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ΜΕΡΟΣ Α 
 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

Την τελευταία δεκαετία, η παγκόσμια τραπεζική αγορά και κατά συνέπεια και η Ελληνική, 

γνώρισε μία σειρά από σημαντικές αλλαγές που μετέβαλλαν ριζικά το τραπεζικό τοπίο. Οι 

τάσεις διεθνοποίησης των αγορών κεφαλαίου, η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

και οι τεχνολογικές εξελίξεις, αποτέλεσαν μερικούς από τους παράγοντες που συνέβαλαν σε 

αυτό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η απελευθέρωση του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

συνιστούσε μία επιτακτική ανάγκη. 

 

Η ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών τραπεζών, ο περιορισμός του κρατικού ελέγχου, η 

εμφάνιση νέων καινοτόμων προϊόντων, το μέγεθος των συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι 

τεχνολογικές εξελίξεις και οι δυνατότητες που αυτές συνεπάγονται, συνθέτουν την εικόνα 

ενός νέου, δυναμικού, ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. 

 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, οι έννοιες της κερδοφορίας και της συγκέντρωσης άρχισαν να 

αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει ασχοληθεί με τη 

μελέτη της κερδοφορίας και της συγκέντρωσης των τραπεζών, καθώς και με τη σχέση που τις 

συνδέει. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συνεισφέρει στην έρευνα για την 

κερδοφορία και τη συγκέντρωση των τραπεζών, για το πώς αυτές μεταβάλλονται και 

διαμορφώνονται μέσα στο νέο περιβάλλον, καθώς και να διερευνήσει τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ τους. Σε εμπειρικό επίπεδο, σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνήσει και να 

ερμηνεύσει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις χορηγήσεις/καθαρά κέρδη και τις 

καταθέσεις/καθαρά κέρδη τεσσάρων τραπεζών.  

 

Στο πρώτο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της εργασίας γίνεται μία ιστορική αναδρομή του 

τραπεζικού συστήματος γενικότερα, αλλά και του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

συγκεκριμένα, προκειμένου να αναφερθούν οι συνθήκες και οι παράγοντες που συνέβαλλαν 

στην αλλαγή του τραπεζικού τοπίου. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι σημαντικότεροι παράγοντες που επιδρούν στην 

κερδοφορία των τραπεζών, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Οι παράγοντες αυτοί 

διακρίνονται σε  εξωγενείς και ενδογενείς, ανάλογα με την προέλευσή τους. Πολλές είναι οι 

μελέτες που ασχολήθηκαν με τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κερδοφορίας, και 

ποικίλα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν, όπως φαίνεται στο κεφάλαιο αυτό. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι λόγοι και τα κίνητρα που ωθούν τις τράπεζες σε 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η τάση για συγχωνεύσεις και εξαγορές έκανε την εμφάνιση της 

τη δεκαετία του ’90 και μετέβαλλε ολοκληρωτικά τη μορφή της αγοράς, ενισχύοντας τη 

συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος. Πολλοί ήταν οι λόγοι που συνέβαλλαν σε αυτό, 

και τους πιο σημαντικούς θα αναλύσουμε στο κεφάλαιο αυτό. Παράλληλα γίνεται αναφορά 

στις συγχωνεύσεις και εξαγορές που έλαβαν χώρα στον Ελληνικό τραπεζικό τομέα, και 

ειδικότερα σε τέσσερις μεγάλες Ελληνικές τράπεζες, την Εθνική, την Alpha Bank,την 

Πειραιώς και την Εμπορική. 

 

Το τέταρτο κεφάλαιο ασχολείται με την τάση συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος, η 

οποία τα τελευταία χρόνια πήρε τεράστιες διαστάσεις. Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, 

καθώς και οι  γενικότερες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο οικονομικό περιβάλλον, 

είχαν ως συνέπεια τη συγκέντρωση του κλάδου. Οι παράγοντες που επιδρούν στην 

συγκέντρωση διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : στους φυσικούς στους τεχνητούς και στους 

τυχαίους, με βάση τις οποίες  σχολιάζονται. Στην τελευταία ενότητα του κεφαλαίου 

παρουσιάζονται οι δείκτες συγκέντρωσης, οι οποίοι διακρίνονται σε δείκτες περιγραφής και 

δείκτες επίδοσης, και στηρίζονται στην αποτύπωση δύο μεγεθών, του αριθμού και του 

μεγέθους. Η επιλογή του κατάλληλου δείκτη, ανάλογα με την έρευνα που γίνεται, είναι 

σημαντική για την εξαγωγή σωστών και έγκυρων συμπερασμάτων. 

 

Στο πέμπτο, και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους της εργασίας, αναλύεται η σχέση 

που συνδέει την συγκέντρωση των τραπεζών με την κερδοφορία τους. Στην πρώτη ενότητα 

του κεφαλαίου παρουσιάζεται η σύνδεση του δείκτη Lerner, που μετρά τη κερδοφορία των 

τραπεζών, με το δείκτη Herfindahl-Hirschman, που αποτελεί τον βασικότερο δείκτη για τη 

μέτρηση της συγκέντρωσης. Η μαθηματική αυτή παρουσίαση καταλήγει στην ύπαρξη θετικής 

σχέσης μεταξύ των δύο δεικτών. Στη συνέχεια γίνεται μία επισκόπηση της σχετικής με το 

θέμα διεθνούς βιβλιογραφίας. Στην επισκόπηση αυτή παρατίθενται μελέτες που αναφέρονται 

στη σχέση μεταξύ κερδοφορίας και συγκέντρωσης, καθώς και στη σχέση κερδοφορίας και 
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μεριδίου αγοράς. Η κάθε μελέτη χρησιμοποιεί στοιχεία που βασίζονται σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους και  τραπεζικές αγορές, και καταλήγει στα δικά της συμπεράσματα. 

 

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται μία εμπειρική μελέτη για τη σχέση που συνδέει τις 

χορηγήσεις/καθαρά κέρδη (Χ/ΚΚ) και τις καταθέσεις/καθαρά κέρδη (Κ/ΚΚ) τεσσάρων 

τραπεζών. Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους αναφέρεται στην έννοια της 

στασιμότητας, ενώ στη συνέχεια παραθέτονται αναλυτικά οι έλεγχοι Dickey-Fuller και 

Augmented Dickey-Fuller. Οι έλεγχοι αυτοί εξασφαλίζουν την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, και 

κατά συνέπεια, τη στασιμότητα μίας χρονολογικής σειράς. Παρουσιάζονται τα υποδείγματα 

μέσω των οποίων διεξάγονται οι έλεγχοι, καθώς και οι υποθέσεις στις οποίες βασίζονται. 

 

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην εφαρμογή του ελέγχου Augmented Dickey-Fuller στις 

χρονολογικές σειρές. Τα στοιχεία της έρευνας προέρχονται από τους ισολογισμούς της 

Εθνικής, της Alpha Bank, της Πειραιώς και της Εμπορικής Τράπεζας, για τα έτη 1974 έως 

2004, και φαίνονται αναλυτικά στους πίνακες που βρίσκονται στο παράρτημα της εργασίας. 

Γίνεται ο έλεγχος ADF  για τη στασιμότητα των σειρών Χ/ΚΚ και Κ/ΚΚ, ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης, με βάση τα οποία η σχέση ανάμεσα 

στις χορηγήσεις/καθαρά κέρδη και στις καταθέσεις/καθαρά κέρδη φαίνεται να είναι θετική. 

 

Τέλος, η μελέτη καταλήγει στα βασικά της συμπεράσματα. Συνοπτικά, θα λέγαμε ότι μετά τις 

αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τόσο στον Ελληνικό, όσο και στον παγκόσμιο τραπεζικό 

τομέα, οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί επικεντρώνουν πλέον το ενδιαφέρον τους στην αύξηση 

της κερδοφορίας τους, ενώ παράλληλα, μετά το κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, 

παρουσιάζεται ένας υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στον κλάδο. Η συγκέντρωση αυτή 

συνδέεται θετικά με την κερδοφορία των τραπεζών, γεγονός που υποστηρίζουν και οι 

περισσότεροι ερευνητές. Παράλληλα, οι καταθέσεις/καθαρά κέρδη επιδρούν θετικά  στις 

χορηγήσεις/καθαρά κέρδη και των τεσσάρων τραπεζών που περιλαμβάνει η έρευνα. 
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 1.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

Οι τεχνολογικές, πολιτικές, οικονομικές αλλαγές που έλαβαν χώρα τις  τελευταίες δεκαετίες 

του 20ού αιώνα έχουν διαμορφώσει ένα νέο, πλήρως ανταγωνιστικό περιβάλλον στα πλαίσια 

της  παγκόσμιας οικονομίας. Δεν είναι λοιπόν υπερβολή να μιλήσουμε για μία σύγχρονη 

βιομηχανική επανάσταση που μεταμόρφωσε τη διεθνή οικονομία. Τα νέα τεχνολογικά 

επιτεύγματα και η αναμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου οδήγησαν σε θεαματική 

μείωση του κόστους παραγωγής. Η μέση παραγωγικότητα της εργασίας βελτιώνεται σταθερά. 

Εμφανίζονται επίσης τάσεις συγκέντρωσης του κεφαλαίου μέσω συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, καθώς και τάσεις εξόδου από την 

αγορά παραδοσιακών επιχειρηματικών συγκροτημάτων, που δεν κατάφεραν να 

προσαρμοστούν. 

 

Το φαινόμενο της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου διεθνώς, έκανε την εμφάνιση του πριν 

από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου το ιδιωτικό κεφάλαιο διακινείτο από χώρα σε χώρα 

χωρίς περιορισμούς. Δεν είναι επομένως ένα σύγχρονο φαινόμενο. Ο Χρυσός Κανόνας, 

δηλαδή, το νομισματικό σύστημα που εξασφάλιζε τη μετατρεψιμότητα των εθνικών 

νομισμάτων σε χρυσό, ενίσχυσε την ελευθερία στην κίνηση των κεφαλαίων. Αποτελούσε 

παράλληλα μια αξιόπιστη δέσμευση από τη πλευρά των κυβερνήσεων ότι δεν θα προβούν σε 

χειρισμούς της νομισματικής πολιτικής με σκοπό την αντιμετώπιση αναπάντεχων υφεσιακών 

διαταραχών Με τον τρόπο αυτό, η υποχώρηση των διεθνών χρηματοδοτικών κινδύνων 

διευκόλυνε την επένδυση των πλεονασμάτων των ισοζυγίων τρεχουσών συναλλαγών των 

ευρωπαϊκών χωρών στις κεφαλαιαγορές των τότε αναπτυσσόμενων οικονομιών της 

Αμερικής, της Αυστραλίας και άλλων χωρών. 

 

Οι τάσεις διεθνοποίησης των αγορών κεφαλαίου αντεστράφησαν μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ¨60. Ο Χρυσός Κανόνας του Μεσοπολέμου δεν 

αποτέλεσε τόσο αξιόπιστο νομισματικό σύστημα όσο υπήρξε το προπολεμικό, ενώ η πολιτική 

και εμπορική καχυποψία που επικράτησε μεταξύ των χωρών οδήγησε στην ύψωση 

σημαντικών εμποδίων και στην επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. 
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Τα δεδομένα αλλάζουν και πάλι από τη δεκαετία του ¨60 και μετά, μια που η ανάγκη 

χρηματοδότησης των αυξημένων εμπορικών συναλλαγών είχε ως αποτέλεσμα την  εμφάνιση  

ισχυρών τάσεων διεθνοποίησης των επιμέρους αγορών κεφαλαίου και χρήματος. Πράγματι, 

την τελευταία εικοσαετία ο όγκος του εμπορίου αυξήθηκε ταχύτερα από τη συνολική 

παραγωγή, ενισχύοντας έτσι την αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών. Την ίδια περίοδο οι 

τράπεζες αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους προσπαθώντας έτσι να ακολουθήσουν τις 

πολυεθνικές επιχειρήσεις στις εξορμήσεις τους προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Η ανάπτυξη των πολυεθνικών επιχειρήσεων ενίσχυσε την τάση διεθνοποίησης των 

παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών. Οι τράπεζες, ακολουθώντας τις επιχειρήσεις – πελάτες 

τους στην έξοδό τους από τη χώρα, ίδρυσαν θυγατρικές ή υποκαταστήματα για τη συνέχιση 

της συνεργασίας τους με τις επιχειρήσεις αυτές. Η ανησυχία μάλιστα μήπως ανταγωνίστριες 

τράπεζες ή το τραπεζικό σύστημα της χώρας προορισμού εκμεταλλεύονταν την τυχόν 

αδυναμία τους να ακολουθήσουν τις θυγατρικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων, ενίσχυσε 

ακόμα περισσότερο την τάση εξάπλωσης της διεθνούς τραπεζικής. 

 

Οι τεχνολογικές εξελίξεις αποτέλεσαν άλλον ένα καθοριστικό παράγοντα στη διεθνοποίηση 

των συναλλαγών. Οι εξελίξεις στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και του 

αυτοματισμού στα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίου, όχι μόνο μείωσαν σημαντικά το κόστος 

πληροφόρησης και διενέργειας των συναλλαγών, αλλά και επέτρεψαν την ανάπτυξη λιγότερο 

δαπανηρών και περισσότερο ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, 

επέτρεψαν στον τεράστιο όγκο της παγκόσμιας ρευστότητας να κινείται ελεύθερα και χωρίς 

χρονοτριβή. Πράγματι, λόγω του αυτοματισμού στα συστήματα μεταφοράς κεφαλαίων,  οι 

τεράστιες ποσότητες ρευστών διαθεσίμων κινούνται  ταχύτατα, σε καθημερνή βάση από 

χώρα σε χώρα ή από τοποθέτηση σε τοποθέτηση, και τελείως ελεύθερα, λόγω της άρσης των 

περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων. 

 

Το φαινόμενο της τιτλοποίησης του ενεργητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων ήταν όμως αυτό 

που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση για το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα, αφού 

υπονόμευσε τον παραδοσιακό ρόλο των τραπεζών ως διαμεσολαβητών μεταξύ επενδυτών και 

αποταμιευτών. Οι μεγάλες επιχειρήσεις  καθώς και το δημόσιο αντλούν πλέον άμεσα από 

τους αποταμιευτές τα αναγκαία ποσά μέσω έκδοσης εμπορεύσιμων στις δευτερογενείς αγορές 

ομολόγων, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά τραπεζικά δάνεια και τους κινδύνους των 

ευμετάβλητων επιτοκίων.  Με αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις είναι πλέον πολύ λιγότερο 
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εξαρτημένες από τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό σε σχέση με το παρελθόν. Υπό μια 

έννοια λοιπόν, η τιτλοποίηση συνιστά μια μετατόπιση της έννοιας της διαμεσολάβησης από 

τα τραπεζικά ιδρύματα προς τις κεφαλαιαγορές. Η εξέλιξη αυτή μετέβαλλε την εικόνα του 

σύγχρονου τραπεζικού ιδρύματος και οδήγησε στην από-διαμεσολάβηση των τραπεζικών 

ιδρυμάτων στο νέο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. 

 

Μέσα σε αυτό το κύμα των αλλαγών  δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και την επίδραση της 

νομισματικής ενοποίησης στο τραπεζικό σύστημα. Με την ολοκλήρωση της Οικονομικής και 

Νομισματικής Ένωσης έχουμε τη δημιουργία αφενός μιας ενιαίας αγοράς εκατομμυρίων 

πολιτών, αφετέρου ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού χώρου με σημαντικές αγορές χρήματος 

και κεφαλαίου σε ευρώ. Ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων αρχίζει να μειώνεται, καθώς ο 

αριθμός των συγχωνεύσεων και εξαγορών που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 

αυξάνεται όλο και περισσότερο. Η ανάγκη για μεγάλες τράπεζες, ικανές να αντεπεξέλθουν 

στον εντεινόμενο ανταγωνισμό, ευνοεί τη τάση συγχώνευσης των χρηματοοικονομικών 

οργανισμών και την περαιτέρω συγκέντρωση του κεφαλαίου. 

 

 

1.1   Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
 

 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού χρηματοοικονομικού συστήματος στη δεκαετία του 

¨70 και του ¨80 ήταν η υπανάπτυξη και ο έντονος κρατικός παρεμβατισμός. Το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα λειτουργούσε κάτω από ένα ασφυκτικό καθεστώς 

γραφειοκρατικών κανόνων και ρυθμίσεων, που περιόριζαν σημαντικά τους βαθμούς 

ελευθερίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, την ανάπτυξη εργασιών και τον ανταγωνισμό. Οι 

υπόλοιποι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί είχαν δευτερεύοντα ρόλο να διαδραματίσουν, ενώ 

η αγορά ουσιαστικά υπολειτουργούσε. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ήταν υπό κρατική διοίκηση 

και έλεγχο, ενώ οι ασφαλιστικές εταιρίες ανήκαν κατά κανόνα στις μεγάλες κρατικές 

τράπεζες. 

 

Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης των εγχώριων αγορών χρήματος και κεφαλαίου και οι 

αυστηροί περιορισμοί που ίσχυαν στη κίνηση κεφαλαίων από και προς την Ελλάδα, 

περιόριζαν τη διεθνοποίηση του ελληνικού χρηματοπιστωτικού χώρου και το βαθμό 
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ανταγωνισμού που επικρατούσε. Το κράτος είτε έμμεσα είτε άμεσα είχε μία κυρίαρχη 

παρουσία στο χρηματοπιστωτικό χώρο με τον έλεγχο σημαντικού αριθμού τραπεζών. Μέσω 

των πολιτικών που επέβαλλε στα πιστωτικά ιδρύματα αφενός διαμόρφωνε σε μεγάλο βαθμό 

τη σύνθεση του ενεργητικού τους και την αποδοτικότητα τους, αφετέρου προσπαθούσε να 

εξασφαλίσει με προνομιακούς όρους τη χρηματοδότηση των μεγάλων δημοσιονομικών 

ελλειμμάτων από το τραπεζικό σύστημα. 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος -και όχι οι δυνάμεις της αγοράς- ήταν υπεύθυνη για τον καθορισμό 

των επιτοκίων, ένας μεγάλος αριθμός χρηματοοικονομικών υπηρεσιών βρισκόταν υπό 

διοικητικό έλεγχο, και τέλος, η κίνηση κεφαλαίων υπόκειτο σε αυστηρούς περιορισμούς. 

Όλοι οι ανωτέρω ρυθμιστικοί κανόνες προκαλούσαν σημαντικές στρεβλώσεις στην κατανομή 

των πόρων και στην αποτελεσματικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. 

 

Η μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος, λαμβάνοντας υπόψη τις έντονες αυτές 

στρεβλώσεις που το χαρακτήριζαν, καθώς και την αδυναμία του να αντεπεξέλθει στο διαρκώς 

μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, αποτέλεσε επιτακτική ανάγκη. Επιπλέον, η ανάγκη 

προσαρμογής προς τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν ένας 

πρόσθετος παράγοντας που συντέλεσε στην επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. 

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούσαν την ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, στην ελεύθερη 

εγκατάσταση και πρόσβαση στις αγορές των άλλων χωρών μελών, καθώς και στην 

εναρμόνιση των εποπτικών κανόνων.  

