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Εισαγωγή 
 

Ένας σταθερός και αξιόπιστος τραπεζικός τομέας είναι ουσιαστικής σημασίας 

για την οικονομική ανάπτυξη και την χρηματοοικονομική σταθερότητα μιας 

χώρας. Οι τράπεζες βρίσκονται στο κέντρο των περισσότερων 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών και για αυτό οι κυβερνήσεις θέτουν το 

πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών και του τραπεζικού συστήματος με σκοπό 

την επίτευξη και διατήρηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας αλλά και 

την άσκηση της νομισματικής τους πολιτικής. Οι τράπεζες διευκολύνουν τις 

χρηματικές ροές που απαιτούνται για μια υγιή και εύρωστη οικονομία. Μία 

τράπεζα μπορεί να θεωρηθεί ως μία οντότητα χρηματοοικονομικής 

διαμεσολάβησης που συλλέγει κεφάλαια από πελάτες με μορφή καταθέσεων 

και έπειτα τα δανείζει με σκοπό την αποκόμιση κερδών από τα περιθώρια 

επιτοκίων και τα κόστη συναλλαγών. Οι τράπεζες επίσης διευκολύνουν τις 

πληρωμές για υπηρεσίες και προϊόντα είτε σε τοπικό είτε σε διεθνές επίπεδο 

και διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο.  

 

Στο σημερινό διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι τράπεζες οφείλουν να 

διατηρήσουν την οικονομική σταθερότητα αλλά επίσης πρέπει να είναι ικανές 

να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον ανταγωνισμό. Για όλους αυτούς τους 

λόγους είναι σημαντικό για τις τράπεζες να μπορούν να αξιολογούν τις 

επιδόσεις τους. 

 

Για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας τράπεζας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν πολλές τεχνικές, όπως περιγραφικές και αναλυτικές 

μεθοδολογίες με την χρήση διάφορων τραπεζικών δεικτών και απλών 

στατιστικών εργαλείων αλλά επίσης χρησιμοποιούνται και παραμετρικές και 

μη-παραμετρικές μεθοδολογίες εξέτασης του αποδοτικού ορίου.  

 

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί και κυριαρχήσει στο 

ακαδημαϊκό πεδίο προσεγγίσεις συνόρου (ή ορίου) που εκτιμούν την επίδοση 

της τράπεζας σε σχέση με κάποιο εμπειρικά προσδιορισμένο πρότυπο 

καλύτερης πρακτικής-το αποτελεσματικό όριο (Bauer 1998). Οι τεχνικές 
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ανάλυσης του ορίου υπολογίζουν τις σχετικές μετρήσεις αποδοτικότητας 

βασιζόμενες στην απόσταση μιας μονάδας από το πιο αποδοτικό όριο. Οι 

μεθοδολογίες ανάλυσης του αποτελεσματικού ορίου χωρίζονται στις 

παραμετρικές και τις μη-παραμετρικές προσεγγίσεις. Οι παραμετρικές μέθοδοι 

ορίζουν τη συναρτησιακή μορφή του αποδοτικού ορίου και ανάλογα από την 

μέθοδο, μπορούν ή όχι να καθορίσουν τις κατανομές των 

αναποτελεσματικoτήτων ή των τυχαίων σφαλμάτων. Τα κύρια μειονεκτήματα 

των παραμετρικών τεχνικών είναι η ανικανότητα τους να χειριστούν 

ικανοποιητικά πολλαπλές μεταβλητές (εισροές και εκροές) και επιπλέον 

υπάρχει η πιθανότητα λανθασμένης εξειδίκευσης της συναρτησιακής μορφής 

του υποδείγματος που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή λανθασμένων 

εκτιμήσεων αποτελεσματικότητας. Οι μη-παραμετρικές προσεγγίσεις, από τις 

οποίες η πιο διαδεδομένη είναι η Ανάλυση Περικύκλωσης Δεδομένων (Data 

Envelopment Analysis), θέτουν σχετικά λίγους περιορισμούς στη μορφή του 

αποδοτικού ορίου, και επίσης δεν περιορίζουν την κατανομή των 

αναποτελεσματικοτήτων  των δεδομένων αλλά θέτουν το εύρος της 

αποτελεσματικότητας μεταξύ 0 και 1 και υποθέτουν ότι δεν υπάρχουν τυχαία 

σφάλματα στα δεδομένα (Edelstein, 2004).  

 

Εστιάζοντας το ενδιαφέρον στη χρηματοοικονομική διάσταση της επίδοσης 

μιας τράπεζας, μια πολύ χρήσιμη και σχετικά απλή προσέγγιση έγκειται στη 

σύγκριση δεικτών που προκύπτουν από τα λογιστικά στοιχεία, και 

περιγράφουν κόστη, κερδοφορία κλπ., όπως είναι η απόδοση ενεργητικού 

(ROA) και η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE). Επίσης υπάρχουν και πιο 

εξειδικευμένες προσεγγίσεις αριθμοδεικτών όπως οι δείκτες παραγωγικότητας 

Malmquist και η παραγωγικότητα ολικού παράγοντα (Total Factor Productivity 

–TFP). Ωστόσο τέτοιου είδους έρευνες δεν συναντώνται συχνά όταν το πεδίο 

της έρευνας είναι η τραπεζική αποτελεσματικότητα.  

 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια ανασκόπηση των διαφόρων εννοιών της 

οικονομικής αποτελεσματικότητας και ειδικότερα της τραπεζικής. Στο πρώτο 

κεφάλαιο αναλύονται οι διάφορες έννοιες αποτελεσματικότητας που 

συναντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία. Επίσης περιγράφονται 
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διάφορες μέθοδοι εξέτασης της αποτελεσματικότητας καθώς και το περιβάλλον 

λειτουργίας των τραπεζών, όπως η συγκέντρωση και η δομή της αγοράς, Στο 

δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το ειδικότερο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τη 

λειτουργία των τραπεζών στην Ελλάδα και επιχειρείται μια σύγκριση ανάμεσα 

στο ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα και τα αντίστοιχα συστήματα άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών με την βοήθεια διαφόρων δεικτών. Επίσης γίνεται 

αναφορά στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τραπεζικού 

Συστήματος, στις εξελίξεις των ετών 1995-2005 και εξετάζεται η 

αποτελεσματικότητα και η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών. Στο τρίτο 

κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εμπειρική έρευνα για ένα δείγμα 10 ελληνικών 

εμπορικών τραπεζών και αναλύονται τα αποτελέσματα. Η παρούσα εργασία 

κλείνει με μια σύνοψη των βασικών ευρημάτων της έρευνας καθώς και κάποιες 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 

Διαπιστώνεται ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ικανοποιητικό 

επίπεδο όσον αφορά κάποιους δείκτες αποτελεσματικότητας όπως είναι η 

λειτουργική αποτελεσματικότητα συγκριτικά με κάποιες ευρωπαϊκές χώρες 

ωστόσο υστερεί σημαντικά έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών 

όσον αφορά τις τεχνολογικές υποδομές, την αξιοποίηση νέων καινοτόμων 

τραπεζικών υπηρεσιών και την παραγωγικότητα των εργαζόμενων. 
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1. H Αποτελεσματικότητα των τραπεζών 
 
 

1.1 Εισαγωγή και Ορισμοί 
 
 
Η ενίσχυση της αποδιαμεσολάβησης και η επικράτηση διεθνώς των 

πιστωτικών ιδρυμάτων παροχής όλων των χρηματοπιστωτικών προϊόντων 

(universal banking) έχουν οδηγήσει τις τράπεζες στη διεύρυνση των 

υπηρεσιών που προσφέρουν είτε απευθείας είτε μέσω θυγατρικών τους 

εταιριών. Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον όμως, οι τραπεζικοί όμιλοι 

επιχειρούν να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος, να εκμεταλλευθούν 

οικονομίες εύρους υπηρεσιών (economies of scope) και ενδεχομένως 

οικονομίες κλίμακας και να εξασφαλίσουν καλύτερο συντονισμό των εργασιών 

τους (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005).  

 

Η αποτελεσματικότητα είναι μία πολυδιάστατη έννοια που συναντάται πολύ 

συχνά στην οικονομική επιστήμη. Συνήθως με την αποτελεσματικότητα, 

εξετάζεται η επίδοση των οικονομικών μονάδων και με βάση κάποια πρότυπα 

γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα σε αυτές που αποδίδουν καλύτερα σε σχέση με 

κάποιες άλλες που δεν αποδίδουν τόσο καλά. Γενικώς η αποτελεσματικότητα 

αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των εισροών (παραγωγικών συντελεστών) και 

των εκροών (παραγόμενου προϊόντος). Το ζητούμενο είναι να βρεθεί η 

καλύτερη μέθοδος παραγωγής, ούτως ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη αναλογία 

εισροών-εκροών, που θα ελαχιστοποιεί τα κόστη και θα μεγιστοποιεί το 

παραγόμενο προϊόν και τα κέρδη (Fried et al 1993). 

 

Η τραπεζική έννοια της αποτελεσματικότητας μπορεί να διαχωριστεί στις εξής 

ειδικότερες κατηγορίες αποτελεσματικότητας: αποτελεσματικότητα κλίμακας 

(Scale Efficiency), αποτελεσματικότητα φάσματος -ή εύρους υπηρεσιών ή 

σκοπού- (Scope Efficiency), τεχνική αποτελεσματικότητα (technical Efficiency), 

επιμεριστική αποτελεσματικότητα (allocative Efficiency). Μια τράπεζα διέπεται 

από αποτελεσματικότητα κλίμακας όταν λειτουργεί υπό σταθερές αποδόσεις 

κλίμακας. Η αποτελεσματικότητα φάσματος συντελείται όταν η τράπεζα 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή πολλαπλών χρηματοοικονομικών 
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προϊόντων. Όταν η τράπεζα μεγιστοποιεί το παραγόμενο προϊόν για δεδομένο 

ύψος εισροών, τότε είναι τεχνικώς αποτελεσματική. Η επιμεριστική 

αποτελεσματικότητα συντελείται όταν η τράπεζα επιλέγει το συνδυασμό των 

εισροών που μεγιστοποιούν τα κέρδη. Θεωρητικώς μια τράπεζα είναι πλήρως 

αποτελεσματική εφόσον παράγει εκείνο το επίπεδο και συνδυασμό προϊόντος 

που μεγιστοποιεί τα κέρδη της και ελαχιστοποιεί τα κόστη της. Στην 

πραγματικότητα όμως αυτό συμβαίνει σπανίως και οι περισσότερες τράπεζες 

δεν είναι πλήρως αποτελεσματικές. 

 

Ωστόσο πολλοί ερευνητές, ανάμεσα τους και ο Berger, υποστηρίζουν ότι ο 

σημαντικότερος παράγοντας που προκαλεί τις αναποτελεσματικότητες είναι η 

X-αποτελεσματικότητα, δηλαδή η διοικητική αποτυχία για συγκράτηση του 

κόστους για κάποιο δεδομένο μέγεθος κλίμακας ή σκοπού παραγωγής. 

 

Οι περισσότεροι παράγοντες που προκαλούν αναποτελεσματικότητες 

προέρχονται από αστοχίες στη λειτουργία όπως είναι το πλεονάζον εργατικό 

δυναμικό στα υποκαταστήματα και η χρηματοοικονομική 

αναποτελεσματικότητα όπως είναι τα υψηλά επιτόκια που πληρώνουν οι 

τράπεζες ορισμένες φορές για συγκέντρωση κεφαλαίων. 

 

Ο Farrel (1957) διακρίνει δύο συστατικά της αποτελεσματικότητας μιας 

εταιρείας: α) την τεχνική αποτελεσματικότητα, που αντανακλά την ικανότητα 

μιας επιχείρησης να παράγει το μέγιστο προϊόν δεδομένων των παραγωγικών 

συντελεστών που διαθέτει, και β) την επιμεριστική αποτελεσματικότητα 

(allocative efficiency), που καταδεικνύει την ικανότητα μιας εταιρείας να 

χρησιμοποιεί τις εισροές της στις άριστες αναλογίες, δεδομένων των σχετικών 

τιμών τους και της τεχνολογίας παραγωγής. Αυτά τα δύο μέτρα μπορούν να 

συνδυαστούν και να παρέχουν ένα μέτρο της συνολικής οικονομικής 

αποτελεσματικότητας. Εναλλακτικά αν στη θέση της παραγωγής εξεταστεί το 

κόστος προκύπτει η αποτελεσματικότητα κόστους. Η άριστη ή πιο 

αποτελεσματική παραγωγή, δεδομένων των διαφόρων περιορισμών όπως οι 

οικονομίες κλίμακας (αν είναι φθίνουσες, σταθερές, ή αύξουσες) που 

αντιμετωπίζει η επιχείρηση, αποτελεί το αποδοτικό όριο (efficient frontier) 
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(Bikker 1999). Τα λάθη και οι υστερήσεις ανάμεσα στην επιλογή του σχεδίου 

παραγωγής και την υλοποίηση του, η ανθρώπινη αδράνεια, οι στρεβλώσεις 

στην πληροφόρηση και η αβεβαιότητα προκαλούν απόκλιση από το αποδοτικό 

όριο, που ονομάζεται Χ-αναποτελεσματικότητα. 

 

Η τεχνική αποτελεσματικότητα εκφράζει ένα μέτρο της απόστασης της 

επιχειρηματικής μονάδας από το αποτελεσματικό σύνορο σε δεδομένες τιμές 

και μπορεί να διασπαστεί επιπλέον στην καθαρή τεχνική αποτελεσματικότητα 

(pure technical efficiency) και στην αποτελεσματικότητα κλίμακας (scale 

efficiency). Η καθαρή τεχνική αποτελεσματικότητα υπολογίζεται σε σχέση με 

ένα σύνορο παραγωγής με μεταβαλλόμενες αποδόσεις στην κλίμακα (VRS). 

Οι παραγωγικές μονάδες που λειτουργούν πάνω στο σύνορο VRS θεωρούνται 

πλήρως αποτελεσματικές υπό την καθαρά τεχνική έννοια. Αν η μονάδα 

λειτουργεί με αυξανόμενες ή μειούμενες αποδόσεις στην κλίμακα, μπορεί να 

βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της κινούμενη προς ένα σύνορο με 

σταθερές αποδόσεις στην κλίμακα, δηλ, πετυχαίνοντας πλήρη 

αποτελεσματικότητα κλίμακας. Η τεχνική αποτελεσματικότητα μπορεί να 

δειχθεί ότι ισούται με το γινόμενο της καθαρής τεχνικής και της 

αποτελεσματικότητας κλίμακας (Κοντόπουλος 2003). 

 

Η επιμεριστική αποτελεσματικότητα (allocative efficiency) εκφράζει το βαθμό 

στον οποίο μια τράπεζα είναι ικανή να χρησιμοποιήσει τις εισροές και εκροές 

της σε βέλτιστες αναλογίες, δεδομένων των τιμών και της τεχνολογίας. Ο 

Berger (1993) έδωσε έναν εναλλακτικό ορισμό που αφορά την επιμεριστική 

αναποτελεσματικότητα (allocative inefficiency), σύμφωνα με τον οποίο, η 

τελευταία εκφράζει την απώλεια κερδών από τη λήψη επιλογών που δεν 

επιτυγχάνουν την βέλτιστη σχέση ανάμεσα στο παραγόμενο προϊόν και τους 

παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιήθηκαν στην παραγωγή του. 

Αντίστοιχα, η τεχνική αναποτελεσματικότητα (technical inefficiency) μπορεί να 

οριστεί ως η απώλεια κερδών από την αποτυχία εκπλήρωσης του παραπάνω 

σχεδίου.  
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Επίσης η έννοια της Χ-αποτελεσματικότητας σχετίζεται με την εφαρμογή ενός 

υπάρχοντος σχεδίου παραγωγής με δεδομένες τις τιμές και τις τεχνολογίες και 

για αυτό αναφέρεται και ως διοικητική αποτελεσματικότητα (managerial 

efficiency). Προσδιορίζεται με την ανάλυση του συνόρου (frontier analysis) και 

αποτελεί ένα αριθμητικό μέσο των αποκλίσεων της επίδοσης της υπό εξέταση 

μονάδας-επιχείρησης από τις «καλύτερες» επιχειρήσεις που βρίσκονται πάνω 

στο αποτελεσματικό όριο. 

 

Επίσης η αποτελεσματικότητα διακρίνεται στην αποτελεσματικότητα αγοράς 

(market efficiency) και στην λειτουργική αποτελεσματικότητα (operating 

efficiency). Η αποτελεσματικότητα αγοράς είναι γνωστή και ως 

αποτελεσματικότητα πληροφορίας και έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα 

ενσωματώνεται η πληροφόρηση που αφορά τις διάφορες εταιρίες στις τιμές 

των μετοχών τους. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα δηλώνει κατά πόσο μια 

εταιρία προσπαθεί να λειτουργεί με το ελάχιστο δυνατό κόστος, δηλαδή 

καταναλώνει λιγότερες εισροές για ένα δεδομένο μέγεθος παραγωγής, ή 

λειτουργεί με βάση τη μεγιστοποίηση των κερδών, δηλαδή παράγει 

μεγαλύτερη παραγωγή για ένα δεδομένο μέγεθος εισροών (Becali et al, 2003 ) 

 

 
1.2 Αποτελεσματικότητα: Είδη και Μέτρηση 

 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να γίνει μια αναφορά στις σημαντικότερες 

πτυχές της αποτελεσματικότητας: 

 

i. Αποτελεσματικότητα Κλίμακας 

 

Μια διάσταση της τραπεζικής αποδοτικότητας που εφιστά την προσοχή 

πολλών ερευνητών είναι η αποδοτικότητα κλίμακας, η οποία αναφέρεται στη 

σχέση μεταξύ του ανά μονάδα μέσου κόστους παραγωγής και τον όγκο 

παραγωγής. Παραδείγματος χάριν, μια εταιρία που αυξάνει την παραγωγή της 

μπορεί να δει πτώση στο ανά μονάδα κόστος της παραγωγής, επειδή το 

κόστος μερικών στοιχείων των εισροών παραμένει σταθερό (σταθερά κόστη). 
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Αυτό καλείται οικονομίες κλίμακας. Εναλλακτικά, οι οικονομίες κλίμακας 

υφίστανται εάν το μέσο κόστος της παραγωγής ενός δεδομένου συνδυασμού 

προϊόντων μειώνεται καθώς το μέγεθος της τράπεζας αυξάνεται (Kamberoglou 

et al 2005). Σε αυτήν την περίπτωση μια αναλογική αύξηση σε όλες τις εισροές 

θα οδηγούσε σε μια μεγαλύτερη από αναλογική αύξηση της παραγωγής. 

Αποδείξεις για ύπαρξη οικονομιών κλίμακας θα σήμαινε ότι οι μεγαλύτερες 

τράπεζες έχουν πλεονέκτημα κόστους έναντι των μικρών τραπεζών. Οι 

οικονομίες κλίμακας μετρώνται εμπειρικά από το ακόλουθο μέγεθος: 

 

Scale = Σj  ΔTC / ΔYj 

 

Όπου ΤC= Συνολικό Κόστος, Υ= Δάνεια, χρεόγραφα, λοιπά έσοδα.  

 

Το μέγεθος αυτό μετράει την σχετική αύξηση στα κόστη που προκαλείται από 

μια αναλογική αύξηση της παραγωγής. Αν οι τιμές του Scale είναι μικρότερες 

από τη μονάδα, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, δηλαδή η 

αύξηση στα κόστη είναι μικρότερη αναλογικά προς την αύξηση της 

παραγωγής. Αυτό σημαίνει ότι ένα δεδομένο επίπεδο παραγωγής μπορεί να 

παραχθεί με μικρότερο κόστος σε μια μεγάλη τράπεζα από ότι αν το προϊόν 

αυτό είχε παραχθεί από περισσότερες μικρές τράπεζες. Επιπλέον, θεωρητικά 

αν το μέγεθος Scale είναι διαφορετικό από τη μονάδα τότε η υπό εξέτασιν 

εταιρεία δεν είναι βιώσιμη μακροχρόνια σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού 

(Berger et al, 1987). Σε αυτήν την περίπτωση και αν η εν λόγω εταιρεία δεν 

καταφέρει να αναπροσαρμόσει το μέγεθος της ώστε να γίνει πιο 

αποτελεσματική, τότε δεν θα καταφέρει να επιβιώσει σε μια ανταγωνιστική 

αγορά λόγω της ύπαρξης ανταγωνιστών χαμηλότερου κόστους.  

  

Εντούτοις, υπάρχουν και αντιοικονομίες κλίμακας όταν το μέσο κόστος 

παραγωγής αρχίζει να αυξάνεται πέρα από έναν ορισμένο όγκο παραγωγής.  

Οι αντιοικονομίες κλίμακας μπορεί να προκύψουν επειδή ενδέχεται η 

διαχείριση μιας πολύ μεγάλης εταιρίας να είναι πιο δαπανηρή, ή επειδή οι 

διοικούντες της αποκλίνουν του στόχου τους και νοιάζονται περισσότερο για τη 

μεγιστοποίηση της ατομικής ευημερίας τους από αυτή των μετόχων τους. Εάν 
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η μέση καμπύλη μέσου κόστους έχει σχήμα U - λόγω των οικονομιών κλίμακας 

σε χαμηλό επίπεδο παραγωγής και των αντιοικονομιών κλίμακας σε υψηλό 

επίπεδο παραγωγής – αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια βέλτιστη κλίμακα της 

παραγωγής στην οποία το ανά μονάδα μέσο κόστος παραγωγής 

ελαχιστοποιείται (Simon Kwan 1997).  

 

Στην τραπεζική, η καμπύλη μέσου κόστους έχει ένα σχετικά επίπεδο U-σχήμα, 

με τις μεσαίου μεγέθους εταιρίες να είναι λίγο καλύτερες στην 

αποτελεσματικότητα κλίμακας σε σύγκριση με τις πολύ μεγάλες ή τις πολύ 

μικρές τράπεζες. Ο Humphrey (1990) υποστήριξε ότι δεν είναι εύκολη η εύρεση 

του ελάχιστου σημείου της καμπύλης μέσου κόστους U και συνεπώς δεν είναι 

εφικτός ο προσδιορισμός του σημείου της αποτελεσματικότητας κλίμακας. Οι 

McAllister και McManus (1993) πρότειναν ότι η ευρέως χρησιμοποιούμενη 

υπερλογαριθμική συνάρτηση κόστους όταν εφαρμόζεται για όλα τα μεγέθη 

τραπεζών ταυτόχρονα δεν δίνει καλή αντιπροσωπευτική εικόνα του δείγματος. 

Αυτό συμβαίνει διότι η υπερλογαριθμική συνάρτηση αναγκάζει τις μεγάλες και 

τις μικρές τράπεζες να «καθρεπτίζονται» σε μια συμμετρική καμπύλη μέσου 

κόστους σχήματος U και αποκλείει άλλα ενδεχόμενα, όπως η καμπύλη μέσου 

κόστους να μειώνεται μέχρι ένα σημείο παραγωγής και έπειτα να παραμένει 

σταθερή (ευθεία). Λόγω αυτού του μειονεκτήματος της καμπύλης U, μπορεί οι 

αντιοικονομίες που εμφανίζονται στις μεγάλες τράπεζες να είναι η 

αντανάκλαση των οικονομιών που βρίσκονται στις μικρού μεγέθους τράπεζες. 

Επίσης, η υπερλογαριθμική εκτίμηση ενδέχεται να μη συμπεριφέρεται 

ικανοποιητικά στα άκρα του δείγματος γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει 

προβλήματα στην μέτρηση των αποτελεσματικοτήτων κλίμακας επειδή οι 

μεγάλες τράπεζες τείνουν να έχουν πολύ διαφορετικούς συνδυασμούς 

παραγόμενων προϊόντων από ότι ο μέσος όρος των τραπεζών. 

