ηπαπεζών (3C ή Top 3) 

 ςγκένηπωζη ηεζζάπων ηπαπεζών (4C ή Top 4) 
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 ςγκένηπωζη πένηε ηπαπεζών (5C ή Top 5) 

 

Με ηνπο παξαπάλσ δείθηεο κεηξήζακε ην κεξίδην αγνξάο ησλ 3, 4 θαη 5 

αληίζηνηρα κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ κε βάζε: ην ελεξγεηηθφ, ηηο ρνξεγήζεηο θαη ηηο 

θαηαζέζεηο. πλνιηθά πξνέθπςαλ ελλέα (9) δείθηεο. 

 Γείκηηρ Herfindahl – Hirschman 

 

10.000MSHHΔείκτης
i

2
i    

 

Με ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε κεηξήζεθε ε δηαζπνξά ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ 

ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο, πνπ ππνινγίζηεθε κε βάζε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

Πεξαηηέξσ ζηνηρεία γηα ηη δείθηε Herfindahl – Hirschman παξνπζηάζηεθαλ ήδε ζηελ 

ελφηεηα 2.1. 

 

3.2 Αποηελέζμαηα – Δκηιμήζειρ 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο θεξδνθνξίαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηέζζεξα κέηξα 

θεληξηθήο ηάζεο: ν αξηζκεηηθφο κέζνο, ε δηάκεζνο ηηκή, ε πςειφηεξε ηηκή θαη ε 

ρακειφηεξε ηηκή. Καηά ηελ αλάιπζε ζα εκείλνπκε ζηε δηάκεζν, πνπ δείρλεη φηη νη 

κηζέο ηξάπεδεο  ηνπ δείγκαηνο ζα έρνπλ κηα ηηκή πςειφηεξε θαη νη άιιεο κηζέο κηα 

ηηκή κηθξφηεξε απφ ηε δηάκεζν. Σν βαζηθφ ηεο πιενλέθηεκα έλαληη ηνπ αξηζκεηηθνχ 

κέζνπ είλαη φηη δελ επεξεάδεηαη απφ αθξαίεο ηηκέο. 

 

ηνπο πίλαθεο 3.2 θαη 3.3 παξνπζηάδνληαη νη δπν βαζηθνί δείθηεο θεξδνθνξίαο 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007: ε Απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ (ROE) θαη ε Απνδνηηθφηεηα ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ROA). Αξρηθά, 

παξαηεξνχκε φηη νη δπν δείθηεο έρνπλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά, φηαλ αλαθεξφκαζηε 

ζηνλ αξηζκεηηθφ κέζν ησλ ηξαπεδψλ, δειαδή κεηψλνληαη θαηά ην έηνο 2006 θαη 

έπεηηα απμάλνληαη θαηά ην 2007. Βέβαηα, ν δείθηεο ROΔ έξρεηαη λα μεπεξάζεη ηα 

επίπεδα ηνπ παξειζφληνο (12,85% ην 2007 έλαληη 11,16% ην 2006), ελψ ν δείθηεο 

ROA θηλείηαη ρακειφηεξα (11,16 ην 2008 έλαληη 1,28 ην 2005). πλεπψο, ην 

θαιχηεξν έηνο απφ άπνςε θεξδνθνξίαο ζεσξείηαη ην 2007, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ 

απφδνζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, αιιά φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε απφδνζε ηνπ 
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ελεξγεηηθνχ, θαιχηεξν έηνο είλαη ην 2005. Απηφ ζεκαίλεη πσο νη δηνηθήζεηο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ έδσζαλ πεξηζζφηεξε ζεκαζία ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθκεηάιιεπζε ησλ πφξσλ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία θεξδψλ ην 2005 θαη έπεηηα 