 

Η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ολοκληρώθηκε σε τρία στάδια. Στο 

πρώτο στάδιο (1982-1986), τέθηκαν τα θεμέλια για τον εξορθολογισμό της αγοράς των 

πιστώσεων, ενώ στο δεύτερο στάδιο (1987-1991), έγινε η βαθμιαία άρση των περιορισμών 

στη λειτουργία των αγορών, των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και 

στη παροχή των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τέλος, στο τελευταίο στάδιο, 

ολοκληρώθηκε η μεταφύτευση της ευρωπαϊκής στην ελληνική νομοθεσία και η προετοιμασία 

των εγχώριων ιδρυμάτων για τις μεγάλες λειτουργικές αλλαγές  που απαιτεί η υιοθέτηση του 

ευρώ. 

 

Το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα ήταν πλέον έτοιμο να ακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις 

προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της απελευθέρωσης, και να δημιουργήσει νέες 

βάσεις στις οποίες θα μπορούσε να στηριχθεί για να αντεπεξέλθει στο σύγχρονο 
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ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ο περιορισμός του μεγέθους των ελεγχόμενων τραπεζών από το 

κράτος και η ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών τραπεζών αποτελεί ένα σημαντικό 

χαρακτηριστικό της νέας του δομής. Αυτό ήταν αποτέλεσμα τόσο της αλλαγής των μεριδίων 

αγοράς των μεμονωμένων τραπεζών, όσο και του προγράμματος ιδιωτικοποίησης, στα 

πλαίσια του κύματος των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. 

 

Ως δεύτερο χαρακτηριστικό της νέας δομής θα μπορούσαμε να αναφέρουμε  την εμφάνιση 

νέων καινοτόμων προϊόντων από τις ιδιωτικές τράπεζες, και κυρίως την ευελιξία τους να 

ικανοποιούν τις ανάγκες μεγάλων πελατών και επιχειρήσεων. Παράλληλα άρχισε να  

αυξάνεται και ο αριθμός των ανταγωνιστών. 

 

Μία τρίτη χαρακτηριστική αλλαγή ήταν η εμφάνιση του φαινομένου της γενικευμένης 

τράπεζας. Έτσι, το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών από τις εμπορικές τράπεζες 

διευρύνθηκε σημαντικά, ενώ στο χώρο της λιανικής τραπεζικής ιδιαίτερη ανάπτυξη γνώρισε 

η καταναλωτική και η στεγαστική πίστη.  

 

Ένα τέταρτο χαρακτηριστικό της νέας δομής του τραπεζικού συστήματος είναι ότι οι 

διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των τραπεζικών και μη τραπεζικών ιδρυμάτων γίνονται όλο 

και λιγότερο ευκρινείς. Πράγματι, ορισμένοι μη τραπεζικοί οργανισμοί σημείωσαν ταχύτατη 

ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

 

Με τη βοήθεια λοιπόν της επανάστασης στην τεχνολογία της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών, της σημαντικής ανάπτυξης των παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων 

και τεχνικών, και της διεθνής τάσης για αποκρατικοποιήσεις και για μείωση του ρόλου του 

κράτους στην οικονομία, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και η απορύθμιση των 

εγχώριων χρηματοπιστωτικών χώρων συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός νέου περιβάλλοντος 

λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στον κόσμο, πιο ανοικτού, 

πιο σύγχρονου, πιο ανταγωνιστικού.  

 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν νέες τράπεζες, μεγεθύνθηκαν 

οι παλιές (μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών), αναπτύχθηκαν δεκάδες νέα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες, διευρύνθηκαν οι τραπεζικές δραστηριότητες σε 

νέους τομείς, και εκσυγχρονίσθηκαν σε σημαντικό βαθμό οι υποδομές, οι διαδικασίες, το 

εποπτικό πλαίσιο και η διαχείριση κινδύνων. Επιπλέον, εξυγιάνθηκαν τα υπό κρατικό έλεγχο 
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χαρτοφυλάκια τραπεζών, εκσυγχρονίσθηκε το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της 

κεφαλαιαγοράς, αναπτύχθηκαν οι αγορές χρήματος και κεφαλαίου και διεθνοποιήθηκαν -σε 

κάποιο βαθμό- οι ελληνικές τράπεζες, με την επέκταση τους κυρίως στα Βαλκάνια.  

 

Έτσι λοιπόν, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με νέα δεδομένα και ένα νέο 

δυναμικό και συνεχώς μεταλλασσόμενο διεθνές, αλλά και εγχώριο  περιβάλλον, που το 

διαμορφώνουν μεγάλες εν εξελίξει αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές μεταμορφώνουν τη 

μορφολογία του χρηματοπιστωτικού χώρου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και επιδρούν 

καθοριστικά, αφενός στη διαμόρφωση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής  των πιστωτικών 

ιδρυμάτων, και αφετέρου στην εξέλιξη της μελλοντικής κερδοφορίας τους.    
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2. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

2.1   Προσδιοριστικοί Παράγοντες  
 

 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει παρουσιάσει σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. 

Στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα οι εμπορικές τράπεζες κατέχουν δεσπόζουσα θέση, 

αφού αποτελούν τον κύριο χρηματοδότη της εθνικής οικονομίας. Για να αντεπεξέλθουν οι 

τράπεζες στο νέο, ανταγωνιστικό περιβάλλον που επέφερε η απελευθέρωση των αγορών και 

οι τεχνολογικές βελτιώσεις, προέβησαν σε υψηλές επενδυτικές δαπάνες για τον 

εκσυγχρονισμό των συστημάτων τους και την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. 

 

Κι ενώ μερικά χρόνια πριν η κύρια επιλογή των τραπεζών ήταν η ανάπτυξη μέσω της 

μεγέθυνσης των στοιχείων του ενεργητικού τους, σήμερα οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί 

επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην αύξηση της κερδοφορίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

να καθίσταται απαραίτητος ο προσδιορισμός των παραγόντων που επιδρούν στην κερδοφορία 

των τραπεζών στο καινούριο οικονομικό περιβάλλον. 

 

Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να είναι ενδογενείς ή εξωγενείς. Οι ενδογενείς παράγοντες 

σχετίζονται με αποφάσεις των διοικήσεων των τραπεζών όπως είναι το επίπεδο κινδύνου των 

εργασιών τους, ο βαθμός ρευστότητας, κ.ά. 

 

Το μέγεθος της τράπεζας φαίνεται να αποτελεί έναν παράγοντα με τον οποίο   ασχολήθηκαν 

πολλές  μελέτες. Τα αποτελέσματα που κατεγράφησαν είναι     ποικίλα. Παλαιότερες μελέτες 

που πραγματοποιήθηκαν κυρίως στις ΗΠΑ , δείχνουν ότι δεν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας 

στις μεγαλύτερες σε μέγεθος τράπεζες, αλλά μόνο στις μικρότερες [Short (1979), Clark 

(1988), Noulas (1990)]. Τα δεδομένα όμως αλλάζουν καθώς προχωράμε σε πιο πρόσφατες 

μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες τα επίπεδα μεγέθους για την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας 

είναι υψηλότερα, κυρίως λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της απελευθέρωσης των 

αγορών. Ο Scholtens (2000), διαπιστώνει ότι τα κέρδη αυξάνονται με φθίνοντα ρυθμό καθώς 

το μέγεθος μιας τράπεζας μεγαλώνει, ενώ οι Law, Jiang, Sze και Tang (2003), μετά από 

παλινδρομήσεις για την ανάλυση των στοιχείων τους, εντόπισαν την ύπαρξη αρνητικής 

σχέσης μεταξύ μεγέθους και κερδοφορίας. Αρκετές είναι οι μελέτες που θέλουν τράπεζες 
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μικρού ή μεσαίου μεγέθους να έχουν ένα πλεονέκτημα στην κερδοφορία [Hardy και 

Συμιγιάννης (1998), Δούμπος Κοσμίδου και Σπάθης (2002)] . Στις διάφορες μελέτες, 

συνήθως χρησιμοποιείται  η λογαριθμική μορφή των στοιχείων του ενεργητικού, επειδή η 

σχέση τραπεζικού μεγέθους και κερδοφορίας είναι μη γραμμική. 

 

Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των τραπεζών, πολλές είναι οι εργασίες που 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς μπορεί να επιδράσει στη 

κερδοφορία των τραπεζών, αν και μερικές υποστηρίζουν ότι δε βοηθά σημαντικά στην 

ερμηνεία της [Eichengreen και Gibson (2001)]. Σύμφωνα με κάποιους μελετητές, οι κρατικές 

τράπεζες είναι λιγότερο κερδοφόρες σε σχέση με τις ιδιωτικές [Short (1979), Bourke (1989), 

Molyneux (1993), Σταϊκούρας και Στέλιαρος (1999)],  επειδή οι πρώτες μπορεί να δίνουν 

έμφαση σε στρατηγικές διαφορετικές από τη μεγιστοποίηση των κερδών. Υπάρχουν βέβαια 

και αντίθετες απόψεις [Molyneux και Thornton (1992), Abdula (1994)]1, οι οποίες 

στηρίζονται στην παραδοχή ότι οι κρατικές τράπεζες μπορούν να έχουν μικρότερη 

κεφαλαιακή βάση σε σχέση με τις ιδιωτικές, αφού η κυβέρνηση διασφαλίζει τη 

λειτουργικότητα και τη φερεγγυότητα τους. 

 

Ο δείκτης κεφαλαίων (capital ratios), είναι βασικό μέγεθος για τη μέτρηση της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών και της ικανότητας τους να αντλούν φθηνότερα κεφάλαια. Οι 

περισσότεροι μελετητές που ασχολήθηκαν με τη κεφαλαιακή επάρκεια, εντοπίζουν θετική 

σχέση με τη κερδοφορία [Bourke (1989), Demirguc-Kunt και Huizinga (1999), Abreu και 

Mendes (2002), Eichengreen και Gibson (2001)]. Αντίθετα, σύμφωνα με τους Guru και 

Staunton (2002), όταν η κερδοφορία μετράται ως η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, ο 

συντελεστής της κεφαλαιακής επάρκειας φαίνεται να εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο, ενώ 

στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο Καπόπουλος (2001). Τελικά θα μπορούσαμε να πούμε 

ότι ο δείκτης κεφαλαίων σχετίζεται μάλλον θετικά με τη κερδοφορία.   

 

Ο δείκτης ρευστότητας (liquidity ratio), που μετρά την ικανότητα μίας τράπεζας να 

ανταποκρίνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, φαίνεται πως επίσης επιδρά στη 

κερδοφορία τους, αν και υπάρχει αμφιβολία για την κατεύθυνση της επίδρασης. Οι Bourke 

(1989), Eichengreen και Gibson (2001), εντοπίζουν την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ του 

                                                           
1   Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  Σταϊκούρας Χ. και Στέλιαρος Μ. (1999), «Προσδιοριστικοί Παράγοντες 

της Κερδοφορίας των Ελληνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων», Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ά τρίμηνο.   
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δείκτη ρευστότητας και της κερδοφορίας, ενώ οι Guru και Staunton (2002), Molyneux και 

Thornton (1992) και Abdula (1994), καταλήγουν στα αντίθετα αποτελέσματα. 

 

Η πιστοληπτική ικανότητα της τράπεζας σχετίζεται με την ποιότητα της σύνθεσης του 

ενεργητικού της και την πιθανότητα αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεων. Αναλυτές 

συχνά υποστηρίζουν ότι η υπερβολική έκθεση σε δάνεια ακίνητης περιουσίας και 

κατασκευαστικά δάνεια μπορεί να ευθύνεται για τη χαμηλή κερδοφορία πολλών τραπεζών, 

καθώς σύμφωνα με την Επιτροπή της Βασιλείας (Basle Committee) αυτά έχουν και τον 

υψηλότερο δείκτη κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, συσσωρευμένες ζημιές από δανειοδοτήσεις 

έχουν μειώσει τη μέση κερδοφορία πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών [Miller και Noulas 

(1997)]. 

 

Αρκετοί είναι ακόμα οι ενδογενείς παράγοντες που, με κάποιο τρόπο, σχετίζονται με τη 

κερδοφορία των τραπεζών,  και πολλοί οι μελετητές που ασχολήθηκαν με αυτούς. Ενδεικτικά 

θα αναφέρουμε μερικούς. Σύμφωνα με τον Bourke (1989), ο συντελεστής εξόδων 

προσωπικού έχει αρνητικό πρόσημο, ενώ οι Eichengreen και Gibson (2001) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι τα έξοδα προσωπικού σχετίζονται θετικά με τη κερδοφορία. Οι Demirguc-

Kunt και Huizinga (1999) διαπίστωσαν ότι οι έμμεσοι φόροι επιδρούν θετικά στη 

κερδοφορία, ενώ αντίθετα είναι τα αποτελέσματα για το ύψος των αδιανέμητων κερδών και 

αποθεματικών. Οι δαπάνες λειτουργίας μειώνουν τη κερδοφορία [Abreu και Mendes (2002), 

Eichengreen και Gibson (2001)], ενώ το ύψος των δανείων  καθώς και οι βραχυπρόθεσμες 

καταθέσεις των πελατών έχουν θετική επίδραση [Guru και Staunton (2002)]. Στη μελέτη των 

Law, Jiang, Sze και Tang (2003), με θετικό πρόσημο προέκυψε ο συντελεστής των 

εισοδημάτων που δεν προέρχονται  από τόκους και με αρνητικό τα έξοδα τόκων.   

 

Πέρα από τους παράγοντες οι οποίοι προκύπτουν από το εσωτερικό των τραπεζών, υπάρχουν 

και οι εξωγενείς, που σχετίζονται με μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο 

αναπτύσσουν δραστηριότητα οι εμπορικές τράπεζες, όπως το επίπεδο και η μεταβλητότητα 

επιτοκίων και πληθωρισμού κ.α. Πολλές είναι οι έρευνες που ασχολήθηκαν με αυτούς τους 

παράγοντες. Σημαντική φαίνεται να είναι και η επίδραση τους στη κερδοφορία, αν και έχουν 

ακουστεί και αντίθετες απόψεις [Guru και Staunton (2002)]. 
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Η επίδραση των επιτοκίων της αγοράς στην κερδοφορία των τραπεζών έχει προκαλέσει 

αυξημένο ενδιαφέρον μελέτης από οικονομολόγους και ερευνητές, λόγω της αυξημένης 

μεταβλητότητας τους. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουν δεν είναι πάντα τα ίδια. 

Αρκετές είναι οι μελέτες που χρησιμοποιούν  το επίπεδο των επιτοκίων ως προσδιοριστικό 

παράγοντα της έλλειψης κεφαλαίου. Όταν το κεφάλαιο είναι σπάνιο, το κόστος χρήματος 

είναι υψηλό, κάτι που επιδρά στα επίπεδα των επιτοκίων της αγοράς. Ο Samuelson (1945) 

υποστηρίζει ότι μία αύξηση των επιτοκίων μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα του 

τραπεζικού συστήματος, η δε κερδοφορία των εμπορικών τραπεζών επικρατεί αυτής των 

τραπεζικών καταθέσεων ταμιευτηρίου. Ο Flannery (1981) επισημαίνει ότι τα κέρδη των 

μεγάλων τραπεζών δεν κινδυνεύουν από τις μεταβολές των επιτοκίων, ενώ σε μεταγενέστερη 

μελέτη (1983) αναφέρθηκε στην αρνητική τους επίδραση μόνο πάνω στα βραχυχρόνια κέρδη. 

Οι πιο πρόσφατες μελέτες επιβεβαιώνουν τη θετική σχέση κερδοφορίας και τραπεζικών 

επιτοκίων [Short (1979), Bourke (1989), Molyneux και Thornton (1992), Demirguc-Kunt και 

Huizinga (1999), Guru και Staunton (2002), Καπόπουλος (2001), Law, Jiang, Sze and Tang 

(2003)]. Υπάρχουν βέβαια και μελέτες που υποστηρίζουν ότι οι μεταβολές των επιτοκίων της 

αγοράς επηρεάζουν αρνητικά τη κερδοφορία των τραπεζών [Καπόπουλος και Σιώκη (2002)]. 

 

Ο πληθωρισμός, δηλαδή η αύξηση στα επίπεδα των τιμών, επιδρά στη κερδοφορία των 

τραπεζών μέσω της αύξησης των λειτουργικών εξόδων, της ανάγκης για αύξηση των 

προβλέψεων και της μεταβλητότητας επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αρκετοί 

μελετητές τον θεωρούν καθοριστικό παράγοντα για την ερμηνεία των μεταβολών της 

κερδοφορίας [Revell (1979)]. Εκτός όμως από τα επίπεδα του πληθωρισμού, η 

μεταβλητότητά του είναι επίσης ένα σημείο που απασχολεί τους μελετητές, καθώς επιφέρει 

δυσκολίες στην εκτίμηση των δανειακών αποφάσεων. Πολλές είναι οι απόψεις που θέλουν 

τον πληθωρισμό να επιφέρει απώλεια πλούτου στις τράπεζες, υποστηρίζοντας έτσι την 

ύπαρξη αρνητικής σχέσης [Kessel και Alchian (1962), Alchian και Allen (1972), Σταϊκούρα 

και Στέλιαρου (1999), Καπόπουλος (2001)]. Ο πληθωρισμός επιφέρει απώλειες πλούτου στις 

τράπεζες από τη στιγμή που κάθε τραπεζικός οργανισμός είναι καθαρός νομισματικός 

πιστωτής (net monetary creditor), δηλαδή τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού 

υπερέχουν των νομισματικών υποχρεώσεων. Ο πληθωρισμός μεταβιβάζει πλούτο από τους 

νομισματικούς πιστωτές στους νομισματικούς χρεώστες, μέσω του μηχανισμού διαμόρφωσης 

των ονομαστικών επιτοκίων. Η μείωση της πραγματικής αξίας των νομισματικών 

υποχρεώσεων αποτελεί πραγματική απώλεια για τους πιστωτές. Σε περίπτωση αύξησης του 
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πληθωρισμού οι τράπεζες απολαμβάνουν υψηλότερα κέρδη από τις καταθέσεις των πελατών 

(καθώς η πραγματική τους αξία μειώνεται), αλλά χάνουν περισσότερα προς τα πρόσωπα που 

είναι υποχρεωμένα στην τράπεζα. Η αύξηση των τιμών, συνεπώς, οδηγεί σε μείωση της αξίας 

των στοιχείων του ενεργητικού σε μεγαλύτερο βαθμό από τη μείωση της αξίας των στοιχείων 

του παθητικού. Υπάρχει όμως και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία ο πληθωρισμός 

βελτιώνει τη κερδοφορία, υπάρχει  δηλαδή θετική σχέση [Demirguc-Kunt και Huizinga 

(1999), Demirguc-Kunt και Huizinga (2000), Guru και Staunton (2002), Abreu και Mendes 

(2002), Law, Jiang, Sze and Tang (2003)]. 

 

Το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος και η επίδρασή του στη κερδοφορία έχει 

απασχολήσει πολλές έρευνες, οι οποίες καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα για άλλη 

μια φορά. Στα αποτελέσματα τις παλινδρόμησης που πραγματοποίησαν οι Demirguc-Kunt 

και Huizinga (1999), το ύψος του κατά κεφαλήν εισοδήματος εμφανίζεται με θετικό 

πρόσημο. Το ίδιο αποτέλεσμα είχαν και οι Law, Jiang, Sze and Tang (2003), όσον αφορά στο 

ύψος του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, καθώς και ο Καπόπουλος (2001). 