 

Η λύση που πρότειναν σε αυτό το πρόβλημα οι McAllister και McManus (1993) 

είναι η αντικατάσταση της υπερλογαριθμικής συνάρτηση με μια που θα 

αποτελείται από πολλές μη-παραμετρικές διαδικασίες εκτίμησης. Η άλλη τους 

καινοτομία είναι να προσθέσουν έναν απροσδιόριστο παράγοντα (missing 

factor) στον λογισμό της αποτελεσματικότητας κλίμακας.  Δείχνουν ότι καθώς 
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το ύψος των δανειοδοτήσεων αυξάνει ως το μέγεθος του 1 δισεκατομμυρίου 

δολάρια, η τυπική απόκλιση του ρυθμού απόδοσης (rate of return) πέφτει 

σημαντικά, κυρίως λόγω των πλεονεκτημάτων της διαφοροποίησης. Η μείωση 

του κινδύνου μειώνει το επίπεδο των χρηματοοικονομικών αποθεμάτων που 

οφείλει να κρατεί η τράπεζα για να διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο την έκθεση  

κινδύνου που προέρχεται από τους πιστωτές της. Επειδή το κεφάλαιο είναι η 

πιο ακριβή πηγή χρηματοδότησης, η μείωση του κινδύνου δημιουργεί μια 

χρηματοοικονομική οικονομία κλίμακας καθώς οι τράπεζες μπορούν να 

μειώσουν τα μέσα κόστη των κεφαλαίων τους και καθώς η κλίμακα αυξάνεται 

οι τράπεζες παρακρατούν μικρότερο ποσοστό του κεφαλαίου τους. Αυτό 

αποτελεί μια βελτίωση στην προσπάθεια για την ενσωμάτωση του κινδύνου 

στην συνάρτηση κόστους για τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα. 

 

ii. Αποτελεσματικότητα Φάσματος (εύρους υπηρεσιών ή σκοπού) – 

Scope Efficiency 

 

Ο βαθμός των οικονομιών φάσματος μετρά την ποσοστιαία αλλαγή στα κόστη 

παραγωγής εάν στη θέση των τραπεζών υπήρχαν και εξειδικευμένες εταιρίες 

που παρήγαγαν κάποια τραπεζικά προϊόντα. Εάν η ποσοστιαία αλλαγή είναι 

θετική, τότε υπάρχουν οικονομίες φάσματος (ή αλλιώς οικονομίες εύρους 

υπηρεσιών) και η τράπεζα που παράγει πολλαπλά προϊόντα είναι πιο 

αποτελεσματική από ότι αν υπήρχαν πολλές εξειδικευμένες τράπεζες. Εάν η 

ποσοστιαία αλλαγή στα κόστη είναι αρνητική, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αντι-

οικονομίες σκοπού και οι εξειδικευμένες τράπεζες λειτουργούν πιο 

αποτελεσματικά.  

 

Έχουν παρατηρηθεί τρία σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, υπάρχει πρόβλημα 

στην εφαρμογή και εξειδίκευση της υπερλογαριθμικής συνάρτησης που θα 

εκτιμήσει και ελέγξει τις οικονομίες σκοπού. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι δεν 

υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τις εταιρίες που ειδικεύονται στην παροχή 

συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Στην τραπεζική, συνήθως 

όλες οι εταιρίες παράγουν ολόκληρο το φάσμα των προϊόντων. Το τρίτο 

πρόβλημα στην εκτίμηση των οικονομιών φάσματος είναι ότι τα δεδομένα που 
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χρησιμοποιούνται δεν βρίσκονται πάνω στο αποτελεσματικό όριο. Όπως και 

στην περίπτωση των οικονομιών κλίμακας, οι οικονομίες σκοπού ορίζονται 

μόνο πάνω στο αποτελεσματικό όριο. Έτσι η χρησιμοποίηση δεδομένων που 

βρίσκονται έξω από το αποτελεσματικό όριο, ενδέχεται να μπερδέψει τις 

οικονομίες φάσματος με Χ-αποτελεσματικότητες.  

 

iii. Οικονομική Αποτελεσματικότητα 

 

Η έννοια της οικονομικής αποτελεσματικότητας επεκτείνει αυτή την προσέγγιση 

ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις τιμές, δηλαδή, λαμβάνονται υπόψη τα κόστη, 

τα έσοδα, τα κέρδη ή ότι άλλο επιδιώκει να επιτύχει η τράπεζα που φυσικά 

υπόκειται στους εκάστοτε περιορισμούς πάνω στις ποσότητες και στις τιμές. 

Όπως εξηγείται από τους Lovell (1993) και Coellι et al (1998), η ενσωμάτωση 

των τιμών των εισροών-εκροών εξαλείφει την υπόθεση ότι η μεγιστοποίηση 

του κέρδους ή η ελαχιστοποίηση του κόστους είναι κατάλληλες, συναφείς και 

ισοδύναμες προτάσεις που αντανακλούν μια ανταγωνιστική αγορά. Συνεπώς, 

η μεγιστοποίηση του κέρδους ή η ελαχιστοποίηση του κόστους είναι 

κατάλληλες, συναφείς και ισοδύναμες προτάσεις που αντανακλούν μια 

ανταγωνιστική αγορά. Συνεπώς, η μεγιστοποίηση του κέρδους δεν είναι πλέον 

αυτόματα η «άλλη όψη» της ελαχιστοποίησης του κόστους και οι επιχειρήσεις 

μπορεί να αποδίδουν σημαντικά διαφορετικά ως προς τις δύο όψεις. Η 

οικονομική αποτελεσματικότητα είναι το άθροισμα της τεχνικής και της 

επιμεριστικής αποτελεσματικότητας. 

 

iv. Χ-Αποτελεσματικότητα 

 

Η Χ-αποτελεσματικότητα ορίζεται ως η αποτελεσματικότητα της παραγωγικής 

διαδικασίας, δηλαδή κατά πόσον οι παραγωγικοί συντελεστές 

χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί το παραγόμενο προϊόν. 

Εάν μια εταιρία παράγει το μέγιστο προϊόν δεδομένων των εισροών που 

χρησιμοποιεί, όπως είναι η εργασία και το κεφάλαιο, και τη διαθέσιμη 

τεχνολογία, τότε λέγεται ότι είναι Χ-αποτελεσματική. Η Χ-

αναποτελεσματικότητα σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνεται η Χ-αποτελεσματικότητα. 
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Η Χ-αποτελεσματικότητα κυμαίνεται μεταξύ του 0 και του 100 τοις εκατό. 

Επίσης η Χ-αποτελεσματικότητα περιλαμβάνει την τεχνική 

αναποτελεσματικότητα – ή λάθη στην παραγωγική διαδικασία που καταλήγουν 

σε υπέρμετρη χρήση παραγωγικών συντελεστών - και την επιμεριστική 

αποτελεσματικότητα, ή λάθη στην επιλογή του σωστού συνδυασμού 

ποσοτήτων.  

 

Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι εξέτασης της Χ-αποτελεσματικότητας που 

βασίζονται σε διαφορετικές υποθέσεις. Αυτές είναι η Ανάλυση Περικύκλωσης 

Δεδομένων [Data Envelopment Analysis (DEA)], η Προσέγγιση Στοχαστικού 

Ορίου [Stochastic Frontier Approach (SFA)], η Προσέγγιση Χοντρού Ορίου 

[Thick Frontier Approach (TFA)] και η Προσέγγιση Ελεύθερης Κατανομής 

[Distribution Free Approach (DFA)]. Αυτές διαφέρουν μεταξύ τους όσον αφορά 

τις αυθαίρετες υποθέσεις που χρησιμοποιούν για να ξεχωρίσουν τις διαφορές 

στην αποτελεσματικότητα από τα τυχαία σφάλματα, χρησιμοποιώντας 

παρατηρήσεις για κάθε εταιρία. Επίσης οι τέσσερις αυτές μέθοδοι μπορούν να 

διαχωριστούν σε κατηγορίες με βάση το αν είναι παραμετρικές ή όχι. 

 

  Μη παραμετρική μέθοδος γραμμικού προγραμματισμού – Η μέθοδος 

Data Envelopment Analysis. 

 Παραμετρικές Οικονομετρικές Προσεγγίσεις – Η μέθοδος Προσέγγισης 

Στοχαστικού Ορίου, η Προσέγγιση Χοντρού Ορίου και η Προσέγγιση 

Ελεύθερης Κατανομής. 

 

Οι τέσσερις παραπάνω προσεγγίσεις εξετάζονται στη συνέχεια της παρούσας 

ενότητας. 

 

• Αποτελεσματικότητα κόστους και μέθοδοι εξέτασης της. 

 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του τραπεζικού τομέα, πρέπει 

πρώτα να εκτιμηθεί το όριο των πιο αποτελεσματικών πρακτικών (ως μια 

συνάρτηση των σχετικών μεταβλητών), και έπειτα μπορούν να μετρηθούν οι 

αποκλίσεις της αποτελεσματικότητας των διάφορων οργανισμών από αυτό το 
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όριο (Berger, Humphrey 1997). Η αποτελεσματικότητα μπορεί να μετρηθεί σε 

όρους κερδών, κόστους ή εσόδων. Ωστόσο η τραπεζική αποτελεσματικότητα 

συνήθως εξετάζεται από την πλευρά του κόστους, καθώς τα κέρδη και τα 

έσοδα αποτελούν πιο ευμετάβλητα μεγέθη από τα κόστη και επηρεάζονται 

περισσότερο από εξωγενείς παράγοντες.  

 

Μια εταιρεία λέγεται ότι είναι αποτελεσματική από άποψη κόστους (cost 

efficient) εάν παράγει μια δεδομένη ποσότητα προϊόντος με το χαμηλότερο 

δυνατό κόστος. Έτσι, η αποτελεσματικότητα κόστους σχετίζεται άμεσα με το 

στόχο μιας επιχείρησης για την ελαχιστοποίηση του κόστους της. Οι τυχόν 

αποκλίσεις από αυτό το ελάχιστο καθορίζουν τις αναποτελεσματικότητες 

κόστους. Το κόστος μπορεί να οριστεί ως μια συνάρτηση, των τιμών των 

εισροών, ενός διανύσματος του παραγόμενου προϊόντος, του επιπέδου της 

αναποτελεσματικότητας κόστους και ένα σύνολο τυχαίων παραγόντων.  

 

y= f(x,w) + u + v 

όπου, y : το κόστος 

x : το διάνυσμα του παραγόμενου προϊόντος 

w : το διάνυσμα των τιμών των εισροών 

u : το επίπεδο της αναποτελεσματικότητας κόστους 

v : όρος τυχαίου σφάλματος. 

 

Στην εκτίμηση μιας συνάρτησης κόστους είναι σημαντικό να γίνει διάκριση 

μεταξύ των εισροών και των εκροών. Στην περίπτωση των τραπεζών, αυτό 

πρέπει να γίνει με προσοχή, δεδομένου του διαμεσολαβητικού τους ρόλου 

ανάμεσα στους δανειστές και τους δανειζόμενους και της παροχής 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στους πελάτες τους. Έτσι, στην εκτίμηση της 

συνάρτησης κόστους μιας τράπεζας, έχουν προταθεί δύο προτάσεις: η 

προσέγγιση της παραγωγής και η προσέγγιση της διαμεσολάβησης 

(Kamberoglou et al 2005). 

 

Σύμφωνα με την προσέγγιση της παραγωγής, οι τράπεζες χρησιμοποιούν 

κεφάλαιο και εργασία ως εισροές και παράγουν δάνεια, διάφορους 
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τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα τραπεζικά προϊόντα. Κατά τη διαδικασία 

της παραγωγής προκύπτουν λειτουργικά κόστη. Ο αριθμός των καταθέσεων 

και των δανείων είναι ένα μέτρο της παραγωγής μιας τράπεζας, ενώ το μέσο 

μέγεθος των λογαριασμών χρησιμοποιείται ως χαρακτηριστικό του 

παραγόμενου προϊόντος (Hunter et al 1990). 

 

Από την άλλη πλευρά, η προσέγγιση της διαμεσολάβησης υποθέτει ότι οι 

τράπεζες μαζεύουν καταθέσεις και κεφάλαια από άλλους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς, και τα χρησιμοποιούν ως εισροές για να προσφέρουν δάνεια και 

άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα και χρεόγραφα όπως ομολογίες και 

μετοχές. Συνεπώς, οι ποσότητες των δανείων και των ομολόγων 

χρησιμοποιούνται ως ένα μέτρο των εκροών μιας τράπεζας. Επειδή η 

προσέγγιση της διαμεσολάβησης περιλαμβάνει τα συνολικά κόστη της 

τραπεζικής, προτιμάται όταν το αντικείμενο της έρευνας είναι η οικονομική 

βιωσιμότητα της τράπεζας.  

 

Ωστόσο η προσέγγιση της διαμεσολάβησης έχει και μειονεκτήματα. Με τη 

μέθοδο αυτή δεν είναι εφικτή η εξέταση των διαφορών στα κόστη που 

προκύπτει μεταξύ δύο διαφορετικών δειγμάτων όπου το ένα δείγμα 

αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό «μικρών» λογαριασμών και το άλλο δείγμα 

αποτελείται από ένα μικρό αριθμό «μεγάλων» λογαριασμών. Είναι σαφές ότι το 

κόστος διαχείρισης ενός μικρού αριθμού «μεγάλων» λογαριασμών είναι σαφώς 

μικρότερο. Συνεπώς η προσέγγιση της παραγωγής προτιμάται όταν δίνεται 

έμφαση στην λειτουργική αποδοτικότητα και παραγωγικότητα της τράπεζας.  

 

Το πρόβλημα της μέτρησης της αναποτελεσματικότητας κόστους έγκειται  στο 

να την απομονώσουμε από τις επιδράσεις των τυχαίων παραγόντων στα 

κόστη παραγωγής. Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με τις τέσσερις μεθόδους που 

αναλύονται παρακάτω.  
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i. the Stochastic Frontier Approach 

 

Η προσέγγιση Στοχαστικού Ορίου (Stochastic Frontier Approach, εφεξής SFA), 

υποθέτει ότι η αναποτελεσματικότητα ακολουθεί μια ασύμμετρη ημι-κανονική 

κατανομή, ενώ οι τυχαίες διακυμάνσεις ακολουθούν μια συμμετρική κανονική 

κατανομή. Τα αποτελέσματα για την αποδοτικότητα εξαρτώνται από την 

κυρτότητα (skewness) των δεδομένων. Δηλαδή, τυχόν στοιχεία 

αναποτελεσματικότητας που είναι περισσότερο ή λιγότερο συμμετρικά 

κατανεμημένα, θα τείνουν να μετρούνται ως τυχαία σφάλματα, και τα τυχαία 

σφάλματα που είναι περισσότερο ή λιγότερο ασυμμετρικά κατανεμημένα θα 

τείνουν να μετρώνται ως αναποτελεσματικότητα. Τα αποτελέσματα SFA 

επίσης εξαρτώνται από την αυθαίρετη υπόθεση ότι οι Χ-αποτελεσματικότητες 

είναι ορθογώνιες στις εξωγενείς μεταβλητές της συνάρτησης κόστους, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό της αποτελεσματικότητας κλίμακας (Yi-Kai Chen, 2001). Σύμφωνα 

με την βιβλιογραφία για τις υπό συνθήκη οικονομίες κλίμακας, εάν οι X-

αποτελεσματικές εταιρείες είναι ανταγωνιστικές και μεγεθύνονται, υπάρχει η 

περίπτωση η προσέγγιση SFA να αποδώσει την Χ-αποτελεσματικότητα στην 

αποτελεσματικότητα κλίμακας. Οι συντελεστές της συνάρτησης κόστους της 

προσέγγισης SFA μπορεί να είναι μεροληπτικοί, οδηγώντας σε λανθασμένες 

εκτιμήσεις της Χ- αποτελεσματικότητας και της αποτελεσματικότητας κλίμακας, 

εάν κάποιες τιμές των εισροών συσχετίζονται με την Χ-αποτελεσματικότητα. 

Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβαίνει εάν τράπεζες που αντιμετωπίζουν 

υψηλούς μισθούς τείνουν να καινοτομούν και να γίνονται περισσότερο Χ-

αποτελεσματικές. 

 

ii. the Distribution Free Approach 

 

Στην προσέγγιση SFA, οι ρητές, κατανεμητικές υποθέσεις, διαχωρίζουν την 

αναποτελεσματικότητα και τα συνθετικά του τυχαίου σφάλματος από τον  

σύνθετο όρο σφάλματος. Το τυχαίο σφάλμα υποτίθεται ότι είναι δίπλευρο,  που 

συνήθως σημαίνει ότι είναι κανονικά κατανεμημένο, και ο όρος 

αναποτελεσματικότητας υποτίθεται ότι είναι μονόπλευρος, ο οποίος συνήθως 
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είναι ημί-κανονικά κατανεμημένος. Αμφότεροι οι παράμετροι των κατανομών 

υπολογίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποκτηθούν εκτιμήσεις 

τραπεζικής αναποτελεσματικότητας.  Οι  Bauer και Hancock (1993) και o 

Berger (1993), βρήκαν ότι όταν οι αναποτελεσματικότητες δεν υπόκεινταν σε 

περιορισμούς, οι αποτελεσματικότητες έμοιαζαν περισσότερο με συστηματικές 

κανονικές κατανομές παρά με ημί-κανονικές, πράγμα που καταδεικνύει την  

εξακρίβωση των αναποτελεσματικοτήτων. Αν υπάρχουν πλήρη στατιστικά 

δεδομένα, μερικές από τις κατανεμητικές υποθέσεις της προσέγγισης SFA 

μπορούν να χαλαρώσουν, και στη θέση της να εφαρμοστεί η μέθοδος 

Eλεύθερης Κατανομής (DFA).  Η προσέγγιση DFA υποθέτει ότι οι αποκλίσεις 

στην αποτελεσματικότητα είναι διαχρονικά σταθερές, ενώ το τυχαίο σφάλμα με 

το πέρασμα του χρόνου μικραίνει. Μία συνάρτηση κόστους ή κέρδους 

υπολογίζεται για κάθε περίοδο των διαθέσιμων δεδομένων. Σε κάθε ξεχωριστή 

παλινδρόμηση τα κατάλοιπα αποτελούνται από την αναποτελεσματικότητα και 

το τυχαίο σφάλμα. Εφόσον το τυχαίο σφάλμα φθίνει με το πέρασμα του 

χρόνου, ο μέσος όρος  των καταλοίπων μιας τράπεζας από όλες τις 

παλινδρομήσεις αποτελεί μια εκτίμηση της αναποτελεσματικότητας της 

τράπεζας. 

 

iii. the Τhick Frontier Approach 

 

Η προσέγγιση του παχύ ορίου (εφεξής TFA) υποθέτει ότι οι αποκλίσεις από τα 

προβλεπόμενα κόστη που βρίσκονται στο χαμηλότερο τέταρτο του μέσου 

κόστους του δείγματος των τραπεζών αποτελούν τυχαία σφάλματα, ενώ οι 

αποκλίσεις του προβλεπόμενου κόστους που βρίσκονται ανάμεσα στο 

υψηλότερο και το χαμηλότερο τεταρτημόριο αποτελούν αναποτελεσματικότητα.  

Η μέθοδος αυτή υπολογίζει δύο διαφορετικές συναρτήσεις κόστους για το 

χαμηλότερο και υψηλότερο τεταρτημόριο μέσου κόστους. Γίνονται οι υποθέσεις 

ότι τα κατάλοιπα των δύο συναρτήσεων αντιπροσωπεύουν τυχαίο σφάλμα, 

ενώ η προβλεπόμενη διαφορά ανάμεσα στις δύο συναρτήσεις αποτελεί 

αποκλίσεις της Χ-αποτελεσματικότητας. Η εκτιμημένη αποτελεσματικότητα με 

την μέθοδο TFA, είναι ευαίσθητη στις υποθέσεις για το ποιες διακυμάνσεις 

είναι τυχαίες και ποιες αποτελούν αποκλίσεις στην αποτελεσματικότητα. Στην 
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περίπτωση που τα τυχαία σφάλματα ακολουθούν μια κατανομή “παχιάς 

ουράς” και τείνουν να είναι μεγάλα σε απόλυτες τιμές ενώ οι 

αναποτελεσματικότητες ακολουθούν μια κατανομή “λεπτής ουράς” και τείνουν 

να είναι μικρές, η μέθοδος TFA πιθανότατα θα μπερδέψει τις τυχαίες 

διακυμάνσεις με τις διαφορές στην αποτελεσματικότητα. Αυτό άλλωστε 

αποτελεί και το κυριότερο μειονέκτημα αυτής της προσέγγισης. 

 

iv. the Data Envelopment Analysis 

 

Η προσέγγιση της εκτίμησης του συνόρου που προτάθηκε από τον Farrell 

(1957) παρέμενε στην αφάνεια, έως ότου οι Charnes, Cooper και Rhodes σε 

μια εργασία τους το 1978, χρησιμοποίησαν τον όρο Ανάλυση Περικύκλωσης 

Δεδομένων (Data Envelopment Analysis) (εφεξής DEA). Από τότε υπάρχει μια 

πληθώρα εργασιών που εφάρμοσαν και επέκτειναν την εν λόγω μέθοδο. Η 

DEA είναι μια μέθοδος μαθηματικού προγραμματισμού για την κατασκευή 

παραγωγικών συνόρων και την μέτρηση της αποτελεσματικότητας σε 

συνδυασμό με τα κατασκευασμένα όρια. Η DEA βασίζεται σε μια αντίληψη της 

αποτελεσματικότητας παρόμοια με την μικροοικονομική της έννοια. Η κύρια 

διαφορά είναι ότι το παραγωγικό όριο (frontier) της DEA δεν προσδιορίζεται 

από κάποια συγκεκριμένη συναρτησιακή μορφή, αλλά δημιουργείται από τα 

πραγματικά δεδομένα των υπό εξέταση επιχειρήσεων. Με άλλα λόγια, το όριο 

της DEA αποτελεί τον γραμμικό συνδυασμό που συνδέει το σύνολο των 

καλύτερων παρατηρήσεων (“best practice observations”) στο υπό εξέταση 

σύνολο δεδομένων, και έτσι μας αποφέρει ένα κυρτό Σύνολο Πιθανών 

Παραγωγών [Production Possibility Set:(PPS)]. Κατά συνέπεια, η επίδοση 

αποτελεσματικότητας DEA για μια συγκεκριμένη Μονάδα Λήψης Αποφάσεων, 

δεν ορίζεται από ένα απόλυτο μέγεθος, αλλά ορίζεται σε σχέση με τις άλλες 

Μονάδες Λήψης Αποφάσεων του υπό εξέταση συνόλου δεδομένων. Αυτό το 

χαρακτηριστικό διαφοροποιεί την DEA από τις υπόλοιπες παραμετρικές 

προσεγγίσεις που απαιτούν μία συγκεκριμένη προσδιορισμένη συναρτησιακή 

μορφή της συνάρτησης παραγωγής ή κόστους.    
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Στην προσέγγιση της DEA οι περισσότερες και οι πιο σύγχρονες εργασίες, 

χρησιμοποιούν υποδείγματα που υποθέτουν Μεταβλητές Αποδόσεις Κλίματας 

(Variable Returns to Scale, VRS). Ωστόσο προγενέστερες μελέτες βασίζονται 

στην υπόθεση ύπαρξης Σταθερών Αποδόσεων Κλίμακας (Constant Returns to 

Scale, CRS). Η υπόθεση για ύπαρξη CRS ενδείκνυται όταν όλες οι Μονάδες 

Λήψης Αποφάσεων λειτουργούν στο άριστο αποδοτικό τους όριο.  

