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Ή κερδοφορία στο Ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον: προσδιοριστικοί παράγοντες. ’

1. Εισαγωγή.

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να συνεισφέρει στην έρευνα για τον 

προσδιορισμό εκείνων των παραγόντων που επιδρούν στο ύψος της κερδοφορίας των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, γενικά, καθώς επίσης και να διερευνήσει ποιοι από αυτούς 

έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαμόρφωση του επιπέδου των κερδών ειδικά στο 

Ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον.

Βασικό κίνητρο αποτέλεσε το γεγονός ότι η Ελληνική τραπεζική αγορά έχει 

γνωρίσει μια σειρά από πολύ σημαντικές αλλαγές, κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δέκα περίπου χρόνων, και γι’ αυτό κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η διερεύνηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων της κερδοφορίας μέσα σ’ αυτό το νέο περιβάλλον.

Η Ελλάδα χαρακτηριζόταν στο πρόσφατο παρελθόν από αυστηρό έλεγχο των

χρηματοπιστωτικών αγορών και άμεση κρατική ανάμειξη στην ιδιοκτησία τραπεζών

και τις τραπεζικές εργασίες. Συγκεκριμένα, είχε επιβληθεί ένα πλέγμα ποσοτικών και
«...

ποιοτικών διοικητικών κανόνων όπως ο εξωγενής καθορισμός των επιτοκίων, οι 

υποχρεωτικές δεσμεύσεις στις καταθέσεις, οι δεσμεύσεις - αποδεσμεύσεις στις 

χορηγήσεις, ο καθορισμός του περιθωρίου κέρδους των τραπεζών, οι ειδικοί 

πιστωτικοί έλεγχοι, όλα αυτά σε συνδυασμό με την κατά γενική ομολογία ελλιπή 

ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων.

Ενδεικτικό της μεγάλης διείσδυσης του κράτους αποτελεί το γεγονός ότι, στο 

πρόσφατο παρελθόν, η συνολική δανειακή απαίτηση του δημοσίου τομέα αποτελούσε 

τον κύριο προσδιοριστικό παράγοντα των κινήσεων στα νομισματικά μεγέθη. 

Εξαιτίας της μικρής ανάπτυξης της αγοράς κεφαλαίων οι αποταμιεύσεις των 

πλεονασματικών οικονομικών μονάδων απορροφώνται αποκλειστικά από το 

τραπεζικό σύστημα. Έτσι, τόσο το κράτος καταφεύγει στο τραπεζικό σύστημα για 

την κάλυψη των ελλειμμάτων του δημοσίου τομέα αλλά και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

για την χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων.
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Σαν αποτέλεσμα, η διάρθρωση της χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι συνθήκες 

ανταγωνισμού και η αποτελεσματικότητα του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

έχουν επηρεαστεί καθοριστικά από το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που ίσχυε 

όλα αυτά τα χρόνια. Η κυριαρχία του τραπεζικού συστήματος σε συνδυασμό με το 

διοικητικό καθορισμό των επιτοκίων οδήγησε στην εφαρμογή σχετικά υψηλών 

απαιτήσεων σε αποθέματα και στις συχνές μεταβολές τους, εν μέρει για την κάλυψη 

των δανειακών απαιτήσεων του δημοσίου τομέα. Επιπρόσθετα, οι διοικητικές 

παρεμβάσεις στο σύνολό τους περιόριζαν την ευελιξία του τραπεζικού συστήματος, 

αύξαναν το κόστος λειτουργίας του και άμβλυναν την πίεση για την τόνωση του 

ανταγωνισμού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των τραπεζών. Η χρησιμοποίηση 

του συστήματος των δεσμεύσεων - αποδεσμεύσεων για τον έλεγχο των τραπεζικών 

πιστώσεων που απέβλεπε στην ανακατανομή των πόρων για τη χρηματοδότηση 

παραγωγικών δραστηριοτήτων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα (όπως πχ στήριξη 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή συγκεκριμένων βιομηχανικών κλάδων, 

υποχρεωτική τοποθέτηση τραπεζικών κεφαλαίων σε τίτλους του δημοσίου) δεν 

απέτρεψε τη διαρροή πιστώσεων σε άλλες, πέρα από τις επιθυμητές, κατευθύνσεις.

Όμως, η ανάγκη για ένα μοντέρνο, ευέλικτο και αγορακεντρικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και η προοπτική ένταξης στην ενιαίου νομίσματος 

Ευρωπαϊκή αγορά αποτέλεσαν το έναυσμα προσπαθειών για την απορύθμιση του 

τραπεζικού συστήματος. Η Έκθεση της Επιτροπής Καρατζά (1987) που αφορούσε 

τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος έθεσε τα θεμέλια των αλλαγών οι 

οποίες συνοψίζονται στις εξής κύριες προτάσεις: πρώτο, τα επιτόκια πρέπει να 

μεταβληθούν και να αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς, δεύτερο, η κεντρική 

τράπεζα θα επεμβαίνει στην αγορά χρήματος ώστε να επιδρά στο επίπεδο των 

επιτοκίων με το να αυξάνει ή να μειώνει την ρευστότητα και τρίτο, η οποιαδήποτε 

επιδότηση διαφόρων κλάδων θα πρέπει να γίνεται μέσω άμεσων επιδοτήσεων από 

τον προϋπολογισμό παρά μέσω των επιτοκίων.

Αναλυτικότερα, η παραπάνω έκθεση προέβλεπε την υλοποίηση του 

εκσυγχρονισμού του τραπεζικού συστήματος σε τρία διαδοχικά στάδια. Το πρώτο 

στάδιο περιελάμβανε τη σταδιακή αποκατάσταση των πραγματικών επιτοκίων, τη 

χρηματοδότηση της αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής του κράτους μέσω του 

κρατικού προϋπολογισμού και τη βελτίωση της λειτουργίας των πιστωτικών
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μηχανισμών. Σε ό,τι αφορά τους πιστωτικούς κανόνες, θα ίσχυαν οι υποχρεωτικές 

καταθέσεις των εμπορικών τραπεζών στην κεντρική τράπεζα, η χορήγηση 

μακροπρόθεσμων πιστώσεων σε ιδιωτικές παραγωγικές επενδύσεις αλλά και η 

χρηματοδότηση του δημοσίου και των δημοσίων επιχειρήσεων. Προτεινόταν ακόμη η 

κατάργηση των πιστωτικών ελέγχων και η υποκατάστασή τους από γενικά κριτήρια 

για τις τραπεζικές χορηγήσεις που θα διέπονταν από τις αρχές που θέτει η κεντρική 

τράπεζα.

Το δεύτερο στάδιο προέβλεπε τη σταδιακή εφαρμογή των κανόνων της 

αγοράς όπου τα τραπεζικά ιδρύματα θα διαμόρφωναν τα επιτόκια καταθέσεων και 

χορηγήσεων εκτός αυτών που αφορούσαν τη γεωργία και τον αγροτικό τομέα και τη 

σταδιακή μείωση της υποχρεωτικής δέσμευσης κεφαλαίων από τα τραπεζικά 

ιδρύματα σε τίτλους του Ελληνικού δημοσίου. Το τρίτο στάδιο προέβλεπε την 

αναβάθμιση της αγοράς ως του βασικού ρυθμιστικού παράγοντα διαμόρφωσης των 

επιτοκίων και κατανομής των πόρων της οικονομίας. Όλα τα επιτόκια των τραπεζών 

θα καθορίζονται από τις συνθήκες της αγοράς , θα καταργηθούν όλες οι επιδοτήσεις 

σε όλες τις κατηγορίες χορηγήσεων καθώς και οι ειδικές δεσμεύσεις των τραπεζικών 

κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ασκεί 

ρυθμιστικό ρόλο στις χρηματαγορές μέσω των υποχρεωτικών καταθέσεων των 

εμπορικών τραπεζών σε αυτή, των παρεμβάσεων στην αγορά κρατικών χρεογράφων 

και του επιτοκίου δανεισμού από αυτή, ενώ ταυτόχρονα θα εποπτεύει τις τράπεζες.