Αντίθετη γνώμη φαίνεται να έχουν οι Abreu και Mendes (2002), που υποστηρίζουν ότι 

μειώνει την κερδοφορία. 

 

Αρνητική επίδραση στην κερδοφορία των τραπεζών έχει  σύμφωνα με τους Abreu και 

Mendes (2002) και το ποσοστό της ανεργίας. Όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο η 

κερδοφορία μειώνεται. Από την άλλη, στην έρευνα που πραγματοποίησαν οι Σταϊκούρα και 

Στέλιαρου (1999) βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ κερδοφορίας και συναλλαγματικών 

ισοτιμιών.  

 

Παρατηρούμε λοιπόν, ότι τα συμπεράσματα αναφορικά με την επίδραση των διαφόρων 

παραγόντων πάνω στη  κερδοφορία των τραπεζών, δεν είναι πάντα ξεκάθαρα, μια που 

αρκετές φορές οι απόψεις διίστανται. Για τον ίδιο παράγοντα πολλές μελέτες υποστηρίζουν 

την ύπαρξη θετικής σχέσης με την κερδοφορία, ενώ άλλες καταλήγουν σε αντίθετα 

συμπεράσματα. Το σίγουρο είναι πως μας βοηθούν να αποκτήσουμε μία εικόνα για την 

διαδικασία μέσω της οποίας επιδρούν στην κερδοφορία, και να καταλήξουμε στα δικά μας 

συμπεράσματα. Δεν είναι βέβαια μόνο οι παραπάνω παράγοντες που με τον οποιονδήποτε 

τρόπο φαίνεται να επηρεάζουν τα κέρδη των τραπεζών. Εδώ απλά γίνεται μία μικρή 

παρουσίαση των σημαντικότερων, ίσως, παραγόντων (κατά την προσωπική άποψη της 

συγγραφέα).         
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3.   ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ- ΕΞΑΓΟΡΕΣ 

 

3.1   Τάσεις και Λόγοι 

 

 

Οι εξελίξεις που διαδραματίστηκαν τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό 

τοπίο και η απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, συνοδεύτηκαν από ένα μεγάλο κύμα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, που έκανε έντονη την εμφάνιση του στη δεκαετία του ¨90. Η 

τάση αυτή ξεκίνησε από τις ΗΠΑ, εξαπλώθηκε προς τις Σκανδιναβικές και τις Κάτω Χώρες, 

και μετά επεκτάθηκε στις λιγότερο διεθνοποιημένες τραπεζικές αγορές τις Γαλλίας, της 

Ιταλίας και τις Ισπανίας. Ένα νέο, παγκόσμιο τοπίο προσδιορίστηκε από τη μορφή του 

κύματος των συγχωνεύσεων και εξαγορών, καθώς ο όγκος τους τριπλασιάστηκε τη χρονιά 

1997-1998, σε σχέση με την προηγούμενη, αλλάζοντας τα δεδομένα στο διεθνές σκηνικό. 

 

Οι συνενώσεις αποτέλεσαν κατ’ επέκταση επιτακτική ανάγκη και για την Ελλάδα, 

προκειμένου να προσαρμοστεί και να εναρμονιστεί στη νέα αυτή πραγματικότητα και στο 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αρχικά, μέχρι το 1993, έχουμε την είσοδο νέων, 

ιδιωτικών  τραπεζών στην αγορά, με αποτέλεσμα ο αριθμός των τραπεζών να φτάσει στις 25. 

Στη συνέχεια μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ΄90, ακολούθησε μια φάση εξαγορών και 

συγχωνεύσεων, με τον  αριθμό των τραπεζών να μειώνεται σταδιακά. Το γεγονός αυτό, σε 

συνδυασμό με την προσπάθεια των κυβερνήσεων να αποκρατικοποιήσουν το τραπεζικό 

σύστημα τη περίοδο εκείνη, μετέβαλε ολοκληρωτικά τη μορφή της αγοράς. 

 

Πριν όμως ασχοληθούμε αναλυτικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που έλαβαν χώρα 

στο ελληνικό τοπίο, θα ήταν ενδιαφέρον να αναφερθούμε στα κίνητρα που κρύβονται πίσω 

από τη τάση αυτή, η οποία κατάφερε να αναπροσαρμόσει το παγκόσμιο τραπεζικό 

περιβάλλον. 

 

Η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας, αποτελεί ένα σημαντικό, επιθετικό κίνητρο για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αυτό συνδέεται με τη παρουσία αυξουσών αποδόσεων κλίμακας 

στη παραγωγή τραπεζικών υπηρεσιών. Μέσω αυτών, οι τράπεζες προσπαθούν να μειώσουν 

το μέσο κόστος τους, διαχέοντας το υψηλό πάγιο κόστος σε ένα μεγαλύτερο αριθμό 
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πελατών2. Με τον τρόπο αυτό, μπορούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά, 

να αποκτήσουν ένα μέγεθος ικανό να χρηματοδοτήσει επικερδώς την εισαγωγή νέων 

τεχνολογικών εφαρμογών, και να επιτύχουν την είσοδό τους σε ένα νέο τομέα 

δραστηριοτήτων. Όσον αφορά στην Ελλάδα, υπάρχει η άποψη πως η εκμετάλλευση των 

οικονομιών κλίμακας δεν είναι και ιδιαίτερα εύκολη υπόθεση, καθώς τα συνδικάτα διαθέτουν 

συνήθως αρκετή δύναμη, ώστε να μπλοκάρουν τις μειώσεις εργατικού δυναμικού, ενώ από 

την άλλη, στο πλαίσιο των ιδιωτικοποιήσεων, το δημόσιο θέτει συχνά των όρο να μην 

υπάρξει μεσοπρόθεσμα απώλεια θέσεων εργασίας. 

 

« Τα βιβλία λένε πώς στόχος μίας συγχώνευσης είναι οι οικονομίες κλίμακας » λέει ο 

Δημήτρης Ανδριτσογιάννης3. « Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν και τόσες πολλές, αφού η μείωση 

του κόστους μίας συγχώνευσης σημαίνει ότι είναι κανείς σε θέση να μειώσει τον αριθμό των 

υπαλλήλων και αυτό δύσκολα γίνεται εδώ. Όσον αφορά τα κέρδη, δεν είναι το ίδιο το να 

διώχνεις δέκα ακριβοπληρωμένα ανώτατα διευθυντικά στελέχη με το να απολύεις 200 

εργάτες ». 

 

Υπάρχει βέβαια και η πιο αισιόδοξη άποψη σύμφωνα με την οποία, εάν η συγχώνευση 

γίνεται, είτε με σκοπό να αυξηθεί η αποδοτικότητα και να επεκταθεί η γκάμα των προϊόντων, 

είτε επειδή θεωρούν οι τράπεζες ότι επεκτείνονται οι σχετικές με τη τεχνολογική καινοτομία 

δραστηριότητες τους, τότε η μείωση του εργατικού δυναμικού δε θα είναι τόσο μεγάλη.       

 

Η ανάγκη μείωσης του αριθμού των υποκαταστημάτων και των απασχολουμένων, δεν παύει 

όμως να αποτελεί ένα αμυντικό κίνητρο. Επιπλέον, η εμφάνιση χρηματοοικονομικών 

δυσχερειών και αρκετών καταρρεύσεων τραπεζικών ιδρυμάτων τη δεκαετία ’90, έδωσε 

κίνητρο σε πολλές τράπεζες να προχωρήσουν σε εξαγορά ή συγχώνευση προκειμένου να 

εξέλθουν από μία κρίσιμη κατάσταση. 

 

Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας φαίνεται να είναι και η αξία της τράπεζας για το μέτοχο, 

ως αντικειμενικός στόχος της επιχειρηματικής τραπεζικής δραστηριότητας. Οι τράπεζες, 

όπως και κάθε επιχείρηση, έχουν ουσιαστικά σαν στόχο να μεγιστοποιήσουν την αξία της 

                                                           
2  Νεότερες μελέτες αντικρούουν την άποψη αυτή υποστηρίζοντας πως τράπεζες μικρού μεγέθους έχουν τη 

δυνατότητα να επιτύχουν μεγαλύτερη μείωση του κόστους τους, από ότι οι τράπεζες μεγάλου μεγέθους. 
3   Ειδικός σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων της Alpha Finance. 
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τράπεζας για το μέτοχο4. Επομένως, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές που οδηγούν σε 

ελαχιστοποίηση του μέσου μακροχρόνιου κόστους και αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας, 

αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και, κατά 

συνέπεια, της αξίας της τράπεζας για το μέτοχο. 

 

Μία ερμηνεία για το κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών  θα μπορούσε να είναι και η 

εμφάνιση πλεονάζουσας δυναμικότητας5, ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων. Αν 

και η μείωση του κόστους μπορεί να επιτευχθεί από κάθε τράπεζα ξεχωριστά, μία κοινή 

προσπάθεια παρουσιάζει σίγουρα σημαντικά πλεονεκτήματα. Η εξάλειψη για παράδειγμα 

αναποτελεσματικών καταστημάτων μπορεί πιο εύκολα να γίνει από τη νέα τραπεζική 

οντότητα που προκύπτει μετά από μία συγχώνευση, παρά όταν οι τράπεζες λειτουργούν 

ξεχωριστά. 

 

Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι το κύμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων παρακινήθηκε 

και από τις προσωπικές βλέψεις ορισμένων διευθυντικών στελεχών, στην προσπάθεια τους να 

χτίσουν τραπεζικές αυτοκρατορίες, να μεγαλώσουν έτσι τα μερίδια τους στην αγορά, και να 

καρπωθούν τα οφέλη, αδιαφορώντας για την ευημερία των μετόχων. 

 

 Αρκετοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές με λιγότερη 

καχυποψία, υποστηρίζοντας πως με τον τρόπο αυτό μία τράπεζα μπορεί να γίνει πιο 

αποδοτική και έχει τη δυνατότητα να εντείνει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ή 

τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την τεχνολογία. Και τελικά, μπορεί να αυξήσει με 

κάποιο κόστος προσαρμογής το κοινό εργατικό δυναμικό, σε σχέση με αυτό που 

διατηρούσαν προηγουμένως οι δύο τράπεζες.    

 

 

 

 

                                                           
4   Η αξία της τράπεζας για το μέτοχο αυξάνεται, κατά την παροχή των τραπεζικών υπηρεσιών, όταν τα οφέλη 

υπερβαίνουν το κόστος. Μεγιστοποιώντας την αξία της τράπεζας για το μέτοχο, η διοίκηση της τράπεζας 

μεγιστοποιεί την καθαρή παρούσα αξία της τραπεζικής επιχείρησης για ένα δεδομένο επίπεδο επενδυτικής 

δαπάνης.  
5   Για την ελληνική αγορά ωστόσο, δεν επιβεβαιώνεται απόλυτα η ύπαρξη πλεονάζουσας δυναμικότητας. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 18 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

3.2   Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

 

 
Όποιοι κι αν είναι οι λόγοι που δημιούργησαν ή παρακίνησαν αυτό το κύμα των 

συγχωνεύσεων και εξαγορών, γεγονός είναι ότι δεν άφησαν ανεπηρέαστη την ελληνική 

οικονομία. Η διαδικασία αυτή, ως μέσο για τη δημιουργία ισχυρών ελληνικών τραπεζών, 

ικανών να ανταποκριθούν επιτυχώς στα δεδομένα του ανταγωνισμού, πήρε μεγάλες 

διαστάσεις και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Πέντε είναι οι μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι 

οι οποίοι έχουν τα ηνία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 

Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Εμπορική Τράπεζα, EFG Eurobank - Ergasias. Εμείς εδώ  θα 

ασχοληθούμε με τις τέσσερις πρώτες, και  με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στις οποίες 

αυτές προέβησαν τις τελευταίες δεκαετίες.  

 

 

 

  Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 
 

 

• Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (ΕΤΕ) ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών  Αθηνών το 1880. 

 

• Ίδρυσε το 1891 την Ελληνική εταιρία γενικών ασφαλίσεων  «Η Εθνική» και το 1927 την 

Εθνική Κτηματική Τράπεζα. 

 

• Μέχρι το 1928, και την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, η Εθνική ήταν υπεύθυνη στην 

Ελλάδα για την έκδοση του νομίσματος. 

 

• Το 1953 συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Αθηνών που είχε ιδρυθεί το 1893. 

 

• Το 1998 προέβη στη συγχώνευση δι’ απορροφήσεως  της θυγατρικής της «Εθνική 

Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος  ΑΕ», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο 

πρώην θυγατρικών της εταιριών, της «Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» και 

της «Εθνική Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ». 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 19 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

• Το 1998 η Εθνική πούλησε τη θυγατρική της «Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης», στο 

πλαίσιο διαγωνισμού, τον οποίο κέρδισε η Τράπεζα Πειραιώς. 

 

• Όσον αφορά το εξωτερικό, το 1998 εγκρίθηκε η ίδρυση υποκαταστήματος στο Βελιγράδι 

και η ίδρυση Τραπεζικής Μονάδας με τη μορφή υποκαταστήματος στο Guensey Channel 

Islands. Την ίδια χρονιά εγκρίθηκε και η ίδρυση υποκαταστήματος στην Αλβανία. 

 

• Το 1999 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, 

ενώ παράλληλα ιδρύει δύο υποκαταστήματα στη Βουλγαρία και εξαγοράζει την Chase 

Manhattan Bank, στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. 

 

• Άλλες δραστηριότητες της Εθνικής ήταν η συγχώνευση τριών ασφαλιστικών εταιριών, 

Εθνική Ασφαλιστική, Αστήρ, Ασφαλιστική Πανσέληνος, καθώς και η συγχώνευση της 

Εθνικής Εταιρίας Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου με την Εταιρία Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου. 

 

• Στις 31/10/2001 ανακοινώθηκε η πρόθεση συγχώνευσης από τους διοικητές της Εθνικής 

Τράπεζας και της Alpha Bank. Στις 19/1/2002 ανακοινώθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις 

απέβησαν άκαρπες. 

 

• Στις 13/11/2001 έγινε γνωστή η εξαγορά από την ΕΤΕ μέσω της θυγατρικής της Atlantic 

Bank της Τράπεζας Yonkers Financial Corporation (Y.F.C). 

 

• Τέλος το 2002, η Εθνική συγχωνεύτηκε με τη θυγατρική της «Εθνική Τράπεζα 

Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης ΑΕ» (ΕΤΕΒΑ) και την “NBG France”, 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Εθνικής Τράπεζας. 

  

• Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ),η οποία είναι η μεγαλύτερη της χώρας σήμερα, 

ελέγχεται εμμέσως από το δημόσιο, μέσω της συμμετοχής νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου. 
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Alpha Bank 
 

 

• Η Alpha Bank  ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ. Κωστόπουλο, όταν δημιούργησε μια 

μικρή εμπορική επιχείρηση στην Καλαμάτα. 

  

• Την 10 Μαΐου 1918 το τραπεζικό τμήμα του οίκου «Ι.Φ Κωστόπουλου» μετονομάστηκε 

σε «Τράπεζα Καλαμών». 

 

• Το 1924 η έδρα μεταφέρθηκε στην Αθήνα και η τράπεζα ονομάστηκε «Τράπεζα 

Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως». 

 

• Το 1925 η τράπεζα εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 

• Το 1947 η επωνυμία άλλαξε σε «Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως», το 1972 σε «Τράπεζα 

Πίστεως» και το 1994 σε»Alpha Τράπεζα Πίστεως». 

 

• Ο όμιλος της Alpha Τράπεζας Πίστεως εξαγόρασε το 75% της Lombard Natwest, η οποία 

από το 1998 λειτουργεί με το όνομα  Alpha Τράπεζα Limited. 

 

• Το 1999 η Εμπορική αποφάσισε να μεταβιβάσει το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της 

Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας στην Alpha Τράπεζα Πίστεως. 

 

• Το 1998 η Ιονική Τράπεζα ήταν η τέταρτη μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα στην Ελλάδα 

βάσει ενεργητικού. Το 1999 πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των μετοχών της 

Ιονικής Τράπεζας από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. 

 

• Το 2000 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μεταξύ των δύο τραπεζών και η νέα διευρυμένη 

τράπεζα που προέκυψε ονομάζεται Alpha Bank. 

 

• Τον Δεκέμβριο του 1999 η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της Kreditna Banka 

AD- Skopje, ιδιωτικής τράπεζας της FYROM. 
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• Μετά την εξαγορά της ο όμιλος της Alpha Τράπεζας δραστηριοποιείται σχεδόν σε όλη τη 

Βαλκανική : Στη Ρουμανία μέσω της θυγατρικής της Banca Bucuresti . Στα τέλη Μαΐου 

2000 η τράπεζα μετονομάστηκε σε Alpha Bank Romania. Στην Βουλγαρία μέσω του 

υποκαταστήματος της Ιονικής στη Σόφια και στην Αλβανία μέσω του υποκαταστήματος 

της Alpha Πίστεως στα Τίρανα, ενώ στις 23/12/99 έλαβε έγκριση για την ίδρυση και 

άλλων τεσσάρων υποκαταστημάτων στην Αλβανία. 

 

• Σημαντική είναι η παρουσία της Alpha Bank και στο Λονδίνο μέσω της Alpha Bank 

London  και στη Νέα Υόρκη μέσω της Alpha Bank Jersey. 

 

• Η Alpha Bank αποτελεί τη πρώτη σε μέγεθος ιδιωτική τράπεζα της χώρας, ενώ 

καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ξεπερνώντας οριστικά την 

Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος. Καθοριστικό ρόλο στην κατάληψη αυτής της θέσης 

έπαιξε η εξαγορά του 51% των μετοχών της Ιονικής Τράπεζας το 1999, που αποτέλεσε το 

κορυφαίο γεγονός της χρονιάς αυτής.       
 

 

Τράπεζα Πειραιώς 
 

 

• Η Τράπεζα  Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και για πολλές δεκαετίες λειτουργούσε ως 

ιδιωτική τράπεζα, μέχρι που το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε 

μέχρι το 1991. 

 

• Το 1991, πέρασε ξανά στον ιδιωτικό τομέα, όταν η Εμπορική Τράπεζα πούλησε το 

66,67% της συμμετοχής της σε όμιλο ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

 

• Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζεται με “αγοραστική διάθεση” από το 1997, όταν 

απορρόφησε αρχικά τις δραστηριότητες της “Chase Manhattan Bank”, η οποία 

διατηρούσε στην Ελλάδα δύο υποκαταστήματα 

 

• Το Μάιο του 1998 αγοράζει από την Εθνική Τράπεζα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 
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• Διεθνώς, η τράπεζα κατέχει την “Marathon National Bank of New York” (1998). Το 

1998, εξαγόρασε και το ενεργητικό και τα καταστήματα της γαλλικής “Credit Lyonnais 

Hellas”, η οποία μετονομάστηκε σε “Prime Bank”. Την ίδια χρονιά απέκτησε και τον 

έλεγχο της «Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης». 

 

• Στις αρχές του 1999, αφού ολοκλήρωσε την εξαγορά του 43% της «Τράπεζας Χίου», 

ξεκίνησε τη συνεργασία της Πειραιώς Prime Bank με την ιαπωνική «Bank of Tokyo- 

Mitsubishi”. Αν και έχασε την Ιονική, απορρόφησε τις δραστηριότητες της «National 

Westmister Bank Plc” στην Ελλάδα. 