 

Παρόλο που τα βασικά DEA υποδείγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια, μία από τις κριτικές που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές που τα 

χρησιμοποιούν είναι η δυσκολία να καταλήξουν σε στατιστικά συμπεράσματα 

(Casu B., Molyneux P., 2003). Ωστόσο η χρησιμοποίηση παλινδρομήσεων 

φαίνεται να δίνει απάντηση σε αυτήν την κριτική. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

«Δύο Βημάτων» οι επιδόσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 

χρησιμοποιούνται ως δεδομένα και έπειτα χρησιμοποιείται μια γραμμική 

παλινδρόμηση για να εξηγήσει τις αποκλίσεις αυτών των επιδόσεων. 

 

Μια ακόμη κριτική που δέχεται η προσέγγιση DEA είναι ότι λαμβάνει υπόψη 

της μόνο την ακτινική (radial) αποτελεσματικότητα και ότι αγνοεί τα ενδιάμεσα 

σημεία (slacks). Οι Fried, Schmidt και Yaisawarng (1995) προτείνουν μία λύση 

σε αυτό το πρόβλημα που περιλαμβάνει την εκτίμηση ενός συστήματος 

εξισώσεων για τα «slacks», Φαινομενικά Ασυσχέτιστων Παλινδρομήσεων 

(Seemingly Unrelated Regression, SUR).  

 

Υπάρχουν διάφορες απόψεις για το ποια από τις παραπάνω μεθόδους είναι η 

καλύτερη για την εξέταση της αποτελεσματικότητας. Η επιλογή της μεθόδου 

πολλές φορές εξαρτάται και από τα διαθέσιμα στοιχεία. Πολλοί ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι τα παραμετρικά υποδείγματα παρέχουν καλύτερο θεωρητικό 

υπόβαθρο, καθώς βασίζονται σε ευρέως αποδεκτές στατιστικές και 

οικονομετρικές μεθόδους. Ωστόσο, και εδώ ελλοχεύει ο κίνδυνος της 

εσφαλμένης εξειδίκευσης που μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητικά 

αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες έρευνες εξετάζουν 

την αποτελεσματικότητα με χρήση μη παραμετρικών μεθόδων και κυρίως με 

την προσέγγιση DEA. 
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• Αποτελεσματικότητα κερδών και εσόδων. 

 

Τα περισσότερα παραμετρικά υποδείγματα επικεντρώνονται στην 

αποτελεσματικότητα κόστους ενώ τα μη παραμετρικά υποδείγματα εξετάζουν 

κυρίως τη σχέση ανάμεσα στις εισροές και τις εκροές (Berger Humphrey 1997). 

Η εξέταση της αποτελεσματικότητας κερδών και εσόδων, είναι ένα πεδίο που 

πρόσφατα προσέλκυσε το ενδιαφέρον των ερευνητών και λίγες είναι οι 

σχετικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί. Αυτό συμβαίνει για τον λόγο ότι τα 

έσοδα και η κερδοφορία είναι σαφώς πιο ευμετάβλητα μεγέθη σε σύγκριση με 

τα κόστη. Ωστόσο η ερευνητική μεθοδολογία είναι ουσιαστικά η ίδια και αυτό 

που διαφέρει είναι τα δεδομένα. Η αποτελεσματικότητα κερδών ασχολείται με 

αμφότερες τις αποτελεσματικότητες κόστους και εσόδων. Ωστόσο αυτό δεν 

σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα κερδών θα ισούται με τη διαφορά εσόδων 

και κόστους παρά μόνο υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η αποτελεσματικότητα κόστους (εσόδων) υποθέτει ότι το 

επίπεδο παραγωγής (εισροών) είναι αυτό που μεγιστοποιεί τα κέρδη. Κάτι 

τέτοιο όμως μπορεί να μην ισχύει. Επιπλέον μπορεί να υπάρχουν διαφορές 

στην ποιότητα κάποιων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δεν μπορεί να 

απεικονιστούν στα μεγέθη παραγωγής. Αυτό μπορεί να κάνει κάποιους 

παραγωγούς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών να φαίνονται ως 

αναποτελεσματικοί στα κόστη, λόγω του υψηλότερου κόστους που απαιτείται 

για την παραγωγή υψηλότερης ποιότητας υπηρεσιών. Τέτοιου είδους 

προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν με τη χρήση μιας συνάρτησης κερδών, 

καθώς η υψηλή ποιότητα πρέπει να ανταμείβεται από υψηλά έσοδα που 

υπερκαλύπτουν τα επιπλέον έξοδα.  

 

Η αποτελεσματικότητα εσόδων αποτελεί τον καθρέφτη της 

αναποτελεσματικότητας κόστους, καθώς ενσωματώνει λάθη στην επιλογή των 

παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών και στην ποσότητα τους. 
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• Συγκέντρωση και Δομή Αγοράς. 

 

Ένα σημαντικό πεδίο κυβερνητικής πολιτικής αφορά τον καθορισμό των 

κανόνων και την εποπτεία για την ομαλή λειτουργία των αγορών. Πολλές 

μελέτες χρηματοοικονομικών οργανισμών και άλλων εταιριών διαπίστωσαν μια 

θετική και στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στη συγκέντρωση της αγοράς 

και την κερδοφορία. Αυτό είναι πολύ πιθανό να οφείλεται στην ηγετική θέση 

διαφόρων εταιριών, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την θέση τους καθορίζουν τις 

τιμές και αποκομίζουν υπερκέρδη. Εναλλακτικά, το παράδειγμα της 

αποτελεσματικής δομής συσχετίζει την υψηλή κερδοφορία μέσω της 

αποτελεσματικότητας (Demsetz, 1973).  Σε μια ανταγωνιστική αγορά, οι 

σχετικά αποτελεσματικές εταιρίες ασκούν επιθετικές πολιτικές και κερδίζουν 

μερίδια αγοράς που τις καθιστούν κυρίαρχες. Έτσι, λόγω του χαμηλού κόστους 

παραγωγής τους, αποκομίζουν και υψηλά κέρδη. Είναι επομένως πολύ 

σημαντικό για τους ασκούντες την οικονομική και νομισματική πολιτική να 

γνωρίζουν τα αίτια της κερδοφορίας σε ένα τραπεζικό σύστημα. Αν δηλαδή η 

κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων οφείλεται κυρίως στην 

κυρίαρχη θέση τους στην αγορά, ή στην αποτελεσματικότητα τους, ή ακόμα 

καλύτερα σε ποιον βαθμό οφείλεται στον πρώτο παράγοντα και σε ποιο 

ποσοστό απορρέει από τον δεύτερο. Εάν τα υψηλά κέρδη προέρχονται από 

ολιγοπωλειακή δύναμη, τότε η λήψη κάποιων μέτρων αντιτράστ θα είναι 

πιθανότατα κοινωνικά ωφέλιμη. Τα επιτόκια, οι τιμές και τα κέρδη θα 

διαμορφωθούν σε πιο ανταγωνιστικά επίπεδα και οι τράπεζες θα αναγκαστούν 

να ανακατανέμουν τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο αν τα 

υψηλά κέρδη οφείλονται σε υψηλή αποδοτικότητα, τότε η διάσπαση μεγάλων 

εταιριών που έχουν κερδίσει μεγάλα μερίδια αγοράς, ή η αποτροπή 

αποδοτικών εταιριών να εξαγοράσουν ή να συγχωνευθούν με άλλες είναι 

πιθανό να αυξήσει τα κόστη και να οδηγήσει τις τιμές σε επίπεδα λιγότερο 

ευνοϊκά για τους πελάτες τους.  

 

Πολλές έρευνες έχουν ασχοληθεί με τις υποθέσεις της Δύναμης Αγοράς 

(Market-Power, MP) και της Αποτελεσματικής Δομής (Efficient-Structure, ES). 

Η υπόθεση της Δύναμης Αγοράς, υποστηρίζει ότι τα μεγάλα μερίδια αγοράς 
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οδηγούν σε μονοπωλιακά κέρδη. Μία ειδική περίπτωση αυτής της 

προσέγγισης είναι η υπόθεση της Σχετικής Δύναμης Αγοράς (Relative-Market-

Power), η οποία προτείνει ότι μόνο εταιρίες που συνδυάζουν μεγάλα μερίδια 

αγοράς και προϊόντα που είναι καλά διαφοροποιημένα μπορούν να κερδίσουν 

μη-ανταγωνιστικά κέρδη (Berger 1995). Ομοίως, η εκδοχή της υπόθεσης της 

Χ-αποτελεσματικής Δομής (ESX) προτείνει ότι η αυξημένη αποτελεσματικότητα 

στην διοίκηση και τις οικονομίες κλίμακας οδηγεί σε υψηλότερη συγκέντρωση 

και συνεπώς σε υψηλότερα κέρδη.   

 
1.3 Εμπειρική Έρευνα σχετική με την Αποτελεσματικότητα των 

τραπεζών 
  

Οι εμπειρικές αποδείξεις δεν δείχνουν σαφείς ενδείξεις για την ύπαρξη ή όχι 

οικονομιών ή αντι-οικονομιών φάσματος. Πολλές μελέτες προτείνουν ότι η 

αποτελεσματικότητα κόστους των τραπεζών που προσφέρουν μια ποικιλία 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και αυτών που προσφέρουν μόνο κάποιες 

συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι περίπου η ίδια. Η Mester στο βιβλίο του 

Saunders (1997) αναφέρει ότι παρόλο που πολλές εμπειρικές εργασίες 

υποστηρίζουν ότι οι συγχωνεύσεις θα μπορούσαν να βελτιώσουν την 

αποτελεσματικότητα, δεν θα πρέπει να αναμένεται εξοικονόμηση κόστους από 

τέτοιου είδους συγχωνεύσεις. Υποστηρίζει επίσης ότι υπάρχει χώρος στην 

αγορά για αμφότερες μεγάλες και μικρές χρηματοοικονομικές εταιρίες.  Η 

Mester (1993) επίσης βρήκε ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές στις οικονομίες 

φάσματος όταν τα στοιχεία που χρησιμοπούνται είναι πάνω στο όριο ή έξω 

από αυτό. 

  

Επίσης υπάρχουν πολλοί δείκτες που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα 

των τραπεζών. Ο Bikker (1999) διακρίνει οκτώ τέτοιους δείκτες για εννέα 

σημαντικές ευρωπαϊκές χώρες, ωστόσο οι δείκτες που χρησιμοποιεί συχνά 

οδηγούν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα. Μερικοί από αυτούς τους δείκτες 

είναι ο λόγος κόστους εσόδων (cost income ratio), το περιθώριο επιτοκίων 

(interest rate margin), το μερίδιο του κόστους εργασίας (labour cost share), ο 

αριθμός των απασχολουμένων (labour intensity), το πλήθος των 
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υποκαταστημάτων, ο δείκτης συγκέντρωσης και ο δείκτης ανταγωνισμού. Οι 

δείκτες αυτοί παρόλο που μας βοηθούν να κατανοήσουμε αρκετά σημεία της 

δομής του τραπεζικού κλάδου σε μια υπό εξέταση χώρα, αν εξεταστούν 

μεμονωμένα είναι πιθανό να οδηγήσουν τον ερευνητή σε λανθασμένα 

συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των τραπεζών.  

 

Οι McAllister και McManus (1993) βρίσουν σημαντικές αναποτελεσματικότητες 

κλίμακας για τις μικρές τράπεζες. Επίσης βρίσκούν ότι πλήρης 

αποτελεσματικότητα κλίμακας επιτυγχάνεται σε ενεργητικό επιπέδου 500 

εκατομμυρίων δολαρίων και από αυτό το επίπεδο και ως το επίπεδο των 10 

δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ενεργητικό (που αποτελεί και το άνω όριο του 

δείγματος τους) παρατηρούνται περίπου σταθερά μέση κόστη. Μια άλλη 

δυσκολία που παρατηρείται όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας είναι ότι οι 

περισσότερες μελέτες δεν χρησιμοποιούν κάποια μέθοδο εκτίμησης ορίου 

(frontier estimation method). Θεωρητικά οι οικονομίες κλίμακας εφαρμόζονται 

μόνο στο αποτελεσματικό όριο και η χρησιμοποίηση δεδομένων από τράπεζες 

που δεν βρίσκονται στο όριο θα μπορούσε να μπερδέψει τις 

αποτελεσματικότητες κλίμακας με διαφορές στην Χ-αποτελεσματικότητα. 

Ωστόσο διάφορες έρευνες που έχουν συγκρίνει  τις αποτελεσματικότητες 

κλίμακας πάνω στο αποτελεσματικό όριο με άλλες που δεν βρίσκονται πάνω 

σε αυτό διαπίστωσαν μόνο μικρές αποκλίσεις [Berger and Humphrey (1997), 

McAllister and McManus (1993)]. 

 
1.4  Συμπεράσματα. 

 

Υπάρχει μια πληθώρα μελετών που ασχολούνται με την αποτελεσματικότητα 

των τραπεζών σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι έρευνες αυτές εξετάζουν τις 

διάφορες πτυχές της αποτελεσματικότητας και χρησιμοποιώντας διάφορες 

μεθόδους καταλήγουν σε διάφορα και πολύ συχνά αντικρουόμενα 

συμπεράσματα. Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι και τα συμπεράσματα που 

προκύπτουν από μελέτες που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα σε πολλές 

διαφορετικές χώρες. 
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Στο σημείο αυτό επιχειρείται να δοθούν τρία σημεία στα οποία συγκλίνουν τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από διάφορες εμπειρικές μελέτες: 

 

• Η ύπαρξη μεγάλων αποκλίσεων αποτελεσματικότητας ανάμεσα στις 

χρηματοπιστωτικές εταιρίες, παρέχει αποδείξεις ότι υπάρχουν ακόμα 

μεγάλα περιθώρια βελτίωσης των λιγότερο αποτελεσματικών 

ιδρυμάτων. 

• Δεν παρατηρείται συστηματική προσπάθεια εκ μέρους των τραπεζών να 

βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. Οι Casu Molyneux (2003), σε ένα 

δείγμα 530 ευρωπαϊκών τραπεζών, βρήκαν ότι μόνο περίπου οι 18 από 

αυτές ήταν αποτελεσματικές κατά τα έτη 1993-1997.  

• Η αύξηση του μεγέθους και του φάσματος υπηρεσιών ναι μεν 

προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα, αλλά πολύ συχνά, λόγω 

αποτυχιών διοίκησης, αυτά δεν αξιοποιούνται, με αποτέλεσμα την 

επιδείνωση της θέσης των μετόχων. 
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2. Αποτελεσματικότητα στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα. 
 

2.1 Εισαγωγή. 
 

Ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα 

χρησιμοποιούνταν ως μέσο άσκησης της νομισματικής-οικονομικής πολιτικής 

και προώθησης της βιομηχανικής ανάπτυξης. Αυτό επιτυγχάνονταν μέσω ενός 

ιδιαίτερα πολύπλοκου συστήματος επιλεκτικών πιστωτικών ελέγχων και 

κανονισμών και των επιτοκίων που είχαν μεγάλο εύρος και καθορίζονταν μέσω 

διοικητικών μηχανισμών (Kamberoglou et al, 2005). Στην πράξη, η κρατική 

παρέμβαση στον προσδιορισμό των επιτοκίων μείωνε την αποτελεσματικότητα 

των ελληνικών τραπεζών. Το σύστημα αποδείχθηκε αναποτελεσματικό και 

οδήγησε σταδιακά σε επιμεριστικές αναποτελεσματικότητες και σε σοβαρές 

στρεβλώσεις στην λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 

Το Ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα ως το 1987, ήταν υποκείμενο σε 

σημαντικούς εξωτερικούς περιορισμούς, που προέρχονταν από την εκτεταμένη 

κρατική παρέμβαση. Συνεπώς, οι αγορές ήταν διαρθρωτικά υπερ-

κανονικοποιημένες και αυτό συνεπαγόταν ένα ανελαστικό και περίπλοκο 

πλαίσιο, μια πληθώρα διοικητικών περιορισμών που περιελάμβανε μεταξύ 

άλλων την τιμολόγηση, τον όγκο και την κατανομή των αποθεμάτων της 

οικονομίας.  

 
2.2 Θεσμικό πλαίσιο, πρόσφατες εξελίξεις και αποτελεσματικότητα. 

 

Η Λευκή Βίβλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την ολοκλήρωση της Κοινής 

Αγοράς απετέλεσε μια σημαντική και ανανεωμένη δέσμευση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς τη φιλελευθεροποίηση της τραπεζικής αγοράς της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Δεκέμβριο του 1977, το Συμβούλιο Υπουργών της 

Ε.Ε. εξέδωσε την 1η Τραπεζική Οδηγία, η οποία αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο 

λίθο του κοινοτικού δικαίου της εγκατάστασης και της λειτουργίας των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη της Ε.Ε. Ο σκοπός της οδηγίας αυτής 

ήταν να εναρμονίσει τις τραπεζικές νομοθεσίες των κρατών μελών έτσι ώστε 
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σταδιακά να διαμορφωθεί το ενιαίο τραπεζικό σύστημα της Κοινότητας. Η 

Οδηγία προέβλεπε: 

• Την καθιέρωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη χορήγηση της 

άδειας λειτουργίας σε πιστωτικά ιδρύματα τα οποία δραστηριοποιούνται 

σε ξένο κράτος μέλος. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων ήταν και το 

ελάχιστο ύψος ιδίων κεφαλαίων και η ύπαρξη δύο τουλάχιστον 

διακεκριμένων και αξιόπιστων προσώπων. 

• Τη θέσπιση μέτρων προς παρακολούθηση της λειτουργίας πιστωτικών 

ιδρυμάτων (Νούλας, 2000). 

 

Αυτή η κατεύθυνση συνεχίστηκε με την Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία (Second 

Banking Co-ordination Directive) που υιοθετήθηκε το 1989, μαζί με δύο 

παράλληλες οδηγίες που σχετίζονται με την φερεγγυότητα και τα Ίδια 

Κεφάλαια. 

 

Ένας από τους κύριους στόχους του Προγράμματος Κοινής Αγοράς (Single 

Market Programme) που προώθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση το 1992, ήταν να 

διευκολύνει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών ανάμεσα στις 

χώρες μέλη και να βελτιώσει την οικονομική αποτελεσματικότητα (Casu, 

Molyneux, 2003). Ένα τμήμα του Προγράμματος Κοινής Αγοράς αναφερόταν 

στον εναρμονισμό των νομοθεσιών και στην προώθηση του ανταγωνισμού 

στον τραπεζικό τομέα. Μέχρι τα μέσα του 1980 μικρή πρόοδος είχε επιτευχθεί 

στην δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου λειτουργίας των χρηματοοικονομικών 

ιδρυμάτων. Τα Ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα χαρακτηρίζονταν από 

σχετικά υψηλά επίπεδα κυβερνητικών παρεμβάσεων που ανέστελλαν τον 

ανταγωνισμό και διατηρούσαν ένα προστατευτικό τραπεζικό περιβάλλον. 

Περιορισμοί στα ύψη των επιτοκίων και έλεγχοι των κεφαλαίων ήταν ιδιαίτερα 

διαδεδομένες πρακτικές. Επίσης υπήρχαν αξιοσημείωτες διαφορές ανάμεσα 

στα τραπεζικά συστήματα, με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Γερμανία, την Δανία 

και την Ολλανδία να έχουν αρκετά φιλελεύθερες τραπεζικές αγορές σε 

σύγκριση με τις άλλες χώρες. Στις υπόλοιπες χώρες, ανάμεσα στις οποίες 

συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, περιορισμοί κανονιστικής φύσεως περιόριζαν το 

ανταγωνιστικό περιβάλλον λειτουργίας των τραπεζών.   
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Η υιοθέτηση της Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας το 1992 από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αφαίρεσε πολλούς υφιστάμενους περιορισμούς προκειμένου οι 

τράπεζες να δραστηριοποιούνται χωρίς θεσμικά εμπόδια μέσα στα σύνορα της 

Ε.Ε. Και δημιούργησε ένα κατανοητό πλαίσιο για την λειτουργία όλων των 

τραπεζών στην Ε.Ε. Ειδικότερα, οριζόταν ότι οι διάφορες χώρες μπορούσαν 

να ορίσουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών και προσφέρθηκε στους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς ενιαία 

άδεια λειτουργίας που τους επιτρέπει να λειτουργούν σε οποιαδήποτε χώρα 

επιθυμούν και να είναι υποκείμενοι στη νομοθεσία της χώρας όπου εδρεύουν. 

Η οδηγία περιέχει κατάλογο τραπεζικών δραστηριοτήτων που μπορούν να 

παρέχονται σε όλα τα κράτη μέλη, εφόσον οι δραστηριότητες αυτές 

καλύπτονται από την προαναφερθείσα ενιαία άδεια λειτουργίας. Πέρα από τις 

απαιτήσεις που περιέχονται ήδη στην πρώτη οδηγία του 1987, η οδηγία αυτή 

απαιτεί ένα ελάχιστο κεφάλαιο για τις τράπεζες, και επιβάλει κανόνες 

προληπτικής εποπτείας που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις ειδικές συμμετοχές, 

την ορθή διοικητική και λογιστική οργάνωση, καθώς και τις κατάλληλες 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου (Ευρωπαϊκή Ένωση 2005).      

 

Για να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις τράπεζες και τα 

πιστωτικά ιδρύματα που ασκούν δραστηριότητες στην Κοινότητα και να 

αποφευχθεί η μεταφορά εταιρικών εδρών σε χώρες με λιγότερο αυστηρό 

καθεστώς προληπτικής εποπτείας, θεσπίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα, τα οποία 

συμπληρώνουν τη δεύτερη τραπεζική οδηγία. 

• κανόνες σχετικά με την κατάρτιση και τη δημοσίευση των ετήσιων 

λογαριασμών και των λογιστικών εγγράφων 

• κανόνες για την εναρμόνιση της έννοιας των "ιδίων κεφαλαίων"  

• ορισμός συντελεστή φερεγγυότητας  

• κανόνες για την εποπτεία των κινδύνων αγοράς που αναλαμβάνουν τα 

πιστωτικά ιδρύματα 

• κανόνες για την πρόληψη της νομιμοποίησης κεφαλαίων από 

παράνομες δραστηριότητες μέσω των τραπεζικών συστημάτων  
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• κανόνες για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων σε ενοποιημένη 

βάση  

• κανόνες για τον περιορισμό των πιστωτικών κινδύνων που 

αναλαμβάνουν τα πιστωτικά ιδρύματα  

• κανόνες για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ακολουθώντας τις επιταγές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτελέστηκαν και ολοκληρώθηκαν οι νομικές 

μεταρρυθμίσεις που απαιτούνταν προκειμένου το Ελληνικό Τραπεζικό 

Σύστημα να απαγκιστρωθεί από τον κυβερνητικό παρεμβατισμό και να 

φιλελευθεροποιηθεί. Τα τραπεζικά επιτόκια σταδιακά απελευθερώθηκαν όπως 

εξαλείφθηκαν και διάφοροι πιστωτικοί περιορισμοί και κάποιες προϋποθέσεις 

επενδύσεων που αφορούσαν τη χρηματοδότηση κάποιων οικονομικών 

τομέων. Η διαδικασία της αποκανονικοποίησης και φιλελευθεροποίησης 

συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων την ελεύθερη κίνηση των διεθνών κεφαλαίων, 

την ανάκληση νομικών εμποδίων για την είσοδο νέων χρηματοοικονομικών 

οργανισμών στο τραπεζικό σύστημα, την απελευθεροποίηση του ύψους των 

επιτοκίων από κυβερνητικές πολιτικές, και την κατάργηση των ευνοϊκών όρων 

του κρατικού δανεισμού. Αναμφίβολα, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού 

συστήματος που συντελέστηκε κατά τη δεκαετία αυτή υπήρξε αξιοσημείωτη. Η 

κρατική παρέμβαση στην τραπεζική αγορά ελαχιστοποιήθηκε και το επίπεδο 

του ανταγωνισμού αυξήθηκε σημαντικά (Nicolaidis C., Michalopoulos G., 

2003).    

