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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  11  

ΕΕΙΙΣΣΑΑΓΓΩΩΓΓΗΗ  

 

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν λάβει χώρα σημαντικές μεταβολές στις 

αγορές χρήματος και κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ενοποίηση και 

διεθνοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, η ευρεία χρήση νέων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων και η ραγδαία πρόοδος των τεχνολογιών 

επικοινωνίας και πληροφόρησης, επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο οι 

τράπεζες αποκτούν τα κέρδη τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο 

ανταγωνίζονται για τα κέρδη αυτά. Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές 

υποχρεώνουν τις τράπεζες να προβούν σε αναδιάρθρωση της 

επιχειρηματικής τους δομής και σε επανεξέταση της στρατηγικής τους, μέσω 

της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας και φάσματος και της μείωσης του 

λειτουργικού τους κόστους. 

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας δεν έμεινε ανεπηρέαστος από την τάση 

αυτή. Οι βασικές αλλαγές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, που 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως μετά το 1992, περιλαμβάνουν την 

απελευθέρωση των επιτοκίων και των μετακινήσεων κεφαλαίου, την 

κατάργηση των διαφόρων πιστωτικών κανονισμών, και την ελεύθερη είσοδο 

των τραπεζικών οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Noulas, 1999). 

Σήμερα, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η 

μετάβαση στην νομισματική ολοκλήρωση, καθώς και νέες τεχνολογικές 

καινοτομίες συνιστούν πρόκληση για τις τράπεζες και οδηγούν σε σημαντικές 

μεταβολές του τραπεζικού περιβάλλοντος. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο 

τραπεζικό περιβάλλον, η αποτελεσματικότητα αποτελεί έννοια – κλειδί για 

τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, καθώς μόνο οι αποτελεσματικές 

τράπεζες θα μπορέσουν να επιβιώσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα.   

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η μέτρηση και ο προσδιορισμός 

της αποτελεσματικότητας κόστους των ελληνικών εμπορικών τραπεζών, με τη 

χρήση μιας μη παραμετρικής προσέγγισης, της Data Envelopment Analysis 

(DEA). Οι εμπορικές τράπεζες κυριαρχούν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 
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με αποτέλεσμα η εξέλιξη και η κερδοφορία του να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από αυτές. Η ανάλυση αναφέρεται στην περίοδο 2000 – 2006, κατά την οποία 

πραγματοποιήθηκαν σημαντικές εξαγορές και συγχωνεύσεις και εντάθηκε ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών. Βάσει του μεγέθους του ενεργητικού 

τους, γίνεται η διάκριση των ελληνικών εμπορικών τραπεζών σε μικρές και 

μεγάλες. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η συγκριτική ανάλυση 

αποτελεσματικότητας των δυο κατηγοριών τραπεζών, δεδομένης της μέσης 

αποτελεσματικότητας κόστους κάθε κατηγορίας.  

Η ανάλυση της παρούσας μελέτης αναμένεται να μας οδηγήσει στο 

συμπέρασμα ότι οι μεγάλες τράπεζες παρουσιάζουν κατά μέσο όρο 

υψηλότερη αποτελεσματικότητα κόστους σε σχέση με τις τράπεζες 

μικρότερου μεγέθους την περίοδο 2000 – 2006. Επιπλέον, την περίοδο αυτή 

παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις στην αποτελεσματικότητα κόστους, 

κυρίως τα έτη 2000 – 2002, που χαρακτηρίστηκε από την υιοθέτηση του 

ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος και τη χρηματιστηριακή κρίση.  

Μετά την παραπάνω εισαγωγική ενότητα, η δομή της μελέτης είναι η 

εξής:  

Το δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει την εξέλιξη, τη δομή και τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Επίσης αναλύεται η 

επίδοση του τραπεζικού τομέα και η επέκτασή του σε χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης και παρουσιάζονται οι σημαντικότερες εξαγορές και 

συγχωνεύσεις των τελευταίων ετών.  

Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα του 

τραπεζικού τομέα. Το κεφάλαιο αυτό είναι ένα από τα πλέον σημαντικά, 

καθώς παρουσιάζει και αξιολογεί εμπειρικές έρευνες που έχουν διεξαχθεί σε 

σχέση με τις διάφορες κατηγορίες αποτελεσματικότητας. Παράλληλα 

παρουσιάζονται οι παραμετρικές και οι μη παραμετρικές μέθοδοι μέτρησης 

της αποτελεσματικότητας, καθώς και οι βασικές προσεγγίσεις σχετικά με την 

επιλογή των εισροών και των εκροών που θα συμπεριληφθούν στην 

ανάλυση.  
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Στο τέταρτο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζεται η μεθοδολογία και 

εξετάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της ανάλυσης σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα κόστους των ελληνικών εμπορικών τραπεζών.  
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  22  

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑ  

 

2.1.   ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ   
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Το μοντέρνο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 

1828, όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης του 

νεοϊδρυθέντος ελληνικού κράτους, δημιούργησε την Εθνική Χρηματοδοτική 

Τράπεζα. Ο βασικός σκοπός της τράπεζας αυτής ήταν να αντιμετωπίσει τις 

νομισματικές και πιστωτικές δυσκολίες που είχαν προκύψει από τον επταετή 

πόλεμο για ανεξαρτησία. Παρόλα αυτά, η Εθνική Χρηματοδοτική τράπεζα δεν 

μακροημέρευσε – οι πόροι της σύντομα εξαντλήθηκαν λόγω της απροθυμίας 

του κοινού να εμπιστευτεί τις καταθέσεις του σε μια τράπεζα που 

λειτουργούσε σε ένα ασταθές κράτος (Gortsos, 1998).   

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργήθηκε το 1841, δέκα έτη μετά 

το κλείσιμο της Εθνικής Χρηματοδοτικής Τράπεζας. Με τη χρηματοδότηση 

κυρίως ελλήνων και ξένων επενδυτών, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος 

αποτελούσε την πρώτη ιδιωτική τράπεζα της χώρας, με το ελληνικό κράτος να 

παρέχει το 20% του αρχικού της κεφαλαίου. Οι δραστηριότητες της Εθνικής 

Τράπεζας περιλάμβαναν την έκδοση τραπεζικών ομολόγων καθώς και την 

παροχή εμπορικής πίστωσης, στεγαστικών δανείων, χρηματοδότηση 

αναπτυξιακών σχεδίων και χρηματοδοτική υποστήριξη του κράτους. 

Παρέμεινε το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας μέχρι το 1864 

(έτος ενσωμάτωσης των Ιόνιων νήσων στην Ελλάδα), όταν η Ιονική Τράπεζα, 

με έδρα το Λονδίνο, επέκτεινε τις δραστηριότητές της στην Ελλάδα, 

παρέχοντας εμπορικές τραπεζικές υπηρεσίες και εκδίδοντας τραπεζικά 

ομόλογα.  

Ο αριθμός των τραπεζών στην Ελλάδα αυξήθηκε σημαντικά κατά το 

δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Ενώ οι μεγάλες τράπεζες (Εθνική Τράπεζα 

Ελλάδος, Ιονική Τράπεζα, Τράπεζα Βιομηχανικής Πίστωσης, Γενική Πιστωτική 

Τράπεζα και Προνομιούχος Τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας) επέκτειναν την 
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παρουσία τους στη χώρα, κάποιοι τραπεζίτες, όπως αυτοί που 

χρηματοδότησαν την Τράπεζα Αθηνών, δραστηριοποιούνταν τοπικά. Ένα 

άλλο βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος της 

εποχής ήταν το γεγονός ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των τραπεζικών 

υποχρεώσεων αποτελούνταν από καταθέσεις. Οι τράπεζες 

χρηματοδοτούνταν είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δάνεια από το εξωτερικό 

(όπως συνέβαινε στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας).  

Λόγω σημαντικών συγχωνεύσεων στον ελληνικό τραπεζικό τομέα στα 

τέλη της δεκαετίας του 1890, προέκυψαν πολλές νέες τράπεζες κατά την 

πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα: η Λαϊκή Τράπεζα το 1905, η Εμπορική 

Τράπεζα Ελλάδος το 1907, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το 1909. Επιπλέον, 

τα δίκτυα υποκαταστημάτων των τραπεζών επεκτάθηκαν και εισήχθησαν νέες 

τραπεζικές πρακτικές. Κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων (1912 – 

1913) και του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο αριθμός των ελληνικών 

τραπεζών παρέμεινε σταθερός, αλλά συνέχισε να αυξάνεται μετά το τέλος των 

πολέμων. Όλες οι παραπάνω εξελίξεις έλαβαν χώρα μέσα σε ένα σύστημα 

που χαρακτηριζόταν κυρίως από τη μη διαφοροποίηση των 

χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων και την απουσία κάθε μορφής κρατικού 

παρεμβατισμού.  

Η δεκαετία του 1920 ήταν μια περίοδος σημαντικών αλλαγών στη δομή 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με το ελληνικό κράτος να λαμβάνει 

περισσότερο ενεργό ρόλο στις εξελίξεις. Συγκεκριμένα, απόφαση – σταθμό 

αποτελεί η δημιουργία μιας κεντρικής τράπεζας, μοντέλου που είχε υιοθετηθεί 

και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το 1928 η έκδοση τραπεζικών ομολόγων 

έγινε αποκλειστικό δικαίωμα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η νεοϊδρυθείσα 

κεντρική τράπεζα είχε την ευθύνη της διεξαγωγής της νομισματικής και 

συναλλαγματικής πολιτικής και λειτουργούσε ως ο «τραπεζίτης» του κράτους. 

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν δυο εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα κρατικού 

ελέγχου, με σκοπό την υποστήριξη της χρηματοδότησης συγκεκριμένων 

οικονομικών τομέων μεγάλης κοινωνικής σημασίας: η Εθνική Στεγαστική 

Τράπεζα Ελλάδος το 1927 για τη στεγαστική πίστωση και η Αγροτική 

Τράπεζα Ελλάδος το 1929 για τη χρηματοδότηση της αγροτικής παραγωγής. 
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Το 1931 η κυβέρνηση θέσπισε το πρώτο περιεκτικό νομικό πλαίσιο (νόμος 

5076) για τη διεξαγωγή των τραπεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.  

Η συγχωνεύσεις και η δημιουργία νέων ιδιωτικών τραπεζών 

συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920. Μέχρι το 1928 ο 

αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα είχε 

ανέλθει στα 48, περιλαμβάνοντας ένα υποκατάστημα της τράπεζας American 

Express, της πρώτης ξένης τράπεζας με παρουσία στην Ελλάδα. Οι 

παραπάνω τράπεζες δημιούργησαν το 1928 την Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών με σκοπό την εκπροσώπηση των συμφερόντων τους απέναντι 

στην Τράπεζα της Ελλάδος και την κυβέρνηση. Η αρχική επίδραση της 

διεθνούς νομισματικής και χρηματοδοτικής κρίσης του 1929 στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα ήταν ήπια σε σχέση με την επίδραση που είχε στα 

τραπεζικά συστήματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντούτοις, κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του 1930, πολλές μικρές τράπεζες χρεοκόπησαν και έκλεισαν, 

ενώ άλλες απορροφήθηκαν μέσω συγχωνεύσεων. Μέχρι το 1939, ένα χρόνο 

προτού η Ελλάδα εμπλακεί στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο αριθμός των 

τραπεζών που λειτουργούσαν στη χώρα είχε μειωθεί στα 31.    

Οι καταστροφικές συνέπειες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και 

του ακόλουθου εμφύλιου πολέμου επέφεραν την επιτακτική ανάγκη για 

οικονομική ανόρθωση. Εμπνευσμένη από τις επικρατούσες θεωρίες σχετικά 

με το ρόλο του κράτους στην οικονομική ανάπτυξη, η ελληνική κυβέρνηση 

αποφάσισε να παρέμβει σημαντικά στο τραπεζικό σύστημα, που έγινε ο 

βασικός εγχώριος παράγοντας χρηματοδότησης των αναπτυξιακών σχεδίων 

της χώρας. Οι περισσότερες τραπεζικές εργασίες επήλθαν υπό τον άμεσο ή 

έμμεσο κρατικό έλεγχο, ενώ οι μεγαλύτερες τράπεζες και τα θυγατρικά τους 

ιδρύματα επήλθαν επίσης υπό τον έλεγχο ή ακόμα και στην ιδιοκτησία της 

ελληνικής κυβέρνησης. Ακόμα ενισχύθηκε η δημιουργία εξειδικευμένων 

πιστωτικών ιδρυμάτων μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, γεγονός που 

οδήγησε στην ίδρυση τέτοιων «αναπτυξιακών» τραπεζών τη δεκαετία του 

1960. Εντούτοις, εξαιτίας της έλλειψης ανταγωνισμού αυξήθηκε σημαντικά η 

συγκέντρωση της αγοράς, επιτρέποντας σε δυο μεγάλους τραπεζικούς 

ομίλους να επικρατήσουν στην αγορά μέχρι και πρόσφατα. Το 1953, η 

μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος, συγχωνεύτηκε με 
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τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα, την Τράπεζα Αθηνών, δημιουργώντας αυτό 

που αποτελεί μέχρι και σήμερα το μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της 

Ελλάδος. Τέσσερα χρόνια αργότερα, το δεύτερο μεγαλύτερο πιστωτικό 

ίδρυμα της χώρας, η Εμπορική Τράπεζα, εξαγόρασε την Ιονική Τράπεζα. Στη 

συνέχεια η Ιονική Τράπεζα συγχωνεύθηκε με τη Λαϊκή Τράπεζα, 

δημιουργώντας την Ιονική – Λαϊκή Τράπεζα, που ελέγχεται από την Εμπορική 

Τράπεζα. Παρόλο που οι συνθήκες δεν ευνοούσαν τη δημιουργία νέων 

τραπεζών, από τη δεκαετία του 1960 και μετά η διεθνοποίηση των 

τραπεζικών δραστηριοτήτων οδήγησε στην αύξηση του αριθμού των ξένων 

τραπεζών με υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Αυτή η τάση ενισχύθηκε από τη 

σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στη δεκαετία του 1970 και 

στη συνέχεια τη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981.  

Ένα βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στο 

παρελθόν ήταν το γεγονός ότι η δομή του καθοριζόταν από το νόμο και όχι 

από τις δυνάμεις της αγοράς. Η ρύθμιση και ο έλεγχος του τραπεζικού 

συστήματος πραγματοποιούνταν μέσω ενός πολύπλοκου μηχανισμού 

πιστωτικών κανόνων, σε ένα περιβάλλον σταθερών επιτοκίων. Η πίστωση και 

η πολιτική επιτοκίων στόχευε στον επηρεασμό της δομής των περιουσιακών 

στοιχείων του συστήματος, με βάση τις προτεραιότητες της οικονομικής 

πολιτικής της κυβέρνησης (επέκταση των εξαγωγών, προώθηση των μικρών 

και μεσαίων επιχειρήσεων, χρηματοδότηση των κρατικών επιχειρήσεων κτλ.). 

Το 1982, αλλά με μεγαλύτερη ένταση μετά το 1987, το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα υπέστη σημαντικές μεταβολές. 

Αναποτελεσματικότητες, η έναρξη των διαδικασιών για την ενσωμάτωση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς τάσεις παγκοσμιοποίησης και 

απελευθέρωσης συνεισέφεραν στη δημιουργία ενός προγράμματος 

εκσυγχρονισμού του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και 

προσαρμογής του σε διεθνώς αποδεκτά πρότυπα. Η απελευθέρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος και της ελληνικής χρηματοοικονομικής 

αγοράς γενικότερα, πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια: 

1. Στο πρώτο στάδιο (1982 – 1986) τέθηκαν οι βάσεις για μια 

ημιανεξάρτητη νομισματική πολιτική και για τον ορθολογισμό των 

χρηματοπιστωτικών αγορών. 
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2. Το δεύτερο στάδιο (1987 – 1991) αποτελείται από τη σταδιακή αλλά 

εκτενή άρση των περιορισμών στη λειτουργία των χρηματοοικονομικών 

αγορών, των διαμεσολαβητών και στην παροχή χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών. Η απελευθέρωση της αγοράς και των υπηρεσιών, όπως 

περιγράφεται στην «Έκθεση για την Αναμόρφωση και τον 

Εκσυγχρονισμό του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος» που εκδόθηκε 

από την αποκαλούμενη Επιτροπή Καρατζά, υποκινήθηκε από τις 

διεθνείς εξελίξεις και την ανάγκη προετοιμασίας για τη συμμετοχή στην 

ευρωπαϊκή αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

3. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει: 

 Την κατάργηση των εναπομεινάντων άμεσων ελέγχων και 

παρεμβάσεων 

 Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σχετικά με μια ενιαία ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αγορά στο 

ελληνικό δίκαιο 

 Την προετοιμασία των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και των αντίστοιχων μηχανισμών του ελληνικού 

χρηματοοικονομικού συστήματος μέσω σημαντικών τεχνικών και 

λειτουργικών τροποποιήσεων για την εισαγωγή του ενιαίου 

ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ. 

Ο Βασικός Τραπεζικός Νόμος που αφορά στην ίδρυση, τη λειτουργία 

και την επίβλεψη των πιστωτικών οργανισμών ενσωμάτωσε τη Δεύτερη 

Τραπεζική Οδηγία και ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο τον Αύγουστο 

1992. Έθεσε τις αρχές της τραπεζικής στην ενιαία ευρωπαϊκή 

χρηματοοικονομική αγορά και παρείχε ισότιμους ανταγωνιστικούς όρους για 

όλα τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα. Εξειδικευμένοι πιστωτικοί οργανισμοί, 

όπως η Αγροτική Τράπεζα, μπόρεσαν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους 

σε τομείς στους οποίους παλαιότερα είχαν πρόσβαση μόνο οι εμπορικές 

τράπεζες και το αντίστροφο. Επίσης, στα πιστωτικά ιδρύματα και στους 

εξειδικευμένους πιστωτικούς οργανισμούς επιτράπηκε να προσφέρουν νέα 

προϊόντα, όπως leasing, factoring, forfeiting και venture capital, ενώ οι 

επιχειρήσεις μπορούσαν να δανείζονται σε ξένο νόμισμα. Στις τράπεζες 

επιτράπηκε η χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών παραγώγων, όπως 
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συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, options και swaps, για την αντιστάθμιση 

των πιθανών κινδύνων από τον ξένο δανεισμό. Οι έλεγχοι συναλλάγματος 

που αφορούσαν τις τρέχουσες συναλλαγές καταργήθηκαν το 1992, ενώ οι 

μεταφορές κεφαλαίων απελευθερώθηκαν πλήρως το 1994. Ακόμη λήφθηκαν 

διάφορα μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της αγοράς κεφαλαίου.  

 

2.2.  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

Σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει έντονο 

ανταγωνισμό, διεθνοποίηση και αποδιαμεσολάβηση. Αυτοί οι παράγοντες, σε 

συνδυασμό με την γρήγορη ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας, 

προκάλεσαν σημαντικές δομικές αλλαγές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 

που προσπαθεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, να μειώσει τα κόστη των 

τραπεζικών εργασιών και να διαφοροποιηθεί σε άλλες επιχειρηματικές 

περιοχές (Tsionas, Lolos, Christopoulos, 2003).  

Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος στις αρχές του 21ου αιώνα: η προσπάθεια να καλύψει τη διαφορά 

(catch-on), ο ανταγωνισμός και η ιδιωτικοποίηση (Eichengreen, Gibson, 

2001). Η προσπάθεια να καλύψει τη διαφορά αναφέρεται στο γεγονός πώς σε 

ότι αφορά στο τραπεζικό σύστημα, όπως και σε άλλες πτυχές ανάπτυξης, η 

Ελλάδα πρέπει να προφτάσει την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Για 

παράδειγμα, το 1997 η χώρα είχε μόλις 24 υποκαταστήματα τραπεζών για 

κάθε 100.000 κατοίκους, τα λιγότερα από κάθε άλλο μέλος της ΕΕ και μόνο το 

μισό του αστάθμητου ευρωπαϊκού μέσου όρου. Τα 15 ΑΤΜ ανά 100.000 

κατοίκους αποτελούσαν μόλις το 1/3 του μέσου όρου της ΕΕ. Εντούτοις, 

καθώς το κατά κεφαλήν εισόδημα και η οικονομική ανάπτυξη γενικά 

συγκλίνουν με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ (κυρίως από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990), ομοίως και το επίπεδο των τραπεζικών υπηρεσιών θα 

συνεχίσει να συγκλίνει.  

Επίσης στην περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ο 

ανταγωνισμός εντείνεται καθώς η αγορά διευρύνεται. Τα άνω όρια των 

επιτοκίων έχουν αυξηθεί και οι περιορισμοί στις χρηματοοικονομικές 

9 
 



δραστηριότητες των τραπεζών και των λοιπών χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων έχουν αρθεί. Σε λιγότερο από μια δεκαετία, η Ελλάδα έχει 

μετατραπεί από ένα από τα πιο αυστηρά χρηματοοικονομικά περιβάλλοντα 

του Δυτικού κόσμου σε μια σημαντικά απελευθερωμένη αγορά. Η ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση θα εντείνει ακόμα περαιτέρω τον ανταγωνισμό. Η Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη και η Πρώτη και Δεύτερη Οδηγία έχουν ήδη καταστήσει 

ευκολότερη τη δραστηριοποίηση τραπεζών από άλλες χώρες μέλη στην 

Ελλάδα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 

ήδη λειτουργούν στην Αθήνα είναι οι Barclays, ABN-AMRO Bank, Credit 

Commercial de France, και η  Midland Bank plc. Όλοι ανεξαιρέτως οι τομείς 

της αγοράς θα επηρεαστούν από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό. Η 

καταναλωτική πίστη, τα στεγαστικά δάνεια, η εμπορική χρηματοδότηση, το 

leasing, οι πιστωτικές κάρτες, οι συναλλαγές για ιδίω λογαριασμό ή για 

λογαριασμό των πελατών, η διαχείριση χαρτοφυλακίου – όλα υπόκεινται σε 

αμοιβαία αναγνώριση. Ο ανταγωνισμός δε θα προέλθει μόνο από τις ξένες 

τράπεζες, αλλά επίσης και από τις αγορές. Με την ανάπτυξη των παράγωγων 

χρηματοοικονομικών εργαλείων, οι πελάτες θα είναι σε θέση να επιλέγουν 

μεταξύ εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.  

 Η πιο επαναστατική μεταβολή προκύπτει από την ιδιωτικοποίηση των 

δημόσιων ελληνικών τραπεζών. Μέχρι το 1998, εννέα εμπορικές τράπεζες 

ελέγχονταν από την κυβέρνηση, είτε άμεσα είτε μέσω δημοσίων αμοιβαίων 

κεφαλαίων (public pension funds) και δήμων (municipalities). Αυτή η τάση 

κρατικής ιδιοκτησίας έχει πλέον αντιστραφεί. Η κυβέρνηση ιδιωτικοποίησε 

τέσσερις μικρές τράπεζες κρατικού ελέγχου το 1998, την μεγαλύτερη Ιονική 

Τράπεζα, το 30% της ΕΤΒΑ (της κρατικής επενδυτικής τράπεζας) το 1999 και 

ανακοίνωσε την πρόθεση να ιδιωτικοποιήσει και άλλες. Οι κρατικές τράπεζες 

διαφέρουν από τις ιδιωτικές. Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, οι κρατικές 

τράπεζες αντιμετωπίζουν ηπιότερους περιορισμούς προϋπολογισμού. Η 

διοίκησή τους προστατεύεται από εχθρικές εξαγορές. Τα χαρτοφυλάκια 

δανείων τους, το προσωπικό τους και η τεχνική τους αποτελεσματικότητα 

διαφέρουν. Αναμφίβολα, η ιδιωτικοποίηση σε συνδυασμό με τις λοιπές τάσεις 

που αναφέρθηκαν παραπάνω, άλλαξαν την εικόνα του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος.   
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Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα έχει επωφεληθεί σημαντικά από την εντυπωσιακή ανάπτυξη και τη 

συνοδευομένη πιστωτική επέκταση της ελληνικής οικονομίας. Η πιστωτική 

επέκταση ξεκίνησε από την απελευθέρωση των εμπορικών συναλλαγών 

(capital account) τη δεκαετία του 1990, γεγονός που επέτρεψε στις ελληνικές 

επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να δανειστούν σε ξένα νομίσματα χαμηλότερης 

απόδοσης. Μια περαιτέρω ώθηση στη ζήτηση πιστώσεων δόθηκε από την 

προσδοκία υιοθέτησης του ευρώ και την απότομη πτώση των επιτοκίων 

(ονομαστικών και πραγματικών). Αυτές οι εξελίξεις, σε συνδυασμό με την 

κατάργηση των διαφόρων ανώτατων ορίων επιτοκίων και τον αυξημένο 

ανταγωνισμό μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, είχαν ως 

αποτέλεσμα να έχει η Ελλάδα έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης 

του επιτοκίου δανεισμού – σημαντικά  μεγαλύτερο από τον μέσο όρο της 

Ευρωζώνης1.  

 

 

2.3.  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 Το 2006 η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να αναπτύσσεται με 

υψηλό ρυθμό, που έφθασε το 4,3%.  Ιδιαίτερα τα τελευταία δέκα χρόνια, κατά 

τα οποία ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 4,1% 

και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε 3,7%, οι αναπτυξιακές επιδόσεις της Ελλάδος 

ήταν μεταξύ των καλυτέρων στην Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα να υπάρξει 

σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου της 

χώρας προς το μέσο όρο των περισσότερο ανεπτυγμένων οικονομιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό συνέβαλαν κυρίως  η αύξηση της εγχώριας 

ζήτησης και η ενίσχυση της παραγωγικής ικανότητας της οικονομίας μέσω 

επενδύσεων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Θετικές είναι οι προοπτικές 

και για το 2007, καθώς προβλέπεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει 

υψηλός, γύρω στο 4%, και ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει ελαφρά και θα 

διαμορφωθεί γύρω στο 3%2 . Στο διάγραμμα 1 παρουσιάζεται ο ρυθμός 

αύξησης του ΑΕΠ την πενταετία 2001 – 2005.  

                                                 
1 Eurobank EFG, Greek Banking Review, 2006. 
2 Ετήσια Έκθεση Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 2007. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1 
 

 

 

Παράλληλα, το κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα (σε τρέχουσες τιμές 

αγοράς) αναμένεται να αυξηθεί στο 68% του μέσου όρου της Ευρωζώνης 

μέχρι το 2007. Η πρόσφατη πιστωτική επέκταση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος έλαβε χώρα σε μια περίοδο σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης, 

με το ρυθμό ανάπτυξης του πραγματικού ΑΕΠ να είναι σταθερά πάνω από τα 

επίπεδα ανάπτυξης της ΕΕ, αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα (από το 50% 

του μέσου όρου της ΕΕ το 1995 στο 64% το 2005) και βελτιώνοντας τις 

μακροοικονομικές μεταβλητές. Όλοι οι δείκτες υποδεικνύουν συνέχιση αυτής 

της τάσης, καθώς αναμένεται αύξηση στις περισσότερες βασικές μεταβλητές 

της οικονομικής δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, η ιδιωτική κατανάλωση 

αυξήθηκε κατά 3,5% το 2006. Επιπλέον, ο ακαθάριστος σχηματισμός 

κεφαλαίου αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση του 

πραγματικού ΑΕΠ. Σε αντίθεση με το 2005, όπου οι επενδύσεις μειώθηκαν 

κατά 1,4%, η ετήσια αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου για το 

2006 ήταν 12,6% (πηγή: Eurostat). Οι δείκτες επιχειρηματικής εμπιστοσύνης 

των βασικών τομέων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως η 

βιομηχανία, οι υπηρεσίες και οι κατασκευές, έχουν βελτιωθεί. Συνεπώς, 

αναμένεται περαιτέρω αύξηση τόσο των ιδιωτικών όσο και των κρατικών 

επενδύσεων.  
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Εντούτοις, ο εξωτερικός τομέας αναμένεται να περιορίσει  την αύξηση 

του ΑΕΠ, καθώς η σημαντική αύξηση των εξαγωγών θα αντισταθμιστεί από 

την ακόμη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγών, εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης 

και των υψηλών τιμών πετρελαίου. Η υψηλή ζήτηση, τόσο από την πλευρά 

των επενδύσεων όσο και από την πλευρά της κατανάλωσης, ωθεί την 

οικονομία να λειτουργεί πάνω από τις δυνατότητες της. Αυτές οι εξελίξεις, σε 

συνδυασμό με τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, είχαν ως 

αποτέλεσμα να παραμείνει ο πληθωρισμός για το 2006 πάνω από το 3% 

(3,2%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος).  

 

 

2.4.  ΔΟΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Στα πλαίσια της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, η ελληνική αγορά 

χαρακτηρίζεται ως τοπική, μικρή σε μέγεθος και με σχετικά υψηλή 

κερδοφορία, η οποία επιτυγχάνεται κάτω από συνθήκες διαρκώς εντεινόμενου 

ανταγωνισμού. Ένα χαρακτηριστικό του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, που παρουσιάζει το μικρότερο αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων 

στην ΕΕ, είναι ο κυρίαρχος ρόλος ορισμένων μεγάλων τραπεζών, που 

διαθέτουν σημαντική δύναμη στην αγορά. Εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι 

υπάρχει σταδιακή μετακίνηση του τραπεζικού συστήματος από συνθήκες 

μονοπωλίου σε συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού (Hondroyiannis et al., 

1999 και Hardy, Symiyiannis, 1998). Το σχετικό βάρος του τραπεζικού τομέα 

στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ιδιαίτερα υψηλό, παρόλο που 

η σημασία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου αυξήθηκε σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια.   

 Οι εμπορικές τράπεζες κυριαρχούν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Το 2005, εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος, στη χώρα λειτουργούσαν 21 

εμπορικές τράπεζες, 2 ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί, 22 ξένες τράπεζες (από 

τις οποίες οι 18 είναι μέλη της ΕΕ) και 16 συνεταιριστικές τράπεζες (Πίνακας 

1).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
(31/12/2005) 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
 

2004 2005 2004 2005 2004 2005 

Ελληνικές 

εμπορικές τράπεζες 

&ειδικοί πιστωτικοί 

οργανισμοί 

23 23 3.040 3.126 53.624 53.678 

Ξένες τράπεζες 23 22 224 243 5.060 5.537 

Συνεταιριστικές 

τράπεζες 
16 16 112 123 947 923 

Τράπεζα της 

Ελλάδος 
  95 95 2.980 2.902 

ΣΥΝΟΛΟ 62 61 3.471 3.587 62.611 63.040 

(Πηγή: HBA) 

Το σύνολο του ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού τομέα ως 

ποσοστό του ΑΕΠ (158%) και ο αριθμός των υποκαταστημάτων (3 ανά 

10.000 κατοίκους) παραμένουν σε επίπεδα χαμηλότερα από τον μέσο όρο της 

ΕΕ (296% και 5 ανά 10.000 κατοίκους αντίστοιχα), γεγονός που υποδηλώνει 

ότι υπάρχει περιθώριο περαιτέρω επέκτασης. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

είναι ένα από τα πιο συγκεντρωτικά στην Ευρωζώνη.  Οι ελληνικές εμπορικές 

τράπεζες ελέγχουν το 81,2% των συνολικών περιουσιακών στοιχείων του 

τομέα, οι ξένες τράπεζες το 10,1% και δυο ειδικά πιστωτικά ιδρύματα (το 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) το 

8,3%. Επιπλέον, η παρουσία συνεταιριστικών και τοπικών τραπεζών είναι 

περιορισμένη (Eurobank, Greek Banking Review, 2006).  

Παρά τη φαινομενική αύξηση των δραστηριοτήτων δανεισμού και την 

επέκταση των ισολογισμών τους, το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών σε 

σύγκριση με το σύνολο της οικονομίας έχει παραμείνει σταθερό, περίπου στο 

158% του ΑΕΠ. Αντίθετα, ο μέσος όρος της Ευρωζώνης έχει αυξηθεί από 
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265% το 2003 σε 296% το 2005. Η ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος να βελτιώσει την αποδοτικότητα του και να αυξήσει το σχετικό 

του μέγεθος μπορεί να προκύψει από την εξέταση της ικανότητας των 

ελληνικών τραπεζών να πραγματοποιούν σταυροειδείς πωλήσεις στους 

πελάτες τους (που μετριέται από το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων των 

τραπεζών ανά εργαζόμενο), καθώς επίσης και από τον αριθμό των 

υποκαταστημάτων (ανά 10.000 κατοίκους). Σύμφωνα και με τις δυο 

παραπάνω μετρήσεις, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει σημαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν και μικρότερο αριθμό 

υποκαταστημάτων ανά 10.000 κατοίκους σε σχέση με την Ευρωζώνη (3,2 

υποκαταστήματα ανά 10.000 αντί 5,4 υποκαταστημάτων κατά μέσο όρο στην 

Ευρωζώνη), αλλά και διενεργούν μικρότερο ποσοστό των δραστηριοτήτων 

τους από το δίκτυό τους. Το μέγεθος των περιουσιακών στοιχείων ανά 

εργαζόμενο (καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες και 

άλλα επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα που πωλούνται μέσω τραπεζικών 

υποκαταστημάτων) ανέρχεται στα € 4,6 εκ. σε αντίθεση με € 12,9 εκ. στην 

Ευρωζώνη. Συνεπώς, η κερδοφορία και το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών 

μπορεί να βελτιωθεί μέσω της προσπάθειας επέκτασης του δικτύου τους και 

μέσω της αύξησης της τραπεζικής διείσδυσης στην οικονομία.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2 
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Βάσει του δείκτη BSI (Bank System Indicator) 3, το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα είναι μοναδικό στην Ευρωζώνη των 12 που έχει πάρει κατάταξη “C” 

– δηλαδή «επαρκής» πιστωτική ποιότητα – και βρίσκεται κάτω από το μέσο 

όρο των 25 της Ευρώπης. Ωστόσο, αυτή η κατάταξη δεν σημαίνει ότι οι 

ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν έλλειψη κεφαλαίων, αλλά επηρεάζεται 

από έναν αριθμό άλλων παραγόντων, όπως το μικρότερο μέγεθος και η 

χαμηλότερη πιστοληπτική κατάταξη της Ελλάδας.  

Το ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα κυριαρχείται από 

τραπεζικούς οργανισμούς. Οι εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν στην 

Ελλάδα (τόσο οι εγχώριες όσο και οι ξένης ιδιοκτησίας) ελέγχουν περίπου το 

76,5% των συνολικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, σε 

αντίθεση με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ελέγχουν το 3,9% και τις 

μεσιτικές εταιρίες που ελέγχουν το 1,3%. Σε ενοποιημένη βάση, η σημασία 

των τραπεζικών ομίλων είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν κατέχουν ένα μεγάλο 

μέρος ασφαλιστικών εταιριών, χρηματιστηριακών εταιριών και αμοιβαίων 

κεφαλαίων. Για το 2006, οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες κατέχουν το 86,5% 

του συνόλου του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα, ενώ δυο ειδικοί 

πιστωτικοί οργανισμοί, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, κατέχουν το 2,6%. Σε αντίθεση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες, οι συνεταιριστικοί πιστωτικοί οργανισμοί έχουν 

περιορισμένη παρουσία στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (κατέχουν μόλις το 

0,8% του συνόλου του ενεργητικού) και οι δραστηριότητες τους 

επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Τα ξένα 

πιστωτικά ιδρύματα κατέχουν περίπου το 10,1% του συνόλου του 

ενεργητικού. Στον πίνακα 2 συνοψίζονται τα μερίδια αγοράς των τραπεζών 

                                                 
3 Η πιστωτική ποιότητα των τραπεζικών συστημάτων εξετάζεται βάσει του 
δείκτη BSI (Bank System Indicator), που υπολογίζεται από την FITCH Ratings 
και αποτελεί το άθροισμα των πιστωτικών κατατάξεων των βασικών 
τραπεζικών ομίλων κάθε χώρας. Το “A” υποδηλώνει πολύ υψηλή ποιότητα, το 
“B” υψηλή ποιότητα, το “C” επαρκή ποιότητα, “D” χαμηλή ποιότητα και το “E” 
πολύ χαμηλή ποιότητα. Η βαθμολόγηση του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος με “C” οφείλεται στην αρνητική επίδραση μιας συγκεκριμένης 
τράπεζας, χωρίς την οποία ο ελληνικός τραπεζικός τομέας θα είχε 
βαθμολογηθεί με “B”. 
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που δραστηριοποιούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά ως προς τα βασικά 

μεγέθη του Ισολογισμού για τα έτη 2005 και 2006.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ (%) ΩΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
(2006) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Ελληνικές 

εμπορικές 

τράπεζες 

85,1 86,5 86,4 87,1 85,4 86,5 

Ξένες 

τράπεζες 
10,1 10,1 8,8 9,2 9,1 9,3 

Συνεταιριστικές 

τράπεζες 
0,8 0,8 1,0 1,1 0,9 0,8 

Ειδικοί 

πιστωτικοί 

οργανισμοί 

4,0 2,6 3,8 2,6 4,6 3,4 

ΣΥΝΟΛΟ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(Πηγή: HBA)  

 Το τελευταίο χαρακτηριστικό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

είναι ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης, που μετράται ως ποσοστό των 

τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από τα πέντε μεγαλύτερα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα, σε σχέση με τα πρότυπα της Ευρωζώνης. Ο 

χαμηλότερος βαθμός συγκέντρωσης παρατηρείται σε χώρες όπως η Γερμανία, 

η Ιταλία και η Ισπανία, τα τραπεζικά συστήματα των οποίων χαρακτηρίζονται 

από την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού τοπικών και συνεταιριστικών 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Αντίθετα, οικονομίες μεσαίου μεγέθους – 

όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο και η Ελλάδα – χαρακτηρίζονται από μικρό 

αριθμό τραπεζών που τείνουν να κυριαρχούν στην τοπική αγορά. Αυτός ο 

υψηλός βαθμός συγκέντρωσης των μικρών τραπεζικών συστημάτων είναι 

αναπόφευκτος, εάν οι τράπεζες σε αυτές τις οικονομίες αποκτήσουν ένα 

μέγεθος που θα τους επιτρέπει να ανταγωνιστούν με ξένες τράπεζες.  
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 Έξι τράπεζες κατέχουν σημαντικά μερίδια αγοράς (Εθνική, Alpha Bank, 

Eurobank, Πειραιώς, ΑΤΕ και Εμπορική), ενώ οι υπόλοιπες περιορίζονται σε 

μερίδια κάτω του 3%. Η Εθνική έχει χάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς τα 

τελευταία χρόνια και από το 31% του ενεργητικού που κατείχε το 1997, 

περιορίστηκε στο 24,13% το 2005, ενώ η Alpha, Eurobank και Πειραιώς 

καλύπτουν με γρήγορους ρυθμούς τη μεγάλη διαφορά που είχαν πριν μερικά 

χρόνια από την Εθνική. Ωστόσο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι έξι μεγαλύτερες 

τράπεζες μαζί, σε όρους κεφαλαιοποίησης, αντιπροσωπεύουν μέγεθος 

ισοδύναμο με μια μεσαία ευρωπαϊκή τράπεζα. Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται 

τα μερίδια αγοράς των ελληνικών εμπορικών τραπεζών για το έτος 2005 

(Πηγή: Greek Banking Review, Eurobank Research).  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΜΕΡΙΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – 2005 (%) 

 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΙΔΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 
(S&P 

Ratings) 

ΕΤΕ 24,13 20,30 28,01 21,86 BBB+ 

Alpha 
Bank 

18,95 18,08 13,16 14,35 BBB+ 

Eurobank 18,90 18,09 16,82 22,92 A- 

Πειραιώς 9,58 10,90 7,81 10,73 BBB+ 

ΑΤΕ 9,15 9,55 12,14 8,78 - 

Εμπορική 8,64 11,03 10,10 7,64 Α * 

Γενική 1,59 1,93 1,69 1,54 - 

Άλλες 9,05 10,14 10,27 12,18 - 

*Η κατάταξη αφορά το 2006, μετά την εξαγορά της τράπεζας από την Credit 

Agricole. Η προηγούμενη κατάταξη ήταν BBB-  
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2.5.  ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ 

 Η πιστωτική επέκταση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά ανήλθε σε 20,6% 

το 2006 (21,8% το Δεκέμβριο 2005). Συγκεκριμένα, ο στεγαστικός και 

καταναλωτικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 25,3% και 23,9% αντίστοιχα το 

2006, σε σχέση με 33,4% και 30,5% αντίστοιχα το Δεκέμβριο 20054 . Τα 

στεγαστικά δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά 22% το 2007 (10,5% στην 

Ευρώπη των 12), ενώ η καταναλωτική πίστη αναμένεται να αυξηθεί κατά 

19,5% το 2007 (5% στην ΕΕ-12). Ο επιχειρηματικός δανεισμός αυξήθηκε κατά 

16,6% το 2006 (14,7 το 2005) και αναμένεται να αυξηθεί κατά 10% το 2007 

(9% στην Ευρώπη των 12). Επιπλέον, τα δάνεια προς τα εγχώρια νοικοκυριά 

ανήλθαν σε 44% του ΑΕΠ το 2006 (από 38% στο τέλος Δεκεμβρίου 2005), σε 

σύγκριση με 59,5% του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη. Συνολικά η πιστωτική 

επέκταση συνέχισε να αναπτύσσεται το 2006 και αναμένεται να μετριαστεί 

σταδιακά το 2007.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

  

  

 Η επέκταση της ζήτησης για πίστωση αποτελεί τον πιο σημαντικό 

παράγοντα που επηρεάζει την ανάπτυξη όχι μόνο του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, αλλά και του συνόλου της οικονομίας.  