  

• Σημείο αναφοράς για το 2000 ήταν η απόκτηση της «Σίγμα Χρηματιστηριακής». 

 

• Στις αρχές του 2002, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑbank από το 

Ελληνικό Δημόσιο. Αυτή η εξαγορά επιφέρει σημαντικά οφέλη για τον όμιλο Πειραιώς. 

 

• Στις αρχές του ίδιου έτους, υπογράφτηκε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου 

Πειραιώς με το διεθνή τραπεζικό – ασφαλιστικό Όμιλο ING (Internationale Nederladen 

Group) για την Ελληνική αγορά. 

 

• Η Τράπεζα Πειραιώς έχει επίσης μια μικρή παρουσία στις Βαλκανικές χώρες, στην 

Αλβανία μέσω της «Τirana Bank”, στη Ρουμανία μέσω της «Pireaus Bank Romania”,  στη 

Βουλγαρία με τρία υποκαταστήματα, αλλά και στη Κύπρο με τη συμμετοχή της στο 

μετοχικό κεφάλαιο της “Euroinvestment & Finance Ltd”. 

 

• Η Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί λοιπόν άλλο ένα παράδειγμα τραπεζικού οργανισμού ο 

οποίος εξελίχθηκε μέσα από μια σειρά εξαγορών στο πλαίσιο τόσο των 

ιδιωτικοποιήσεων,  όσο και των συναλλαγών στην αγορά. 
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Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος 
 

 

• Η ζωή της Εμπορικής Τράπεζας αρχίζει ουσιαστικά το 1886, χρόνο κατά τον οποίο ο 

ιδρυτής της Γρ. Εμπεδοκλής προχωρεί στην ίδρυση του τραπεζικού γραφείου «Γρ. 

Εμπεδοκλής». 

 

• Το 1907, ιδρύεται η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος με επικεφαλή το Γρ. Εμπεδοκλή, 

έπειτα από μετατροπή της Ε.Ε «Τράπεζα Γρ. Εμπεδοκλέους» σε Α.Ε με την επωνυμία 

«Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε». Την ίδια χρονιά εισήχθη στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών. 

 

• Το 1923, ιδρύεται η Commercial Bank of the Near East στο Λονδίνο. Δημιουργούνται 

επίσης υποκαταστήματα σε Αλεξάνδρεια και Κωνσταντινούπολη. 

 

• Το 1957, εξαγοράζει την Ιονική και τη Λαϊκή Τράπεζα ,ενώ το 1958 ακολουθεί η εξαγορά 

της ασφαλιστικής εταιρίας “Ιονική”. 

 

• Το 1962, η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος προχωράει στην εξαγορά της Τράπεζας 

Πειραιώς, και της Αττικής Τράπεζας το 1964. Το 1963 ιδρύει και τη Τράπεζα 

Επενδύσεων. 

 

• Το 1971, ιδρύονται θυγατρικές τράπεζες σε Παρίσι και Φραγκφούρτη. 

 

• Το 1975, η τράπεζα περιέρχεται στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

• Το 1992, η διοίκηση της τράπεζας αποφασίζει να πωλήσει την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ το 

1997, πώλησε και το πλειοψηφικό ποσοστό της  Τράπεζα Αττικής στο Ταμείο Σύνταξης 

Μηχανικών και Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), καθώς και στο  Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

 

• Το 1993-1999, η Εμπορική Τράπεζα επεκτείνει τις εργασίες της και στη Κύπρο. 
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• Τον Μάρτιο του 1998, η Εμπορική, πώλησε το 51% της συμμετοχής της στην εισηγμένη 

της θυγατρική, την Ιονική Τράπεζα, στην Alpha Bank. 

 

• Στρατηγικής σημασίας για την Εμπορική Τράπεζα ήταν η συμμαχία που σύναψε κατά το 

2000 με τη γαλλική τράπεζα “Credit Agricole”, που σηματοδότησε έκτοτε την από κοινού 

ανάπτυξη δραστηριοτήτων μέσω θυγατρικών εταιριών στους τομείς των 

τραπεζοασφαλειών, της επενδυτικής τραπεζικής και της διαχείρισης ενεργητικού. 

 

• Έντονη είναι η παρουσία της Εμπορικής Τράπεζας στις περισσότερες αγορές των 

Βαλκανίων, αλλά και σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, με θυγατρικές τράπεζες. Στην 

Αλβανία έχει την «Commercial Bank of Greece(Albania) SA», στη Βουλγαρία την 

“Commercial Bank of Greece (Bulgaria) AD”, στη Ρουμανία την “Commercial Bank of 

Greece (Romania) SA”, στη Γεωργία την  “Commercial Bank of Greece (Georgia) SA, 

στην Αρμενία την “Commercial Bank of Greece (Armenia) CJSC”. 

 

• Επίσης, έχει παρουσία στην Κύπρο με την “Commercial Bank of Greece (Cyprus) Ltd, 

και στην Γερμανία με την “Commercial Bank of Greece (Germany) Gmbh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 25 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συγχωνεύσεις και εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις παραπάνω 

τράπεζες 

ΈΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

1953 Εθνική Τράπεζα Τράπεζα Αθηνών 

1957 Εμπορική Τράπεζα 
Ιονική Τράπεζα                
Λαϊκή Τράπεζα 

1962 Εμπορική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς 

1964 Εμπορική Τράπεζα Αττική Τράπεζα 

1991 Όμιλος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Τράπεζα Πειραιώς 

1997 Τράπεζα Πειραιώς 
Δίκτυο Ελλάδας της Chase 

Manhattan Bank 

1998 

 
Τράπεζα Πειραιώς 

 

 

Εθνική Τράπεζα 
 
 
 
 
 

Alpha Τράπεζα Πίστεως 
 

 
Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης 

Credit Lyonnais Hellas 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 

 
 

Εθνική Κτηματική Τράπεζα της 
Ελλάδος 

 
 

 
Lombard Natwest 

1999 

Τράπεζα Πειραιώς 
 

Εθνική Τράπεζα 
 
 

Alpha Τράπεζα Πίστεως 

Τράπεζα Χίου 
Δίκτυο Ελλάδος της National 

Westminster 
 

Chase Manhattan 
Bank(Βουκουρέστι) 

 
Ιονική Τράπεζα 

Kreditha Banka AD-Skopje 
2001 Εθνική Τράπεζα Yonkers Financial Corporation 

2002 Εθνική Τράπεζα ΕΤΕΒΑ                      
NBG France  
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4. Η ΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 έλαβε χώρα η αναδιάρθρωση και συγκέντρωση του 

ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα σε έναν αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Η διαδικασία των 

εξαγορών και συγχωνεύσεων είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγάλων τραπεζικών 

ιδρυμάτων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ικανών να αντεπεξέλθουν στο 

διεθνή ανταγωνισμό και τη προσδοκώμενη συμπίεση της κερδοφορίας. 

 

Το μεγαλύτερο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, που είχε ως συνέπεια τη συγκέντρωση 

του κλάδου, ξεκίνησε από την Ολλανδία, τη Δανία και τις σκανδιναβικές χώρες. Η τάση 

συγκέντρωσης συνεχίστηκε από τις βρετανικές τράπεζες, ενώ παρατηρήθηκε και στην 

Ισπανία στις αρχές τις δεκαετίας του ’90. Στην Ελλάδα, η τάση συγκέντρωσης του 

χρηματοοικονομικού κεφαλαίου ξεκίνησε από τη προσπάθεια των κυβερνήσεων να 

αποκρατικοποιήσουν το τραπεζικό τομέα, και ενισχύθηκε από την ανοδική πορεία της 

χρηματιστηριακής αγοράς και την προοπτική εισόδου στην ΟΝΕ.  

 

Άρχισε να γίνεται αντιληπτό από τις τράπεζες πως για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να 

προχωρήσουν, βασική προϋπόθεση ήταν η απόκτηση ενός «κρίσιμου μεγέθους». Οι 

ελληνικές τράπεζες, λόγω του μικρού μεγέθους τους ήταν δύσκολο να αντεπεξέλθουν στον 

ανταγωνισμό που «επέβαλε» η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά. Απώτερος στόχος τους λοιπόν 

ήταν να βελτιώσουν τη θέση τους στην εγχώρια αλλά και στη διεθνή αγορά, μέσω της 

διαδικασίας της συγκέντρωσης. 

 

Το φαινόμενο της συγκέντρωσης και οι διαστάσεις που έχει πάρει στις μέρες μας δημιουργεί 

ποικίλες αντιδράσεις, καθώς πολλοί είναι αυτοί που το θεωρούν αρνητικό αποτέλεσμα των 

δραματικών αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν στο οικονομικό περιβάλλον. Έτσι,  μεγάλες 

και δυνατές τράπεζες τείνουν να πάρουν τη θέση των μικρών μεμονωμένων τραπεζών με τη 

βοήθεια των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, ενώ οι μικρότερες σε μέγεθος τράπεζες 

τείνουν να χαθούν. Αρχίζει επομένως ένας αθέμιτος ανταγωνισμός για το ποιος θα επιβιώσει. 

 

Αντίθετοι με αυτή την οπτική είναι πολλοί που θεωρούν το φαινόμενο της συγκέντρωσης ως 

ένα απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο στη παγκόσμια αγορά. Δεν πρέπει, λένε, να μένουμε 
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πίσω, άλλα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τη δυνατότητα επαφής με όλο τον κόσμο. Είτε το 

θέλουμε είτε όχι, με την πορεία που έχουμε επιλέξει, τόσο σαν μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, όσο και σαν μέλος της ευρωζώνης, θα πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί αν δε 

θέλουμε να καταλήξουμε ο φτωχός νομός της Ευρώπης.  

 

Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι δε χρειάζεται έλεγχος των συγκεντρώσεων. Οι συγκεντρώσεις 

θα πρέπει πάντα να στοχεύουν, όχι τόσο στο άθροισμα του τζίρου και των μεριδίων αγοράς, 

όσο σε ευκαιρίες για τη μείωση του κόστους, που είναι ο σημαντικότερος άξονας στην 

προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των τραπεζών και ο υποκινητής της αύξησης 

των μεριδίων αγοράς και της κερδοφορίας.  

 

 

 
4.1   Προσδιοριστικοί Παράγοντες 
 

 
Το φαινόμενο της συγκέντρωσης στην τραπεζική αγορά απασχόλησε πολλούς μελετητές, οι 

οποίοι προσπάθησαν με τη σειρά τους να το ερμηνεύσουν, όσο αυτό ήταν δυνατό. Οι 

καθοριστικοί παράγοντες της συγκέντρωσης σε μια αγορά είναι πολλοί και πολύπλοκοι. Για 

να μπορέσουμε να τους μελετήσουμε αναλυτικότερα, θα τους χωρίσουμε σε τρεις 

κατηγορίες. 

 

 

Φυσικοί Παράγοντες Συγκέντρωσης 

Μία ερμηνεία του φαινομένου της συγκέντρωσης στηρίζεται στην αξιοποίηση των 

οικονομιών κλίμακας, της μείωσης δηλαδή του μέσου κόστους παραγωγής με την αύξηση 

του μεγέθους. Εάν η αγορά χαρακτηρίζεται από τεχνολογικές ή άλλες συνθήκες που οδηγούν 

σε οικονομίες κλίμακας, τότε οι μεγαλύτερες τράπεζες θα έχουν πλεονέκτημα κόστους σε 

σχέση με τις μικρότερες. Οι λόγοι που οδηγούν σε οικονομίες κλίμακας διαφέρουν από αγορά 

σε αγορά και κυμαίνονται από την εξειδίκευση της εργασίας6 και τον καταμερισμό των 

έργων, έως και σε ενδεχόμενες εκπτώσεις που προσφέρουν οι προμηθευτές μεγάλων 

                                                           
6   Συνηθισμένο επιχείρημα του Adam Smith 
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ποσοτήτων. Είναι πάντως σημαντικό πως οι οικονομίες κλίμακας οδηγούν «φυσικά» σε 

αυξημένη συγκέντρωση. 

 

Τεχνητοί Παράγοντες Συγκέντρωσης7 

Ως ένα τεχνικό παράγοντα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τις συγχωνεύσεις και τις 

εξαγορές τραπεζών, που έχουν σαν στόχο να αυξήσουν το μερίδιο μίας τράπεζας στην αγορά 

σε ελάχιστο διάστημα. Μέσω της διεύρυνσης των μεριδίων τους στην αγορά8, οι τράπεζες 

προσπαθούν ουσιαστικά να αντλήσουν μονοπωλιακά / ολιγοπωλιακά κέρδη. Οι ενέργειες 

αυτές γίνονται καθημερινά σε όλες σχεδόν τις αγορές και έχουν σαν αποτέλεσμα την πλήρη 

αλλαγή στη συγκέντρωση μιας αγοράς. 

 

 

Τυχαίοι Παράγοντες Συγκέντρωσης  

Η ιδέα αυτής της τρίτης κατηγορίας παραγόντων που επηρεάζουν τη συγκέντρωση ξεκίνησε 

από την παρατήρηση του Gibrat (1931), ότι στους περισσότερους κλάδους υπάρχει μία 

τυπική ασύμμετρη στατιστική κατανομή μεγέθους. Υπάρχουν παρά πολλές μικρές 

επιχειρήσεις, αρκετές μεσαίες και πολύ λίγες μεγάλες. Το ίδιο ισχύει και στο τομέα των 

τραπεζών. Η εξήγηση που έδωσε ο Gibrat ονομάσθηκε «Νόμος της Αναλογικής 

Μεγέθυνσης» και στηρίζεται στην παρατήρηση ότι, αν μόνο τυχαίοι παράγοντες επιδρούν 

στην μεγέθυνση των επιχειρήσεων, τότε μια επιχείρηση, που για τυχαίους λόγους αρχικά 

μεγεθύνεται, έχει μεγάλες πιθανότητες να γίνει μεγαλύτερη από μία αντίστοιχη επιχείρηση, 

που αρχικά, τυχαία μείωσε το μερίδιό της στην αγορά.  

 

 

 

 

 

                                                           
7   Σε τεχνητούς παράγοντες συγκέντρωσης αναφερόμαστε όταν για παράδειγμα, η συμπεριφορά των τραπεζών 

επηρεάζει το μερίδιο αγοράς τους, γεγονός το οποίο έχει αντίκτυπο στην συγκέντρωση της αγοράς. 
8   Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός συγκέντρωσης μιας τράπεζας, τόσο μεγαλύτερο είναι και το μερίδιο πού 

έχει η τράπεζα αυτή στην αγορά. Η σχέση μεταξύ του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας έχει συζητηθεί 

αρκετά και θα αναφερθούμε σε αυτήν αργότερα, αναλυτικά. 
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4.2   Μέτρηση Συγκέντρωσης 

 
 

Υπάρχουν διάφοροι μέθοδοι για τη μέτρηση του βαθμού συγκέντρωσης. Πρόκειται για 

δείκτες οι οποίοι στηρίζονται στην αποτύπωση δύο μεγεθών , του αριθμού και του μεγέθους 

των επιχειρήσεων. Οι δείκτες αυτοί συνήθως δεν παίρνουν τη μορφή συνάρτησης: 
 

),( INfC =         ,0<NF OFI >  

 
 
όπου C = δείκτης συγκέντρωσης 

         Ν = αριθμός επιχειρήσεων σε μία αγορά 

         Ι = δείκτης ανισοκατανομής μεταξύ των επιχειρήσεων  

 

NF  = Μερική παράγωγος ως προς Ν  

IF  = Μερική παράγωγος ως προς Ι  

 

Η παραπάνω συνάρτηση μας δείχνει ότι ο οποιοσδήποτε δείκτης συγκέντρωσης, θα πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη του τα δύο αυτά μεγέθη, τον αριθμό των επιχειρήσεων και την 

ανισοκατανομή των μεριδίων. Όσον αφορά στον αριθμό των επιχειρήσεων, όσο μεγαλύτερος 

είναι, τόσο μικρότερος είναι ο δείκτης συγκέντρωσης, ενώ η αύξηση της ανισοκατανομής των 

μεριδίων επιδρά αυξητικά. 

 

Οι δείκτες συγκέντρωσης οι οποίοι μας βοηθούν να εντοπίσουμε τη συγκέντρωση που 

επικρατεί στην αγορά χωρίζονται σε δύο ομάδες. Την πρώτη ομάδα συνιστούν οι δείκτες 

περιγραφής, και τη δεύτερη οι δείκτες επίδοσης, οι οποίοι ουσιαστικά συνδέονται με την 

κερδοφορία. 

 

 

Δείκτες Περιγραφής 

 

⇨ Ποσοστό Συγκέντρωσης : ∑
=

=
n

i
in SCR

1
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Το nCR  δηλώνει το ποσοστό συγκέντρωσης των n μεγαλύτερων επιχειρήσεων το οποίο 

ισούται με το άθροισμα των μεριδίων της αγοράς9, iS  για όλες τις επιχειρήσεις από i =1 έως  

i =n 

 

⇨   Ο Δείκτης Herfindahl – Hirschman : 
2

1
)(∑

=

=
N

i
iSH   

 
Ο δείκτης Herfindahl – Hirschman είναι ο πιο συνηθισμένος ίσως δείκτης για τη μέτρηση της 

συγκέντρωσης στην αγορά. Μετράει το άθροισμα των τετραγώνων των  μεριδίων αγοράς 

όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, και γι’ αυτό πολύ θεωρούν ότι δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα 

στις μεγάλες τράπεζες / επιχειρήσεις, καθώς υψώνει το μερίδιό τους στη δεύτερη δύναμη. Ο 

δείκτης αυτός παίρνει τιμές από 1/Ν, σε περίπτωση πλήρους ισοκατανομής των μεριδίων των 

Ν επιχειρήσεων / τραπεζών, μέχρι 1, σε περίπτωση μονοπωλίου.  
 

Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν το Herfindahl – Hirschman ως το βασικότερο δείκτη της 

συγκέντρωσης, και ίσως το μόνο δείκτη που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Υπάρχει όμως και 

η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο το μέγεθος και την 

αλλαγή του Herfindahl – Hirschman για να αξιοποιήσουμε μία συγχώνευση και για να δούμε 

κατά πόσο αυτή έχει θετικά αποτελέσματα. Αυτή θα πρέπει απλά να αποτελεί μια πρώτη 

ένδειξη, και πέρα από αυτή θα πρέπει να εξετάζονται και άλλα πράγματα, όπως ο δυνητικός 

ανταγωνισμός και τα δυνητικά οφέλη που προκύπτουν από τη συγχώνευση. 

 

  ⇨ Ο Δείκτης Εντροπίας Πρώτου Βαθμού10 :  i

N

i
i SSE log

1
∑
=

−=  

                                                           
9   Το μερίδιο αγοράς μιας επιχείρησης είναι το ποσοστό του όγκου των πωλήσεων της επιχείρησης σε σχέση με 

το σύνολο των πωλήσεων του κλάδου. Σε αυτό θα αναφερθούμε αναλυτικά αργότερα.  
10   Ο δείκτης Εντροπίας Πρώτου Βαθμού συνδέεται και με την θεωρία της πληροφόρησης, αφού ο λογάριθμος 

του 
iS

1
 ο οποίος ισούται με  ( )iSlog−  είναι ένα μέτρο της πληροφορίας που έχουμε για την πιθανότητα 

αγοράς ενός προϊόντος.   