 

Από τον Ιανουάριο του 1993, η νομοθεσία που θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε 

δημιούργησε τη μεγαλύτερη και πιο ανοιχτή τραπεζική αγορά στον κόσμο, 

καθώς περιόρισε τα προϋπάρχοντα εμπόδια και εγκαθίδρυσε ελάχιστες 

κανονιστικές απαιτήσεις στα τραπεζικά συστήματα της Ε.E. (Casu, 

Molyneux,2003)  

 

Από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, οι ελληνικές τράπεζες 

αναδιαμόρφωσαν τις στρατηγικές τους και εν όψη και της ένταξης της Έλλαδας 

στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και την Ευρωζώνη εκτεταμένες 

αναδιαρθρώσεις συντελέστηκαν στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αυτές οι 
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αλλαγές σχετίζονται με ένα κύμα ιδιωτικοποιήσεων που οφείλονται σε ένα 

μεγάλο βαθμό σε κυβερνητικές ενέργειες και που ευθυγραμμίζονταν στις 

συμφωνίες και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης οφείλονται στις 

αρχές της αγοράς όπως η επίτευξη μεγαλύτερης παραγωγικότητας και 

αποδοτικότητας. Ωστόσο εφόσον οι αλλαγές αυτές συντελέστηκαν κυρίως στα 

τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της επόμενης, οι όποιες βελτιώσεις 

της αποτελεσματικότητας έχουν ήδη αρχίσει να διαγράφονται αλλά αναμένεται 

να φανούν ακόμα καλύτερα τα επόμενα χρόνια. 

 

Το χρηματοοικονομικό σύστημα είναι ένας από τους πιο αυστηρά 

ρυθμισμένους τομείς της Ελληνικής οικονομίας. (Αυτό ισχύει επίσης και για τις 

περισσότερες χώρες). Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών έχει 

υποστεί πολλές τροποποιήσεις είτε λόγω της ανάγκης προσαρμογής του στα 

κοινοτικά δεδομένα είτε λόγω γενικότερων πολιτικών σκοπιμοτήτων (π.χ 

φορολογία καταθέσεων). Η κυβέρνηση κανονίζει τις χρηματοοικονομικές 

αγορές για τρεις κυρίως λόγους: να αυξήσει τη διαθέσιμη πληροφόρηση στους 

επενδυτές, να εξασφαλίσει τη φερεγγυότητα του χρηματοοικονομικού 

συστήματος, και να βελτιώσει τον έλεγχο της νομισματικής πολιτικής (Mishkin 

1995).  

 

Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στην Ελλάδα αποτελείται από 

μια σειρά νόμων και πράξεων του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

(ΠΔ/ΤΕ). Η διαδικασία της σύστασης τραπεζών ρυθμίζεται από τις ΠΔ/ΤΕ 

1379/88 και ΠΔ/ΤΕ 1590/89. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στην 

Τράπεζα της Ελλάδος για τη σύσταση τράπεζας και, ταυτόχρονα, δήλωση για 

την προέλευση των χρημάτων που κατατίθενται ως μετοχικό κεφάλαιο. Η 

Τράπεζα της Ελλάδος έχει το δικαίωμα να ελέγχει την προέλευση των 

χρηματικών κεφαλαίων με τα οποία έχουν αποκτηθεί μετοχές από μετόχους 

που κατέχουν ποσοστό ανώτερο του 10% του μετοχικού κεφαλαίου.     

 

Ο βασικός τραπεζικός νόμος που αφορά την ίδρυση, τη λειτουργία και την 

εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων και που ενσωμάτωσε τις διατάξεις της 

Δεύτερης Τραπεζικής Οδηγίας καθώς και ορισμένες διατάξεις της Πρώτης 
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Τραπεζικής Οδηγίας ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή τον Αύγουστο του 

1992. Ο νόμος 2076/92 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών 

ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις» περιγράφει τις αρχές της τραπεζικής 

στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική αγορά και παρέχει ίσες 

ανταγωνιστικές συνθήκες για όλα τα Ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα (Tsionas 

et al 2001). Ο νόμος αυτός ορίζει εκ νέου το πιστωτικό ίδρυμα, και τις 

εποπτικές αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

Βασικό εργαλείο ελέγχου ενός πιστωτικού ιδρύματος από την Τράπεζα της 

Ελλάδος είναι ο καλούμενος συντελεστής φερεγγυότητας, ο οποίος εκφράζει τα 

ίδια κεφάλαια ως ποσοστό του σταθμισμένου συνόλου των εντός και εκτός 

ισολογισμού στοιχείων του ενεργητικού.  Οι συντελεστές στάθμισης, που 

αντανακλούν το βαθμό κινδύνου των διαφόρων στοιχείων ενεργητικού 

περιλαμβάνονται στην ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92 η οποία ισχύει από 01.01.1993. 

Σύμφωνα με τη διαταγή αυτή, όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην 

Ελλάδα πρέπει να διατηρούν συντελεστή φερεγγυότητας υψηλότερο του 8%. 

Επίσης, ο  νόμος αυτός αναγνωρίζοντας την οικονομική πραγματικότητα1 

θεσπίζει μια σειρά από κανόνες για τις συμμετοχές των τραπεζών και λοιπών 

πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις. Απαγορεύεται η συμμετοχή σε 

επιχείρηση να είναι μεγαλύτερη από το 15% των ιδίων κεφαλαίων του 

πιστωτικού ιδρύματος ενώ ορίζεται ότι το σύνολο των συμμετοχών αυτών δεν 

επιτρέπεται να ξεπερνά το 60% των ιδίων κεφαλαίων. Από τα ποσοστά αυτά 

εξαιρούνται οι συμμετοχές σε εταιρείες υπηρεσιών πληροφορικής και σε 

ασφαλιστικές εταιρείες (Ευθυμόγλου, Μπάλλας 2003) 

 

Επιτράπηκε σε πιο εξειδικευμένα ιδρύματα όπως η Αγροτική Τράπεζα, να 

επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους σε τομείς που προηγουμένως ήταν 

ανοιχτοί μόνο σε εμπορικές τράπεζες όπως και το αντίστροφο. Επίσης, 

επιτράπηκε σε πιστωτικά ιδρύματα και εξειδικευμένα ιδρύματα παροχής 

                                                 
1 Μια διάταξη του Ν 5076/31 που συστηματικά παραβιαζόταν από τις ελληνικές 

τράπεζες (κυρίως την Εθνική και την Εμπορική) ήταν ότι οι τράπεζες δεν μπορούσαν 

να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική δραστηριότητα για ίδιο λογαριασμό. 
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χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να προσφέρουν μια γκάμα νέων προϊόντων 

όπως είναι η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), το factoring, το forfeiting, και 

το κεφάλαιο για καινοτομίες (venture capital), και επίσης επιτράπηκε στα 

ιδρύματα να δανείζονται σε ξένα νομίσματα. Επιπροσθέτως, επιτράπηκε στα 

ιδρύματα η χρησιμοποίηση χρηματοοικονομικών παραγώγων όπως είναι τα 

προθεσμιακά συμβόλαια (futures), τα συμβόλαια δικαιωμάτων (options) και οι 

συμφωνίες ανταλλαγών (swaps), για ισοστάθμιση έναντι δυνητικών κινδύνων, 

που απορρέουν από τον ξένο δανεισμό και από την απελευθέρωση της 

αγοράς συναλλάγματος. Επιπλέον, το 1992 τα ίδια κεφάλαια και ο δείκτης 

φερεγγυότητας (solvency ratio) της Οδηγίας περί των πιστωτικών ιδρυμάτων 

θεσπίστηκαν στην ελληνική νομοθεσία.  

 
2.3 Διάρθρωση Αγοράς. 

 

Ένα ιδιαίτερο διαρθρωτικό χαρακτηριστικό του ελληνικού χρηματοοικονομικού-

πιστωτικού συστήματος αποτελεί η αποφασιστική παρουσία του κράτους σε 

ένα επίπεδο που σπάνια συναντάται σε άλλες δυτικές οικονομίες. Επίσης ένα 

ακόμη χαρακτηριστικό του τραπεζικού συστήματος είναι ο κυρίαρχος ρόλος 

λίγων μεγάλων τραπεζών, οι οποίες έχουν αξιοσημείωτο μερίδιο αγοράς. Το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα περιλαμβάνει τον μικρότερο αριθμό τραπεζικών 

ιδρυμάτων στην Ευρωζώνη. Το μερίδιο των ξένων τραπεζών είναι αρκετά 

περιορισμένο, δεδομένου ότι είκοσι τράπεζες κρατούν περίπου το 15% της 

αγοράς εμπορικών τραπεζών. 

 

Στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, η προσέλκυση νέων πελατών και η 

διατήρηση της σχέσης με τους παλαιούς αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή 

των τραπεζών και αυτό επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα με τη 

διαπροσωπική επαφή στο κατάστημα. Η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής τα 

τελευταία χρόνια απαιτεί το δίκτυο υποκαταστημάτων να είναι ευρύ, 

παρέχοντας ικανοποιητική γεωγραφική κάλυψη. Εκείνο που τείνει να αλλάξει 

είναι η μορφή του υποκαταστήματος, καθόσον οι σύγχρονες τεχνολογίες έχουν 

επιτρέψει στις τράπεζες να συγκεντρώνουν τις υποστηρικτικές λειτουργίες τους 

σε κεντρικό επίπεδο και να εστιάζουν τις προσπάθειες τους στην καλύτερη 
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προσέγγιση του πελάτη για την προώθηση των προϊόντων και την παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών.  

 

Η πυκνότητα του δικτύου των υποκαταστημάτων στην Ελλάδα είναι μικρότερη 

του ευρωπαϊκού μέσου όρου με βάση τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα, για το 

2004 ανά 1.000.000 κατοίκους στην Ελλάδα υπήρχαν 310 τραπεζικά 

υποκαταστήματα, έναντι 490 στην ΕΕ. Όμως το ΑΕΠ ανά κατάστημα, το οποίο 

συνήθως αποτελεί καλύτερο δείκτη της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών, δεν 

απέχει πολύ από το αντίστοιχο της ΕΕ (Ελλάδα: 46,5 εκατ. Ευρώ, ΕΕ: 50 εκατ. 

Ευρώ) (Τράπεζα  της  Ελλάδος,  2005).  Επίσης  όπως  φαίνεται  και  από  τον  

πίνακα 2.1 υπάρχει μια τάση σύγκλισης τόσο στον αριθμό των υπαλλήλων ανά 

κατάστημα όσο και στον αριθμό των Αυτόματων Ταμειακών Μηχανών. 

Ειδικότερα τα ΑΤΜ ανά εκατομμύριο κατοίκους, αυξήθηκαν από το 36% του 

ευρωπαϊκού μέσου όρου το 1998, στο 70% το 2004. Επίσης σε απόλυτους 

όρους τα ΑΤΜ αυξήθηκαν από 326 το 1990 σε 3.472 το 2000 και από 5.468 το 

2003 σε 5.787 το 2004. 

 

Πίνακας 2.1 Μέγεθος Καταστημάτων και Πυκνότητα ΑΤΜ 

 Ενεργητικό ανά κατά- 

στημα (εκατ. ευρώ) 

Υπάλληλοι ανά κατά- 

στημα 
ΑΤΜ ανά εκατομ 

κατοίκους 

 Ελλάδα Ζώνη ευρώ Ελλάδα Ζώνη ευρώ Ελλάδα Ζώνη ευρώ

1998 47,0 73,3 21 12 206 568 

2001 64,7 100,5 19 13 409 620 

2004 67,7 121,7 18 13 532 760 

Πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος 2005, ΕΚΤ 2005, υπολογισμοί του ιδίου. 

 

Η αποδοτικότητα των ελληνικών τραπεζών μετρούμενη από τους δείκτες του 

ενεργητικού ανά υπάλληλο και ανά υποκατάστημα υπολείπεται σημαντικά από 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης του ενεργητικού ανά 

υπάλληλο διαμορφώθηκε στα 3,76 εκατομ. Ευρώ έναντι 9,49 εκατομ Ευρώ 

στην ΕΕ. Η πολύ μεγάλη απόκλιση αυτού του δείκτη από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο προκαλεί εντύπωση και υποδηλώνει ότι υπάρχουν πολύ σημαντικά 

περιθώρια βελτίωσης της αποδοτικότητας της εργασίας στο ελληνικό 
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τραπεζικό σύστημα. Επίσης, ο δείκτης ενεργητικού ανά υποκατάστημα 

διαμορφώθηκε στα 67,72 εκατομ ευρώ κατά το 2004 έναντι 145,34 εκατομ 

ευρώ στην ΕΕ (βλ Πίνακα 2.2). Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο δεν διαπιστώνεται σύγκλιση μεταξύ των ελληνικών και των 

ευρωπαϊκών τραπεζών όσον αφορά τους δείκτες αυτούς. Ωστόσο οι δείκτες 

αυτοί βελτιώθηκαν αισθητά κατά την περίοδο 2001-2004 τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης το απασχολούμενο προσωπικό στον 

τραπεζικό τομέα σε σχέση με τον πληθυσμό είναι σαφώς μικρότερο στην 

Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ. Κατά τα τελευταία έτη, στα πλαίσια 

της προσπάθειας των ευρωπαϊκών τραπεζών για μείωση των λειτουργικών 

δαπανών και ως συνέπεια της εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών, οι 

εργαζόμενοι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα ως ποσόστο του πληθυσμού 

μειώθηκαν σημαντικά. 

 

Πίνακας 2.2 Δείκτες Αποδοτικότητας και αριθμός Προσωπικού Τραπεζών. 

Ενεργητικό / 
Υπάλληλο*

Ενεργητικό / 
Υποκαταστήματα*

Προσωπικό ανά 
εκατ. Πληθυσμού. 

 

2001 2004 2001 2004 2001 2004 

Ελλάδα 3,40 3,76 64,69 67,72 5423 5394 

Γερμανία 8,12 9,24 116,23 144,7 9370 8644 

Ολλανδία 9,65 14,55 268,2 459,7 8002 7029 

Ο.Ν.Ε-12 7,75 9,39 118,96 121,7 7288 6972 

Ε.Ε.-25 7,77 9,49 119,7 145,34 6984 6647 

* Εκατομμύρια Ευρώ. 

Πηγή: EU, Banking Structure, 2005 και υπολογισμοί του ιδίου. 

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 το ελληνικό χρηματοοικονομικό και 

τραπεζικό τοπίο έχει αλλάξει σημαντικά και συνεχίζει να εξελίσσεται ως 

αποτέλεσμα της χρηματοοικονομικής φιλελευθεροποίησης και 

αποκανονικοποίησης. Αναμένεται ότι και στα επόμενα χρόνια θα συντελεστούν 

σημαντικές αλλαγές ως αποτέλεσμα των κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων και 

της δυναμικής τόσο της εγχώριας όσο και των ευρωπαϊκών 

χρηματοοικονομικών και πιστωτικών αγορών. 

 35



 

Πιο συγκεκριμένα, οι κυβερνήσεις της εν λόγω περιόδου, αποφάσισαν τη 

σταδιακή μείωση της κρατικής παρουσίας στο τραπεζικό σύστημα. Έτσι, 

τέσσερις μικρές και μεσαίου μεγέθους τράπεζες (Τράπεζες Αττικής, Κρήτης, 

Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρική) και η τρίτη μεγαλύτερη κρατική τράπεζα 

(Ιονική) ιδιωτικοποιήθηκαν. Παρόλα αυτά, η παρουσία του κράτους παραμένει 

πολύ σημαντική (αν και λιγότερο σημαντική απ’ ότι ήταν) καθώς τα 

περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα και τρεις από τις μεγαλύτερες εμπορικές 

τράπεζες (Εθνική, Αγροτική και Εμπορική) καθώς και μία μεσαίου μεγέθους 

(Γενική) ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος. Για παράδειγμα παρότι  οι 

κύριοι μέτοχοι των Τραπεζών Εθνικής και Εμπορικής είναι μεγάλα ασφαλιστικά 

και συνταξιοδοτικά ταμεία και νομικές οντότητες του ευρύτερου δημοσίου 

τομέα, η κυβέρνηση εκπροσωπείται από τον υπουργό οικονομικών στις 

συνελεύσεις των μετόχων και διορίζει τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών 

(Tsionas et al 2003).  

 

Πίνακας 2.3 Μερίδιο Αγοράς των 5 Μεγαλύτερων τραπεζών 

 Ως ποσοστό % του συνόλου 

 Ενεργητικού Χορηγήσεων Καταθέσεων 

1998 63,4 62,3 69,7 

2001 66,0 68,7 71,3 

2004 65,0 66,3 66,5 

Πηγή:Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή, Διάφορα Έτη. 

 

Ο βαθμός συγκέντρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με βάση το 

μερίδιο αγοράς των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών (βλ Πίνακα 2.3), 

παρουσίασε το 2004 μικρή πτώση έναντι του 2001 όσον αφορά τις 

χορηγήσεις, το ενεργητικό και τις καταθέσεις. Συγκεκριμένα, με βάση τις 

χορηγήσεις, το μερίδιο αγοράς των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών μειώθηκε σε 

66.3% το 2004, από 68,7% το 2001 (2000:65%, 1995:57%). Επίσης το 

ποσοστό συγκέντρωσης ως προς το ενεργητικό μειώθηκε κατά μία  

ποσοστιαία μονάδα (2004:65%, 2001:66,0%) και κατά περίπου 5 ποσοστιαίες 

μονάδες ως προς τις καταθέσεις (2004:66,5%, 2003:71,3%). Η μείωση αυτή 
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στα μερίδια αγοράς των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών οδήγησε σε αύξηση του 

ανταγωνισμού, όπως διαπιστώνεται από τη μείωση στα περιθώρια των 

επιτοκίων, ειδικά στους τομείς των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, 

που πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια.  

 

Η ιδιωτικοποίηση πολλών τραπεζών που ελέγχονταν ή εξακολουθούν να 

ελέγχονται από το Ελληνικό κράτος ήταν μια άλλη σημαντική εξέλιξη στο 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του ΄90, η οποία συνέβαλε στην ενίσχυση του 

ανταγωνισμού στην αγορά. Την περίόδο 1995-2000 το μερίδιο της αγοράς των 

τραπεζών που ελέγχονται από το κράτος έπεσε σχεδόν κατά 20%, από 72,3% 

το 1995 σε 52,9% το 2000 (Kamberoglou et al 2005). 

 

O Gibson (2005) εξέτασε το βαθμό συγκέντρωσης των τεσσάρων και τριών 

μεγαλύτερων τραπεζών και διαπίστωσε ότι συνεχίστηκε η μείωση του μεριδίου 

αγοράς της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που παρατηρείται από τη δεκαετία 

του ΄90, ενώ το μερίδιο αγοράς ορισμένων άλλων τραπεζών αυξήθηκε. Έτσι, 

υπάρχουν σήμερα έξι τράπεζες (συνολικά μαζί με την Εθνική) με μεγάλα 

μερίδια, που τους επιτρέπουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά. Οι 

συγκεκριμένες τράπεζες, ήδη από το 2000, έχουν ξεχωρίσει από τις 

υπόλοιπες, οι οποίες έχουν μερίδια αγοράς αρκετά κάτω από το 3%. Τρεις 

από αυτές τις έξι τράπεζες, η Alpha Bank, η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, 

μεγεθύνονται με ιδιαίτερα ταχείς ρυθμούς, μεταξύ άλλων και επειδή 

εξαγόρασαν και απορρόφησαν άλλες τράπεζες. Οι άλλες δύο είναι οι 

παλαιότερες τράπεζες του δημόσιου τομέα, η Αγροτική Τράπεζα και η 

Εμπορική Τράπεζα, που τα τελευταία χρόνια διατηρούν ένα αρκετά σταθερό 

μερίδιο αγοράς, γύρω στο 10% η καθεμία.  

 

Την πενταετία 2000-2004, παρατηρείται μια μείωση στα μερίδια αγοράς ως 

προς το ενεργητικό των τεσσάρων από τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος (βλ Πίνακα 2.4). Το μερίδιο αγοράς της 

Εθνικής Τράπεζας που είναι και η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα μειώθηκε κατά 

2,4 ποσοστιαίες μονάδες κατά την περίοδο αυτή και διαμορφώθηκε το 2004 

στο 21,2%. Επίσης μειώθηκε και το μερίδιο αγοράς της Άλφα Bank η οποία 
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είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική ελληνική τράπεζα κατά 1,3%. Η Αγροτική Τράπεζα 

φαίνεται να διατηρεί το μερίδιο αγοράς της ενώ η Εμπορική Τράπεζα 

παρουσίασε μείωση του μεριδίου αγοράς της κατά 0,6 %. Εξαίρεση, αποτελεί η 

Eurobank, η οποία παρουσίασε σημαντική αύξηση των μεριδίων αγοράς της 

κατά 4,3 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε στο 13,1% το 2004.  

 

Πίνακας 2.4 Μερίδια Αγοράς των 5 μεγαλύτερων Τραπεζών (Ενεργητικό) ως 

προς το σύνολο των Νομισματικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων*. 

 2000 2002 2004 

Εθνική 23,6 26 21,2 

Άλφα 15,3 14,4 14 

Eurobank 8,8 12,4 13,1 

Αγροτική 8,5 8,9 8,4 

Εμπορική 8,5 8,7 7,9 

* Περιλαμβάνονται τα πιστωτικά ιδρύματα (εκτός της Τράπεζας της Ελλάδος) και τα 
Αμοιβαία Κεφάλαια Διαθεσίμων. 
Πηγές: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Οικονομικές Καταστάσεις και 
Ισολογισμοί Τραπεζών, 2005 και Τράπεζα της Ελλάδος, Μηνιαίο Στατιστικό 
Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, τεύχος 86, Ιούνιος 2005, σελ 70. 
 

Η τελική επίδραση αυτών των μεταβολών στον ανταγωνισμό δεν είναι σαφής. 

Αφενός, ο αυξημένος βαθμός συγκέντρωσης μπορεί να έχει μειώσει τον 

ανταγωνισμό. Αφετέρου, η συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της Εθνικής 

Τράπεζας και η αντίστοιχη διεύρυνση των μεριδίων άλλων τραπεζών μπορεί 

να έχουν οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού. 

 

Ο βαθμός συγκέντρωσης των τραπεζικών συστημάτων στην Ευρώπη, μετά τη 

σημαντική άνοδο που παρουσίασε στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, 

σημείωσε μια περαιτέρω μικρή άνοδο. Συγκεκριμένα, την περίοδο 2000-2004 ο 

μέσος όρος του δείκτη συγκέντρωσης στην EΕ, με βάση το ενεργητικό των 

πέντε μεγαλύτερων ανά χώρα τραπεζών, αυξήθηκε κατά δύο ποσοστιαίες 

μονάδες (2000:51%, 2004:52,9%). Η αύξηση αφορά όλες τις χώρες με 

εξαίρεση την Ισπανία και τη Σουηδία, στις οποίες παρατηρήθηκε μικρή κάμψη 

του βαθμού συγκέντρωσης (ΕΚΤ, 2004). Στην Ελλάδα, ενώ η αυξητική τάση 

που παρατηρήθηκε μέχρι και το 2002 φαίνεται να έχει αντιστραφεί, ο βαθμός 
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συγκέντρωσης παραμένει σχετικά υψηλός, αλλά υπολείπεται σημαντικά από 

αυτόν που καταγράφεται σε ορισμένες άλλες χώρες, όπως η Φινλανδία, το 

Βέλγιο και η Ολλανδία, όπου υπερβαίνει το 80% (Πίνακας 2.5). Παρόμοιες 

εκτιμήσεις για τη συγκέντρωση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος σε 

σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο, προκύπτουν και όταν χρησιμοποιηθεί ο δείκτης Herfindahl, ο οποίος 

λαμβάνει υπόψη του τα μερίδια αγοράς όλων των τραπεζών. Ο δείκτης 

Herfindahl υπολογίζεται ως το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων 

αγοράς όλων των τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε μία χώρα. Το 2003 ο 

δείκτης αυτός για την Ελλάδα ήταν 1.130 έναντι 549 για την ΕΕ που σημαίνει 

ότι στην Ελλάδα υπάρχει σαφώς μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης του 

τραπεζικού συστήματος από τον μέσο όρο στην ΕΕ. 