Αναφορικά με την εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα μετά την 

κατάργηση των ποιοτικών και ποσοτικών πιστωτικών κανόνων, η έκθεση προτείνει 

στην Τράπεζα της Ελλάδος να θεσπίσει ένα σύνολο κριτηρίων και διαδικασιών 

ελέγχου της οικονομικής κατάστασης και των προοπτικών των τραπεζών με σκοπό 

τον έλεγχο της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων κάθε τράπεζας, την παρακολούθηση 

της ρευστότητας της, της σύνθεσης του ενεργητικού της, της ικανότητας της 

διοίκησης της. Ακόμη η Τράπεζα της Ελλάδος θα εποπτεύει τις μεταβιβάσεις μερών 

των μετοχικών κεφαλαίων των τραπεζών, τις εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών, 

την δημοσιοποίηση των οικονομικών τους καταστάσεων και θα επιβάλει κυρώσεις 

για τυχόν παραβάσεις.
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Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον εκσυγχρονισμό των διαχειριστικών 

λειτουργιών των τραπεζών και προτάθηκε η καθιέρωση σύγχρονων μεθόδων 

οικονομικής και λογιστικής πληροφόρησης, η καθιέρωση ενιαίου τραπεζικού 

λογιστικού σχεδίου με βάση τις διεθνείς τάσεις και τις κοινοτικές οδηγίες, η 

καθιέρωση ενιαίων λογιστικών αρχών και προτύπων, η καθιέρωση σύνταξης και 

δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων με σαφή προσδιορισμό του περιεχομένου 

και της περιοδικότητάς τους, καθώς επίσης σύνταξης και δημοσίευσης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων από τα ιδρύματα με τραπεζικές, ασφαλιστικές, 

επενδυτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα με το πνεύμα της έκθεσης, οι αλλαγές που σημειώθηκαν κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1990 περιλαμβάνουν την απελευθέρωση των επιτοκίων 

και την απομάκρυνση των ανωτάτων επιτρεπομένων επιπέδων αυτών, την 

απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, την κατάργηση των άμεσων πιστωτικών 

ελέγχων, την ελεύθερη είσοδο τραπεζικών ιδρυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές μείωσαν το βαθμό εξειδίκευσης των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και επέτρεψαν στις εμπορικές τράπεζες να 

προσφέρουν ένα ευρύτερο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Αποσκοπώντας στην 

ανάπτυξη της αγοράς κεφαλαίων, διευρύνθηκε ο ρόλος του χρηματιστηρίου, 

ιδρύθηκε χρηματιστήριο παραγώγων, δημιουργήθηκε αγορά τίτλων βραχυχρόνιου 

δημοσίου χρέους.

Έτσι, από ένα καθεστώς πλήρους διοικητικού ελέγχου που αποσκοπούσε στη 

διοχέτευση της αποταμίευσης σε θεωρούμενες ως στρατηγικής σημασίας επενδύσεις, 

περιορίζοντας το διαμεσολαβητικό ρόλο των τραπεζών, έχουμε φθάσει σε μια 

απελευθερωμένη αγορά με ενισχυμένο το ρόλο των τραπεζών στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. Οι τράπεζες αποτελούν πλέον το βασικό χρηματοδότη 

της Ελληνικής οικονομίας, είναι ελεύθερες να ακολουθήσουν την επενδυτική 

πολιτική που αυτές θεωρούν ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους και 

μπορούν πλέον να ανταγωνισθούν τόσο σε επίπεδο τιμών όσο και σε επίπεδο 

ποιότητας προϊόντων και προσφερόμενων υπηρεσιών.
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Σαν συνέπεια των διαρθρωτικών αυτών αλλαγών ο Νανόπουλος (2001) τονίζει 

την εμφάνιση ορισμένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών όπως:

ΐ. μεγάλη ανάπτυξη της τραπεζικής ιδιωτών, κυρίως μέσω της μείωσης των 

δραχμικών επιτοκίων που είχε ως αποτέλεσμα τα προϊόντα λιανικής τραπεζικής 

(π.χ καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια) να γίνουν πιο προσιτά στον 

καταναλωτή,

ϋ. διεύρυνση του εύρους των προσφερόμενων υπηρεσιών,

iii. υποχώρηση της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και 

αποδιαμεσολάβηση, (από το 1990 αναπτύσσονται τα προϊόντα κεφαλαιαγοράς 

και υποχωρεί η τραπεζική χρηματοδότηση), 

ΐν. εντυπωσιακή ανάπτυξη των εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.
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2. Η κερδοφορία των τραπεζών - Θεωρία.

Ο κύριος ρόλος των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι αυτός του διαμεσολαβητή, 

καθώς αναλαμβάνουν να φέρουν σε επαφή πλεονασματικές και ελλειμματικές 

οικονομικές μονάδες. Το μέρος των αποταμιεύσεων των πλεονασματικών μονάδων 

που δεν απορροφώνται από την αγορά κεφαλαίων διοχετεύεται μέσω των τραπεζών 

σε ελλειμματικά νοικοκυριά ή ιδιωτικές επιχειρήσεις που επιθυμούν την 

χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων μέσω του δανεισμού.

Προκειμένου να διευκρινιστούν οι λόγοι ύπαρξης των τραπεζών έχουν 

αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες οι οποίες παραθέτουν τα ευεργετήματα του 

διαμεσολαβητικού τους ρόλου. Κανείς μπορεί να διακρίνει τις ακόλουθες τέσσερις 

θεωρίες:

1. Θεωρία του κόστους συναλλαγών.

2. Θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης.

3. Θεωρία της παραγωγής πληροφόρησης.

4. Θεωρία του λειτουργικού ρόλου των τραπεζών.

2.1 Η θεωρία του κόστους συναλλαγών.

Επιχειρώντας να δώσει κανείς έναν ορισμό του κόστους συναλλαγών θα 

μπορούσε να πει ότι είναι ο χρόνος και τα χρήματα που ξοδεύονται προκειμένου να 

έρθει εις πέρας μια χρηματοοικονομική συναλλαγή και που αποτελούν σημαντικό 

πρόβλημα γι’ αυτούς που έχουν πλεονάζοντα κεφάλαια προς δανεισμό. Κάποιος που 

έχει τη δυνατότητα και τη θέληση να δανείσει τα χρηματικά κεφάλαια που του 

'περισσεύουν’ θα πρέπει αρχικά να αναζητήσει και να έρθει σε επαφή με τους 

υποψήφιους δανειολήπτες. Και για να προφυλάξει την επένδυσή του θα πρέπει να 

προσλάβει ένα δικηγόρο ο οποίος θα του ετοιμάσει το συμβόλαιο - συμφωνητικό 

δανεισμού, το οποίο θα προσδιορίζει τον καταβαλλόμενο τόκο, το χρόνο καταβολής 

των τοκομεριδίων αλλά και το χρόνο αποπληρωμής της συνολικής αξίας του δανείου. 

Στη συνέχεια θα πρέπει να παρακολουθεί την όλη διαδικασία αποπληρωμής του 

δανείου, χωρίς να αποκλείεται η πιθανότητα επιβάρυνσης με το κόστος των νομικών 

διαδικασιών που κρίνονται απαραίτητες στην περίπτωση επισφαλών δανειοληπτών οι 

οποίοι δεν είναι συνεπείς με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Όταν
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συνυπολογιστούν όλα τα παραπάνω κόστη αντιλαμβάνεται κανείς ότι μειώνονται 

σημαντικά τα κέρδη από την όποια συμφωνία δανειστή - δανειολήπτη και ότι μικροί 

αποταμιευτές δεν έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν ιδιαίτερα από τη διάθεση 

των χρημάτων τους.