 

 
                                                 
4 Alpha Bank, Economic Research Department, April 2007. 
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2.5.1.   Πίστωση νοικοκυριών 

Βάσει της εξέλιξης των δεικτών Στεγαστικών Δανείων προς ΑΕΠ και 

Καταναλωτικής Πίστης προς ΑΕΠ, διαπιστώνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί 

ακόμη το σημείο κορεσμού. Τα τελευταία χρόνια τα στεγαστικά και 

καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 26,3% και 30% αντίστοιχα, 

πολύ γρηγορότερα από ότι το ονομαστικό ΑΕΠ. Συνεπώς, το μερίδιο των 

στεγαστικών δανείων, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε από 9,5% το 2001 σε 

24,9% το 2005, ενώ το μερίδιο των καταναλωτικών δανείων αυξήθηκε από 

4,8% το 2001 σε 12,9% το 2005.  

Oι βασικοί παράγοντες που θα συμβάλλουν στην αύξηση της ζήτησης 

για πίστωση από τα νοικοκυριά είναι οι εξής5 : 

1. Οι θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, η ελληνική οικονομία αναμένεται να επεκταθεί σε 

πραγματικούς όρους. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη που έλαβε χώρα τα 

τελευταία χρόνια δημιούργησε ένα μηχανισμό θετικής 

ανατροφοδότησης, όπου η οικονομική ανάπτυξη αυξάνει την 

αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, κάτι που ακολούθως οδηγεί σε 

περαιτέρω κατανάλωση και υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής 

ανάπτυξης.  

2. Συνολικά, τα ελληνικά νοικοκυριά  χρησιμοποιούν ένα μικρό ποσοστό 

του διαθέσιμου εισοδήματός τους για την αποπληρωμή των χρεών 

τους. Συνεπώς, παρά τη ταχεία πιστωτική επέκταση, τα ελληνικά 

νοικοκυριά μόλις έχουν ξεκινήσει να φτάνουν τα επίπεδα χρέους των 

νοικοκυριών των περισσότερο ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών 

οικονομιών.    

3. Προσφορά καινοτόμων προϊόντων εκ μέρους των τραπεζών. Νέα 

προϊόντα λιανικής, όπως στεγαστικά δάνεια σε νομίσματα χαμηλού 

επιτοκίου (π.χ. Ελβετικό φράγκο) και προπληρωμένες πιστωτικές 

κάρτες, θα διευκολύνουν τη στεγαστική πίστη και θα ενισχύσουν τις 

πωλήσεις μέσω του διαδικτύου.  

                                                 
5 Greek Banking Review, Eurobank Research, November 2006 
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4. Αλλαγές στη φορολογία. Οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των 

ακινήτων για φορολογικούς σκοπούς, προκειμένου να υπολογιστεί ο 

φόρος που αναλογεί στις αγορές και στις μεταβιβάσεις ακινήτων, θα 

προωθήσει την ζήτηση (όπως συνέβη και στο τέλος του 2005).  

5. Αφθονία εγγυήσεων. Η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά 

ιδιόκτητων κατοικιών στην ΕΕ. Αυτό αποτελεί αρνητικό σημάδι για τη 

μελλοντική στεγαστική πίστη, καθώς υποδηλώνει ότι τα περισσότερα 

νοικοκυριά ήδη κατέχουν ένα σπίτι. Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα της 

Eurobank, ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών που ήδη διαθέτουν 

ιδιόκτητη κατοικία δεν είναι ικανοποιημένα με την τρέχουσα κατοικία 

τους και αν είχαν την ευκαιρία θα την άλλαζαν με ένα μεγαλύτερο ή 

καλύτερο σπίτι. Αυτή η πρόθεση τους δίνει τη δυνατότητα να 

χρηματοδοτήσουν μερικώς τη νέα τους κατοικία, χρησιμοποιώντας ως 

εγγύηση την υπάρχουσα.  

6. Μειούμενα κόστη δανεισμού. Ο αυξημένος ανταγωνισμός για νέα 

δάνεια και η επιθυμία των τραπεζών να προωθήσουν νέες μορφές 

δανεισμού, οδήγησαν σε σημαντική μείωση στα κόστη δανεισμού 

συγκεκριμένων προϊόντων, όπως σε δάνεια σταθερού επιτοκίου και σε 

κάποιες μορφές καταναλωτικής πίστης.  

Εντούτοις, υπάρχουν παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

μείωση της ζήτησης για πίστωση από τα νοικοκυριά και είναι οι εξής: 

1. Περισσότερο σφιχτή νομισματική πολιτική θα οδηγήσει σε αύξηση του 

κόστους των υπηρεσιών και θα αλλάξει τη στάση των νοικοκυριών 

απέναντι στον δανεισμό.  

2. Περαιτέρω  μεταβολές στη φορολογία μπορεί να οδηγήσουν την αγορά 

ακινήτων σε στασιμότητα. 

3. Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Ελλάδος (Bank of Greece, 

Households Survey, March 2006), το ποσοστό του χρέους των 

νοικοκυριών που κατέφυγαν σε κάποια μορφή δανεισμού αυξήθηκε 

από 22,8% του διαθέσιμου εισοδήματός τους το 2002 σε 33,5% το 

2005. 
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2.5.2.   Επιχειρηματικός δανεισμός 

Σε αντίθεση με τις εξελίξεις στον δανεισμό των νοικοκυριών, ο ρυθμός 

αύξησης του δανεισμού των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη 

στασιμότητα. Το επίπεδο του επιχειρηματικού δανεισμού, που υπολογίζεται 

στη βάση των επιχειρηματικών δανείων προς τις επιχειρήσεις, έχει παραμείνει 

σχετικά σταθερό, περίπου στο 40% του ΑΕΠ τα τελευταία 6 χρόνια. Αυτό το 

επίπεδο είναι πολύ κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ – 12 (42%), ο οποίος επίσης 

δεν παρουσιάζει σημάδια διακύμανσης. Τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται 

ελαφρώς όταν λάβουμε υπόψη στον επιχειρηματικό δανεισμό τα εταιρικά 

ομόλογα που εκδίδονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις και παρακρατούνται 

από τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτή η κατηγορία 

επιχειρηματικού δανεισμού αποτελεί μια ιδιομορφία του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, που προκύπτει από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που 

προσφέρει η έκδοση επιχειρηματικών ομολόγων. Συνεπώς αυτά τα ομόλογα 

δεν εκδίδονται με την πρόθεση να πωληθούν σε άλλους επενδυτές, αλλά 

εκδίδονται αντί τραπεζικών δανείων. Η σημασία αυτών των ομολόγων ως 

πηγή επιχειρηματικής χρηματοδότησης αυξάνεται σταθερά από 0,5% του 

ΑΕΠ στο τέλος του 2002 σε 5,9% του ΑΕΠ το Μάρτιο του 2006. Η 

ενσωμάτωση των επιχειρηματικών ομολόγων στον τραπεζικό δανεισμό 

αυξάνει τόσο το ποσοστό των επιχειρηματικών δανείων προς το ΑΕΠ σε 

45,5% όσο και τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του επιχειρηματικού δανεισμού από 

10% σε 14%. Μια περαιτέρω ώθηση στον επιχειρηματικό δανεισμό θα δοθεί 

από τις θετικές μακροοικονομικές συνθήκες που αναμένονται για την ελληνική 

οικονομία στο άμεσο μέλλον και στις οποίες αναφερθήκαμε παραπάνω.  

Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 

την εκτίμηση των προοπτικών του επιχειρηματικού δανεισμού είναι η εξέλιξη 

του χρηματοδοτικού ανοίγματος (financing gap, που ορίζεται ως ο συνολικός 

επιχειρηματικός δανεισμός μείον τις αποταμιεύσεις), που υπολογίζεται ως 

ποσοστό του ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις θα 

πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους είτε μέσω εσωτερικά 

παραγόμενων κεφαλαίων (π.χ. παρακρατηθέντα κέρδη) είτα μέσω κεφαλαίων 

που προκύπτουν από έκδοση μετοχών, τραπεζικού δανεισμού, εταιρικών 

ομολόγων κτλ. Η εξέλιξη του χρηματοδοτικού ανοίγματος υποδηλώνει ότι οι 
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ελληνικές επιχειρήσεις χρηματοδοτούν το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεών 

τους χρησιμοποιώντας εσωτερικά κεφάλαια και, κυρίως από το 2000, 

βρίσκονται στη διαδικασία αναδιάρθρωσης των οικονομικών τους 

καταστάσεων και μείωσης της εξάρτησής τους από εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

 

 

2.6.  ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 Οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιούν τις καταθέσεις τους 

για περαιτέρω επέκταση, δεδομένου ότι ο λόγος των δανείων προς τις 

καταθέσεις τους ανέρχεται σε 90%, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ – 12 

προσεγγίζει το 113%. Το ποσοστό των αποταμιεύσεων των ελληνικών 

νοικοκυριών (6% του διαθέσιμου εισοδήματος) είναι σημαντικά χαμηλότερο 

από το μέσο όρο της ΕΕ – 12 (περίπου 15%),περιορίζοντας την ικανότητα 

των ελληνικών τραπεζών να επεκτείνουν μελλοντικά τις καταθέσεις τους. Οι 

καταθέσεις αποτελούν ακόμη την κύρια πηγή χρηματοδότησης (περίπου 87% 

των συνολικών κεφαλαίων και το 2000 και το 2005), όμως τα κεφάλαια που 

προκύπτουν από τις χρηματαγορές (13,2% το 2000 έναντι 0,7% το 2005) 

έχουν αντικατασταθεί από μεσοπρόθεσμα χρεόγραφα (0,2% το 2000 έναντι 
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12,5% το 2005). Βραχυπρόθεσμα η ικανότητα των ελληνικών τραπεζών να 

ανταπεξέρχονται στη νέα ζήτηση για δάνεια, είτε από νοικοκυριά είτε από 

επιχειρήσεις, εξαρτάται από το βαθμό ρευστότητας του τραπεζικού 

συστήματος. Παρατηρώντας την ιστορική εξέλιξη του λόγου Δάνεια προς 

Καταθέσεις, διαπιστώνουμε ότι ενώ οι ελληνικές τράπεζες είναι πολύ 

αποτελεσματικές στην μετατροπή των αποταμιεύσεων σε δάνεια, το τρέχον 

ποσό των οφειλόμενων δανείων είναι περίπου το 90% των διαθέσιμων 

καταθέσεων, όταν το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ – 12 είναι 113%. 

Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, η ικανότητα επέκτασης του τραπεζικού 

συστήματος εξαρτάται από την ικανότητά του να προσελκύσει περαιτέρω 

καταθέσεις. Υπό αυτή τη βάση, υπάρχουν ανησυχητικές ενδείξεις που 

προκύπτουν από το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, δηλαδή το 

ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών που αποταμιεύεται. 

Το ποσοστό αυτό για τα ελληνικά νοικοκυριά παρουσίασε καθοδικές τάσεις 

από το 1995 και σήμερα ανέρχεται σε 6%, αρκετά χαμηλότερα από το μέσο 

όρο της ΕΕ – 12 (15%). Εντούτοις, παρά την παραπάνω μείωση, το ποσοστό 

των καταθέσεων προς το ΑΕΠ παρέμεινε σταθερό και ανέρχεται σε 91%, 

οριακά μεγαλύτερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης (88%).  

 Εξετάζοντας τη σύνθεση των πηγών χρηματοδότησης, παρατηρούμε 

ότι οι τράπεζες δεν μπόρεσαν να αντικαταστήσουν τις καταθέσεις με άλλες 

πηγές χρηματοδότησης. Το μερίδιο των καταθέσεων επί της συνολικής 

χρηματοδότησης έχει παραμείνει διαχρονικά σταθερό μεταξύ του 2000 και 

2005 περίπου στο 86%. Αντίθετα, όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι 

ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να αντικαταστήσουν πηγές βραχυπρόθεσμης 

χρηματοδότησης (χρηματαγορά – ληκτότητα μικρότερη του έτους) με 

μεσοπρόθεσμα (ληκτότητα 3 έως 5 έτη) χρεόγραφα και ομόλογα. Πρόσφατα, 

οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν και περισσότερο 

πολύπλοκες τεχνικές τιτλοποίησης απαιτήσεων (securitization techniques) ως 

πηγή χρηματοδότησης (1,83% του συνολικού κεφαλαίου το 2005).   
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2.7.  ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

 Το εισόδημα από τόκους αποτελεί το 70% του συνολικού λειτουργικού 

εισοδήματος των ελληνικών τραπεζών, σε αντίθεση με την Ευρωζώνη όπου 

το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 50%. Τα επιτόκια δανεισμού  είναι 

μεγαλύτερα, αλλά συγκλίνουν με το μέσο όρο της ΕΕ – 12, ενώ τα επιτόκια 

καταθέσεων βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με αυτά της ΕΕ. Το καθαρό 

περιθώριο επιτοκίου (NIM – Net Interest Margin) ανέρχεται σε 3,5%, επίπεδο 

κατά 1,53% υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης στο τέλος του 2006. 

Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό μη 

εξυπηρετούμενων δανείων (NPL: non-performing loans)6,  6,3%, σε σύγκριση 

με το μέσο όρο της ΕΕ (2,7%). Επιπλέον, ενώ η ρευστότητα μειώνεται, η 

κεφαλαιακή επάρκεια είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η κερδοφορία των ελληνικών 

τραπεζών και τραπεζικών ομίλων διατηρήθηκε σε ικανοποιητικό επίπεδο το 

2006, επί τέταρτο συνεχές έτος, υποβοηθούμενη από το πρόσφορο εγχώριο 

μακροοικονομικό περιβάλλον, τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση, την 

ευνοϊκή χρηματιστηριακή συγκυρία, την αυξανόμενη θετική συμβολή των 
                                                 
6 Το ποσοστό αναφέρεται σε δανειολήπτες που έχουν ήδη αθετήσει κάποια υποχρέωση 
πληρωμής. Δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στον εν δυνάμει κίνδυνο που υπάρχει στα 
χαρτοφυλάκια των τραπεζών και δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί, και ο οποίος μπορεί να 
είναι υψηλός σε συνθήκες πιστωτικής επέκτασης. Ακόμη δεν παρέχει καμία 
πληροφόρηση για το μέρος της συνολικής απαίτησης που μπορεί να ανακτηθεί 
(Βλασόπουλος, Μπρισίμης, 2007).  
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θυγατρικών εταιριών των τραπεζών στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη 

συγκράτηση του λειτουργικού κόστους (τα γενικά βιομηχανικά έξοδα προς το 

σύνολο του ενεργητικού μειώθηκαν κατά 12,5%)7 . Ωστόσο, η υψηλή 

κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών δεν αφορά όλες τις τράπεζες. Η 

Εμπορική Τράπεζα, υπό τη νέα διοίκηση, ανακοίνωσε ότι το καθαρό 

αποτέλεσμα του ομίλου για το 2006, συνυπολογίζοντας το συνολικό ύψος των 

προβλέψεων και φόρων, ήταν ζημιογόνο κατά € 234,7 εκ. επιπλέον, η ΑΤΕ 

προχώρησε το 2005 σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά € 1.192 εκ. 

στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε πλήρως το δικαιώματά του (84,5%) 

σε τιμή εκδόσεως μόλις € 2 ανά μετοχή. Αυτό συνέβη για να αντιμετωπιστεί η 

μείωση της καθαρής θέσης. Ο συνολικός δείκτης των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων για την ΑΤΕ ανήλθε σε 10,7% στο τέλος του 2006. Τέλος και η Γενική 

Τράπεζα ανακοίνωσε ζημίες € 79,4% το 2006, ενώ τα αποτελέσματά της ήταν 

ζημιογόνα και το 2005 (€ 16 εκ.).  

 

 

2.7.1.   Έσοδα 

 Πριν το 2000, οι ελληνικές τράπεζες επωφελήθηκαν από την άνοδο του 

χρηματιστηρίου προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους από την 

έκδοση μετοχών και από προμήθειες που σχετίζονται με τραπεζικές 

επενδύσεις. Μετά την έκρηξη της φούσκας του χρηματιστηρίου το 1999, οι 

ελληνικές τράπεζες επαναπροσδιόρισαν την στρατηγική τους σε ότι αφορά τα 

δάνεια λιανικής τραπεζικής και σήμερα τα καθαρά έσοδα από τόκους 

αποτελούν περίπου το 70% του συνολικού λειτουργικού εισοδήματος τους. Το 

καθαρό εισόδημα από προμήθειες αποτελεί ένα επιπλέον 18,8%, ενώ το 

εισόδημα από λοιπές πηγές αποτελεί το υπόλοιπο 8,2%. Αντίθετα, άλλες 

ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν υιοθετήσει ένα περισσότερο διαφοροποιημένο 

επιχειρηματικό μοντέλο, όπου τα έσοδα από τόκους αποτελούν μόλις το 50% 

του συνολικού λειτουργικού εισοδήματός τους, το εισόδημα από προμήθειες 

26,4% και τα λοιπά εισοδήματα για 24,6%.  

 

                                                 
7 Ετήσια Έκθεση Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 2007. 
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2.7.2.   Επιτόκια δανεισμού και καταθέσεων 

Τα τραπεζικά επιτόκια στην Ελλάδα έχουν ακολουθήσει πτωτική 

πορεία από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας. Συγκεκριμένα, το επιτόκιο 

των δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια προς τις επιχειρήσεις ανήλθε σε 

7,35% στο τέλος του 2006 από 26,4% στο τέλος του 1994. Το επιτόκιο 

καταθέσεων ταμιευτηρίου μειώθηκε σε 1,09% στο τέλος του 2006 από 15,1% 

στο τέλος του 1994. Αυτή η πορεία οφείλεται στη διαδικασία ονομαστικής 

σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας, προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξή της 

στην ΟΝΕ, στη νομισματική σταθερότητα που απολαμβάνει η χώρα ως μέλος 

της Ευρωζώνης, αλλά και στην απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος που ολοκληρώθηκε την περίοδο αυτή.   

Ο βασικός λόγος κυριαρχίας των εσόδων από τόκους στο εισόδημα 

των ελληνικών τραπεζών είναι το γεγονός ότι τα ελληνικά επιτόκια δανεισμού, 

παρά τη σημαντική τους μείωση εξακολουθούν να είναι υψηλότερα από το 

μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το σταθμισμένο επιτόκιο των στεγαστικών 

δανείων ανέρχεται στο 4,96% (Ιούλιος 2006), περίπου 40 μονάδες βάσης 

πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ – 12. Ένα παρόμοιο άνοιγμα παρατηρείται και 

στα επιτόκια των επιχειρηματικών δανείων, όπου ο ελληνικός μέσος όρος 

είναι 5,7% (Ιούλιος 2006), ενώ της Ευρωζώνης 4,44%. Ωστόσο, η πιο 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΕΕ έγκειται στα επιτόκια 

των καταναλωτικών δανείων, με τα ελληνικά να ανέρχονται 10,36% (Ιούλιος 

2006) και το μέσο όρο της ΕΕ στο 6,86%. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν 

στραφεί στα καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, προκειμένου να 

επωφεληθούν από τη μεγάλη ζήτηση και τα υψηλά επιτόκια αυτών των 

κατηγοριών. Έτσι, το 2005, τα στεγαστικά δάνεια αποτελούσαν το 32,2% του 

χαρτοφυλακίου δανείων τους (από 19% το 2000) και η καταναλωτική πίστη το 

16,5% (από 9,6% το 2000). Αντίθετα, το μερίδιο των επιχειρηματικών δανείων 

μειώθηκε από 71,4% το 2000, σε 51,1% το 2005.  

Στον πίνακα 4 παρουσιάζεται η σύγκριση των ελληνικών επιτοκίων 

τραπεζικών χορηγήσεων με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης για το Νοέμβριο 

2006 (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, 2007).   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4 
 

 Ελλάδα Ευρωζώνη 

Στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο 

ή επιτόκιο σταθερό ως 1 έτος 
4,5% 4,31% 

Στεγαστικά δάνεια με επιτόκιο σταθερό από 

1 και έως 5 έτη 
4,4% 8 4,49% 

Καταναλωτικά δάνεια με κυμαινόμενο 

επιτόκιο ή επιτόκιο σταθερό ως 1 έτος 
8,19% 7,66% 

Καταναλωτικά δάνεια με επιτόκιο σταθερό 

από 1 έως 5 έτη 
9,04% 6,16% 

Καταναλωτικά δάνεια χωρίς 

προκαθορισμένη διάρκεια 
14,48% 10,76% 9

Δάνεια προς επιχειρήσεις μέχρι € 1 εκ. με 

κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο σταθερό 

έως 1 έτος 

6,15% 5% 

Δάνεια προς επιχειρήσεις υψηλότερα του  

€ 1 εκ. με κυμαινόμενο επιτόκιο ή επιτόκιο 

σταθερό έως 1 έτος 

4,94% 4,31% 

 

 

Οι παραπάνω διαφορές οφείλονται στους εξής παράγοντες: 

 Το κόστος των χρησιμοποιούμενων κεφαλαίων των ελληνικών 

τραπεζών είναι υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος των μεγάλων 

ευρωπαϊκών τραπεζών. Τα επιτόκια καταθέσεων ταμιευτηρίου και τα 

επιτόκια προθεσμίας στην Ελλάδα είναι κατά 0,18% και ,016% 

αντίστοιχα υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επίσης το 

κόστος χρηματοδότησης από τη διατραπεζική αγορά της Ευρωζώνης 

και τις αγορές ομολόγων είναι συχνά υψηλότερο για τις ελληνικές 

                                                 
8 Δηλαδή στην Ελλάδα η ζήτηση στεγαστικών δανείων έχει μετατοπιστεί προς δάνεια 
αυτής της κατηγορίας έναντι των δανείων μεταβλητού επιτοκίου. 
9 Η διαφορά αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στα δάνεια αυτής της κατηγορίας στην 
Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται κυρίως τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, ενώ στις 
άλλες χώρες της Ευρωζώνης συμπεριλαμβάνονται κυρίως καθαρά καταναλωτικά 
δάνεια (Τράπεζα της Ελλάδος).  
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τράπεζες, λόγω και του χαμηλότερου βαθμού πιστοληπτικής 

ικανότητας της Ελλάδας. Επιπλέον, και το κόστος των ιδίων κεφαλαίων 

πολλών ελληνικών τραπεζών είναι υψηλότερο, λόγω και του 

μικρότερου μεγέθους και βάθους του ελληνικού χρηματιστηρίου.  

 Λίγες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι αξιολογημένες για την 

πιστοληπτική τους ικανότητα, ενώ όσες έχουν βαθμολογηθεί 

εμφανίζουν χαμηλότερο βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας από ότι 

επιχειρήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό 

αποδεικνύεται και από το υψηλό ποσοστό των επιχειρηματικών 

δανείων σε καθυστέρηση (6% έναντι 2,9% στην Ευρωζώνη).  

 Το κόστος διεκπεραιώσεως των διοικητικών και δικαστικών 

παρεμβάσεων, η χρονοβόρα διαδικασία επίλυσης δικαστικών 

διαφορών και το απαρχαιωμένο πτωχευτικό δίκαιο που ισχύει στην 

Ελλάδα, επιβαρύνουν το κόστος των δανείων πολύ περισσότερο από 

ότι στις χώρες της Ευρωζώνης.  

 Το λειτουργικό κόστος των ελληνικών τραπεζών είναι υψηλότερο από 

ότι στις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης.  

Η δυνατότητα των ελληνικών τραπεζών να τιμολογούν ικανοποιητικά 

κάθε υπηρεσία που παρέχουν στους πελάτες τους και να πραγματοποιούν 

έσοδα από αυτή την παροχή μέσω προμηθειών και όχι μέσω του περιθωρίου 

επιτοκίου είναι ακόμη περιορισμένη.  

Από την άλλη μεριά, τα επιτόκια καταθέσεων έχουν συγκλίνει με τα 

επίπεδα της ΕΕ. Τα επιτόκια καταθέσεων των ελληνικών νοικοκυριών 

ανέρχονται σε 1,87%, 29 μονάδες βάσης πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ – 12 

(Ιούλιος 2006), ενώ τα επιτόκια καταθέσεων για τις επιχειρήσεις ανέρχονται σε 

1,8%, οριακά πάνω από τα επίπεδα της ΕΕ.  

Τα επιτόκια καταθέσεων στο τέλος Νοεμβρίου 2006 στην Ελλάδα και την 

Ευρωζώνη είναι τα εξής (Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, 2007): 
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 Ελλάδα Ευρωζώνη

Καταθέσεις μιας ημέρας10 1,09% 0,91% 

Καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος 3,26% 3,1% 

 

Σε ότι αφορά τις καταθέσεις μιας ημέρας, ο ανταγωνισμός των ελληνικών 

τραπεζών εντείνεται συνεχώς, και εκτός των υψηλών επιτοκίων παρέχονται 

και σημαντικές υπηρεσίες στους πελάτες (χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, 

επιταγές, πάγιες πληρωμές, διαχείριση μισθοδοσίας κτλ.). Οι Έλληνες δίνουν 

μεγάλη σημασία στη δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης και στις άλλες 

υπηρεσίες που προσφέρονται από τους λογαριασμούς καταθέσεων αυτής της 

κατηγορίας. Για το λόγο αυτό διατηρούν μεγάλο ποσοστό των αποταμιεύσεών 

τους στους λογαριασμούς αυτούς αντί σε καταθέσεις προθεσμίας ή άλλα 

χρηματοοικονομικά μέσα υψηλότερης απόδοσης. Σε ότι αφορά τις καταθέσεις 

με συμφωνημένη διάρκεια ενός έτους, τα επιτόκια στην Ελλάδα είναι 

υψηλότερα, αλλά χωρίς σημαντική απόκλιση από τα αντίστοιχα των 

περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία τα επιτόκια καταθέσεων ταμιευτηρίου 

και προθεσμίας στην Ελλάδα είναι ή υψηλότερα ή στο ίδιο επίπεδο με τα 

επιτόκια στις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψη το 

σταθμισμένο μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (προθεσμίας και 

ταμιευτηρίου) σε κάθε χώρα, παίρνουμε μια διαφορετική εικόνα. Σύμφωνα με 

μελέτη της ΕΚΤ (Σεπτέμβριος 2006), το μέσο επιτόκιο των συνολικών 

καταθέσεων στην Ελλάδα για την περίοδο Ιανουαρίου 2003 – Μαΐου 2006, 

σταθμισμένο ως προς το υπόλοιπο των καταθέσεων της κάθε κατηγορίας, 

ανέρχεται σε 1,26% και είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο σε πολλές χώρες 

της Ευρωζώνης. Το γεγονός οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε,  στην 

προτίμηση των ελλήνων καταθετών να διατηρούν τα χρήματά τους σε 

καταθέσεις ταμιευτηρίου με δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης και άλλων 

πρόσθετων υπηρεσιών. Στην περίοδο Ιανουαρίου 2003 – Μαΐου 2006, το 

76% των καταθέσεων στην Ελλάδα ήταν καταθέσεις μιας ημέρας με επιτόκιο 

χαμηλό μεν, αλλά υψηλότερο από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Στις 

περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης οι καταθέτες επιλέγουν κατά 65% 
                                                 
10 Συμπεριλαμβάνονται οι καταθέσεις όψεως, οι τρεχούμενοι λογαριασμοί και οι 
καταθέσεις απλού ταμιευτηρίου (Τράπεζα της Ελλάδος).  
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καταθέσεις προθεσμίας με υψηλό μεν επιτόκιο, αλλά χαμηλότερο από το 

αντίστοιχο στην Ελλάδα.  

Η προτίμηση των ελλήνων καταθετών για τις καταθέσεις ταμιευτηρίου 

οφείλεται στους παρακάτω λόγους: 

 Οι συναλλαγές στην Ελλάδα βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε 

μετρητά (cash economy). 

 Υπάρχει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία σε σχέση με 

άλλες χώρες της Ευρωζώνης. 

 Υπάρχει μικρότερη τάση για διαχείριση χαρτοφυλακίου με στόχο την 

επίτευξη καλύτερων συνδυασμών κινδύνου – απόδοσης.  

Η χρήση του λογαριασμού ταμιευτηρίου αναμένεται να περιορισθεί σταδιακά 

τα επόμενα έτη, με την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και του 

χρηματοοικονομικού συστήματος της χώρας. Οι επενδυτές προκειμένου να 

αποκομίσουν θετικές πραγματικές αποδόσεις, αναμένεται να στραφούν 

σταδιακά σε περισσότερο σύνθετα επενδυτικά προϊόντα (όπως καταθέσεις 

προθεσμίας, τραπεζικά ομόλογα, προϊόντα εγγυημένου κεφαλαίου, αμοιβαία 

κεφάλαια κτλ.).  

Ένα σημαντικό ζήτημα σε ότι αφορά τον προσδιορισμό των ελληνικών 

επιτοκίων είναι και αυτό της διαθέσιμης πληροφόρησης για την αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων δανειοληπτών από τα 

πιστωτικά ιδρύματα (Βλασόπουλος, Μπρισίμης, 2007).  Οι τράπεζες μέσω της 

πρόσβασης σε πληρέστερη πληροφόρηση, έχουν τη δυνατότητα να 

εκτιμήσουν και να τιμολογήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρά την πρόοδο των τελευταίων 

ετών με τις πρωτοβουλίες της Τειρεσίας Α.Ε., εξακολουθούν να υπάρχουν 

περιορισμοί στη διαθεσιμότητα πληροφοριών για την οικονομική 

συμπεριφορά των φυσικών και νομικών προσώπων. Τα συστήματα 

πληροφόρησης λειτουργούν ελάχιστα έτη στην Ελλάδα και απαιτείται χρόνος 

ώστε να καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διάκριση μεταξύ δανειζόμενων με 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό πιστωτικού κινδύνου. Όπως προκύπτει και 

από το παρακάτω διάγραμμα, η σχετική κάλυψη στην Ελλάδα είναι μικρότερη 

από ότι στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, με την εξαίρεση της Γαλλίας 

και της Φιλανδίας.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5 
 

 

 

 

 

2.7.3.    Περιθώρια επιτοκίων 

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου των ελληνικών τραπεζών το 2006 

ανέρχεται σε 3,3%, σημαντικά πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ (1,3%). Ο 

βασικός λόγος αυτής της διαφοράς είναι η έμφαση που έδωσαν οι ελληνικές 

τράπεζες στους πιο κερδοφόρους τομείς των δραστηριοτήτων τους. 

Απομάκρυναν από τα χαρτοφυλάκιό τους τα κρατικά ομόλογα χαμηλής 

απόδοσης και στράφηκαν σε λιανικό και κυρίως καταναλωτικό δανεισμό. Ένα 

επιπρόσθετο όφελος από την παραπάνω επικέντρωση στη λιανική τραπεζική, 

αποτελεί το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ένα τα υψηλότερα 

ποσοστά παρακρατηθέντων κερδών (recurring earnings) στην ΕΕ. Γενικά, το 

περιθώριο επιτοκίου εμφανίζει πτωτική τάση και την περίοδο 2001 – 2005 

μειώθηκε κατά 1,21% (Τράπεζα της Ελλάδος).   
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2.7.4.   Κόστη 

Οι κύριες πηγές εξόδων για τις ελληνικές τράπεζες σχετίζονται με τα 

κόστη δημιουργίας του δικτύου λιανικής τους, τις χαμηλές εισπράξεις του 

δικτύου αυτού, το υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα 

υψηλά κόστη κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών.  Πιο συγκεκριμένα: 

 Η έμφαση στην επέκταση των δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής 

από το 1999 και μετά, οδήγησε σε αρχική αύξηση του λόγου του 

κόστους προς το εισόδημα, που έφτασε τα επίπεδα της Ευρωζώνης το 

2002, αλλά μειώνεται από τότε.  

 Τα χαμηλά έσοδα από το δίκτυο λιανικής. Η συνολική επίδοση των 

ελληνικών τραπεζών επηρεάζεται αντίστροφα από το μικρό ποσοστό 

εργασιών που διενεργείται από τα υποκαταστήματά τους. ενδεικτικό 

αυτής της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο ελληνικός τραπεζικός 

τομέας έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά περιουσιακών στοιχείων 

ανά εργαζόμενο. Συγκεκριμένα, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται στα 

€ 3,8 εκ. στην Ελλάδα, στα € 6,98 εκ. στην Ισπανία, € 6,5 εκ. στην 

Πορτογαλία και € 16,1 εκ. στην Ιρλανδία (ο μέσος όρος της ΕΕ – 25 

είναι € 10,2 εκ.).  

 Υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Μια αρνητική πλευρά 

της απότομης πιστωτικής επέκτασης είναι η αναπόφευκτη αύξηση των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων και προμηθειών. Πράγματι, ο ελληνικός 

τραπεζικός τομέας έχει παρουσιάσει επανειλημμένα ένα από τα 

υψηλότερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων προς συνολικά 

δάνεια στην ΕΕ. Το 2005, αποτέλεσαν το 6,3% του συνόλου των 

δανείων, ποσοστό περίπου διπλάσιο από το μέσο όρο της ΕΕ (2,7%). 

Τα μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 3,6% του 

συνόλου των στεγαστικών δανείων, ενώ τα καταναλωτικά και 

επιχειρηματικά μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανήλθαν σε 7,8% και 7,1% 

αντίστοιχα. Ως αποτέλεσμα, το 2005, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό ζημιών από προμήθειες δανείων 

προς καθαρά έσοδα τόκων, με 18,7%.  

 Χρονοβόρες νομικές διαδικασίες πτώχευσης μειώνουν την αξία των 

εγγυήσεων σε περίπτωση μη αποπληρωμής. 
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 Υψηλό κόστος κεφαλαίου. Εξαιτίας του μικρότερου μεγέθους και της 

χαμηλότερης πιστοληπτικής κατάταξης, οι ελληνικές τράπεζες 

αντιμετωπίζουν υψηλότερα κόστη τόσο ιδίων όσο και ξένων 

κεφαλαίων. Αυτό το πρόβλημα συνδυάζεται και με το γεγονός ότι οι 

ελληνικές τράπεζες είναι αναγκασμένες να παρακρατούν μεγαλύτερα 

ποσά βάσει των Πυλώνων 1 και 2 της Κεφαλαιακής Επάρκειας.   

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί τα 

τελευταία έτη, χαρακτηρίζεται από τα υψηλότερα λειτουργικά έξοδα, ως 

ποσοστό του συνολικού ενεργητικού, μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης 

(Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, 2005). Το γεγονός αυτό οφείλεται κυρίως 

στην ισχύουσα τραπεζική εργατική νομοθεσία, που καθιστά ουσιαστικά 

απαγορευτικό το κόστος αναπροσαρμογής ή μετακίνησης προσωπικού 

συμφώνα με τις ανάγκες που προκύπτουν (π.χ. στην τεχνολογική πρόοδο ή 

στη ζήτηση χρηματοοικονομικών προϊόντων). Ένας επιπρόσθετος λόγος είναι 

η περιορισμένη δυνατότητα των πελατών και του ισχύοντος οργανωτικού και 

θεσμικού πλαισίου για τη χρήση εναλλακτικών (χαμηλότερου κόστους) 

δικτύων διανομής των τραπεζικών προϊόντων. Τέλος τα υψηλά λειτουργικά 

κόστη οφείλονται και στο μεγάλο πλήθος και στο μικρό μέγεθος των 

τραπεζικών λογαριασμών χορηγήσεων και καταθέσεων. Το μικρό μέγεθος 

των τραπεζών στην Ελλάδα δεν τους επιτρέπει να εκμεταλλευτούν πλήρως τις 

οικονομίες κλίμακας που χαρακτηρίζουν τη διαδικασία τραπεζικής 

διαμεσολάβησης. Λόγω του μικρού μέσου ύψους των καταθέσεων και των 

δανείων, οι τράπεζες επιβαρύνονται με υψηλότερα λειτουργικά έξοδα, καθώς 

απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός τραπεζικών συναλλαγών για ένα δεδομένο 

ύψος καταθέσεων ή δανείων. Να σημειώσουμε ότι και η φορολογική 

επιβάρυνση των ελληνικών τραπεζών είναι υψηλότερη από ότι στις άλλες 

χώρες της Ευρωζώνης.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6  
 

 
 

 

2.7.5.   Ρευστότητα και κεφαλαιακή επάρκεια 

Το ποσοστό των δανείων προς τις καταθέσεις του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος ανέρχεται στο 90%, παρέχοντας τη δυνατότητα στις 

ελληνικές τράπεζες να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο δανείων τους. 

ταυτόχρονα όμως, η απομάκρυνση από ρευστοποιήσιμα προϊόντα 

χρηματαγοράς (κυρίως κυβερνητικές ομολογίες) και η επιλογή μη 

ρευστοποιήσιμων  δανείων μεγαλύτερης ληκτότητας, οδήγησε σε μια συνεχή 

μείωση των ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων προς τις καταθέσεις. 

Το ποσοστό βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, από 51% το 1998, μειώθηκε 

στο 13,6% το 2005, οριακά χαμηλότερο από το μέσο όρο της ΕΕ-12.  