 

Πίνακας 2.5. Δείκτης Herfindahl και μερίδια αγοράς των 5 μεγαλύτερων 
πιστωτικών ιδρυμάτων στο σύνολο του ενεργητικού για επιλεγμένες χώρες. 
 Δείκτης Herfindahl Μερίδια (%) των 5 μεγαλυτέρων 

τραπεζών στο σύνολο ενεργητικού 
 1998 2001 2004 1998 2001 2004 

Βέλγιο 910 1,587 2,100 63,1 78,3 84,3 

Γερμανία 130 158 178 19,1 20,2 22,1 

Δανία    - 1,119 1,146   - 67,6 67,0 

Ελλάδα 1,170 1,113 1,069 63,4 67,0 65,0 

Ιταλία 210 260 230 25 28,8 26,0 

Ισπανία 490 551 482 44,6 44,9 41,9 

Ολλανδία 1,800 1,762 1,726 81,69 82,5 84,0 

Φινλανδία 2,000 2,240 2,680 86,4 79,5 82,7 

ΕΕ-12* 580 544 600 36 39,1 40,5 

ΕΕ-25**   - 1,185 1,171   - 59,5 59,0 
* Για το 1998 Δεν περιλαμβάνεται η Ελλάδα. 
** Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το 1998. 
Πηγές: ECB: EU Banking Structures, October 2005, ECB: Report on Financial 
Structures, 2002. 
 

Επίσης μια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων άλλαξε ουσιαστικά τη δομή του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στον ιδιωτικό τομέα, η Eurobank που είναι 

η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα εξαγόρασε δύο μικρές τράπεζες (τις Xiosbank και 
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Prime το 1998) και η χρηματοοικονομική εταιρεία Telesis εξαγόρασε μια άλλη 

μικρή τράπεζα τη Δωρική (το 1999). Στον δημόσιο τομέα, η Εθνική Τράπεζα 

συγχωνεύτηκε με την Eθνική Τράπεζα Παρακαταθηκών και Δανείων το 1998. 

Επίσης το 2000, η δεύτερη μεγαλύτερη δημοσίων συμφερόντων τράπεζα (η 

Εμπορική) ιδιωτικοποιήθηκε μερικώς.  Στον πίνακα 2.6 αναφέρονται ορισμένες 

από τις σημαντικότερες εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών που 

πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1996-2001. 

 

Πίνακας 2.6 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις στο Ε.Τ.Σ. 1996-2001. 

Έτος Αγοράστρια Αποκτηθείσα 

1996 Eurobank Interbank 

1997 EKTE 

Πειραιώς 

EΣΤΕ 

Chase Manhattan (δίκτυο Ελλάδας 

1998 Πειραιώς 

 

 

Eurobank 

Εγνατία 

Εθνική 

Μακεδονίας-Θράκης, 

Credit Lyonnais Grece,  

Τράπεζα Χίου 

Aθηνών, Κρήτης 

Κεντρικής Ελλάδος 

ΕΚΤΕ 

1999 Πειραιώς 

Alpha Bank 

Τέλεσις ΑΧΕ 

Eurobank 

Nat, Westminster (δίκτυο Ελλάδος) 

Ιονική 

Δωρική 

Εργασίας 

2001 Eurobank Ergasias 

Μαρφίν ΑΕΠΕΥ 

Τέλεσις Επενδύσεων 

Πειραώς Prime 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή, Διάφορα Έτη. 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολλοί παράγοντες που μπορεί να 

εξηγούν το κύμα των εξαγορών και των συγχωνεύσεων που παρατηρήθηκε 

στο διεθνές τραπεζικό περιβάλλον τη δεκαετία του ’90 και στις αρχές της 

επόμενης. Συνήθως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για  τις 

συγχωνεύσεις ή εξαγορές τραπεζών είναι η παρουσία αυξουσών αποδόσεων 

κλίμακας στην παραγωγή τραπεζικών υπηρεσιών. Όταν το υψηλό πάγιο 
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κόστος διαχέεται σε ένα μεγαλύτερο αριθμό πελατών, το μέσο κόστος 

υποχωρεί. Επίσης υπάρχει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για την «αξία 

της τράπεζας για το μέτοχο» ως αντικειμενικό στόχο της επιχειρηματικής 

τραπεζικής δραστηριότητας (White, 1998). Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές 

που οδηγούν σε ελαχιστοποίηση του μέσου μακροχρόνιου κόστους και 

αξιοποίηση των οικονομιών κλίμακας αποτελούν ένα πρώτης τάξεως εργαλείο 

για τη βελτιστοποίηση της κερδοφορίας και κατά συνέπεια της αξίας της 

τράπεζας για το μέτοχο. Ωστόσο, το μετοχικό κεφάλαιο πολλών ελληνικών 

τραπεζών είναι κατακερματισμένο σε πάρα πολλούς μετόχους, χωρίς κάποιοι 

από αυτούς να μπορούν εύκολα να συγκροτηθούν και να σχηματίσουν 

πλειοψηφίες στις γενικές συνελεύσεις των εταιριών με αποτέλεσμα οι μέτοχοι 

να μην έχουν απόλυτη εξουσία πάνω στα διοικητικά συμβούλια των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο της όχι βέλτιστης μεγέθυνσης 

προκειμένου κάποια ανώτερα διοικητικά στελέχη να αποκομίσουν κάποια 

προσωπικά οφέλη εις βάρος της ευημερίας των μετόχων τους. 

 

Διάγραμμα 2.1. Σχέση Κερδοφορίας-Συγκέντρωσης. 
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Πηγή: Προβόπουλος-Καπόπουλος, 2001. 
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΄Οπως φαίνεται από το Διάγραμμα 2.1, η κερδοφορία (μετρούμενη  ως η 

α

νας άλλος παράγοντας που ερμηνεύει το κύμα των συγχωνεύσεων και των 

ετά την απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος που 

  

αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων) συνδέεται θετικά με το βαθμό 

συγκέντρωσης του τρ πεζικού κλάδου με βάση τα στοιχεία των ευρωπαϊκών 

χωρών για το 1997. 

 

Έ

εξαγορών είναι η προσδοκώμένη εμφάνιση πλεονάζουσας δυναμικότητας ως 

αποτέλεσμα της αξιοποίησης τεχνολογικών καινοτομιών που απαξιώνουν την 

υφιστάμενη υποδομή, τα δίκτυα και τους απασχολούμενους. Αν και η μείωση 

του κόστους μπορεί να επιτευχθεί από τις επιλογές οικονομικών πολιτικών της 

κάθε τράπεζας, όταν υπάρχει κοινή προσπάθεια από περισσότερες τράπεζες 

προς αυτήν την κατεύθυνση παρουσιάζονται σημαντικά πλεονεκτήματα. Κατά 

τη διάρκεια της διαδικασίας εταιρικής ολοκλήρωσης (που ακολουθεί μετά την 

τυπική συγχώνευση), η προσπάθεια εκλογίκευσης της δομής είναι ευκολότερη 

οδηγώντας σε εξοικονόμηση κόστους (Προβόπουλος, Καπόπουλος 2001). Η 

εξάλειψη των υπό-χρησιμοποιούμενων ή αναποτελεσματικών καταστημάτων 

είναι πιο εύκολη κατά τη διάρκεια της εταιρικής ολοκλήρωσης και του 

στρατηγικού αναπροσανατολισμού της προκύπτουσας τραπεζικής οντότητας, 

παρά όταν οι τράπεζες λειτουργούν ξεχωριστά.   

 

Μ

ολοκληρώθηκε το 2000, το τραπεζικό σύστημα έγινε ο κύριος μοχλός 

ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, η δραματική μείωση 

των πραγματικών επιτοκίων καταθέσεων από 6% περίπου το 1998-1999 στα 

σημερινά επίπέδα που πλέον κυμαίνονται σε μηδενικές ή και αρνητικές 

αποδόσεις, έκανε ασύμφορη επενδυτική πολιτική την διατήρηση ρευστότητας 

από τους καταθέτες. Ενώ ως το 2000 ο μεσολαβητικός ρόλος του τραπεζικού 

συστήματος ευνοούσε τους καταθέτες, από το 2000 και έπειτα ευνοούνται οι 

δανειολήπτες. Η χαλαρή νομισματική πολιτική που ασκήθηκε από την ΕΚΤ τα 

τελευταία χρόνια, οδήγησε στη σημαντική μείωση των επιτοκίων καταθέσεων, 

συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο της επενδυτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 
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Διάγραμμα 2.2. Η Εξέλιξη της Αγοράς Δανείων στην Ελλάδα. 

 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Οι Τράπεζες Μοχλός της Ανάπτυξης

ήμερα τα πραγματικά επιτόκια χορηγήσεων είναι ιδιαίτερα χαμηλά (βλ 

πό τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η Τράπεζα της Ελλάδος έβαλε υψηλούς 

  

 

2003. 

 

Σ

Διάγραμμα 2.2) και σε ορισμένες περιπτώσεις αρνητικά: π.χ. το πρώτο 

εξάμηνο του 2005 για βραχυχρόνια επιχειρηματικά δάνεια το επιτόκιο ήταν 

3,6%, μόνο 0,3% πάνω από τον πληθωρισμό και τα τελευταία τρία χρόνια το 

κυμαινόμενο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων είναι πιο κάτω από τον ρυθμό 

αύξησης των τιμών των κατοικιών στην Ελλάδα (Θωμόπουλος, 2005) 

 

Α

στόχους και διαμόρφωσε εποπτικούς κανόνες και μηχανισμούς που 

συνέβαλαν όχι μόνο στον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος και στην 

αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών (13% το 2004) αλλά και 

στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα: πρώτον, να προσφέρονται προϊόντα που να ανταποκρίνονται 

στις διαφορετικές ανάγκες των συναλλασσομένων, δεύτερον, οι τράπεζες να 

είναι σε θέση να εναρμονίσουν τα επιτόκια τους στα χαμηλά επίπεδα της 

ευρωζώνης, και τρίτον, να έχουν επαρκή κεφάλαια για να στηρίξουν τη μεγάλη 

πιστωτική επέκταση προς τον ιδιωτικό τομέα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η 

αύξηση των καταναλωτικών δανείων συνέβαλε κατά 50% στον μέσο ετήσιο 
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ρυθμό ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης (3%) και τα στεγαστικά δάνεια 

χρηματοδότησαν το 69% των επενδύσεων για ιδιωτικές κατοικίες (βλ 

Διάγραμμα 2.3).  

 

Διάγραμμα 2.3 Ζήτηση για στεγαστικά δάνεια σε δις. ευρώ. 

 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Οι Τράπεζες Μοχλός της Ανάπτυξης, 

αρά την εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, δεν εξαλείφθηκαν όλες οι 

1 Στο μικρό μέγεθος των ελληνικών τραπεζών, που δυσχεραίνει τη διεθνή 

2 όστος που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην 

3 α χρονοβόρες διαδικασίες για την επίλυση δικαστικών 

4 ισμούς στη χρήση των δεδομένων του Τειρεσία, γεγονός 

5 ε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες νομική μεταχείριση 

των ελληνικών τραπεζών στον τομέα της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

(leasing).  

2003. 

 

Π

αδυναμίες, οι οποίες εντοπίζονται κυρίως: 

 

ανταγωνιστικότητα τους. 

Στο υψηλό λειτουργικό κ

περιορισμένη χρήση από τις τράπεζες των διατραπεζικών ηλεκτρονικών 

συστημάτων. 

Στις υπέρμετρ

υποθέσεων. 

Στους περιορ

που συγκαλύπτει τους κακοπληρωτές με αποτέλεσμα οι τράπεζες –

αντισταθμιστικά- να επιβαρύνουν με υψηλότερα επιτόκια τους συνεπείς 

δανειολήπτες. 

Στη δυσμενή σ
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Η επιτ

βοήθη άδα να επιτύχει τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης 

την Ε.Ε. «15» την τελευταία δεκαετία. Αυτό αναγνωρίζεται και από διεθνείς 

 

απεζών εξασφαλίζει διαφάνεια και χαμηλό κόστος δανεισμού. Οι δε τράπεζες 

οι ες ς ίε ν

 

τραπεζών είναι συνυφασμένη με 

ν εν γένει πορεία της ελληνικής οικονομίας και μια εξασθένηση της 

π

 

α

υχής τραπεζική διαμεσολάβηση είναι ένας βασικός παράγοντας που 

σε την Ελλ

σ

οργανισμούς, που σημειώνουν ότι οι εμπορικές τράπεζες είναι κυρίαρχος 

κλάδος στον αναπτυσσόμενο χρηματοπιστωτικό τομέα, το δε ενεργητικό τους 

αντιστοιχεί στο 85% του συνόλου του ενεργητικού του χρηματοπιστωτικού 

τομέα. Αν μάλιστα προστεθούν οι χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες, 

καθώς και άλλες εταιρείες που ελέγχονται από τις τράπεζες, το ποσοστό του 

χρηματοπιστωτικού τομέα που ελέγχεται από τις τράπεζες υπερβαίνει το 90%. 

 

Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα έχει κυρίαρχη θέση στις 

χρηματοοικονομικές αγορές αλλά συγχρόνως ο οξύς ανταγωνισμός μεταξύ των

τρ

και  ελεγχόμεν  από αυτέ  εταιρε ς αντιπροσωπεύουν σχεδό  το 40% της 

αξίας των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αποτέλεσμα η 

πορεία του ΧΑ να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των 

οικονομικών αποτελεσμάτων των τραπεζών. 

 

Οι προκλήσεις για τον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα είναι πολλές και 

ιδιαιτέρως σημαντικές καθώς η πορεία των 

τη

καταναλωτικής ίστης ή γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας θα 

μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις επιδόσεις τους. Επίσης το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα οφείλει να επαγρυπνεί και να παρακολουθεί τις 

διεθνείς εξελίξεις καθώς συντελούνται διεθνώς ραγδαίες μεταβολές στα 

χρηματοοικονομικά συστήματα. Σύμφωνα με τις αρχές της Βασιλείας II, η 

εποπτεία δίνει ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στην εκ μέρους των τραπεζών 

αποτελεσματική διαχείριση των αναλαμβανομένων κινδύνων, η εκτίμηση των 

οποίων δεν είναι εύκολη, καθώς καθίστανται όλο και πιο σύνθετα τα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται. Τα νέα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα είναι επιβεβλημένα γιατί θα ενισχύσουν τη 

διαφάνει  και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
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Συγχρόνως το χρηματοπιστωτικό σύστημα εμπλουτίζεται με όλο και 

περισσότερο εξειδικευμένους κανόνες διαφάνειας κα  προστασίας των 

καταθετών-  ώστε οι συναλλασσόμενοι να γνωρίζουν το είδος και το 

μέγεθος των κινδ νων που αναλαμβάνουν. 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με τις τράπεζες παρακολουθεί και 

συμμετέχει στις εξελίξεις και ασκεί προ

ι

επενδυτών

 ύ

ληπτική εποπτεία με επιτυχία, 

ροσαρμοζόμενη ταχύτατα στις νέες προκλήσεις, γεγονός που αναγνωρίζεται 

ι

ά μικρών ιδιωτικών τραπεζών και οδήγησε σε 

ια αύξηση των υποκαταστημάτων. Επίσης κατά την περίοδο 1993-1998 

π

άλλωστε και από διεθνείς οργανισμούς. Αλλά και οι τράπεζες είναι σε 

εγρήγορση ώστε να ανταποκριθούν επιτυχώς στις πολλαπλές κα  αυξανόμενες 

απαιτήσεις. Επιπροσθέτως η στενή συνεργασία μεταξύ της Τράπεζας της 

Ελλάδος, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μελλοντικά της νεοϊδρυθείσας 

Επιτροπής Ιδιωτικής Ασφάλισης εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει όχι μόνο έναν 

υγιή τραπεζικό τομέα αλλά γενικότερα ένα υγιές και δυναμικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα στηρίζοντας έτσι την οικονομική ανάπτυξη της 

Ελλάδας (Θωμόπουλος, 2005). 

 

Η χρηματοοικονομική απελευθέρωση που συντελέστηκε τη δεκαετία του 1990 

επέτρεψε την είσοδο νέων σχετικ

μ

υπήρξε μια μείωση στη συγκέντρωση του εμπορικού τραπεζικού συστήματος 

(Tsionas et al 2003). Από την άλλη πλευρά όμως, η απελευθέρωση του 

χρηματοοικονομικού συστήματος δεν οδήγησε σε σημαντική αύξηση της 

παρουσίας των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα σε όρους αριθμού τραπεζών. 

Φαίνεται ότι οι σημαντικές ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον 

Ελλαδικό χώρο δεν σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα εκτεταμένο δίκτυο στην 

Ελλάδα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ένα αυξανόμενο 

ενδιαφέρον μεγάλων διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών και θεσμικών 

επενδυτών για επιλεκτικές τοποθετήσεις σε εμπορικές τράπεζες. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το ενδιαφέρον της Societé Générale 

για εξαγορά της Γενικής Τράπεζας αλλά και η συμμετοχή της Credit Agricole 
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στο μετοχικό κεφάλαιο της Εμπορικής Τράπεζας2. Αυτό που έχει σημασία είναι 

ότι η προσφορά τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, υπό τις νέες συνθήκες, 

έχουν εντείνει τον διεθνή ανταγωνισμό. 

 

Από την εξέταση της διάρθρωσης του ελληνικού πιστωτικού συστήματος (βλ. 

ίνακας 2.7 Διάρθρωση του Ελληνικού Πιστωτικού Συστήματος 

Πίνακα 2.7) προκύπτει ότι σε σύγκριση με το 2003, το 2004 οι ελληνικές 

εμπορικές τράπεζες εμφάνισαν μικρή μείωση του μεριδίου αγοράς που 

κατείχαν με βάση το ενεργητικό (2004:80,9%, 2003: 84,5%) και τις καταθέσεις 

(2004:81,8%, 2003:82,6%) και ελαφρά άνοδο με βάση τις χορηγήσεις 

(2004:85,1%, 2003:84,5%). Τα αντίστοιχα μεγέθη είναι αντίστροφα όσον 

αφορά τις ξένες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα. 

 

Π

(Μερίδια αγοράς (%) ως προς βασικά μεγέθη του ισολογισμού. 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Έκθεση του διοικητή για το 2004, σελ. 349, 2005. 

ι συνεταιριστικές τράπεζες αύξησαν και κατά το 2004 ελαφρά τα μερίδιά τους, 

ι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΠΟ) εμφάνισαν μικρή αύξηση των μεριδίων 

                                                

 

Ο

τα οποία πάντως παραμένουν μικρά, αφού δεν υπερβαίνουν το 1%. Με βάση 

το ενεργητικό, το μερίδιο των συνεταιριστικών τραπεζών το 2004 έφθασε το 

0,7%, έναντι 0,6% το 2003.  

 

Ο

αγοράς τους με βάση το ενεργητικό (2004:8,4%, 2003:8,0%) και ελαφρά 

 
2 Ο γαλλικός τραπεζικός όμιλος Credit Agricole απέκτησε ποσοστό 11% στην Εμπορική το 
2002 
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μείωση με βάση τις χορηγήσεις (2004:5,1%, 2003:5,2%) και τις καταθέσεις 

(2004:9,2%, 2003:9,4%).  

 

Αναμένεται ότι και τα επόμενα χρόνια οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις θα 

συνεχιστούν όπως θα συνεχιστούν και οι συνασπισμοί στρατηγικών 

συμμαχιών στην ελληνική τραπεζική αγορά. Οι ελληνικές τράπεζες θα 

στοχεύουν στην εξωστρέφεια προς τις ευρωπαϊκές αγορές, και στην επίτευξη 

της κρίσιμης μάζας για επιχειρηματικές πράξεις μεγάλης κλίμακας (π.χ. η 

Eurobank -κατά το τρέχον έτος 2005- επεξεργάζεται σχέδια δημιουργίας 

εκτενούς δικτύου υποκαταστημάτων της στην Πολωνία). Αυτό θα τις επιτρέψει 

να μετριάσουν τα υψηλά κόστη της τεχνολογίας της πληροφορικής όπως και 

στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Οι μικρότερες τράπεζες θα στοχεύουν 

στην εκμετάλλευση τμημάτων της αγοράς προσφέροντας διαφοροποιημένες 

υπηρεσίες σε τοπικούς και περιφερειακούς πελάτες, αλλά είναι αμφίβολο αν θα 

μπορέσουν να επιτύχουν μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων τους λόγω του 

μικρού τους μεγέθους. 

 
2.4 Κερδοφορία και Αποτελεσματικότητα. 

 

Οι παραπάνω εξελίξεις οδήγησαν σε σχετικά μικρές μεταβολές στη διάρθρωση 

των εσόδων (βλ. Διάγραμμα 2.4). Ειδικότερα, σημαντική αύξηση του ποσοστού 

συμμετοχής τους στα οργανικά έσοδα εμφάνισαν τα καθαρά έσοδα από τόκους 

τα οποία παρουσίασαν πολύ σημαντική άνοδο από το 2000 ως το 2004. 

Ειδικότερα ενώ το 2000 αποτελούσαν το 56% περίπου των συνολικών εσόδων 

των τραπεζών, το 2004 έφθασαν στο 74,9%. Επίσης την περίοδο αυτή 

αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασαν και τα έσοδα από προμήθειες. Αυτό ως 

ένα βαθμό, οφείλεται στη μείωση των εσόδων από χρηματιστηριακές πράξεις,  

από περίπου το 20% των συνολικών εσόδων το 2000,  σε  λιγότερο  από  5 %  

το  2004.  Επίσης  τα  τελευταία  έτη, μειώθηκαν σημαντικά και τα έσοδα από 

τίτλους καθώς διαπιστώνεται μια τάση μείωσης στις επενδύσεις των 

αποθεματικών των τραπεζών σε τίτλους δημοσίου και άλλων οργανισμών, 

λόγω της σημαντικής ανόδου της καταναλωτικής πίστης και των στεγαστικών 

δανείων.  
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Οι πρόσφατες εξελίξεις οδήγησαν σε μικρή βελτίωση του δείκτη 

αποτελεσματικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα), ο οποίος 

διαμορφώθηκε στο 61,8% το 2004. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο δείκτης 

αποτελεσματικότητας για τράπεζες ανάλογου μεγέθους στην ΕΕ ήταν 64,4% το 

2003, που σημαίνει ότι η αποτελεσματικότητα τους υπολειπόταν αυτής των 

ελληνικών τραπεζών (Τράπεζα της Ελλάδας, 2005). 

 

Διάγραμμα 2.4 Διάρθρωση Εσόδων Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών 

(Σταθμισμένος Μέσος Όρος)*. 

0%
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2000 2001 2002 2003 2004

Χρονιά

Διάρθρωση Εσόδων Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών

Έσοδα από τόκους Έσοδα προμηθείων
Έσοδα από τίτλους Αποτελέσματα χρημ/κών πράξεων
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης

 
* Με βάση τα στοιχεία ενεργητικού των δέκα μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών 

(Ένωση Ελληνικών Τραπεζών). 

Πηγή: Ίδιοι υπολογισμοί, επεξεργασία αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Τα κέρδη προ φόρων ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων μειώθηκαν σημαντικά 

την πενταετία 2000-2004 και από το 20,7% που ήταν το 2000 περιορίστηκαν 

στο 10,8% κατά το 2004. Αυτή η μεγάλη απόκλιση που παρατηρείται στα 

κέρδη, οφείλεται σε πολλούς παράγοντες οι κυριότεροι από τους οποίους είναι 

οι εξής τρεις:  

• Τα ιδιαίτερα υψηλά κέρδη της περιόδου 1998-2001, που οφείλονταν στη 

μεγάλη άνοδο των διεθνών χρηματιστηρίων και την κινητικότητα των 

κεφαλαίων. 
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• Τα κόστη που προέκυψαν από την ανάγκη προσαρμογής στις επιταγές 

της Ε.Ε. λόγω της ένταξης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. 