Η ύπαρξη όμως του τραπεζικού συστήματος εξασφαλίζει χαμηλό κόστος 

διαμεσολάβησης. Μια λύση στο πρόβλημα του υψηλού κόστος συναλλαγών είναι η 

συγκέντρωση των κεφαλαίων πολλών αποταμιευτών. Το τραπεζικό σύστημα 

λειτουργεί ως μια τεράστια δεξαμενή συλλογής των αποταμιευτικών πόρων. Η 

συγκέντρωση των κεφαλαίων πολλών αποταμιευτών δίνει τη δυνατότητα 

αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας, δηλαδή το συνολικό κόστος διεκπεραίωσης 

των συναλλαγών στο τραπεζικό σύστημα αυξάνει με φθίνοντα ρυθμό καθώς ο όγκος 

των συναλλαγών αυξάνει. Η ύπαρξη των οικονομιών κλίμακας στις χρηματαγορές 

βοηθά στην εξήγηση του γιατί αναπτύχθηκαν οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές 

και αποτελούν σήμερα ένα τόσο σημαντικό κομμάτι στη δομή του 

χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Το δέλεαρ της υψηλότερης κερδοφορίας λόγω μείωσης του κόστους, η οποία με 

τη σειρά της προέρχεται από το μεγαλύτερο μέγεθος, έχει από το παρελθόν 

απασχολήσει το μάνατζμεντ των τραπεζών όπως και άλλων επιχειρήσεων. Η ιδέα ότι 

μια μεγάλη επιχείρηση μπορεί να παράγει την ίδια ποσότητα προϊόντων και 

υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος απ’ ότι μια μικρή επιχείρηση ονομάζεται 

οικονομία κλίμακας. Οι οικονομίες κλίμακας ορίζουν ότι καθώς το μέγεθος αυξάνει 

το μέσο κόστος παραγωγής κάθε μονάδας προϊόντος φθίνει. Σύμφωνα λοιπόν με τη 

θεωρία της μείωσης του κόστους συναλλαγών κερδοφόρα λειτουργία μιας τράπεζας 

σημαίνει όσο το δυνατό μεγαλύτερη εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας που 

παρέχονται λόγω του μεγέθους αυτής. Άρα καθοριστικός παράγοντας του ύψους της 

κερδοφορίας μιας τράπεζας είναι το μέγεθος της.

Η οικονομική θεωρία πρεσβεύει ότι η καμπύλη μακροχρόνιου κόστους μιας 

επιχείρησης είναι U σχήματος. Όταν μια επιχείρηση είναι μικρή και αρχίζει να 

αυξάνει σε μέγεθος, το κόστος κάθε μονάδας προϊόντος μειώνεται, οδηγώντας σε 

οικονομία κλίμακας. Όμως, καθώς ο όγκος παραγωγής συνεχίζει να αυξάνει
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εμφανίζεται αναποτελεσματικότητα και τελικά το μέσο κόστος ανά μονάδα προϊόντος 

αρχίζει να αυξάνει.

Οι οικονομίες κλίμακας προκύπτουν στις μεγάλες επιχειρήσεις για δύο λόγους. 

Πρώτο, η εξειδίκευση που αναπτύσσουν στην τέλεση των δραστηριοτήτων 

συνεπάγεται ταυτόχρονα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Δεν είναι τυχαίο το 

γεγονός ότι οι τράπεζες προσλαμβάνουν ειδικά καταρτισμένο προσωπικό που έχει 

εκπαιδευθεί κατάλληλα για την τέλεση κάθε συγκεκριμένης δραστηριότητας 

προκειμένου να πετύχουν περαιτέρω μείωση του κόστους συναλλαγών τους με τους 

πελάτες. Δεύτερο, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν 

κεφαλαιουχικό εξοπλισμό συχνά τόσο ακριβό για τις μικρές επιχειρήσεις, γεγονός 

που δικαιολογείται βέβαια και από το μικρό όγκο παραγωγής τους.

Το μέγεθος κάθε τράπεζας συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των παραγόντων που 

εξηγούν τις οικονομίες ή αντιοικονομίες κλίμακας ή ακόμη και σαν δείκτης της 

δυνατότητας μιας τράπεζας για μεγαλύτερη διαφοροποίηση προϊόντων και 

πρόσβασης των μεγαλύτερων τραπεζών σε αγορές κεφαλαίων που δεν είναι 

προσβάσιμες από τις μικρότερες τράπεζες. Αν αυτό ισχύει και στην Ελλάδα, τότε θα 

περιμένει κανείς υψηλότερη κερδοφορία για τις μεγαλύτερες τράπεζες.

Τα τελευταία χρόνια είναι έκδηλη η έντονη προσπάθεια των τραπεζών για 

εύρεση καινοτομιών που θα τις βοηθήσουν στην άντληση αλλά και χρήση 

κεφαλαίων, καθώς επίσης και καινοτομιών που θα μειώσουν το κόστος 

διαμεσολάβησης (το κόστος του μετασχηματισμού των πηγών κεφαλαίων σε χρήσεις 

κεφαλαίων) και της παροχής υπηρεσιών συναλλαγών. Σύμφωνα με τον 

Hadjimichalaki et al (1995) οι χρηματοοικονομικές καινοτομίες που εισάγουν 

συνήθως οι τράπεζες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Εργαλεία σχεδιασμένα να προσελκύσουν καταθέσεις, όπως συμφωνίες 

επαναγοράς.

2. Νέα στοιχεία ενεργητικού, όπως δάνεια μεταβλητού επιτοκίου.

3. Τεχνολογικές καινοτομίες που διευκολύνουν την παροχή νέων υπηρεσιών 

συναλλαγών και μειώνουν το κόστος διαμεσολάβησης και συναλλαγών.
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Πολύ μεγάλη σημασία δίνεται, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στο 

κόστος των εισροών για την παραγωγή των τραπεζικών υπηρεσιών. Οι 

σημαντικότερες από αυτές είναι η εργασία (πωλητές, υπάλληλοι γραφείου) και το 

κεφάλαιο (κτίρια, μηχανολογικός εξοπλισμός, έπιπλα ). Εξίσου σημαντική όμως με 

την αποτελεσματική διαχείριση και το συνδυασμό των εισροών που θα παράγουν το 

προϊόν στο χαμηλότερο κόστος είναι και η τεχνολογία. Ο όρος τεχνολογία 

περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οπτικοακουστικά συστήματα επικοινωνίας 

και άλλη τεχνολογία πληροφόρησης. Η αποτελεσματική τεχνολογική βάση ενός 

διαμεσολαβητή μπορεί να οδηγήσει, κατά τον Saunders et al (1997), σε: α) 

χαμηλότερα κόστη, συνδυάζοντας κεφάλαιο και εργασία σε ένα πιο αποτελεσματικό 

μίγμα και β) μεγαλύτερες προσόδους, επιτρέποντας την παραγωγή και πώληση ενός 

ευρύτερου φάσματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ο παράγοντας των τεχνολογικών καινοτομιών είναι σημαντικός, καθώς καλά 

επιλεγμένες επενδύσεις σε τεχνολογία είναι πιθανό να αυξήσουν τόσο το καθαρό 

περιθώριο επιτοκίου όσο και το καθαρό εισόδημα ενός διαμεσολαβητή. Επομένως, 

μπορεί να αυξήσουν την κερδοφορία με τους εξής παρακάτω τρόπους:

1. Αύξηση των εσόδων από τόκους αν οι τράπεζες πωλούν ένα ευρύτερο φάσμα 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων. Αυτό μπορεί 

να περιλαμβάνει σταυροειδείς πωλήσεις προϊόντων, καθώς οι υπολογιστές έχουν 

τη δυνατότητα να αξιοποιούν δεδομένα πελατών και να επιχειρούν τηλεπώληση 

χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως ασφαλειών ζωής και άλλων τραπεζικών 

προϊόντων, π.χ δανείων.

2. Μείωση των εξόδων για τόκους, αν η πρόσβαση στις αγορές στοιχείων του 

παθητικού εξαρτάται άμεσα από την τεχνολογική ικανότητα της τράπεζας. Η 

ικανότητα μιας τράπεζας να παράγει και να πωλεί εμπορικά γραμμάτια είναι σε 

μεγάλο βαθμό τεχνολογικά ελεγχόμενη. Επομένως, αδυναμία επένδυσης στην 

κατάλληλη τεχνολογία ίσως αποκλείσει μια τράπεζα από μια χαμηλού κόστους 

αγορά κεφαλαίων.

3. Αύξηση των εσόδων εκτός τόκων όταν οι προμήθειες για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, ειδικά των δραστηριοτήτων εκτός ισολογισμού, συνδέονται με την 

ποιότητα της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, οι πιστώσεις παρέχονται ηλεκτρονικά 

στους πελάτες, τα swaps, options και άλλα περίπλοκα παράγωγα
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διαπραγματεύονται μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

αποτιμώνται με τη βοήθεια λογαρίθμων και πανίσχυρων υπολογιστών.

4. Μείωση των εξόδων εκτός τόκων αν η συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών 

πελατών δεν παίρνει τη μορφή έντυπου υλικού αλλά ηλεκτρονικών αρχείων.