Εντούτοις, παρά την πιστωτική τους επέκταση και τα υψηλά ποσοστά 

μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να 

βελτιώνουν το επίπεδο της κεφαλαιακής τους επάρκειας. Ο Δείκτης 

Κεφαλαιακής Επάρκειας των ελληνικών τραπεζών παρέμεινε ικανοποιητικός 

και σημαντικά υψηλότερος του ελάχιστου απαιτούμενου επιπέδου (8%), τόσο 

σε επίπεδο τράπεζας όσο και σε επίπεδο τραπεζικών ομίλων (13,6% και 
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12,2% αντίστοιχα)11 . Μεταξύ του 2000 και του 2005, οι ελληνικές τράπεζες 

δεν αύξησαν μόνο την κεφαλαιακή τους επάρκεια, αλλά ταυτόχρονα 

βελτίωσαν τη σύνθεση της κεφαλαιακής τους βάσης. Το ποσοστό των κοινών 

και προνομιούχων μετοχών αυξήθηκε από 55,9% το 2000 σε 61,8% το 2005. 

Το ποσοστό των παρακρατηθέντων κερδών αυξήθηκε από 4,6% σε 5,4%. Οι 

ελληνικές τράπεζες επωφελήθηκαν από τη βελτίωση της πιστωτικής τους 

κατάταξης, αλλά και από την εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω 

της υιοθέτησης του ευρώ, προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια από τις 

ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων. Το ποσοστό του χρέους μειωμένης 

εξασφάλισης (subordinated debt) αυξήθηκε από 5% του συνολικού κεφαλαίου 

το 2000 σε 21% το 2006, ενώ οι ελληνικές τράπεζες εξέδωσαν και μικρά ποσά 

υβριδικού κεφαλαίου, που ανέρχεται σε 0,17% του συνολικού.  

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

 

 

                                                 
11 Ετήσια Έκθεση Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος, 2007. 
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2.7.6.   Απόδοση επί των περιουσιακών στοιχείων (ROA) και των ιδίων 

κεφαλαίων (ROE) 

 Τα δεδομένα σχετικά με την απόδοση επί των περιουσιακών στοιχείων 

(Return on Assets – ROA) και την απόδοση επί των ιδίων κεφαλαίων (Return 

on Equity – ROE) χαρακτηρίζονται από μεταβλητότητα. Όπως παρατηρούμε 

στον πίνακα 5, παρά τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τα σημαντικά 

περιθώρια επιτοκίου που κερδίζουν οι τράπεζες από τα δάνεια, τόσο το ROA 

όσο και το ROE εμφανίζουν μειούμενη τάση από το 2001 ως το 2004. Εκτός 

από τη Γερμανία, το ROA και το ROE όλων των άλλων κρατών του δείγματος 

παρουσιάζει μικρό βαθμό διασποράς. Το 2005, το εύρος του ROA αυτών των 

κρατών είναι μεταξύ 0,6% και 1% και του ROE μεταξύ 11,4% και 16,9%, με τις 

ισπανικές, τις πορτογαλικές και τις ελληνικές τράπεζες να αποτελούν το άνω 

όριο του εύρους.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 ΑΥΣΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ROA) 

2001 0,5 0,5 0,2 1,0 0,5 1,0 1,0 

2002 0,7 0,5 0,1 0,5 0,4 0,6 0,9 

2003 0,7 0,4 -0,1 0,6 0,4 0,8 0,9 

2004 0,8 0,5 0,1 0,3 0,6 1,2 0,9 

2005 0,8 0,6 0,2 0,9 0,7 1,0 1,0 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) 

2001 9,8 9,6 4,6 12,4 9,1 17,8 13,5 

2002 5,4 9,1 2,9 6,8 6,4 11,8 12,1 

2003 6,3 8,5 -1,5 8,9 6,7 16,1 13,2 

2004 9,3 10,6 1,9 5,6 10,7 20,5 14,1 

2005 11,4 11,9 3,5 16,2 13,3 16,9 16,9 

Πηγή: IMF 
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Το 2005, οι ελληνικές τράπεζες ενίσχυσαν τις αποδόσεις τους κυρίως 

αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά τους (τα ΓΒΕ προς το σύνολο του 

ενεργητικού μειώθηκε κατά 12,5%). Μια επιπρόσθετη πηγή κερδοφορίας ήταν 

τα non-recurring προϊόντα, τα οποία το 2005 είχαν θετική συνεισφορά (18% 

αύξηση), κυρίως λόγω πώλησης συμμετοχών σε θυγατρικές εταιρίας. Οι 

ελληνικές τράπεζες μείωσαν επίσης το ποσοστό των προμηθειών προς το 

σύνολο του ενεργητικού κατά 4,7%. Αντίθετα, το εισόδημα από τόκους 

μειώθηκε το 2005 ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού κατά 7,1%.  

 

 

2.8.  ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ 

 Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν πλέον 

ισχυρές μακροοικονομικές μεταβλητές. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος 

ενισχύει την κατανάλωση των νοικοκυριών και τη ζήτηση για πίστωση. Οι 

ελληνικές τράπεζες ελέγχουν το 14,3% των τραπεζικών περιουσιακών 

στοιχείων στη Ρουμανία, το 16,3% στη Σερβία, το 28,3% στη Βουλγαρία, το 

32% στην Αλβανία και το 3,5% στην Τουρκία. Ωστόσο, εκτός από την Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος, η συνεισφορά της Νέας Ευρώπης στα αποτελέσματα των 

ελληνικών τραπεζών δεν είναι σημαντική.  

Σε μια προσπάθεια να διαφοροποιήσουν τις πηγές εισοδήματος και την 

κερδοφορία τους, οι ελληνικές τράπεζες έχουν επενδύσει ένα σημαντικό 

ποσοστό του κεφαλαίου τους στην απόκτηση χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 

σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (Νέα Ευρώπη). Οι λόγοι 

που οδήγησαν τις ελληνικές τράπεζες σε αυτήν την κίνηση είναι οι εξής: 

o Σημαντική βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών. Μετά από 

μακρά περίοδο οικονομικής αναδόμησης, αυτές οι χώρες έχουν 

επιτύχει υψηλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης. Κατόρθωσαν να 

προσελκύσουν μια σημαντική ροή χαρτοφυλακίου και ξένες 

επενδύσεις, προκειμένου να βελτιώσουν την παραγωγική τους 

δυναμικότητα και να εκσυγχρονίσουν την υποδομή τους. 
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o Υψηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης. Η βελτίωση των 

μακροοικονομιών συνθηκών αύξησε την ανάγκη για νέες επενδύσεις, οι 

οποίες (δεδομένης της υπανάπτυξης του χρηματιστηρίου) 

χρηματοδοτούνται από τραπεζικά δάνεια. Ταυτόχρονα, η αύξηση του 

διαθέσιμου εισοδήματος και η επιθυμία ανύψωσης του βιοτικού 

επιπέδου έχουν δώσει ώθηση στην κατανάλωση των νοικοκυριών. 

Αυτή η ζήτηση, σε συνδυασμό με την πτώση των τοπικών επιτοκίων 

και τη δυνατότητα δανεισμού σε ξένο νόμισμα, οδήγησε σε ένα ρυθμό 

πιστωτικής ανάπτυξης χωρίς προηγούμενο. Η ζήτηση για πίστωση 

παρέχει στις τράπεζες τη δυνατότητα επέκτασης των χαρτοφυλακίων 

δανείων τους και την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους στις τοπικές 

οικονομίες.    

o Εκτεταμένα προγράμματα ιδιωτικοποιήσεων. Εξαιτίας των τραπεζικών 

κρίσεων που έπληξαν τις οικονομίες τους, οι τοπικές κυβερνήσεις 

κατανόησαν την ανάγκη ανοίγματος των τραπεζικών τους συστημάτων 

σε ξένα κεφάλαια και τεχνογνωσία. Αυτά τα προγράμματα 

ιδιωτικοποιήσεων είναι τόσο εκτεταμένα και η ζήτηση των ξένων 

επενδυτών τόσο υψηλή, που στις περισσότερες χώρες το μεγαλύτερο 

ποσοστό του τραπεζικού συστήματος ελέγχεται ήδη από ξένες 

τράπεζες.  

Δεδομένων των στενών πολιτιστικών και οικονομικών δεσμών της 

Ελλάδας με αυτές τις χώρες, οι ελληνικές τράπεζες βρήκαν την ευκαιρία να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα αυτού 

του γεγονότος οι ελληνικές τράπεζες ελέγχουν το 14,3% των τραπεζικών 

περιουσιακών στοιχείων στη Ρουμανία, το 16,3% στη Σερβία, το 28,3% στη 

Βουλγαρία, το 32% στην Αλβανία και το 3,5% στην Τουρκία, όπως φαίνεται 

και στον παρακάτω πίνακα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

 
ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Π.Γ.Δ.Μ. 40,1 54 1.135 

ΑΛΒΑΝΙΑ 32,0 36 408 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 28,3 316 3.965 

ΣΕΡΒΙΑ 16,3 194 2.842 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 14,3 266 5.744 

ΚΥΠΡΟΣ 12,6 57 1.019 

ΤΟΥΡΚΙΑ 3,5 263 7.529 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0,9 25 695 

 Πηγή: HBA, Eurobank Research 

 

Εξετάζοντας τη συνεισφορά των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών 

στην Ανατολική Ευρώπη, παρατηρούμε ότι για το πρώτο εξάμηνο του 2006, 

αποτελούν το 6,67% (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών των ελληνικών 

τραπεζών στην Αίγυπτο) των κερδών προ φόρων των τεσσάρων 

μεγαλύτερων τραπεζών. Αυτό το μερίδιο αυξάνεται στο 15,2% αν 

συμπεριλάβουμε την πρόσφατη εξαγορά της Finansbank από την Εθνική 

Τράπεζα Ελλάδος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των τραπεζών, το μερίδιο των 

κερδών των ελληνικών τραπεζών από τις θυγατρικές τους στην Νέα Ευρώπη 

αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 20% των συνολικών κερδών την περίοδο 

2008 – 2010. Συνεπώς, με την εξαίρεση της ΕΤΕ, η επέκταση των ελληνικών 

τραπεζών στην Νέα Ευρώπη αντιπροσωπεύει περισσότερο μια επένδυση του 

μέλλοντος (προκειμένου να δοθεί ώθηση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

όταν θα μετριαστεί ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης στην Ελλάδα), παρά μια 

άμεση πηγή εσόδων.  
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2.9.  ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας (και κυρίως την περίοδο 

1998 – 2000, κατά την προετοιμασία για την είσοδο στη ζώνη του ευρώ) ένας 

μεγάλος αριθμός συγχωνεύσεων και εξαγορών τραπεζών έλαβε χώρα στην 

ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με τη Merrill Lynch, είναι χαρακτηριστικό το 

γεγονός ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις πραγματοποιούνται πλέον και 

μεταξύ «καλών» τραπεζών, σε αντίθεση μα παλαιότερα παραδείγματα, όπου 

μια καλή τράπεζα εξαγόραζε μια προβληματική. Το γεγονός αυτό συνδέεται με 

την προσπάθεια των τραπεζών να αντιμετωπίσουν τον διεθνή ανταγωνισμό, 

είτε αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς τους είτε αξιοποιώντας τις οικονομίες 

κλίμακας που δημιουργούνται. Αυτές οι συγχωνεύσεις και εξαγορές οδήγησαν 

στη δημιουργία μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων, αυξάνοντας το βαθμό 

συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα σε πολλές χώρες. Στο διάγραμμα 8 

παρουσιάζεται η αξία και ο αριθμός των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 

στην ΕΕ για την περίοδο 1994 – 200412 . 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 
 

 
 

                                                 
12 Οικονομικό Δελτίο Alpha Bank, Τεύχος 93, Μάρτιος 2005 
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Η διαδικασία αυτή δεν άφησε ανεπηρέαστο το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα, όπου μέσω των αλλαγών στο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον 

της χώρας (π.χ. μείωση συμμετοχής του δημοσίου τομέα στο εγχώριο 

τραπεζικό σύστημα) παρατηρείται αύξηση του μεγέθους των ελληνικών 

τραπεζών και του βαθμού συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα. 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης Herfindahl (μετρά το άθροισμα των τετραγώνων των 

μεριδίων αγοράς όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων) αυξήθηκε και το 2003 

διαμορφώθηκε στο 1130 από 885 το 1997 13. Οι ελληνικές τράπεζες 

προσπάθησαν να αυξήσουν το μέγεθός τους και να εκμεταλλευτούν τις 

οικονομίες κλίμακας, προκειμένου να συμμετέχουν με ισότιμους 

ανταγωνιστικούς όρους στην ενιαία χρηματοοικονομική αγορά της 

Ευρωζώνης και να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν μεγάλες επενδύσεις σε 

νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, λόγω του ανταγωνισμού από άλλες 

χρηματοοικονομικές εταιρίες και ξένους τραπεζικούς ομίλους, οι ελληνικές 

τράπεζες προχώρησαν σε εξαγορές και θεσμικών επενδυτών (εταιρίες 

αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, 

ασφαλιστικές εταιρίες κτλ.), προκειμένου να προσφέρουν ένα μεγάλο εύρος 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Επίσης, οι ελληνικές τράπεζες προωθούν 

στρατηγικές συνεργασίες με γνωστά διεθνή πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου 

να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα συνεργειών και την μεταφορά 

τεχνογνωσίας, να επεκτείνουν τα δίκτυα τους και να διασφαλίσουν τη θέση 

τους σε μεγάλα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως το Λονδίνο και η Νέα 

Υόρκη (Mylonidis, Kelnikola, 2005). Για παράδειγμα, η Εμπορική Τράπεζα 

συνεργάζεται με την Credit Agricole και η Τράπεζα Πειραιώς με την Τράπεζα 

του Τόκιο Mitsubishi.  

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα υψηλό βαθμό συγκέντρωσης, καθώς 

οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες ελέγχουν το 75% της αγοράς. Εντούτοις παρά 

την αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

παραμένει ανταγωνιστικό και με χαμηλά εμπόδια εισόδου, το κυριότερο εκ 

των οποίων συνδέεται με τα υψηλά κεφάλαια που απαιτούνται για εποπτικούς 

λόγους. Το 1997 στην Ελλάδα λειτουργούσαν 45 εμπορικές τράπεζες (22 

                                                 
13 Βάσει του δείκτη Herfindahl μια τραπεζική αγορά θεωρείται πλήρως συγκεντρωμένη 
όταν ξεπερνά το επίπεδο των 1800 μονάδων και μη συγκεντρωμένη όταν είναι κάτω 
των 1000 μονάδων.  
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ελληνικές και 23 ξένες), ενώ το 2005 ο αριθμός παρέμεινε σχετικά σταθερός 

παρά την έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στην ελληνική τραπεζική αγορά την περίοδο 1996 – 2005.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 
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Οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές αναμένουν μια σημαντική επιχειρηματική 

συμφωνία από τον εγχώριο τραπεζικό τομέα, ωστόσο ακόμη δεν έχει 

εκδηλωθεί κάποια κίνηση συγχώνευσης μεταξύ μεγάλων και συγκεκριμένα 

των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών – Εθνικής, Alpha Bank, Eurobank και 

Πειραιώς. Το πλαφόν για την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας και 

ηγετικής παρουσίας στην Ευρώπη είναι κεφαλαιοποίηση της τάξης των 35 με 
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40 εκ. ευρώ. Με βάση τα τρέχοντα επίπεδα χρηματιστηριακής αξίας και τα 

σενάρια της αγοράς, ένα σχήμα Εθνικής και Alpha Bank θα άγγιζε τα 30 δις 

ευρώ, το σχήμα Alpha Bank – Eurobank θα ανερχόταν στα 22 δις ευρώ και η 

συνένωση Εθνικής – Πειραιώς θα υπερέβαινε τα 27 δις ευρώ (Ναυτεμπορική, 

11 Ιουνίου 2007). Παρά την ανάγκη για συγχωνεύσεις και την αναγκαιότητα 

ενίσχυσης του μεγέθους των τραπεζών, υπάρχουν εμπόδια στις 

συγχωνεύσεις μεγάλων τραπεζικών ομίλων στην εγχώρια αγορά. Η 

φιλοσοφία και οι επιδιώξεις του μάνατζμεντ κάθε τράπεζας αποτελούν βασικό 

στοιχείο και μπορεί να οδηγήσουν ένα φιλόδοξο εγχείρημα σε αποτυχία. Η 

πρόσφατη αποτυχία συγχώνευσης της Εθνικής με την Alpha Bank έκανε τις 

διοικήσεις των τραπεζών περισσότερο διστακτικές, καθώς μια παρόμοια 

κατάσταση θα είχε δυσμενείς συνέπειες στο προσωποπαγές τραπεζικό 

σύστημα της χώρας. Ο πλέον ανασταλτικός παράγοντας μιας μεγάλης 

συμφωνίας είναι η ανελαστικότητα των εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα. 

Ένα νέο σχήμα, με τη συνένωση δυο μεγάλων τραπεζικών ομίλων, θα 

προϋπέθετε μείωση των καταστημάτων και του προσωπικού. Σήμερα το 

δίκτυο της Εθνικής στην Ελλάδα αριθμεί 559 καταστήματα, της Alpha Bank 

391, της Eurobank 367 και της Πειραιώς 302 καταστήματα. Μια συγχώνευση 

μεταξύ δυο εκ των παραπάνω τραπεζών θα δημιουργούσε δίκτυο μεταξύ 700 

και 900 καταστημάτων και οδηγούσε σε σημαντική μείωση του αριθμού και 

του προσωπικού, προκειμένου να έχουν νόημα οι προσπάθειες για οικονομίες 

κλίμακας.  

 

 

 

 

 

 

2.10.  ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ  
 

 Μια από τις βασικότερες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των τραπεζών 

είναι η Βασιλεία ΙΙ, που αφορά το καθεστώς λειτουργίας και εποπτείας των 

τραπεζών. Η Βασιλεία ΙΙ βασίζεται σε τρεις πυλώνες: 
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• Πυλώνας Ι: Αφορά στην επιβολή ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων 

για την κάλυψη των αναλαμβανόμενων κινδύνων (πιστωτικού, αγοράς 

και λειτουργικού) 

• Πυλώνας ΙΙ: Αναφέρεται σε εποπτικές διαδικασίες ανασκόπησης και 

αξιολόγησης της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών 

• Πυλώνας ΙΙΙ: Αφορά στην πειθαρχία της αγοράς μέσω της 

δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικά με τη διάρθρωση των 

αναλαμβανόμενων κινδύνων και της κεφαλαιακής επάρκειας των 

τραπεζών. 

 Η βασικότερη μετατροπή που επιφέρει η Βασιλεία ΙΙ είναι η ριζική 

αλλαγή στον τρόπου υπολογισμού της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. 

Με τους νέους κανόνες ωφελούνται οι μεγάλες τράπεζες, οι οποίες μέσω των 

συστημάτων αξιολόγησης των κινδύνων των δανείων τους μπορούν να 

«απελευθερώσουν» κεφάλαια λειτουργώντας με μικρότερο δείκτη 

κεφαλαιακής απαίτησης και ταυτόχρονα με υψηλότερο δείκτη ασφάλειας. 

Επίσης με το νέο πλαίσιο θα υπάρξει σημαντική αλλαγή στον τρόπο 

υπολογισμού του πιστωτικού κινδύνου, καθώς για πρώτη φορά εισάγεται ως 

παράμετρος προσδιορισμού της κεφαλαιακής επάρκειας και ο λειτουργικός 

κίνδυνος (Παπαδογιάννης, 2007).  

 Σύμφωνα με τον Δ. Λεφάκη, γενικό διευθυντή διαχείρισης κινδύνων της 

ΕΤΕ, η Βασιλεία ΙΙ αναμένεται να ωθήσει τις τράπεζες στην υλοποίηση 

προγραμμάτων μακροπρόθεσμου σχεδιασμού των κεφαλαιακών τους 

αναγκών, στην ενεργότερη διαχείριση της κεφαλαιακής τους βάσης και στη 

χρήση της σταθμισμένης, σε σχέση με τον κίνδυνο, αποδοτικότητας του 

εποπτικού / οικονομικού κεφαλαίου ως βασικού εργαλείου λήψης 

αποφάσεων. Η «Βασιλεία ΙΙ» αναμένεται να επιφέρει, υπό προϋποθέσεις, 

σημαντικές αλλαγές και ωφέλειες για τα πιστωτικά ιδρύματα που θα 

υιοθετήσουν τις πιο εξελιγμένες προσεγγίσεις υπολογισμού κεφαλαιακών 

απαιτήσεων και διαχείρισης κινδύνων. Συγκεκριμένα, προκειμένου να 

δημιουργηθεί πρόσθετη αξία για τον μέτοχο θα πρέπει να αυξηθεί η 

κερδοφορία των τραπεζών ή να μειωθεί το λειτουργικό κόστος μέσω: 

 Του περιορισμού των ζημιών από τον πιστωτικό κίνδυνο 

46 
 



 Της βελτίωσης της πολιτικής και της διαδικασίας σχηματισμού 

προβλέψεων για επισφαλή δάνεια 

 Της ενσωμάτωσης των παραμέτρων του κινδύνου στην τιμολόγηση 

των προϊόντων και υπηρεσιών  

 Του περιορισμού των ζημιών από τον λειτουργικό κίνδυνο και το 

λειτουργικό κόστος. 

 Επίσης, η επιτυχής υλοποίηση της «Βασιλείας ΙΙ» στις θυγατρικές των 

ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αφενός θα 

αποτελέσει εχέγγυο για την ασφαλή επέκτασή τους στην περιοχή, μέσω της 

ενίσχυσης της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, και αφετέρου θα εναρμονίσει 

οργανωτικές δομές, πολιτικές, διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα, 

επηρεάζοντας καταλυτικά το επιχειρησιακό πρότυπο λειτουργίας των 

ελληνικών ομίλων. 

 Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Βασιλείας II δίνει στις τράπεζες τρεις 

εναλλακτικές δυνατότητες για τον τρόπο υπολογισμού του πιστωτικού 

κινδύνου: την Τυποποιημένη, τη Θεμελιώδη και την Εξελιγμένη Προσέγγιση. 

Σύμφωνα με τον Β. Μπάλλη, αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο της 

Eurobank EFG, ευνοημένες από τις αλλαγές θα είναι εκείνες οι τράπεζες που 

θα υιοθετήσουν την εξελιγμένη μέθοδο μέτρησης πιστωτικού κινδύνου 

(μέθοδος εσωτερικών διαβαθμίσεων ή IRB) έναντι των τραπεζών που θα 

παραμείνουν στην πιο απλή μέθοδο (τυποποιημένη), γεγονός το οποίο 

αντανακλά το κίνητρο που παρέχουν οι εποπτικές αρχές για διαρκή βελτίωση 

του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών. Για το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα αυτό σημαίνει ότι ευνοημένες θα είναι οι μεγαλύτερες τράπεζες οι 

οποίες έχουν επιλέξει να προχωρήσουν στην εφαρμογή προηγμένων 

μεθόδων. Όπως επίσης προκύπτει και από τη διεθνή εμπειρία ευνοημένες θα 

είναι, επίσης, κι εκείνες που είναι περισσότερο επικεντρωμένες στην λιανική 

τραπεζική, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το επίπεδο των επισφαλειών 

που μπορεί να έχουν θα είναι ελεγχόμενο. Σύμφωνα με έρευνα, η υιοθέτηση 

της εξελιγμένης μεθόδου αναμένεται να επιφέρει μείωση των κεφαλαιακών 

απαιτήσεων της τάξεως του 8%-15% υπερκαλύπτοντας τις νέες απαιτήσεις 

για τον λειτουργικό κίνδυνο, με κερδισμένους τους τομείς της στεγαστικής 

πίστης και των μικρών επιχειρήσεων. Φυσικά, η προσαρμογή του τραπεζικού 

συστήματος στην Βασιλεία ΙΙ συνεπάγεται κόστος το οποίο είναι σημαντικό 
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ειδικότερα για τις τράπεζες εκείνες οι οποίες θα επιλέξουν τις εξελιγμένες 

μεθόδους, τόσο σε συστήματα, ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων μέτρησης 

κινδύνου, όσο και σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. 

 

 

2.11.  ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στο άμεσο μέλλον το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, κυρίως σε ότι 

αφορά τις δραστηριότητες λιανικής τραπεζικής, αναμένεται να συνεχίσει να 

αναπτύσσεται με ρυθμούς πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. στο 

παρελθόν, ο κύριος παράγοντας ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα ήταν η 

υιοθέτηση του ευρώ και η ακολουθούμενη μείωση των επιτοκίων και η 

γενικότερη βελτίωση των μακροοικονομικών μεταβλητών. Επιπρόσθετοι 

παράγοντες, όπως η σχετική υπανάπτυξη του τραπεζικού συστήματος, η 

ισχυρή ζήτηση για πίστωση από τα νοικοκυριά και η επέκταση σε χώρες της 

Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα συμβάλλουν θετικά στην ανάπτυξη 

των ελληνικών τραπεζών (Eurobank, Greek Banking Review, 2006).  

Εντούτοις, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει και 

παράγοντες που μπορεί να τον επηρεάσουν αρνητικά. Υπάρχει ο κίνδυνος η 

πιστωτική επέκταση να οδηγήσει σε υπερδανεισμό και στην επιδείνωση της 

πιστωτικής ποιότητας του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Ήδη παρατηρούμε 

υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα. Επιπλέον, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τις 

πηγές εισοδήματός τους και να μην εξαρτώνται αποκλειστικά στο δανεισμό 

των νοικοκυριών (στεγαστική ή καταναλωτική πίστη). Από αυτήν την άποψη, 

η επέκταση στη Νέα Ευρώπη αποτελεί μια χρήσιμη εναλλακτική και 

αντισταθμίζει τον κίνδυνο της μελλοντικής πιστωτικής επέκτασης.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
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3.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Οι τράπεζες, ως χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές, συνεισφέρουν 

σημαντικά στην οικονομική δραστηριότητα με πολλούς τρόπους. Κατά τη 

διάρκεια των δυο προηγούμενων δεκαετιών ο τραπεζικός τομέας βίωσε 

πολλές μεταβολές διεθνώς σε ότι αφορά το λειτουργικό περιβάλλον. Τόσο 

εξωτερικοί όσο και εγχώριοι παράγοντες επηρέασαν τη δομή του, την 

αποτελεσματικότητα και την επίδοσή του. Ένας αποτελεσματικός τραπεζικός 

τομέας είναι περισσότερο ικανός να ανταπεξέλθει σε αρνητικές επιδράσεις και 

να συνεισφέρει στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος 

(Brissimis et al., 2006).    

Η αποτελεσματικότητα αποτελεί έννοια – κλειδί για τους 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Το 1957 ο Farrell προτείνει το βασικό 

πλαίσιο για την εξέταση και τη μέτρηση της αναποτελεσματικότητας, που 

ορίζεται ως οι αποκλίσεις της πραγματικής από τη «βέλτιστη συμπεριφορά». 

Το σύνορο προσδιορίζει το βέλτιστο σημείο αναφοράς από το οποίο 

υπολογίζονται οι αποκλίσεις (Kaparakis et al., 1994). Ο Farrell (1957) 

υποστήριξε ότι η αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης αποτελείται από δυο 

στοιχεία: την τεχνική αποτελεσματικότητα (technical efficiency), η οποία 

αντιπροσωπεύει την ικανότητα μιας επιχείρησης να αποκτήσει τις μέγιστες 

εκροές δεδομένων των εισροών, και την αποτελεσματικότητα κατανομής 

(allocative efficiency), η οποία αντιπροσωπεύει την ικανότητα μιας 

επιχείρησης να χρησιμοποιεί τις εισροές σε βέλτιστες αναλογίες, δεδομένων 

των τιμών τους και της τεχνολογίας παραγωγής.  Αυτά τα δυο στοιχεία 

συνδυάζονται και αποτελούν την συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα 

(Coelli et al., 2005). Γενικά, η Χ – αποτελεσματικότητα υπάρχει όταν οι 

τράπεζες χρησιμοποιούν τις εισροές τους αποτελεσματικά. Επιπλέον, η 

αποτελεσματικότητα κλίμακας (scale efficiency) υπάρχει όταν η τράπεζα 

λειτουργεί στο αποτελεσματικό επίπεδο εκροών, ενώ αποτελεσματικότητα 

φάσματος (scope efficiency) υπάρχει όταν η τράπεζα λειτουργεί με το 

αποτελεσματικό μείγμα εκροών (Mester, 1996).  
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Γενικά, η παραγωγικότητα μετρά το λόγο των εκροών προς τις εισροές. 

Ανάπτυξη της παραγωγικότητας παρουσιάζεται είτε λόγω βελτιωμένης 

τεχνικής αποτελεσματικότητας ή τεχνολογίας είτε και των δυο. Μια επιχείρηση 

είναι τεχνικά αποτελεσματική αν παράγει το μέγιστο δυνατό επίπεδο εκροών 

για δεδομένο επίπεδο εισροών. Αν το πραγματικό επίπεδο εκροών είναι 

μικρότερο του δυνητικού, τότε η επιχείρηση είναι αναποτελεσματική. 

Εναλλακτικά, η παραγωγή είναι αποτελεσματική όταν ένα δεδομένο επίπεδο 

εκροών παράγεται με το ελάχιστο δυνατό επίπεδο εισροών. Αν το πραγματικό 

επίπεδο εισροών είναι μεγαλύτερο του δυνητικού, τότε η επιχείρηση είναι 

αναποτελεσματική.  

Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας διαχρονικά δείχνουν πόσο κοντά στο 

σύνορο παραγωγής (ανώτατο όριο παραγωγής) λειτουργεί μία επιχείρηση. 

Αυτές οι μετρήσεις δεν υποδηλώνουν εάν το σύνορο παραγωγής 

μετατοπίστηκε ή όχι. Επιπλέον, υψηλότερη αποτελεσματικότητα διαφορετικών 

περιόδων δεν σημαίνει απαραίτητα αυξημένη παραγωγικότητα, καθώς η 

τεχνολογία μπορεί να διαφέρει. Προκειμένου να εξεταστεί η παραγωγικότητα 

διαχρονικά, η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να βασίζεται σε μια τεχνολογία 

αναφοράς (Noulas, 1997). Για τον σωστό υπολογισμό του επιπέδου 

αποτελεσματικότητας μιας τράπεζας θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η 

ποιότητα όσο και ο κίνδυνος. Για παράδειγμα, τράπεζες που παράγουν 

δάνεια υπερβολικού κίνδυνου μπορεί να χαρακτηριστούν αποτελεσματικές 

όταν συγκριθούν με τράπεζες που δαπανούν κεφάλαια προκειμένου να 

διασφαλίσουν ότι τα δάνεια τους είναι υψηλής ποιότητας (Mester, 1996). 

Επίσης, δυο χρηματοοικονομικά ιδρύματα μπορεί να επιτυγχάνουν την ίδια 

αποτελεσματικότητα βάσει ενός δεδομένου μοντέλου και υπό κοινές 

προδιαγραφές, αλλά μπορεί να διαφέρουν σημαντικά. Η αποτελεσματικότητα, 

ως απλή βαθμολογία επίδοσης, μπορεί να είναι συμβατή με μια πληθώρα 

διοικητικών στρατηγικών. Ας θεωρήσουμε δυο χρηματοοικονομικά ιδρύματα 

που επιτυγχάνουν την ίδια αποτελεσματικότητα, και το ένα εξειδικεύεται στην 

παραγωγή μιας συγκεκριμένης εκροής, ενώ το άλλο εξειδικεύεται στην καλή 

χρήση μιας συγκεκριμένης εισροής. Αυτές οι διαφορές θα εκφράζονται με 

διαφορετικά βάρη για τις εισροές και τις εκροές (Serrano Cinca et al., 2002).  
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Η αποτελεσματικότητα ενός χρηματοοικονομικού συστήματος μετράται 

από την αποτελεσματικότητα με την οποία μετατρέπει τους πόρους σε 

κεφάλαιο. Δηλαδή, ο χρηματοοικονομικός τομέας λειτουργεί αποτελεσματικά 

εάν διαμεσολαβεί στην ελάχιστη τιμή και μειώνει το εκτενές κόστος κεφαλαίου 

(comprehensive cost of capital) στο βέλτιστο επίπεδο14 .  

Γενικά, έχει αποδειχθεί πως το αόρατο χέρι δεν θα οδηγήσει τη 

χρηματοοικονομική αγορά στην βέλτιστη αποτελεσματικότητα. Αυτό συμβαίνει 

κυρίως γιατί σε μια αναποτελεσματική αγορά, οι εξωτερικοί συμμετέχοντες 

πληρώνουν τους εσωτερικούς συμμετέχοντες μια υψηλότερη τιμή από τη 

βέλτιστη  για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Συνεπώς, η αύξηση της 

αποτελεσματικότητας μεταφέρει πλούτο από τους εσωτερικούς στους 

εξωτερικούς συμμετέχοντες, και προφανώς οι πρώτοι δεν έχουν σημαντικό 

κίνητρο για να συμμορφωθούν με πολιτικές που αυξάνουν την 

αποτελεσματικότητα. Συνεπώς οι αναποτελεσματικότητες προκύπτουν από 

ατέλειες που σχετίζονται με την εσωτερική πληροφόρηση, ζητήματα κλίμακας 

(π.χ. φυσικά μονοπώλια) και εξειδικευμένες ικανότητες (Blejer, 2006).   

Οι χώρες με αποτελεσματικά χρηματοοικονομικά συστήματα είναι 

λιγότερο επιρρεπείς σε τραπεζικές κρίσεις (Beck et al, 2003) και σε 

νομισματικές κρίσεις (Bordo and Meissner, 2005). Επιπλέον, χώρες με 

αποτελεσματικά χρηματοοικονομικά συστήματα δεν επηρεάζονται σημαντικά 

όταν παρουσιάζεται μια κρίση (Ongena et al, 2003) και αναπτύσσονται 

ταχύτερα (Rancierte et al, 2003). Η αποτελεσματικότητα μπορεί να οδηγήσει 

σε χρηματοοικονομική σταθερότητα, χωρίς να αυξηθεί η κυκλικότητα. 

Συνεπώς οι κεντρικές τράπεζες, που προσπαθούν να επιτύχουν τη 

χρηματοοικονομική σταθερότητα, θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες 

τους ώστε να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα.   

 

 

3.2.  ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

                                                 
14 Το εκτενές κόστος κεφαλαίου είναι το άθροισμα του κόστους των εξής στοιχείων: 
εξεύρεση κεφαλαίων από την πώληση κεφαλαιακών απαιτήσεων, έλεγχος των 
χρηστών του κεφαλαίου και διαχείριση του χαρτοφυλακίου των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων.  
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Η απελευθέρωση της αγοράς, οι συγχωνεύσεις και η 

αποδιαμεσολάβηση αποτελούν τάσεις που έχουν προκαλέσει ευρύ 

ακαδημαϊκό ενδιαφέρον και έρευνα σχετικά με την ανταγωνιστικότητα, τη 

σταθερότητα και την αποτελεσματικότητα των τραπεζών και των τραπεζικών 

αγορών.  Τα τελευταία χρόνια έχει καταβληθεί σημαντική ερευνητική 

προσπάθεια για την μέτρηση της αποτελεσματικότητας των 

χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, κυρίως των εμπορικών τραπεζών. Αυτές οι 

έρευνες έχουν εστιάσει στον υπολογισμό ενός αποτελεσματικού συνόρου και 

στη μέτρηση των αποκλίσεων μεταξύ των παρατηρούμενων τραπεζών και 

των τραπεζών του συνόρου. Πολλές μελέτες έχουν εντοπίσει σημαντικές 

αναποτελεσματικότητες, της τάξης του 20% ή περισσότερο του συνόλου του 

τραπεζικού κόστους, και περίπου το μισό των πιθανών κερδών του κλάδου. 

Δεν υπάρχει συμφωνία ως προς τις πηγές των διαφορών στη μετρούμενη 

αποτελεσματικότητα. Οι εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας συχνά 

διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ερευνών, ανάλογα με την πηγή των 

δεδομένων, την έννοια της αποτελεσματικότητας και τις μεθόδους μετρήσεως 

των ερευνών (Berger και Mester, 1997).   

Σχεδόν όλες οι έρευνες αποτελεσματικότητας εφαρμόζονται υπό την 

υπόθεση του κοινού αποτελεσματικού συνόρου. Συνήθως αυτή η υπόθεση 

δεν εξετάζεται. Συχνά, μεγάλες (πολυεθνικές) τράπεζες και θυγατρικές 

τραπεζών, που ιδρύονται στο εξωτερικό και λειτουργούν σε διάφορες αγορές, 

συγκρίνονται σε τέτοιες μελέτες αποτελεσματικότητας. Προφανώς, οι νομικές 

και μακροοικονομικές συνθήκες της χώρας καταγωγής τους και των αγορών 

στις οποίες δραστηριοποιούνται μπορεί να διαφέρουν σημαντικά και έχουν 

διαφορετική επίδραση στη μέτρηση της (αν)αποτελεσματικότητας. Το ίδιο 

ισχύει και για έρευνες που χρησιμοποιούν ένα ετερογενές δείγμα τραπεζικών 

ιδρυμάτων μιας χώρας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί το νομικό πλαίσιο να 

μην διαφέρει, αλλά σημαντικές διαφορές στις αγορές και τα χαρακτηριστικά 

των τραπεζών που δεν ελέγχονται, μπορεί να επηρεάσουν τον υπολογισμό 

της αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η μετρούμενη αναποτελεσματικότητα 

μπορεί να αποτελεί συνδυασμό της πραγματικής διοικητικής 
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αναποτελεσματικότητας και της επίδρασης περιβαλλοντικών παραγόντων 

που δεν έχουν ελεγχθεί κατάλληλα στην έρευνα (Bos, Kool, 2006).  

Οι Berger και Humphrey (1997) εξέτασαν και συνέκριναν τα 

αποτελέσματα 130 ερευνών σε 21 χώρες, προκειμένου να καταλήξουν σε 

συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών 

οργανισμών. Για το λόγο αυτό, κατέταξαν τις έρευνες σε κατηγορίες ανάλογα 

με την τεχνική προσέγγιση που χρησιμοποιείται, και η οποία αναφέρεται ως 

παραμετρική (SFA, DFA, TFA) ή μη παραμετρική (DEA, FDH, Index 

Numbers, Mixed Optimal Strategy). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η πιο 

δημοφιλής τεχνική προσέγγιση είναι η DEA, η οποία εφαρμόστηκε σε 62 από 

τις έρευνες που εξετάστηκαν. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Schure et al. 

(2004), οι αποτελεσματικές και οι αναποτελεσματικές τράπεζες διαφέρουν. Οι 

αποτελεσματικές εμπορικές τράπεζες επιβαρύνονται μόνο με τα 2/3 του 

κόστους των αναποτελεσματικών τραπεζών. Ωστόσο, δεν είναι περισσότερο 

κερδοφόρες από ότι οι αντίστοιχες αναποτελεσματικές. Επίσης ασχολούνται 

περισσότερο με δραστηριότητες εκτός ισολογισμού (off – balance – sheet  

activities) και δραστηριότητες που δημιουργούν προμήθειες από ότι οι 

αναποτελεσματικές τράπεζες. Επιπλέον, διατηρούν περισσότερα χρεόγραφα. 