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 31 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

όπου iSlog  είναι ο λογάριθμος της επιχείρησης / τράπεζας i.  

 

Ουσιαστικά ο δείκτης αυτός προσπαθεί να περιορίσει την υπερβολική βαρύτητα που δίνει 

στις μεγάλες επιχειρήσεις ο δείκτης Herfindahl – Hirschman. 

 

⇨  Top5 : Ο δείκτης αυτός αποτελεί μία από τις πιο απλές μεθόδους μέτρησης της 

συγκέντρωσης, αφού μετρά το άθροισμα των μεριδίων αγοράς των 5 μεγαλύτερων 

πιστωτικών ιδρυμάτων στο κλάδο, είτε με βάση τις καταθέσεις, είτε με βάση τις χορηγήσεις. 

Το ελάττωμα αυτού του δείκτη είναι ότι αγνοεί τη δομή των μεγεθών στο υπόλοιπο τραπεζικό 

σύστημα. 

 

Δείκτες Επίδοσης 

Η ύπαρξη συγκέντρωσης σε μία αγορά μας ενδιαφέρει, γιατί μέσω αυτής, μπορούμε επίσης 

να διερευνήσουμε την επίδοση της αγοράς. Θα μελετήσουμε λοιπόν δείκτες συγκέντρωσης οι 

οποίοι δεν έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε προηγουμένως, αλλά ουσιαστικά 

συνδέονται με τη κερδοφορία. 

 

⇨ Ο Δείκτης Lerner :   P
MCPL −

=     

 

Ο δείκτης αυτός δεν μας δείχνει τίποτα άλλο από το ποσοστό κέρδους επί του οριακού 

κόστους. Στην περίπτωση μάλιστα που δεν υπάρχει σταθερό κόστος, το L είναι το ποσοστό 

κέρδους. Τα παραπάνω μεγέθη επίσης, επειδή υπάρχουν διαφοροποιήσεις της τιμής και του 

οριακού κόστους από επιχείρηση σε επιχείρηση, αποτελούν τους σταθμισμένους μέσους 

όρους όλων των επιχειρήσεων της αγοράς. 

 

Ο δείκτης Lerner ουσιαστικά μας βοηθάει να βρούμε την επίδραση της συγκέντρωσης πάνω 

στην κοινωνική ευημερία. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης Lerner, τόσο μεγαλύτερο είναι το 

ποσοστό κέρδους, και τόσο πιθανότερη η συγκέντρωση. Για τη σχέση αυτή θα μιλήσουμε 

αναλυτικά παρακάτω. 
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⇨   Ο Δείκτης του Bain :   
∗−−−=Π iVDCRe  

όπου eΠ  = οικονομικά κέρδη     

          R = συνολική πρόσοδος         

          C =συνολικό κόστος 

          i = εναλλακτική απόδοση επένδυσης 

          V = αξία της επένδυσης 

 

Ο δείκτης του Bain ορίζει τα οικονομικά κέρδη ενός κλάδου. Εάν αυτά είναι μεγάλα 

θεωρείται ότι υπάρχει έντονη απώλεια κοινωνικής ευημερίας.  

 

Όπως βλέπουμε, υπάρχουν πολλοί δείκτες συγκέντρωσης, είτε αυτοί είναι δείκτες 

περιγραφής, είτε είναι δείκτες επίδοσης. Ο δείκτης που επιλέγεται τελικά από τον κάθε 

ερευνητή πρέπει να έχει τις κατάλληλες ιδιότητες που θα τον βοηθήσουν να εξάγει σωστά, 

και όσο το δυνατό εγκυρότερα, συμπεράσματα και αποτελέσματα, ανάλογα με την έρευνα 

του.  
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5.   ΣΧΕΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ – ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

 

5.1 Σύνδεση του Δείκτη Lerner με τον Δείκτη Herfindahl – Hirschman 

 

 

Για αν μπορέσουμε να μελετήσουμε και να  κατανοήσουμε πώς συνδέεται το φαινόμενο της 

συγκέντρωσης με την κερδοφορία των τραπεζών,  θα παραθέσουμε, σε πρώτη φάση, μια 

απλή και περιοριστική μαθηματική εικόνα της σύνδεσης του δείκτη συγκέντρωσης 

Herfindahl – Hirschman και του δείκτη επίδοσης Lerner, ενώ στη συνέχεια θα αναφερθούμε 

σε εμπειρικές έρευνες που ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. 

 

Θεωρούμε μια αγορά ομοιογενούς προϊόντος όπου υπάρχουν Ν τράπεζες, οι οποίες 

συμβολίζονται με το δείκτη i = 1 ,…., Ν, έχουν συνάρτηση κόστους iC  και αντιμετωπίζουν 

την συνάρτηση ζήτησης P(Q) όπου ∑
=

=
N

i
iqP

1
και iq  είναι η παραγόμενη ποσότητα από τη 

τράπεζα i. 
 

Οι τράπεζες αυτές θα μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους :  

 

 
)()( iiii qCqQP −=Π         i. = 1,……,N 

 
 
Και αυτό απαιτεί : 
 

 

               0'=−+=
Π

i
i

i
i

i C
dq
dQ

dQ
dPqP

dq
d

     (σχέση Α) 

 

 

ως συνθήκη πρώτης τάξεώς και 
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02

2

<
Π

i

i

dq
d

 

 

ως  συνθήκη δευτέρας τάξεως. 

 

Από τη σχέση Α, θα θεωρήσουμε ότι η 1=
idq

dQ , δηλαδή ότι η συνολική ποσότητα 

μεταβάλλεται με τον ίδιο τρόπο που μεταβάλλεται και η ποσότητα κάθε τράπεζας i. Σε μία 

τέτοια περίπτωση θα έχουμε : 

 

⇒  0'=−+ ii C
dQ
dPqP  

 
 
 

 ⇒ dQ
dqqCP ii −=− '  

 
και αν πολλαπλασιάσουμε και διαιρέσουμε το δεξιό μέλος με το Q, και διαιρέσουμε 

αμφότερα τα μέλη με Q, θα έχουμε :  

 
 

ε
1'

i
ii S

P
Q

dQ
dP

Q
q

P
CP

=−=
−

 

 
 
όπου το iS  είναι το μερίδιο αγοράς της τράπεζας i.και |ε| είναι η ελαστικότητα της 

ζήτησης όπως αυτή ορίζεται σε μία αγορά. 

 

Είπαμε παραπάνω ότι ο δείκτης Lerner σχηματίζεται από τον σταθμισμένο μέσο όρο των 

ποσοστών κέρδους. Ως εκ τούτου μπορούμε να έχουμε :  
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⇒    
ε
1' 2

i
i

i S
P
CP

S =
−

 

 
 

 

Και αθροίζοντας για όλες τις τράπεζες 

 
 

ε
1' 2

1
∑∑ =

−

=
i

i
N

i
i S

P
CP

S   

 
 
 

 ⇒  ε
HL =  

 
 
 
Όπου L είναι ο δείκτης Lerner και Η είναι ο δείκτης Herfindahl – Hirschman. 
 
 
Εδώ παρατηρούμε την εικόνα της θετικής σχέσης μεταξύ των δύο δεικτών, δηλαδή μεταξύ 

συγκέντρωσης και κερδών. Θα πρέπει να επισημάνουμε όμως, ότι η σχέση αυτή δεν αποτελεί 

απόδειξη θετικής σύνδεσης μεταξύ συγκέντρωσης και κερδοφορίας,  παρά μόνο κάτω από 

περιοριστικές υποθέσεις που φάνηκαν κατά τη μαθηματική απόδειξη. Για το θέμα αυτό θα 

μιλήσουμε παρακάτω. 

 
 
 
 
 

5.2   Εμπειρικές μελέτες για τη σχέση Κερδοφορίας – συγκέντρωσης και 

μεριδίου αγοράς 

 
 

Είναι γεγονός πώς ένας μεγάλος αριθμός ερευνητών, τόσο στη παγκόσμια, όσο και στη 

διεθνή αγορά, έχει ασχοληθεί με τη μελέτη της κερδοφορίας και της συγκέντρωσης, καθώς 

και της σχέσης που τις συνδέει. Ο καθένας από αυτούς χρησιμοποίησε στοιχεία που 

αναφέρονταν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και σε διαφορετικές τραπεζικές αγορές. 
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Πριν όμως ασχοληθούμε με τις μελέτες αυτές και τα αποτελέσματα τους, είναι χρήσιμο να 

αναφερθούμε λίγο στο μερίδιο αγοράς και στη σχέση του με τη συγκέντρωση και τη 

κερδοφορία. 

 

Μερίδιο Αγοράς και Κερδοφορία 

Το μερίδιο αγοράς θεωρείται ως ο πιο σημαντικός δείκτης του βαθμού μονοπωλιακής 

δύναμης που διαθέτει μια τράπεζα, ενώ αντίστοιχα ο βαθμός συγκέντρωσης θεωρείται ότι 

μετρά το βαθμό της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης του κλάδου. Μεταξύ του μεριδίου αγοράς 

και του βαθμού μονοπωλιακής δύναμης υπάρχει θετική σχέση, με αποτέλεσμα ένα 

υψηλότερο μερίδιο αγοράς να οδηγεί σχεδόν πάντα σε υψηλότερη μονοπωλιακή δύναμη. 

Ωστόσο, ο ακριβής βαθμός μονοπωλιακής δύναμης εξαρτάται από την ελαστικότητα της 

ζήτησης προς τις παρεχόμενες από την τράπεζα υπηρεσίες. 

 

Η κερδοφορία προσδιορίζεται τόσο από τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς όσο και από το 

μερίδιο της αγοράς.  Ο Smirlock (1985), χρησιμοποιώντας τις εκθέσεις των αποτελεσμάτων 

χρήσεως που δημοσίευσαν 2.700 τράπεζες τα έτη 1973-1978, κατέληξε στο συμπέρασμα πως 

το μερίδιο αγοράς σχετίζεται θετικά με την κερδοφορία. Υποστήριξε μάλιστα, πως αν ληφθεί 

υπόψη το μερίδιο αγοράς, ο βαθμός συγκέντρωσης δε βοηθά στην ερμηνεία της κερδοφορίας. 

 

Με τη σχέση μεταξύ κερδοφορίας και μεριδίου αγοράς ασχολήθηκαν και οι Abreu, Mendes 

(2002), ερευνώντας τα στοιχεία των ισολογισμών και των αποτελεσμάτων χρήσεως τραπεζών 

από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και την Ισπανία τα έτη 1986-1999. Με βάση τα 

δικά τους αποτελέσματα, το μερίδιο αγοράς φαίνεται να σχετίζεται αρνητικά με την 

κερδοφορία καθώς δείχνει να τη μειώνει όσο αυτό αυξάνεται. 

 

Αρκετές είναι οι μελέτες που έχουν γίνει και πάνω στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Οι 

Hardy και Συμιγιάννης (1998), χρησιμοποιώντας τα ετήσια στοιχεία σχετικά με τις 

καταθέσεις, το κεφάλαιο, τα μετά φόρων κέρδη, το σύνολο του ενεργητικού και τα δάνεια 16 

Ελληνικών τραπεζών για τα έτη 1958 και 1990-1995, ασχολήθηκαν με την απόδοση των 

ιδίων κεφαλαίων και τη σχέση τους με τα μερίδια ενεργητικού. Διαπίστωσαν λοιπόν, ότι 

τράπεζες μετρίου μεγέθους μπορούν να αυξήσουν την κερδοφορία τους, ενώ τόσο οι 

μικρότερες τράπεζες, όσο και οι μεγαλύτερες έχουν σχετικά χαμηλή απόδοση ιδίων 

κεφαλαίων. 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 37 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

Με την ανάλυση των σχέσεων κερδοφορίας συγκέντρωσης και μεριδίου αγοράς ασχολήθηκε 

και ο Καπόπουλος (2001), με τη βοήθεια χρονολογικών σειρών  διαστρωματικών στοιχείων  

19 εμπορικών τραπεζών για τα έτη 1992-1999. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του, δεν 

υπάρχει σχέση μεταξύ μεριδίου αγοράς και κερδοφορίας καθώς ο συντελεστής του μεριδίου 

αγοράς δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντικός. 

 

Τέλος, οι Mueller (1983) και Ravenscraft (1983), υποστηρίζουν, πως μία ενδεχόμενη αιτία 

της υψηλής συσχέτισης ανάμεσα στο μερίδιο της αγοράς και στη κερδοφορία έχει να κάνει με 

τη «διαφοροποίηση του προϊόντος». Η υπόθεση της διαφοροποίησης του προϊόντος 

ουσιαστικά προτείνει ότι οι τράπεζες με μεγάλο μερίδιο αγοράς μπορεί να διαθέτουν 

υψηλότερη ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία τους δίνει τη 

δυνατότητα να επιβάλλουν μεγαλύτερες προμήθειες και αμοιβές. 

 

Συγκέντρωση και Κερδοφορία 

Ο Smirlock (1985), εκτός από τη σχέση  κερδοφορίας και μεριδίου αγοράς που τον 

απασχόλησε στην έρευνα του το 1985, ασχολήθηκε και με τη σχέση της κερδοφορίας με τη 

συγκέντρωση των τραπεζών. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ήταν ότι ο βαθμός 

συγκέντρωσης δεν σχετίζεται με τα κέρδη των τραπεζών, ειδικά αν ληφθεί υπόψη το μερίδιο 

αγοράς. 

 

Σε αντίθετο αποτέλεσμα φαίνεται να καταλήγει ο Bourke (1989). Τα στοιχεία που 

χρησιμοποίησε βασίστηκαν στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 90 τραπεζών11 για τη περίοδο 

1972-1981. Ο Bourke υποστήριξε την ύπαρξη θετικής σχέσης μεταξύ κερδοφορίας και 

βαθμού συγκέντρωσης, διαφοροποιώντας λίγο την ιδέα που είχε επικρατήσει με βάση την 

έρευνα του Smirlock. 

 

Το τοπίο αλλάζει εντελώς μετά την μελέτη των Goldberg και Rai (1996), οι οποίοι 

χρησιμοποίησαν στοιχεία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες για τα έτη 1988-1991, 

και χώρισαν το δείγμα τους σε χώρες με χαμηλό και σε χώρες με υψηλό βαθμό 

συγκέντρωσης των τραπεζών. Το σημαντικό είναι πως για το συγκεκριμένο δείγμα που 

χρησιμοποίησαν δεν βρέθηκε να υπάρχει σχέση μεταξύ κερδοφορίας και συγκέντρωσης. 

 

                                                           
11   Οι τράπεζες αυτές κατατάσσονταν μέσα στις 500 μεγαλύτερες τράπεζες, με βάση το ενεργητικό τους, τον 
Ιούνιο του 1980. 
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Οι Demirguc-Kunt και Huizinga (1999), με τη βοήθεια των ισολογισμών και των 

αποτελεσμάτων χρήσεων εμπορικών τραπεζών 80 χωρών, ερεύνησαν και αυτοί με τη σειρά 

τους τη σχέση κερδοφορίας και συγκέντρωσης. Στα αποτελέσματα της παλινδρόμησης που 

πραγματοποίησαν, η ερμηνευτική μεταβλητή του βαθμού συγκέντρωσης εμφανίστηκε με 

θετικό πρόσημο, δείχνοντας έτσι την ύπαρξη θετικής σχέσης. 

 

Ο Scholtens (2000) προσπάθησε να αναλύσει τον ανταγωνισμό, τον ρυθμό ανάπτυξης και τις 

αποδόσεις του τραπεζικού τομέα. Τα στοιχεία που χρησιμοποίησε προέρχονταν από τις 1000 

μεγαλύτερες τράπεζες, με βάση το μετοχικό τους κεφάλαιο, για τα έτη 1987-1997. Η 

ανάλυσή του, έδειξε την ύπαρξη ασθενούς σχέσης μεταξύ κερδοφορίας και συγκέντρωσης, 

γεγονός που επιβεβαιώνει, κατά κάποιο τρόπο, την αρχική μελέτη του Smirlock. 

 

Με την ελληνικές τράπεζες ασχολήθηκαν οι Eichengreen και Gibson (2001), και 

συγκεκριμένα πήραν τα στοιχεία τους από τις οικονομικές εκθέσεις 26 εμπορικών τραπεζών 

και πιστωτικών ιδρυμάτων για τη περίοδο 1980-1989. Όσον αφορά στο βαθμό 

συγκέντρωσης, μιλούν για την ύπαρξη ασθενής συσχέτισης με τη κερδοφορία, ενισχύοντας 

έτσι τα αποτελέσματα του Scholtens. 

 

Με την επίδραση της συγκέντρωσης στην κερδοφορία των τραπεζών ασχολήθηκε και ο 

Καπόπουλος (2001), στην ίδια έρευνα που μελέτησε και τη σχέση του μεριδίου αγοράς με 

την κερδοφορία. Μετρώντας την κερδοφορία ως την απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου, ο 

συντελεστής του βαθμού συγκέντρωσης βρέθηκε  θετικός και στατιστικά σημαντικός. 

 

Τέλος, οι Καπόπουλος και Σιώκη (2002) αναλύοντας στοιχεία ισολογισμών και 

αποτελεσμάτων χρήσεως 655 τραπεζών της ευρωζώνης για τη περίοδο 1996-1999, 

καταλήγουν στην υπόθεση της «διαφορικής αποτελεσματικότητας». Σύμφωνα με αυτή, ο 

υψηλός βαθμός συγκέντρωσης είναι το αποτέλεσμα της υψηλότερης αποτελεσματικότητας 

των ηγέτιδων τραπεζών στην αγορά, οι οποίες επιτυγχάνουν υψηλό μερίδιο αγοράς, 

καθιστώντας την αγορά πιο συγκεντρωτική. Έτσι, η υψηλή συσχέτιση μεταξύ βαθμού 

συγκέντρωσης και κερδοφορίας αντανακλά ουσιαστικά τη δράση ενός τρίτου παράγοντα, της 

υψηλής αποτελεσματικότητας μεταξύ των μεγαλύτερων σε μέγεθος τραπεζών, και όχι τη 

χρήση μονοπωλιακής δύναμης για την επίτευξη περισσότερων εσόδων. Επιπλέον, οι 

Καπόπουλος και Σιώκη, βρίσκουν το συντελεστή του βαθμού συγκέντρωσης στατιστικά 

ασήμαντο.  
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ΜΕΡΟΣ Β 
 
 
 
1.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
 
 
1.1   Η Έννοια της Στασιμότητας 
 
 

 

Η διενέργεια προβλέψεων αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της οικονομετρικής 

ανάλυσης ενός οικονομικού φαινομένου. Το εκτιμημένο οικονομετρικό υπόδειγμα μας 

βοηθάει στην πρόβλεψη των μελλοντικών τιμών των οικονομικών μεγεθών. Η ανάγκη για 

έγκυρες προβλέψεις οδήγησε στην ανάπτυξη και εκτίμηση όχι μόνο οικονομετρικών 

υποδειγμάτων, μιας ή πολλών ταυτοχρόνων εξισώσεων, αλλά και στην ανάπτυξη και άλλων 

τεχνικών και μεθόδων, όπως οι τεχνικές ανάλυσης χρονολογικών σειρών. 