Ο παράγοντας του μεγέθους μιας τράπεζας είναι καθοριστικός ως προς το 

ύψος των επενδύσεων σε τεχνολογία. Αναμφισβήτητα, η τεχνολογία των δορυφόρων 

και των σούπερ-κομπιούτερ είναι διαθέσιμη μόνο στις ιδιαίτερα μεγάλες τράπεζες. 

Και το αποτέλεσμα της συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης στο χρόνο είναι η επίτευξη 

οικονομιών κλίμακας και η μείωση του μέσου κόστους αυτών των τραπεζών. Από 

την πλευρά όμως του κόστους, υψηλές τεχνολογικές επενδύσεις ίσως οδηγήσουν σε 

προβλήματα υπερβάλλουσας παραγωγικότητας και ελέγχου του κόστους. Σε μια 

τέτοια περίπτωση οι μικρές τράπεζες με απλά συστήματα υπολογιστών που δεν 

επιβαρύνονται με το κόστος της εγκατάστασης και συντήρησης ίσως αποκτούν ένα 

πλεονέκτημα μέσου κόστους.

Οι τεχνολογικές αλλαγές που σημειώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 

μειώσει κατακόρυφα τα κόστη συναλλαγής αλλά και προώθησης των τραπεζικών 

προϊόντων. Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στις τραπεζικές εργασίες 

επιτρέπει την αποθήκευση τεράστιου όγκου πληροφοριών, την αυτόματη 

πληροφόρηση για το ύψος των υποχρεώσεων αλλά και των απαιτήσεων των πελατών, 

τη διενέργεια πληρωμών. Η χρήση περισσότερο ανεπτυγμένης τεχνολογίας δίνει σ’ 

αυτούς που την κατέχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς χαμηλότερα κόστη 

συναλλαγών καθιστούν ακόμη πιο κερδοφόρα και την παραγωγή νέων, καινοτόμων 

προϊόντων.

Σαν οι πιο χαρακτηριστικές τεχνολογικές καινοτομίες θα μπορούσαν να 

αναφερθούν οι εξής:

Οι Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές (ATM). Επιτρέπουν στους πελάτες των 

τραπεζών εικοσιτετράωρη πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, την εξόφληση 

λογαριασμών και την ανάληψη χρημάτων. Επιπλέον, αν τα ΑΤΜ αποτελούν μέρος 

ενός ολοκληρωμένου δικτύου οι καταθέτες αποκτούν εθνική και σε πολλές 

περιπτώσεις διεθνή πρόσβαση στους καταθετικούς τους λογαριασμούς.
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Οι Χρεωστικές κάρτες. Για τους πελάτες που επιλέγουν να μην χρησιμοποιούν 

μετρητά, επιταγές ή πιστωτικές κάρτες, η χρήση χρεωστικών καρτών τους επιτρέπει 

τη διενέργεια αγορών χωρίς να γίνεται έλεγχος υπολοίπου η καθυστερήσεων, όπως 

συμβαίνει με τις πιστωτικές κάρτες, καθώς η τράπεζα που εκδίδει την χρεωστική 

κάρτα αυτομάτως μεταφέρει χρήματα από τον λογαριασμό του πελάτη στον 

λογαριασμό του πωλητή του προϊόντος, σε χρόνο όσο απαιτείται για τη χρήση της 

κάρτας.

To Home Banking συνδέει τους πελάτες με τους καταθετικούς τους 

λογαριασμούς και τους λογαριασμούς των επενδύσεών τους και ταυτόχρονα παρέχει 

τη δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών, όλα μέσω προσωπικών υπολογιστών. Οι 

προκαθορισμένες χρεώσεις / πιστώσεις περιλαμβάνουν άμεση καταβολή σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς επιταγών πληρωμών καθώς και καταβολή δόσεων 

στεγαστικών δανείων, ενώ η τηλεφωνική πληρωμή λογαριασμών επιτρέπει την άμεση 

μεταφορά χρημάτων από τους καταθετικούς λογαριασμούς των πελατών προς 

τρίτους.

Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάει κανείς ότι η επένδυση σημαντικών κεφαλαίων σε 

καινοτόμα προϊόντα ίσως αποτύχει να προσελκύσει ικανοποιητικό όγκο λειτουργιών 

σε σχέση με την αρχική εκροή χρημάτων και τα μελλοντικά κόστη που συνδέονται με 

κάθε συγκεκριμένη επένδυση. Σύμφωνα με την οικονομική ορολογία, ένας αριθμός 

τεχνολογικά βασισμένων καινοτόμων προϊόντων ίσως καταλήξει να αποτελούν 

επενδυτικά προγράμματα αρνητικής καθαρής παρούσας αξίας λόγω της αβεβαιότητας 

ως προς τα κόστη και τις προσόδους ή του πόσο γρήγορα οι ανταγωνιστές μιμούνται 

ή αντιγράφουν κάθε καινοτομία.

Ένα άλλο σημείο που επίσης πρέπει να προσεχθεί είναι το ζήτημα της ποιότητας 

των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ενώ τα ΑΤΜ φαίνεται να μειώνουν 

τα λειτουργικά κόστη των τραπεζών σε σύγκριση με την πρόσληψη ανθρώπινου 

δυναμικού, η αδυναμία των μηχανών να απαντήσουν αυτομάτως στις ερωτήσεις των 

πελατών ίσως απομακρύνει πελάτες λιανικής τραπεζικής, που σημαίνει ότι οι 

απώλειες εσόδων ίσως εκμηδενίζουν κάθε εξοικονόμηση κόστους. Και η επιβίωση 

των μικρών τραπεζών ίσως εξαρτηθεί από την πεποίθηση ότι η συνολική ποιότητα 

υπηρεσιών είναι υψηλότερη όταν υπάρχει η ανθρώπινη επαφή με το προσωπικό, 

παρά με τα ΑΤΜ των μεγαλύτερων συνήθως τραπεζών.
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2.2 Η θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης.

Η ύπαρξη του κόστους συναλλαγών στην αγορά χρήματος εξηγεί εν μέρει μόνο 

γιατί οι διαμεσολαβητές και η έμμεση χρηματοδότηση παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο 

στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ένας πρόσθετος λόγος είναι ότι στην αγορά 

χρήματος συνήθως ο ένας εκ των δύο αντισυμβαλλομένων έχει καλύτερη 

πληροφόρηση. Και αυτή η ανισότητα ονομάζεται ασύμμετρη πληροφόρηση. Για 

παράδειγμα, ο δανειολήπτης έχει συνήθως καλύτερη πληροφόρηση για τις πιθανές 

μελλοντικές αποδόσεις και το ρίσκο που συνεπάγεται η σχεδιαζόμενη επένδυση για 

την οποία συνάπτεται το δάνειο, απ’ ότι ο δανειστής. Από την άλλη πλευρά οι 

μάνατζερ μιας επιχείρησης γνωρίζουν πόσο τίμιοι ή όχι είναι και έχουν καλύτερη 

πληροφόρηση για την απόδοση των λειτουργιών της επιχείρησης απ’ ότι οι μέτοχοι 

αυτής.

Μια τράπεζα επιτρέπει στους δανειστές να χορηγούν δάνεια αναλαμβάνοντας το 

μικρότερο δυνατό κόστος απόκτησης πληροφόρησης, το οποίο είναι πολύ μικρότερο 

αυτού που θα αναλάμβαναν αν διαπραγματεύονταν απευθείας με τους δανειολήπτες. 

Το υψηλό κόστος απόκτησης της αναγκαίας πληροφόρησης αποτελεί και έναν από 

τους πιο σημαντικούς λόγους ύπαρξης των τραπεζών.

Η έλλειψη πληροφόρησης δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία του 

χρηματοοικονομικού συστήματος, το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής και το 

πρόβλημα του ηθικού κινδύνου.