Αυτές οι παρατηρήσεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι αποτελεσματικές 

εμπορικές τράπεζες ασχολούνται περισσότερο με επενδυτικές τραπεζικές 

δραστηριότητες. Οι Brissimis, Delis και Tsionas (2006)  εξέτασαν την τεχνική 

αποτελεσματικότητα και την αποτελεσματικότητα κατανομής σε ένα δείγμα 

ευρωπαϊκών εμπορικών τραπεζών 13 χωρών της ΕΕ κατά την περίοδο 1996 

– 2003. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι περισσότερο τεχνικά 

αποτελεσματικοί τραπεζικοί τομείς είναι αυτοί της Αυστρίας, της Γερμανίας και 

του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι παρουσίασαν τις χαμηλότερες 

βαθμολογίες αναποτελεσματικότητας κατανομής. Αντίθετα, οι τραπεζικοί 

τομείς της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας θα πρέπει να 

βελτιώσουν περαιτέρω το επίπεδο αποτελεσματικότητάς τους. Η υψηλή 

αναποτελεσματικότητα κατανομής που παρατηρήθηκε και ο βαθμός 

διαφοροποίησης της υποδηλώνουν ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη 

προσοχή σε ότι αφορά τη διοίκηση και τη βελτιστοποίηση της χρήσης των 

εισροών από τις τράπεζες.  
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Οι Berger και DeYoung (1997) διαπίστωσαν ότι ζητήματα 

προβληματικών δανείων και αποτελεσματικότητας κόστους  συνδέονται με 

διάφορους τρόπους. Πρώτον, πολλοί ερευνητές εξακρίβωσαν ότι τράπεζες 

που απέτυχαν τείνουν να βρίσκονται μακριά από το σύνορο καλύτερης 

πρακτικής (π.χ. Berger και Humphrey, 1992, DeYoung και Whalen, 1994, 

Wheelock και Wilson, 1995). Συνεπώς, εκτός από την ύπαρξη υψηλών 

ποσοστών προβληματικών δανείων, οι τράπεζες που προσεγγίζουν την 

αποτυχία επίσης τείνουν να εμφανίζουν χαμηλή αποτελεσματικότητα κόστους. 

Επιπλέον, άλλες έρευνες διαπίστωσαν την ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ 

αποτελεσματικότητας και προβληματικών δανείων, ακόμη και στην 

περίπτωση που οι τράπεζες δεν αποτυγχάνουν (Kwan και Eisenbeis, 1994, 

Resti, 1995). Οι μη αποτελεσματικές ως προς το κόστος τράπεζες τείνουν να 

έχουν προβλήματα με την επίδοση των δανείων για διάφορους λόγους. Για 

παράδειγμα, τράπεζες με αδύναμη ανώτατη διοίκηση μπορεί να έχουν 

προβλήματα κατά τον έλεγχο τόσο του κόστους τους όσο και των δανείων 

τους, με τις απώλειες κεφαλαίου από αυτά τα δυο στοιχεία να οδηγούν σε 

πιθανή αποτυχία. Εναλλακτικά, προβλήματα ποιότητας δανείων μπορεί να 

προκαλούνται από εξωγενή γεγονότα, όπως τοπική οικονομική ύφεση. Σε 

αυτήν την περίπτωση τα επιπρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια (έλεγχος, διαπραγμάτευση, κατάσχεση και διάθεση 

εγγυήσεων) μπορεί να οδηγήσουν στην εμφάνιση χαμηλής 

αποτελεσματικότητας κόστους. Ο Peristiani (1996) και DeYoung (1997) 

διαπίστωσαν ότι η μετρούμενη αποτελεσματικότητα κόστους σχετίζεται θετικά 

με την κατάταξη της ποιότητας της διοίκησης της τράπεζας.    

Επίσης, διάφορες έρευνες προσπάθησαν να αξιολογήσουν την 

αποτελεσματικότητα των τραπεζικών συγχωνεύσεων με τη χρήση 

παραμετρικών και μη παραμετρικών προσεγγίσεων. Ο Rhoades (1993) δε 

διαπίστωσε σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας κόστους μετά τη 

συγχώνευση. Ο Rose (1996) έδειξε ότι μετά τη συγχώνευση τραπεζών, οι 

δραστηριότητες των τραπεζών διευρύνθηκαν, με αποτέλεσμα να μειωθούν τα 

λειτουργικά κόστη και η πιθανότητα πτώχευσης. Ο Vennet (1996) με τη χρήση 

της SFA απέδειξε ότι τραπεζικές συγχωνεύσεις επαρκούς κλίμακας οδήγησαν 

σε σημαντική αποτελεσματικότητα κόστους, αλλά όχι και σε οικονομίες 

κλίμακας, ενώ οι Akhavein, Berger και Humphrey (1997) κατέληξαν στο 
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συμπέρασμα πως οι συγχωνεύσεις μπορούν να μειώσουν τα κόστη και να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα κέρδους των τραπεζών. Ο όγκος των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, ο λόγος δανείων προς καταθέσεις, το σύνολο του 

ενεργητικού και ο τρόπος συγχωνεύσεων αποτελούν παράγοντες που 

καθορίζουν την αναποτελεσματικότητα κόστους των τραπεζών. Μια 

συγχώνευση ανάμεσα σε μια ισχυρή και σε μια ασθενή τράπεζα δεν έχει 

σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα κόστους. Η συγχώνευση 

μεταξύ τραπεζών διαφορετικής κουλτούρας μπορεί να βελτιώσει την 

αποτελεσματικότητα κόστους. Αντίθετα, στην περίπτωση συγχώνευσης 

μεταξύ τραπεζών που εμφανίζουν σε μεγάλο βαθμό παρόμοια δομή, η 

βελτίωση που μπορεί να επιτευχθεί σε όρους αποτελεσματικότητας κόστους 

είναι περιορισμένη (Lin, 2005).  

Σύμφωνα με έρευνες αποτελεσματικότητας, οι ξένες τράπεζες στις 

ανεπτυγμένες χώρες παρουσίασαν χαμηλότερη αποτελεσματικότητα σε 

σχέση με τις εγχώριες τράπεζες. Αντίθετα, οι ξένες τράπεζες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά τους 

πλεονεκτήματα και να παρουσιάσουν υψηλότερη αποτελεσματικότητα από ότι 

οι αντίστοιχες εγχώριες (Isik και Hassan 2002, Bhattacharyya et al. 1997). Μια 

πιθανή εξήγηση είναι το γεγονός ότι οι ξένες τράπεζες εισέρχονται σε 

αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες αγορές για διαφορετικούς λόγους. 

Συγκεκριμένα, δεν ακολουθούν απλά τους πελάτες τους στις αναπτυσσόμενες 

αγορές, αλλά ενδιαφέρονται πραγματικά για την εκμετάλλευση τοπικών 

ευκαιριών (Clarke et al., 2001).  

Στη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ένας μεγάλος 

αριθμός ερευνών που αναφέρεται στην αποτελεσματικότητα του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος. Συγκεκριμένα, οι Halkos, Salamouris (2001) 

μέτρησαν την αποτελεσματικότητα των ελληνικών εμπορικών τραπεζών, με τη 

χρήση και της παραδοσιακής μεθόδου (αριθμοδείκτες) και της μεθόδου της 

DEA, χρησιμοποιώντας ως εκροές αριθμοδείκτες χρηματοοικονομικής 

επίδοσης. Το δείγμα που χρησιμοποίησαν περιλαμβάνει όλες τις εμπορικές 

τράπεζες που λειτουργούσαν στην Ελλάδα την περίοδο 1997 – 1999.  Οι δυο 

παραπάνω προσεγγίσεις έδωσαν παρόμοια αποτελέσματα και οι ερευνητές 

συνιστούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα και συμπληρωματικά για την 
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αξιολόγηση της επίδοσης μιας μονάδας. Τα συμπεράσματα της μελέτης 

συνοψίζονται παρακάτω: 

 Παρατηρήθηκε σημαντική διακύμανση στις επιδόσεις του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος, καθώς το μέσο επίπεδο αποτελεσματικότητας 

παρουσίασε μείωση το 1998, και σημαντική αύξηση το 1999. 

 Παρατηρείται θετική σχέση μεταξύ του μεγέθους και της επίδοσης. Οι 

συγχωνεύσεις και οι εξαγορές οδήγησαν σε μια συνεχή αύξηση της 

μέσης αποτελεσματικότητας των μεγαλύτερων τραπεζών, ενώ η  

αποτελεσματικότητα των μικρών τραπεζών επιδεινώθηκε. Όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, 

τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα.   

 Σημειώθηκε σημαντική μείωση των τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας και 

ελέγχου την περίοδο 1997 – 1999. Η μεταβλητότητα της μέσης 

αποτελεσματικότητας των κρατικών και ιδιωτικών τραπεζών κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο δεν επιτρέπει να συναχθούν συμπεράσματα για 

ανωτερότητα της αποτελεσματικότητας της μιας ή της άλλης μορφής 

ιδιοκτησίας.  

 Δεν παρατηρείται συστηματική σχέση μεταξύ αλλαγής ιδιοκτησίας και 

της επίδοσης του προηγούμενου έτους.  

O Noulas (2001) μελέτησε την επίδραση της απελευθέρωσης του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος στην λειτουργική αποτελεσματικότητα. Το 

δείγμα που χρησιμοποίησε περιλαμβάνει όλες τις εμπορικές τράπεζες που 

λειτουργούσαν στην Ελλάδα την περίοδο 1993 – 1998. Για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας χρησιμοποιήθηκε η παραδοσιακή μέθοδος και η 

μέθοδος DEA (εκροές: έσοδα, εισροές: δαπάνες). Σύμφωνα με την 

παραδοσιακή μέθοδο, παρατηρείται θετική προσαρμογή των ιδιωτικών 

τραπεζών στην απελευθέρωση της αγοράς, κάτι που δε συμβαίνει με τις 

τράπεζες κρατικού ελέγχου, οι οποίες δεν κατάφεραν να βελτιώσουν τη 

συνολική λειτουργική αποτελεσματικότητά τους. Επιπλέον, η συνολική 

λειτουργική αποτελεσματικότητα των κρατικών τραπεζών (89,78%) είναι 

σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη των ιδιωτικών τραπεζών (75,10%), 

κάτι που σημαίνει πως η προβλεπόμενη μείωση των εσόδων θα επηρεάσει 

πολύ περισσότερο την κερδοφορία των κρατικών τραπεζών. Εντούτοις, τα 
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αποτελέσματα που δίνει η DEA  είναι διαφορετικά. Παρόλο που οι ιδιωτικές 

τράπεζες παρουσιάζονται περισσότερο αποτελεσματικές από ότι οι τράπεζες 

κρατικού ελέγχου (κυρίως την περίοδο 1996 – 1998), οι διαφορές στα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Επίσης παρατηρείται ο 

ίδιος ρυθμός προσαρμογής των δύο κατηγοριών τραπεζών στην 

απελευθέρωση του τραπεζικού περιβάλλοντος.  

Οι Spathis, Kosmidou και Doumpos (2002) κατηγοριοποίησαν τις 23 

ελληνικές τράπεζες σε μικρές (16) και μεγάλες (7), βάσει του συνόλου του 

ενεργητικού τους για την περίοδο 1990 – 1999, προκειμένου να εξεταστούν 

διαφορές στην κερδοφορία και την αποτελεσματικότητά τους. Για το σκοπό 

αυτό χρησιμοποιήθηκαν επτά χρηματοοικονομικοί δείκτες15, που προκύπτουν 

από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις.  Η έρευνα κατέληξε στο 

συμπέρασμα πως οι μεγάλες τράπεζες είναι περισσότερο αποτελεσματικές 

από ότι οι μικρές. Οι μικρές ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζονται από υψηλή 

κεφαλαιακή απόδοση (ROE), υψηλή απόδοση επιτοκίου, υψηλή 

χρηματοοικονομική μόχλευση και υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια. Οι μεγάλες 

ελληνικές τράπεζες χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση επί του ενεργητικού 

και χαμηλή απόδοση κεφαλαίου και επιτοκίου. Το μέγεθος μιας τράπεζας είναι 

καθοριστικό. Παρόλο που οι μικρές τράπεζες εμφανίζονται περισσότερο 

αποτελεσματικές αλλά και εκτεθειμένες στον κίνδυνο, οι μεγάλες τράπεζες 

αντιμετωπίζουν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη λόγω των οικονομιών 

κλίμακας και του δικτύου τους. τα παραπάνω όμως χαρακτηριστικά μπορεί να 

μεταβληθούν εξαιτίας της νέας τεχνολογίας, νέων τραπεζικών προϊόντων και 

κυρίως της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών λειτουργιών μέσω 

συγχωνεύσεων. Οι Christopoulos, Lolos και Tsionas (2002) εξέτασαν την 

αποτελεσματικότητα κόστους του ελληνικού τραπεζικού συστήματος την 

περίοδο 1993 – 1998 με την χρήση της μεθόδου SFA. Τα εμπειρικά 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μικρές και οι  μεσαίου μεγέθους τράπεζες είναι 

σχεδόν πλήρως αποτελεσματικές (μέση αποτελεσματικότητα σχεδόν 100%), 

σε αντίθεση με τις μεγάλες τράπεζες, των οποίων μέση αποτελεσματικότητα 

κυμαίνεται μεταξύ 60 – 95%. Για τις μεγαλύτερες τράπεζες προκύπτει ότι η 
                                                 
15 ROE, ROA, καθαρό περιθώριο επιτοκίου, λόγος δανείων προς καταθέσεις, λόγος 
τρέχοντος ενεργητικού προς το σύνολο των δανείων, λόγος συνόλου του ενεργητικού 
προς τα ίδια κεφάλαια και λόγος ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού.  
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αποτελεσματικότητα είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους της τράπεζας, 

σε όρους περιουσιακών στοιχείων. Συνεπώς, αν οι μεγαλύτερες τράπεζες 

χρησιμοποιήσουν τις εισροές τους με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, θα 

μειώσουν το κόστους παραγωγής κατά 5 – 45%. Τα παραπάνω 

συμπεράσματα οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος. Την περίοδο αυτή κυριαρχούν μεγάλες τράπεζες, 

κρατικού ελέγχου, που χαρακτηρίζονται από αναποτελεσματική διοίκηση, 

ανεπαρκή παρακίνηση προσωπικού και αυστηρότερες εργασιακές σχέσεις. 

Επιπλέον, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η βελτίωση της τραπεζικής 

επίδοσης σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την επίτευξη υψηλής 

αποτελεσματικότητας, ενώ το αυξημένο ποσοστό των επενδύσεων (και 

κυρίως των δανείων προς τις συνολικές εκροές) αποτελεί σημαντικό 

παράγοντα βελτίωσης της αποτελεσματικότητας κόστους. Το μέγεθος του 

τραπεζικού ιδρύματος συνδέεται αντίστροφα με τον δείκτη 

αποτελεσματικότητας.  

Οι Tsionas, Lolos και Christopoulos (2003) εξέτασαν την 

αποτελεσματικότητα κόστους και τα χαρακτηριστικά παραγωγικότητας του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος για την περίοδο 1993 – 1998, μια περίοδο 

που χαρακτηρίζεται από την απελευθέρωση ολόκληρου του 

χρηματοοικονομικού συστήματος. Το δείγμα αποτελείται από όλες τις 

ελληνικές εμπορικές τράπεζες που λειτουργούσαν στην χώρα την περίοδο 

1993 – 1998. Χρησιμοποίησαν την Data Envelopment Analysis (DEA) για να 

διερευνήσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κλάδου. Τα αποτελέσματα τους 

έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ελληνικών τραπεζών παρουσιάζει υψηλή 

συνολική αποτελεσματικότητα, σε επίπεδα άνω του 95%, με τα μεγαλύτερα 

ιδρύματα να είναι περισσότερο αποτελεσματικά συγκρινόμενα με τις 

μικρότερες τράπεζες. Επίσης, η τεχνική αποτελεσματικότητα μεταβλήθηκε 

θετικά, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις τράπεζες μεσαίου μεγέθους. Η 

βελτίωση της επίδοσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, οφείλεται 

κυρίως στην τεχνολογική αναβάθμιση των μεγαλύτερων τραπεζών, που έχουν 

την ικανότητα να υιοθετούν καινοτόμες τεχνολογίες, αλλά και αύξηση της 

τεχνικής αποτελεσματικότητας των τραπεζών μεσαίου μεγέθους. Εντούτοις, 

όλοι οι τύποι τραπεζών παρουσιάζουν αναποτελεσματικότητα κατανομής σε 
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κάποιο βαθμό και τα κόστη αναποτελεσματικότητας κατανομής είναι 

περισσότερο σημαντικά από ότι τα αντίστοιχα τεχνικής 

αναποτελεσματικότητας για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. Ο υψηλός βαθμός 

αναποτελεσματικότητας κατανομής μπορεί να εξηγηθεί από την απουσία 

ενεργού ανταγωνισμού των ελληνικών εμπορικών τραπεζών.   

Οι Kamberoglou et al. (2004) χρησιμοποίησαν την DFA σε ένα δείγμα 

18 ελληνικών τραπεζών προκειμένου να μελετήσουν την αποτελεσματικότητα 

κόστους την περίοδο 1993 – 1999, που χαρακτηρίστηκε από έντονες αλλαγές 

στον τραπεζικό τομέα λόγω της σταδιακής χρηματοοικονομικής 

απελευθέρωσης. Οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν σημαντικές 

αναποτελεσματικότητες κόστους, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει 

περιθώριο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας. Επιπλέον, 

διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος της τράπεζας, το καθεστώς ιδιοκτησίας (ιδιωτική 

/ κρατική) και η στάση του ιδρύματος προς τον κίνδυνο, αποτελούν 

παράγοντες που σχετίζονται με τραπεζικές αναποτελεσματικότητες. 

Συγκεκριμένα, μεγάλες, κρατικές τράπεζες, που αποστρέφονται τον κίνδυνο 

τείνουν να είναι περισσότερο αναποτελεσματικές.  

 

3.3.  ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΥΝΟΡΩΝ 

 

Κατά την αξιολόγηση της επίδοσης των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων, το πρώτο βήμα είναι ο διαχωρισμός των παραγωγικών μονάδων 

που βάσει κάποιου προτύπου έχουν καλή επίδοση από εκείνες που έχουν 

χαμηλή επίδοση. Αυτό γίνεται εφικτό μέσω της εφαρμογής μη παραμετρικής ή 

παραμετρικής ανάλυσης συνόρου (frontier analysis) σε επιχειρήσεις ενός 

κλάδου ή σε υποκαταστήματα μιας επιχείρησης. Οι ανακτώμενες 

πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για (Berger και Humphrey, 1997): 

 Την πληροφόρηση της κυβερνητικής πολιτικής μέσω της εκτίμησης των 

επιδράσεων της απελευθέρωσης, των συγχωνεύσεων ή της δομής της 

αγοράς στην αποτελεσματικότητα.  
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 Ερευνητικούς σκοπούς (περιγραφή της αποτελεσματικότητας ενός 

κλάδου και κατάταξη των επιχειρήσεών της) ή τον έλεγχο του κατά 

πόσο η μετρούμενη αποτελεσματικότητα συσχετίζεται με τις 

διαφορετικές τεχνικές αποτελεσματικότητας. 

  Την βελτίωση της διοικητικής επίδοσης, διαπιστώνοντας τις 

«καλύτερες» και τις «χειρότερες» πρακτικές που σχετίζονται με υψηλή 

και με χαμηλή αποτελεσματικότητα αντίστοιχα. 

Η ανάλυση συνόρου παρέχει μια γενική, αντικειμενικά προσδιορισμένη, 

αριθμητική αποτελεσματικότητα και κατάταξη των επιχειρήσεων (στη 

βιβλιογραφία συναντάται και ως Χ – αποτελεσματικότητα), που διαφορετικά 

δεν θα ήταν διαθέσιμη. Για το λόγο αυτό η ανάλυση συνόρου είναι ιδιαίτερα 

σημαντική κατά την εκτίμηση και την πληροφόρηση της κυβερνητικής 

πολιτικής σε ότι αφορά τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς (π.χ. 

προσδιορισμός της επίδρασης στην αποτελεσματικότητα των εξαγορών και 

συγχωνεύσεων).  

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι, οι οποίες μέσω της χρήσης στατιστικών και 

μαθηματικών τεχνικών προγραμματισμού δημιουργούν και υπολογίζουν το 

σχετικό σύνορο. Για τον προσδιορισμό των εισροών και των εκροών των 

τραπεζών κατά την διάρκεια της μελέτης της αποτελεσματικότητάς τους, 

απαιτείται επιλογή ανάμεσα σε πολλά μοντέλα του τραπεζικού ιδρύματος από 

αυτά που έχουν αναπτυχθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Δεν υπάρχει συμφωνία 

πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά ούτε και στο θέμα της επιλογής της τεχνικής με 

την οποία μετράται η αποτελεσματικότητα.  

Μια γενική διάκριση προκύπτει μεταξύ προσδιοριστικών (deterministic) 

και στοχαστικών (stochastic) συνόρων. Τα προσδιοριστικά σύνορα 

επικεντρώνονται στο σχετικό χώρο και περιλαμβάνουν όλες τις παρατηρήσεις 

του δείγματος. Συνεπώς, ένα μικρό υποσύνολο των δεδομένων υποστηρίζει 

το σύνορο, κάνοντάς το επιρρεπές στη δειγματοληψία, στα έκτροπα και σε 

προβλήματα στατιστικού θορύβου. Έτσι μπορεί να διαστρεβλωθεί η μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας. Για τη δημιουργία προσδιοριστικών συνόρων 

χρησιμοποιούνται δυο διαφορετικές τεχνικές. Οι τεχνικές μαθηματικού 

προγραμματισμού, που υποθέτουν πως δεν υπάρχει στατιστικός θόρυβος 
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(μια υπόθεση που φαντάζει παράλογη για μεγάλες σειρές οικονομικών 

δεδομένων), και η στατιστική προσέγγιση υπολογισμού του προσδιοριστικού 

συνόρου που θεωρεί ότι ο στατιστικός θόρυβος και επιδράσεις που οφείλονται 

σε κάθε συγκεκριμένη τράπεζα αντικατοπτρίζουν την αναποτελεσματικότητα 

(αμφισβητήσιμη πρακτική).  

Τα στοχαστικά σύνορα αποφεύγουν ορισμένα από τα προβλήματα που 

σχετίζονται με τα προσδιοριστικά σύνορα, εξετάζοντας αναλυτικά τις 

στοχαστικές ιδιότητες των δεδομένων και χρησιμοποιώντας έναν σύνθετο 

διαταρακτικό όρο, ο οποίος διαχωρίζει τις επιδράσεις κάθε ξεχωριστής 

επιχείρησης και τον στατιστικό θόρυβο (τυχαίες επιδράσεις). Σε αυτήν την 

περίπτωση το σύνορο μπορεί να μετακινείται από μια παρατήρηση σε 

επόμενη, τυχαία και όχι με ακρίβεια. Για τον υπολογισμό των στοχαστικών 

συνόρων έχουν αναπτυχθεί τόσο παραμετρικές όσο και μη παραμετρικές 

προσεγγίσεις, οι οποίες θα αναλυθούν στη συνέχεια (Kaparakis et al., 1994). 

 

3.4.  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟΥΣ 

 

Οι διαφορές στα μέσα κόστη των τραπεζών αποτελούν αντικείμενο 

μελέτης εδώ και πολλά χρόνια, με την εξέταση των οικονομιών κλίμακας και 

φάσματος. Τα τελευταία έτη, όμως, ένας μεγάλος αριθμός ερευνών εστίασε 

στην ανάλυση της Χ – αποτελεσματικότητας των τραπεζών. Η 

αναποτελεσματικότητα συνόρου (Χ – αναποτελεσματικότητα) έχει αποδειχθεί 

ότι αποτελεί μια σημαντικότερη πηγή προβλημάτων από ότι οι 

αναποτελεσματικότητες κλίμακας ή μείγματος προϊόντων και σχετίζεται με 

υψηλότερη πιθανότητα αποτυχίας των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 

(Bauer et al., 1998). Το γεγονός ότι ένα σύνολο τραπεζών με παρόμοιο 

μέγεθος παρουσιάζει μεγαλύτερη διασπορά μέσου κόστους από ότι τράπεζες 

διαφορετικού μεγέθους, κατέστησε την Χ – αποτελεσματικότητα πολύ 

σημαντικότερη πηγή μείωσης κόστους. Συνεπώς η ανάλυση της 

αποτελεσματικότητας έχει αντικαταστήσει τις οικονομίες κλίμακας ως το 

βασικό εργαλείο εμπειρικής έρευνας (Maudos et al., 2002). Ωστόσο, ο 
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αντικειμενικός σκοπός μεγιστοποίησης των κερδών δεν απαιτεί μόνο την 

παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στο ελάχιστο κόστος, αλλά προϋποθέτει 

και τη μεγιστοποίηση των εσόδων. Συνεπώς και ο υπολογισμός της 

αποτελεσματικότητας κέρδους αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης για 

τις διοικήσεις των τραπεζών. Σύμφωνα με τους Berger και Mester (1997), σε 

αντίθεση με τις αρχικές προσδοκίες, η αποτελεσματικότητα κέρδους δεν 

συσχετίζεται θετικά με την αποτελεσματικότητα κόστους, και υπάρχει η 

πιθανότητα οι αναποτελεσματικότητες κόστους και εσόδων να συσχετίζονται 

αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι μια τράπεζα με υψηλότερα κόστη μπορεί να 

αντισταθμίσει αυτήν την προφανή αναποτελεσματικότητα, επιτυγχάνοντας 

υψηλότερα έσοδα από ότι οι ανταγωνιστές της, είτε χρησιμοποιώντας 

διαφορετική σύνθεση παραγωγής είτε διαθέτοντας μεγαλύτερη δύναμη 

αγοράς στην τιμολόγηση των αγαθών και υπηρεσιών της  λόγω εξειδίκευσης.  

Οι ορισμοί της αποτελεσματικότητας κόστους και κέρδους αντιστοιχούν 

σε δυο σημαντικούς οικονομικούς στόχους: την ελαχιστοποίηση κόστους και 

της μεγιστοποίησης του κέρδους. Η αποτελεσματικότητα κόστους είναι η 

αναλογία του ελάχιστου κόστους με το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε ένα 

δεδομένο επίπεδο παραγωγής και του πραγματοποιηθέντος κόστους. Μια 

τιμή αποτελεσματικότητας Ec σημαίνει ότι είναι δυνατόν να παραχθεί το ίδιο 

επίπεδο παραγωγής, εξοικονομώντας (1−Ec) Χ 100% του κόστους. Η 

αποτελεσματικότητα μπορεί να πάρει τιμές (0,1], με τη μονάδα να αντιστοιχεί 

στην περισσότερο αποτελεσματική τράπεζα του δείγματος (Maudos et al., 

2002). Η αποτελεσματικότητα κέρδους βασίζεται στη σύγκριση με την 

καλύτερη επιχείρηση του δείγματος που μεγιστοποιεί τα κέρδη, ενώ η 

αποτελεσματικότητα κόστους αξιολογεί την επίδοση διατηρώντας τις εκροές 

σταθερές στο τρέχον επίπεδό τους, το οποίο γενικά δεν ανταποκρίνεται στο 

βέλτιστο. Μια επιχείρηση που είναι σχετικά αποτελεσματική ως προς το 

κόστος στο τρέχον επίπεδο εκροών μπορεί να μην είναι αποτελεσματική ως 

προς το κόστος στο βέλτιστο επίπεδο εκροών, που περιλαμβάνει μια 

διαφορετική κλίμακα και μείγμα εκροών (Berger και Mester, 1997). Σε μια 

ανταγωνιστική αγορά η αποτελεσματικότητα κόστους και η 

αποτελεσματικότητα κέρδους θα δώσουν παρόμοια αποτελέσματα. Ωστόσο, 

στην περίπτωση του ατελούς ανταγωνισμού, μια τράπεζα αποτελεσματική ως 
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προς το κέρδος μπορεί να είναι αναποτελεσματική σε όρους κόστους και το 

αντίστροφο (Bos, Kool, 2006).  

 

 

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Η αποτελεσματικότητα κόστους αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση του 

κόστους μιας επιχείρησης, που προκύπτει από το πόσο κοντά βρίσκεται το 

κόστος της στο αντίστοιχο της καλύτερης επιχείρησης για την παραγωγή της 

ίδιας ποσότητας εκροών, που πωλούνται σε συγκεκριμένες τιμές, με 

δεδομένες τις τιμές των εισροών (Ariff, Can, 2007). Προκύπτει από μια 

συνάρτηση κόστους, όπου τα μεταβλητά κόστη εξαρτώνται από μια σειρά 

μεταβλητών. Το κόστος είναι μια συνάρτηση του διανύσματος των εκροών (y), 

της τιμής των εισροών (w), του επιπέδου αναποτελεσματικότητας κόστους (u) 

και μιας σειράς τυχαίων παραγόντων (v), που ενσωματώνουν την επίδραση 

των σφαλμάτων μέτρησης κτλ (Maudos et al., 2002). Συνεπώς η συνάρτηση 

κόστους είναι η εξής:  

C=C(y,w,u,v).  

Η αποτελεσματικότητα κόστους προσδιορίζεται από το πόσο κοντά 

βρίσκονται τα κόστη της τράπεζας στο αποτελεσματικό σύνορο κόστους 

δεδομένης τεχνολογίας. Το αποτελεσματικό σύνορο προσδιορίζεται από δυο 

συνθήκες: την τεχνική αποτελεσματικότητα (ελάχιστη χρήση εισροών) και την 

αποτελεσματικότητα κατανομής (βέλτιστο μείγμα εισροών δεδομένων των 

σχετικών τιμών). Η απουσία είτε της τεχνικής αποτελεσματικότητας είτε της 

αποτελεσματικότητας κατανομής (ή και των δυο) οδηγεί σε απομάκρυνση από 

την ελαχιστοποίηση κόστους και δημιουργεί αναποτελεσματικότητα. Η 

μέτρηση της αναποτελεσματικότητας βασίζεται σε αποκλίσεις από τα ελάχιστα 

κόστη που παρατηρούνται στα δεδομένα και όχι σε ένα τεχνολογικά εφικτό 

αποτελεσματικό σύνορο. Η τραπεζική αναποτελεσματικότητα κόστους ορίζεται 

ως η διαφορά μεταξύ του παρατηρούμενου κόστους και του προβλεπόμενου 

ελάχιστου κόστους για μια δεδομένη κλίμακα και μείγμα εκροών, τιμών και 

άλλων μεταβλητών. Με άλλα λόγια, κάθε τράπεζα του δείγματος συγκρίνεται 

με την καλύτερη τράπεζα του δείγματος (Fries, Taci, 2005). Το πρόβλημα της 
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μέτρησης της αναποτελεσματικότητας του κόστους είναι η απομόνωσή της 

από την επίδραση τυχαίων παραγόντων στα κόστη παραγωγής.  

 Ως συνάρτηση f, η αποτελεσματικότητα κόστους (Ec) υπολογίζεται ως 

ο λόγος του ελάχιστου κόστους Cmin που απαιτείται για την παραγωγή του 

διανύσματος εκροών προς τα πραγματοποιηθέντα κόστη C: 

Ec =  =  = exp ( - lnu) 

Ο παραπάνω λόγος μπορεί να θεωρηθεί ως η αναλογία του κόστους ή 

των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Για 

παράδειγμα, μια τράπεζα με αποτελεσματικότητα κόστους 0,70 είναι 70% 

αποτελεσματική ή δαπανά το 30% του κόστους της σε σχέση με την καλύτερη 

επιχείρηση υπό τις ίδιες συνθήκες. Η αποτελεσματικότητα κόστους έχει εύρος 

(0,1] και ισούται με 1 για την καλύτερη επιχείρηση του δείγματος.  

Σύμφωνα με τους Fries και Taci (2005), η αποτελεσματικότητα κόστους των 

τραπεζών αποτελεί δείκτη ανάπτυξης της οικονομίας για τους εξής λόγους: 

 Μεγαλύτερη σχετική αποτελεσματικότητα κόστους μπορεί να σχετίζεται 

με αλλαγές στα κίνητρα και τους περιορισμούς και με μεταρρυθμίσεις 

του τραπεζικού τομέα. 

 Τα οφέλη της αποτελεσματικότητας μειώνουν τους πόρους που 

συνδέονται με τη λειτουργία των συστημάτων πληρωμών και με τη 

διαμεσολάβηση των καταθέσεων στις επενδύσεις. Μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα κόστους του τραπεζικού τομέα οδηγεί άμεσα σε 

γενικότερη οικονομική ανάπτυξη.  

 Η αποτελεσματικότητα κόστους μπορεί να σχετίζεται και με άλλες 

διαστάσεις της επίδοσης των τραπεζών που συμβάλλουν στη 

γενικότερη ανάπτυξη, όπως η παροχή περισσότερο παραγωγικών 

δανείων. Αυτή η σύνδεση υπάρχει όταν παράγοντες που συμβάλλουν 

στη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κόστους επίσης προωθούν και 

την ανάπτυξη άλλων πτυχών της τραπεζικής επίδοσης.  
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2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΡΔΟΥΣ 

Η αποτελεσματικότητα κέρδους είναι μια ευρύτερη έννοια από ότι η 

αποτελεσματικότητα κόστους, καθώς λαμβάνει υπόψη την επίδραση της 

επιλογής του διανύσματος παραγωγής, τόσο στα κόστη όσο και στα έσοδα. Η 

αποτελεσματικότητα κέρδους ορίζεται ως η αναλογία του πραγματικού 

κέρδους μιας τράπεζας και του μέγιστου επιπέδου που μπορεί να επιτευχθεί 

από την πιο αποτελεσματική τράπεζα. Υπολογίζει πόσο κοντά βρίσκεται η 

επιχείρηση στο να δημιουργήσει το μέγιστο κέρδος, δεδομένης της ποσότητας 

εισροών και εκροών και του επιπέδου των τιμών τους (Ariff, Can, 2007). 

Υπάρχουν δυο συναρτήσεις κέρδους, ανάλογα με το αν λαμβάνεται υπόψη η 

δύναμη της αγοράς ή όχι: η κανονική (standard) συνάρτηση κέρδους και η 

εναλλακτική (alternative) συνάρτηση κέρδους.  

 

I. Κανονική αποτελεσματικότητα κέρδους  

 Η κανονική αποτελεσματικότητα κέρδους μετρά το πόσο κοντά 

βρίσκεται μια τράπεζα στην παραγωγή του μέγιστου δυνατού κέρδους 

δεδομένου ενός επιπέδου τιμών εισροών και εκροών (και άλλων μεταβλητών).  

Η κανονική συνάρτηση κέρδους υποθέτει ότι οι αγορές των εκροών και των 

εκροών είναι πλήρως ανταγωνιστικές. Συνεπώς οι επιχειρήσεις δε μπορούν 

να διαμορφώσουν τις τιμές (π.χ. δεν υπάρχει δύναμη αγοράς για τις τιμές των 

εκροών). Δεδομένων των εισροών (p) και εκροών (w), η τράπεζα μεγιστοποιεί 

τα κέρδη προσαρμόζοντας τα ποσά των εισροών και των εκροών. Συνεπώς η 

συνάρτηση κέρδους είναι η εξής: 

Π=Π(w,p,v,u) 

 Η αποτελεσματικότητα κέρδους ορίζεται ως ο λόγος του πραγματικού 

κέρδους της τράπεζας προς το μέγιστο επίπεδο που μπορεί να επιτευχθεί 

από την πιο αποτελεσματική τράπεζα.    

EΠ =  =  
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Η κανονική αποτελεσματικότητα κέρδους είναι η αναλογία του μέγιστου 

κέρδους που επιτυγχάνεται. Ένας λόγος κανονικής αποτελεσματικότητας 

κέρδους 0,70 δείχνει ότι, εξαιτίας υπερβολικού κόστους, ελλιπών εσόδων ή 

και των δυο, η επιχείρηση χάνει περίπου 30% των κερδών που θα μπορούσε 

να εισπράττει. Όπως συμβαίνει και με το λόγο αποτελεσματικότητας κόστους, 

ο λόγος αποτελεσματικότητας κέρδους ισούται με 1 για την καλύτερη 

επιχείρηση που μεγιστοποιεί τα κέρδη υπό δεδομένες συνθήκες του 

δείγματος. Ωστόσο, σε αντίθεση με την αποτελεσματικότητα κόστους, η 

αποτελεσματικότητα κέρδους μπορεί να είναι αρνητική, καθώς οι επιχειρήσεις 

μπορούν να δαπανήσουν περισσότερο από το 100% των δυνητικών κερδών 

τους.   

 

II. Εναλλακτική αποτελεσματικότητα κέρδους  

Σε αυτήν την περίπτωση η αποτελεσματικότητα μετράται από το πόσο 

κοντά βρίσκεται μια τράπεζα στο να εισπράξει τα μέγιστα κέρδη, δεδομένων 

των επιπέδων εκροών και όχι των τιμών των εκροών. Η εναλλακτική 

αποτελεσματικότητα κέρδους υποθέτει την ύπαρξη ατελούς ανταγωνισμού. 

Δηλαδή, οι επιχειρήσεις έχουν δύναμη αγοράς και μπορούν να 

διαμορφώσουν τις τιμές των εκροών (Ariff, Can, 2007). Στην πραγματικότητα 

οι τράπεζες δραστηριοποιούνται σε ατελείς αγορές εκροών, γεγονός που 

παρέχει περιθώρια για διαφοροποίηση των τιμών. Αυτό σημαίνει ότι οι 

τράπεζες έχουν μικρό περιθώριο να επηρεάσουν τις ποσότητες των εκροών, 

αλλά μπορούν να διαπραγματευτούν τις τιμές και τις αμοιβές τους με 

μεγαλύτερη ευελιξία. Ο βαθμός στον οποίο μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές 

εξαρτάται από τις δεδομένες ποσότητες των εκροών τη χρονική στιγμή της 

απόφασης, δεδομένων των τιμών εισροών και άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν την ικανότητά τους να καθορίζουν τις τιμές (Bos, Kool, 2006).  

Συνεπώς, αντί να θεωρούνται ως αναποτελεσματικότητα οι αποκλίσεις 

από τις βέλτιστες εκροές, όπως συμβαίνει στην κανονική συνάρτηση κέρδους, 

η μεταβλητή εκροή διατηρείται σταθερή ενώ οι τιμές των εκροών 
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μεταβάλλονται και επηρεάζουν τα κέρδη. Δηλαδή ορίζουμε τη συνάρτηση 

εναλλακτικού κέρδους ως εξής:          Πa=Πa(y,w,v,u). 

Αυτή η συνάρτηση είναι όμοια με τη συνάρτηση κόστους, με τη μόνη 

διαφορά ότι εδώ εξαρτημένη μεταβλητή είναι το κέρδος και όχι το κόστος. Η 

εναλλακτική αποτελεσματικότητα κέρδους μπορεί να παρέχει χρήσιμη 

πληροφόρηση όταν ισχύει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω συνθήκες: 

i. Υπάρχουν σημαντικές μη μετρήσιμες διαφορές στην ποιότητα των 

τραπεζικών υπηρεσιών 

ii. Οι εκροές δεν είναι πλήρως μεταβλητές, ώστε μια τράπεζα να μπορεί 

να επιτύχει κάθε κλίμακα εκροών και κάθε μείγμα προϊόντων 

iii. Οι αγορές εκροών δεν είναι πλήρως ανταγωνιστικές και οι τράπεζες 

διαθέτουν κάποια δύναμη αγοράς σε ότι αφορά τις τιμές που χρεώνουν 

iv. Οι τιμές των εκροών δεν μπορούν να μετρηθούν πλήρως και συνεπώς 

δεν παρέχουν ακριβείς κατευθύνσεις σε σχέση με τις ευκαιρίες για 

έσοδα και κέρδη στην κανονική συνάρτηση κέρδους.   