ζηξάθεθαλ ην 2007 ζηελ απφδνζε πνπ απνιακβάλνπλ νη κέηνρνη ηνπο. Δπηπιένλ, νη 

δπν δείθηεο ζπκθσλνχλ φηη ην ρεηξφηεξν έηνο απφ άπνςε θεξδνθνξίαο ήηαλ ην 2006, 

γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηηο ζεκαληηθέο δεκίεο πνπ θαηέγξαςαλ ζ’ απηή ηε ρξήζε δπν 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηνπ δείγκαηνο. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο κέηξν θεληξηθήο ηάζεο ε 

δηάκεζνο ηηκή, ιάβακε εληειψο δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Σν θαιχηεξν έηνο γηα 

ηελ απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ βξέζεθε ην 2006 (0,79%) θαη γηα ηελ απφδνζε ησλ 

ηδίσλ θεθαιαίσλ ην 2005 (12,06%). Σν ρεηξφηεξν έηνο ζχκθσλα θαη κε ηνπο δπν 

δείθηεο ήηαλ ην 2007. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο κεγάιεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ 

κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ αξηζκεηηθφ κέζν. Σέινο, 

παξαηεξήζακε φηη ην άλνηγκα (κέγηζηε - ειάρηζηε ηηκή) αλάκεζα ζηηο πεξηζζφηεξν 

θαη ιηγφηεξν θεξδνθφξεο ηξάπεδεο απμάλεηαη απφ ην 2005 ζην 2007. 

 

Πίλαθαο 3.2 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE) 

Έηνο 
Αξηζκεηηθφο                                        

Μέζνο 
Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 

2005 11,16% 12,06% 25,74% -8,20% 

2006 9,13% 10,27% 53,96% -46,59% 

2007 12,85% 8,51% 48,31% -18,64% 

 

Πίλαθαο 3.3 

Απνδνηηθφηεηα Δλεξγεηηθνχ (ROΑ) 

Έηνο 
Αξηζκεηηθφο                                        

Μέζνο 
Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 

2005 1,28% 0,70% 9,04% -0,45% 

2006 0,99% 0,79% 6,93% -2,16% 

2007 1,16% 0,62% 9,78% -0,99% 
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ηε ζπλέρεηα, νη πίλαθεο 3.4, 3.5 θη 3.6 παξνπζηάδνπλ ηα βαζηθά κεγέζε πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ζχκθσλα κε ην ζχζηεκα Du Pont. 

 

ζνλ αθνξά ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο (Πίλαθαο 3.4) ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ, παξαηεξήζακε φηη αθνινπζεί κηα ζπλερψο πησηηθή πνξεία θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε ηξηεηία. Γεδνκέλνπ φηη ν δείθηεο απηφο θαλεξψλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

δηνηθήζεσλ λα ειέγρνπλ ηα έμνδα γηα έλα δεδνκέλν χςνο εζφδσλ, ηα απνηειέζκαηα 

δελ είλαη πνιχ ελζαξξπληηθά γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Έηζη, ην 2005 βξέζεθε ην 

έηνο κε ηα πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο. Απηφ νθείιεηαη θαηά έλα κέξνο, φκσο, ζην 

γεγνλφο φηη δπν ηξάπεδεο ηνπ δείγκαηνο θαηά ην έηνο απηφ ζεκείσζαλ  ην πςειφηεξν 

απφ ηα αλψηαηα (85,33%) θαη ην πςειφηεξν απφ ηα θαηψηαηα (-7,07%) πεξηζψξηα 

θέξδνπο νιφθιεξεο ηεο αλάιπζεο. Αληηζέησο, αλ επηθεληξσζνχκε ζηε δηάκεζν ηηκή, 

βιέπνπκε φηη νη κηζέο ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ έλα δείθηε πςειφηεξν απφ 14,30% ην 

2006, θαζηζηψληαο απηφ σο έηνο κε ηα πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο. Αλεμάξηεηα 

ηνπ κέηξνπ θεληξηθήο ηάζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, θηάζακε επίζεο ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ην 2007 δελ ήηαλ ην θαιχηεξν έηνο γηα ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ. Ζ κνλαδηθή λφηα αηζηνδνμίαο γηα ην έηνο απηφ είλαη πσο κφιηο κηα ηξάπεδα 

ηνπ δείγκαηνο ζεκείσζε δεκίεο ζε ζχγθξηζε κε ηα δπν πξνεγνχκελα έηε (2005: 2 

ηξάπεδεο, 2006: 2 ηξάπεδεο).  