• το κόστος της εθελουσίας εξόδου προσωπικού των ετών 2003-2004 

που περιόρισε τα κέρδη των ετών αυτών.  

 

Πίνακας 2.8. Αποτελέσματα χρήσεως Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών (ως % 

του μέσου ενεργητικού). 

  2000 2001 2002 2003 2004 
Πιστωτικοί τόκοι 8,6 6,2 5,1 4,7 4,9 
Χρεωστικοί τόκοι 6,1 3,7 2,7 2 2,1 
Καθαρά έσοδα από τόκους 2,5 2,5 2,4 2,7 2,8 
Έσοδα από λοιπές εργασίες 2,1 1,5 0,9 1 0,9 
Λειτουργικές δαπάνες 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 
Κέρδη προ φόρων 1,9 1,5 0,6 0,9 0,7 
Κέρδη προ φόρων ως 
ποσοστό των ιδίων 
κεφαλαίων 20,7 17,9 8,4 12,8 10,8 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων αποτελεσμάτων 
χρήσεως, 2005. 
 
Ως εκ τούτου, η αποδοτικότητα προ φόρων του συνόλου των εμπορικών 

τραπεζών υποχώρησε και διαμορφώθηκε στο 0,7% του μέσου ενεργητικού το 

2004, έναντι 1,9% το 2000 (βλ Πίνακα 2.8). Ο αντίστοιχος μέσος όρος για την 

ΕΕ το 2003 ήταν 0,7%. Μείωση που υπερβαίνει τις 2 εκατοστιαίες μονάδες (σε 

10,8% το 2004, από 12,8% το 2003) παρουσίασε η αποδοτικότητα προ φόρων 

των ιδίων κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι ο αντίστοιχος δείκτης για την ΕΕ ήταν 

11,1% το 2003. 

 

Αναφορικά με την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων, αξιόλογη 

αύξηση παρατηρήθηκε στο συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΔΚΕ), ο 

οποίος διαμορφώνεται σε σχετικώς υψηλά τόσο σε ατομική όσο και σε 

ενοποιημένη βάση. Ειδικότερα, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας του 

συνόλου των εμπορικών τραπεζών σε μη ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε 

στο 13,46% το 2004, δηλαδή σε υψηλότερα επίπεδα έναντι του 2002 και του 

2003, αλλά πιο χαμηλά συγκριτικά με το 2000 (βλ Διάγραμμα 2.5). Ο 

αντίστοιχος δείκτης στην ΕΕ των 15 για το 2003 ήταν 12,84%. 
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Διάγραμμα 2.5 Εξέλιξη Κεφαλαιακής Επάρκειας των Εμπορικών Τραπεζών. 

 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας, Έκθεση του Διοικητή, 2005. 
 
 

Επίσης ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι η εξέταση του δείκτη παραγωγικότητας 

των εργαζομένων του χρηματοπιστωτικού τομέα όπως αυτός προκύπτει από 

τον λόγο ενεργητικό ανά υπάλληλο. Στον πίνακα 2.9 παρουσιάζεται ο δείκτης 

αυτός για την Ελλάδα και για επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε. και αφορά το 

συνολικό ενεργητικό του εκάστοτε χρηματοπιστωτικού συστήματος και το 

σύνολο των απασχολουμένων σε αυτό κατά τα τελευταία έτη. 

 

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 2.9, όσον αφορά τον δείκτη αυτό οι πιο 

παραγωγικές χώρες φαίνονται να είναι οι βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες 

άλλωστε διαθέτουν ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι 

νότιες χώρες της ΕΕ δεν φαίνεται να έχουν τόσο υψηλή παραγωγικότητα. Η 

Ελλάδα υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου αλλά υπολείπεται 

επίσης και σε σχέση με τις νότιες χώρες της ΕΕ. Ωστόσο η Ελλάδα 

παρουσιάζει υψηλότερη παραγωγικότητα από τις χώρες που πρόσφατα 

προσχώρησαν στην Ε.Ε. όπως η Τσεχία και όπου το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα δεν έχει ακόμα αναπτυχθεί σημαντικά. Επίσης παρατηρείται, ότι 

παρά την μεγάλη απόκλιση της παραγωγικότητας του ελληνικού 
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χρηματοοικονομικού τομέα από τα ευρωπαϊκά επίπεδα, δεν φαίνεται να 

υπάρχει τάση σύγκλισης. 

 

Πίνακας 2.9. Παραγωγικότητα Εργαζομένων στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα. 

 Ενεργητικό / Υπάλληλο (Εκατ. Ευρώ) 

 2001 2002 2003 2004 

Αυστρία 7,69 7,49 8,00 8,72 

Βέλγιο 10,20 10,27 11,26 12,82 

Γαλλία 8,88 8,94 9,40      - 

Γερμανία 8,12 8,45 8,81 9,24 

Δανία 9,36 10,64 11,89 13,84 

Ελλάδα 3,40 3,33 3,49 3,88 

Ιταλία 5,39 5,93 6,28 6,75 

Μεγ. Βρετανία 11,52 11,67 12,33 13,63 

Πορτογαλία 6,34 6,37 6,47 6,55 

Τσεχία 1,82 1,95 1,97 2,24 

Νομισματική Ένωση 12 7,75 8,06 8,59 9,39 

Ε.Ε. 25 7,78 8,07 8,60 9,49 

Πηγή: EU Banking Structures, 2005, υπολογισμοί του ιδίου. 

 

Η ανεπαρκής αύξηση της παραγωγικότητας των απασχολουμένων στο 

ελληνικό χρηματοοικονομικό σύστημα, πρέπει να αναζητηθεί στα διαρθρωτικά 

χαρακτηριστικά του, αλλά και στην αποτυχία αξιοποίησης των νέων, 

καινοτόμων υπηρεσιών όπως η τραπεζική του διαδικτύου (internet banking). Η 

αξιοποίηση τέτοιου είδους υπηρεσιών, αυξάνουν κατακόρυφα την 

παραγωγικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς πρόκειται για 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μέσω των οποίων οι συναλλαγές 

διεκπεραιώνονται χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα, και 

συνεπώς οι τράπεζες αποκομίζουν κέρδη με μηδενικό κόστος. Η θεαματική 

αύξηση της παραγωγικότητας του τραπεζικού τομέα που συντελέστηκε σε 

πολλές βόρειες ευρωπαϊκές χώρες κατά την εξεταζόμενη περίοδο οφείλεται 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην αξιοποίηση τέτοιου είδους εφαρμογών. 
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Συνεπώς οι ελληνικές τράπεζες έχουν ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης της 

παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας τους. 

 
2.5 Πρόσφατες εξελίξεις: Τωρινή Κατάσταση. 

 

Το ενεργητικό του συνόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά αυξήθηκε κατά 9.4% το 

2004 (Πίνακας 2.10) και στο τέλος του έτους αντιστοιχούσε στο 139,5% του 

ΑΕΠ, έναντι 137,4% το 2003. Τα εκτός ισολογισμού στοιχεία σημείωσαν 

αισθητά μεγαλύτερη άνοδο (25,5%), με αποτέλεσμα το σύνολο των εντός και 

εκτός ισολογισμού στοιχείων να ανέλθει στο 402,3% του ΑΕΠ το 2004 από 

362,9% το προηγούμενο έτος. Αναλυτικότερα, το ενεργητικό των ελληνικών 

εμπορικών τραπεζών αυξήθηκε κατά 7,3% το 2004, έναντι 5,8% το 2003. Το 

ενεργητικό των ξένων τραπεζών αυξήθηκε κατά 20,2% το 2004 και τους 

υψηλότερους ρυθμούς κατέγραψαν γενικά οι τράπεζες που είχαν τα 

μεγαλύτερα μερίδια αγοράς. Οι συνεταιριστικές τράπεζες εμφάνισαν και κατά 

το 2004 υψηλό ρυθμό ανόδου του ενεργητικού τους (26,9%).  Τέλος, 

σημαντική αύξηση (16,6% το 2004, έναντι 5,1% το 2003) παρουσίασαν οι 

Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005). 

 

Το 2004, όπως και το 2003, οι χορηγήσεις του συνόλου των τραπεζών 

αυξήθηκαν με υψηλό ρυθμό (17%), ο οποίος υπερέβαινε κατά πολύ το ρυθμό 

ανόδου του ενεργητικού τους. Οι ελληνικές εμπορικές τράπεζες εμφάνισαν 

επίσης υψηλό ρυθμό αύξησης (2004:17,9%, 2003:14,9%), με συνέπεια το 

υπόλοιπο των χορηγήσεων τους να ανέλθει στο 62,7% του ενεργητικού τους 

το 2004, από 57,1% το 2003. Ως κύριοι παράγοντες αυτής της εξέλιξης 

θεωρούνται ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η 

αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και η έντονη στροφή τους 

προς τη χρηματοδότηση των νοικοκυριών, η οποία ευνοήθηκε από την 

απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης και την πτώση των επιτοκίων. 

 

Τα ίδια κεφάλαια του συνόλου των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 

4,7% το 2004, έναντι 7,6% το 2003. Ειδικότερα, τα ίδια κεφάλαια των 
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ελληνικών εμπορικών τραπεζών σημείωσαν άνοδο κατά 4,3% το 2004 

(2003:9,4%), η οποία είναι χαμηλότερη από την αύξηση του ενεργητικού τους, 

με αποτέλεσμα τα ίδια κεφάλαια να αποτελούν το 6,7% του ενεργητικού τους 

στο τέλος του 2004, έναντι 6,9% το 2003. Σημειώνεται ότι από διαθέσιμα 

στοιχεία για τις τράπεζες της ΕΕ προκύπτει ότι τα ίδια κεφάλαια των 

εμπορικών τραπεζών, ως ποσοστό του ενεργητικού τους, είναι χαμηλότερα 

των ελληνικών. Ή αλλιώς ο δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης (ξένα προς 

ίδια κεφάλαια) των τραπεζών του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος, είναι 

χαμηλότερος συγκριτικά με μια ενδεικτική ευρωπαϊκή τράπεζα. 

 

Πίνακας 2.10 Βασικά Μεγέθη Ισολογισμών Ελληνικών τραπεζών: 2003, 2004. 

(εκατοστιαία μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους) 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, Έκθεση του Διοικητή για το 2004, σελ. 348, 2005 

 

Οι καταθέσεις στο σύνολο του πιστωτικού συστήματος αυξήθηκαν κατά 14% 

το 2004 έναντι 9,6% το 2003. Αν όμως στις καταθέσεις προστεθούν και οι 

συμφωνίες επαναγοράς (repos), που ουσιαστικά δεν διαφέρουν από τις 

καταθέσεις, η άνοδος περιορίζεται στο 10,5%. Οι ελληνικές εμπορικές 

τράπεζες εμφάνισαν αύξηση των καταθέσεών τους κατά 12%, ή 8% αν 

συνυπολογιστούν και τα repos. 

 

Οι ευνοϊκές εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα που συντελέστηκαν τα 

τελευταία χρόνια – με εξαίρεση τη σημαντική επιδείνωση της κερδοφορίας των 

τραπεζών κατά το 2002 – συνεχίστηκαν κατά το 2004 και κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2005 όπου οι κυριότερες τράπεζες παρουσίασαν θεαματική 

αύξηση κερδοφορίας. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί ο όμιλος της Εθνικής 

Τράπεζας που παρουσίασε αύξηση 62,2% στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του 
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κατά το πρώτο εξάμηνο του 2005, σημαντικά πάνω από τις προβλέψεις. 

Επίσης η Alpha Bank, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα μετά την Εθνική 

Τράπεζα, παρουσίασε αύξηση κερδών κατά 7,2% το πρώτο εξάμηνο του 2005. 

Ο κυριότερος παράγοντας που συνέβαλε στην αύξηση της κερδοφορίας των 

τραπεζών ήταν η ταχεία πιστωτική επέκταση, ιδίως στον τομέα της 

καταναλωτικής πίστης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα ορισμένων τραπεζών 

επιβαρύνθηκαν σημαντικά το 2004 από έκτακτους παράγοντες, όπως η 

εφαρμογή προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου του προσωπικού και η αύξηση 

των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, με επακόλουθο τον περιορισμό 

των καθαρών κερδών και της αποδοτικότητας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων 

αυτών των τραπεζών. 

 

Παρά την ένταση του ανταγωνισμού και τη μείωση του περιθωρίου επιτοκίων 

χορηγήσεων και καταθέσεων, η σχέση των καθαρών εσόδων από τόκους 

προς το μέσο ενεργητικό παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη το 2004 (Τράπεζα 

της Ελλάδος, 2005). Στην εξέλιξη αυτή συνετέλεσε η αύξηση της συμμετοχής 

των δανείων, ιδίως των καταναλωτικών δανείων, που παρουσιάζουν 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους αλλά και υψηλότερο κίνδυνο, και η 

συνεχιζόμενη μείωση της συμμετοχής των ομολόγων του Δημοσίου στο 

χαρτοφυλάκιο των τραπεζών.  

 

Μετά την πτωτική πορεία των κερδών την περίοδο 2000-2002 - που ήταν ως 

ένα βαθμό αναμενόμενη, λόγω των υπερβολικών κερδών των τραπεζών κατά 

το 1999, έτος κατά το οποίο οι τράπεζες αποκόμισαν σημαντικά κέρδη λόγω 

των χρηματιστηριακών υπεραξιών, και του διαμεσολαβητικού ρόλου που 

διαδραμάτισαν σε αγοραπωλησίες χρηματοοικονομικών προϊόντων – η 

ανάκαμψη της οργανικής κερδοφορίας των τραπεζών που ξεκίνησε το 2003 

συνεχίστηκε το 2004 και σύμφωνα με τις ενδείξεις θα συνεχιστεί για τρίτη 

συνεχόμενη χρονιά το 2005. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη των ελληνικών 

εμπορικών τραπεζών αυξήθηκαν κατά 7,6% το 2004 σε σχέση με το 2003, ενώ 

σε επίπεδο ομίλων η αύξηση ανήλθε σε 20,5%. Ωστόσο, τα αυξημένα έκτακτα 

έξοδα, λόγω του κόστους της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού ορισμένων 
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τραπεζών, περιόρισαν σημαντικά τα κέρδη των τραπεζών και των τραπεζικών 

ομίλων. 

 

Από την εξέταση των ελληνικών εμπορικών τραπεζών το 2004 (Πίνακας 2.10) 

προκύπτει ότι η αύξηση της οργανικής κερδοφορίας οφείλεται στην άνοδο των 

ακαθάριστων εσόδων (6,2%) με ρυθμό ταχύτερο από εκείνο των λειτουργικών 

δαπανών (5,4%). Ειδικότερα, στην αύξηση των ακαθάριστων εσόδων 

συνετέλεσε κυρίως η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 7.1% 

και σε μικρότερο βαθμό, των εσόδων από λοιπές (μη τοκοφόρες) εργασίες 

κατά 3,5% (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005). 

 

Όσον αφορά τα καθαρά έσοδα από τόκους, οι πιστωτικοί τόκοι αυξήθηκαν 

κατά 7% και με οριακά χαμηλότερο ρυθμό (6,9%) οι χρεωστικοί, οι οποίοι ως 

απόλυτο μέγεθος είναι πολύ μικρότεροι των πιστωτικών. Ο βασικός λόγος της 

ανόδου των πιστωτικών τόκων είναι η συνεχιζόμενη ταχεία πιστωτική 

επέκταση,  ιδίως  προς  τα  νοικοκυριά  και τις  μικρομεσαίες  επιχειρήσεις, που  

υπεραντιστάθμισε τη μικρή μείωση του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων το 2004. 

Αντίθετα, πτωτικά επέδρασε στα έσοδα από τόκους η σημαντική μείωση του 

χαρτοφυλακίου χρεογράφων των τραπεζών. Η μικρότερη, σε σχέση με την 

αύξηση των καταθέσεων και των repos (8% το 2004), άνοδος των χρεωστικών 

τόκων οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των συμφωνιών επαναγοράς, στις 

οποίες οι τράπεζες προσφέρουν υψηλότερα επιτόκια συγκριτικά με εκείνα των 

καταθέσεων αντίστοιχης διάρκειας. Οι εξελίξεις αυτές, δεν επηρέασαν το 

καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ο δείκτης υπολογίζεται ως ο λόγος των 

καθαρών εσόδων από τόκους προς το σύνολο του μέσου ενεργητικού), το 

οποίο διατηρήθηκε στο 2,8%. 

 

Ωστόσο αν παρατηρήσουμε την πορεία του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου 

από το 1997 ως το 2003, διαφαίνεται μια διαχρονική αυξητική τάση (βλ 

Διάγρραμμα 2.6). Ειδικότερα το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στη διάρκεια του 

1997 κυμάνθηκε μεταξύ του 2,2% και 2.3%. Έπειτα αυξήθηκε κατά τα έτη 

1998, 1999 και 2002 με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στο 2,8% κατά τα έτη 

2003 και 2004. Η αύξηση του δείκτη αυτού, παρέχει ενδείξεις για ύπαρξη 
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μονοπωλιακών δυνάμεων που επιτρέπουν στις κυρίαρχες τράπεζες της 

αγοράς, να αυξήσουν τα κέρδη τους, εκμεταλλευόμενες της θέσεως τους στην 

αγορά. Επίσης η αύξηση των εσόδων από τόκους που συντελέστηκε κατά την 

πενταετία 2000-2004 (Διάγραμμα 2.4) οφείλεται κυρίως σε αυτή την αύξηση 

του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου. 

 

Διάγραμμα 2.6 Εξέλιξη καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου, αποδοτικότητας 

ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων των ελληνικών εμπορικών τραπεζών. 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας. Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2003.. 

 

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες σημείωσαν σημαντική άνοδο (7,7%) κατά 

το 2004, η οποία αντανακλά την προσπάθεια των ελληνικών πιστωτικών 

ιδρυμάτων για επέκταση των εργασιών τους στους τομείς της επενδυτικής και 

προσωπικής τραπεζικής. Μεγαλύτερη άνοδο (24%) παρουσίασαν τα «λοιπά» 

έσοδα, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τοποθετήσεις 

σε μετοχικούς τίτλους και συμμετοχές (βλ Πίνακα 2.11). Αντίθετα, τα έσοδα 

από χρηματοοικονομικές πράξεις εμφάνισαν πτώση (-28,7%), η οποία 

οφείλεται στον περιορισμό του χαρτοφυλακίου τίτλων, αλλά και την ανατίμηση 

του ευρώ έναντι των άλλων νομισμάτων και κυρίως του δολαρίου ΗΠΑ. 

Επισημαίνεται πάντως ότι οι δύο τελευταίες κατηγορίες εσόδων έχουν σχετικά 

μικρή συμμετοχή στα ακαθάριστα έσοδα των τραπεζών. 
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Τα λειτουργικά έξοδα εμφάνισαν συγκρατημένη άνοδο (5,4%). Οι δαπάνες 

προσωπικού αυξήθηκαν κατά 6,8%, αποτελώντας το 59,1% των λειτουργικών 

εξόδων, έναντι 58,3% το 2003. Μικρότερες αυξήσεις κατέγραψαν οι 

αποσβέσεις (2,1%) και τα «λοιπά» έξοδα (3,8%), με αποτέλεσμα να 

περιοριστούν ελαφρά ως ποσοστό των λειτουργικών εξόδων. 

 

Σημαντική αύξηση (28,7%) σημείωσαν το 2004 οι ακαθάριστες προβλέψεις. Η 

εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις αυξημένες προβλέψεις από 

ορισμένες    τράπεζες,    στην    αύξηση   της    κερδοφορίας   τους   και   στους 

 

Πίνακας 2.11 Αποτελέσματα Χρήσεως Ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών και 

Ομίλων. (εκατοστιαία μεταβολή έναντι του προηγούμενου έτους). 

 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, επεξεργασία στοιχείων αποτελεσμάτων 

χρήσεως, Έκθεση του Διοικητή για το έτος 2004. 

 

αναλαμβανόμενους κινδύνους στην παρούσα φάση του οικονομικού κύκλου. Η 

σημαντική αυτή αύξηση των προβλέψεων αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς το 

περιθώριο ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που ενδέχεται να 

προκύψουν από την αυξημένη πιστωτική επέκταση δεν θα πρέπει να 
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εξαντλείται μόνο στην αξιοποίηση της φορολογικής ελάφρυνσης του 1% που 

παρέχει η ελληνική νομοθεσία (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005). 

 

Όσον αφορά τους τραπεζικούς ομίλους, τα ενοποιημένα αποτελέσματα τους 

ήταν καλύτερα από τα αντίστοιχα των τραπεζών, καθώς τα κέρδη προ φόρων 

αυξήθηκαν κατά 9.9%, αντανακλώντας τη γενικά υψηλότερη άνοδο των 

κερδών των θυγατρικών τους. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,1% με 

ρυθμό αισθητά χαμηλότερο από αυτόν των ακαθάριστων εσόδων (11,2%), και 

κατά συνέπεια βελτιώθηκε ο δείκτης αποτελεσματικότητας, ο οποίος 

διαμορφώθηκε στο 61,5% έναντι 64,4% το 2003. Παρατηρείται ότι ο δείκτης 

αποτελεσματικότητας για τους τραπεζικούς ομίλους της ΕΕ ήταν 62,9%, 

δηλαδή καλύτερος του αντίστοιχου ελληνικού (για το 2003).  

 

Σε ελαφρά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με το 2003, αλλά και σε σχέση με τις 

τράπεζες, διαμορφώθηκε το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο των τραπεζικών 

ομίλων (2004:3,0%, 2003:2,9%). Υψηλότερη επίσης σε σχέση με τις τράπεζες 

διατηρήθηκε τόσο η αποδοτικότητα προ φόρων του ενεργητικού τους 

(2004:1,0%, 2003:1,0%) όσο και η αποδοτικότητα προ φόρων των ιδίων 

κεφαλαίων τους (2004:16,1, 2003:16,5%). Σημειώνεται ότι το 2003 στην ΕΕ η 

αποδοτικότητα προ φόρων του ενεργητικού ήταν 0,8% και η αποδοτικότητα 

προ φόρων των ιδίων κεφαλαίων 13,7%.  

 
2.6   Αποτελεσματικότητα των Ελληνικών τραπεζών: Επισκόπηση της 

Εμπειρικής βιβλιογραφίας. 
 