 

Η ανάλυση και υποδειγματοποίηση των χρονολογικών σειρών αποτελεί μια μακριά 

παράδοση στα εμπειρικά οικονομικά. Τα υποδείγματα χρονολογικών σειρών παρουσιάζουν, 

εκτός των άλλων, το σημαντικό πλεονέκτημα ότι είναι ικανά να ταυτοποιήσουν 

σχηματισμούς συμπεριφοράς, οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να εξηγηθούν και να 

προβλεφθούν μελετώντας απλά την ιστορία της μεταβλητής που παρουσιάζει αυτή τη 

συμπεριφορά. 

 

Η σειρά των τιμών μιας μεταβλητής που μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο, καλείται 

χρονολογική σειρά. Θα θεωρήσουμε τις τιμές « Txxx ,....,, 21 » σαν παρατηρήσεις ή 

πραγματοποιήσεις των τυχαίων μεταβλητών tXXX ,....,, 21 . Ο σκοπός με τη μέθοδο των 

χρονολογικών σειρών είναι το πώς θα χρησιμοποιήσουμε την παρατηρούμενη χρονολογική 

σειρά { tx }, t= 1,….Τ, για την εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από τις τυχαίες μεταβλητές 

{ tX }, αλλά και γύρω από τις τυχαίες μεταβλητές { mtX + }, που παριστάνουν τις 

προβλεπόμενες τιμές της σειράς. 

 

Ωστόσο, ο μηχανισμός αυτός μεταβάλλεται μέσα στο χρόνο, κι έτσι οι κατανομές 

πιθανότητας, οι μέσες τιμές, αλλά και οι διακυμάνσεις δεν θα είναι σταθερές. Η υπόθεση ότι 
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ο μηχανισμός αυτός δεν είναι χρονικά μεταβαλλόμενος, έτσι ώστε οι τυχαίες μεταβλητές 

{ tX } να έχουν τον ίδιο μέσο και διακύμανση, είναι βασική στην ανάλυση χρονολογικών 

σειρών, και αναφέρεται στη στασιμότητα στο μέσο, και στη διακύμανση της σειράς. 

 

Η έννοια της στασιμότητας για μία στοχαστική διαδικασία μπορεί να διαχωριστεί σε :  

1) Αυστηρώς στάσιμες διαδικασίες (strictly stationary processes), όπου οι ιδιότητες τους δεν 

επηρεάζονται από μία αλλαγή στην αρχή μετρήσεως του χρόνου. 

2) Ασθενώς στάσιμες διαδικασίες (weak stationary processes), όπου έχουμε σταθερότητα των 

πρώτης και δεύτερης τάξεως ροπών της σειράς. 

 

 

 

1.1 Dickey-Fuller (DF) και Επαυξημένος Έλεγχος Dickey-Fuller, 

Augmented Dickey- Fuller (ADF) 

 

 

Ο έλεγχος Dickey-Fuller,(DF) εξετάζει την συνθήκη κατά την οποία μία διαδικασία έχει 

μοναδιαία ρίζα, όπως επίσης και κατά πόσο οι πρώτες διαφορές βοηθούν στην απομάκρυνση 

αυτής της ρίζας. Ο έλεγχος απαιτεί την παλινδρόμηση του υποδείγματος: 

 

ttt exax +=Δ −11  

 

όπου te  είναι μία ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία, ενώ το tx δηλώνει τα επίπεδα των 

τιμών της χρονολογικής σειράς. Εξετάζουμε τη στατιστική t-στατιστική του συντελεστή 1a  

κάτω από τη μηδενική υπόθεση, 0: 10 =aH , ότι δηλαδή η σειρά tx  ακολουθεί το υπόδειγμα 

του τυχαίου περιπάτου, γεγονός που σημαίνει ότι περιέχει μία μοναδιαία ρίζα και είναι μη 

στάσιμη. Η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, εάν η στατιστική t- στατιστική είναι μεγαλύτερη 

από τη κριτική τιμή 1τ . 

 

Είναι βέβαια πιθανό, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, να κριθεί απαραίτητη η εισαγωγή 

σταθερού όρου (drift), όταν η χρονολογική σειρά που εξετάζουμε συμπεριφέρεται σαν ένα 

υπόδειγμα τυχαίου περιπάτου με περιπλάνηση, όταν δηλαδή δεν έχει μη-μηδενικό μέσο. Στην 
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περίπτωση, αυτή η κριτική τιμή είναι η 2t , και η μηδενική υπόθεση απορρίπτεται, όταν 

21 )( τ>at . 

 

Ένα τρίτο ενδεχόμενο είναι να προστεθεί στο υπόδειγμα και μια μεταβλητή χρονικής τάσης 

(t). Με τον όρο τάση εννοούμε τη συνεχή, διαχρονική αύξηση ή μείωση των τιμών μιας 

χρονολογικής σειράς. Είναι προφανές πως, αν μια μεταβλητή χαρακτηρίζεται από τάση, ο 

μέσος, και πολύ πιθανόν και η διακύμανση, μεταβάλλονται με το χρόνο, που σημαίνει ότι η 

σειρά δεν είναι στάσιμη. Όταν το υπόδειγμα περιλαμβάνει και την τάση , τότε η μηδενική 

υπόθεση θέτει ότι η tx  είναι τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση γύρω από μία στοχαστική 

τάση 1a =0. Η υπόθεση αυτή απορρίπτεται όταν 31 )( τ>at .  

 

 Εδώ θα πρέπει ίσως να αναφέρουμε ξανά, ότι η ισχύς αυτών των ελέγχων βασίζεται στην 

υπόθεση ότι ο όρος te είναι μία ανεξάρτητη και στάσιμη διαδικασία. Στην περίπτωση όμως 

που η διαδικασία te δεν είναι ανεξάρτητη, τότε χρησιμοποιείται ο επαυξημένος έλεγχος ADF 

(Augmented Dickey-Fuller test), ο οποίος συνίσταται σε μια τροποποίηση του DF ελέγχου. 

Εμείς εδώ θα κάνουμε μία μικρή αναφορά και στους δύο αυτούς ελέγχους, όπου η ουσία τους 

παραμένει ίδια παρά τις μικρές διαφορές τους.                      

 

 

Ο έλεγχος DF μπορεί να διεξαχθεί μέσω τριών υποδειγμάτων, ανάλογα με το αν κρίνουμε 

απαραίτητη την εισαγωγή σταθερού όρου (random walk with drifting process), ή /και την 

εισαγωγή χρονικής τάσης (deterministic trend). Τα υποδείγματα αυτά είναι τα εξής: 

 

1. ttt exax +=Δ −11  → Αυτή αποτελεί την αρχική μορφή του υποδείγματος, στην οποία δεν 

περιλαμβάνεται σταθερός όρος και χρονική τάση. Εδώ έχουμε τη μηδενική υπόθεση 

HH :0 tx είναι τυχαίος περίπατος, 01 =a . 

 

2. ttt exaax ++=Δ −110  → Εδώ περιλαμβάνεται και σταθερός όρος, 0a , βρισκόμαστε 

επομένως στην περίπτωση του τυχαίου περιπάτου με περιπλάνηση. Η μηδενική υπόθεση 

HH :0 tx  είναι τυχαίος περίπατος με περιπλάνηση, 01 =a . 
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3.  ttt extax +++=Δ −110 αβ → Στην περίπτωση αυτή λαμβάνουμε υπόψη και το σταθερό 

όρο, 0a , και τη χρονική τάση βt. Η μηδενική υπόθεση HH :0 tx  είναι τυχαίος περίπατος με 

περιπλάνηση γύρω από μία στοχαστική τάση, 01 =a . 

 

Η εναλλακτική υπόθεση και για τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις είναι η εξής : 0: 1 ≠aH a  

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη t-στατιστική του συντελεστή 1a και τη συγκρίνουμε με τη 

κριτική τιμή12 iτ , i=1,2,3, για επίπεδο σημαντικότητας α, από τους πίνακες των Dickey-

Fuller.Απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση 0H εάν iτατ >)( 1 .  

 

Ο έλεγχος ADF περιλαμβάνει την εισαγωγή υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής για 

κάθε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις. Έτσι το υπόδειγμα του DF ελέγχου επαυξάνεται 

στο : 

 

t

k

i
ititt exxax +ΔΦ+=Δ ∑

=
−−

1
11  

 

για k=0,1.2,…. maxk . Στην παράμετρο k θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια.  

 

Αντίστοιχα με τα υποδείγματα του DF, ο έλεγχος ADF μπορεί να διεξαχθεί μέσω των τριών 

παρακάτω υποδειγμάτων:  

 

1. t

k

i
ititt exxax +ΔΦ+=Δ ∑

=
−−

1
11 → Το υπόδειγμα αυτό αποτελεί την αρχική μορφή του 

ελέγχου ADF, χωρίς σταθερό όρο και χρονική τάση. Οι μηδενικές υποθέσεις είναι ίδιες με 

τον εκείνες του DF. 

 

2. t

k

i
ititt exxaax +ΔΦ++=Δ ∑

=
−−

1
110 → Στην περίπτωση αυτή λαμβάνουμε υπόψη και το 

σταθερό όρο 0a . Και εδώ η μηδενική υπόθεση είναι ίδια με εκείνη του ελέγχου DF. 

                                                           
12  Οι κριτικές τιμές για τις στατιστικές ελέγχου των Dickey-Fuller, είναι διαφορετικές από εκείνες της t- 
κατανομής και συμβολίζονται με το γράμμα τ. 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 43 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

3. ttit

k

i
itt exxaax ++ΔΦ++=Δ −

=
− ∑ γ

1
110 → Στο υπόδειγμα αυτό περιλαμβάνεται εκτός από 

το σταθερό όρο, και η χρονική τάση tγ . Η μηδενική υπόθεση και πάλι παραμένει ίδια. 

 

Στη συνέχεια υπολογίζουμε τη t-στατιστική των συντελεστών 1a , για κάθε περίπτωση, και 

για δοσμένο αριθμό υστερήσεων. Με βάση το επίπεδο σημαντικότητας που εξετάζουμε και 

τον αριθμό των υστερήσεων που έχουμε, επιλέγουμε τις κριτικές τιμές r  από τον πίνακα 

Dickey-fuller. Απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση OH , εάν rat >)( 1 . 

 

Το μέγεθος της παραμέτρου k προσδιορίζεται βάση διαφόρων μεθόδων, είτε εξωγενώς είτε 

ενδογενώς, και εξασφαλίζει ότι τα κατάλοιπα te που προκύπτουν από την εκτίμηση των 

υποδειγμάτων μας, κατανέμονται κανονικά και ανεξάρτητα, με μέση τιμή μηδέν και σταθερή 

διακύμανση. Η ενσωμάτωση των πρώτων διαφορών των καταλοίπων  και της ενδογενούς 

μεταβλητής tχΔ  αποσκοπεί στην απαλλαγή των καταλοίπων από το πρόβλημα της 

αυτοσυσχέτισής τους. 

 

Για να αποφύγουμε το πρόβλημα αυτό θα μπορούσαμε να ορίσουμε την τιμή της παραμέτρου 

k εξωγενώς, θεωρώντας ότι παίρνει τιμές από 0 έως ∞. Με τον τρόπο αυτό όμως δεν 

αποφεύγουμε το πρόβλημα της πολυσυγγραμμικότητας, ενώ είναι πιθανό να έχουμε απώλεια 

ορισμένων παρατηρήσεων. 

 

Στη παρούσα μελέτη, η τιμή της παραμέτρου προσδιορίζεται ενδογενώς, με τη χρήση του 

πληροφοριακού κριτηρίου SBC (Schwartz Bayesian Criterion). Η παράμετρος k, παίρνει 

τιμές από 0,…., maxk όπου  maxk = N . Η τιμή η οποία τελικά επιλέγεται, είναι εκείνη για την 

οποία οι τιμές του κριτηρίου SBC ελαχιστοποιούνται.   
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2.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ADF 
 

 

Μετά την ανάπτυξη της θεωρίας, η οποία αφορά στους ελέγχους στασιμότητας και 

συγκεκριμένα, στην ανάλυση των ελέγχων Dickey-Fuller και Augmented Dickey-Fuller, θα 

δούμε πώς αυτοί εφαρμόζονται στη πράξη. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετήσουμε 

τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των χορηγήσεων/ καθαρά κέρδη και των καταθέσεων/ καθαρά 

κέρδη. 

 

Για τις χορηγήσεις/ καθαρά κέρδη, (Χ/ΚΚ), χρησιμοποιείται το ακόλουθο υπόδειγμα:     

 
 

)/()/()/( 1
1

1 ΚΚΧΔ∑ΚΚΧΔΚΚΧΔ
−

=
−

+++=
t

k

ittt
c

ι
εγα  

 
 
 

Το υπόδειγμα αυτό αντιστοιχεί στο δεύτερο υπόδειγμα του ADF, με σταθερό όρο α, χωρίς 

τάση. Τα αποτελέσματα του ελέγχου ADF έτσι όπως πραγματοποιήθηκαν μέσω του 

οικονομετρικού προγράμματος EVIEWS, δίνονται στους πίνακες 2.1 και 2.2. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.1 

)/()/()/( 1
1

1 ΚΚΧΔ∑ΚΚΧΔΚΚΧΔ
−

=
−

+++=
t

k

ittt
c

ι
εγα  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΗ k α̂  )ˆ(αt  γ̂  )ˆ(γt  

ΕΘΝΙΚΗ 1974-2004 0 5048.963 1.921131 -0.495466 -3.026080 

ALPHA 
BANK 

1974-2004 2 5.726120 0.557497 -0.098391 -1.252777 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1974-2004 0 37.76998 2.176899 -0.493594 -2.204764 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1974-2004 0 487.3337 1.155251 -1.048583 -5.556205 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  2.2 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΗ k α̂  )ˆ(αt  γ̂  )ˆ(γt  

ALPHA 
BANK 

1974-2004 1 -421.1764 -0.638307 -0.914919 -4.586489 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1974-2004 0 8.345532 0.649040 -1.175655 -5.422599 

 

 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα 2.1 βρίσκονται οι τράπεζες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, 

στη δεύτερη στήλη τα έτη που αφορά, ενώ στην τρίτη στήλη δίνονται οι υστερήσεις (delays) 

που προέκυψαν από το πληροφοριακό κριτήριο SBC (Schwartz Bayesian Criterion). Στις 

υπόλοιπες στήλες βρίσκονται διαδοχικά, η εκτιμημένη σταθερά α̂ , η στατιστική τιμή του α̂ , 

)ˆ(αt , η εκτιμημένη τιμή της 1ης υστέρησης γ̂  και η στατιστική τιμή του γ̂ , )ˆ(γt . 

 

 Από τον πίνακα 2.1, παρατηρούμε ότι, για την Εθνική τράπεζα, η σειρά βρέθηκε στάσιμη, 

καθώς )ˆ(γt <  τ  για επίπεδο σημαντικότητας α=5% (η κριτική τιμή για α=5% είναι -3.000 το 

οποίο είναι μεγαλύτερο από το -3.026080). Δε συμβαίνει όμως το ίδιο και για την περίπτωση 

της Alpha Bank, στην οποία βλέπουμε ότι )ˆ(γt = -1.252777, γεγονός που σημαίνει, ότι η 

σειρά είναι μη στάσιμη, και επομένως υπάρχει μοναδιαία ρίζα. Προκειμένου να επιτύχουμε 

τη στασιμότητα της σειράς, διενεργούμε τον έλεγχο ADF στις σειρές των πρώτων διαφορών, 

και τα αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 2.2. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και με την 

Εμπορική. Σύμφωνα με τον πίνακα 2.1, υπάρχει μοναδιαία ρίζα, η σειρά είναι μη στάσιμη, 

και επομένως κάνουμε πάλι τον έλεγχο ADF στις σειρές των πρώτων διαφορών, για να 

καταλήξουμε στη στασιμότητα της σειράς (πίνακας 2.2). Για την τράπεζα Πειραιώς, τέλος, 

)ˆ(γt < τ, σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%, δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα, και η σειρά είναι 

στάσιμη. 

 

 

Για τις καταθέσεις/καθαρά κέρδη χρησιμοποιούμε το ακόλουθο υπόδειγμα : 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 46 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

 

)/()/()/( 1
1

1 ΚΚΚΔ∑ΚΚΚΔΚΚΚΔ
−

=
−

+++=
t

k

ittt
c

ι
εγα  

 

 

Το υπόδειγμα αυτό περιλαμβάνει μόνο σταθερό όρο α, και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

ADF φαίνονται στους πίνακας 2.3 και 2.4. 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.3 

)/()/()/( 1
1

1 ΚΚΚΔ∑ΚΚΚΔΚΚΚΔ
−

=
−

+++=
t

k

ittt
c

ι
εγα  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΗ k α̂  )ˆ(αt  γ̂  )ˆ(γt  

ΕΘΝΙΚΗ 1974-2004 0 12454.32 2.374918 -0.633361 -3.585566 

ALPHA 
BANK 

1974-2004 1 33.24719 1.425352 -0.199748 -2.298526 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1974-2004 2 220.5704 3.826896 -1.041989 -4.116925 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1974-2004 0 3014.567 1.135487 -1.040121 -5.5079668 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.4 
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΗ k α̂  )ˆ(αt  γ̂  )ˆ(γt  

ALPHA 
BANK 

1974-2004 1 -7.270604 -0.506630 -0.873436 -4.500876 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1974-2004 0 -3.979083 -0.128720 -1.151823 -6.401152 

 

 

Παρατηρούμε και πάλι ότι για την Εθνική τράπεζα η σειρά είναι στάσιμη, όπως και για την 

Πειραιώς, καθώς )ˆ(γt < τ (πίνακας 2.3), για επίπεδο σημαντικότητας α=5%. Στις περιπτώσεις 

των τραπεζών Εμπορικής και  Alpha Bank, διενεργείται ο έλεγχος ADF στις σειρές των 

πρώτων διαφορών, όπως είχε πραγματοποιηθεί και στις χορηγήσεις/ καθαρά κέρδη . Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου φαίνονται στον πίνακα 2.4. 
 

Εφόσον έγινε ο έλεγχος για τη στασιμότητα των σειρών και εξασφαλίσαμε την απόρριψη της 

μηδενικής υπόθεσης ( 0:0 =γH )  -και κατά συνέπεια το ότι δεν υπάρχει μοναδιαία ρίζα-, θα 

συνεχίσουμε με τον έλεγχο των καταλοίπων, ως προς την αυτοσυσχέτιση, την κανονικότητα 

και την ετεροσκεδαστικότητα τους . 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.5 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ALPHA BANK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

LAGS K=0 K=0 K=2 K=1 K=0 K=2 K=0 K=0 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ X/KK K/KK X/KK K/KK X/KK K/KK X/KK K/KK 

Q(μ) 9,1849 10,372 3,1949 7,3964 9,4478 5,3237 0,5213 0,4763

Q(w)  1,4370 31,46 4,6562 10,276 3,0177 6,2823 0,4862 0,4906

J 154,846 2,6533 4,419935 8,6132 17,544 2,2004 907,185 902,80
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                                         ΠΙΝΑΚΑΣ 2.6 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

LAGS K=1 K=1 K=0 K=0 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ X/KK K/KK X/KK K/KK 

Q(m) 8,1861 7,3964 9,4478 9,7442 

Q(w) 6,8081 10,276 3,0137 8,5015 

J 6,2362 2,6487 17,5447 3,3805 
 

    

Όπου  Q(m) : αυτοσυσχέτιση (m=w=8) 

           Q(w) : ετεροσκεδαστικότητα 

            J       : έλεγχος κανονικότητας Jarque-Bera 

 

Από τους πίνακες 2.5 και 2.6, μπορούμε να δούμε ότι τα κατάλοιπα δεν αυτοσυσχετίζονται. Η 

μηδενική υπόθεση είναι η απουσία αυτοσυσχέτισης, δηλαδή μιας γραμμικής εξάρτησης 

μεταξύ των εξεταζόμενων παρατηρήσεων στην δοθείσα υστέρηση (8). Οι κριτικές τιμές 

λαμβάνονται από την κατανομή 2X . Εάν οι τιμές μας είναι μικρότερες από τη κριτική τιμή 
2

%5,8X , τότε αποδεχόμαστε τη μηδενική υπόθεση, και επομένως την απουσία αυτοσυσχέτισης.  