 

Πίλαθαο 3.4 

Καζαξφ Πεξηζψξην Κέξδνπο 

Έηνο 
Αξηζκεηηθφο                                        

Μέζνο 
Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 

2005 16,09% 10,47% 85,33% -7,07% 

2006 11,01% 14,30% 42,29% -33,22% 

2007 10,99% 9,10% 30,93% -14,38% 

 

 

ηνλ πίλαθα 3.5 παξνπζηάδεηαη ε πλνιηθή Κπθινθνξηαθή Σαρχηεηα, ή 

αιιηψο ν δείθηεο Δθκεηάιιεπζεο Δλεξγεηηθνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Παξαηεξήζακε φηη ν δείθηεο αθνινπζεί κηα αθξηβψο αληίζεηε πνξεία απφ απηή ηνπ 
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θαζαξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, δειαδή κηα ζπλερψο αλνδηθή πνξεία. Γηα ην δείθηε 

Δθκεηάιιεπζεο Δλεξγεηηθνχ ππάξρεη απφιπηε ζπκθσλία αλάκεζα ζηνλ αξηζκεηηθφ 

κέζν θαη ηε δηάκεζν ηηκή θαη επνκέλσο ην απνηέιεζκα είλαη μεθάζαξν: Οη δηνηθήζεηο 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εθκεηαιιεχνληαη φιν θαη πην 

απνηειεζκαηηθά ην ελεξγεηηθφ ηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ. Δπνκέλσο, 

εθαξκφδνληαο ην ζχζηεκα Du Pont, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε απμεκέλε θεξδνθνξία 

νξηζκέλσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, κεηξνχκελε σο ε 

Απφδνζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ROA), πξνέξρεηαη απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη φρη απφ ηα πςειφηεξα πεξηζψξηα θέξδνπο.   

 

Πίλαθαο 3.5 

Δθκεηάιιεπζε Δλεξγεηηθνχ 

Έηνο 
Αξηζκεηηθφο                                        

Μέζνο 
Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 

2005 0,067 0,064 0,139 0,042 

2006 0,072 0,065 0,206 0,049 

2007 0,080 0,068 0,316 0,046 

 

 

Αθνινπζεί ζηνλ πίλαθα 3.6 ν δείθηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο ή 

ελαιιαθηηθά Πνιιαπιαζηαζηήο Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ ηξαπεδψλ γεληθφηεξα είλαη πσο ιεηηνπξγνχλ κε πςεινχο δείθηεο 

κφριεπζεο, θάηη πνπ καξηπξά φηη ε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο πξνέξρεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ μέλα θεθάιαηα. Ο δείθηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο κφριεπζεο έθηαζε ηελ 

πςειφηεξε ηηκή (19,14) ην 2006, ελψ ην 2005 παξνπζίαζε ηε ρακειφηεξε ηηκή (17,8) 

ηεο ηξηεηίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δηάκεζνο θαλεξψλεη φηη νη κηζέο ηξάπεδεο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ην 2007 κφριεπζε πάλσ απφ 15,08. Δπνκέλσο, ε απμεκέλε 

Απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE), πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ πίλαθα 3.2 γηα 

ην 2007, πξνήιζε ηφζν απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ 

φζν θαη απφ ηνλ πςειφηεξν ρξεκαηννηθνλνκηθφ θίλδπλν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ νη 

ηξάπεδεο.   
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Πίλαθαο 3.6 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Μφριεπζε 

Έηνο 
Αξηζκεηηθφο                                        

Μέζνο 
Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 

2005 17,80 14,88 54,10 1,56 

2006 19,14 14,62 95,21 2,94 

2007 18,40 15,08 77,93 4,66 

 

 

Σειεπηαίνο δείθηεο πνπ αθνξά ηελ θεξδνθνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ, 

είλαη ην Καζαξφ Πεξηζψξην Δπηηνθίνπ (ΝΗΜ). Ο δείθηεο θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν 

πεξίπνπ ζηα ίδηα επίπεδα γηα ηα έηε 2005 θαη 2006, ελψ κεηψλεηαη αηζζεηά ην 2007. 