Το ευρωπαϊκό και γενικότερα το διεθνές περιβάλλον, εντός του οποίου 

δραστηριοποιούνται και οι ελληνικές τράπεζες, χαρακτηρίζεται τα τελευταία έτη 

από την περαιτέρω ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών, τις 

συνεχιζόμενες, αν και με βραδύτερο ρυθμό, εξαγορές και συγχωνεύσεις, τη 

διεύρυνση του φάσματος των προσφερόμενων υπηρεσιών, τη διεθνοποίηση 

των εργασιών και τη στροφή προς τη λιανική τραπεζική. Οι τάσεις αυτές 

παρατηρούνται υπό συνθήκες αυξανόμενου ανταγωνισμού και ιστορικά 

χαμηλών επιτοκίων. 
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Οι Ελληνικές τράπεζες εφάρμοσαν πολιτικές αναδιάρθρωσης ούτως ώστε να 

γίνουν πιο αποτελεσματικές και να αποκτήσουν ένα μέγεθος που θα τις 

επέτρεπε να αυξήσουν ή να διατηρήσουν τα μερίδια αγορών τους, να 

διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές και 

να εκμεταλλευτούν πιθανές οικονομίες κλίμακας. Κινούμενες προς αυτήν την 

κατεύθυνση, ως τα μέσα της δεκαετίας του 1990 πολλές Ελληνικές τράπεζες 

αναμίχθηκαν σε Συγχωνεύσεις και Εξαγορές. Οι περισσότερες από αυτές 

συνέβησαν στην εγχώρια αγορά και εκτός από τράπεζες αφορούν και μη-

τραπεζικούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Μερικά μεγάλα πιστωτικά 

ιδρύματα απορρόφησαν κάποιες θυγατρικές εταιρίες τους με σκοπό την 

αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων τους και τη μείωση των λειτουργικών 

εξόδων. Επίσης πολλές τράπεζες προώθησαν τις στρατηγικές συμμαχίες τους 

με μεγάλους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς προκειμένου να επωφεληθούν από 

την τεχνογνωσία τους, το εκτεταμένο δίκτυο υποκαταστημάτων τους και την 

παρουσία τους στις διεθνείς αγορές (Kamberoglou et al 2005). Ορισμένες 

ελληνικές τράπεζες επίσης επέκτειναν τις επιχειρήσεις τους σε χώρες των 

Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό έγινε είτε με την ίδρυση 

θυγατρικών τους εταιριών είτε με την εγκατάσταση υποκαταστημάτων τους ή 

ακόμη και με εξαγορές ξένων τραπεζών. 

 

Την ίδια περίοδο, οι ελληνικές τράπεζες έκαναν σημαντικά βήματα για να 

βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα τους εγκαθιστώντας μοντέρνα 

πληροφοριακά συστήματα, μειώνοντας τα λειτουργικά τους κόστη και 

βελτιώνοντας την οργανωτική δομή τους, ενώ ταυτόχρονα επέκτειναν το εύρος 

των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών τους. 

 

Επίσης οι ελληνικές τράπεζες εστίασαν την προσοχή τους στο δίκτυο των 

υποκαταστημάτων τους και τα εναλλακτικά κανάλια διανομής. Τα 

υποκαταστήματα προσφέρουν το πλεονέκτημα της φυσικής εγγύτητας στους 

πελάτες. Ωστόσο όμως η διατήρηση ενός εκτεταμένου δικτύου 

υποκαταστημάτων συνεπάγεται υψηλά λειτουργικά κόστη, με αρνητικές 

επιπτώσεις για την αποτελεσματικότητα της τράπεζας. Στη λύση του 
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προβλήματος αυτού συμβάλει η χρήση νέων, τεχνολογικά προηγμένων, 

υπηρεσιών όπως είναι τα ATM, οι τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρονται 

μέσω τηλεφώνου και η τραπεζική μέσω του διαδικτύου. Κατά την διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990, ο αριθμός των τραπεζικών υποκαταστημάτων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκε, από 1.529 το 1990 σε 3.004 

το 2000 και 3.403 το 2001, αντανακλώντας κυρίως το χαμηλό αριθμό των 

υποκαταστημάτων στο παρελθόν. Επιπροσθέτως, οι νέες τεχνολογίες άλλαξαν 

τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται και λειτουργούν τα τραπεζικά 

υποκαταστήματα, ευνοώντας την λειτουργία μικρών υποκαταστημάτων με 

λιγότερους αλλά πιο εξειδικευμένους υπαλλήλους που ανταποκρίνονται στις 

ανάγκες τις πελατείας τους και επιτυγχάνουν συχνά τους στόχους για 

προωθήσεις των τραπεζικών προϊόντων που θέτουν οι ηγεσίες τους. 

 

Το μέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων παραμένει συγκριτικά μικρό 

για τα διεθνή δεδομένα. Ειδικότερα, στις 150 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 

τράπεζες περιλαμβάνονται μόνο έξι ελληνικές, εκ των οποίων μόνο οι δύο 

βρίσκονται στις πρώτες 100. Σε παγκόσμιο επίπεδο, στις 100 μεγαλύτερες 

τράπεζες δεν περιλαμβάνεται καμία ελληνική, ενώ στις 150 μόνο μία. Η θέση 

που καταλαμβάνουν οι ελληνικές τράπεζες στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια 

κατάταξη θεωρείται αναμενόμενη, αν ληφθούν υπόψη το σχετικά μικρό 

μέγεθος της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς και η περιορισμένη 

διεθνοποίηση των εργασιών τους. Σηματοδοτεί όμως τις μεσοπρόθεσμες 

δυνατότητες και επιδιώξεις τους, οι οποίες εστιάζονται στην ανάδειξή τους σε 

ισχυρές περιφερειακές τράπεζες στην περιοχή των Βαλκανίων με ταυτόχρονη 

παρουσία σε μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά κέντρα. 

 

Στην Ευρώπη, όλες οι μεγάλες τράπεζες λειτουργούν σε έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον (J.A. Bikker & K. Haaf, 2001). Εξαιρέσεις αποτελούν η Φινλανδία, 

η Νορβηγία και η Ισπανία με τιμές του δείκτη Herfindahl γύρω στο 0,7. Ο 

Ανταγωνισμός ανάμεσα στις μικρότερες τράπεζες είναι αδύναμος στην 

Ελλάδα, τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και περιορισμένος στη Γαλλία, τη 

Γερμανία, την Ισπανία και την Ελβετία. Γενικά ο Ανταγωνισμός φαίνεται να 

είναι πιο αδύναμος σε μη Ευρωπαϊκές χώρες. Στις Η.Π.Α., τον Καναδά και την 
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Αυστραλία για παράδειγμα, ο δείκτης Herfindahl κυμαίνεται ανάμεσα στο 0,5 

και το 0,7, ενώ στην Ευρώπη από 0,7 ως 0,9. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν και άλλες χώρες με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα 

όπως η Νέα Ζηλανδία και η Νότιος Κορέα. Στην Ελλάδα, τη Δανία, την 

Ολλανδία και την Ελβετία εντοπίζονται οι υψηλότεροι δείκτες συγκέντρωσης. 

Στις χώρες αυτές οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες καταλαμβάνουν τα δύο τρίτα 

της αγοράς σε όρους ενεργητικού (assets).  Η Ελβετία έχει τον πιο υψηλό 

δείκτη Herfindahl, γεγονός που είναι αξιοσημείωτο, δεδομένου του μεγάλου 

αριθμού τραπεζών στην χώρα αυτή. Επίσης η συγκέντρωση φαίνεται να είναι 

χαμηλή στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Η.Π.Α., 

όπου οι μεγαλύτερες τρεις τράπεζες έχουν αθροιστικά μικρότερο ποσοστό από 

το ένα τρίτο του συνολικού ενεργητικού. 

 

Η δομή του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού τομέα άλλαξε κατά την διάρκεια  των 

ετών 1980-2004, κυρίως για λόγους προσαρμογής στις εγχώριες νομοθεσίες 

και στις διαρθρωτικές αλλαγές του χρηματοοικονομικού τομέα που 

προβλεπόταν για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ. Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ 

ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Σ’ αυτό 

έχουν συντελέσει και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις που παρατηρήθηκαν 

διεθνώς, αλλά και η προσπάθεια εξορθολογισμού και προσαρμογής της δομής 

των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των επιμέρους χωρών στα νέα 

δεδομένα που προέκυψαν από τη δημιουργία της ΟΝΕ. Πιο συγκεκριμένα την 

περίοδο 2000-2003 ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνται στα κράτη-μέλη της ΕΕ μειώθηκε κατά 1.000 περίπου 

(2000:8.433, 2003:7.444). Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι η μείωση αυτή 

οφείλεται κατά το ήμισυ στη Γερμανία και αφορά ως επί το πλείστον 

συνεταιριστικές και αποταμιευτικές τράπεζες, τοπικού κυρίως χαρακτήρα (ΕΚΤ, 

2004). Ωστόσο στην Ελλάδα ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε 

το 2004, κυρίως λόγω της εγκατάστασης υποκαταστημάτων τραπεζών από 

χώρες της ΕΕ, και γενικότερα τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ελαφρώς 

ανοδική τάση, με μικρές διακυμάνσεις. 
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Ο μικρότερος ρόλος που διαδραματίζουν οι παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες 

και η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών (corporate finance, investment banking, 

συμβουλευτικές υπηρεσίες, στήριξη σε συγχωνεύσεις και εξαγορές) 

μετατοπίζουν τον ανταγωνισμό από τις μεσολαβητικές εργασίες στα ρευστά 

διαθέσιμα μιας οικονομίας προς τη μεσολάβηση σε άλλες μορφές 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Αλεξάκης et al, 1995). Επίσης, αυτό σημαίνει 

ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μπορούν να αναπτύσσουν νέα 

καινοτόμα εργαλεία παρέμβασης στην αγορά αποκτούν ως εκ τούτου, 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Ιδιαίτερα εμφανής είναι η 

τάση της μετατόπισης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στην καινοτομική 

ικανότητα των ιδρυμάτων, όσον αφορά το φαινόμενο της τιτλοποίησης 

(securitisation) των τραπεζικών υπηρεσιών, που επηρεάζει τις πηγές των 

τραπεζικών κερδών, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν, τις παραδοσιακές 

σχέσεις τράπεζας-πελατείας και τις στρατηγικές των τραπεζών.  

 

Η εισαγωγή των νέων αυτών εργαλείων στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

μετατοπίζει την έμφαση στις προμήθειες που προϋποθέτουν και την 

απομάκρυνση των τραπεζών από τις παραδοσιακές εργασίες. Για την ελληνική 

πραγματικότητα, η ανάπτυξη αυτών των εργασιών είχε ιδιαίτερη σημασία για 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο παρελθόν, δεδομένου ότι οι εργασίες αυτές 

δεν υπόκεινται στις υψηλές δεσμεύσεις που επιβάλλονταν από την Κεντρική 

Τράπεζα στις καταθέσεις και που περιόριζαν σημαντικά τα περιθώρια κέρδους 

των τραπεζών. 

 

Για του λόγους αυτούς, ένα από τα πιο πιθανά σενάρια είναι ότι η 

φιλελευθεροποίηση της χρηματοοικονομικής αγοράς θα συνδεθεί 

μακροπρόθεσμα με την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας των ελληνικών 

τραπεζών με τραπεζικά ιδρύματα άλλων χωρών, ιδιαίτερα σε νέες μορφές 

υπηρεσιών. Επίσης διαπιστώνεται έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους αλλοδαπών 

πιστωτικών ιδρυμάτων να συμμετέχουν με ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο στο 

μετοχικό κεφάλαιο ελληνικών τραπεζών, γεγονός που εξυπηρετεί τα 

συμφέροντα των ελληνικών τραπεζών ιδιαίτερα όταν τέτοιου είδους κινήσεις 

συνοδεύονται και από μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομιών. 
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Τα τελευταία χρόνια, η αναζήτηση νέων πηγών κερδοφορίας, οδήγησε τις 

ελληνικές τράπεζες στην επέκταση του δικτύου καταστημάτων τους σε πολλές 

χώρες των Βαλκανίων. Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλαν και οι αθρόες 

άμεσες ξένες επενδύσεις που πραγματοποίησαν έλληνες επιχειρηματίες στις 

εν λόγω χώρες. Ωστόσο το 2004, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 

προχώρησαν σε μια επανεξέταση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό. 

Έτσι, παρατηρείται μία τάση αναδίπλωσης των ελληνικών τραπεζών από 

αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται επί σειρά ετών με οριακά 

αποτελέσματα και επέκτασης τους σε αγορές που προσφέρουν υψηλότερες 

αποδόσεις και χαρακτηρίζονται από καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του 2004 και στις αρχές του 2005 ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε στην επέκταση των ελληνικών τραπεζών στη Βαλκανική, είτε 

με νέες εξαγορές και αύξηση των ειδικών συμμετοχών σε θυγατρικές τους, είτε 

με την περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων τους. Διαφαίνεται λοιπόν ότι η 

περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης γενικότερα θα 

αποτελέσει και στο μέλλον το βασικό πεδίο επέκτασης της δραστηριότητας των 

ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό (Τράπεζα της Ελλάδος, 2005). 

 

Προηγούμενες εργασίες που ασχολήθηκαν με την Ελληνική Τραπεζική 

καταλήγουν σε αντικρουόμενα συμπεράσματα αναφορικά με τις οικονομίες 

κλίμακας. Οι Karafolas και Mantakas (1996) χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 11 

τραπεζών για την περίοδο 1980-1989, δεν διαπίστωσαν σημαντικές οικονομίες 

κλίμακας, παρόλο που στα λειτουργικά κόστη προέκυψαν στατιστικά 

σημαντικές οικονομίες κλίμακας. Αυτό δείχνει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν 

έχουν επιτύχει το άριστο μέγεθος, στο οποίο επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση 

του μέσου λειτουργικού κόστους. 

 

Οι Eichengreen and Gibson (2001) ερευνώντας την κερδοφορία 25 Ελληνικών 

τραπεζών για την περίοδο 1993-1998 βρήκαν αποδείξεις για μία 

«κωδωνοειδή» σχέση ανάμεσα στην κερδοφορία και το μέγεθος της τράπεζας 

(βλ Διάγραμμα 2.7). Η κερδοφορία αρχικά αυξάνεται και έπειτα μειώνεται 
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αυξανομένου του μεγέθους μιας τράπεζας. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα τους 

δηλώνουν  ότι  όταν  η  κερδοφορία   μετράται  με  το  μέγεθος  του  λόγου  της  

απόδοσης του ενεργητικού (ROA), οι οικονομίες κλίμακας εξαντλούνται 

περίπου στο μέσο μέγεθος των τραπεζών του δείγματος, το οποίο είναι πολύ 

μικρό για τα ευρωπαϊκά και διεθνή δεδομένα. Από την άλλη πλευρά, όταν η 

κερδοφορία μετράται με το λόγο της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE), οι 

εκτιμήσεις τους δηλώνουν ότι σε όλα τα μεγέθη τραπεζών μπορούν να 

επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. 

 

Διάγραμμα 2.7 Σχέση Κερδοφορίας – Μεγέθους των Ελληνικών Τραπεζών 

Κερδοφορία Ελληνικών Τραπεζών
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Ο Gibson (Gibson, 2005) χρησιμοποιώντας στοιχεία από ελληνικές τράπεζες 

και για την περίοδο 1993-2003, και χρησιμοποιώντας οικονομετρικές μεθόδους 

κατέληξε σε κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον, είναι πλέον σαφές 

ότι ο βαθμός συγκέντρωσης στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα έφθασε στο 

κατώτερο σημείο του στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας και έκτοτε 

αυξάνεται ελαφρά. Η επίδραση όμως στον ανταγωνισμό δεν είναι απόλυτα 

σαφής. Μολονότι η αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης συνήθως συνδέεται με 

μείωση του ανταγωνισμού, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι παράλληλα 

περιορίστηκε η δεσπόζουσα θέση στην αγορά την οποία κατείχε μία 

συγκεκριμένη τράπεζα, ενώ ορισμένες άλλες τράπεζες αύξησαν ουσιωδώς τα 

μερίδια αγοράς τους έτσι ώστε να μπορούν και αυτές να παίξουν σημαντικό 

ρόλο. Από την οικονομετρική ανάλυση διαπιστώνεται ότι ο βαθμός 

συγκέντρωσης σχετίζεται θετικά με την κερδοφορία (ακόμη και όταν 
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συμπεριληφθούν στην εξίσωση τα μερίδια αγοράς). Επιπλέον, η αύξηση του 

μεριδίου αγοράς αυξάνει την κερδοφορία. Υπάρχουν όμως και ενδείξεις ότι οι 

τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα χρησιμοποιούν την ισχύ τους στην 

αγορά για να μειώσουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και όχι τόσο για να 

αυξήσουν τα κέρδη τους. Επίσης, από την ανάλυση προκύπτει ότι οι τράπεζες 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη τους 

μόνο αυξάνοντας το μέγεθός τους. Ενώ η σχέση μεταξύ κερδοφορίας και 

μεγέθους εξακολουθεί να παρουσιάζεται μη γραμμική και "κωδωνοειδής", το 

σημείο καμπής είναι πολύ πιο κοντά στο μικρότερο μέγεθος τράπεζας του 

δείγματος. Αυτό σημαίνει ότι το τμήμα της καμπύλης μεγέθους-κερδοφορίας 

που έχει σημασία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι αυτό που έχει 

καθοδική κλίση - με άλλα λόγια η αύξηση του μεγέθους δεν βελτιώνει την 

κερδοφορία (εφόσον όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν σταθεροί). Αυτό 

ενδεχομένως υποδηλώνει ότι οι τράπεζες δεν έχουν επωφεληθεί από 

οικονομίες κλίμακας, πράγμα που εν μέρει εκπλήσσει, δοθέντος του μικρού 

μεγέθους των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, η αύξηση του μεγέθους αποτελεί 

αναγκαία μεν, όχι όμως και ικανή συνθήκη για την αξιοποίηση των οικονομιών 

κλίμακας. Εξάλλου, η αύξηση του μεγέθους προσφέρει ευκαιρίες για 

αξιοποίηση οικονομιών εύρους υπηρεσιών (συνέργειες), κάτι το οποίο δεν 

επιχειρήθηκε να μετρηθεί στη μελέτη. Τέλος, οι διαφορές μεταξύ τραπεζών του 

δημόσιου τομέα και ιδιωτικών τραπεζών τείνουν να εξαλειφθούν, καθώς τα 

χαρακτηριστικά των τραπεζών του δημόσιου τομέα έχουν συγκλίνει προς 

εκείνα των ιδιωτικών. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν είναι 

στατιστικά σημαντική η "ψευδομεταβλητή" του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που 

έχει περιληφθεί στις παλινδρομήσεις, υποδηλώνει ότι ο τρόπος λειτουργίας 

των τραπεζών του δημόσιου τομέα έχει προσεγγίσει περισσότερο τον τρόπο 

λειτουργίας των ιδιωτικών τραπεζών, στο πλαίσιο των διαφόρων διοικητικών 

μεταβολών που συνόδευσαν την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

Οι Αθανάσογλου και Μπρισίμης (2004) εξετάζουν τις συγχωνεύσεις και 

εξαγορές (Σ&Ε) που άρχισαν να πραγματοποιούνται στην ελληνική τραπεζική 

αγορά από το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας του 1990. Ειδικότερα διερευνούν 

την επίδραση των Σ&Ε στην αποτελεσματικότητα κόστους και κερδών των 
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τραπεζών. Για το σκοπό αυτό αναλύονται οι χρηματοοικονομικοί δείκτες με 

τρεις μεθόδους που είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους. Διερευνάται επίσης η 

ύπαρξη οικονομιών κλίμακας στην τραπεζική αγορά και η αξιοποίησή τους 

λόγω των Σ&Ε. Στην περίοδο πριν από τις Σ&Ε (1994-97), οι ελληνικές 

τράπεζες παρουσίαζαν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητάς τους, τα οποία στις τράπεζες μικρού και μεγάλου 

μεγέθους ήταν ευρύτερα από ό,τι στις τράπεζες μεσαίου μεγέθους. Παρόμοια 

ήταν η εικόνα των ευρωπαϊκών τραπεζών την ίδια περίοδο, αν και τα 

περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας ήταν μικρότερα. Η ανάλυση (με 

βάση δείκτες κόστους και κερδών για ομάδες τραπεζών ανάλογα με το μέγεθός 

τους) δείχνει ότι στην Ελλάδα γενικά βελτιώθηκαν οι επιδόσεις των τραπεζών 

που συγχωνεύθηκαν και ότι στην εξέλιξη αυτή συνέβαλε θετικά η άνοδος της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Όταν οι επιδόσεις των τραπεζών συγκρίνονται 

προς εκείνες της τράπεζας που εμφανίζει την καλύτερη κάθε φορά επίδοση, 

προκύπτει ότι με τις Σ&Ε αξιοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν 

εξαντλήθηκαν, τα σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

κόστους και κερδών που υπήρχαν. Όσον αφορά τις οικονομίες κλίμακας, 

διαπιστώθηκε ότι, πριν από τις Σ&Ε, οι μικρού και μεσαίου μεγέθους τράπεζες 

χαρακτηρίζονταν από την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας, τις οποίες εκτιμάται ότι 

στη συνέχεια (2000-02) οι συγχωνευθείσες τράπεζες αξιοποίησαν. 

 

Επίσης, ο Noulas (2001), εξέτασε την αποτελεσματικότητα των ελληνικών 

τραπεζών με τη μέθοδο DEA και για την περίοδο 1993-1998, χρησιμοποιώντας 

ένα δείγμα 19 τραπεζών. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν δείχνουν ότι 

παρά το γεγονός ότι οι ιδιωτικές τράπεζες φαίνεται να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές από τις κρατικά ελεγχόμενες τράπεζες, οι διαφορές στα 

επίπεδα αποτελεσματικότητας δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Αυτό σημαίνει 

ότι οι δύο κατηγορίες τραπεζών αντιμετωπίζουν τον ίδιο ανταγωνισμό στο 

απελευθερωμένο τραπεζικό χώρο. Η προσαρμογή των τραπεζών στην 

απελευθέρωση ήταν θετική για τις ιδιωτικές τράπεζες, σε αντίθεση με τις 

κρατικά ελεγχόμενες. 
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Ωστόσο παρατηρείται έλλειψη εμπειρικών μελετών σχετικά με την Χ-

αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών. Η Χ-αποτελεσματικότητα είναι 

μια πολύ χρήσιμη πηγή (ίσως η πιο χρήσιμη) για την μείωση του κόστους και 

πρέπει να επιτυγχάνεται σε συνδυασμό με το άριστο μέγεθος των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που ελαχιστοποιεί τα μέσα κόστη (Maudos et 

al, 2002).   
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3. Εμπειρική Ανάλυση της Αποτελεσματικότητας των Ελληνικών 
Τραπεζών. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται η αποτελεσματικότητα στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα μέσω ενός δείγματος των δέκα μεγαλύτερων εμπορικών τραπεζών 

που λειτουργούν στην Ελλάδα με βάση τα στοιχεία του ενεργητικού τους όπως 

αυτά προκύπτουν από τους ισολογισμούς τους κατά τα τελευταία έτη. Τα 

στοιχεία προέρχονται από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και αφορούν την 

περίοδο 2000-2004. Αρχικά γίνεται μια περιγραφική ανάλυση με χρήση 

διάφορων δεικτών και διαγραμμάτων που εξετάζουν την αποτελεσματικότητα 

και έπειτα εξετάζεται ένα οικονομετρικό υπόδειγμα. 

 
3.1 Περιγραφική Ανάλυση της Αποτελεσματικότητας 

 

Η ανάλυση της αποτελεσματικότητας των τραπεζών μπορεί να συντελεστεί με 

τη χρήση διαφόρων δεικτών. Μερικοί συνήθεις δείκτες μέτρησης της 

αποτελεσματικότητας είναι οι εξής:  

• Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (Λειτουργικά Έξοδα / Λειτουργ. Έσοδα) 

• Δείκτης Εκμετάλλευσης Ενεργητικού (Έσοδα Εκμετάλλευσης/Ενεργητικό) 

• Εργατικά Κόστη / Σύνολο Εσόδων 

• Εργατικά Κόστη/ Σύνολο Εξόδων 

• Καθαρά Κέρδη/ Αριθμός απασχολουμένων 

• Καταθέσεις/ Αριθμός απασχολουμένων 

 

Όπως είναι γνωστό, τα έσοδα, όπως και η κερδοφορία των εταιριών είναι πιο 

ευμετάβλητα μεγέθη σε σχέση με τα κόστη. Αυτό άλλωστε φαίνεται και από το 

παρακάτω διάγραμμα (διάγραμμα 3.1) που περιγράφει τα Λειτουργικά Έξοδα 

και Έσοδα, από τον συνδυασμό των οποίων προκύπτει ο δείκτης της 

Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας. Ο δείκτης αυτός είναι μη σταθμισμένος και 

προέκυψε από τον μέσο όρο των αντίστοιχων δεικτών των δέκα τραπεζών του 

δείγματος μας για τα αντίστοιχα έτη. Παρατηρείται ότι το έτος 2000 υπήρξε μια 

σημαντική μεγέθυνση των λειτουργικών εσόδων που συνέβαλε σε μια 

σημαντική βελτίωση του δείκτη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Έπειτα 
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όμως, τα λειτουργικά έσοδα υποχώρησαν σε πιο «φυσιολογικά» επίπεδα και 

σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, ο δείκτης 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας κυμάνθηκε μεταξύ του 0,6 και 0,7 κατά τα 

έτη 2002-2004. 