Η δυσμενής επιλογή είναι ένα πρόβλημα ασύμμετρης πληροφόρησης που 

προκύπτει πριν από την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Οι δανειστές πριν τη 

σύναψη συμφωνίας δανεισμού εκτιμούν τη φερεγγυότητα κάθε δανειολήπτη και 

ανάλογα προσαρμόζουν το επιτόκιο. Συνήθως είναι επιφυλακτικοί απέναντι στους 

υποψήφιους δανειολήπτες που αποδέχονται ιδιαίτερα υψηλό επιτόκιο και αρνούνται 

να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Έτσι, στην προσπάθειά τους να 

μειώσουν την πιθανότητα σύναψης δανείου με αυξημένο πιστωτικό κίνδυνο συχνά 

απορρίπτουν αποδοτικά προγράμματα ενώ αναλαμβάνουν την χρηματοδότηση 

άλλων, μικρότερου ρίσκου, που συνεπάγονται όμως μικρότερη αποδοτικότητα.
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Ας υποθέσουμε ότι ένας υποψήφιος αγοραστής χρεογράφων, όπως είναι οι κοινές 

μετοχές, δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ των καλών επιχειρήσεων με μεγάλες 

αναμενόμενες αποδόσεις και χαμηλό κίνδυνο και των κακών, με μικρές 

αναμενόμενες αποδόσεις και μεγάλο κίνδυνο. Σε μια τέτοια περίπτωση ο υποψήφιος 

αγοραστής θα είναι πρόθυμος να πληρώσει μια τιμή που αντικατοπτρίζει τη μέση 

ποιότητα των επιχειρήσεων που εκδίδουν χρεόγραφα, μια τιμή μεταξύ της αξίας των 

χρεογράφων των καλών επιχειρήσεων και της αξίας των χρεογράφων των κακών 

επιχειρήσεων. Αν οι ιδιοκτήτες ή οι μάνατζερ μιας καλής επιχείρησης έχουν 

καλύτερη πληροφόρηση από τον υποψήφιο δανειολήπτη και ξέρουν ότι αποτελούν 

μια καλή επιχείρηση αντιλαμβάνονται ότι τα χρεόγραφά τους είναι υποτιμημένα και 

δεν δέχονται να πουλήσουν στον υποψήφιο δανειολήπτη στην τιμή που αυτός είναι 

πρόθυμος να πληρώσει. Αντιθέτως, πρόθυμες να πουλήσουν θα είναι οι κακές 

επιχειρήσεις καθώς η προσφερόμενη τιμή είναι μεγαλύτερη της πραγματικής αξίας 

των χρεογράφων τους. Όμως ο υποψήφιος αγοραστής σαφώς δεν θέλει να κρατά 

χρεόγραφα κακών επιχειρήσεων και συνεπώς δεν θα αγοράσει καθόλου χρεόγραφα 

από την αγορά. Σαν τελικό συμπέρασμα, η συγκεκριμένη αγορά χρεογράφων δεν θα 

λειτουργεί αποτελεσματικά καθώς πολύ λίγες επιχειρήσεις θα μπορούν να πωλούν 

χρεόγραφα προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαια.

Η παραπάνω διαδικασία δεν αλλάζει σημαντικά αν ο υποψήφιος αγοραστής 

προτιμήσει ένα εταιρικό ομόλογο αντί μετοχικού μεριδίου. Θα αγοράσει ένα ομόλογο 

μόνο αν το επιτόκιό του είναι αρκετά υψηλό ώστε να τον αποζημιώσει για τον μέσο 

κίνδυνο που ενέχουν οι καλές και κακές επιχειρήσεις που προσπαθούν να πουλήσουν 

χρέος. Οι ενγνώμονες ιδιοκτήτες μιας καλής επιχείρησης αντιλαμβάνονται ότι θα 

πληρώνουν μεγαλύτερο επιτόκιο απ’ ότι θα ‘πρεπε με αποτέλεσμα να μην επιθυμούν 

να δανειστούν μέσα από αυτή την αγορά. Μόνο οι κακές επιχειρήσεις θα είναι 

πρόθυμες να δανειστούν, επειδή όμως οι επενδυτές δεν θέλουν την αγορά τέτοιων 

ομολόγων πιθανό είναι να μην αγοράσουν καθόλου ομόλογα. Σαν τελικό 

αποτέλεσμα, πολύ λίγα εταιρικά ομόλογα θα πωληθούν και η έκδοση χρέους θα 

αποτελεί μια καθόλου καλή πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Η λύση στο πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής στις χρηματαγορές είναι ο 

περιορισμός της ασύμμετρης πληροφόρησης, παρέχοντας σ’ αυτούς που προσφέρουν 

τα χρηματικά τους κεφάλαια λεπτομέρειες για τους ιδιώτες ή τις επιχειρήσεις που

13



εταζητούν χρηματοδότηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων. Ένας τρόπος για να 

φτάσει αυτό το υλικό στους αποταμιευτές - δανειστές είναι μέσω ιδιωτικών εταιριών 

που συγκεντρώνουν και παράγουν πληροφόρηση που διαχωρίζει τις καλές από τις 

κακές επιχειρήσεις και που στη συνέχεια πωλείται στους υποψήφιους αγοραστές 

χρεογράφων.

Η διαδικασία της ιδιωτικής παραγωγής και πώλησης πληροφόρησης δεν λύνει 

όμως εξ’ ολοκλήρου το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής στις αγορές χρεογράφων 

εξαιτίας του προβλήματος του 'ελεύθερου καβαλάρη’. Το συγκεκριμένο πρόβλημα 

προκύπτει όταν άτομα που δεν πληρώνουν για την απόκτηση πληροφόρησης 

επωφελούνται της πληροφόρησης για την οποία άλλοι έχουν πληρώσει. Το πρόβλημα 

του ελεύθερου καβαλάρη συνεπάγεται ότι η ιδιωτική πώληση πληροφόρησης 

αποτελεί μερική λύση στο πρόβλημα του διαχωρισμού των επιχειρήσεων.

Το παραπάνω συμπέρασμα μπορεί να δικαιολογηθεί ως εξής: ας υποθέσουμε ότι 

κάποιος μόλις έχει αγοράσει την πληροφόρηση που του λέει ποιες είναι οι καλές 

επιχειρήσεις και ποιες όχι. Εκτιμά ότι η συγκεκριμένη αγορά άξιζε να γίνει καθώς με 

την αγορά των χρεογράφων των καλών επιχειρήσεων που είναι υποτιμημένα 

καλύπτεται το κόστος απόκτησης της πληροφόρησης ενώ προκύπτει και κάποιο 

κέρδος. Όμως, όταν ο ελεύθερος καβαλάρης - επενδυτής βλέπει τον προηγούμενο να 

αγοράζει συγκεκριμένα χρεόγραφα κάνει ακριβώς το ίδιο, αν και δεν έχει πληρώσει 

για καμιά πληροφόρηση. Αν το παράδειγμα αυτό ακολουθηθεί από πολλούς άλλους 

επενδυτές η αυξημένη ζήτηση για τα υποτιμημένα καλά χρεόγραφα θα προκαλέσει 

αυτόματα αύξηση της χαμηλής τιμής τους ώστε να αντικατοπτρίζεται η αληθινή αξία 

των χρεογράφων. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών των ελεύθερων καβαλάρηδων κανείς 

δεν μπορεί να αγοράσει χρεόγραφα σε τιμή μικρότερη της πραγματικής τους αξίας. 

Αυτός που αρχικά αγόρασε την πληροφόρηση αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να 

αποκομίσει επιπλέον κέρδη από αυτή την αγορά και ότι δεν θα ‘πρεπε να έχει 

πληρώσει για την απόκτηση πληροφόρησης. Όταν όλοι αντιλαμβάνονται ότι δεν 

συμφέρει η αγορά πληροφόρησης οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να 

πωλήσουν τέτοια ποσότητα πληροφόρησης που να τους αποζημιώνει για τη συλλογή 

και παραγωγή της. Η μικρή δυνατότητα για κέρδη των ιδιωτικών εταιριών που 

πουλούν πληροφόρηση συνεπάγεται μικρότερη παραγωγή πληροφόρησης στην αγορά
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και το πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της αγοράς χρεογράφων.

Ένας χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής, όπως μια τράπεζα, αποκτά 

εξειδίκευση στην παραγωγή πληροφόρησης για την ποιότητα των επιχειρήσεων, 

ικανή να διαχωρίζει τις καλές από τις κακές επιχειρήσεις. Στη συνέχεια συγκεντρώνει 

τα χρήματα των καταθετών και τα δανείζει στις καλές επιχειρήσεις. Και επειδή η 

τράπεζα δανείζει κυρίως σ’ αυτές, η απόδοση των δανείων που χορηγεί είναι 

μεγαλύτερη των τόκων που πληρώνει στους καταθέτες της. Σαν αποτέλεσμα, η 

τράπεζα έχει κέρδη που της επιτρέπουν να αναλαμβάνει τη δραστηριότητα της 

παραγωγής πληροφόρησης.