Σα ζεκαληηθφηεξα απνηειέζκαηα γηα ηνλ ελ ιφγσ δείθηε είλαη δπν. Πξψηνλ, ν κέζνο 

φξνο θαη ε δηάκεζνο ηηκή ζπκθσλνχλ φηη ην 2007 επηθξάηεζαλ ηα ρακειφηεξα ΝΗΜ 

ηεο ηξηεηίαο (2,38% θαη 2,33% αληίζηνηρα). Γεχηεξνλ, νη δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 

ηξάπεδεο είλαη κηθξέο θαη επηπιένλ ην άλνηγκα αλάκεζα ζηηο πςειφηεξεο – 

ρακειφηεξεο ηηκέο κεηψλεηαη δηαρξνληθά. Σα παξαπάλσ αληαλαθινχλ γηα ην έηνο 

2007 ηφζν ηηο απμεκέλεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

ιφγσ κείσζεο ηεο δηαθνξάο επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ – θαηαζέζεσλ, φζν θαη ηελ 

απμεκέλε δήηεζε ησλ πειαηψλ γηα πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο, πνπ πξνζθέξνπλ 

επηηφθηα ζεκαληηθά πςειφηεξα απφ ηηο απιέο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ (Διιεληθή 

Έλσζε Σξαπεδψλ, 2008).       

 

Πίλαθαο 3.7 

Καζαξφ Πεξηζψξην Δπηηνθίνπ (ΝΗΜ) 

Έηνο 
Αξηζκεηηθφο                                        

Μέζνο 
Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 

2005 2,58% 2,73% 4,40% 0,22% 
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2006 2,60% 2,69% 3,70% 1,02% 

2007 2,38% 2,33% 3,48% 1,71% 

 

 

ηνπο πίλαθεο 3.8, 3.9 θαη 3.10 αλαιχνληαη επηιεγκέλνη δείθηεο 

Απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ. Ζ πλνιηθή Λεηηνπξγηθή 

Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ (Πίλαθαο 3.8) θπκαίλεηαη ζηα ίδηα 

πεξίπνπ επίπεδα γηα ηα δπν πξψηα έηε ηεο αλάιπζεο, ελψ βειηηψλεηαη ην 2007. Απηφ 

νθείιεηαη ζηε κεγαιχηεξε αχμεζε πνπ παξνπζίαζαλ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ησλ 

ηξαπεδψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Αθφκε, ην 2007 

επηηπγράλεηαη απφ θάπνην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ε βέιηηζηε ζε φιε ηελ αλάιπζε 

πλνιηθή Λεηηνπξγηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα (24,09%). 

 

Πίλαθαο 3.8 

πλνιηθή Λεηηνπξγηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα (ΣΟΔ) 

Έηνο 
Αξηζκεηηθφο                                        

Μέζνο 
Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 

2005 74,74% 80,34% 110,32% 40,98% 

2006 74,75% 72,55% 145,02% 27,51% 

2007 72,63% 73,38% 123,18% 24,09% 

 

 

ηνλ πίλαθα 3.9 παξνπζηάδεηαη ε δηαρξνληθή εμέιημε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

εζφδσλ απφ ηφθνπο ζηα ζπλνιηθά έζνδα. Σα έζνδα απφ ηφθνπο, σο ε ζεκαληηθφηεξε 

πεγή εζφδσλ γηα ηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, απμάλνληαη ζπλερψο θαηά ηελ 

εμεηαδφκελε πεξίνδν, αγγίδνληαο ην 79,02% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαηά ην 2007. Ζ 

αχμεζε απηή δελ είλαη ηπραίν φηη ζπληξέρεη κε ηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο.  