Σε επίπεδο σημαντικότητας α=5%, οι παραπάνω τιμές είναι μικρότερες από τη κριτική τιμή 
2

%5,8X , που ισούται με 15,5. Το ίδιο αποτέλεσμα παίρνουμε αν p-value>0.05 (μόνο για 

επίπεδο σημαντικότητας α=0.05). Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε και στον έλεγχο για την 

ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας των καταλοίπων. Παρατηρούμε όμως ότι, ενώ  όλες οι τιμές 

είναι μικρότερες από την κριτική τιμή 2
%5,8X = 15,5 (που δηλώνει την απουσία 

ετεροσκεδαστικότητα), δεν έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και στην περίπτωση της μεταβλητής 

Κ/ΚΚ της εθνικής τράπεζας (31,46), όπου υπάρχει πρόβλημα ετεροσκεδαστικότητας των 

καταλοίπων. Τέλος, με τον έλεγχο Jarque-Bera, ελέγχουμε την κανονικότητα των 

καταλοίπων. Αν J.B > 2
%5,2X  απορρίπτουμε τη μηδενική υπόθεση ότι τα κατάλοιπα 

κατανέμονται κανονικά. Εφόσον οι τιμές μας είναι μικρότερες από τη κριτική τιμή 2
%5,2X , 

που ισούται με 5,99, τότε μπορούμε να μιλάμε για κανονική κατανομή των καταλοίπων. Με 

τη βοήθεια των παραπάνω πινάκων βλέπουμε ότι αυτό σε πολλές περιπτώσεις δεν 

επιβεβαιώνεται. 
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Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης  (με σταθερό όρο και χωρίς χρονική τάση) φαίνονται 

στους πίνακες 2.7 και 2.8. Η εκτιμημένη παλινδρόμηση είναι η tKKKaKK εγ ++=Χ , 

όπου α είναι ο σταθερός όρος και γ ο συντελεστής που δείχνει την κατεύθυνση προς την 

οποία η ανεξάρτητη μεταβλητή (Χ/ΚΚ) επιδρά στην εξαρτημένη (Κ/ΚΚ). Για τις τράπεζες 

Alpha Bank και Εμπορική η εκτιμημένη παλινδρόμηση είναι η  

tu+ΚΚΚΔ+=ΚΚΧΔ )()( γα , καθώς οι σειρές βρέθηκαν μη στάσιμες, και χρειάστηκε να 

διενεργήσουμε τον έλεγχο ADF στις σειρές των πρώτων διαφορών. Όπως παρατηρούμε, ο 

συντελεστής  γ̂  είναι σε όλες τις περιπτώσεις θετικός, γεγονός που δηλώνει τη θετική σχέση 

που υπάρχει ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. Μία αύξηση, επομένως, των Χ/ΚΚ θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την αντίστοιχη αύξηση των Κ/ΚΚ, και το αντίθετο. Επιπλέον, ο συντελεστής γ̂   

είναι στατιστικά σημαντικός, γεγονός που δηλώνει η μηδενική τιμή του p-value, καθώς και οι 

τιμές που παίρνει η t-στατιστική. 
 

 

 

             ΠΙΝΑΚΑΣ 2.7 

tKKKaKK εγ ++=Χ  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΗ γ̂  )ˆ(γt  P-VALUE 

ΕΘΝΙΚΗ 1974-2004 0.388285 5.646496 0.000 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1974-2004 0.158946 215.7045 0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 50 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

           ΠΙΝΑΚΑΣ 2.8 

tu+ΚΚΚΔ+=ΚΚΧΔ )()( γα  

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΤΗ γ̂  )ˆ(γt  P-VALUE 

ALPHA 
BANK 

1974-2004 0.435053 17.34101 0.000 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1974-2004 0.299943 6.431634 0.000 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις έννοιες της κερδοφορίας και της 

συγκέντρωσης των τραπεζών, τη σχέση που τις συνδέει, καθώς και την κατεύθυνση προς την 

οποία οι καταθέσεις/καθαρά κέρδη επιδρούν στις χορηγήσεις/καθαρά κέρδη των τραπεζών. Η 

κερδοφορία των τραπεζών, όπως και η συγκέντρωση τους, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

τα τελευταία χρόνια, κάτω από το πρίσμα των αλλαγών που έχουν λάβει χώρα παγκοσμίως. 

 

Εξετάσαμε τους σημαντικότερους παράγοντες που επιδρούν στην κερδοφορία, μεταξύ των 

οποίων βρίσκονται το μέγεθος των τραπεζών, το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους, τα επιτόκια, 

και ο  πληθωρισμός. Οι μελέτες που ασχολήθηκαν με τη διερεύνηση των προσδιοριστικών 

παραγόντων ποικίλουν, όπως και οι απόψεις που εκφράζονται για την επίδραση αυτών στη 

κερδοφορία. 

 

Αναλύσαμε στη συνέχεια τους λόγους και τα κίνητρα που ωθούν τις τράπεζες σε εξαγορές 

και συγχωνεύσεις, ένα φαινόμενο που έκανε έντονη την παρουσία του τις τελευταίες 

δεκαετίες. Η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας δείχνει να αποτελεί ένα σημαντικό 

επιθετικό κίνητρο, ενώ υπάρχει και η πιο αισιόδοξη άποψη, σύμφωνα με την οποία οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αυξάνουν την αποδοτικότητα των τραπεζών και βοηθούν στην 

επέκταση των προϊόντων τους. Όπως και να ΄χει, τα κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές 

αποτελούν και τα βασικά τους πλεονεκτήματα. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στις 

συγχωνεύσεις και τις εξαγορές που πραγματοποιήθηκαν από τις τράπεζες Εθνική, Alpha 

Bank, Πειραιώς και Εμπορική. 

 

Το κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη την 

τάση συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος, η οποία μας απασχολεί στη συνέχεια. 

Γίνεται μία σύντομη αναφορά των προσδιοριστικών παραγόντων της συγκέντρωσης, όπου 

και πάλι η εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας αποτελεί μία ερμηνεία του φαινομένου. 

Πολλοί είναι οι δείκτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της συγκέντρωσης, 

με τον δείκτη Herfindahl-Hirschman να αποτελεί τον σημαντικότερο. 
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Ο δείκτης  Herfindahl-Hirschman συνδέεται θετικά με το δείκτη Lerner της κερδοφορίας. Η 

σχέση αυτή δεν αποτελεί απαραίτητα απόδειξη θετικής σύνδεσης μεταξύ συγκέντρωσης και 

κερδοφορίας, παρά μόνο κάτω από περιοριστικές υποθέσεις. Η επισκόπηση της σχετικής με 

το θέμα βιβλιογραφίας, δείχνει να το επιβεβαιώνει. Αρκετοί είναι οι μελετητές που 

υποστηρίζουν την απουσία οποιασδήποτε σχέσης μεταξύ κερδοφορίας και συγκέντρωσης, 

ενώ πολλοί άλλοι εντοπίζουν την ύπαρξη μίας θετικής σχέσης. 

 

Στο εμπειρικό κομμάτι της εργασίας αναλύσαμε την σχέση που συνδέει τις 

χορηγήσεις/καθαρά κέρδη των τραπεζών, με τις καταθέσεις/καθαρά κέρδη. Με τη βοήθεια 

του προγράμματος EVIEWS, προχωρήσαμε στον έλεγχο στασιμότητας των χρονολογικών 

σειρών Augmented Dickey- Fuller. Το υπόδειγμα που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε μόνο 

σταθερό όρο. Τα αποτελέσματα του ελέγχου για την ύπαρξη στασιμότητας, ήταν θετικά για 

τις χρονολογικές σειρές της Εθνικής και της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ βρέθηκαν αρνητικά 

στην περίπτωση της Alpha Bank και της Εμπορικής. Η εφαρμογή του ελέγχου στις σειρές 

των  πρώτων  διαφορών εξασφάλισε την απουσία μοναδιαίας ρίζας, και κατά συνέπεια την 

ύπαρξη στασιμότητας.  

 

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης φανερώνουν την ύπαρξη θετικής σχέσης ανάμεσα στις 

χορηγήσεις/καθαρά κέρδη και τις καταθέσεις/καθαρά κέρδη. Η μεταβλητή που δείχνει τη 

σχέση που υπάρχει μεταξύ τους, είναι σε όλες τις περιπτώσεις θετική και στατιστικά 

σημαντική.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

΄ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1974 230.042 365.900 2.041 11.271,05 17.927,49 
1975 307.917 494.249 2.343 13.142,00 21.094,71 
1976 421.145 661.079 3.128 13.463,71 21.134,24 
1977 513.773 816.501 6.019 8.535,85 13.565,39 
1978 625.362 1.032.511 5.396 11.589,36 19.134,75 
1979 743.176 1.258.379 4.856 15.304,28 25.913,90 
1980 886.242 1.593.463 9.178 9.656,16 17.361,77 
1981 1.156.824 2.166.457 8.504 13.603,29 25.475,74 
1982 1.401.761 2.836.013 7.757 18.070,92 36.560,69 
1983 1.593.011 3.637.112 10.762 14.802,19 33.795,88 
1984 1.909.186 4.189.266 11.769 16.222,16 35.595,77 
1985 2.213.113 5.393.001 3.744 59.110,92 144.043,83 
1986 2.567.375 6.337.712 10.307 24.909,04 61.489,40 
1987 2.624.825 7.608.110 11.895 22.066,62 63.960,57 
1988 2.975.454 9.307.951 10.676 27.870,49 87.185,75 
1989 3.347.115 10.893.414 79 4.236.854,43 13.789.131,65 
1990 3.879.329 12.215.831 -36.008 -10.773,52 -33.925,32 
1991 4.059.902 13.859.617 126.597 3.206,95 10.947,82 
1992 4.175.742 15.720.473 66.033 6.323,71 23.806,97 
1993 4.152.928 17.204.491 66.040 6.288,50 26.051,62 
1994 4.227.990 17.031.888 147.446 2.867,48 11.551,24 
1995 5.036.560 19.083.259 121.606 4.141,70 15.692,68 
1996 5.623.780 20.879.473 0 - - 
1997 6.257.151 23.974.015 104.939 5.962,63 22.845,57 
1998 9.926.371 31.423.637 381.982 2.598,65 8.226,46 
1999 11.759.687 32.572.488 671.276 1.751,84 4.852,32 
2000 14.118.175 36.745.881 874.584 1.614,27 4.201,53 
2001 15.604.317 40.533.958 647.491 2.409,97 6.260,16 
2002 17.309.500 41.455.722 296.732 5.833,38 13.970,76 
2003 19.298.877 35.439.296 408.721 4.721,77 8.670,78 
2004 23.212.219 37.175.074 411.227 5.644,62 9.040,04 

Πηγή : Τα στοιχεία προέρχονται από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ALPHA BANK 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

΄ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1974 20.976 34.057 122 17.193,44 27.915,57 
1975 28.220 47.777 123 22.943,09 38.843,09 
1976 37.386 62.747 179 20.886,03 35.054,19 
1977 47.969 82.291 333 14.405,11 24.712,01 
1978 64.501 108.503 372 17.338,98 29.167,47 
1979 79.115 134.533 432 18.313,66 31.141,90 
1980 101.580 180.918 566 17.947,00 31.964,31 
1981 121.230 236.887 629 19.286,94 37.687,29 
1982 154.488 310.525 552 27.987,04 56.254,58 
1983 170.888 360.546 523 32.674,49 68.938,11 
1984 217.995 502.870 916 23.798,58 54.898,47 
1985 291.379 630.515 2.706 10.766,50 23.297,64 
1986 401.040 824.807 5.052 7.938,23 16.326,35 
1987 458.794 1.021.980 8.513 5.389,34 12.004,93 
1988 571.693 1.299.375 12.696 4.502,93 10.234,52 
1989 703.370 1.594.400 19.115 3.679,62 8.340,96 
1990 778.933 1.979.948 47.679 1.633,70 4.152,66 
1991 903.921 2.247.489 41.172 2.195,50 5.458,83 
1992 1.030.682 2.895.443 47.201 2.183,58 6.134,23 
1993 1.378.278 3.790.427 59.593 2.312,82 6.360,52 
1994 2.399.824 4.276.544 85.643 2.802,13 4.993,45 
1995 3.052.900 9.892.773 111.915 2.727,87 8.839,53 
1996 3.017.222 13.172.248 126.423 2.386,61 10.419,19 
1997 4.361.177 16.241.865 159.642 2.731,85 10.173,93 
1998 5.268.829 19.741.176 180.184 2.924,14 10.956,12 
1999 8.576.225 25.158.774 312.587 2.743,63 8.048,57 
2000 15.117.915 40.590.147 233.258 6.481,20 17.401,40 
2001 14.050.591 40.958.784 240.501 5.842,22 17.030,61 
2002 15.466.928 21.327.363 243.591 6.349,55 8.755,40 
2003 17.542.316 20.251.299 356.410 4.921,95 5.682,02 
2004 19.502.108 18.942.597 431.539 4.519,20 4.389,54 

Πηγή : Τα στοιχεία προέρχονται από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

΄ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1974 17.485 122.915 1.258 1.389,90 9.770,67 
1975 26.473 163.444 356 7.436,24 45.911,24 
1976 29.506 186.282 1.052 2.804,75 17.707,41 
1977 36.122 236.431 1.491 2.422,67 15.857,21 
1978 45.379 288.636 1.312 3.458,77 21.999,70 
1979 54.203 350.872 1.420 3.817,11 24.709,30 
1980 64.679 453.464 4.239 1.525,81 10.697,43 
1981 80.973 611.787 2.779 2.913,75 22.014,65 
1982 62.441 791.223 1.896 3.293,28 41.731,15 
1983 76.143 960.212 2.546 2.990,69 37.714,53 
1984 551.821 1.321.925 7.336 7.522,10 18.019,70 
1985 871.621 1.771.667 13.990 6.230,51 12.664,20 
1986 1.066.261 1.964.437 16.347 6.522,47 12.016,75 
1987 892.786 2.152.473 7.191 12.414,61 29.931,16 
1988 1.092.769 2.573.810 4.995 21.877,26 51.527,74 
1989 88.792 3.179.319 14.150 627,51 22.468,69 
1990 141.633 3.662.576 55.614 254,67 6.585,68 
1991 126.307 4.152.043 74.012 170,66 5.609,96 
1992 1.405.377 4.940.594 68.666 2.046,68 7.195,09 
1993 2.126.284 6.259.806 72.576 2.929,73 8.625,17 
1994 3.428.407 6.462.439 84.640 4.050,57 7.635,20 
1995 3.782.980 6.898.846 56.324 6.716,43 12.248,44 
1996 4.831.178 13.829.484 26.255 18.400,96 52.673,66 
1997 4.845.488 15.744.233 41.189 11.763,99 38.224,23 
1998 4.682.109 16.059.367 39.615 11.819,03 40.538,60 
1999 5.659.904 19.944.561 847.209 668,07 2.354,15 
2000 7.600.484 21.238.595 258.011 2.945,80 8.231,66 
2001 9.370.696 24.617.644 279.708 3.350,17 8.801,19 
2002 9.791.890 13.152.040 118.190 8.284,87 11.127,88 
2003 11.705.002 13.841.685 105.699 11.073,90 13.095,38 
2004 12.989.597 14.695.105 43.390 29.936,85 33.867,49 

Πηγή : Τα στοιχεία προέρχονται από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

΄ΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΕΡΔΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ/ 
ΚΑΘΑΡΑ 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ/ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

1974 466 2.899 14,50 3.213,79 19.993,10 
1975 696 3.429 20,31 3.426,88 16.883,31 
1976 889 4.248 21,70 4.096,77 19.576,04 
1977 1.114 5.247 24,09 4.624,33 21.780,82 
1978 1.496 6.768 39,84 3.755,02 16.987,95 
1979 1.358 7.908 50,63 2.682,20 15.619,20 
1980 2.167 11.118 56,95 3.805,09 19.522,39 
1981 2.557 15.416 8,32 30.733,17 185.290,54 
1982 1.503 17.673 6,99 21.502,15 252.835,23 
1983 1.540 19.543 26,8 5.745,01 72.923,46 
1984 1.040 22.956 28,62 3.633,82 80.209,64 
1985 4.892 30.742 0,4 1.222.888,48 7.685.613,35 
1986 6.067 38.319 -69,27 -8.758,12 -55.318,48 
1987 4.396 40.791 -549,46 -800,04 -7.423,75 
1988 4.960 55.242 -593,33 -835,91 -9.310,55 
1989 6.593 61.365 -285,42 -2.309,82 -21.499,96 
1990 7.787 68.077 20,84 37.364,91 326.663,97 
1991 8.687 70.399 -131 -6.631,21 -53.740,02 
1992 19.308 135.248 2.105 917,26 6.425,09 
1993 114.257 208.748 2.469 4.627,66 8.454,77 
1994 186.375 296.504 3.225 5.779,08 9.193,91 
1995 243.528 630.035 5.079 4.794,80 12.404,71 
1996 350.449 887.381 6.751 5.191,07 13.144,44 
1997 539.950 1.438.653 13.326 4.051,79 10.795,68 
1998 937.158 2.732.109 30.384 3.084,43 8.992,06 
1999 1.974.619 5.110.929 92.326 2.138,75 5.535,74 
2000 5.703.734 15.340.733 155.654 3.664,37 9.855,68 
2001 5.727.601 9.355.511 91.120 6.285,80 10.267,28 
2002 6.928.031 9.462.931 66.712 10.385,02 14.184,80 
2003 9.642.957 9.677.522 111.771 8.627,39 8.658,31 
2004 11.545.147 11.355.302 114.159 10.113,19 9.946,89 

Πηγή : Τα στοιχεία προέρχονται από τους ισολογισμούς των τραπεζών 
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                   ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ) 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΚΕΡΔΩΝ 

ΕΘΝΙΚΗ 172.158.850,86 453.906.222,83 4.397.121,77 

ALRHA 115.918.472,69 248.899.609,17 2.730.167,42 

ΕΜΠΟΡΙKΗ 87.544.793,12 202.627.915,87 2.253.456,94 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 43.971.321,09 67.113.748,55 693.772,21 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 

ALPHA, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 

ALPHA, 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΩΝ 
ΚΕΡΔΩΝ 
ALPHA, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

 247.434.586,90 518.641.273,59 5.677.396,56 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

1974 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 230.042 365.900 85,52733651 7314,925291 69,59303575 4843,190625 

Alpha Bank 20.976 34.057 7,798663893 60,81915852 6,477534896 41,95845833 

Εμπορική 17.485 122.915 6,500745527 42,2596924 23,37804862 546,5331572 

Πειραιώς 466 2.899 0,17325407 0,030016973 0,551380734 0,304020714 

Σύνολο 268.969 525.771  7418,034158  5431,986261 

ΗΗΙ    HHI=7418,03  HHI=5431,98

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

1975 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 307.917 494.249 84,75417417 7183,270039 69,72065132 4860,96922 