Ένα σημαντικό στοιχείο της ικανότητας της τράπεζας να κερδίζει από την 

πληροφόρηση που παράγει είναι ότι αποτρέπει το πρόβλημα του ελεύθερου 

καβαλάρη μέσω της δημιουργίας ιδιωτικών δανείων, παρά χρεογράφων που 

διαπραγματεύονται στην ελεύθερη αγορά. Επειδή ένα ιδιωτικό δάνειο δεν αποτελεί 

στοιχείο εμπορεύσιμο στην αγορά οι άλλοι επενδυτές δεν μπορούν να έχουν γνώση 

του τι κάνει η τράπεζα και να αυξήσουν την τιμή ώστε η τράπεζα να μην 

αποζημιώνεται για την πληροφόρηση που παράγει. Ο ρόλος της τράπεζας σαν 

διαμεσολαβητής που κρατά κυρίως μη εμπορεύσιμα δάνεια είναι το κλειδί της 

επιτυχίας της στην μείωση της ασύμμετρης πληροφόρησης στις χρηματαγορές. Άρα, 

η λύση που δίνουν οι τράπεζες στο πρόβλημα της δυσμενούς επιλογής είναι η 

παραγωγή της κατάλληλης πληροφόρησης με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

Ένα δεύτερο πρόβλημα που προκύπτει αναφορικά με την πώληση πληροφόρησης 

από ιδιωτικές εταιρίες απευθείας σε επενδυτές σχετίζεται με την αξιοπιστία της 

πληροφορίας. Στην περίπτωση που είναι δύσκολο για τους πιθανούς χρήστες της 

πληροφορίας να διακρίνουν την καλή από την λανθασμένη πληροφόρηση, η τιμή που 

αυτοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν θα αντανακλά τη μέση ποιότητα του συνόλου 

των πληροφοριών. Αν υπάρχει ελεύθερη είσοδος στην αγορά επιχειρήσεων που 

παράγουν πληροφόρηση κακής ποιότητας, επιχειρήσεις που ξοδεύουν σημαντικά 

ποσά για τη συλλογή αξιόπιστης πληροφόρησης χάνουν χρήματα καθώς λαμβάνουν 

την τιμή που αντανακλά τη χαμηλή μέση ποιότητα. Όταν οι καλές επιχειρήσεις
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εξέρχονται της αγοράς η μέση ποιότητα πέφτει περισσότερο και η επερχόμενη 

ισορροπία ταυτίζεται περισσότερο με χαμηλής ποιότητας πληροφόρηση.

Και αυτό το πρόβλημα που σχετίζεται με την απόδοση της αγορασθείσας 

πληροφόρησης μπορεί να ξεπεραστεί αν η επιχείρηση που συλλέγει τις πληροφορίες 

γίνεται διαμεσολαβητής που αγοράζει και πουλά στοιχεία του ενεργητικού 

βασιζόμενος στην εξειδικευμένη πληροφόρησή του. Βέβαια η όποια πληροφόρηση 

έχει καλύτερη απόδοση όταν οι πελάτες- αγοραστές χρεογράφων του διαμεσολαβητή 

πιστεύουν ότι η ποιότητα των πληροφοριών που ο διαμεσολαβητής χρησιμοποιεί 

είναι υψηλή, ενώ χωρίς κάποια ένδειξη - σινιάλο της ποιότητας του επενδυτικού 

σχεδίου η μέση απόδοση ίσως είναι χαμηλή.

Οι Leland και Pyle (1977) αναπτύσσουν ένα μοντέλο σινιάλου με έναν 

επιχειρηματία με συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα του οποίου τη μέση 

αναμενόμενη απόδοση γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Ο επιχειρηματίας καθώς και όλοι οι 

επενδυτές της αγοράς έχουν απόλυτη αποστροφή στον κίνδυνο και οι προτιμήσεις του 

είναι γνωστές σε όλους. Τα διαπραγματευόμενα χρεόγραφα αποτιμώνται στην αγορά 

με τη βοήθεια του Capital Asset Pricing Model και της δημόσιας πληροφόρησης. 

Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν αποτιμάται ο κίνδυνος αγοράς, ο εξειδικευμένος όμως 

κίνδυνος που ενέχει κάθε χρεόγραφο όχι. Ο επιχειρηματίας δίνει ένα σινιάλο της 

αξίας και της αναμενόμενης απόδοσης του επενδυτικού του σχεδίου με την έκδοση 

μετοχών και ομολόγων σε τιμές που καθορίζονται από την αγορά, ενώ το σινιάλο 

γίνεται ακόμη εντονότερο με την διατήρηση από τον επιχειρηματία μέρους των 

μετοχών και του ρίσκου που αυτές φέρουν. Οι δανειστές με τη σειρά τους κάνουν μια 

εκτίμηση της αξίας του σχεδίου, η οποία αντανακλά την πληροφόρηση που 

μεταφέρεται μέσω του σινιάλου. Η αξία της επιχείρησης και του σχεδίου αυξάνει με 

το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου που ανήκει στον επιχειρηματία και με τον τρόπο 

αυτό ο ίδιος έχει περισσότερα κίνητρα για κατοχή μεγαλύτερου μέρους της 

επιχείρησης. Το κόστος της αποκάλυψης στην αγορά της πραγματικής αξίας του 

επενδυτικού σχεδίου μέσω του μεριδίου της επιχείρησης που κατέχει ο 

επιχειρηματίας είναι η απώλεια που προέρχεται από το να επενδύει στο συγκεκριμένο 

σχέδιο πέρα από αυτό που θα θεωρούσε άριστο και θα επένδυε αν αυτή η πραγματική 

αξία γινόταν γνωστή χωρίς κανένα κόστος.
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Οι Leland και Pyle υποθέτουν ότι οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές 

μπορούν να δαπανούν για την παρακολούθηση της πληροφόρησης που δίνουν οι 

επιχειρηματίες πριν τη σύναψη της συμφωνίας χρηματοδότησης και να πωλούν την 

πληροφόρηση που συλλέγουν, διευκολύνοντας έτσι την επιλογή και αγορά 

χρεογράφων και προσφέροντας αυξημένη διαφοροποίηση κινδύνου. Μέσω των 

διαμεσολαβητών προκύπτει εξοικονόμηση κόστους σε σχέση με την απευθείας 

συλλογή πληροφόρησης από μέρους των επενδυτών και λύνονται προβλήματα 

περιορισμένης παραγωγής πληροφόρησης.

Το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου προκύπτει μετά την πραγματοποίηση της 

συναλλαγής. Υπάρχει κίνδυνος ο δανειολήπτης να αναμιχθεί σε δραστηριότητες μη 

επιθυμητές από την πλευρά του δανειστή καθώς κάνουν την αποπληρωμή του 

δανείου λιγότερο βέβαιη. Ενδέχεται αμέσως μετά τη σύναψη του δανείου ο 

δανειολήπτης να αναλάβει επενδυτικά σχέδια ιδιαίτερα υψηλού ρίσκου (που όμως 

υπόσχονται και υψηλές αναμενόμενες αποδόσεις) καθώς θεωρεί ότι παίζει με τα 

χρήματα κάποιου άλλου. Και επειδή το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου αυξάνει τις 

πιθανότητες μη αποπληρωμής των δανείων ίσως οι δανειστές εκτιμήσουν ότι δεν 

πρέπει να προχωρούν σε συνάψεις δανείων.

Οι συμφωνίες αγοράς μετοχικού κεφαλαίου, όπως είναι οι κοινές μετοχές οι 

οποίες αποτελούν είδος δικαιώματος επί των αποδόσεων και των περιουσιακών 

στοιχείων μιας επιχείρησης, υπόκεινται σε μια ειδική μορφή ηθικού κινδύνου, το 

principal-agent πρόβλημα. Συνήθως σε μια εταιρία οι μάνατζερ (agents), που 

κατέχουν μικρό μόνο μέρος του κεφαλαίου της, είναι άλλοι από τους ιδιοκτήτες - 

μετόχους (principals) που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών. Η διάκριση 

διοίκησης και ιδιοκτησίας ενέχει ηθικό κίνδυνο με την έννοια ότι οι μάνατζερ 

ενεργούν περισσότερο προς δικό τους συμφέρον παρά προς το συμφέρον των 

μετόχων - ιδιοκτητών, καθώς συχνά έχουν λιγότερα κίνητρα για μεγιστοποίηση των 

κερδών σε σχέση με τους μετόχους.