 

Διάγραμμα 3.1 Λειτουργική Αποτελεσματικότητα (Μη σταθμισμένα στοιχεία). 
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Επίσης στην τραπεζική βιβλιογραφία και αρθρογραφία υπάρχει μια πληθώρα 

μελετών που διερευνούν την κερδοφορία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

Οι πιο γνωστοί δείκτες εξέτασης της κερδοφορίας των τραπεζών είναι οι 

δείκτες Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE). 

 

Από το διάγραμμα 3.2 που ακολουθεί φαίνεται ότι οι δείκτες κερδοφορίας 

βρίσκονται σε αντιστοιχία με το δείκτη Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας. 

Δηλαδή, κατά το 2000 υπήρξαν ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις ως προς το 

ενεργητικό και ως προς τα ίδια κεφάλαια. Έκτοτε και ως το 2002 υπάρχει μια 

πολύ απότομη πτώση της κερδοφορίας η οποία φαίνεται να περιορίζεται στο 

0,45% και στο 7,4% για τους δείκτες ROA και ROE αντίστοιχα κατά το 2004. 
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Διάγραμμα 3.2 Δείκτες Κερδοφορίας. 
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Τα έσοδα και η κερδοφορία επηρεάζονται έντονα από μη συστημικούς 

παράγοντες. Για τον λόγο αυτό πολλοί ερευνητές προτιμούν να ερευνούν τους 

δείκτες κόστους καθώς αυτοί θεωρούνται ότι εκφράζουν καλύτερα το βαθμό 

αποτελεσματικότητας των τραπεζών. Πράγματι όπως φαίνεται και από το 

παρακάτω διάγραμμα (Διάγραμμα 3.3) η μεταβλητότητα των δεικτών κόστους 

είναι σαφώς μικρότερη σε σύγκριση με τους προηγούμενους δείκτες που 

εξετάστηκαν. Κατά το 2000. Λόγω ποικίλων παραγόντων, όπως η 

προσαρμογή των τραπεζών στις οδηγίες της Ε.Ε. για την αντικατάσταση της 

δραχμής και την υιοθέτηση του Ευρώ, η έντονη αύξηση της διεκπεραίωσης 

χρηματιστηριακών συναλλαγών των ετών 1999, 2000, και ο εκσυγχρονισμός 

των τραπεζών με την εγκατάσταση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, 

σημειώθηκαν υψηλά εργατικά και λειτουργικά έξοδα. Ωστόσο από το 2000 και 

ως το 2003 τα εργατικά κόστη ως προς το ενεργητικό περιορίστηκαν 

σημαντικά ενώ το 2004 σημείωσαν μικρή άνοδο. Επίσης τα λειτουργικά έξοδα 

ως προς το ενεργητικό περιορίστηκαν σημαντικά κατά το 2001 και έπειτα και 

ως το 2004 παρουσίασαν μια πολύ μικρή αύξηση. 
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Διάγραμμα 3.3 Δείκτες Κόστους. 
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Όσον αφορά το κατά πόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς (με την ευρύτερη έννοια 

του όρου) και ο έλεγχος του μάνατζμεντ των τραπεζών επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα και την κερδοφορία των εμπορικών τραπεζών από την 

ανάλυση μας προέκυψαν αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

Όπως προέκυψε από το υπό εξέταση δείγμα της έρευνας μας, την περίοδο 

2000-2004, όσον αφορά τις δημόσιες τράπεζες, υπήρξε μια πολύ σημαντική 

επιδείνωση των δεικτών κερδοφορίας τους. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης 

Απόδοσης ως προς το Ενεργητικό (ROA) μειώθηκε από το 0,0143 το 2000 στο 

0,001 το 2004. Επίσης αντίστοιχη ήταν και η μείωση του δείκτη της Απόδοσης 

ως προς τα Ίδια κεφάλαια (ROE) από το 0,17 το 2000 στο 0,02 το 2004. 

 

Αντίθετα από τις δημόσιες τράπεζες, οι ιδιωτικές τράπεζες παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη σταθερότητα στους δείκτες κερδοφορίας τους. Έτσι, όσον αφορά 

τον δείκτη Απόδοσης Ενεργητικού (ROA), αυτός κυμάνθηκε γύρω στο 0,009 

κατά το 2000, το 2002 υποχώρησε στο 0,0065 ενώ το 2004 επανήλθε στο 
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0,009. Επίσης ο δείκτης Απόδοσης ως προς τα ίδια κεφάλαια, αυξήθηκε από 

το 0,092 που ήταν το 2002 στο 0,12 το 2004, ενώ το 2000 βρισκόταν στο 0,1. 

 

Διάγραμμα 3.4 
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Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η πορεία της κερδοφορίας των δημοσίων 

τραπεζών, τόσο λόγω της πτώσης της κερδοφορίας τους κατά τα έτη 2002-

2004, όσο και λόγω της απόκλισης τους από τα αντίστοιχα μεγέθη των 

ιδιωτικών τραπεζών. Πολλές έρευνες των τελευταίων ετών υποστηρίζουν την 

επίτευξη σύγκλισης μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών τραπεζών, λόγω της 

έντασης του ανταγωνισμού και της προσαρμογής των πρώτων σε πιο αυστηρά 

κριτήρια ως προς τη μείωση του κόστους λειτουργίας τους και την αύξηση της 

κερδοφορίας τους. Ωστόσο η παρούσα έρευνα δεν παρέχει αποδείξεις για την 

σύγκλιση αυτή. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα ιδιαίτερα διαρθρωτικά στοιχεία 

της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, στην οποία οι δημόσιες τράπεζες κατέχουν 

κυρίαρχο ρόλο με τον έλεγχο του μεγαλύτερου ποσοστού που κατέχουν ως 

προς το ενεργητικό (2004:52.4%), τις καταθέσεις και τα δάνεια έναντι των 

ιδιωτικών τραπεζών. Αν και τα μερίδια αγοράς των δημοσίων τραπεζών έχουν 

μειωθεί τα τελευταία χρόνια, έπειτα από μια σειρά ιδιωτικοποιήσεων, τα μερίδια 

αυτά εξακολουθούν να είναι τα υψηλότερα έναντι των υπολοίπων χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με προηγούμενες μελέτες των 

Short (1979), Barth et al (2004), που διαπιστώνουν ότι η κερδοφορία και η 

αποτελεσματικότητα των τραπεζών σχετίζεται αρνητικά με τις κρατικές 

τράπεζες. 

 

Διάγραμμα 3.5 

ROE

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

2000 2002 2004

Χρονιά

Δημόσιες Τράπεζες

Ιδιωτικές Τράπεζες

 
 

3.2 Το υπόδειγμα 
 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της τραπεζικής επιστήμης βρίσκεται η 

εξέταση της κερδοφορίας των τραπεζών, όπως αυτή προσδιορίζεται από τους 

δείκτες Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) 

και περιγράφεται αναλυτικά στους ισολογισμούς των διαφόρων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ως η διαφορά Συνολικών Εσόδων μείον 

Συνολικά Έξοδα. Ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού είναι ο λόγος των καθαρών 

κερδών προς το σύνολο του ενεργητικού και μετρά την ικανότητα της διοίκησης 

των τραπεζών να χρησιμοποιεί τους πόρους για την πραγματοποίηση κερδών.  

 

ROΑ = Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού 
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Ο δείκτης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων είναι ο λόγος των καθαρών 

κερδών προς τα ίδια κεφάλαια και μετρά την αποδοτικότητα των ιδίων 

κεφαλαίων. 

 

Επίσης, προκειμένου τα τραπεζικά ιδρύματα να επιτύχουν αύξηση της 

κερδοφορίας τους, διερευνούν τις διάφορες πτυχές τις αποτελεσματικότητας 

τους, με απώτερο σκοπό, την μείωση των συνολικών δαπανών και την αύξηση 

των εσόδων τους. Ένας συνήθης δείκτης εξέτασης της αποτελεσματικότητας 

μιας τράπεζας είναι ο δείκτης της συνολικής λειτουργικής αποτελεσματικότητας 

(total operating efficiency). Ο δείκτης αυτός εκφράζεται ως ο λόγος των 

λειτουργικών εξόδων προς τα λειτουργικά έσοδα. 

 

Λειτουργική Αποτελεσματικότητα = Λειτουργικά Έξοδα / Λειτουργικά Έσοδα. 

 

Όσο μικρότερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο μεγαλύτερη είναι η λειτουργική 

αποτελεσματικότητα της τράπεζας. Τα λειτουργικά έξοδα ορίζονται ως η 

διαφορά μεταξύ συνολικών εξόδων και εξόδων από τόκους. Τα λειτουργικά 

έσοδα ορίζονται ως το άθροισμα των καθαρών εσόδων από τόκους, εσόδων 

από τίτλους, καθαρών εσόδων από προμήθειες, εσόδων από 

χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης. 

 

Ένα εξίσου ενδιαφέρον ζήτημα είναι κατά πόσον το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

μιας τράπεζας σχετίζεται με την κερδοφορία της. Ωστόσο, δεν υπάρχουν 

αρκετές αποδείξεις για το κατά πόσον ισχύει η θεωρία ότι οι ιδιωτικές τράπεζες 

αποκομίζουν μεγαλύτερα κέρδη. Ο Short (1979) εξέτασε τη συγκεκριμένη 

σχέση σε ένα δείγμα χωρών και διαπίστωσε μια ισχυρή αρνητική σχέση μεταξύ 

της κρατικής ιδιοκτησίας και της κερδοφορίας των τραπεζών. Επίσης, σε μια 

παρόμοια μελέτη, οι Barth et al. (2004) ισχυρίστηκαν ότι η τραπεζική 

αποτελεσματικότητα σχετίζεται αρνητικά με τις κρατικές τράπεζες. Αντιθέτως, ο 

Bourke (1989), και οι Molyneux και Thornton (1992) δεν διαπίστωσαν 

στατιστική σημαντικότητα για την εν λόγω σχέση και ισχυρίστηκαν ότι το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς είναι ανεξάρτητο από την κερδοφορία.  
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Τέλος, τα μεγέθη των ενεργητικών των διαφόρων τραπεζών διαφέρουν πολύ 

σημαντικά τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Είναι επομένως εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του μεγέθους των τραπεζών 

και της Κερδοφορίας τους, από την οποία πολλές φορές μπορεί να προκύψουν 

εξαιρετικά χρήσιμα συμπεράσματα. 

 

Προκειμένου να προχωρήσουμε στη διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των 

προαναφερθέντων μεταβλητών, εξετάζουμε την ακόλουθη συναρτησιακή 

σχέση: 

 

ROAt= α +βΕt + γSt + δDt 

 

Όπου: 

ROA: Απόδοση Ενεργητικού 

Ε: Δείκτης Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας 

S: Το μέγεθος των τραπεζών 

D: Ψευδομεταβλητή 

t: Χρονική Τάση 

 

Ο Δείκτης S, προσδιορίζεται από τον λογάριθμο του συνολικού ενεργητικού 

των τραπεζών, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πολλαπλασιαστικές 

επιδράσεις. Επίσης η ψευδομεταβλητή D, χρησιμοποιείται για να γίνει διάκριση 

μεταξύ των ιδιωτικών και των δημοσίων τραπεζών. 

 

Προκειμένου να εξεταστεί η κερδοφορία των τραπεζών και να εκτιμηθούν οι 

προσδιοριστικοί της παράγοντες, εκτιμάται μία παλινδρόμηση διαστρωματικών 

και διαχρονικών στοιχείων (panel data). 

 

Η ανάλυση που ακολουθεί περιλαμβάνει 10 τράπεζες για τα έτη 2000-2004. Τα 

στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αφορούν τις 10 μεγαλύτερες ελληνικές 

εμπορικές τράπεζες με βάση τα στοιχεία του ισολογισμού τους, όπως αυτά 

δημοσιεύθηκαν από την Ένωση Ελληνικών τραπεζών (2005). Στις εν λόγω 
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τράπεζες συγκαταλέγονται 5 Ιδιωτικές και 5 Δημόσιες3 τράπεζες, οι οποίες 

είναι: 

 

Δημόσιες Τράπεζες Ιδιωτικές Τράπεζες. 

Εθνική Τράπεζα Alpha Bank 

Αγροτική Τράπεζα Eurobank 

Εμπορική Τράπεζα Τράπεζα Πειραιώς 

Γενική Τράπεζα Εγνατία 

Τράπεζα Αττικής Λαϊκή Τράπεζα 

 

 

Από την τραπεζική θεωρία είναι γνωστό ό,τι η σχέση μεταξύ Απόδοσης 

Ενεργητικού (ROA) και Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας (Ε) είναι αρνητική. 

Σκοπός μας είναι να επαληθεύσουμε τη σχέση αυτή, όπως και να 

διαπιστώσουμε το πρόσημο των υπολοίπων σχέσεων: 

 

1) 0<
dE

dROA   2) 0?
dS

dROA  3) 0?
dD

dROA   4) 0?
dt

dROA  

 

Αν το 0>
dS

dROA , αυτό σημαίνει ότι η σχέση μεγέθους τράπεζας και 

κερδοφορίας είναι θετική. Επίσης αν προκύψει στατιστική σημαντικότητα για τη 

μεταβλητή D, αυτό σημαίνει ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς επηρεάζει την 

κερδοφορία των τραπεζών. 

 
3.3 Αποτελέσματα 

 

Εκτιμούμε την παλινδρόμηση με ενδογενή μεταβλητή την Απόδοση 

Ενεργητικού (ROA) και εξωγενείς τις υπόλοιπες τέσσερις και παίρνουμε τα 

εξής αποτελέσματα: 

 

 
                                                 
3 Ο όρος Δημόσιες τράπεζες χρησιμοποιείται με την ευρύτερη έννοια του και συμπεριλαμβάνει τις 
τράπεζες που είτε άμεσα, είτε έμμεσα ελέγχονται από την εκάστοτε κυβέρνηση. 
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Περίληψη Αποτελεσμάτων: 

Πίνακας 3.1 Στατιστικά Παλινδρόμησης. 

Στατιστικά Παλινδρόμησης 

R2 0.653 

R 2 0.61 

Τυπικό Σφάλμα 0,00 

Παρατηρήσεις 49 

 

Πίνακας 3.2 ΑΝΟVA 

 β.ε.  Άθρ. Τετρ. Μεσ.Τετρ F Σημαντικότ. F. 

Παλινδρόμηση 4 0,001 0,000 21,19 0,000 

Κατάλοιπα 45 0,001 0,000   

Σύνολο 49 0,002    

 

Πίνακας 3.3 Αποδοτικότητα Ενεργητικού. 

 Συντελεστές Τυπ. 

Σφάλμα 

Στατ. t Τιμή-P Χαμηλότερο 

95% 

Υψηλότερο 

95% 

Ε -0,042 0,005 -8,111 0,000 -0,053 -0,032 

S 0,000 0,000 0,382 0,704 -0,000 0,001 

D -0,001 0,001 -0,958 0,343 -0,003 0,001 

t 0,004 0,001 5,419 0,000 0,003 0,006 

 

Ελέγχουμε την προσαρμογή του υποδείγματος δηλαδή πόσο καλά 

αντιπροσωπεύει το δείγμα μας τον πληθυσμό με τον συντελεστή 

προσδιορισμού R2
. Πράγματι το R2 είναι αρκετά ικανοποιητικό καθώς 

αντιπροσωπεύει κατά 65,3 % το δείγμα, συνεπώς υπάρχει καλή προσαρμογή 

του υποδείγματος. 

 

Επίσης ελέγχουμε τα πρόσημα των εκτιμητών των συντελεστών των 

μεταβλητών της συνάρτησης, που πρέπει να συμφωνούν με την τραπεζική 

θεωρία. Στη συνάρτηση το πρόσημο του συντελεστή της μεταβλητής Ε πρέπει 

να είναι αρνητικό επειδή καθώς μειώνεται ο δείκτης της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας η κερδοφορία αυξάνεται. Για τις υπόλοιπες τρεις 
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μεταβλητές δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις από την τραπεζική θεωρία για το 

πρόσημο των συντελεστών τους.  

 

Από τον τελευταίο πίνακα παρατηρούμε ότι πράγματι ο συντελεστής του δείκτη 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας είναι αρνητικός. Όσον αφορά τον έλεγχο 

της στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών κάνουμε τις εξής υποθέσεις: 

 

1) 

Ηο: ο συντελεστής του Ε δεν είναι στατιστικά σημαντικός 

Ηα: ο συντελεστής του Ε είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

2) 

Ηο: ο συντελεστής του S δεν είναι στατιστικά σημαντικός 

Ηα: ο συντελεστής του S είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

3) 

Ηο: ο συντελεστής του D δεν είναι στατιστικά σημαντικός 

Ηα: ο συντελεστής του D είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

4) 

Ηο: ο συντελεστής του t δεν είναι στατιστικά σημαντικός 

Ηα: ο συντελεστής του t είναι στατιστικά σημαντικός. 

 

Από τη στήλη Τιμή-P του πίνακα 3.3 προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα όσον 

αφορά τη στατιστική σημαντικότητα των υπό εξέταση μεταβλητών. Η 

μεταβλητή της Λειτουργικής αποτελεσματικότητας Ε, και η χρονική τάση t, είναι 

στατιστικά σημαντικές με πιθανότητα σφάλματος 0%. Επίσης οι μεταβλητές S 

και D δεν είναι στατιστικά σημαντικές. Συνεπώς στην πρώτη και τέταρτη 

περίπτωση απορρίπτονται οι Η0 για τις Ε και t αντίστοιχα, και στην δεύτερη και 

τρίτη περίπτωση απορρίπτονται οι Ηα για τις μεταβλητές του μεγέθους S και τη 

ψευδομεταβλητή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος D.  
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Συμπεράσματα 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, η εργασία αυτή προσπάθησε να περιγράψει τις διάφορες 

έννοιες της αποτελεσματικότητας που συναντώνται συχνά στην τραπεζική 

επιστήμη. Παρουσιάστηκαν μερικές σημαντικές μέθοδοι εξέτασης της 

αποτελεσματικότητας και έγινε αναφορά στην αποτελεσματική δομή και 

συγκέντρωση του τραπεζικού συστήματος. Στη συνέχεια επιχειρήθηκε να 

περιγραφεί το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ειδικότερα εξετάστηκαν η κερδοφορία και η 

αποτελεσματικότητα των ελληνικών τραπεζών, το θεσμικό πλαίσιο, διάφορες 

διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις και τάσεις που επηρεάζουν την λειτουργία 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, η 

συγκέντρωση και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών τραπεζών στο διεθνές 

περιβάλλον.   

 

Διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υστερεί έναντι των 

υπολοίπων χωρών της Ευρωζώνης τόσο στις τεχνολογικές υποδομές όσο και 

στην παραγωγικότητα των εργαζομένων σε αυτό. Όσον αφορά τη 

συγκέντρωση στον τραπεζικό κλάδο, οι εξελίξεις των τελευταίων ετών δεν 

οδηγούν σε κάποιο σαφές συμπέρασμα για τον ανταγωνισμό. Αφενός, ο 

αυξημένος βαθμός συγκέντρωσης μπορεί να έχει μειώσει τον ανταγωνισμό. 

Αφετέρου, η συρρίκνωση του μεριδίου αγοράς της Εθνικής Τράπεζας και η 

αντίστοιχη διεύρυνση των μεριδίων άλλων τραπεζών μπορεί να έχουν 

οδηγήσει σε αύξηση του ανταγωνισμού. Ωστόσο η αύξηση του καθαρού 

επιτοκιακού περιθωρίου την περίοδο 1997-2004, παρέχει ενδείξεις για ύπαρξη 

μονοπωλιακών δυνάμεων που επιτρέπουν στις κυρίαρχες τράπεζες της 

αγοράς, να αυξήσουν τα κέρδη τους, εκμεταλλευόμενες της θέσεως τους στην 

αγορά.  

 

Επίσης οι πρόσφατες εξελίξεις οδήγησαν σε μικρή βελτίωση του δείκτη  

λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 61,8% το 

2004. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο δείκτης αποτελεσματικότητας για τράπεζες 
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ανάλογου μεγέθους στην ΕΕ ήταν 64,4% το 2003, που σημαίνει ότι η 

αποτελεσματικότητα τους υπολειπόταν αυτής των ελληνικών τραπεζών. 

 

Έπειτα, η εργασία προχώρησε στην εκτίμηση του υποδείγματος, προκειμένου 

να ελεγχθεί ύπαρξη σχέσεων ανάμεσα στην Απόδοση Ενεργητικού (ROA), τη 

Λειτουργική Αποτελεσματικότητα, το μέγεθος και το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

των τραπεζών. Για τον σκοπό αυτό εξετάστηκε ένα δείγμα των δέκα 

μεγαλύτερων ελληνικών εμπορικών τραπεζών για τα έτη 2000-2004. Τα 

στοιχεία προήλθαν από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσεως που 

παρέχει η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

υποδηλώνουν ότι η κερδοφορία (ROA) επηρεάζεται άμεσα από τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα. Αντιθέτως όσον αφορά το μέγεθος και το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των τραπεζών δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. 

Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν μπορούσαν 

να αυξήσουν την κερδοφορία τους μόνο αυξάνοντας το μέγεθος τους. Το 

εύρημα αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν 

επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας, γεγονός που προκαλεί έκπληξη, αν 

ληφθεί υπόψη το μικρό μέγεθος των ελληνικών τραπεζών για τα διεθνή 

δεδομένα. Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση του μεγέθους των 

τραπεζών αποτελεί αναγκαία, όχι όμως και ικανή συνθήκη για την επίτευξη 

οικονομικών κλίμακας και φάσματος. Τέλος, το γεγονός ότι η ψευδομεταβλητή 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που περιλαμβάνεται στην παλινδρόμηση δεν 

είναι στατιστικά σημαντική, υποδηλώνει ότι τα χαρακτηριστικά των δημοσίων 

τραπεζών τείνουν να συγκλίνουν με αυτά των ιδιωτικών. 

 

Η αποτελεσματική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι ένα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον και διαχρονικό ζήτημα, οι πολλαπλές πτυχές του οποίου 

είναι δύσκολο να εξαντληθούν στα πλαίσια ενός βιβλίου ή μιας διπλωματικής 

εργασίας. Η τραπεζική αποτελεσματικότητα αποτελεί ένα οικονομικό 

αντικείμενο, το οποίο ουσιαστικά αγγίζει τη συνολική προσπάθεια του 

ανθρώπου, μέσα από ατελείς διαδικασίες, να προσεγγίσει το τέλειο. Οι 

διαδικασίες αυτές, θα βελτιώνονται όσο θα είναι σε θέση να παρακολουθούν 

τις τάσεις της τραπεζικής επιστήμης και να προσαρμόζονται σε αυτές. Για το 
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λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά χρήσιμη η συμβολή της έρευνας στην εξέταση και 

βελτίωση των διαθέσιμων χρηματοοικονομικών εργαλείων, οικονομετρικών 

τεχνικών, των παραμετρικών και μη-παραμετρικών μεθόδων αλλά και για την 

ανακάλυψη νέων προσεγγίσεων, η διαθεσιμότητα των οποίων δύναται να 

ωφελήσει πολλαπλώς τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τους 

εναλλασσόμενους στο εκάστοτε χρηματοοικονομικό σύστημα.  
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