Σύμφωνα με τους Berger και Mester (1997), η εναλλακτική 

αποτελεσματικότητα κέρδους είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, όποτε 

αμφισβητείται η υπόθεση του πλήρους ανταγωνισμού ή όταν υπάρχουν 

διαφορές στην ποιότητα παραγωγής μεταξύ των τραπεζών του δείγματος. Οι 

ίδιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι η έννοια της αποτελεσματικότητας κέρδους 

είναι περισσότερο κατάλληλη για την αξιολόγηση της συνολικής επίδοσης της 

επιχείρησης από ότι η αποτελεσματικότητα κόστους. Αυτό συμβαίνει γιατί η 

αποτελεσματικότητα κέρδους λαμβάνει υπόψη της σφάλματα τόσο στην 

πλευρά των εκροών όσο και στην πλευρά των εισροών, και σύμφωνα με 

ορισμένες έρευνες, οι αναποτελεσματικότητες στην πλευρά των εκροών 

μπορεί να είναι ακόμη και μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες στην πλευρά των 

εισροών (Berger et al., 1993). Επίσης, η αποτελεσματικότητα κέρδους 

βασίζεται στον περισσότερο αποδεκτό οικονομικό στόχο της μεγιστοποίησης 

του κέρδους. Ωστόσο, οι μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 

τραπεζών συνήθως βασίζονται στο κόστος. Οι Kamberoglou et al. (2004) 

υποστηρίζουν ότι τα κέρδη και τα έσοδα εμφανίζουν μεγαλύτερη ευαισθησία 

σε ιδιαίτερους παράγοντες που επηρεάζουν δυσανάλογα διαφορετικά 

ιδρύματα. Μια επιχείρηση θεωρείται αποτελεσματική ως προς το κόστος όταν 
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παράγει ένα δεδομένο επίπεδο εκροών με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα σχετίζεται άμεσα με το στόχο 

ελαχιστοποίησης του κόστους του ιδρύματος.  

 

3.5.  ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Οι αναλυτές που μελετούν την λειτουργική αποτελεσματικότητα των 

τραπεζικών ιδρυμάτων συχνά χρησιμοποιούν τρεις διαφορετικές μεθόδους, 

την ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών, την παραμετρική προσέγγιση και 

την μη παραμετρική προσέγγιση.  

Η ανάλυση των χρηματοοικονομικών δεικτών θεωρείται παραδοσιακή 

προσέγγιση και χρησιμοποιεί έναν αριθμό χρηματοοικονομικών δεικτών για 

την μέτρηση της επίδοσης των τραπεζικών ιδρυμάτων. Υπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός μελετών που μετρούν την επίδοση των τραπεζών, παρατηρώντας τις 

μεταβολές διάφορων χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως της απόδοσης επί 

των περιουσιακών στοιχείων (ROA), της απόδοσης επί των ιδίων κεφαλαίων 

(ROE), και του δείκτη λειτουργικών εξόδων προς έσοδα. Η χρήση 

χρηματοοικονομικών δεικτών συμβάλλει στην αξιολόγηση της επίδοσης του 

τραπεζικού ιδρύματος. Οι λογιστικοί δείκτες μπορεί να χρησιμοποιηθούν 

προκειμένου να ερμηνευτούν οι οικονομικές καταστάσεις. Δυο βασικοί λόγοι 

χρήσης χρηματοοικονομικών δεικτών ως εργαλείο ανάλυσης είναι ότι 

επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ τραπεζών διαφορετικού μεγέθους, καθώς και 

τον έλεγχο των χαρακτηριστικών του κλάδου μέσω της σύγκρισης των 

δεικτών κάθε τράπεζας με το μέσο όρο του κλάδου (Halkos, Salamouris, 

2004). Η χρήση αυτών των χρηματοοικονομικών δεικτών για τη μέτρηση της 

επίδοσης των τραπεζών έχει δεχθεί έντονη κριτική. Η βασική αιτία είναι ότι τα 

λογιστικά δεδομένα αγνοούν την τρέχουσα αγοραία αξία της τράπεζας και δεν 

αντανακλούν την «οικονομική συμπεριφορά μεγιστοποίησης αξίας» (Kohers 

et al., 2000). Επιπλέον, δεν λαμβάνουν υπόψη τις τιμές των εισροών και το 

μείγμα εκροών (Berger και Humphrey, 1992), ενώ η επιλογή των σταθμίσεων 

των χρηματοοικονομικών δεικτών είναι υποκειμενική. Τέλος, κατά την 
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ανάλυση βάσει χρηματοοικονομικών δεικτών, προκύπτουν προβλήματα εάν ο 

αριθμητής ή ο παρονομαστής λάβουν αρνητικές τιμές, ενώ δεν είναι 

ξεκάθαρος και ο χειρισμός των εκτρόπων.  

Στις μελέτες του τραπεζικού τομέα, έχουν προταθεί διάφορες μέθοδοι 

συνόρου κόστους για τη μέτρηση της αναποτελεσματικότητας. Καθώς το 

αποτελεσματικό σύνορο κόστους δεν είναι εκ των προτέρων γνωστό, στόχος 

αυτών των προσεγγίσεων είναι να το υπολογίσουν χρησιμοποιώντας τα 

δεδομένα. Ωστόσο, κάθε προσέγγιση βασίζεται σε διαφορετικές υποθέσεις και 

μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Εξαιτίας των 

μειονεκτημάτων των χρηματοοικονομικών δεικτών, οι Berger και Humphrey 

(1997) συμπεραίνουν ότι οι προσεγγίσεις του αποτελεσματικού συνόρου είναι 

ανώτερες συγκρινόμενες με την παραδοσιακή ανάλυση χρηματοοικονομικών 

δεικτών σε ότι αφορά την μέτρηση της επίδοσης. Υποστηρίζουν ότι η 

προσέγγιση του συνόρου προσφέρει ένα συνολικό αντικειμενικό αριθμητικό 

αποτέλεσμα και κατάταξη (ωστόσο και η ανάλυση συνόρου παρουσιάζει το 

ίδιο μειονέκτημα με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες: βασίζεται σε λογιστικά 

δεδομένα και όχι σε αγοραίες αξίες). Επίσης και οι Bauer et al. (1998) 

υποστηρίζουν ότι η αποτελεσματικότητα συνόρου είναι ανώτερη και καλύτερη 

για ρυθμιστικούς και άλλους σκοπούς από ότι οι χρηματοοικονομικοί δείκτες 

που προκύπτουν από τις λογιστικές καταστάσεις (π.χ. ROA, λόγος κόστους 

προς έσοδα). Αυτό συμβαίνει γιατί τα μέτρα αποτελεσματικότητας συνόρου 

χρησιμοποιούν τεχνικές προγραμματισμού ή στατιστικής, προκειμένου να 

απομακρύνουν τις επιδράσεις των διαφορών στις τιμές των εισροών και σε 

άλλους εξωγενείς παράγοντες αγοράς που επηρεάζουν τους 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Δηλαδή, το βασικό πλεονέκτημα της 

αποτελεσματικότητας συνόρου σε σχέση με τους άλλους δείκτες επίδοσης 

είναι ότι αποτελεί ένα αντικειμενικά προσδιορισμένο ποσοτικό μέτρο, που 

απομακρύνει τις επιδράσεις των τιμών αγοράς και των άλλων εξωγενών 

παραγόντων που επηρεάζουν την μετρούμενη αποτελεσματικότητα.  

Κατά την ανάλυση της επίδοσης μιας επιχείρησης που παράγει 

επίπεδο εκροών y χρησιμοποιώντας ποσότητα εισροών x, θα πρέπει να γίνει 

σύγκριση του παρατηρούμενου επιπέδου εκροών  με το μέγιστο δυνατό 

επίπεδο εκροών που προκύπτει από το σύνορο παραγωγής. Ο υπολογισμός 
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του συνόρου παραγωγής προκύπτει από ένα τυχαίο δείγμα επιχειρήσεων. 

Στη συνέχεια εξάγεται ένας βαθμός αποτελεσματικότητας για ένα δεδομένο 

σχέδιο παραγωγής (x, y) από την απόσταση μεταξύ του σημείου αυτού και 

του υπολογιζόμενου συνόρου παραγωγής. Η ίδια προσέγγιση μπορεί να 

εφαρμοστεί και κατά την ανάλυση ενός συνόρου κόστους. Σε αυτή την 

τελευταία περίπτωση υπολογίζεται το ελάχιστο επιτευχθέν κόστος για 

δεδομένο επίπεδο εκροών (Kumbhakar et al., 2007).   

Οι έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα συνόρου βασίζονται σε 

λογιστικά στοιχεία κόστους, εισροών, εκροών, εσόδων, κερδών κτλ. 

Εντούτοις, στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει ομοφωνία σε ότι αφορά την 

προτιμώμενη μέθοδο προσδιορισμού του καλύτερου συνόρου βάσει του 

οποίου μετράται η αποτελεσματικότητα και η επιλογή της μεθόδου μπορεί να 

επηρεάσει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση. Για την 

εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων και 

των υποκαταστημάτων έχουν προταθεί τουλάχιστον πέντε διαφορετικές 

προσεγγίσεις (Berger και Humphrey, 1997). Αυτές οι μέθοδοι διαφέρουν 

κυρίως σε ότι αφορά στις υποθέσεις σχετικά με τα δεδομένα και 

συγκεκριμένα:  

o Ο τύπος συνάρτησης του καλύτερου συνόρου (ένας περισσότερο 

περιοριστικός παραμετρικός τύπος έναντι ενός λιγότερου περιοριστικού 

μη παραμετρικού τύπου). 

o Εάν λαμβάνεται ή όχι υπόψη το τυχαίο σφάλμα, το οποίο μπορεί 

προσωρινά να αποδώσει σε κάποιες παραγωγικές μονάδες υψηλές ή 

χαμηλές εκροές, εισροές, κόστη ή κέρδη. 

o Εάν υπάρχει τυχαίο σφάλμα, η κατανομή πιθανότητας για τις 

αναποτελεσματικότητες. 
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3.5.1.  ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 

Στα παραμετρικά στοχαστικά σύνορα, η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας εξαρτάται από την επιλογή της μορφής της συνάρτησης 

του συνόρου παραγωγής ή κόστους, καθώς και των συγκεκριμένων 

υποθέσεων κατανομής για τον διαταρακτικό όρο. Γενικά, αυτά τα παραμετρικά 

μοντέλα γράφονται ως εξής: 

Yi = β0 + βΤXi – ui + vi,   i = 1, …, n, 

όπου το ui > 0  αποτελεί το διαταρακτικό όρο και το vi αντιπροσωπεύει τον 

τυχαίο θόρυβο. Αυτή η τεχνική εκτίμησης βασίζεται στην αρχή της μέγιστης 

πιθανοφάνειας. 

Οι παραμετρικές μέθοδοι έχουν ένα βασικό μειονέκτημα έναντι των μη 

παραμετρικών: εστιάζουν στη μορφή του συνόρου, προσδιορίζοντας για αυτή 

ένα τύπο συνάρτησης. Εντούτοις, ένα πλεονέκτημα των παραμετρικών 

μεθόδων είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνουν ένα διαταρακτικό όρο, συνεπώς 

είναι ευκολότερο να εντοπιστούν λάθη μέτρησης, παροδικές διαφορές 

κόστους ή λάθος εντοπισμός αναποτελεσματικότητας. Κατά την εφαρμογή 

των παραμετρικών μεθόδων θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο διαχωρισμό 

του τυχαίου λάθους από την αναποτελεσματικότητα, καθώς κανένα από δυο 

δεν παρατηρείται. Σύμφωνα με τις παραμετρικές μεθόδους, μια τράπεζα 

θεωρείται αναποτελεσματική εάν τα κόστη της είναι υψηλότερα ή τα κέρδη της 

χαμηλότερα από την καλύτερη τράπεζα, αφού ληφθεί υπόψη το τυχαίο 

σφάλμα. Υπάρχουν τρεις βασικές παραμετρικές προσεγγίσεις συνόρου: 

  

1. Stochastic Frontier Approach (SFA): Η SFA προτάθηκε από τον 

Aigner et al. (1977) και από τότε έχει εφαρμοστεί ευρέως στον τραπεζικό 

τομέα και σε άλλους κλάδους. Συχνά αναφέρεται και ως οικονομετρική 

προσέγγιση συνόρου. Σύμφωνα με την προσέγγιση SFA μια τράπεζα 

θεωρείται αναποτελεσματική εάν τα κόστη της είναι υψηλότερα από τα 

προβλεπόμενα κόστη μιας αποτελεσματικής τράπεζας που παράγει τον ίδιο 

συνδυασμό εκροών / τιμών εισροών και η διαφορά δεν μπορεί να ερμηνευτεί 
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από τον στατιστικό θόρυβο. Προσδιορίζει ένα τύπο συνάρτησης16 για τη 

σχέση κόστους, κέρδους ή παραγωγής μεταξύ εισροών, εκροών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων, και επιτρέπει ένα διαταρακτικό όρο. Έτσι 

υπολογίζει το σύνορο ελάχιστου κόστους ή μέγιστου κέρδους ολόκληρου του 

δείγματος. Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας για μια συγκεκριμένη 

παρατήρηση είναι η απόστασή της από το σύνορο. Θεωρεί ότι μπορεί να 

υπάρχει απόκλιση μιας τράπεζας από το σύνορο είτε λόγω τυχαίων 

διακυμάνσεων είτε λόγω αναποτελεσματικότητας. Για να γίνει διάκριση 

ανάμεσα αυτά τα δυο στοιχεία, γίνεται η υπόθεση ότι ο όρος 

αναποτελεσματικότητας ακολουθεί ασύμμετρη κατανομή πιθανότητας 

(Maudos et al., 2002).  Η SFA προϋποθέτει ένα μοντέλο σύνθετου όρου 

λάθους, όπου οι αναποτελεσματικότητες θεωρείται ότι ακολουθούν μια 

ασύμμετρη κατανομή, ενώ οι διαταρακτικοί όροι ακολουθούν συμμετρική 

κατανομή, συνήθως την κανονική. Η λογική πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη 

δομή του διαταρακτικού όρου είναι το γεγονός ότι οι αναποτελεσματικότητες, 

εξ ορισμού, δε μπορεί να είναι αρνητικές. Τόσο οι αναποτελεσματικότητες όσο 

και τα τυχαία σφάλματα υποτίθεται ότι είναι ορθογώνια στις τιμές των 

εισροών, στις εκροές και στις λοιπές μεταβλητές που λαμβάνονται υπόψη για 

τον υπολογισμό της ισότητας (Fries και Taci, 2005). Η υπολογιζόμενη 

αναποτελεσματικότητα για κάθε επιχείρηση είναι ο μέσος ή η διάμεσος της 

κατανομής του όρου αναποτελεσματικότητας, δεδομένου του σύνθετου 

διαταρακτικού όρου (Berger και Humphrey, 1997).  Ένα βασικό πλεονέκτημα 

της SFA είναι το γεγονός ότι πάντα κατατάσσει τις αποτελεσματικότητες των 

επιχειρήσεων με την ίδια σειρά που κατατάσσονται και τα υπολειμματικά 

(residuals) της συνάρτησης, ανεξάρτητα από τις υποθέσεις κατανομής. Αυτό 

σημαίνει ότι μια επιχείρηση με χαμηλότερα κόστη για ένα δεδομένο σύνολο 

τιμών εισροών και ποσοτήτων εκροών, θα κατατάσσεται πάντα ως 

περισσότερο αποτελεσματική (Bauer et al., 1998).  

                                                 
16 Όταν χρησιμοποιείται μια εκ των παραμετρικών μεθόδων για τον υπολογισμό της 
αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να επιλεχθεί και ο αντίστοιχος τύπος συνάρτησης 
κόστους ή κέρδους. Ο περισσότερο γνωστός τύπος είναι η αντιλογαριθμική (translog) 
συνάρτηση, η οποία ωστόσο δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη για δεδομένα που 
βρίσκονται μακριά από το μέσο σε όρους μεγέθους εκροών ή μείγματος. Ένας 
περισσότερο ευέλικτος τύπος συνάρτησης είναι η ευέλικτη συνάρτηση Fourier, η οποία 
περιλαμβάνει τριγωνομετρικούς όρους Fourier. 
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Συγκεκριμένα, σε ότι αφορά στην αποτελεσματικότητα κόστους, 

υποθέτουμε ότι τα συνολικά κόστη (TC) μιας τράπεζας το έτος t, δίνονται από 

την παρακάτω συνάρτηση: 

TCit = f (Yit, Pit) + vit + uit, 

όπου το Yit εκφράζει τα διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται και 

το Pit εκφράζει τις τιμές των εισροών. Ο τυχαίος διαταρακτικός όρος 

αποτελείται από δυο μέρη: το vit αντιπροσωπεύει το σφάλμα μέτρησης και 

άλλους μη ελεγχόμενους παράγοντες, ενώ το uit αντιπροσωπεύει την τεχνική 

αναποτελεσματικότητα και την αναποτελεσματικότητα κατανομής που 

επηρεάζεται από τη διοίκηση. Σε ότι αφορά τη συνάρτηση κέρδους, η 

μεταβλητή του αριστερού μέλους είναι το συνολικό κέρδος και ο θόρυβος 

προσδιορίζεται από ως vit  - uit.  

Σύμφωνα με την SFA, διοικητικές ή ελεγχόμενες 

αναποτελεσματικότητες (uit) μεταβάλλουν τα κόστη μόνο πάνω ή τα κέρδη 

μόνο κάτω από το σύνορο. Ωστόσο, τυχαίες διακυμάνσεις (vit) μπορεί είτε να 

αυξάνουν είτε να μειώνουν τα κόστη ή τα κέρδη από αυτά τα σημεία 

αναφοράς. Συνεπώς, το ίδιο το σύνορο είναι στοχαστικό και ο όρος uit 

εκφράζει την αναποτελεσματικότητα ή την απόσταση από την καλύτερη 

πρακτική. Ο όρος vit θεωρείται ότι ακολουθεί την κανονική κατανομή με 

μηδενικό μέσο όρο και διακύμανση ίση με σv
2. Ο όρος uit είναι μια μη αρνητική 

τυχαία μεταβλητή με κανονική κατανομή, αλλά κομμένη (truncated) κάτω από 

το μηδέν. Υποθέτουμε ότι ο όρος uit κατανέμεται ανεξάρτητα, αλλά όχι 

πανομοιότυπα. Συνεπώς, για μια τράπεζα το έτος t, η τεχνική 

αποτελεσματικότητα (uit) ακολουθεί ημι – κανονική κατανομή Ν (μit, σuit
2), στην 

οποία τόσο ο μέσος όσο και η διακύμανση μπορεί να διαφέρουν (Bonin et al., 

2005).  

  

2. Distribution – Free Approach (DFA): Προσδιορίζει έναν τύπο 

συνάρτησης για το σύνορο, όπως και οι SFA και TFA, αλλά διαχωρίζει τις 

αναποτελεσματικότητες από τον διαταρακτικό όρο με διαφορετικό τρόπο. Η 

DFA δεν κάνει ισχυρές υποθέσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες κατανομές των 

αναποτελεσματικοτήτων ή των διαταρακτικών όρων. Δεν κάνει κάποια 

συγκεκριμένη υπόθεση σχετικά με το σχήμα της κατανομής 

αποτελεσματικότητας (όπως η SFA), ούτε υποθέτει ότι όλες οι αποκλίσεις 
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εντός ενός συνόλου επιχειρήσεων αποτελούν τυχαία σφάλματα και όλες οι 

αποκλίσεις μεταξύ των συνόλων αποτελούν αναποτελεσματικότητες (όπως η 

TFA). Ο υπολογισμός της αναποτελεσματικότητας κάθε τράπεζας ισούται με 

την διαφορά μεταξύ του μέσου υπόλοιπου (residual) από την υπολογιζόμενη 

συνάρτηση κόστους και του αντίστοιχου της τράπεζας που βρίσκεται πάνω 

στο αποτελεσματικό σύνορο κόστους. Υποθέτει ότι η αποτελεσματικότητα 

κάθε επιχείρησης είναι διαχρονικά σταθερή, ενώ τα τυχαία λάθη τείνουν 

διαχρονικά στο μηδέν. Με την DFA, οι αναποτελεσματικότητες μπορεί να 

ακολουθούν σχεδόν κάθε κατανομή, ακόμη και αυτή που προσεγγίζει τη 

συμμετρική, με την προϋπόθεση ότι οι αναποτελεσματικότητες δεν είναι 

αρνητικές. Ωστόσο, αν η αποτελεσματικότητα μεταβάλλεται διαχρονικά λόγω 

τεχνολογικών αλλαγών, κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων, του κύκλου επιτοκίων 

ή άλλων επιδράσεων, τότε η DFA περιγράφει τη μέση διακύμανση κάθε 

επιχείρησης από το καλύτερο μέσο σύνορο, παρά την αποτελεσματικότητα σε 

ένα δεδομένο χρονικό σημείο (Berger και Humphrey, 1997). Το υπολειμματικό 

(residual) κάθε ξεχωριστής παλινδρόμησης αποτελείται τόσο από την 

αναποτελεσματικότητα όσο και από το τυχαίο σφάλμα. Ωστόσο, ο 

διαταρακτικός όρος έχει μέσο όρο μηδέν και συνεπώς ο μέσος των 

υπολειμματικών μιας τράπεζας από όλες τις παλινδρομήσεις υπολογίζεται 

βάσει του όρου αποτελεσματικότητας. Όταν αυτός ο μέσος είναι πολύ 

χαμηλός ή πολύ υψηλός, θα πρέπει να γίνει μια προσαρμογή, καθώς ακραίες 

τιμές μπορεί να υποδεικνύουν ότι το τυχαίο σφάλμα δεν έχει αντισταθμιστεί 

πλήρως (Berger, Mester, 1997).  

Όπως συμβαίνει και με τις άλλες προσεγγίσεις, τα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας που δίνει η DFA μπορεί να επηρεάζονται από τις 

αυθαίρετες υποθέσεις. Η DFA επίσης υποθέτει ότι η αναποτελεσματικότητα 

αποτελεί την μοναδική επίδραση που παραμένει διαχρονικά σταθερή. Εάν 

υπάρχουν άλλοι παράγοντες που διαρκώς επηρεάζουν τα κόστη της 

επιχείρησης και δεν περιλαμβάνονται στο μοντέλο παλινδρόμησης (π.χ. το 

γεγονός ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε περιοχή υψηλής εγκληματικότητας), θα 

θεωρηθούν ως αναποτελεσματικότητα. Εντούτοις, όπως συμβαίνει και με τις 

προσεγγίσεις SFA και TFA (που αναπτύσσεται παρακάτω), η DFA είναι 

ελκυστική ως μέτρο οικονομικής επίδοσης, καθώς βασίζεται στη διατήρηση 

του κόστους σε χαμηλό επίπεδο για δεδομένες εκροές και τιμές εισροών για 
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μια μεγάλη χρονική περίοδο και υπό συνεχείς αλλαγές των οικονομικών 

συνθηκών. Συνεπώς η κατάταξη αποτελεσματικότητας βάσει της DFA 

αναμένεται να συσχετίζεται σημαντικά με την αντίστοιχη των SFA και TFA. 

 

3. Thick Frontier Approach (TFA): Η TFA χρησιμοποιεί τον ίδιο τύπο 

συνάρτησης για το σύνορο κόστους που χρησιμοποιεί και η SFA, αλλά 

βασίζεται σε μια παλινδρόμηση που υπολογίζεται μόνο βάσει των φαινομενικά 

καλύτερων επιδόσεων του συνόλου των δεδομένων. Προσπαθεί να 

περιορίσει την επίδραση των εκτρόπων (outliers)17 στον υπολογισμό του 

συνόρου κόστους και προσδιορίζει ένα «σαφώς διακρινόμενο σύνορο» ('thick 

frontier‘), που αποτελείται από τις επιχειρήσεις που βρίσκονται πάνω στο 

σύνορο και από αυτές που το προσεγγίζουν. Αρχικά οι τράπεζες 

διαχωρίζονται σε 8 κατηγορίες βάσει του μεγέθους του ενεργητικού τους και 

στη συνέχεια υπολογίζεται το μέσο κόστος της περιόδου (ως συνολικό κόστος 

ανά ευρώ ενεργητικού). Οι τράπεζες που σε κάθε κατηγορία μεγέθους 

παρουσιάζουν το χαμηλότερο μέσο κόστος, αποτελούν το υποσύνολο το 

οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του σαφώς διακρινόμενου 

συνόρου, ξεχωριστά για κάθε έτος ή για όλα τα έτη μαζί. Έτσι διασφαλίζεται 

ότι στον υπολογισμό θα περιληφθεί ίσος αριθμός τραπεζών από κάθε 

κατηγορία μεγέθους. Οι τράπεζες που βρίσκονται στο τεταρτημόριο 

χαμηλότερου μέσου κόστους θεωρείται πως έχουν αποτελεσματικότητα πάνω 

από το μέσο όρο και σχηματίζουν το σαφώς διακρινόμενο σύνορο (Bauer et 

al., 1998).  

Η TFA υπολογίζει τις διαφορές αποτελεσματικότητας μεταξύ του 

καλύτερου και του χειρότερου τεταρτημορίου, προκειμένου να μετρήσει το 

γενικό επίπεδο αποτελεσματικότητας, αλλά δεν προβλέπει τον υπολογισμό 

της αποτελεσματικότητας για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Υποθέτει ότι 

αποκλίσεις από την προβλεπόμενες τιμές επίδοσης εντός του υψηλότερου και 

του χαμηλότερου τεταρτημορίου παρατηρήσεων αποτελούν τυχαία σφάλματα, 

ενώ αποκλίσεις στην προβλεπόμενη επίδοση μεταξύ του υψηλότερου και του 

χαμηλότερου τεταρτημορίου αντιπροσωπεύουν αναποτελεσματικότητες. Αυτή 

η προσέγγιση δεν κάνει υποθέσεις κατανομής για την αναποτελεσματικότητα 
                                                 
17 Πρόκειται μετρήσεις που βρίσκονται μακριά από τις αναμενόμενες.  
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ή τον διαταρακτικό όρο, εκτός της υπόθεσης ότι οι αναποτελεσματικότητες 

διαφέρουν μεταξύ των υψηλότερων και των χαμηλότερων τεταρτημορίων και 

ότι το τυχαίο σφάλμα υπάρχει εντός αυτών των τεταρτημορίων. Η TFA 

στοχεύει στο να παρέχει μια εκτίμηση του γενικού επιπέδου της συνολικής 

αποτελεσματικότητας. Παράλληλα, μειώνει την επίδραση ακραίων 

παρατηρήσεων στα δεδομένα (Berger και Humphrey, 1997). Όπως συμβαίνει 

και με την SFA, τα επίπεδα αποτελεσματικότητας που προκύπτουν από την 

εφαρμογή της TFA μπορεί να μην είναι αξιόπιστα, καθώς βασίζονται σε 

μάλλον αυθαίρετες υποθέσεις – όπως το γεγονός ότι το τεταρτημόριο του 

χαμηλότερου μέσου κόστους για κάθε κατηγορία μεγέθους αποτελεί ένα 

επαρκές διακρινόμενο σύνορο αποτελεσματικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι οι υποθέσεις σχετικά με το διαταρακτικό όρο δεν ισχύουν 

πλήρως και επηρεάζονται από τον τρόπο διαίρεσης των τραπεζών. Επιπλέον, 

μπορεί να παρουσιαστούν οικονομετρικά προβλήματα, καθώς οι τράπεζες 

διαιρούνται εκ των προτέρων βάσει του μέσου κόστους, που είναι εξαρτημένη 

μεταβλητή. Η TFA και είναι εύκολη στην εφαρμογή και περισσότερο ευέλικτη 

από τη SFA σε ότι αφορά τα στατιστικά χαρακτηριστικά της μέτρησης της 

αναποτελεσματικότητας (Mester, 1996). Ωστόσο, η κατάταξη των 

επιχειρήσεων βάσει της αποτελεσματικότητας είναι πιθανόν να συμπίπτει σε 

μεγάλο βαθμό με την αντίστοιχη της SFA ή άλλων μέτρων επίδοσης, καθώς 

προσδιορίζεται από τα υπολειμματικά της συνάρτησης κόστους ύστερα από 

έλεγχο των τιμών των εισροών και των ποσοτήτων των εκροών (Bauer et al., 

1998).   

 

Η έννοια της αποτελεσματικότητας βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ 

βέλτιστου κόστους ή κέρδους και πραγματοποιηθέντος. Κάθε απόκλιση από 

το βέλτιστο μπορεί να οφείλεται μόνο σε αναποτελεσματικότητα. Αυτές οι 

παραδοσιακές μετρήσεις αποτελεσματικότητας αποτελούν συνήθως καλό 

εργαλείο για την ανάλυση της διοίκησης των τραπεζών, αλλά συχνά είναι 

αναγκαίο να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες. Στην περίπτωση των 

τραπεζών, ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες είναι ο κίνδυνος της 

αφερεγγυότητας, καθώς μια τράπεζα δεν θα πρέπει να είναι μόνο 

αποτελεσματική, αλλά και συνετή και φερέγγυα.  Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας 

των τραπεζών εξαρτάται από τη σύνθεση των περιουσιακών τους στοιχείων 
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και τα ίδια κεφάλαια που είναι διαθέσιμα για την απορρόφηση των 

αποτυχημένων επενδύσεων. Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας επηρεάζει τις τιμές 

των εισροών (και συνεπώς τα κόστη μέσω του πριμ κινδύνου που πρέπει να 

πληρώσουν οι τράπεζες στους καταθέτες) και τις τιμές των εκροών (και 

συνεπώς τα έσοδα και τα κέρδη μέσω της υψηλότερης απόδοσης που 

προσφέρεται για επενδύσεις υψηλότερου κίνδυνου).  Για το λόγο αυτό, 

σύμφωνα με τους Berger και Mester (1997), θα πρέπει να εισαχθούν και τα 

ίδια κεφάλαια στον υπολογισμό των συναρτήσεων κόστους και κέρδους. Η 

εισαγωγή αυτή των ιδίων κεφαλαίων, αλλά και του κινδύνου, οδηγεί σε 

επιπρόσθετα πλεονεκτήματα. Τα ίδια κεφάλαια επιδρούν στο κόστος, είτε 

επειδή αποτελούν πηγή χρηματοδότησης διαφορετική από τις καταθέσεις  και 

δεν δημιουργούν χρηματοοικονομικά κόστη, είτε επειδή οι αυξήσεις στα ίδια 

κεφάλια δημιουργούν υψηλότερα κόστη από ότι οι αυξήσεις των καταθέσεων. 

Αν επικρατήσει η πρώτη επίδραση, οι τράπεζες με την υψηλότερη μόχλευση 

θα έχουν υψηλότερα κόστη. Αν επικρατήσει η δεύτερη επίδραση, οι τράπεζες 

με τα υψηλότερα ίδια κεφάλαια θα έχουν υψηλότερα κόστη. Επιπλέον, αυτή η 

εισαγωγή επιτρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στην αποστροφή του 

κινδύνου των τραπεζών, καθώς οι τράπεζες με υψηλότερη αποστροφή στον 

κίνδυνο θα επιθυμούν να έχουν επίπεδο ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο του 

βέλτιστου (Maudos et al., 2002).   

 

 

3.5.2.  ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ 

Οι μη παραμετρικές προσεγγίσεις, δίνουν μικρή έμφαση στον 

προσδιορισμό του καλύτερου συνόρου. Σε αυτές τις προσεγγίσεις δεν 

υιοθετείται ένας συγκεκριμένος τύπος συνάρτησης, και δεν γίνονται υποθέσεις 

σχετικά με την κατανομή της αποτελεσματικότητας. Το σύνορο προσδιορίζεται 

ως το άνω όριο του εφικτού συνόλου και δεν περιλαμβάνεται θόρυβος σε 

αυτά τα μοντέλα προσδιοριστικού συνόρου. Οι δυο βασικές μη παραμετρικές 

προσεγγίσεις είναι οι εξής: 
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1. Data Envelopment Analysis (DEA): Προτάθηκε από τον Farrell 

(1957) και στη συνέχεια αναπτύχθηκε από τους Charnes, Cooper και Rhodes 

(1978). Αρχικά προοριζόταν για χρήση στον κρατικό τομέα. Πρόκειται για μια 

τεχνική γραμμικού προγραμματισμού, όπου το σύνολο των παρατηρήσεων 

του συνόρου είναι εκείνο για το οποίο καμία άλλη μονάδα ή γραμμικός 

συνδυασμός μονάδων δεν έχει τόσες πολλές ή περισσότερες εκροές, ή τόσες 

λίγες ή λιγότερες εισροές (Berger και Humphrey, 1997). Η DEA παράγει ένα 

συγκρίσιμο λόγο πολλαπλών εκροών προς πολλαπλές εισροές για κάθε 

μονάδα λήψης αποφάσεων (DMU), που παρουσιάζεται ως ένας βαθμός 

σχετικής αποτελεσματικότητας. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας συνήθως 

εκφράζεται ως ένας αριθμός μεταξύ του 0% και 100%. Μια μονάδα λήψης 

αποφάσεων με βαθμολογία χαμηλότερη από 100% θεωρείται 

αναποτελεσματική σε σχέση με τις άλλες (Avkiran, 2006). Μια αποτελεσματική 

επιχείρηση δεν παράγει απαραίτητα το μέγιστο επίπεδο εκροών δεδομένων 

των εισροών. Αντίθετα, η αποτελεσματικότητα σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι 

η «καλύτερη» του δείγματος. Στη συνηθισμένη μορφή του DEA που βασίζεται 

στην τεχνική αποτελεσματικότητα, οι αποτελεσματικές επιχειρήσεις είναι 

εκείνες για τις οποίες καμία άλλη επιχείρηση ή γραμμικός συνδυασμός 

επιχειρήσεων δεν παράγει τόσο ή περισσότερο για κάθε εκροή (δεδομένων 

εισροών) ή δεν χρησιμοποιεί  τόσο ή λιγότερο για κάθε εισροή (δεδομένων 

εκροών)18. Το αποτελεσματικό σύνορο της DEA αποτελείται από εκείνες τις 

κυριαρχούσες επιχειρήσεις και τα γραμμικά τμήματα που συνδέουν το σύνολο 

των συνδυασμών εισροών – εκροών αυτών των επιχειρήσεων, 

δημιουργώντας ένα σύνολο κυρτών πιθανοτήτων παραγωγής19 . Σύμφωνα με 

μια άλλη εκδοχή της DEA, που προτείνουν οι Bauer, Berger, Ferrier και 

Humphrey (1998) και βασίζεται στην οικονομική αποτελεσματικότητα, οι 
                                                 
18 Η τεχνική αποτελεσματικότητα εξετάζει πόσο καλά μετατρέπει η διαδικασία 
παραγωγής τις εισροές σε εκροές. Η αποτελεσματικότητα κατανομής ορίζεται ως η 
αποτελεσματική επιλογή των εισροών σε σχέση με τις τιμές, με στόχο την 
ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής, δηλαδή την επιλογή του περισσότερο 
αποτελεσματικού σχεδίου παραγωγής. Συνεπώς, η αποτελεσματικότητα κατανομής 
μπορεί να υπολογιστεί ως ο λόγος της αποτελεσματικότητας κόστους προς την τεχνική 
αποτελεσματικότητα, όπου η αποτελεσματικότητα κόστους είναι ο λόγος του ελάχιστου 
κόστους παραγωγής του δείγματος προς το πραγματικό κόστος παραγωγής της 
εξεταζόμενης μονάδας (Avkiran, 2006). 
19 Η DEA υποθέτει ότι είναι δυνατή η γραμμική υποκατάσταση μεταξύ των 
παρατηρούμενων συνδυασμών εισροών σε ένα γραμμικό σύνορο, ενώ η FDH που 
αναπτύσσεται παρακάτω υποθέτει ότι η υποκατάσταση δεν είναι δυνατή.  
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αποτελεσματικές επιχειρήσεις είναι εκείνες που ελαχιστοποιούν το κόστος 

παραγωγής των εκροών δεδομένης της καλύτερης τεχνολογίας και των τιμών 

των εισροών. Σημαντικό πλεονέκτημα της DEA είναι το γεγονός ότι δεν 

απαιτεί τον ακριβή προσδιορισμό ενός τύπου συνάρτησης και έτσι δεν 

απαιτείται να έχει συγκεκριμένη  μορφή το αποτελεσματικό σύνορο. Η DEA 

είναι κατάλληλη για σύνολα ομογενών μονάδων με παρόμοιες εισροές και 

εκροές, καθώς πραγματοποιεί πολλαπλές συγκρίσεις χρησιμοποιώντας 

προσέγγιση που βασίζεται στον γραμμικό προγραμματισμό. Ένα από τα 

πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι οι εισροές και οι εκροές δε χρειάζεται να 

μετρώνται στις ίδιες μονάδες (Serrano Cinca et al., 2002). Επιπλέον 

πλεονέκτημα της DEA αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια 

προσχεδιασμένη δομή των δεδομένων (π.χ. συγκεκριμένη τεχνολογία 

παραγωγής) κατά τον προσδιορισμό των αποτελεσματικών μονάδων. Η 

σημασία αυτού του χαρακτηριστικού της DEA έγκειται στο ότι η 

αποτελεσματικότητα μιας τράπεζας μπορεί να εκτιμηθεί βάσει άλλης 

παρατηρούμενης επίδοσης. Η DEA προσδιορίζει την αναποτελεσματικότητα 

μιας συγκεκριμένης μονάδας μέσω της σύγκρισης της με μια παρόμοια 

μονάδα που θεωρείται αποτελεσματική, αντί να προσπαθεί να συσχετίσει την 

επίδοση της μονάδας με στατιστικούς μέσους που μπορεί να μην 

εφαρμόζονται σε αυτήν. Επιπλέον, η DEA παρουσιάζει τις διάφορες πιθανές 

βελτιώσεις στη χρήση των εισροών η στην παραγωγή των εκροών για την 

αναποτελεσματική μονάδα (Avkiran, 2006).  

Βάσει της συνηθισμένης μορφής της DEA, κάθε επιχείρηση μπορεί να 

συγκριθεί μόνο με επιχειρήσεις του συνόρου ή με τους γραμμικούς 

συνδυασμούς τους. Επιπλέον, συχνά εφαρμόζονται στα προβλήματα της 

DEA και άλλοι περιορισμοί, οι οποίοι απαιτούν συγκρισιμότητα με γραμμικούς 

συνδυασμούς άλλων επιχειρήσεων. Άλλοι περιορισμοί στην έρευνα για τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα περιλαμβάνουν ελέγχους ποιότητας, όπως τον 

αριθμό των υποκαταστημάτων ή το μέσο μέγεθος του τραπεζικού 

λογαριασμού, ή περιβαλλοντικές μεταβλητές, όπως ελέγχους σχετικά με το 

κυβερνητικό ρυθμιστικό περιβάλλον. Αυτοί οι λοιποί περιορισμοί 

εφαρμόζονται τόσο στη συνηθισμένη μορφή της DEA, όσο και στη μορφή που 

βασίζεται στο κόστος. Το γεγονός ότι πρέπει να αντιπαραβληθούν άλλες 

επιχειρήσεις σε τόσες πολλές διαστάσεις μπορεί να οδηγήσει στη 
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βαθμολόγηση ορισμένων επιχειρήσεων με υψηλή αποτελεσματικότητα μόνο 

επειδή καμία άλλη επιχείρηση ή λίγες επιχειρήσεις (και η γραμμικοί τους 

συνδυασμοί) έχουν συγκρίσιμες αξίες εισροών, εκροών ή άλλων 

περιοριστικών μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι μερικές επιχειρήσεις μπορεί να 

αυτοχαρακτηρίζονται ως 100% αποτελεσματικές, όχι επειδή υπερισχύουν των 

άλλων επιχειρήσεων, αλλά απλώς επειδή καμία άλλη επιχείρηση ή 

συνδυασμός επιχειρήσεων δεν είναι συγκρίσιμος σε τόσες πολλές διαστάσεις. 