To agent-principal πρόβλημα δεν θα προέκυπτε αν οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης 

είχαν πλήρη πληροφόρηση για τις ενέργειες των μάνατζερ και μπορούσαν να 

αποτρέψουν περιπτώσεις άσκοπων δαπανών και οικονομικής απάτης. Το παραπάνω 

πρόβλημα, σαν παράδειγμα ηθικού κινδύνου, προκύπτει μόνο επειδή οι μάνατζερ
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έχουν σαφώς περισσότερη πληροφόρηση για τις ενέργειές τους απ’ ότι οι μέτοχοι, 

δηλαδή λόγω της ύπαρξης ασύμμετρης πληροφόρησης και σίγουρα δεν θα προέκυπτε 

αν δεν υπήρχε ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και διοίκησης.

Από την άλλη πλευρά, η σύναψη ομολογιακού δανείου είναι μια συμφωνία από 

μέρους του δανειολήπτη να καταβάλει στο δανειστή ένα σταθερό χρηματικό ποσό σε 

τακτά χρονικά διαστήματα. Όταν η επιχείρηση εμφανίζει μεγάλα κέρδη ο δανειστής 

λαμβάνει τις συμφωνημένες πληρωμές και δεν ενδιαφέρεται για τα ακριβή κέρδη της 

επιχείρησης. Αν οι μάνατζερ αποκρύπτουν κέρδη ή αναμιγνύονται σε δραστηριότητες 

που δεν αυξάνουν την κερδοφορία οι δανειστές δεν νοιάζονται όσο αυτές οι 

δραστηριότητες δεν επηρεάζουν την ικανότητα της επιχείρησης για έγκαιρη 

καταβολή των πληρωμών. Ανάγκη για διευκρίνιση του ακριβούς ύψους της 

κερδοφορίας της επιχείρησης υπάρχει μόνο όταν αυτή δεν μπορεί να ανταποκριθεί 

στις υποχρεώσεις της. Ένα ομολογιακό δάνειο υπόκειται σε ηθικό κίνδυνο με τον 

εξής τρόπο: καθώς απαιτεί από τους δανειολήπτες να καταβάλλουν σταθερές 

πληρωμές ενώ μένει στη διάθεσή τους οποιοδήποτε ύψος κερδών πάνω από αυτές, οι 

δανειολήπτες βρίσκουν κίνητρο να αναλάβουν επενδυτικά σχέδια που φέρουν ρίσκο 

μεγαλύτερο από αυτό που θα επιθυμούσαν οι δανειστές.

Ένας χρηματοοικονομικός διαμεσολαβητής , όπως είναι μια τράπεζα, λύνει το 

πρόβλημα του ηθικού κινδύνου ελέγχοντας το πώς ξοδεύονται - επενδύονται τα 

χρήματα, πάντα με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Καθώς οι τράπεζες συνάπτουν 

εξατομικευμένα δάνεια κανείς δεν μπορεί να επωφεληθεί ως ελεύθερος καβαλάρης 

την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ρητρών που οι ίδιες θέτουν στα συμβόλαια 

με σκοπό να αποθαρρύνουν ανεπιθύμητες συμπεριφορές και ενέργειες. Συνεπώς, 

συνάπτοντας ο διαμεσολαβητής εξατομικευμένα δάνεια επωφελείται του ελέγχου που 

ασκεί και περιορίζει τον ηθικό κίνδυνο.

Ο Diamond (1984) αναπτύσσει ένα μοντέλο ασύμμετρης πληροφόρησης, μετά 

την πραγματοποίηση της συναλλαγής, μεταξύ δανειστών και ενός επιχειρηματία που 

επιζητά την άντληση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση ενός σχεδίου που φέρει 

κάποιο βαθμό ρίσκου. Αποδεικνύει ότι η έκδοση χρέους είναι η άριστη αμφίπλευρη 

χρηματοοικονομική συμφωνία μεταξύ του επιχειρηματία και των δανειστών. Επειδή 

ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να έχει αρνητική κατανάλωση (να πληρώνει στους

18



δανειστές περισσότερα από όσα έχει) το ομολογιακό δάνειο με το οποίο ο 

επιχειρηματίας αντλεί κεφάλαια εμπεριέχει κάποια κόστη. Σαν εναλλακτική του να 

υφίστανται αυτά τα κόστη οι δανειστές (που συναλλάσσονται απευθείας με τον 

δανειολήπτη) μπορούν να προβούν σε δαπάνες για τον έλεγχο των ενεργειών του. 

Στην περίπτωση της απευθείας συναλλαγής δανειστών - δανειολήπτη το λιγότερο 

δαπανηρό εκ των δύο είναι και το άριστο.

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάει κανείς ότι το κόστος παρακολούθησης είναι 

αθροιστικά ιδιαίτερα υψηλό όταν υπάρχουν πολλοί δανειστές. Αν υπάρχουν m 

κάτοχοι χρεογράφων μιας επιχείρησης και κοστίζει k>0 η παρακολούθηση του 

καθενός, το συνολικό κόστος της απευθείας επιτήρησης ανέρχεται σε ink. Η 

συγκεκριμένη περίπτωση ενέχει και το πρόβλημα του ελεύθερου καβαλάρη όπου 

κανένας κάτοχος χρεογράφων δεν πληρώνει για έλεγχο των ενεργειών του 

δανειολήπτη καθώς το κέρδος που θα του επέφερε θα ήταν μικρό. Συνεπώς, λογική 

κίνηση θα ήταν η παροχή κινήτρων για δια-αντιπροσώπου έλεγχο και 

παρακολούθηση του δανειολήπτη.

Η ανάλυσή του εστιάζει σε ένα χρηματοοικονομικό διαμεσολαβητή που 

συγκεντρώνει τα χρηματικά κεφάλαια των δανειστών (καταθετών) στους οποίους 

υπόσχεται συγκεκριμένη απόδοση, δανείζει στους επιχειρηματίες και δαπανά για την 

παρακολούθηση των συμβολαίων τα οποία κοστίζουν λιγότερο από τα αντίστοιχα 

που ελέγχονται απευθείας από τους δανειστές. Ο χρηματοοικονομικός 

διαμεσολαβητής ελέγχει την πληροφόρηση που του παρέχει ο δανειολήπτης και 

λαμβάνει πληρωμές από αυτόν οι οποίες δεν γίνονται γνωστές στους δανειστές που 

επίσης αγνοούν την απόδοση του επενδυτικού σχεδίου αλλά και τις δαπάνες του 

διαμεσολαβητή για έλεγχο - παρακολούθηση των αποδόσεων του δανειολήπτη.

Ο Diamond δείχνει ότι το αναμενόμενο κόστος παρακολούθησης κάθε 

δανειολήπτη τείνει προς το μηδέν καθώς αυξάνει ο αριθμός των επιχειρηματιών - 

δανειοληπτών με ανεξάρτητα επενδυτικά σχέδια. Η πρόταση αυτή αναδεικνύει το 

ρόλο - κλειδί της διαφοροποίησης στην πραγματοποίηση ελέγχου δια αντιπροσώπου. 

Δεν υπάρχει ανάγκη ελέγχου του διαμεσολαβητή καθώς αυτός φέρει όλη την ευθύνη 

και επωμίζεται όλα τα βάρη για κάθε καθυστέρηση των πληρωμών στους δανειστές. 

Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του διαμεσολαβητή κάνει την πιθανότητα των
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επιβαρύνσεων πολύ μικρή και επιτρέπει την επεξεργασία της πληροφόρησης μόνο 

από αυτόν.

Δεν είναι καθόλου εύκολο να δοθεί απάντηση στο ερώτημα ποιες τράπεζες 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς 

ότι οι τράπεζες με την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κόστους είναι αυτές που 

παράγουν την άριστη ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών που ελαχιστοποιεί το 

κόστος παραγωγής κάθε μονάδας προϊόντος, αλλά και αυτές που παράγουν τους 

άριστους συνδυασμούς και εύρος προϊόντων ούτος ώστε να επιτυγχάνεται το 

παραπάνω αποτέλεσμα. Οι Καπόπουλος και Σιώκη (2002) κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως οι περισσότερες εμπειρικές έρευνες σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα κλίμακας -κόστους που χρησιμοποίησαν στοιχεία της δεκαετίας 

του ’80 οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως οι μεσαίου μεγέθους τράπεζες ήταν 

περισσότερο αποτελεσματικές από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα. Αναφέρουν όμως 

επίσης ότι πιο πρόσφατες έρευνες που χρησιμοποίησαν στοιχεία της δεκαετίας του 

’90 πρότειναν ότι υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας - κόστους για τις 

μεγάλες τράπεζες, πιθανολογώντας την θετική επίδραση της τεχνολογικής προόδου. 