 

Πίλαθαο 3.9 

Έζνδα Σφθσλ/χλνιν Δζφδσλ 

Έηνο Αξηζκεηηθφο                                        Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 
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Μέζνο 

2005 74,82% 83,26% 89,82% 14,22% 

2006 76,97% 83,13% 91,03% 27,83% 

2007 79,02% 84,88% 93,54% 20,52% 

 

Σέινο, ζηνλ πίλαθα 3.10 παξνπζηάδνληαη νη δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη 

δηνίθεζεο σο πνζνζηφ ησλ εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο. Παξαηεξήζακε φηη νη δαπάλεο 

πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο κεηψλνληαη θαηά κέζν φξν ην 2006 (49,57%) θαη έπεηηα 

απμάλνληαη ην 2007 (51,44%). Σν απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ ηάζε ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ λα δηεπξχλνπλ ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο θαη ζπλεπψο 

ηνλ αξηζκφ ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ. Γηα ην κέζν φξν ησλ ηξαπεδψλ ηα 

λνχκεξα δελ είλαη αλεζπρεηηθά, σζηφζν νη ηξάπεδεο κε ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ (80,60%, 93,35%, 91,09%) πξέπεη λα αθππληζηνχλ. Αθφκε, 

παξαηεξήζακε φηη ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο 

σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δείθηε. Δπνκέλσο, κηα πηζαλή κειινληηθή κείσζε ησλ 

εζφδσλ εθκεηάιιεπζεο ζα επεξεάζεη ηελ θεξδνθνξία νξηζκέλσλ ηξαπεδψλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν έλαληη άιισλ. 

 

Πίλαθαο 3.10 

Έμνδα Πξνζσπηθνχ & Γηνίθεζεο/Έζνδα Δθκεηάιιεπζεο 

Έηνο 
Αξηζκεηηθφο                                        

Μέζνο 
Γηάκεζνο Μέγηζηε Σηκή Διάρηζηε Σηκή 

2005 49,88% 48,71% 80,60% 23,30% 

2006 49,57% 45,05% 93,35% 23,94% 

2007 51,44% 46,33% 91,09% 21,88% 

 

 

Αθνινπζεί ζηνλ πίλαθα 3.11 ε εμέηαζε δηάθνξσλ δεηθηψλ ηνπ βαζκνχ 

ζπγθέληξσζεο ηεο ειιεληθήο ηξαπεδηθήο αγνξάο. Αξρηθά, παξαηεξνχκε φηη, θαζ’ φιε 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο, ε ζπγθέληξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ είλαη εληνλφηεξε 

ζηα ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ θαη κηθξφηεξε ζηηο 

ρνξεγήζεηο θαη θαηαζέζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ απηέο. ηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

βάζε ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ, βξήθακε φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ ηξηψλ 
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κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ (3C Δλεξγεηηθνχ) κεηψλεηαη δηαρξνληθά απφ 58,83% ην 2005 

ζε 56,41% ην 2007. Αληηζέησο, ε ζπγθέληξσζε ησλ ηεζζάξσλ θαζψο θαη ησλ πέληε 

ηξαπεδψλ απμάλεηαη ην 2006 θαη έπεηηα κεηψλεηαη. Ζ αχμεζε ησλ δεηθηψλ 4C θαη 5C 

Δλεξγεηηθνχ θαηά ην 2006 αληηπξνζσπεχεη ηελ πξνζπάζεηα ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ 

λα απμήζνπλ ην κέγεζνο ηνπο κε επέθηαζε ζε ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

ελψ ε κείσζε ησλ ελ ιφγσ κεγεζψλ θαηά ην 2007 είλαη απνηέιεζκα ζπγρσλεχζεσλ 

θαη εμαγνξψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, πνπ ελίζρπζαλ ηα κεξίδηα αγνξάο κηθξφηεξσλ 

ηξαπεδψλ (π.ρ. Marfin Egnatia Bank, Proton Bank, Δπελδπηηθή Σξάπεδα). 