Ομοίως, άλλες επιχειρήσεις μπορεί να χαρακτηρίζονται ως 100% 

αποτελεσματικές επειδή υπάρχουν μόνο λίγες παρατηρήσεις με τις οποίες 

είναι συγκρίσιμες. Πρόκειται για το πρόβλημα του «αυτοχαρακτηρισμού» (self-

identifiers), που μπορεί να προκύψει κατά την εφαρμογή της DEA (Bauer et 

al., 1998). Συχνά παρουσιάζεται όταν υπάρχει μικρός αριθμός παρατηρήσεων 

σε ότι αφορά τις εισροές ,εκροές και άλλους περιορισμούς, με αποτέλεσμα 

ένα μεγάλο ποσοστό των παρατηρήσεων να μην είναι δυνατόν να ταιριάζει σε 

όλες τις διαστάσεις. Ένα σημαντικό μειονέκτημα της DEA είναι το γεγονός ότι 

δεν περιλαμβάνει τυχαίο σφάλμα στα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες 

τράπεζες θα χαρακτηριστούν ως οι πλέον αποτελεσματικές είτε επειδή 

στάθηκαν τυχερές είτε επειδή το κόστος τους υποτιμήθηκε κατά τη μέτρηση. 

Κάθε μη ευνοϊκή επίδραση, πέρα από τον έλεγχο της τράπεζας, θεωρείται 

αναποτελεσματικότητα (Mester, 1996).  Η DEA μας επιτρέπει να 

υπολογίσουμε τη συνολική αποτελεσματικότητα κόστους, την τεχνική 

αποτελεσματικότητα, την αποτελεσματικότητα κατανομής, την καθαρά τεχνική 

και την αποτελεσματικότητα κλίμακας. Η προσέγγιση DEA θα αναπτυχθεί 

εκτενώς και στη συνέχεια της μελέτης.   

 

2. Free Disposal Hull (FDH): Αποτελεί μια ειδική περίπτωση του 

μοντέλου του DEA, όπου τα σημεία των γραμμών που συνδέουν τις κορυφές 

του DEA δεν περιλαμβάνονται στο σύνορο. Αντίθετα, το σύνολο των 

πιθανοτήτων παραγωγής του FDH αποτελείται μόνο από τις κορυφές του 

DEA και από τα σημεία ελεύθερης κατανομής, που βρίσκονται εσωτερικά 

αυτών των κορυφών (Berger και Humphrey, 1997). Καθώς το σύνορο της 

FDH είτε συγκλίνει είτε βρίσκεται εσωτερικά του συνόρου της DEA, η FDH θα 

δώσει μεγαλύτερες εκτιμήσεις μέσης αποτελεσματικότητας από ότι η DEA 

(Tulkens, 1993). Και οι δυο παραπάνω εκτιμήσεις επιτρέπουν τη διαχρονική 
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διακύμανση της αποτελεσματικότητας και δεν κάνουν πρότερες υποθέσεις 

σχετικά με τον τύπο της κατανομής αναποτελεσματικοτήτων των 

παρατηρήσεων.   

Εντούτοις, ένα βασικό μειονέκτημα των παραπάνω μη παραμετρικών 

προσεγγίσεων είναι το γεγονός ότι υποθέτουν ότι δεν υπάρχει τυχαίο σφάλμα. 

Συγκεκριμένα: 

 Δεν υπάρχει σφάλμα μέτρησης κατά την κατασκευή του συνόρου. 

 Η καλύτερη επίδοση μιας μονάδας από το ένα έτος στο επόμενο δεν 

οφείλεται σε τυχαίο παράγοντα. 

  Δεν υπάρχουν ανακρίβειες στα λογιστικούς κανόνες, που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν στη διακύμανση των μετρούμενων εκροών 

και εισροών από τις οικονομικές εκροές και εισροές.  

Καθένα από τα παραπάνω σφάλματα που τελικά εμφανίστηκε στα 

δεδομένα μιας μη αποτελεσματικής μονάδας, μπορεί να παρουσιάζεται ως 

μεταβολή στην μετρούμενη αποτελεσματικότητά της. Επιπλέον, καθένα από 

αυτά τα σφάλματα σε μια από τις μονάδες του αποτελεσματικού συνόρου 

μπορεί να μεταβάλλει την μετρούμενη αποτελεσματικότητα όλων των 

μονάδων που συγκρίνονται με αυτήν ή όλων των γραμμικών συνδυασμών 

που την περιλαμβάνουν (Berger και Humphrey, 1997).  

Μεταξύ των επιστημόνων υπάρχει έλλειψη συμφωνίας σχετικά με την 

κατάλληλη μέθοδο προσδιορισμού του συνόρου. Οι παραμετρικές 

προσεγγίσεις έχουν το μειονέκτημα της εφαρμογής μιας συγκεκριμένης 

συνάρτησης (και των σχετικών υποθέσεων), που λαμβάνει ως δεδομένη τη 

μορφή του συνόρου. Εάν η συνάρτηση δεν καθοριστεί σωστά, τότε μπορεί να 

γίνει σύγχυση της υπολογιζόμενης αποτελεσματικότητας με τα λάθη 

προσδιορισμού. Οι μη παραμετρικές προσεγγίσεις δίνουν μικρή έμφαση στη 

δομή του συνόρου, αλλά δε λαμβάνουν υπόψη το τυχαίο σφάλμα, που 

οφείλεται στην τύχη, στα προβλήματα στα δεδομένα ή σε άλλα λάθη 

μετρήσεων. Εάν υφίσταται το τυχαίο σφάλμα, μπορεί να γίνει σύγχυση της 

υπολογιζόμενης αποτελεσματικότητας με τις τυχαίες αποκλίσεις από το 

πραγματικό αποτελεσματικό σύνορο. Οι διαφορές μεταξύ παραμετρικών και 

μη παραμετρικών προσεγγίσεων είναι σημαντικές, καθώς οι δυο τύποι 
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μεθόδων τείνουν να έχουν διαφορετικούς βαθμούς διασποράς και 

κατατάσσουν τα ίδια χρηματοοικονομικά ιδρύματα με διαφορετικό τρόπο.  

Δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποια από τις δυο βασικές 

προσεγγίσεις επικρατεί, καθώς το πραγματικό επίπεδο αποτελεσματικότητας 

είναι άγνωστο. Το πρόβλημα θα μπορούσε να επιλυθεί με την προσθήκη 

περισσότερης ευελιξίας στις παραμετρικές προσεγγίσεις και την εισαγωγή 

τυχαίου σφάλματος στις μη παραμετρικές προσεγγίσεις (Berger, Humphrey, 

1997). Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς περιορισμούς κάθε 

προσέγγισης, θα προκύψουν εκτιμήσεις αποτελεσματικότητας που είναι 

περισσότερο σύμφωνες μεταξύ των διαφορετικών μεθόδων. Αυτές οι 

διαδικασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στις παραμετρικές προσεγγίσεις, κάποιες 

έρευνες έχουν πειραματιστεί με τον προσδιορισμό περισσότερο γενικευμένων 

και ευέλικτων τύπων (Berger, Cummins, and Weiss, 1996; Berger and 

DeYoung, 1996; Berger, Leusner, and Mingo, 1996; Berger and Mester, 

1997). Στις μη παραμετρικές προσεγγίσεις υπάρχουν έρευνες που 

προσπαθούν να παρέχουν ένα στατιστικό υπόβαθρο στο DEA (π.χ. Cinca, 

Molinero, Garcia, 2002). Αυτή η αναλυτική έρευνα έχει αποδείξει ότι, 

δεδομένων συγκεκριμένων υποθέσεων σχετικά με τη δομή της τεχνολογίας 

και την κατανομή της «πραγματικής» αποτελεσματικότητας: 

1. οι εμπειρικές αποτελεσματικότητες που προκύπτουν από το DEA 

παρέχουν έγκυρους εκτιμητές για τις πραγματικές 

αποτελεσματικότητες, 

2. οι εκτιμητές του DEA μπορούν να ερμηνευτούν ως εκτιμητές της 

μέγιστης πιθανότητας και 

3. η ασύμπτωτη εμπειρική κατανομή ανακτά την πραγματική κατανομή 

υπό τις υφιστάμενες προϋποθέσεις. 

  Ωστόσο, το βασικό πρόβλημα είναι αυτό του προσδιορισμού της 

κατανομής της αποτελεσματικότητας των παρατηρήσεων (Simar, 1996). Το 

τεστ των υποθέσεων μπορεί να διεξαχθεί μόνο μετά τον προσδιορισμό της 

διαδικασίας δημιουργίας των δεδομένων (data generating process), και σε ένα 

πολυδιάστατο μη παραμετρικό περιβάλλον, αυτό είναι ένα στατιστικά 

σημαντικό ζήτημα. Επιπλέον, πολλές έρευνες προσπάθησαν να αναπτύξουν 

και να εφαρμόσουν μια στοχαστική εκδοχή του DEA. Μια τεχνική 
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επαναλαμβανόμενης δειγματοληψίας, όπως το bootstrapping, οδηγεί σε μια 

εμπειρική εκτίμηση της κατανομής της υπολογιζόμενης αποτελεσματικότητας 

του DEA. Όταν υπολογιστεί η κατανομή, μπορούν να εξαχθούν στατιστικά 

συμπεράσματα. Αυτή όμως η προσέγγιση απαιτεί προσεχτικό καθορισμό της 

διαδικασίας δημιουργίας των δεδομένων (Simar και Wilson, 1995). Μια 

διαφορετική προσέγγιση είναι η εφαρμογή των τεχνικών του 

προγραμματισμού των τυχαίων περιορισμών (chance – constraint 

programming) στο μοντέλο του DEA (Land, Lovell, και Thore, 1993; Olesen 

και Peterson, 1995). Σε αυτήν την περίπτωση οι περιορισμοί ανισότητας που 

περιγράφουν τη δομή της μη παραμετρικής τεχνολογίας του DEA 

μετατρέπονται σε «τυχαίους περιορισμούς» (chance constraints), οι οποίοι 

εξαιτίας του θορύβου στα δεδομένα, μπορούν να αθετηθούν από ένα 

συγκεκριμένο ποσοστό παρατηρήσεων. Εάν καθοριστούν κατανομές 

πιθανότητας για αυτές τις αθετήσεις, οι περιορισμοί μπορεί να μετατραπούν 

σε ισοδύναμα βεβαιότητας. Έτσι, προκύπτει ένα μοντέλο DEA τυχαίων 

περιορισμών ως μη γραμμικό πρόβλημα προγραμματισμού. Παρόλο που 

αυτό το μοντέλο παραμένει προσδιοριστικό, ενσωματώνει θόρυβο στα 

δεδομένα (Grosskopf, 1996).  Γενικά, η αποτελεσματικότητα αποτελεί 

πολυδιάστατη έννοια, και για το λόγο αυτό τα διάφορα μοντέλα για τον 

υπολογισμό της θα πρέπει να συνδυάζονται προτού ληφθούν διοικητικές 

αποφάσεις για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας ενός χρηματοοικονομικού 

οργανισμού (Serrano Cinca et al., 2002).   

Σύμφωνα με τους Bauer, Berger, Ferrier και Humphrey (1998) δεν είναι 

απαραίτητο να υπάρχει συμφωνία ως προς την καλύτερη προσέγγιση 

συνόρου για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Αντίθετα, προτείνουν μια 

σειρά συνθηκών που θα πρέπει να πληρούν οι μετρήσεις 

αποτελεσματικότητας προκειμένου να είναι περισσότερο χρήσιμες για τη λήψη 

αποφάσεων και είναι οι εξής: 

1. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

θα πρέπει να έχουν συγκρίσιμους μέσους, διακυμάνσεις και άλλα 

στοιχεία κατανομής. 

2. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις θα πρέπει να κατατάσσουν τα ιδρύματα 

με την ίδια περίπου σειρά. 
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3. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις θα πρέπει να θεωρούν τις ίδιες περίπου 

επιχειρήσεις ως «καλύτερες» και ως «χειρότερες». 

4. Όλες οι προσεγγίσεις θα πρέπει να παρουσιάζουν διαχρονικά 

σταθερότητα. Για παράδειγμα, να τείνουν να χαρακτηρίζουν τα ίδια 

ιδρύματα ως σχετικά αποτελεσματικά ή αναποτελεσματικά για 

διαφορετικά έτη, αντί να μεταβάλλονται σημαντικά από το ένα έτος στο 

άλλο.  

5. Οι βαθμολογίες αποτελεσματικότητας που προκύπτουν από τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις θα πρέπει να είναι συμβατές με τις 

ανταγωνιστικές συνθήκες της αγοράς. 

6. Οι μετρούμενες αποτελεσματικότητες όλων των προσεγγίσεων θα 

πρέπει να είναι συμβατές με άλλες μετρήσεις επίδοσης, όπως ο ROA 

και ο λόγος κόστους προς έσοδα.  

Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει διενεργηθεί κάποια εκτενής έρευνα που 

να εξετάζει ταυτόχρονα και τα έξι παραπάνω σημεία και να εφαρμόζει και στις 

τέσσερις βασικές προσεγγίσεις συνόρου. Σύμφωνα με κάποιες μελέτες, οι 

βαθμολογίες αποτελεσματικότητας από τις διαφορετικές προσεγγίσεις συχνά 

δίνουν διαφορετικές κατανομές της υπολογιζόμενης αποτελεσματικότητας, σε 

αντίθεση με την πρώτη συνθήκη που διατυπώθηκε παραπάνω. Για 

παράδειγμα, η σύγκριση 118 βαθμολογιών μέσης αποτελεσματικότητας από 

66 έρευνες στις τράπεζες των Η.Π.Α. κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μη 

παραμετρικές μέθοδοι, όπως η DEA, οδηγούν σε χαμηλότερο μέσο και 

υψηλότερη τυπική απόκλιση από ότι οι παραμετρικές μέθοδοι (SFA, TFA και 

DFA)20 . ωστόσο, αυτές οι έρευνες διέφεραν σε ότι αφορά στην επιλογή της 

έννοιας της αποτελεσματικότητας (τεχνολογική ή οικονομική 

αποτελεσματικότητα), στο δείγμα των τραπεζών, στις επιλεγμένες χρονικές 

περιόδους, στον καθορισμό των εισροών και των εκροών και στη μορφή της 

συνάρτησης. Συνεπώς δεν αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι οι προσεγγίσεις 

αποτελεσματικότητας δεν είναι συμβατές. Για την αξιολόγηση της 

συμβατότητας, είναι αναγκαίο να διατηρηθούν όλοι οι παραπάνω παράγοντες 

                                                 
20 Berger και Humphrey, 1997. Ο μέσος και η τυπική απόκλιση της μη παραμετρικής 
αποτελεσματικότητας ήταν 72% και 17% αντίστοιχα, σε αντίθεση με 84% και 6% 
αντίστοιχα για τις παραμετρικές μετρήσεις.  
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σταθεροί και να εφαρμοστούν οι μέθοδοι αποτελεσματικότητας στο ίδιο δείγμα 

δεδομένων.  

Οι πέντε προσεγγίσεις συνόρου διαφέρουν σε ότι αφορά στις 

υποθέσεις σχετικά με το σχήμα του συνόρου, το διαταρακτικό όρο και τις 

κατανομές για την αναποτελεσματικότητα και το διαταρακτικό όρο. Αυτές οι 

μέθοδοι επίσης διαφέρουν συχνά σε ότι αφορά το εάν η αποτελεσματικότητα 

είναι τεχνολογική ή οικονομική. Οι μη παραμετρικές έρευνες συχνά 

υπολογίζουν την τεχνολογική αποτελεσματικότητα, ενώ οι παραμετρικές SFA, 

TFA και DFA συχνά μετρούν την οικονομική αποτελεσματικότητα.  

Η τεχνολογική ή τεχνική αποτελεσματικότητα εστιάζει στα επίπεδα 

εισροών σε σχέση με τα επίπεδα των εκροών. Προκειμένου να είναι 

τεχνολογικά αποτελεσματική, μια επιχείρηση πρέπει είτε να ελαχιστοποιεί τις 

εισροές της δεδομένων των εκροών είτε να μεγιστοποιεί τις εκροές της 

δεδομένων των εισροών. Η οικονομική αποτελεσματικότητα είναι μια 

ευρύτερη έννοια και περιλαμβάνει τη βέλτιστη επιλογή του επιπέδου και του 

μείγματος των εισροών και / ή των εκροών βάσει των αντιδράσεων στις τιμές 

της αγοράς. Προκειμένου να είναι οικονομικά αποτελεσματική,  μια επιχείρηση 

πρέπει να επιλέξει εκείνα τα επίπεδα και τα μείγματα εισροών και / ή εκροών 

που θα μεγιστοποιήσουν τον οικονομικό της στόχο (ελαχιστοποίηση κόστους 

ή μεγιστοποίηση κέρδους). Η οικονομική αποτελεσματικότητα απαιτεί και 

τεχνολογική αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα κατανομής. Για 

παράδειγμα, οι βέλτιστες εισροές και εκροές επιλέγονται βάσει και της 

τεχνολογίας παραγωγής και των σχετικών τιμών της αγοράς. Είναι πιθανό 

κάποιες επιχειρήσεις που είναι τεχνολογικά αποτελεσματικές να είναι και 

οικονομικά αποτελεσματικές και το αντίστροφο. Αυτό εξαρτάται από την 

ικανότητα  των μάνατζερ να χρησιμοποιούν την καλύτερη τεχνολογία και την 

ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στα σημάδια της αγοράς. Συνεπώς, η 

χρήση των δυο διαφορετικών εννοιών για την αποτελεσματικότητα μπορεί να 

οδηγήσει σε διαφορετική κατάταξη των επιχειρήσεων, ακόμη και βάσει της 

ίδιας προσέγγισης συνόρου. Οι βαθμολογίες της τεχνολογικής 

αποτελεσματικότητας τείνουν να είναι κατά μέσο όρο υψηλότερες από τις 

αντίστοιχες της οικονομικής, με τους υπόλοιπους παράγοντες σταθερούς, 

καθώς η οικονομική αποτελεσματικότητα θέτει ένα υψηλότερο πρότυπο που 

περιλαμβάνει την αποτελεσματικότητα κατανομής.   
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Η τεχνολογική αποτελεσματικότητα απαιτεί μόνο δεδομένα εισροών και 

εκροών, ενώ η οικονομική αποτελεσματικότητα απαιτεί και δεδομένα τιμών. 

Τα περισσότερα από τα αρχικά μη παραμετρικά μοντέλα συνόρου (π.χ. 

Charnes, Cooper και Rhodes, 1978), καθώς επίσης και ορισμένα από τα 

αρχικά παραμετρικά μοντέλα συνόρου (π.χ. Aigner, Lovell και Schmidt, 1997), 

εστίασαν στην τεχνολογική αποτελεσματικότητα. Η DEA, μάλιστα, 

αναπτύχθηκε αποκλειστικά για τη μέτρηση της τεχνολογικής 

αποτελεσματικότητας του κρατικού και μη κερδοσκοπικού τομέα, όπου οι 

τιμές μπορεί να είναι διαθέσιμες ή αξιόπιστες, και η υπόθεση της 

συμπεριφοράς ελαχιστοποίησης του κόστους ή μεγιστοποίησης του κέδρους 

δεν είναι κατάλληλη. Ωστόσο, σε πρόσφατες αναλύσεις αποτελεσματικότητας, 

οι περισσότερες με παραμετρικές έρευνες της DEA συνεχίζουν να 

εφαρμόζουν την τεχνολογική αποτελεσματικότητα στις εισροές και τις εκροές, 

σε αντίθεση με τις πρόσφατες παραμετρικές έρευνες της SFA, TFA και DFA 

που λαμβάνουν υπόψη τιμές και εξετάζουν την οικονομική 

αποτελεσματικότητα. Αυτό σημαίνει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις τα 

αποτελέσματα της DEA δεν είναι πλήρως συμβατά με τα αντίστοιχα των SFA, 

TFA και DFA.  

Η οικονομική αποτελεσματικότητα θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για 

χρήση στην ανάλυση των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων (Bauer, Berger, 

Ferrier, Humphrey, 1998). Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα δεδομένων τιμών, ενώ 

και η ελαχιστοποίηση του κόστους και η μεγιστοποίηση του κέρδους 

αποτελούν σημαντικούς συμπεριφορικούς στόχους. Επίσης, η οικονομική 

αναποτελεσματικότητα των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων αποτελεί 

καλύτερο μέτρο για την αξιολόγηση του κόστους και τους οφέλους των 

διαφόρων πολιτικών στην κοινωνία από ότι η τεχνολογική 

αναποτελεσματικότητα, η οποία δεν υπολογίζει τα βάρη των εισροών που 

σπαταλούνται ή των εκροών που δεν παράγονται. Η χρήση της τεχνολογικής 

αποτελεσματικότητας (που δε λαμβάνει υπόψη της την αποτελεσματικότητα 

κατανομής) αντί της οικονομικής, είναι πιθανό να αυξήσει την μέση 

αποτελεσματικότητα, να επηρεάσει την κατάταξη των ιδρυμάτων και τον 

προσδιορισμό των καλύτερων και χειρότερων επιχειρήσεων, και μπορεί να 

περιορίσει τη συμβατότητα της μετρούμενης αποτελεσματικότητας με την 

κατάσταση του ανταγωνισμού στην τραπεζική αγορά.  
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3.6.  ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 
Κατά τον προσδιορισμό της συνάρτησης κόστους είναι σημαντικό να 

γίνει διάκριση ανάμεσα στις εισροές και στις εκροές μιας επιχείρησης. Στην 

περίπτωση των τραπεζών, αυτό δεν είναι εύκολο, καθώς αποτελούν 

διαμεσολαβητές μεταξύ δανειστών και δανειζόμενων αλλά ταυτόχρονα 

παρέχουν και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Καθώς δεν 

υπάρχει συμφωνία μεταξύ των ερευνητών σε ότι αφορά στις εισροές και 

εκροές μιας τράπεζας, υπάρχουν διάφορες θεωρίες σχετικά με τη 

συμπεριφορά των τραπεζών. Υπάρχουν τέσσερις βασικές προσεγγίσεις σε ότι 

αφορά στην επιλογή του πώς θα μετρηθεί η ροή υπηρεσιών που παρέχονται 

από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.  

Βάσει της προσέγγισης «παραγωγής» (production approach), τα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα θεωρείται πως κυρίως παράγουν υπηρεσίες για 

τους καταθέτες. Σε αυτήν την περίπτωση οι τράπεζες θεωρείται ότι 

χρησιμοποιούν την εργασία και το κεφάλαιο προκειμένου να δημιουργήσουν 

καταθέσεις και δάνεια. Διενεργούν συναλλαγές και συντάσσουν έγγραφα για 

τους πελάτες, όπως αιτήσεις για δάνεια, πιστωτικές εκθέσεις, επιταγές ή άλλα 

μέσα πληρωμής, και ασφαλιστήρια συμβόλαια. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

παραγωγής, στόχος των τραπεζών είναι η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης 

των πόρων κατά την παραγωγή διάφορων προϊόντων και υπηρεσιών ή η 

μεγιστοποίηση των προϊόντων και των υπηρεσιών για δεδομένο επίπεδο 

πόρων. Συνεπώς, η ουσία της μοντελοποίησης παραγωγής είναι ο 

προσδιορισμός αυτών των εισροών που αποτελούν το κλειδί για την 

παραγωγή των βασικών εκροών, όπου οι εκροές μετρώνται συνήθως ως ο 

αριθμός των λογαριασμών ή των συναλλαγών (Avkiran, 2006). Σύμφωνα με 

αυτήν την προσέγγιση, η εκροή μετράται από τον αριθμό και τον  τύπο των 

συναλλαγών ή των εγγράφων που προωθούνται σε μια δεδομένη περίοδο. 

Δυστυχώς, τόσο λεπτομερής ροή δεδομένων δεν είναι γενικά διαθέσιμη. 

Συνεπώς εναλλακτικά χρησιμοποιούνται συνήθως ο αριθμός των 

λογαριασμών καταθέσεων ή δανείων που εξυπηρετήθηκαν ή ο αριθμός των 

οφειλόμενων ασφαλιστήριων συμβολαίων (Ferrier, Grosskopf, Hayes, και 
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Yaisawarng, 1993). Στον πίνακα 8 παρατίθεται ένα γενικό μοντέλο τεχνικής 

αποτελεσματικότητας βάσει της προσέγγισης παραγωγής.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 
 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ 

• Αριθμός εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης 
• Αριθμός καταθέσεων όψεως 

• Έξοδα εγκατάστασης και 

εξοπλισμού 

• Αριθμός καταθέσεων 

προθεσμίας 

• Άλλα μη επιτοκιακά έξοδα • Αριθμός στεγαστικών δανείων 

 • Αριθμός εμπορικών δανείων 

    

 Η προσέγγιση παραγωγής είναι περισσότερο κατάλληλη για τη 

μέτρηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, καθώς εστιάζει κυρίως σε 

λειτουργίες στις οποίες τα επιτοκιακά έξοδα συνήθως αγνοούνται. Η 

προσέγγιση παραγωγής προτάθηκε από τον Towey (1974), ο οποίος θεωρεί 

τις καταθέσεις όψεως ως την κύρια εκροή των εμπορικών τραπεζών. Η 

απαρίθμηση των εκροών μπορεί να επεκταθεί προκειμένου να συμπεριλάβει 

και άλλες δραστηριότητες της σύγχρονης λιανικής τραπεζικής, όπως η 

διοίκηση κεφαλαίου και η ασφαλιστική.  

 

Βάσει της εναλλακτικής προσέγγισης «διαμεσολάβησης» 

(intermediation approach), οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί θεωρούνται ως 

κατά βάση διαμεσολαβητές μεταξύ των καταθετών και των επενδυτών. 

Δηλαδή, οι τράπεζες θεωρούνται διαμεσολαβητές κατά την εύρεση κεφαλαίων 

υπό τη μορφή καταθέσεων και άλλων πόρων (όπως υποχρεώσεις 

ασφαλιστήριων συμβολαίων), και κατά το δανεισμό κεφαλαίων υπό τη μορφή 

δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων (όπως ασφαλιστικές επενδύσεις), 

προκειμένου να δημιουργηθούν κέρδη. Τα κεφάλαια που εξευρίσκονται και τα 

έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται το ίδρυμα κατά τη διαδικασία 

διαμεσολάβησης θεωρούνται εισροές, ενώ τα κεφάλαια που δανείζονται και τα 

έσοδα που προκύπτουν θεωρούνται εκροές (Avkiran, 2006). Καθώς τα 
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δεδομένα ροής υπηρεσιών συχνά δεν είναι διαθέσιμα, οι ροές θεωρείται ότι 

είναι ανάλογες του όγκου της χρηματοοικονομικής αξίας των λογαριασμών, 

όπως για παράδειγμα το ποσό σε ευρώ των δανείων, των καταθέσεων ή των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων σε ισχύ (Berger, Humphrey, 1991). Ο 

χαρακτηρισμός μόνο των εσόδων ως εκροές είναι συνεπής με την ορθολογική 

συμπεριφορά μεγιστοποίησης του κέρδους. Συνεπώς ο στόχος των τραπεζών 

κατά την αποτελεσματική εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας μεταφοράς 

είναι η μεγιστοποίηση των εκροών και / ή η ελαχιστοποίηση των εισροών. Για 

την εξέταση της οικονομικής βιωσιμότητας, θεωρείται περισσότερο κατάλληλο 

να συμπεριληφθούν στην προσέγγιση διαμεσολάβησης τόσο τα λειτουργικά 

όσο και τα επιτοκιακά έξοδα. Στον πινάκα 9 παρουσιάζονται οι βασικές 

εισροές και εκροές σύμφωνα με την προσέγγιση διαμεσολάβησης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 
 

ΕΙΣΡΟΕΣ ΕΚΡΟΕΣ 

• Καταθέσεις • Δάνεια 

• Εταιρικά ομόλογα σταθερού 

επιτοκίου 
• Χρεόγραφα 

• Άλλες υποχρεώσεις 
• Καταθέσεις με άλλες τράπεζες, 

εκτός της κεντρικής 

• Ίδια κεφάλαια • Μη επιτοκιακό εισόδημα 

• Αριθμός εργαζομένων 

πλήρους απασχόλησης 
 

• Ενσώματο κεφάλαιο  

• Άλλα μη επιτοκιακά έξοδα  

 

Από την πλευρά των εισροών, οι καταθέσεις, τα εταιρικά ομόλογα 

σταθερού επιτοκίου και άλλες υποχρεώσεις θα συσχετίζονται με επιτοκιακά 

έξοδα, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων και το ενσώματο κεφάλαιο θα 

συσχετίζονται με επιτοκιακά έξοδα. Από την πλευρά των εκροών, τα δάνεια, 

τα χρεόγραφα και οι καταθέσεις με άλλες τράπεζες θα συσχετίζονται με το 

επιτοκιακό εισόδημα. Η ανάλυση συσχέτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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προκειμένου να διευκολύνει την επιλογή των εισροών και εκροών, καθώς θα 

επιλεγούν οι υψηλές συσχετίσεις μεταξύ των εισροών και εκροών κατά την 

κατασκευή ενός μοντέλου αποτελεσματικότητας, και χαμηλές συσχετίσεις 

μεταξύ των εισροών (εκροών).  

Αυτές οι δυο παραπάνω προσεγγίσεις επηρεάζουν επίσης και την 

απόφαση σχετικά με το ποιες εισροές ή κόστη θα συμπεριληφθούν στην 

ανάλυση. Σύμφωνα με την προσέγγιση παραγωγής, μόνο οι ενσώματες 

εισροές, όπως η εργασία και το κεφάλαιο και τα κόστη τους θα πρέπει να 

περιληφθούν, καθώς μόνο ενσώματες εισροές χρειάζονται για να 

πραγματοποιηθούν συναλλαγές και να συνταχθούν χρηματοοικονομικά 

έγγραφα. Σύμφωνα με την προσέγγιση διαμεσολάβησης, η εισροή κεφαλαίων 

και το επιτοκιακό τους κόστος θα πρέπει επίσης να συμπεριλαμβάνονται στην 

ανάλυση, καθώς τα κεφάλαια είναι η βασική πρώτη ύλη που μεταβάλλεται 

κατά τη διαδικασία χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης.  

Αναμφισβήτητα, καμία από τις παραπάνω προσεγγίσεις δεν 

καταφέρνει να ενσωματώσει τον διπλό ρόλο των χρηματοοικονομικών 

οργανισμών, οι οποίοι και παρέχουν υπηρεσίες συναλλαγών και 

επεξεργασίας εγγράφων, αλλά και αποτελούν χρηματοοικονομικούς 

διαμεσολαβητές που μεταφέρουν κεφάλαια από τους καταθέτες στους 

επενδυτές. Ωστόσο, καθεμία από τις προσεγγίσεις έχει ορισμένα 

πλεονεκτήματα. Η προσέγγιση παραγωγής είναι περισσότερο κατάλληλη για 

την αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των υποκαταστημάτων των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών, καθώς τα υποκαταστήματα κυρίως 

επεξεργάζονται έγγραφα πελατών για το σύνολο του οργανισμού και οι 

διευθυντές τους ασκούν μικρή επίδραση στη χρηματοδότηση της τράπεζας και 

σε επενδυτικές αποφάσεις. Η προσέγγιση διαμεσολάβησης είναι περισσότερο 

κατάλληλη για την αξιολόγηση του συνόλου των χρηματοοικονομικών 

οργανισμών, καθώς περιλαμβάνει επιτοκιακά έξοδα, τα οποία (ανάλογα και με 

τη φάση του επιτοκιακού κύκλου) συχνά αντιστοιχούν στο 1/2 ή και στα 2/3 

του συνολικού κόστους. Επίσης, η προσέγγιση διαμεσολάβησης προτιμάται 

κατά την αξιολόγηση της σημασίας του συνόρου αποτελεσματικότητας στην 

κερδοφορία του χρηματοοικονομικού ιδρύματος, καθώς απαιτείται η 

ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους (και όχι μόνο του κόστους 

παραγωγής) προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη. Τα συμπεράσματα 
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σχετικά με την αποτελεσματικότητα μπορεί να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό 

από τον τρόπο μέτρησης των εκροών, κάτι που εξαρτάται κυρίως από την 

επιλογή του ερευνητή παρά από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων.  

 

Μια τρίτη προσέγγιση μοντελοποίησης της τραπεζικής συμπεριφοράς, 

είναι αυτή της προστιθέμενης αξίας (Berger, Humphrey, 1992). Βάσει αυτής 

της προσέγγισης, δραστηριότητες που δημιουργούν υψηλή αξία απαιτούν 

υψηλά έξοδα σε εργασία και ενσώματο κεφάλαιο. Για παράδειγμα, τα δάνεια 

και οι καταθέσεις θεωρούνται εκροές και μετρώνται σε δολάρια, ενώ η εργασία 

και το ενσώματο κεφάλαιο θεωρούνται εισροές. Η προσέγγιση προστιθέμενης 

αξίας μπορεί να θεωρηθεί παραλλαγή της προσέγγισης παραγωγής.  

Η τέταρτη προσέγγιση είναι γνωστή ως κόστος χρήστη (user – cost 

approach), η οποία χαρακτηρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο ως εκροή εάν οι 

χρηματοοικονομική απόδοση είναι μεγαλύτερη από το κόστος ευκαιρίας των 

πόρων. Ομοίως, μια υποχρέωση θεωρείται ως εκροή εάν τα 

χρηματοοικονομικά κόστη είναι χαμηλότερα από τα κόστη ευκαιρίας. Αν δεν 

ισχύει καμία από τις προηγούμενες συνθήκες, τότε ένα περιουσιακό στοιχείο ή 

μια υποχρέωση χαρακτηρίζεται ως εισροή. Σύμφωνα με τον Hancock (1986), 

το κόστος χρήστη μπορεί να υπολογιστεί για όλα τα περιουσιακά στοιχεία και 

τις υποχρεώσεις του ισολογισμού. Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης ως εισροή ή εκροή μπορεί να 

μεταβάλλεται όταν αλλάζουν τα επιτόκια και οι χρεώσεις των υπηρεσιών. Η 

συγκεκριμένη προσέγγιση, είναι πολύ δύσκολη στην εφαρμογή της και 

παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα, όπως η επιλογή του ποσοστού 

προεξόφλησης και του συντελεστή απόσβεσης.  

 

Σε αντίθεση με τις πολλές διαφορές στις υποθέσεις κατά τη μέτρηση 

της αποτελεσματικότητας, υπάρχει γενικά συμφωνία σε ότι αφορά στον 

προσδιορισμό των περισσότερο σημαντικών εισροών και εκροών των 

χρηματοοικονομικών οργανισμών. Τα δάνεια και άλλα βασικά περιουσιακά 

στοιχεία των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων θα πρέπει να θεωρούνται 

εκροές. Εντούτοις, υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με το αν οι καταθέσεις θα 

πρέπει να θεωρηθούν εισροές ή εκροές. Οι καταθέσεις έχουν χαρακτηριστικά 

εισροών, καθώς πληρώνονται εν μέρει από πληρωμές τόκων και τα κεφάλαια 
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που προκύπτουν παρέχουν στον οργανισμό την πρώτη ύλη για επένδυση. 

Ωστόσο, οι καταθέσεις έχουν και στοιχεία εκροών, γιατί συνδέονται με τη 

ρευστότητα, την διασφάλιση και τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται 

στους καταθέτες. Κάποιες μελέτες χρησιμοποιούν μια διττή προσέγγιση, που 

λαμβάνει υπόψη τόσο τα χαρακτηριστικά των εισροών όσο και τα 

χαρακτηριστικά εκροών των καταθέσεων (Bauer, Berger, Humphrey, 1993). 

Άλλες έρευνες αποτελεσματικότητας εξέλαβαν αρχικά τις καταθέσεις ως 

εισροές και στη συνέχεια ως εκροές, και συμπέραναν ότι η 

αποτελεσματικότητα είναι υψηλότερη όταν οι καταθέσεις λαμβάνονται ως 

εκροή (Favero και Papi, 1995, και Hunter και Timme, 1995).  

 

 

3.7.  ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 
Στις αγορές όπου η πίεση του ανταγωνισμού είναι μικρή, δεν υπάρχει 

σημαντικό κίνητρο για τους μάνατζερ προκειμένου να μειώσουν την 

αναποτελεσματικότητα. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή η ικανότητα να 

διαμορφώσουν μια τιμή άνω του οριακού κόστους δημιουργεί επαρκή κέρδη, 

ώστε να δικαιολογηθεί η διοίκηση τους. Επίσης, λόγω της δύναμης αγοράς, οι 

μάνατζερ μπορεί να επιδιώκουν σκοπούς διαφορετικούς από τη 

μεγιστοποίηση των κερδών, όπως η επέκταση της επιχείρησης, η ανάπτυξη 

του προσωπικού ή η εξάλειψη των προστριβών στις εργασιακές σχέσεις με 

την αύξηση των μισθών, χωρίς να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους την 

αποτελεσματικότητα. Τέλος, οι μάνατζερ μπορεί να δεσμεύουν πόρους για τη 

διατήρηση και την αύξηση του επίπεδου της δύναμης αγοράς (Maudos, De 

Guevara, 2007). Αυτή η θετική σχέση ανάμεσα στη δύναμη αγοράς και την 

αναποτελεσματικότητα είναι γνωστή ως η επίδραση της «ήρεμης ζωής» 

(“quiet life” effect)21 .  

Υπάρχουν τρεις βασικές υποθέσεις που εξηγούν τη σχέση ανάμεσα 

στη δομή της αγοράς και την επίδοση. Η πρώτη είναι η υπόθεση δομής – 

                                                 
21 Στον τραπεζικό τομέα, η μόνη έρευνα που εξετάζει την παραπάνω υπόθεση είναι 
αυτή των Berger και Hannan (1988) για τις τράπεζες των Η.Π.Α., η οποία μελετά την 
σχέση μεταξύ των επιπέδων αποτελεσματικότητας κόστους και της δύναμης αγοράς 
των τραπεζικών ιδρυμάτων.    
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συμπεριφοράς – επίδοσης (SCP: structure – conduct – performance 

hypothesis)22 . Αυτή η υπόθεση υποστηρίζει ότι τα μεγαλύτερα κέρδη είναι 

αποτέλεσμα της συμπαιγνίας μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Συνεπώς, 

υποθέτει ότι η μεγαλύτερη συγκέντρωση επιτρέπει στις τράπεζες να 

συνεννοούνται μεταξύ τους, κάτι που μεταφράζεται σε υψηλότερα κέρδη.  

Η δεύτερη υπόθεση είναι αυτή της αποτελεσματικής δομής (efficient 

structure hypothesis, Demsetz 1973), η οποία προτείνει μια εναλλακτική 

εξήγηση για τη θετική συσχέτιση της συγκέντρωσης και της κερδοφορίας. 

Υποστηρίζει ότι οι περισσότερο αποτελεσματικές τράπεζες αποκτούν και 

μεγαλύτερη κερδοφορία και μερίδια αγοράς, με αποτέλεσμα η αγορά να 

γίνεται περισσότερο συγκεντρωμένη.  

Η τρίτη υπόθεση είναι αυτή της σχετικής δύναμης αγοράς (Shepherd, 

1982, 1986). Σύμφωνα με αυτή, η διακύμανση της επίδοσης εξηγείται από την 

αποτελεσματικότητα, αλλά επίσης και από την υπολειμματική επίδραση του 

μεριδίου αγοράς, καθώς το μερίδιο αγοράς ενσωματώνει την επίδραση 

παραγόντων που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα, όπως η δύναμη 

αγοράς ή η διαφοροποίηση του προϊόντος. Βάσει αυτής της υπόθεσης, το 

μεμονωμένο μερίδιο αγοράς αποτελεί τη μεταβλητή για την εκτίμηση της 

δύναμης αγοράς.  

Η υπόθεση ήρεμης ζωής μπορεί να θεωρηθεί ειδική περίπτωση της 

υπόθεσης της δύναμης αγοράς. Υποθέτει ότι όσο υψηλότερη είναι η δύναμη 

αγοράς, τόσο μικρότερη είναι η προσπάθεια των μάνατζερ να 

μεγιστοποιήσουν τη λειτουργική αποτελεσματικότητα. Συνεπώς υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ της δύναμης αγοράς και της αποτελεσματικότητας. 