Alpha Bank 28.220 47.777 7,767556825 60,33493904 6,739606065 45,42228991 

Εμπορική 26.473 163.444 7,286694962 53,09592347 23,05603478 531,5807398 

Πειραιώς 696 3.429 0,191574045 0,036700615 0,483707834 0,233973269 

Σύνολο 363.306 708.899  7296,737602  5438,206223 

ΗΗΙ    HHI=7296,73  HHI=5438,20

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8 

1976 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 421.145 661.079 86,13675689 7419,540888 72,29995757 5227,283864 

Alpha Bank 37.386 62.747 7,646555921 58,46981745 6,862425576 47,09288479 

Εμπορική 29.506 186.282 6,034860081 36,4195362 20,37302757 415,0602525 

Πειραιώς 889 4.248 0,181827107 0,033061097 0,464589285 0,215843203 

Σύνολο 488.926 914.356  7514,463303  5689,652845 

ΗΗΙ    HHI=7514,46  HHI=5689,65

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 

1977 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 513.773 816.501 85,77493664 7357,339756 71,59337817 5125,611798 

Alpha Bank 47.969 82.291 8,008474435 64,13566277 7,215533947 52,06393013 

Εμπορική 36.122 236.431 6,030605465 36,36820227 20,73101441 429,7749583 

Πειραιώς 1.114 5.247 0,185983458 0,034589847 0,460073478 0,211667606 

Σύνολο 598.978 1.140.470  7457,878211  5607,662354 

ΗΗΙ    HHI=7457,87  HHI=5607,66

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

1978 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 625.362 1.032.511 84,88254983 7205,047266 71,88095666 5166,87193 

Alpha Bank 64.501 108.503 8,754944091 76,64904604 7,553720435 57,05869241 

Εμπορική 45.379 288.636 6,159448814 37,93880969 20,09415087 403,7748991 

Πειραιώς 1.496 6.768 0,203057261 0,041232251 0,47117204 0,222003092 

Σύνολο 736.738 1.436.418  7319,676354  5627,927525 

ΗΗΙ    HHI=7319,67  HHI=5627,92

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

1979 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 743.176 1.258.379 84,65846179 7167,055153 71,83791443 5160,685949 

Alpha Bank 79.115 134.533 9,01233921 81,22225803 7,680174369 58,98507833 

Εμπορική 54.203 350.872 6,174503219 38,12449 20,03046198 401,219407 

Πειραιώς 1.358 7.908 0,15469578 0,023930784 0,451449227 0,203806405 

Σύνολο 877.852 1.751.692  7286,425832  5621,094241 

ΗΗΙ    HHI=7286,42  HHI=5621,09

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

1980 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 886.242 1.593.463 84,03042474 7061,112282 71,16968882 5065,124607 

Alpha Bank 101.580 180.918 9,631466964 92,76515588 8,080437238 65,29346596 

Εμπορική 64.679 453.464 6,132640793 37,6092831 20,25330477 410,196354 

Πειραιώς 2.167 11.118 0,205467503 0,042216895 0,496569171 0,246580941 

Σύνολο 1.054.668 2.238.963  7191,528938  5540,861008 

ΗΗΙ    HHI=7191,52  HHI=5540,86

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

1981 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 1.156.824 2.166.457 84,96162605 7218,477901 71,48731166 5110,435728 

Alpha Bank 121.230 236.887 8,903607879 79,27423326 7,816653889 61,10007803 

Εμπορική 80.973 611.787 5,946970106 35,36645345 20,18734179 407,5287686 

Πειραιώς 2.557 15.416 0,187795964 0,035267324 0,50869266 0,258768223 

Σύνολο 1.361.584 3.030.548  7333,153855  5579,323343 

ΗΗΙ    HHI=7333,15  HHI=5579,32

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 63 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

1982 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 1.401.761 2.836.013 86,51814731 7485,389813 71,6991614 5140,769746 

Alpha Bank 154.488 310.525 9,535188888 90,91982712 7,850599612 61,63191427 

Εμπορική 62.441 791.223 3,853897083 14,85252273 20,00343131 400,1372641 

Πειραιώς 1.503 17.673 0,092766724 0,008605665 0,446807676 0,1996371 

Σύνολο 1.620.193 3.955.434  7591,170769  5602,738561 

ΗΗΙ    HHI=7591,17  HHI=5602,73

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15 

1983 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 1.593.011 3.637.112 86,50235118 7482,656759 73,07232728 5339,565014 

Alpha Bank 170.888 360.546 9,279391097 86,10709913 7,243647344 52,47042684 

Εμπορική 76.143 960.212 4,134652287 17,09534953 19,29138202 372,1574202 

Πειραιώς 1.540 19.543 0,083605441 0,00698987 0,392643357 0,154168805 

Σύνολο 1.841.582 4.977.414  7585,866197  5764,34703 

ΗΗΙ    HHI=7585,86  HHI=5764,34

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16 

1984 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 1.909.186 4.189.266 71,237156 5074,732396 69,39297524 4815,385013 

Alpha Bank 217.995 502.870 8,134013042 66,16216816 8,32977554 69,38516055 

Εμπορική 551.821 1.321.925 20,5900256 423,9491541 21,89699522 479,4783998 

Πειραιώς 1.040 22.956 0,038805356 0,001505856 0,380253997 0,144593102 

Σύνολο 2.680.042 6.037.017  5564,845224  5364,393166 

ΗΗΙ    HHI=5564,84  HHI=5364,39

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17 

1985 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 2.213.113 5.393.001 65,45726173 4284,653113 68,91198895 4748,862221 

Alpha Bank 291.379 630.515 8,618119123 74,27197721 8,056748547 64,91119716 

Εμπορική 871.621 1.771.667 25,77994161 664,6053897 22,63843417 512,4987016 

Πειραιώς 4.892 30.742 0,144677531 0,020931588 0,392828336 0,154314102 

Σύνολο 3.381.005 7.825.926  5023,551412  5326,426434 

ΗΗΙ    HHI=5023,55  HHI=5326,42

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18 

1986 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 2.567.375 6.337.712 63,53721181 4036,977285 69,14917361 4781,608211 

Alpha Bank 401.040 824.807 9,924898105 98,50360239 8,999260685 80,98669288 

Εμπορική 1.066.261 1.964.437 26,38775052 696,3133777 21,43347554 459,3938739 

Πειραιώς 6.067 38.319 0,150139561 0,022541888 0,418090164 0,174799385 

Σύνολο 4.040.742 9.165.275  4831,816807  5322,163577 

ΗΗΙ    HHI=4831,81  HHI=5322,16

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 19 

1987 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 2.624.825 7.608.110 65,93710169 4347,70138 70,29346275 4941,170905 

Alpha Bank 458.794 1.021.980 11,52517713 132,8297078 9,442359909 89,15816065 

Εμπορική 892.786 2.152.473 22,42729373 502,9835042 19,88730192 395,5047778 

Πειραιώς 4.396 40.791 0,110427448 0,012194221 0,376875419 0,142035081 

Σύνολο 3.980.801 10.823.354  4983,526786  5425,975879 

ΗΗΙ    HHI=4831,81  HHI=5425,97

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20 

1988 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 2.975.454 9.307.951 64,05885713 4103,537177 70,32097808 4945,039959 

Alpha Bank 571.693 1.299.375 12,3080285 151,4875655 9,816695559 96,36751171 

Εμπορική 1.092.769 2.573.810 23,52633691 553,4885282 19,4449744 378,1070293 

Πειραιώς 4.960 55.242 0,106777467 0,011401427 0,41735196 0,174182658 

Σύνολο 4.644.875 13.236.379  4808,524672  5419,688682 

ΗΗΙ    HHI=4808,52  HHI=5419,68

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21  

1989 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 3.347.115 10.893.414 80,73373106 6517,935331 69,25908417 4796,82074 

Alpha Bank 703.370 1.594.400 16,96555127 287,8299298 10,13701387 102,7590503 

Εμπορική 88.792 3.179.319 2,141699754 4,586877836 20,21374903 408,5956497 

Πειραιώς 6.593 61.365 0,159017915 0,025286697 0,390152928 0,152219307 

Σύνολο 4.145.869 15.728.498  6810,377426  5308,32766 

ΗΗΙ    HHI=6810,37  HHI=5308,32

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22 

1990 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 3.879.329 12.215.831 80,69021093 6510,91014 68,14424266 4643,637808 

Alpha Bank 778.933 1.979.948 16,20184008 262,4996219 11,04485054 121,9887234 

Εμπορική 141.633 3.662.576 2,945982246 8,678811392 20,43115039 417,4319063 

Πειραιώς 7.787 68.077 0,161966747 0,026233227 0,379756405 0,144214927 

Σύνολο 4.807.682 17.926.432  6782,114806  5183,202653 

ΗΗΙ    HHI=6782,11  HHI=5183,20

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 23 

1991 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 4.059.902 13.859.617 79,62438856 6340,043254 68,17474031 4647,795217 

Alpha Bank 903.921 2.247.489 17,72805442 314,2839136 11,05528376 122,2192989 

Εμπορική 126.307 4.152.043 2,477186552 6,136453215 20,42368478 417,1268998 

Πειραιώς 8.687 70.399 0,170370461 0,029026094 0,346291157 0,119917565 

Σύνολο 5.098.818 20.329.549  6660,492647  5187,261333 

ΗΗΙ    HHI=6660,49  HHI=5187,26

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24 

1992 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 4.175.742 15.720.473 62,97199403 3965,472032 66,35418684 4402,878111 

Alpha Bank 1.030.682 2.895.443 15,54313 241,5888902 12,22130923 149,3603993 

Εμπορική 1.405.377 4.940.594 21,19369962 449,1729037 20,85363845 434,8742367 

Πειραιώς 19.308 135.248 0,291176348 0,084783666 0,570865479 0,325887395 

Σύνολο 6.631.110 23.691.758  4656,31861  4987,438634 

ΗΗΙ    HHI=4656,3  HHI=4987,43

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 25 

1993 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 4.152.928 17.204.491 53,43621995 2855,429603 62,64499544 3924,395453 

Alpha Bank 1.378.278 3.790.427 17,73446743 314,5113351 13,80170341 190,487017 

Εμπορική 2.126.284 6.259.806 27,35915417 748,5233168 22,79320663 519,5302684 

Πειραιώς 114.257 208.748 1,470158448 2,161365862 0,760094523 0,577743684 

Σύνολο 7.771.747 27.463.472  3920,62562  4634,990482 

ΗΗΙ    HHI=3920,62  HHI=4634,9 

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26 

1994 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 4.227.990 17.031.888 41,27849767 1703,91437 60,68215626 3682,324088 

Alpha Bank 2.399.824 4.276.544 23,4298421 548,9575009 15,23670817 232,1572758 

Εμπορική 3.428.407 6.462.439 33,47204987 1120,378123 23,02473612 530,1384733 

Πειραιώς 186.375 296.504 1,819610356 3,310981848 1,056399454 1,115979807 

Σύνολο 10.242.597 28.067.375  3376,560975  4445,735817 

ΗΗΙ    HHI=3376,5  HHI=4445,73

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 27 

1995 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 5.036.560 19.083.259 41,56960625 1728,032164 52,27586448 2732,766007 

Alpha Bank 3.052.900 9.892.773 25,19732603 634,9052393 27,09983974 734,4013141 

Εμπορική 3.782.980 6.898.846 31,22309219 974,8814862 18,89840422 357,1496822 

Πειραιώς 243.528 630.035 2,009975521 4,040001594 1,725891557 2,978701667 

Σύνολο 12.115.968 36.504.913  3341,858891  3827,295705 

ΗΗΙ    HHI=3341,85  HHI=3827,2 

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28 

1996 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 5.623.780 20.879.473 40,68531392 1655,294768 42,81336557 1832,984272 

Alpha Bank 3.017.222 13.172.248 21,82813414 476,4674401 27,00969834 729,5238043 

Εμπορική 4.831.178 13.829.484 34,95122382 1221,588047 28,35736095 804,1399198 

Πειραιώς 350.449 887.381 2,53532812 6,427888678 1,819575143 3,310853702 

Σύνολο 13.822.629 48.768.586  3359,778144  3369,95885 

ΗΗΙ    HHI=3359,77  HHI=3369,95

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 29 

1997 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 6.257.151 23.974.015 39,09799171 1528,652956 41,76747438 1744,521916 

Alpha Bank 4.361.177 16.241.865 27,25094093 742,6137818 28,29654024 800,6941896 

Εμπορική 4.845.488 15.744.233 30,27717527 916,7073421 27,42956694 752,3811424 

Πειραιώς 539.950 1.438.653 3,373892085 11,3831478 2,506418444 6,282133418 

Σύνολο 16.003.767 57.398.766  3199,357228  3303,879381 

ΗΗΙ    HHI=3199,35  HHI=3303,87

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30 

1998 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 9.926.371 31.423.637 47,68976768 2274,313941 44,91895936 2017,71291 

Alpha Bank 5.268.829 19.741.176 25,31330186 640,7632513 28,21930098 796,3289478 

Εμπορική 4.682.109 16.059.367 22,49449327 506,0022275 22,95628745 526,9911337 

Πειραιώς 937.158 2.732.109 4,502437189 20,27194064 3,905452202 15,2525569 

Σύνολο 20.814.468 69.956.290  3441,35136  3356,285549 

ΗΗΙ    HHI=3441,35  HHI=3356,28

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 31 

1999 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 11.759.687 32.572.488 42,04327528 1767,636997 39,34504864 1548,032852 

Alpha Bank 8.576.225 25.158.774 30,66175048 940,1429428 30,38985498 923,5432857 

Εμπορική 5.659.904 19.944.561 20,23530928 409,4677415 24,09148907 580,3998457 

Πειραιώς 1.974.619 5.110.929 7,059664955 49,83886928 6,173607312 38,11342724 

Σύνολο 27.970.435 82.786.752  3167,08655  3090,089411 

ΗΗΙ    HHI=3167,08  HHI=3090,08

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 32 

2000 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 14.118.175 36.745.881 33,18775916 1101,427358 32,25717962 1040,525637 

Alpha Bank 15.117.915 40.590.147 35,53785967 1262,93947 35,63184844 1269,628623 

Εμπορική 7.600.484 21.238.595 17,86654692 319,213499 18,64418964 347,6058073 

Πειραιώς 5.703.734 15.340.733 13,40783425 179,7700192 13,4667823 181,3542255 

Σύνολο 42.540.308 113.915.356  2863,350346  2839,114293 

ΗΗΙ    HHI=2863,35  HHI=2839,11

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 33 

2001 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 15.604.317 40.533.958 34,86748487 1215,741501 35,10470109 1232,340038 

Alpha Bank 14.050.591 40.958.784 31,39572012 985,6912415 35,47262444 1258,307085 

Εμπορική 9.370.696 24.617.644 20,93860326 438,4251063 21,3202726 454,5540237 

Πειραιώς 5.727.601 9.355.511 12,79819176 163,7937123 8,102401872 65,64891609 

Σύνολο 44.753.205 115.465.897  2803,651561  3010,850063 

ΗΗΙ    HHI=2803,65  HHI=3010,85

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
 

 

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

                                                                                                                                                                           - 73 -
                                                                                                                                                                                      

 -                                                                                                 

ΠΙΝΑΚΑΣ 34 

2002 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 17.309.500 41.455.722 34,97126626 1222,989464 48,54410503 2356,530133 

Alpha Bank 15.466.928 21.327.363 31,24862401 976,4765024 24,97406147 623,7037463 

Εμπορική 9.791.890 13.152.040 19,78305513 391,3692701 15,4008658 237,1866674 

Πειραιώς 6.928.031 9.462.931 13,99705461 195,9175377 11,0809677 122,7878451 

Σύνολο 49.496.349 85.398.056  2786,752774  3340,208392 

ΗΗΙ    HHI=2786,75  HHI=3340,20

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 35 

2003 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 19.298.877 35.439.296 33,16576403 1099,967903 44,74104859 2001,761429 

Alpha Bank 17.542.316 20.251.299 30,14705534 908,8449457 25,56665777 653,6539897 

Εμπορική 11.705.002 13.841.685 20,1154373 404,6308176 17,47471228 305,3655694 

Πειραιώς 9.642.957 9.677.522 16,57174334 274,6226773 12,21758135 149,2692942 

Σύνολο 58.189.152 79.209.802  2688,066344  3110,050282 

ΗΗΙ    HHI=2688,06  HHI=3110,05

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 36 

2004 Χορηγήσεις Καταθέσεις 

Χορηγήσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Καταθέσεις/ 
Συνολικό 
Μερίδιο 
Αγοράς 

Μερίδιο 
Αγοράς στο 
Τετράγωνο 

Εθνική 23.212.219 37.175.074 34,51678742 1191,408614 45,24272066 2046,903773 

Alpha Bank 19.502.108 18.942.597 28,99981756 840,9894183 23,05347461 531,4626916 

Εμπορική 12.989.597 14.695.105 19,31565312 373,0944555 17,88420194 319,844679 

Πειραιώς 11.545.147 11.355.302 17,1677419 294,731362 13,81960279 190,9814213 

Σύνολο 67.249.071 82.168.078  2700,22385  3089,192565 

ΗΗΙ    HHI=2700,22  HHI=3089,19 

Πηγή : Υπολογισμοί με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως των τραπεζών 
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                         ΠΙΝΑΚΑΣ 37 

ΔΕΙΚΤΗΣ HERFINDAHL - HIRSCHMAN (HHI) 
(ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 

1974 HHI=7418,034158 HHI=5431,986261 

1975 HHI=7296,737602 HHI=5438,206223 

1976 HHI=7514,463303 HHI=5689,652845 

1977 HHI=7457,878211 HHI=5607,662354 

1978 HHI=7319,676354 HHI=5627,927525 

1979 HHI=7286,425832 HHI=5621,094241 

1980 HHI=7191,528938 HHI=5540,861008 

1981 HHI=7333,153855 HHI=5579,323343 

1982 HHI=7591,170769 HHI=5602,738561 

1983 HHI=7585,866197 HHI=5764,34703 

1984 HHI=5564,845224 HHI=5364,393166 

1985 HHI=5023,551412 HHI=5326,426434 

1986 HHI=4831,816807 HHI=5322,163577 

1987 HHI=4831,816807 HHI=5425,975879 

1988 HHI=4808,524672 HHI=5419,688682 

1989 HHI=6810,377426 HHI=5308,32766 

1990 HHI=6782,114806 HHI=5183,202653 

1991 HHI=6660,492647 HHI=5187,261333 

1992 HHI=4656,31861 HHI=4987,438634 

1993 HHI=3920,62562 HHI=4634,990482 

1994 HHI=3376,560975 HHI=4445,735817 

1995 HHI=3341,858891 HHI=3827,295705 

1996 HHI=3359,778144 HHI=3369,95885 

1997 HHI=3199,357228 HHI=3303,879381 

1998 HHI=3441,35136 HHI=3356,285549 

1999 HHI=3167,08655 HHI=3090,089411 

2000 HHI=2863,350346 HHI=2839,114293 

2001 HHI=2803,651561 HHI=3010,850063 

2002 HHI=2786,752774 HHI=3340,208392 

2003 HHI=2688,066344 HHI=3110,050282 

2004 HHI=2700,22385 HHI=3089,192565 
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