 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φηαλ ρξεζηκνπνηήζεθε σο βάζε ην κεξίδην αγνξάο 

ζηηο ρνξεγήζεηο, θαη νη ηξεηο δείθηεο ζπγθέληξσζεο (3C, 4C θαη 5C Υνξεγήζεσλ) 

θηλήζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν: απμήζεθαλ ην 2006 θαη έπεηηα κεηψζεθαλ ην 2007. 

Απηφ ζεσξείηαη θαη πάιη απνηέιεζκα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηε δηεζλή 

θαη ακέζσο κεηά ζηελ εγρψξηα αγνξά. Σέινο, ηα ζπκπεξάζκαηα είλαη πεξηζζφηεξα 

μεθάζαξα γηα ηε ζπγθέληξσζε ζηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Καη νη ηξεηο δείθηεο 

ζπγθέληξσζεο (3C, 4C θαη 5C Καηαζέζεσλ) αθνινπζνχλ πησηηθή πνξεία θαζ’ φιε 

ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Σν απνηέιεζκα απηφ θαλεξψλεη ηε ζπλερή ελίζρπζε ησλ 

κηθξψλ θαη κεζαίσλ ηξαπεδψλ, πνπ απνζπνχλ κέξνο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ 

κεγαιχηεξσλ. Σέινο, ν δείθηεο Herfindahl-Hirschman, σο πην αμηφπηζηνο δείθηεο ηνπ 

βαζκνχ ζπγθέληξσζεο, κεηψλεηαη ζπλερψο απφ 1.437 κνλάδεο ην 2005 ζε 1.420 ην 

2006 θαη 1.357 ην 2007. Βέβαηα, είλαη αθφκε καθξηά απφ ην επίπεδν ησλ 1.000 

κνλάδσλ, πνπ ζεσξείηαη ην αλψηαην γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε αγνξά σο κε 

ζπγθεληξσκέλε, αιιά εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ειιεληθή 

ηξαπεδηθή αγνξά ε ζπλερήο κείσζή ηνπ.         

 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ, θηάλνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ν αληαγσληζκφο 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, έρεη απμεζεί θαηά ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν θαη 

επηπιένλ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ζα απμεζεί πεξαηηέξσ. Κπξηφηεξνη ιφγνη γηα λα 

ηζρπξηζηνχκε ηα παξαπάλσ είλαη νη εμήο: 

 

 Ζ κείσζε ηνπ αλνίγκαηνο αλάκεζα ζηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ, 

πνπ απνηππψλεηαη ζηα κεησκέλα Καζαξά Πεξηζψξηα Δπηηνθίνπ (ΝΗΜ) ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ην έηνο 2007. 
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 Ζ ζπλερήο κείσζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, 

κεηξνχκελε κε ην δείθηε Herfindahl-Hirschman. 

 Ζ απνθξαηηθνπνίεζε ηεο Δκπνξηθήο ηξάπεδαο, ελφο ηζρπξνχ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο πνπ πέξαζε ζηνλ έιεγρν ηεο γαιιηθήο Credit Agricole. 

 Ζ απνδπλάκσζε ηεο Δζληθήο ηξάπεδαο, ην κεξίδην αγνξάο ηεο νπνίαο κεηψζεθε 

απφ 23,14% ην 2005 ζε 21,24% ην 2007. 

 Ζ εκθάληζε δπλακηθψλ ηξαπεδψλ πνπ θεξδίδνπλ έδαθνο κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ (Marfin Egnatia Bank, Proton Bank, Δπελδπηηθή 

Σξάπεδα). 

 Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά (απφ 61 

ην 2005 ζε 65 ην 2007) θαη ηδηαίηεξα ησλ μέλσλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ (απφ 22 ην 

2005 ζε 29 ην 2007). Σα παξαπάλσ ππνδεηθλχνπλ κηα ζρεηηθή επθνιία ζηελ 

είζνδν λέσλ ηξαπεδψλ ζηελ αγνξά θαη επνκέλσο ηελ χπαξμε απμεκέλσλ 

ζπλζεθψλ αληαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ δηεθδηθνχκελσλ αγνξψλ.    

 

 

Πίλαθαο 3.11 

Γηαρξνληθή Δμέιημε Γεηθηψλ πγθέληξσζεο 

 2005 2006 2007 
Μ.Ο. 

ηπιεηίαρ 

3C Δλεξγεηηθνχ 58,83% 58,43% 56,41% 57,89% 

4C Δλεξγεηηθνχ 67,57% 68,16% 67,68% 67,80% 

5C Δλεξγεηηθνχ 76,00% 76,26% 75,48% 75,91% 

3C Υνξεγήζεσλ 55,08% 55,16% 52,78% 54,34% 

4C Υνξεγήζεσλ 64,40% 66,49% 65,39% 65,43% 

5C Υνξεγήζεσλ 75,16% 76,26% 74,02% 75,15% 

3C Καηαζέζεσλ 53,60% 53,38% 52,25% 53,08% 

4C Καηαζέζεσλ 64,82% 63,57% 61,95% 63,45% 

5C Καηαζέζεσλ 74,16% 72,74% 70,87% 72,59% 
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Γείθηεο Herfindahl-Hirschman 1.437 1.420 1.357 1.405 

 

 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ είλαη εχθνιν λα δηαθξίλεη θαλείο ηηο αιιαγέο πνπ 

έρνπλ ζπληειεζηεί ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Γεγνλφηα φπσο ε 

απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ θξαηηθνχο θαλφλεο θαη 

παξεκβαηηζκνχο θαζψο θαη ε εηζαγσγή ηεο Διιάδαο ζηελ Δπξσδψλε έδσζαλ λέα 

ψζεζε ζηα ηξαπεδηθά δξψκελα θαη νδήγεζαλ ζηε κεηεμέιημε ησλ ηξαπεδψλ ζε έλαλ 

απφ ηνπο παξαγσγηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ήκεξα νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ζπλερψο ην κέγεζφο ηνπο θαη λα γίλνληαη πην 

πειαηνθεληξηθέο κέζσ αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, ηνπ αξηζκνχ 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο. Ζ ίδηα ηάζε 

εθθξάδεηαη θαη κέζα απφ ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο κε άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπο, βέβαηα, είλαη λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα θαη λα θαηαζηνχλ πην 

αληαγσληζηηθέο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. ε επίπεδν πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο δηαηεξνχλ ηα θαηαλαισηηθά θαη ζηεγαζηηθά 

δάλεηα θαζψο θαη ηα πξντφληα θαηαλαισηηθήο πίζηεο. Ωζηφζν, ν παξαδνζηαθφο 

ξφινο ησλ ηξαπεδψλ γηα κεηαθνξά πφξσλ απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο ζηηο ειιεηκκαηηθέο 

κνλάδεο θαίλεηαη λα εμαιείθεηαη, θαζψο θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο αζθαιηζηηθέο, 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εξγαζίεο, ππεξεζίεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο θαη ππεξεζίεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ, πνπ δηεπξχλνπλ ηα έζνδα ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Παξαδνζηαθά ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα πςειφ 

βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηηο ηδησηηθνπνηήζεηο ηξαπεδψλ θαζψο θαη ζηα θχκαηα 

ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ν 

βαζκφο ζπγθέληξσζεο αλαθέξεηαη σο παξάγνληαο κε ακθίξξνπα απνηειέζκαηα ζηνλ 

αληαγσληζκφ θαη ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν 
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αληαγσληζκφο είλαη κηα ζπλάξηεζε πνζνηηθψλ θαη πνηνηηθψλ παξαγφλησλ θαη 

απνηειεί δεηνχκελν κέγεζνο γηα θάζε αγνξά. Μειέηεο γηα ην επίπεδν αληαγσληζκνχ 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δείρλνπλ φηη βειηηψλεηαη ζπλερψο θαη φηη κπνξεί λα 

βειηησζεί πεξαηηέξσ κέζα απφ ηελ ελαξκφληζε ηνπ αλνίγκαηνο επηηνθίσλ 

ρνξεγήζεσλ – θαηαζέζεσλ κε ηα επξσπατθά πξφηππα. 