Οι Berger και Hannan (1998) αναφέρουν τους λόγους που ερμηνεύουν την 

επίδραση της δομής της αγοράς στην αποτελεσματικότητα. Αρχικά, σύμφωνα 

με την υπόθεση ήρεμης ζωής, εάν οι τράπεζες που ανταγωνίζονται σε μια 

αγορά υψηλής συγκέντρωσης μπορούν να ορίσουν τιμές υψηλότερες του 

οριακού κόστους, οι μάνατζερ δε θα έχουν κίνητρα για να προσπαθήσουν να 

ελέγξουν τα κόστη. Δηλαδή, η μονοπωλιακή δύναμη επιτρέπει στους 

μάνατζερ να χαλαρώσουν τις προσπάθειές τους. Επίσης, η δύναμη αγοράς 

μπορεί να επιτρέψει στους μάνατζερ να επιδιώξουν στόχους διαφορετικούς 

                                                 
22 Bain, 1956. 
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της μεγιστοποίησης των κερδών. Τρίτον, υπό την απουσία ανταγωνισμού, οι 

μάνατζερ δεσμεύουν πόρους για την απόκτηση και τη διατήρηση της δύναμης 

αγοράς, γεγονός που αυξάνει τα κόστη και μειώνει την αποτελεσματικότητα 

κόστους. Τέλος, εάν οι τράπεζες κατέχουν δύναμη αγοράς, μη ικανοί 

μάνατζερ θα επιβιώσουν χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.  

Ωστόσο, η υπόθεση της ήρεμης ζωής έχει αμφισβητηθεί. Οι Maudos 

και de Guevara (2007), κατέληξαν στην απόρριψη της παραπάνω υπόθεσης 

και διαπίστωσαν πως υπάρχει θετική σχέση μεταξύ της δύναμης αγοράς και 

της αποτελεσματικότητας κόστους. Συγκεκριμένα, κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως η αρνητική σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και 

αποτελεσματικότητας μπορεί να εξηγηθεί από τη χαμηλότερη πίεση του 

ανταγωνισμού για αναβάθμιση της ποιότητας των τραπεζικών υπηρεσιών, σε 

συνδυασμό με χαμηλότερα κόστη έλεγχου.   

 

 

3.8.  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
Κατά τη σύγκριση των τραπεζικών συστημάτων στις διάφορες χώρες 

θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πιθανές διαφορές που προκύπτουν από την 

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, αλλά και από τις περιβαλλοντικές και 

νομοθετικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, το οικονομικό περιβάλλον μπορεί να 

διαφέρει σημαντικά μεταξύ των χωρών, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε 

διαφορές στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών. Για παράδειγμα, διαφορές 

στο κατά κεφαλήν εισόδημα ή στην πυκνότητα του πληθυσμού μεταξύ των 

χωρών μπορεί να προκαλέσει σημαντικές διαφορές στην ζήτηση για 

τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες των νοικοκυριών. Η σύγκριση της 

αποτελεσματικότητας μεταξύ διαφόρων χωρών απαιτεί τον κατάλληλο ορισμό 

ενός κοινού συνόρου που ενσωματώνει τις περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε 

χώρας (Dietsch και Lozano – Vivas, 2000). Επιπλέον, η ενσωμάτωση των 

περιβαλλοντικών μεταβλητών στην ανάλυση επιτρέπει στους ερευνητές να 

επιβεβαιώσουν το βαθμό ομοιότητας μεταξύ των τεχνολογιών των τραπεζών.  
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Συγκεκριμένα οι Dietsch και Lozano – Vivas (2000), διέκριναν τρεις 

κατηγορίες περιβαλλοντικών μεταβλητών που πρέπει να ληφθούν υπόψη και 

είναι οι εξής: 

1. Βασικές μακροοικονομικές συνθήκες, που καθορίζουν τα 

χαρακτηριστικά της ζήτησης των τραπεζικών προϊόντων. Αυτή η 

κατηγορία περιλαμβάνει τη μέτρηση της πυκνότητας του πληθυσμού, 

του κατά κεφαλήν εισοδήματος και της πυκνότητας της ζήτησης. Οι 

παραπάνω δείκτες περιγράφουν τις βασικές συνθήκες υπό τις οποίες 

λειτουργούν οι τράπεζες. Η προσφορά τραπεζικών υπηρεσιών σε 

περιοχές με μικρό πληθυσμό οδηγεί σε υψηλότερα τραπεζικά κόστη και 

δεν ενθαρρύνει τις τράπεζες προκειμένου να αυξάνουν τα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας. Το κατά κεφαλήν εισόδημα επηρεάζει έναν 

αριθμό παραγόντων που σχετίζονται με την προσφορά και τη ζήτηση 

τραπεζικών υπηρεσιών (κυρίως τις καταθέσεις και τα δάνεια). Χώρες 

με υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα έχουν ένα τραπεζικό σύστημα 

που λειτουργεί σε ένα ώριμο περιβάλλον και δημιουργεί περισσότερο 

ανταγωνιστικά επιτόκια και περιθώρια κέρδους. Τέλος, η πυκνότητα 

της ζήτησης, που μετράται από τις καταθέσεις ανά τετραγωνικό 

χιλιόμετρο, είναι ένα χαρακτηριστικό που προσδιορίζει την 

αποτελεσματικότητα. Οι τράπεζες που λειτουργούν σε αγορές με 

μικρότερη πυκνότητα ζήτησης επιβαρύνονται με υψηλότερα κόστη, 

καθώς αυτός ο παράγοντας ζήτησης μπορεί να θέσει ένα ανώτατο όριο 

στο επίπεδο αποτελεσματικότητας που μπορεί να επιτευχθεί.  

2. Μεταβλητές που περιγράφουν τη δομή και το κανονιστικό πλαίσιο των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Η κατηγορία αυτή αποτελείται από μεταβλητές 

όπως ο βαθμός συγκέντρωσης, ο λόγος μέσου κεφαλαίου και ο λόγος 

διαμεσολάβησης του τραπεζικού τομέα σε κάθε χώρα. Υψηλότερη 

συγκέντρωση μπορεί να σχετίζεται είτε με υψηλότερα είτε με 

χαμηλότερα κόστη. Εάν μια υψηλότερη συγκέντρωση είναι αποτέλεσμα 

της δύναμης αγοράς, η συγκέντρωση και τα κόστη ακολουθούν την ίδια 

κατεύθυνση (Leibenstein, 1966). Ωστόσο, υψηλότερη συγκέντρωση 

μπορεί να σχετίζεται με χαμηλότερα κόστη, εάν είναι αποτέλεσμα είτε 

της ανώτατης διοίκησης είτε της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας της 

παραγωγικής διαδικασίας. Ο λόγος μέσου κεφαλαίου υπολογίζεται ως 

95 
 



ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού. 

Συνήθως, ένας χαμηλότερος λόγος μέσου κεφαλαίου οδηγεί σε 

χαμηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας, καθώς λιγότερα ίδια 

κεφάλαια συνεπάγονται υψηλότερο κίνδυνο εξαιτίας της μεγαλύτερης 

μόχλευσης, κάτι που συχνά οδηγεί σε υψηλότερα κόστη δανεισμού. Ο 

λόγος διαμεσολάβησης ορίζεται ως ο λόγος του συνόλου των δανείων 

προς το σύνολο των καταθέσεων και εκφράζει την ικανότητα των 

τραπεζών να μετατρέπουν τις καταθέσεις σε δάνεια. Όσο υψηλότερος 

είναι ο παραπάνω λόγος, τόσο χαμηλότερα είναι τα κόστη του 

τραπεζικού τομέα.  

3. Μεταβλητές που χαρακτηρίζουν την πρόσβαση των πελατών σε 

τραπεζικές υπηρεσίες. Αυτές υπολογίζονται από τον αριθμό των 

υποκαταστημάτων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Αυτή η μεταβλητή 

αποτελεί μέτρο της πυκνότητας των υποκαταστημάτων. Μια 

χαμηλότερη πυκνότητα υποκαταστημάτων οδηγεί σε χαμηλότερα 

τραπεζικά κόστη. Αυτή η μεταβλητή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

και ως μέτρο του βαθμού ανταγωνισμού της τραπεζικής αγοράς.   

 

 

3.9.  ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ    
        ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

 
 

Η γεωγραφική επέκταση μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα ιδρύματα 

που διοικούνται αποτελεσματικά να «εξάγουν» τις ανώτερες διοικητικές τους 

ικανότητες, τις πολιτικές και τις διαδικασίες σε απομακρυσμένες συνδεόμενες 

επιχειρήσεις. Επιπλέον, μπορούν να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες δικτύων 

και τη γεωγραφική διασπορά του κινδύνου. Εντούτοις, η λειτουργία σε ένα 

μεγάλο γεωγραφικό εύρος μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα, καθώς 

η ανώτατη διοίκηση μπορεί να επιλέξει αγορές χαμηλής επάρκειας, καθώς 

προκύπτουν οργανωτικά οικονομικά μειονεκτήματα και καθώς η παροχή 

υπηρεσιών στους τοπικούς πελάτες γίνεται δυσκολότερη λόγω της 

απόστασης. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να γίνει διάκριση ανάμεσα στην 
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έννοια του ελέγχου και του επιπέδου αποτελεσματικότητας. Περισσότερος 

έλεγχος σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα των συνδεόμενων τραπεζών θα 

είναι περισσότερο όμοια με την αντίστοιχη της μητρικής. Αυτό σημαίνει ότι ο 

έλεγχος της οργάνωσης καθορίζει την εξαγωγή διοικητικών ικανοτήτων, 

πολιτικών και διαδικασιών υψηλής ή χαμηλής ποιότητας.  

Οι Berger και DeYoung (2001) διαπιστώνουν πως το γεωγραφικό 

φάσμα και η τραπεζική αποτελεσματικότητα συνδέονται τόσο θετικά όσο και 

αρνητικά. Η πρόσφατη απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος έδωσε τη 

δυνατότητα στους οργανισμούς να επεκταθούν γεωγραφικά και πιθανόν να 

κινηθούν προς μια περισσότερο αποτελεσματική δομή. Η βελτίωση στην 

αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται όταν οι οργανισμοί που επεκτείνονται είναι 

αποτελεσματικοί, και αυτή η επιτυχής μεταφορά αποτελεσματικότητας 

εξαρτάται από την ικανότητα της διοίκησης να ελέγξει τα τεκταινόμενα από 

απόσταση. Αυτά τα οφέλη στην Χ – αποτελεσματικότητα μπορούν να 

παρουσιαστούν με τη μορφή χαμηλότερου κόστους ή / και υψηλότερων 

εσόδων από την  παραγωγή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που 

αποτιμώνται υψηλότερα από τους πελάτες. 

Η γεωγραφική επέκταση μπορεί να οδηγήσει και σε 

αποτελεσματικότητα κλίμακας ή φάσματος, που μειώνει τα κόστη ή ενισχύει τα 

έσοδα. Ένας οργανισμός που είναι περισσότερο ευρύς γεωγραφικά μπορεί να 

είναι σε θέση να εξυπηρετεί καλύτερα πελάτες που δραστηριοποιούνται σε 

διάφορες περιοχές και μπορεί να διαθέτει ένα διευρυμένο κατάλογο πιθανών 

νέων επενδυτικών ευκαιριών  εκτός της βασικής του αγοράς. Επιπλέον, η 

γεωγραφική επέκταση μπορεί να διαφοροποιήσει την τραπεζική οργάνωση σε 

διαφορετικά τοπικά οικονομικά περιβάλλοντα, μειώνοντας την διαχρονική 

διακύμανση των κερδών. Το γεγονός αυτό μπορεί να προσθέσει αξία μέσω 

της βελτίωσης του συνόρου κινδύνου – αναμενόμενης απόδοσης, 

επιτρέποντας στην τράπεζα να αυξήσει τα μέσα έσοδά της υιοθετώντας μια 

στρατηγική επένδυσης υψηλότερου κινδύνου – υψηλότερης αναμενόμενης 

απόδοσης. Μια μείωση του κινδύνου μέσω της διαφοροποίησης μπορεί 

επίσης να αυξήσει την αξία των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων του 

ιδρύματος (δανειακές δεσμεύσεις, πιστωτική επιστολή, συμβόλαια 

παραγώγων) και την ικανότητά τους να τις εκδώσουν. Σε ότι αφορά στο 

κόστος, η μεγαλύτερη διαφοροποίηση μπορεί να μειώσει το κόστος κεφαλαίου 
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του ιδρύματος, δίνοντάς του τη δυνατότητα να πληρώσει χαμηλότερα επιτόκια 

για μη ασφαλισμένες καταθέσεις και άλλες ενδεχόμενες υποχρεώσεις.  

Ενώ η γεωγραφική επέκταση συνδέεται με έναν αριθμό πιθανών 

πλεονεκτημάτων αποτελεσματικότητας, ωστόσο, μπορεί και να μειώσει την 

αποτελεσματικότητα. Η γεωγραφική επέκταση τραπεζών αναποτελεσματικής 

διοίκησης μπορεί να εξαπλώσει αδύναμες διοικητικές πρακτικές σε 

μεγαλύτερο εύρος πόρων. Επιπλέον, ικανοί μάνατζερ μπορεί να 

δραστηριοποιηθούν σε νέες γεωγραφικές αγορές τις οποίες δεν γνωρίζουν ή 

οι οποίες απαιτούν επιδεξιότητες που δεν τις κατέχουν. Η γεωγραφική 

επέκταση μπορεί να οδηγήσει και σε αναποτελεσματικότητες κλίμακας ή 

φάσματος, καθώς η διοίκηση μιας μεγαλύτερης και διευρυμένης περιοχής 

είναι δυσκολότερη. Παράλληλα, μπορεί να προκύψουν σημαντική κόστη 

αντιπροσώπευσης κατά την προσπάθεια ελέγχου της κατώτατης διοίκησης σε 

κάποια μακρινή περιοχή, καθώς οι μάνατζερ στα κεντρικά γραφεία δεν 

μπορούν να ελέγξουν εύκολα την διοικητική προσπάθεια, την ποιότητα των 

υπηρεσιών ή τις οικονομικές συνθήκες σε τοπικό επίπεδο. Βεβαίως, με την 

πάροδο του χρόνου, η βελτίωση στην πληροφόρηση, τις επικοινωνίες και τις 

χρηματοοικονομικές τεχνολογίες κατάφεραν να αμβλύνουν τις απώλειες 

αποτελεσματικότητας που σχετίζονται με τη γεωγραφική επέκταση, 

περιορίζοντας τη σημασία της φυσικής απόστασης μεταξύ των κεντρικών και 

των τοπικών γραφείων της τράπεζας και μεταξύ των τραπεζών και των 

δανειοληπτών.      

Ενώ η επέκταση των τραπεζών σε κοντινές περιοχές τείνει να οδηγεί 

σε υψηλότερα επίπεδα αποτελεσματικότητας, ο έλεγχος της 

αποτελεσματικότητας των συνδεόμενων τραπεζών τείνει να μειώνεται καθώς 

οι συνδεόμενες τράπεζες απομακρύνονται όλο και περισσότερο από τη 

μητρική (Berger και DeYoung, 2001). Ωστόσο, αυτές οι επιδράσεις που 

σχετίζονται με την απόσταση τείνουν να μετριάζονται και τα αποτελεσματικά 

μητρικά ιδρύματα μπορούν να εξάγουν τις ανώτερες επιδεξιότητές τους, τις 

πολιτικές τους και τις πρακτικές τους στις θυγατρικές τους, και να 

ανταπεξέρχονται στις αρνητικές επιδράσεις της απόστασης. Αυτό σημαίνει ότι 

η λειτουργία ενός αποτελεσματικού τραπεζικού οργανισμού δε θα πρέπει να 

περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό φάσμα.  
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3.10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ DATA ENVELOPMENT   ANALYSIS (DEA) 
 

Είναι πιθανό μια επιχείρηση να παρουσιάζει τόσο τεχνική 

αποτελεσματικότητα όσο και αποτελεσματικότητα κατανομής, χωρίς όμως η 

κλίμακα λειτουργίας της επιχείρησης να είναι η βέλτιστη. Ας υποθέσουμε ότι η 

επιχείρηση χρησιμοποιεί τεχνολογία μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας 

(variable returns to scale – VRS)23. Τότε, η επιχείρηση μπορεί να παρουσιάζει 

πολύ μικρή κλίμακα λειτουργίας, με αποτέλεσμα να εμφανίζει αύξουσες 

αποδόσεις κλίμακας (IRS). Ομοίως, η επιχείρηση μπορεί να είναι πολύ 

μεγάλη και να λειτουργεί βάσει μειούμενων αποδόσεων κλίμακας (DRS). Και 

στις δυο προηγούμενες περιπτώσεις, η αποτελεσματικότητα της επιχείρησης 

μπορεί να βελτιωθεί μέσω της μεταβολής της κλίμακας λειτουργίας (για 

παράδειγμα, διατήρηση του ίδιου μείγματος εισροών και μεταβολή του 

μεγέθους λειτουργίας). Σε περίπτωση που η τεχνολογία παραγωγής 

παρουσιάζει τεχνολογία σταθερών αποδόσεων κλίμακας (CRS), τότε 

αυτόματα η επιχείρηση εμφανίζει αποτελεσματικότητα κλίμακας. Να σημειωθεί 

ότι η CRS επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ μικρών και μεγάλων τραπεζών. Σε 

ένα δείγμα στο οποίο περιλαμβάνονται λίγες μεγάλες τράπεζες, η χρήση 

μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας (VRS) αυξάνει την πιθανότητα ότι αυτές οι 

μεγάλες τράπεζες θα εμφανιστούν ως αποτελεσματικές για τον απλό λόγο ότι 

δεν υπάρχουν πραγματικά αποτελεσματικές τράπεζες (Noulas, 2001).  

 
 
                                                 
23 Ο όρος αποδόσεις κλίμακας αναφέρεται σε ένα τεχνικό χαρακτηριστικό της 

παραγωγής, το οποίο εξετάζει αλλαγές στην εκροή ως επακόλουθο ανάλογης 

μεταβολής στις εισροές. Εάν οι εκροή αυξάνεται κατά το ίδιο ποσοστό, τότε έχουμε 

σταθερές αποδόσεις κλίμακας (constant returns to scale – CRS). Σε αντίθετη 

περίπτωση έχουμε μεταβλητές αποδόσεις κλίμακας (variable returns to scale – VRS). 

Συγκεκριμένα, εάν η εκροή αυξάνεται κατά μικρότερο ποσοστό έχουμε μειούμενες 

αποδόσεις κλίμακας (decreasing returns to scale – DRS), ενώ εάν η εκροή αυξάνεται 

κατά μεγαλύτερο ποσοστό έχουμε αύξουσες αποδόσεις κλίμακας (increasing returns 

to scale – IRS).  
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3.10.1. ΜΟΝΤΕΛΟ DEA ΒΑΣΕΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

(CRS) 
 

Η DEA χρησιμοποιεί μεθόδους γραμμικού προγραμματισμού 

προκειμένου να δημιουργήσει ένα μη παραμετρικό σύνορο για τα δεδομένα. 

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας σε σχέση 

με το σύνορο αυτό.  

Οι Charnes, Cooper και Rhodes (1978) πρότειναν ένα μοντέλο που 

είχε προσανατολισμό εισροών και υπέθετε σταθερές αποδόσεις κλίμακας 

(CRS). Στη συνέχεια παραθέτουμε μια περιγραφή του μοντέλο αυτού, που 

ήταν το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε και εφαρμόστηκε ευρέως24.  

Υποθέτουμε ότι υπάρχουν δεδομένα για Ν εισροές και Μ εκροές για 

καθεμία από I επιχειρήσεις. Για μια επιχείρηση i οι εισροές και εκροές 

αντιπροσωπεύονται από τα διανύσματα στήλης xi και qi αντίστοιχα. Ο NxI 

πίνακας εισροών X και ο MxI πίνακας εκροών Q, αντιπροσωπεύουν τα 

δεδομένα για όλες τις επιχειρήσεις.  

Για κάθε επιχείρηση θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια 

μέτρηση του λόγου όλων των εκροών προς όλες τις εισροές, δηλαδή u΄qi/v΄xi, 

όπου u είναι ένα Mx1 διάνυσμα βαρών εκροών και v είναι ένα Nx1 διάνυσμα 

βαρών εισροών. Τα βέλτιστα βάρη προκύπτουν από τη λύση του 

προβλήματος μαθηματικού προγραμματισμού: 

max u,v (u΄qi/v΄xi), 
με u΄qj/v΄xj ≤1, j=1,2,…,I, 

    u,v ≥ 0. 

Το πρόβλημα αυτό συνίσταται στην εύρεση των τιμών των u και v, έτσι 

ώστε να μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα για την επιχείρηση i, υπό τον 

περιορισμό ότι οι εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας θα είναι μικρότερες ή 

ίσες της μονάδας.  Ωστόσο, το πρόβλημα αυτής της διατύπωσης είναι το 

                                                 
24 Coelli T., Prasada Rao D. S., O’ Donnell C., Battese G., An introduction to efficiency 

and productivity analysis, New York Springer Science & Business Media, 2005  
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γεγονός ότι έχει άπειρο αριθμό λύσεων. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό, 

μπορούμε να θέσουμε τον περιορισμό v΄xi=1, και άρα έχουμε: 

max μ,ν (μ΄qi), 

με v΄xi=1, 

    μ΄qj – v΄xj ≤ 0,  j=1,2,…,I, 

    μ,ν ≥ 0, 

όπου η αλλαγή των u και v σε μ και ν χρησιμοποιείται για να τονίσει ότι αυτό 

είναι ένα διαφορετικό πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού. Ο παραπάνω 

τύπος του μοντέλου της DEA σε ένα πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού 

είναι γνωστός ως τύπος πολλαπλασιαστή (multiplier form).  

Χρησιμοποιώντας τη δυαδικότητα (duality) στον γραμμικό 

προγραμματισμό, μπορεί να προκύψει ένας ισοδύναμος τύπος του 

προβλήματος:  

min θ,λ θ, 

με         -qi + Qλ ≥ 0, 

             θxi – Xλ ≥ 0, 

             λ ≥ 0,                                                                                             (1) 

όπου το θ είναι ένα μονοδιάστατο μέγεθος και το λ είναι ένα Ix1 διάνυσμα 

περιορισμών. Αυτός ο τύπος περιλαμβάνει λιγότερους περιορισμούς από ότι 

ο τύπος πολλαπλασιαστή (Ν+Μ < Ι+1), και συνεπώς είναι γενικά 

προτιμότερος τύπος επίλυσης. Η τιμή του θ αντιστοιχεί στον βαθμό 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης i. Για το θ ισχύει θ ≤ 1, με την τιμή της 

μονάδας να αντιστοιχεί σε ένα σημείο του συνόρου και συνεπώς στην τεχνικά 

αποτελεσματική επιχείρηση, σύμφωνα με τον ορισμό του Farrell (1957). Να 

σημειωθεί ότι το πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού πρέπει να επιλυθεί Ι 

φορές, μια για κάθε επιχείρηση του δείγματος. Στη συνέχεια προκύπτει μια 

τιμή του θ για κάθε επιχείρηση.  

 

 

3.10.2.  ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 

 

Η υπόθεση CRS είναι κατάλληλη όταν όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν 

στη βέλτιστη κλίμακα. Εντούτοις, μια επιχείρηση μπορεί να μη λειτουργεί στη 
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βέλτιστη κλίμακα λόγω ατελούς ανταγωνισμού, κυβερνητικών ρυθμίσεων, 

περιορισμών στη χρηματοδότηση κτλ. Διάφοροι ερευνητές, όπως οι Afriat 

(1972), Fare, Grosskopf και Logan (1983) και Banker, Chames και Cooper 

(1984), πρότειναν την προσαρμογή του μοντέλου CRS DEA, προκειμένου να 

λαμβάνει υπόψη τις περιπτώσεις μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας (VRS). Η 

χρήση του προσδιορισμού CRS όταν δεν λειτουργούν όλες οι επιχειρήσεις 

στη βέλτιστη κλίμακα, οδηγεί σε μετρήσεις τεχνικής αποτελεσματικότητας που 

συγχέονται με αποτελεσματικότητες κλίμακας. Η χρήση του προσδιορισμού 

VRS επιτρέπει τον υπολογισμό της τεχνικής αποτελεσματικότητας χωρίς 

αυτές τις επιδράσεις αποτελεσματικότητας κλίμακας.  

Το CRS πρόβλημα γραμμικού προγραμματισμού μπορεί εύκολα να 

τροποποιηθεί σε VRS, προσθέτοντας τον περιορισμό κυρτότητας: Ι1΄λ=1 

στην ισότητα (1). Έτσι: 

min θ,λ θ, 

με       -qi + Qλ ≥ 0, 
           θxi – Xλ ≥ 0, 

           Ι1΄λ=1   

           λ ≥ 0, 

όπου το I1 είναι ένα Ix1 διάνυσμα μονάδων. Αυτή η προσέγγιση δημιουργεί 

μια κυρτή περιοχή διατεμνόμενων εδρών και δίνει βαθμολογίες τεχνικής 

αποτελεσματικότητας που είναι μεγαλύτερες ή ίσες με τις αντίστοιχες του 

μοντέλου CRS.  

Να σημειωθεί ότι ο περιορισμός κυρτότητας (Ι1΄λ=1) διασφαλίζει ότι η 

αναποτελεσματική επιχείρηση θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τη 

συγκριτική αξιολόγηση με επιχειρήσεις παρόμοιου μεγέθους. Αυτό σημαίνει 

ότι το προβαλλόμενο σημείο (για αυτήν την επιχείρηση) στο σύνορο DEA είναι 

ένας κυρτός συνδυασμός των παρατηρούμενων επιχειρήσεων. Αυτός ο 

περιορισμός κυρτότητας δεν τίθεται στην περίπτωση του μοντέλου CRS. 

Συνεπώς, στο CRS DEA γίνεται η συγκριτική αξιολόγηση μιας επιχείρησης με 

επιχειρήσεις που είναι σημαντικά μεγαλύτερες (μικρότερες) από αυτή. Σε 

αυτήν την περίπτωση τα λ – βάρη έχουν άθροισμα μικρότερο (μεγαλύτερο) 

της μονάδας.  

Η μετρήσεις της αποτελεσματικότητας κλίμακας για κάθε επιχείρηση 

μπορούν να προκύψουν με την εφαρμογή τόσο του CRS όσο και του VRS 

102 
 



DEA. Στη συνέχεια θα γίνει η διάσπαση των βαθμολογιών τεχνικής 

αποτελεσματικότητας που προέκυψαν από το CRS DEA σε δυο στοιχεία: ένα 

που οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα κλίμακας και ένα που οφείλεται 

στην «καθαρή» τεχνική αναποτελεσματικότητα (δηλαδή την VRS τεχνική 

αποτελεσματικότητα). Εάν υπάρχει διαφορά στις βαθμολογίες CRS και VRS 

τεχνικής αποτελεσματικότητας για μια συγκεκριμένη επιχείρηση, τότε η 

επιχείρηση παρουσιάζει αναποτελεσματικότητα κλίμακας.  

Η μέτρηση της CRS τεχνικής αποτελεσματικότητας μπορεί να διακριθεί 

σε «καθαρή» τεχνική αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα κλίμακας. 

Αυτή η αποτελεσματικότητα κλίμακας μπορεί να ερμηνευτεί ως ο λόγος του 

μέσου προϊόντος μιας επιχείρησης προς το μέσο προϊόν της επιχείρησης που 

λειτουργεί στο σημείο της (τεχνικά) βέλτιστης κλίμακας. Ωστόσο, ένα βασικό 

μειονέκτημα αυτής της μέτρησης αποτελεσματικότητας κλίμακας είναι το 

γεγονός ότι η τιμή δεν υποδηλώνει εάν η επιχείρηση λειτουργεί σε περιοχή 

αυξουσών ή μειούμενων αποδόσεων κλίμακας.  

 

 

3.10.3.  ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΙΣΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ 
 

Στα μοντέλα που παρουσιάστηκαν παραπάνω και ήταν 

προσανατολισμένα στις εισροές, η τεχνική αναποτελεσματικότητα 

προσδιορίστηκε ως μια αναλογική μείωση της χρήσης εισροών, με σταθερά 

τα επίπεδα των εκροών. Επιπλέον, είναι δυνατόν να μετρηθεί η τεχνική 

αναποτελεσματικότητα ως αναλογική μια αύξηση στην παραγωγή των 

εκροών, με δεδομένα τα επίπεδα εισροών. Οι δυο αυτές μετρήσεις παρέχουν 

την ίδια τιμή αναποτελεσματικότητας σύμφωνα με το CRS, αλλά είναι άνισες 

βάσει της υπόθεσης του VRS. Δεδομένου ότι ο γραμμικός προγραμματισμός 

δεν υπόκειται σε στατιστικά προβλήματα, η επιλογή του κατάλληλου 

προσανατολισμού δεν είναι τόσο καίρια όσο στην περίπτωση του 

οικονομετρικού υπολογισμού. Σε πολλές έρευνες, οι αναλυτές επέλεξαν τα 

προσανατολισμένα προς τις εισροές μοντέλα, καθώς πολλές επιχειρήσεις 

έχουν να εκπληρώσουν συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας) και συνεπώς, οι ποσότητες των εισροών αποτελούν τις κύριες 

μεταβλητές λήψης αποφάσεων, παρόλο που αυτό μπορεί να μην ισχύει για 
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όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Σε κάποιους τομείς, στις επιχειρήσεις 

μπορεί να δίνεται μια συγκεκριμένη ποσότητα πόρων και να τους ζητείται να 

παράγουν τις περισσότερες δυνατές εκροές. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας 

προσανατολισμός εκροών θα ήταν περισσότερο κατάλληλος. Ουσιαστικά, η 

επιλογή του προσανατολισμού θα πρέπει να γίνει βάσει των ποιών 

ποσοτήτων (εισροές ή εκροές) ελέγχουν περισσότερο οι μάνατζερ. Επιπλέον, 

σε πολλές περιπτώσεις, η επιλογή του προσανατολισμού έχει μικρή μόνο 

επίδραση στις ανακτώμενες βαθμολογήσεις (π.χ. Coelli και Perelman, 1999).  

Τα προσανατολισμένα στις εκροές μοντέλα DEA έχουν πολλές 

ομοιότητες  με τα αντίστοιχα που είναι προσανατολισμένα στις εισροές. Ένα 

παράδειγμα VRS μοντέλου προσανατολισμένου στις εκροές είναι το 

ακόλουθο: 

max φ,λ φ, 

με         -φqi + Qλ ≥ 0, 

              xi – Xλ ≥ 0, 

              Ι1΄λ = 1 

             λ ≥ 0, 

όπου 1≤ φ < ∞, και φ – 1 είναι η αναλογική αύξηση στις εκροές που μπορεί να 

επιτευχθεί από την επιχείρηση i, με σταθερές τις ποσότητες των εισροών. Να 

σημειωθεί ότι το 1/φ προσδιορίζει το βαθμό τεχνικής αποτελεσματικότητας με 

εύρος μηδέν έως ένα.  

Τα μοντέλα DEA που είναι προσανατολισμένα στις εκροές και τα 

αντίστοιχα που είναι προσανατολισμένα στις εισροές θα εκτιμήσουν ακριβώς 

το ίδιο σύνορο. Συνεπώς, εξ ορισμού, θα προσδιορίσουν το ίδιο σύνολο 

αποτελεσματικών επιχειρήσεων. Η μόνη διαφορά που μπορεί να προκύψει 

μεταξύ των δυο μεθόδων αφορά στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των 

αναποτελεσματικών επιχειρήσεων. Οι δυο μέθοδοι παρέχουν ίσες τιμές μόνο 

υπό την υπόθεση σταθερών αποδόσεων κλίμακας (CRS).  
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3.10.4. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

 
Εάν είναι διαθέσιμα δεδομένα τιμών και είναι γνωστός ο 

συμπεριφορικός στόχος της επιχείρησης, όπως η ελαχιστοποίηση του 

κόστους ή η μεγιστοποίηση εσόδων ή κέρδους, τότε είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα κατανομής, αλλά και η τεχνική 

αποτελεσματικότητα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται δυο σειρές 

γραμμικού προγραμματισμού, μια για τη μέτρηση της τεχνικής 

αποτελεσματικότητας και μια για τον υπολογισμό της οικονομικής 

αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι περιπτώσεις 

ελαχιστοποίησης κόστους, μεγιστοποίησης εσόδων και μεγιστοποίησης 

κέρδους.  

 

1. Ελαχιστοποίηση κόστους 
Στην περίπτωση της VRS ελαχιστοποίησης κόστους, χρησιμοποιείται το 

προσανατολισμένο στις εισροές μοντέλο DEA για τον υπολογισμό της 

τεχνικής αποτελεσματικότητας. Στη συνέχεια απαιτείται η επίλυση του 

ακόλουθου DEA ελαχιστοποίησης κόστους: 

min λ,xi*  wi’xi*, 

με         -qi + Qλ ≥ 0, 

             xi* - Xλ ≥ 0, 

             Ι1΄ = 1 

             λ ≥ 0, 

όπου το wi είναι ένα Nx1 διάνυσμα τιμών εισροών της επιχείρησης i και xi* 

(που υπολογίζεται από τον γραμμικό προγραμματισμό) είναι το διάνυσμα 

ποσοτήτων εισροών που ελαχιστοποιεί το κόστος για την επιχείρηση i, 

δεδομένων των τιμών εισροών wi και των επιπέδων εκροών qi. 

Η συνολική αποτελεσματικότητα κόστους της επιχείρησης i 

υπολογίζεται ως wi΄xi* / wi΄xi. Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα κόστους 

είναι ο λόγος του ελάχιστου κόστους προς το παρατηρούμενο κόστος της 

επιχείρησης i. Η αποτελεσματικότητα κατανομής ισούται με το πηλίκο της 
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αποτελεσματικότητας κόστους προς την τεχνική αποτελεσματικότητα. Και οι 

τρεις μετρήσεις (τεχνική αποτελεσματικότητα, αποτελεσματικότητα κατανομής 

και κόστους) μπορούν να πάρουν τιμές με εύρος από 0 έως 1, όπου η μονάδα 

υποδηλώνει πλήρη αποτελεσματικότητα.  

 

2. Μεγιστοποίηση εσόδων 
Εάν η μεγιστοποίηση εσόδων είναι μια περισσότερο κατάλληλη 

συμπεριφορική υπόθεση, τότε η τεχνική αναποτελεσματικότητα σε ότι αφορά 

την επιλογή του μείγματος εκροών υπολογίζεται με παρόμοιο τρόπο. Στην 

περίπτωση της VRS μεγιστοποίησης εσόδων, αρχικά υπολογίζονται οι 

τεχνικές αποτελεσματικότητες με την επίλυση ενός προσανατολισμένου στις 

εκροές μοντέλου DEA. Στη συνέχεια επιλύνεται το ακόλουθο πρόβλημα 

μεγιστοποίησης εσόδων: 

max λ,yi*  pi΄qi*, 

με          -qi* + Qλ ≥ 0, 

              xi – Xλ ≥ 0, 

             Ι1΄λ = 1, 

             λ ≥ 0, 

όπου το pi είναι ένα Mx1 διάνυσμα τιμών εισροών για την επιχείρηση i και το 

qi* είναι το διάνυσμα ποσοτήτων εκροών που μεγιστοποιεί τα έσοδα για την 

επιχείρηση i, δεδομένων των τιμών εκροών pi και των επιπέδων εισροών xi. Η 

συνολική αποτελεσματικότητα εσόδων για την επιχείρηση i υπολογίζεται ως 

pi΄qi / pi΄qi*. Αυτό σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα εσόδων είναι ο λόγος των 

παρατηρούμενων εσόδων προς τα μέγιστα έσοδα. Σε αυτήν την περίπτωση η 

αποτελεσματικότητα κατανομής ισούται με το πηλίκο της 

αποτελεσματικότητας εσόδων προς την τεχνική αποτελεσματικότητα.  

 

3. Μεγιστοποίηση κέρδους 
Εάν υπάρχουν δεδομένα τιμών τόσο για τις εκροές όσο και για τις 

εισροές, μπορεί να υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα κέρδους με τη χρήση 

μεθόδων DEA. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης κέρδους προσδιορίζεται ως: 

max λ,yi*,xi*  (pi΄qi* - wi΄xi*)   

με             -qi* + Qλ ≥ 0, 

                  xi* - Xλ ≥ 0, 

106 
 



                  Ι1΄λ = 1, 

                  λ ≥ 0. 

Μόλις προσδιοριστεί το σημείο μεγιστοποίησης κέρδους για κάθε 

επιχείρηση (qi*, xi*), τότε μπορεί να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα κέρδους 

ως ο λόγος του παρατηρούμενου κέρδους προς το μέγιστο δυνατό κέρδος. 

Ωστόσο, αυτή η εκτίμηση δεν περιορίζεται απαραίτητα μεταξύ 0 και 1. Μπορεί 

να πάρει αρνητική τιμή, εάν και τα κέρδη είναι αρνητικά ή και να μην είναι 

δυνατόν να προσδιοριστεί εάν το μέγιστο κέρδος είναι μηδέν.  

 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένοι περιορισμοί και πιθανά 

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά την εφαρμογή του DEA (Coelli 

et al., 2005): 

• Τα λάθη μέτρησης και άλλος θόρυβος μπορεί να επηρεάσει το σχήμα 

και τη θέση του συνόρου. 

• Έκτροπα (outliers) μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. 

• Ο αποκλεισμός μιας σημαντικής εισροής ή εκροής μπορεί να οδηγήσει 

σε μεροληπτικά αποτελέσματα.  

• Οι βαθμολογίες αποτελεσματικότητας που προκύπτουν μπορεί να είναι 

σχετικές μόνο με τις καλύτερες επιχειρήσεις του δείγματος. Η 

συμπερίληψη επιπρόσθετων επιχειρήσεων (π.χ. από άλλες χώρες) 

μπορεί να μειώσει τις βαθμολογίες. 

• Θα πρέπει να δοθεί προσοχή κατά τη σύγκριση της μέσης 

αποτελεσματικότητας δυο ερευνών. Αντικατοπτρίζουν μόνο τη 

διασπορά των αποτελεσματικοτήτων κάθε δείγματος – δε δίνουν 

πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα του ενός δείγματος σε 

σχέση με το άλλο.  

• Η προσθήκη μιας επιπλέον επιχείρησης στην ανάλυση DEA δεν 

μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βαθμού τεχνικής 

αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων επιχειρήσεων.  

• Η προσθήκη μιας επιπλέον εισροής ή εκροής στο μοντέλο DEA δεν 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του βαθμού τεχνικής 

αποτελεσματικότητας.   
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• Όταν υπάρχουν λίγες παρατηρήσεις και πολλές εισροές και / ή εκροές, 

πολλές από τις επιχειρήσεις θα εμφανιστούν στο σύνορο DEA.  

• Η υπόθεση ότι οι εισροές και / ή οι εκροές είναι ομοιογενείς, όταν αυτό 

δε συμβαίνει, μπορεί να οδηγήσει σε μεροληπτικά αποτελέσματα. 

• Το να μην ληφθούν υπόψη περιβαλλοντικές διαφορές μπορεί να 

οδηγήσει σε λανθασμένες ενδείξεις σχετικής διοικητικής ικανότητας. 

• Το κανονικό μοντέλο DEA δεν λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο κατά τη 

λήψη διοικητικών αποφάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

 

 

4.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το σχετικό βάρος του τραπεζικού τομέα 

στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ιδιαίτερα υψηλό. Μέσα σε ένα 

μεταβαλλόμενο τραπεζικό περιβάλλον με έντονο ανταγωνισμό, οι μη 

αποτελεσματικές τράπεζες δε θα μπορέσουν να επιβιώσουν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Στο παρόν κεφάλαιο ερευνούμε την αποτελεσματικότητα 

κόστους των ελληνικών εμπορικών τραπεζών, με τη χρήση μη παραμετρικής 

προσέγγισης, για το χρονικό διάστημα 2000 – 2006. Η ανάλυση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ελληνικός τραπεζικός τομέας υφίσταται συνεχείς 

μεταβολές, κυρίως λόγω της απελευθέρωσης του συστήματος και της 

παγκοσμιοποίησης. Επιπλέον, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα κυριαρχείται 

από έξι εμπορικές τράπεζες (Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς, ΑΤΕ 

και Εμπορική) που κατέχουν σημαντικά μερίδια αγοράς. Συνεπώς, θα ήταν 

ενδιαφέρον να συγκριθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των τραπεζών με τις 

αντίστοιχες που περιορίζονται σε μικρότερα μερίδια αγοράς. Στη συνέχεια του 

κεφαλαίου παρουσιάζεται η μεθοδολογία και εξετάζονται τα εμπειρικά 

αποτελέσματα της ανάλυσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα κόστους των 

ελληνικών εμπορικών τραπεζών.  
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4.2.  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Οι περισσότερες εμπειρικές μελέτες που διερευνούν την επίδοση του 

τραπεζικού τομέα χρησιμοποιούν την Data Envelopment Analysis (DEA). Η 

ίδια προσέγγιση χρησιμοποιείται και στην παρούσα μελέτη για τη μέτρηση της 

αποτελεσματικότητας κόστους των ελληνικών τραπεζών. Όπως έχουμε ήδη 

αναφέρει, η DEA παρέχει μια μέτρηση της σχετικής αποτελεσματικότητας 

διαφορετικών μονάδων λήψης αποφάσεων, που διενεργούν παρόμοιες ή ίδιες 

δραστηριότητες. Η μελέτη χρησιμοποιεί δεδομένα τραπεζών που αναφέρονται 

στην περίοδο 2000 – 2006. Τα δεδομένα ανακτήθηκαν από τις καταστάσεις 

αποτελεσμάτων χρήσης των τραπεζών (Πίνακες 1 – 7), όπως αυτές 

παρουσιάζονται στους δικτυακούς τόπους των εξεταζόμενων τραπεζών και  

της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (HBA).   

Στην ανάλυση περιλαμβάνονται όλες οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες 

και ένας ειδικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. 

Αυτό σημαίνει ότι η μελέτη περιλαμβάνει 13 τράπεζες το έτος 2000, 14 το 

2001, 18 το 2002 και το 2003, 17 το 2004, και 18 τράπεζες το 2005 και το 

2006 (Πίνακες 1 – 7). Να τονίσουμε ότι, καθώς στο μοντέλο DEA που 

χρησιμοποιούμε δεν μπορούν να ενσωματωθούν αρνητικά δεδομένα εισροών 

και εκροών, στην ανάλυση δεν περιλαμβάνονται η Novabank το έτος 200325, 

οι τράπεζες Γενική και Marfin26 το έτος 2004 και η τράπεζα Ωμέγα27 το έτος 

2005.   

Οι εκροές (outputs) που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα είναι οι εξής 

(όπως προκύπτουν από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης των 

εξεταζόμενων τραπεζών): 

1. Καθαρά έσοδα τόκων 28  

2. Καθαρά έσοδα προμηθειών 29 

                                                 
25 Παρουσιάζει λοιπά λειτουργικά έσοδα – 0,16 εκ. €. 
26 Η Γενική και η Marfin παρουσιάζουν λοιπά λειτουργικά έσοδα – 7,54 και – 0,45 εκ. € 
αντίστοιχα.   
27 Εμφανίζει λοιπά λειτουργικά έσοδα – 25,81 ε. €.  
28 Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα μείον τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα.  
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3. Λοιπά λειτουργικά έσοδα 30 

Αντίστοιχα, οι εισροές (inputs) που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα 

της DEA είναι οι εξής: 

1. Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

2. Γενικά λειτουργικά έξοδα 

3. Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 

Το υπόδειγμά μας είναι προσανατολισμένο προς τις εισροές (input – 

oriented) και έχουμε επιλέξει το μοντέλο μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας 

(VRS). Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η υπόθεση σταθερών αποδόσεων 

κλίμακας (CRS) είναι κατάλληλη όταν όλες οι επιχειρήσεις λειτουργούν στη 

βέλτιστη κλίμακα. Καθώς όμως δεν γνωρίζουμε εκ των προτέρων εάν ισχύουν 

σταθερές οικονομίες κλίμακας, είναι περισσότερο ασφαλές να επιλέξουμε το 

μοντέλο VRS.   

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα δεδομένα των τραπεζών, 

όπως αυτά προκύπτουν από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης των 

εξεταζόμενων τραπεζών, για την περίοδο 2000 – 2006.  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΤΟΣ 2000

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕ-
ΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 393,48 79,5 78,4 252,58 52,58 20,77 
ALPHA BANK 479,1 213,34 353,12 353,66 180,33 83,63 
ASPIS BANK 3,58 4,79 11,52 8,24 8,12 2,78 
ΑΤΤΙΚΗΣ 38,76 17,8 12,53 27,19 12,84 2,97 
ΕΓΝΑΤΙΑ 60,85 24,9 35,47 34,77 26,08 9,09 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 450,17 145,89 257,51 307,49 97,7 28,16 
ΕΘΝΙΚΗ 961,16 259,35 535,59 568,19 181,18 67,28 

EUROBANK 526,49 217,02 67,73 218,95 171,35 47,72 
ΓΕΝΙΚΗ 72,82 33,41 10,86 57,33 29,56 13,65 
ΛΑΪΚΗ 21,53 6,31 4,62 10,03 9,54 2,22 

MARFIN 5,06 9,5 13,11 4,38 3,15 0,69 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 207,55 85,89 161,49 111,08 102,75 30,64 

ΤΑΧ. 69,89 0,57 31,54 27,46 14,6 3,65 
                                                                                                                                         
29 Έσοδα προμηθειών μείον έξοδα προμηθειών. 
30 Περιλαμβάνουν τα έσοδα από μερίσματα, τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών 
πράξεων και τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης.   
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ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΤΟΣ 2001 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕ-
ΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 479,21 66,17 71,31 262,46 60,23 33,19 
ALPHA BANK 628,69 152,7 304,07 349,46 194,67 105,37 
ASPIS BANK 20,73 6,58 1,96 11,51 10,57 4,28 
ΑΤΤΙΚΗΣ 54,31 20,11 5,06 32,45 15,09 3,3 
ΕΓΝΑΤΙΑ 90,75 26,02 15,07 39,98 32,81 9,12 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 554,07 125,29 214,46 324,1 106,09 28,84 
ΕΘΝΙΚΗ 897,16 223,29 436,58 597,63 192,85 79,6 

EUROBANK 607,81 155,23 75,31 235,34 167,92 52,54 
ΓΕΝΙΚΗ 96,18 33,13 5,7 62,83 33,83 16,2 
ΛΑΪΚΗ 30,08 4,79 6,27 13,29 13,42 3,39 

MARFIN 4,91 7,38 21,64 3,86 3,23 1,11 
ΩΜΕΓΑ 1,43 0,12 0,01 2,39 3,38 1,24 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 223 63,29 139,68 120,19 114,04 37,19 
ΤΑΧ. 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 233,15 0,28 32,75 29,53 16,49 5,22 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΤΟΣ 2002

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕ-
ΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 448,64 67,02 34,47 275,82 67,62 36,66 
ALPHA BANK 647,53 232,75 108,69 317,3 205,42 83,61 
ASPIS BANK 31,85 8 2 18,2 13,71 5,44 
ΑΤΤΙΚΗΣ 55,32 25,1 15,89 38,72 17,76 4,46 
ΕΓΝΑΤΙΑ 95,78 21,24 6,44 41,27 25,5 10,37 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 467,61 130,77 69,15 329,86 111,26 33,34 
ΕΘΝΙΚΗ 969,91 210,13 145,29 603,71 213,74 77,91 

EUROBANK 680,13 132 24,43 244,27 158,29 67,88 
FBB 15,51 3,62 1,74 7,64 4,57 2,18 

ΓΕΝΙΚΗ 87,05 37,64 8,82 66,49 47,94 18,93 
ΛΑΪΚΗ 34,99 5,81 7,64 16,38 14,31 4,87 

MARFIN 1,35 3,05 6,15 3,81 3,04 0,3 
NOVABANK 27,26 5,92 1,26 27,89 41,22 14,16 
ΩΜΕΓΑ 5,96 2,16 4,9 6,27 5,26 1,41 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 2,36 0,46 0,04 2,45 1,51 1,05 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260,39 62,12 52,76 122,16 105,63 42,71 
PROBANK 10,12 11,03 2,73 9,4 5,24 3,85 
PROTON 1,27 1,24 2,1 1,79 2,28 0,68 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΤΟΣ 2003

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕ-
ΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 677,42 59,75 30,27 298,48 73,36 36,75 
ALPHA BANK 767,14 226,47 146,06 323,28 220,79 80,25 
ASPIS BANK 41,06 14,88 4,5 26,75 22,7 7,16 
ΑΤΤΙΚΗΣ 65,84 31,67 10,06 40,31 20,24 5,1 
ΕΓΝΑΤΙΑ 93,81 21,81 5,43 43,71 23,91 9,47 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 499,57 135,42 38,59 344,75 117,98 31,15 
ΕΘΝΙΚΗ 1071,77 216,39 121,95 602,68 208,15 83,15 

EUROBANK 770,59 131,66 81,18 247,71 162,38 78,74 
FBB 15,65 4,62 1,13 7,18 4,62 3,86 

ΓΕΝΙΚΗ 117,6 44,37 6,78 67,81 49,83 19,22 
ΛΑΪΚΗ 38,89 8,18 9,28 17,71 16,54 5,47 

MARFIN 7,44 4,49 5,18 5,36 4,59 0,6 
ΩΜΕΓΑ 11,7 9,19 9,29 11,94 10,09 2,71 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 5,51 2,18 0,27 2,85 1,79 1,23 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 341,76 74,42 76,19 151,81 131,24 43,5 
PROBANK 18,92 10,24 2,82 13,69 8,05 4,6 
PROTON 0,62 3,75 1,09 0,99 1,97 0,77 
ΤΑΧ. 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 583,56 6,14 56,27 72,15 42,32 11,59 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΤΟΣ 2004

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕ-
ΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 490,04 66,97 26,5 309,8 74,29 37,97 
ALPHA BANK 886,86 267,41 106,09 330,27 232,43 84,07 
ASPIS BANK 44,25 19,95 6,75 33,16 24,91 5,9 
ΑΤΤΙΚΗΣ 70,37 32,16 9,78 45,46 23,97 6,57 
ΕΓΝΑΤΙΑ 91,57 23,84 4,79 47,53 24,65 8,88 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 522,4 138,94 31,33 401,09 119,75 37,02 
ΕΘΝΙΚΗ 1205,77 218,26 158,59 637,15 207,03 89,19 

EUROBANK 899 144,6 102 270,2 166,6 71 
FBB 18,24 5,35 0,69 8,15 5,44 4,63 
ΛΑΪΚΗ 46,24 8,14 6,91 19,5 19,1 5,34 

NOVABANK 56,1 12,43 1,07 37,18 37,22 11,87 
ΩΜΕΓΑ 20,06 10,77 4,3 13,57 10,29 2,92 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 9,28 2,94 1,23 3,81 3,19 1,45 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 382,82 98,08 54,97 162,58 145,75 39,76 
PROBANK 32,02 15,25 2,16 18 10,51 5,36 
PROTON 0,23 1,35 5,05 1 2,08 0,01 
ΤΑΧ. 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 241,66 1,84 18 47,51 26,82 4,79 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΤΟΣ 2005

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕ-
ΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 596,02 55,25 52,79 318,6 87,09 19,9 
ALPHA BANK 982,19 248,62 83,29 336,38 241,18 37,18 
ASPIS BANK 45,51 23,33 9,84 31,96 26,17 4,89 
ΑΤΤΙΚΗΣ 76,44 28,09 11,74 49,06 27,51 5,25 
ΕΓΝΑΤΙΑ 89,13 22,68 7,79 53,76 24,21 5,86 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 564,3 141,56 20,19 321,03 152,7 24,12 
ΕΘΝΙΚΗ 1335,77 240,97 192,24 657,64 212,43 72,15 

EUROBANK 1144 186 91 320 154 63 
FBB 20,71 5,8 1,13 9,35 7,35 3,06 

ΓΕΝΙΚΗ 138,33 31,64 4,09 85,21 54,47 13,94 
ΛΑΪΚΗ 56,55 12,01 6,39 23,51 23,05 8,75 

MARFIN 10,85 13,64 3,23 7,69 4,8 0,41 
NOVABANK 74,55 17,74 4,62 40,4 40,61 7,98 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 11,83 4,42 5,84 4,76 5,28 1,41 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 473,33 88,21 173,55 199,19 183,78 28,23 
PROBANK 42,39 19,45 2,2 22,47 13,33 5,96 
PROTON 0,62 3,38 17,29 1,61 3,35 0,46 
ΤΑΧ. 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 242,28 3,53 50,58 56,27 52,9 6,18 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΕΤΟΣ 2006

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 
ΤΟΚΩΝ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΕΣΟΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΛΟΙΠΑ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 

ΕΣΟΔΑ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

ΑΠΟΣΒΕ-
ΣΕΙΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 584,3 63,62 112,91 337,81 98,42 22,66 
ALPHA BANK 1140,88 292,44 189,55 368,85 276,33 40,47 
ASPIS BANK 48,87 24,99 7,24 31,1 25,41 5,08 
ΑΤΤΙΚΗΣ 81,32 30,13 10,74 55,91 34,45 5,72 
ΕΓΝΑΤΙΑ 94,93 21,75 8,43 57,37 26,45 5,74 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 663,05 152,29 29,98 371,44 183,81 25,14 
ΕΘΝΙΚΗ 1561,89 259,84 288,7 729,83 220,87 65,04 

EUROBANK 1282 216 141 391 194 54 
FBB 24,89 5,76 1,74 10,84 9,38 1,27 

ΓΕΝΙΚΗ 129,9 32,37 1,21 95,77 56,84 13,42 
ΛΑΪΚΗ 74,44 10,34 3,04 26,55 25,98 4,08 

MARFIN 14,47 17,02 24,98 10,04 5,92 0,46 
NOVABANK 98,64 20,17 13 45,13 47,71 6,96 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 16,1 4,7 6,68 6,06 6,05 1,47 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 607,64 88,68 211,83 217,17 193,1 30,46 
PROBANK 59,8 23,32 2,55 28,09 17,39 5,51 
PROTON 14,06 17,45 30,33 9,71 11,98 1,15 
ΤΑΧ. 253,57 24,64 138,95 84,62 85,11 9,11 
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ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
 

4.3.  ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ VRS 

Η κατάταξη των τραπεζών βάσει της αποτελεσματικότητας κόστους για 

καθένα από τα εξεταζόμενα έτη παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες: 

2000 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1 

ALPHA BANK 1 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 

ΕΘΝΙΚΗ 1 

EUROBANK 1 

MARFIN 1 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,66624 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,65745 

ΓΕΝΙΚΗ 0,63966 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,61322 

ΛΑΪΚΗ 0,47937 

ASPIS BANK 0,31877 

 

Το έτος 2000 αποτελεσματικές τράπεζες (ΒΑ = 1) είναι η Αγροτική, η 

Alpha Bank, η Εμπορική, η Εθνική, η Eurobank, η Marfin και η Πειραιώς. Οι 

υπόλοιπες τράπεζες παρουσιάζουν αναποτελεσματικότητα κόστους και θα 

πρέπει να μειώσουν τις εισροές τους προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικές. 

Για παράδειγμα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΒΑ = 66,62%) θα πρέπει να 

μειώσει περίπου 33% τις εισροές του ώστε να γίνει αποτελεσματικό.  
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2001 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

MARFIN 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,92534 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,91368 

ALPHA BANK 0,88313 

ΕΘΝΙΚΗ 0,82756 

EUROBANK 0,80732 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,79047 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,65457 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,64095 

ΓΕΝΙΚΗ 0,57728 

ΩΜΕΓΑ 0,56944 

ASPIS BANK 0,41790 

ΛΑΪΚΗ 0,38127 

 

Το έτος 2001 μόνο δυο τράπεζες εμφανίζονται ως αποτελεσματικές: η 

Marfin και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.    
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2002 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 1 

ALPHA BANK 0,90144 

PROTON 0,82736 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,81656 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,78142 

EUROBANK 0,76028 

PROBANK 0,75032 

MARFIN 0,74524 

ΕΘΝΙΚΗ 0,73708 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,69290 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,61028 

FBB 0,59628 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,56790 

ΓΕΝΙΚΗ 0,51151 

ΩΜΕΓΑ 0,43305 

ASPIS BANK 0,37639 

ΛΑΪΚΗ 0,37479 

NOVABANK 0,18881 

 

Το έτος 2002 η μόνη τράπεζα που παρουσιάζεται ως αποτελεσματική 

είναι η Πανελλήνια.   
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2003 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 1 

PROTON 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,94655 

ALPHA BANK 0,87986 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,85989 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,83693 

EUROBANK 0,80129 

ΕΘΝΙΚΗ 0,79506 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,64431 

FBB 0,63385 

ΓΕΝΙΚΗ 0,62904 

MARFIN 0,62132 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,56754 

PROBANK 0,53658 

ΛΑΪΚΗ 0,43957 

ASPIS BANK 0,43774 

ΩΜΕΓΑ 0,42069 

 

Το έτος 2003 οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες κατάφεραν να 

βελτιώσουν το συνολικό επίπεδο αποτελεσματικότητας τους σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Αποτελεσματικές τράπεζες είναι η Πανελλήνια, η Proton 

και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.      

 

 

118 
 



 

2004 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

ALPHA BANK 1 

PROTON 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1 

EUROBANK 0,85744 

ΕΘΝΙΚΗ 0,84667 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,80435 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,75690 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,75257 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0,72682 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,70571 

PROBANK 0,63165 

FBB 0,59853 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,57304 

ΩΜΕΓΑ 0,50792 

ASPIS BANK 0,47245 

ΛΑΪΚΗ 0,44345 

NOVABANK 0,32499 

 

Το 2004 αποτελεσματικές τράπεζες είναι η Alpha Bank, η Proton και το 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.   
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2005 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

EUROBANK 1 

MARFIN 1 

PROTON 1 

ALPHA BANK 0,96056 

ΕΘΝΙΚΗ 0,92242 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,87876 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,84239 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,83922 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,81457 

PROBANK 0,69416 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0,60222 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,59405 

ASPIS BANK 0,56932 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,55478 

ΛΑΪΚΗ 0,50671 

FBB 0,48971 

ΓΕΝΙΚΗ 0,43385 

NOVABANK 0,43144 

 

Το έτος 2005 τρεις τράπεζες εμφανίζονται ως αποτελεσματικές: η 

Eurobank, η Marfin και η Proton.   
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2006 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

ALPHA BANK 1 

ΕΘΝΙΚΗ 1 

EUROBANK 1 

MARFIN 1 

PROTON 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,99819 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,87851 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,77202 

PROBANK 0,73879 

ASPIS BANK 0,63733 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0,59110 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,54201 

FBB 0,52501 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,51754 

ΛΑΪΚΗ 0,49657 

MILLENNIUM 31 0,49242 

ΓΕΝΙΚΗ 0,39759 

 

Το έτος 2006 οι εμπορικές τράπεζες κατάφεραν να ανακάμψουν και να 

βελτιώσουν την συνολική τους αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα 

προηγούμενα έτη. Συνεπώς έξι τράπεζες εμφανίζονται ως αποτελεσματικές: η 

Alpha Bank, η Εθνική, η Eurobank, η Marfin, η Proton και το Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο. 

                                                 
31 Από το Νοέμβριο 2006 η τράπεζα Novabank άλλαξε την επωνυμία της σε Millennium 
Bank 
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Όπως προκύπτει και από τους παραπάνω πίνακες, τα έτη 2000 και 

2006 ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκά για τις τράπεζες, σε αντίθεση με το έτος 2002, 

όπου μόνο μια τράπεζα παρουσιάζεται ωα αποτελεσματική. Συνολικά, επτά 

τράπεζες (Αγροτική, Alpha Bank, Εμπορική, Εθνική, Eurobank, Marfin, 

Πειραιώς) ήταν αποτελεσματικές το έτος 2000, δυο το 2001 (Marfin, 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), μια το 2002 (Πανελλήνια), τρεις το 2003 

(Πανελλήνια, Proton, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), το 2004 (Alpha Bank, Proton, 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) και το 2005 (Eurobank, Marfin, Proton) και έξι το 

2006 (Alpha Bank, Εθνική, Eurobank, Marfin, Proton, Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο).  

 

 

4.4.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της 

DEA (μέθοδος VRS) για την περίοδο 2000 – 2006, καθώς επίσης και ο μέσος 

όρος, η διάμεσος, η υψηλότερη και η χαμηλότερη αξία για κάθε έτος. Όπως 

παρατηρούμε, η μεγαλύτερη μέση αποτελεσματικότητα παρατηρείται τα έτη 

2000 (79,80%) και 2006 (75,48%), ενώ η χαμηλότερη μέση 

αποτελεσματικότητα παρατηρείται τα έτη 2002 (64,84%) και 2004 (70,60%).  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DEA ΒΑΣΕΙ VRS) 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 1 0,91368 0,78142 0,94655 0,75690 0,81457 0,77202 

ΕΘΝΙΚΗ 1 0,82756 0,73708 0,79506 0,84667 0,92242 1 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1 0,79047 0,61028 0,64431 0,70571 0,84239 0,99819 

ALPHA BANK 1 0,88313 0,90144 0,87986 1 0,96056 1 

EUROBANK 1 0,80732 0,76028 0,80129 0,85744 1 1 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1 0,92534 0,81656 0,83693 0,80435 0,83922 0,87851 

ASPIS BANK 0,31877 0,41790 0,37639 0,43774 0,47245 0,56932 0,63733 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,61322 0,65457 0,69290 0,85989 0,75257 0,59405 0,54201 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,65745 0,64095 0,56790 0,56754 0,57304 0,55478 0,51754 

FBB   0,59628 0,63385 0,59853 0,48971 0,52501 

ΓΕΝΙΚΗ 0,63966 0,57728 0,51151 0,62904  0,43385 0,39759 

ΛΑΪΚΗ 0,47937 0,38127 0,37479 0,43957 0,44345 0,50671 0,49657 

MARFIN 1 1 0,74524 0,62132  1 1 

NOVABANK   0,18881  0,32499 0,43144 0,49242 

ΩΜΕΓΑ  0,56944 0,43305 0,42069 0,50792   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   1 1 0,72682 0,60222 0,59110 

PROBANK   0,75032 0,53658 0,63165 0,69416 0,73879 

PROTON   0,82736 1 1 1 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

0,66624 1  1 1 0,87876 1 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0,798055 0,742065 0,648423 0,725012 0,706029 0,729676 0,754838 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ 1 0,798895 0,71499 0,719685 0,72682 0,754365 0,755405 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ 
ΑΞΙΑ 

1 1 1 1 1 1 1 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΑΞΙΑ 

0,31877 0,38127 0,18881 0,42069 0,32499 0,43144 0,39759 

    

Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται οι βαθμολογίες αποτελεσματικότητας 

κόστους των έξι μεγαλύτερων ελληνικών εμπορικών τραπεζών (Εθνική, Alpha 

Bank, Eurobank, Πειραιώς, ΑΤΕ και Εμπορική) και των υπόλοιπων τραπεζών 

που κατέχουν μικρότερα μερίδια αγοράς. Όπως παρατηρούμε, η μέση 

αποτελεσματικότητα κόστους των έξι μεγαλύτερων τραπεζών παρουσιάζει 
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σημαντικές διακυμάνσεις. Την περίοδο 2000 – 2002, που χαρακτηρίστηκε 

από την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, την υιοθέτηση του ευρώ αλλά και την 

χρηματιστηριακή κρίση του 1999 – 2001, μειώθηκε από 100% σε 76,78%. 

Από το 2003 όμως και μετά, περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την ένταση 

του τραπεζικού ανταγωνισμού, την προσπάθεια των τραπεζών για μείωση του 

λειτουργικού κόστους και την επέκταση στις αγορές της ΝΑ Ευρώπης, η 

αποτελεσματικότητα κόστους των μεγάλων τραπεζών παρουσίασε σημαντική 

αύξηση. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2003 – 2006 αυξήθηκε από 81,73% σε 

94,14%. Αντίθετα σε ότι αφορά στις υπόλοιπες τράπεζες που κατέχουν 

μικρότερα μερίδια αγοράς, δεν παρατηρούνται σημαντικές διακυμάνσεις. 

Συγκεκριμένα, η αποτελεσματικότητα κόστους των μικρότερων τραπεζών την 

περίοδο 2000 – 2006 αυξήθηκε από 62,5% σε 66,15%. Ωστόσο, για την 

εξεταζόμενη περίοδο, η μέση αποτελεσματικότητα κόστους των έξι 

μεγαλύτερων τραπεζών βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από ότι η 

αντίστοιχη των μικρότερων τραπεζών. Ενδεικτικά, το 2006 οι τράπεζες 

μικρότερου μεγέθους πρέπει να μειώσουν τις εισροές τους περίπου 34% 

προκειμένου να γίνουν αποτελεσματικές. Η αντίστοιχη μείωση των εισροών 

για τις μεγαλύτερες τράπεζες ανέρχεται σε 6% περίπου. Όλα τα παραπάνω 

δείχνουν ότι, κατά μέσο όρο, η διοίκηση των μεγαλύτερων εμπορικών 

τραπεζών μπορεί να ελέγχει περισσότερο αποτελεσματικά τα κόστη, σε σχέση 

με τη διοίκηση των μικρότερων εμπορικών τραπεζών.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DEA 
ΒΑΣΕΙ VRS) 

ΕΤΟΣ 
ΕΞΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

2000 1 0,624959 

2001 0,857917 0,655176 

2002 0,767843 0,588713 

2003 0,817333 0,678852 

2004 0,828512 0,63922 
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2005 0,896527 0,64625 

2006 0,941453 0,66153 

Μέσω της μεθόδου της Data Envelopment Analysis, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και η ξεχωριστή ανάλυση μιας τράπεζας και να γίνει η 

σύγκριση της με τις περισσότερο όμοιες τράπεζες.   

 

4.5.  ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΣΕΙ CRS 

Στις προηγούμενες ενότητες παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα 

αποτελέσματα της DEA για την αποτελεσματικότητα κόστους βάσει 

μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας (VRS). Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε 

την κατάταξη των τραπεζών για την περίοδο 2000 – 2006 βάσει σταθερών 

αποδόσεων κλίμακας (CRS), προκειμένου να γίνει και η σύγκριση των δυο 

μεθόδων.  

2000 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

MARFIN 1 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,95656 

ΕΘΝΙΚΗ 0,80546 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,75403 

EUROBANK 0,64768 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,61004 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,59616 

ALPHA BANK 0,52758 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,50543 

ΓΕΝΙΚΗ 0,49753 

ΛΑΪΚΗ 0,47856 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,47801 

ASPIS BANK 0,28436 

   

125 
 



 

2001

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

MARFIN 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ  0,87006 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,70389 

ΕΘΝΙΚΗ 0,66526 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,63489 

EUROBANK 0,55501 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,49767 

ΓΕΝΙΚΗ 0,48032 

ALPHA BANK 0,45699 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,41004 

ASPIS BANK 0,39435 

ΛΑΪΚΗ  0,38071 

ΩΜΕΓΑ 0,08469 
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2002 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,74719 

PROBANK 0,74201 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,63141 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,62452 

ΕΘΝΙΚΗ 0,59917 

ALPHA BANK 0,55107 

EUROBANK 0,54631 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,50386 

FBB 0,46529 

MARFIN 0,45541 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,41442 

ΓΕΝΙΚΗ 0,37333 

ASPIS BANK 0,36631 

ΛΑΪΚΗ 0,35965 

PROTON 0,31870 

ΩΜΕΓΑ 0,25052 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0,19744 

NOVABANK 0,17012 
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2003 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

PROTON 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,87680 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,67784 

ΕΘΝΙΚΗ 0,65795 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,62565 

EUROBANK 0,57828 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0,56902 

ALPHA BANK 0,55591 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,53600 

PROBANK 0,53061 

MARFIN 0,53021 

FBB 0,52853 

ΓΕΝΙΚΗ 0,45329 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,42010 

ΩΜΕΓΑ 0,39736 

ΛΑΪΚΗ 0,39618 

ASPIS BANK 0,37252 
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2004 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

PROTON 1 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 1 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,71863 

ΕΘΝΙΚΗ 0,70909 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,63814 

PROBANK 0,63067 

ALPHA BANK 0,62979 

EUROBANK 0,62841 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,59140 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0,55181 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,53738 

FBB 0,52641 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,48252 

ΩΜΕΓΑ 0,47527 

ΛΑΪΚΗ 0,40582 

ASPIS BANK 0,39142 

NOVABANK 0,27241 
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2005 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

MARFIN 1 

PROTON 1 

EUROBANK 0,86491 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,78309 

ΕΘΝΙΚΗ 0,76446 

ALPHA BANK 0,68261 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,65870 

PROBANK 0,64273 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0,59773 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,52631 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,52446 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,48791 

FBB 0,48169 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,47413 

ASPIS BANK 0,46324 

ΛΑΪΚΗ 0,42266 

NOVABANK 0,38128 

ΓΕΝΙΚΗ 0,34689 
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2006 

ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
(THETA) 

MARFIN 1 

PROTON 0,96014 

ΕΘΝΙΚΗ 0,83105 

EUROBANK 0,78066 

ALPHA BANK 0,72802 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 0,64820 

PROBANK 0,62916 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,59916 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ 0,58443 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,57969 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,51722 

FBB 0,51143 

ASPIS BANK 0,50473 

ΛΑΪΚΗ 0,49323 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,48682 

NOVABANK 0,44140 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,41941 

ΓΕΝΙΚΗ 0,32351 

 

 

Όπως παρατηρούμε και στους παραπάνω πίνακες, η μέθοδος 

σταθερών αποδόσεων κλίμακας δίνει διαφορετικά αποτελέσματα από την 

αντίστοιχη των μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας. Με την προσέγγιση CRS 

λιγότερες τράπεζες εμφανίζονται ως αποτελεσματικές. Συγκεκριμένα, μια 

τράπεζα ήταν αποτελεσματική  το 2000 (Marfin), δυο το 2001 (Marfin, 

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), καμία το 2002, δυο το 2003 και το 2004 (Proton, 
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Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), δυο το 2005 (Marfin, Proton) και μια το 2006 

(Marfin). Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της 

DEA (μέθοδος VRS) για την περίοδο 2000 – 2006, καθώς επίσης και ο μέσος 

όρος, η διάμεσος, η υψηλότερη και η χαμηλότερη αξία για κάθε έτος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DEA ΒΑΣΕΙ CRS) 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 0,95656 0,87006 0,74719 0,87680 0,71863 0,65870 0,59916 

ΕΘΝΙΚΗ 0,80546 0,66526 0,59917 0,65795 0,70909 0,76446 0,83105 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0,50543 0,41004 0,41442 0,42010 0,48252 0,47413 0,51722 

ALPHA BANK 0,52758 0,45699 0,55107 0,55591 0,62979 0,68261 0,72802 

EUROBANK 0,64768 0,55501 0,54631 0,57828 0,62841 0,86491 0,78066 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,75403 0,70389 0,63141 0,62565 0,63814 0,52446 0,57969 

ASPIS BANK 0,28436 0,39435 0,36631 0,37252 0,39142 0,46324 0,50473 

ΑΤΤΙΚΗΣ 0,61004 0,63489 0,62452 0,67784 0,59140 0,48791 0,41941 

ΕΓΝΑΤΙΑ 0,47801 0,49767 0,50386 0,53600 0,53738 0,52631 0,48682 

FBB   0,46529 0,52853 0,52641 0,48169 0,51143 

ΓΕΝΙΚΗ 0,49753 0,48032 0,37333 0,45329  0,34689 0,32351 

ΛΑΪΚΗ 0,47856 0,38071 0,35965 0,39618 0,40582 0,42266 0,49323 

MARFIN 1 1 0,45541 0,53021  1 1 

NOVABANK   0,17012  0,27241 0,38128 0,44140 

ΩΜΕΓΑ  0,08469 0,25052 0,39736 0,47527   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ   0,19744 0,56902 0,55181 0,59773 0,58443 

PROBANK   0,74201 0,53061 0,63067 0,64273 0,62916 

PROTON   0,31870 1 1 1 0,96014 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 

0,59616 1  1 1 0,78309 0,64820 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 0,626262 0,580991 0,462041 0,594792 0,599363 0,616822 0,613237 

ΔΙΑΜΕΣΟΣ 0,596160 0,526340 0,46035 0,545955 0,59140 0,56202 0,58206 

ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ 
ΑΞΙΑ 

1 1 0,74719 1 1 1 1 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ 
ΑΞΙΑ 

0,28436 0,08469 0,17012 0,37252 0,27241 0,34689 0,32351 
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Όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα, διαφορές μεταξύ των 

μεθόδων VRS και CRS παρατηρούνται και ως προς τα επίπεδα μέσης 

αποτελεσματικότητας. Τα επίπεδα μέσης αποτελεσματικότητας βάσει των 

σταθερών αποδόσεων κλίμακας είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα 

αντίστοιχα των μεταβλητών αποδόσεων κλίμακας. Ωστόσο, και βάσει της 

προσέγγισης CRS, η μεγαλύτερη μέση αποτελεσματικότητα παρατηρείται τα 

έτη 2000 (62,62%), 2005 (61,68%) και 2006 (61,32%), ενώ η χαμηλότερη 

μέση αποτελεσματικότητα παρατηρείται το έτος 2002 (46,2%). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 

ΕΤΟΣ 
ΜΕΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΒΑΣΕΙ VRS 

ΜΕΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΒΑΣΕΙ CRS 

2000 0,798055 0,626262 

2001 0,742065 0,580991 

2002 0,648423 0,462041 

2003 0,725012 0,594792 

2004 0,706029 0,599363 

2005 0,729676 0,616822 

2006 0,754838 0,613237 

 

 

Τέλος, θα συγκρίνουμε την αποτελεσματικότητα κόστους των έξι 

μεγαλύτερων τραπεζών με την αντίστοιχη των υπόλοιπων τραπεζών, που 

κατέχουν μικρότερο μερίδιο αγοράς, βάσει της μεθόδου σταθερών 

αποδόσεων κλίμακας.  Όπως παρατηρούμε και στον παρακάτω πίνακα, βάσει 

της CRS, οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

μέσης αποτελεσματικότητας κόστους για καθένα από τα εξεταζόμενα έτη. Το 

ίδιο παρατηρήσαμε ότι συμβαίνει και βάσει της μεθόδου VRS. Εντούτοις, οι 

διακυμάνσεις της αποτελεσματικότητας βάσει της CRS δεν είναι τόσο 

σημαντικές από έτος σε έτος σε καμία από τις δυο κατηγορίες τραπεζών. 
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Επιπλέον, σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της VRS, παρόλο που οι 

μεγαλύτερες τράπεζες είναι περισσότερο αποτελεσματικές, δεν παρατηρείται 

σημαντική διαφορά στα επίπεδα αποτελεσματικότητας κόστους των δυο 

κατηγοριών.    

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ DEA 
ΒΑΣΕΙ CRS) 

ΕΤΟΣ 
ΕΞΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΥ 
ΜΕΓΕΘΟΥΣ 

2000 0,699457 0,563523 

2001 0,610208 0,559079 

2002 0,581595 0,402263 

2003 0,619115 0,582630 

2004 0,63443 0,580235 

2005 0,661545 0,594461 

2006 0,672633 0,583538 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (31/12/2006) 

 ΕΘΝΙΚΗ ALPHA 
BANK 

EFG 
EUROBANK ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ 

 Κ/Υ Π Κ/Υ  Π Κ/Υ  Π  Κ/Υ Π Κ/Υ Π  Κ/Υ  Π  Κ/Υ  Π 
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 1 36           1 36 
ΑΛΒΑΝΙΑ 14 154 14 104         28 258 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   45 284         45 284 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ           1 14 1 14 
ΚΥΠΡΟΣ             0 0 
Μ. 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2 53 1 11 1 19 1 9 1 23   6 96 

ΠΟΛΩΝΙΑ     65 764       65 764 
ΣΥΝΟΛΟ 17 243 60 399 66 783 1 9 1 23 1 14 146 1452 

(Πηγή: HBA) 

Κ/Υ = Καταστήματα / Υποκαταστήματα 

Π = Προσωπικό 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΔΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ 

 

ΔΙΚΤΥΟ ΑΤΜ (31/12/2005) 
 2004 2005 

Ελληνικές εμπορικές 
τράπεζες & ειδικοί 

πιστωτικοί οργανισμοί 
5.352 5.747 

Ξένες τράπεζες 323 359 
Συνεταιριστικές 

τράπεζες 122 152 

ΣΥΝΟΛΟ 5.797 6.258 
(Πηγή: HBA) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ 
ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 

 

 ΕΞΑΓΟΡΑΖΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ (ΔΙΣ 
ΕΥΡΩ) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 
Finansbank 
Tekfenbank 

Alternatif Bank 

 
ΕΤΕ 

Eurobank EFG 
Alpha Bank 

 
275 
31 
28 

 
7.376 
557 
660 

 
2,16 
0,14 
0,19 

ΣΕΡΒΙΑ 
Vojvodjanska 

AIK BANK 

 
ΕΤΕ 
ΑΤΕ 

 
175 
17 

 
2.406 
222 

 
0,36 
0,1 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
MindBank 

 
ΑΤΕ 

 
12 

 
269 

 
0,04 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
DZI 

 
Eurobank EFG 

 
174 

 
1.300 

 
0,16 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ 
Universal Bank 

 
Eurobank EFG 

 
32 

 
480 

 
0,05 

ΣΥΝΟΛΟ  744 13.270 3,2 
(Πηγή: HBA) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (31/12/2005) 
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(Πηγή: HBA) 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΟΥ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (2006) 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 
ΤΡΑΠΕΖΕΣ  

2005 2006 2005 2006 
Χορηγήσεις 19,1 14,2 18,6 15,1 

Ίδια 
Κεφάλαια 30,8 32,1 39,9 32,8 

Καταθέσεις 17,3 13,1 14,9 14,6 
Καταθέσεις 

+ Repos 10,2 12,2 13,0 13,6 

Σύνολο 
Ενεργητικού 21,1 15,2 19,0 17,1 

(Πηγή: HBA) 

 

 

 

146 
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & 
ΟΜΙΛΩΝ (2006)32

 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ 
 2005 2006 2005 2006 

Πιστωτικοί 
τόκοι 4,9 5,7 5,2 5,8 

Χρεωστικοί 
τόκοι 2,1 2,9 2,1 2,8 

Καθαρά 
έσοδα από 
τόκους 

2,8 2,7 3,1 3,0 

Έσοδα από 
λοιπές 

λειτουργίες 
0,9 1,0 1,4 1,4 

Λειτουργικές 
δαπάνες  2,0 1,9 2,5 2,4 

Καθαρά 
έσοδα 1,7 1,8 1,9 2,0 

Προβλέψεις  0,6 0,6 0,6 0,6 
Κέρδη μετά 
από φόρους 0,9 0,8 1,1 1,0 

Κέρδη μετά 
από φόρους 
ως ποσοστό 
των ιδίων 
κεφαλαίων 

16,2 12,6 17,0 13,9 

(Πηγή: HBA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Ως ποσοστό % του μέσου ενεργητικού. 
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