 

ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο εμεηάζηεθε ε θεξδνθνξία θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο 

ηεο αγνξάο γηα ηελ πεξίνδν 2005-2007. Σα επξήκαηα καξηπξνχλ πσο ε θεξδνθνξία 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ θαηά κέζν φξν, κεηξνχκελε σο ε απφδνζε ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ (ROE) θαη ε απφδνζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ROA), παξνπζίαζε κηα θάκςε 

θαηά ην 2006 αιιά επαλήιζε ζε πςειά επίπεδα ην 2007. Σν απνηέιεζκα απηφ ίζσο 

λα είλαη πιαζκαηηθφ γηαηί απμήζεθαλ νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ε αχμεζε 

απηή επεξεάδεη ζεκαληηθά ην κέζν φξν. ζνλ αθνξά ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ 

ηξαπεδψλ, αθνινχζεζαλ πησηηθή πνξεία θαζ’ φιε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη δηνηθήζεηο αδπλαηνχζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα έμνδα ησλ ηξαπεδψλ 

ηνπο γηα δεδνκέλα έζνδα. ε αληίζεζε κε ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, ν δείθηεο 

Δθκεηάιιεπζεο ηνπ Δλεξγεηηθνχ είρε κηα δηαξθψο αλνδηθή πνξεία, κε απνηέιεζκα λα 

δίλεη ψζεζε ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Αλάινγεο εθηηκήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη γηα ην δείθηε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Μφριεπζεο. Γεληθφ 

ζπκπέξαζκα γηα ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ είλαη φηη πξνήιζε απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε 

πςειφηεξνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ. Δπηπιένλ, ην Καζαξφ Πεξηζψξην 

Δπηηνθίνπ κεηψζεθε (θπξίσο ην 2007) αληαλαθιψληαο ηφζν ηε κείσζε ηεο δηαθνξάο 

επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ - θαηαζέζεσλ, φζν θαη ηελ απμεκέλε δήηεζε γηα 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. 

 

ε επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηα λέα είλαη αξθεηά ελζαξξπληηθά γηα ηηο 

ειιεληθέο ηξάπεδεο, κε ηε πλνιηθή Λεηηνπξγηθή Απνηειεζκαηηθφηεηα λα απμάλεηαη 

θαηά ην 2007 θαη ηα έζνδα ηφθσλ λα δηεπξχλνληαη σο απνηέιεζκα ηεο επέθηαζεο ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Ωζηφζν, παξαηεξήζεθε κηα 

αχμεζε ζηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη δηνίθεζεο (σο πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ), 

γεγνλφο πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο γηα ηηο ηξάπεδεο κε πςεινχο δείθηεο. ζνλ 

αθνξά ηε δηάξζξσζε ηεο αγνξάο, βξέζεθε φηη ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο κεηψλεηαη ηα 
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ηειεπηαία έηε, κε ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο ηξάπεδεο λα επεθηείλνπλ ηαρχηεξα ην δίθηπφ 

ηνπο απφ ηηο κεγαιχηεξεο. Ζ κείσζε ηνπ βαζκνχ ζπγθέληξσζεο, ηνπ αλνίγκαηνο 

κεηαμχ επηηνθίσλ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ θαη ε εκθάληζε λέσλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ έρνπλ νδεγήζεη ηειηθά ζε απμεκέλεο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ ζηελ 

ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά.     
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