Έτσι, για άλλη μια φορά, ο παράγοντας του μεγέθους των τραπεζών φαίνεται να είναι 

καθοριστικής σημασίας στη διαμόρφωση του ύψους των κερδών.

Ένας παράγοντας που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας 

μιας τράπεζας είναι και το ιδιοκτησιακό της καθεστώς. Πολλές εργασίες έχουν 

προσπαθήσει να απαντήσουν στο ερώτημα αν και με ποιο τρόπο το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς επιδρά στην κερδοφορία μιας τράπεζας. Κάποιες από αυτές καταλήγουν 

στην ύπαρξη αρνητικής σχέσης μεταξύ των δύο όταν μια τράπεζα βρίσκεται υπό 

κρατικό έλεγχο. Οι εξηγήσεις που δίνονται είναι: α) η μεγαλύτερη

αποτελεσματικότητα κόστους στις ιδιωτικές τράπεζες και β) η επιδίωξη από μέρους 

των ιδιωτικών τραπεζών άλλων στόχων και όχι της μεγιστοποίησης των κερδών. Σαν 

τέτοιοι αναφέρονται η μεγιστοποίηση των εσόδων ή της επιρροής των διευθυντικών 

στελεχών τους και η επιτέλεση ενός κοινωνικού ρόλου που υπαγορεύεται από 

πολιτικές επιλογές. Ένα άλλο, όμως, μέρος αυτών βρίσκει θετική σχέση που εξηγείται 

μέσω της διαδικασίας της τραπεζικής φιλελευθεροποίησης που βελτιώνει την 

ποιότητα των χαρτοφυλακίων των υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών.
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Αναφερόμενοι ειδικά στην Ελληνική πραγματικότητα, οι Hardy και 

Συμιγιάννης (1998) αναφέρουν ότι κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αφότου 

ιδρύθηκαν, οι υπό κρατικό έλεγχο τράπεζες δεν είχαν απόλυτο εμπορικό 

προσανατολισμό, είτε ως προς την πολιτική χορηγήσεων που ακολουθούσαν είτε ως 

προς τις πρακτικές που εφάρμοζαν για τη διαχείριση του κόστους. Τα υπό κρατικό 

έλεγχο ιδρύματα επιτελούσαν και οιονεί δημοσιονομικές λειτουργίες, όπως η 

διοχέτευση χορηγήσεων προς ορισμένους ευνοούμενους τομείς, ενώ σκοπός τους 

ήταν επίσης να διατηρούν εκτεταμένα δίκτυα υποκαταστημάτων σε απομακρυσμένες 

περιοχές, προσφέροντας και θέσεις εργασίας.

Ένας άλλος ενδογενής παράγοντας που αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση 

στην κερδοφορία είναι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης των εξόδων. Η σχέση 

μεταξύ εξόδων και κερδών ίσως να μοιάζει ιδιαίτερα ξεκάθαρη (υψηλά έξοδα 

συνεπάγονται χαμηλά κέρδη), πράγμα όμως που βέβαια δεν ισχύει στην περίπτωση 

που τα υψηλότερα έξοδα συνδυάζονται με μεγαλύτερο όγκο επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και επομένως μεγαλύτερων εσόδων. Άρα, προκειμένου να δειχθεί η 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης των εξόδων μιας τράπεζας, θα ήταν καλό τα 

έξοδα να αντανακλούν μεταβολές στο επίπεδο των εργασιών και γι’ αυτό συνήθως 

εμφανίζονται σαν ο λόγος των εξόδων ως προς το σύνολο του ενεργητικού, 

μετρώντας το κόστος κάθε χρηματικής μονάδας του ενεργητικού.

Μεταξύ των προσδιοριστικών παραγόντων της κερδοφορίας των τραπεζών είναι 

σίγουρα η πρόσβαση κάθε τράπεζας σε κεφάλαια αλλά και στους συντελεστές 

παραγωγής. Κανείς μπορεί να δείξει ότι όταν επικρατεί ατελής ανταγωνισμός στην 

αγορά προϊόντων (τραπεζικών), χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών συνεπάγεται 

υψηλότερα κέρδη. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που επιχειρήσεις 

ανταγωνίζονται στην ίδια αγορά (προσφέρουν τα ίδια προϊόντα) αλλά κάποιες από 

αυτές έχουν χαμηλότερο κόστος πρώτων υλών. Επομένως, μια εξήγηση της 

υψηλότερης κερδοφορίας κάποιων τραπεζών θα μπορούσε να αποτελεί το γεγονός 

της πρόσβασης σε φθηνότερες εισροές που οδηγεί σε μεγαλύτερα κέρδη. Και καθώς 

η τραπεζική είναι μια λειτουργία εντάσεως εργασίας, στην οποία το κόστος 

προσωπικού αποτελεί ένα μεγάλο μέρος των συνολικών εξόδων λειτουργίας, το 

κόστος εργασίας συνιστά σημαντικό παράγοντα της τραπεζικής κερδοφορίας καθώς 

επίσης θα μπορούσε να υποστηριχθεί και ότι, ως κάποιο βαθμό, το κόστος εργασίας
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αντανακλά τη μέση παραγωγικότητα της εργασίας. Σε χώρες με υψηλή 

παραγωγικότητα της εργασίας οι τράπεζες πληρώνουν υψηλότερους μισθούς απ’ ότι 

σε χώρες με μικρότερη μέση παραγωγικότητα. Στη δεύτερη περίπτωση οι τράπεζες 

είναι πιθανό να αναζητήσουν υποκατάστατα της εργασίας. Επειδή όμως η πλήρης 

υποκατάσταση της εργασίας από την τεχνολογία είναι περιορισμένη, κανείς αναμένει 

τα μέσα έξοδα για μισθούς προσωπικού να συνδέονται αρνητικά με την κερδοφορία.

Μια καλά οργανωμένη διατραπεζική αγορά βραχυχρόνιων πιστώσεων καθώς και 

μια ανεπτυγμένη αγορά κεφαλαίων για μακροχρόνια χρηματοδότηση μειώνει το 

κόστος χρηματοδότησης και επομένως συνεπάγεται υψηλότερη κερδοφορία. Θα 

μπορούσε ακόμη να υποτεθεί ότι κύριος παράγοντας της κερδοφορίας μιας τράπεζας 

είναι η πιστωτική της κατάταξη, που καθορίζει το κόστος χρηματοδότησής της από 

τις προαναφερθείσες αγορές. Η πιστωτική κατάταξη τείνει να είναι μεγαλύτερη για 

τις μεγάλες τράπεζες παρά για τις μικρότερες, για μια σειρά από λόγους. Πρώτον, οι 

μεγαλύτερες τράπεζες τείνουν να εμφανίζουν μεγαλύτερο βαθμό διαφοροποίησης που 

μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο. Δεύτερο, οι μεγάλες τράπεζες αντιμετωπίζονται ως 

‘πολύ μεγάλες για να αποτύχουν’ (too big to fail), με την έννοια ότι είναι πολύ πιθανό 

να ‘σωθούν’ από την κυβέρνηση στην περίπτωση δυσκολιών. Επομένως, σε μια 

συγκεντρωμένη αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται λίγες μόνο μεγάλες τράπεζες, 

καθεμιά από αυτές είναι πιθανό να απολαμβάνει ευνοϊκότερες πιστώσεις απ’ ότι σε 

μια περισσότερο τμηματοποιημένη αγορά. Και αναφορικά με το ζητούμενο μας, την 

κερδοφορία, αναμένεται θετική σχέση μεταξύ αυτής και του δείκτη πιστωτικής 

κατάταξης κάθε τράπεζας.
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2.3 Η θεωρία της παραγωγής πληροφόρησης.

Οι Campbell και Kracaw (1980) υποστηρίζουν ότι κανένας από τους λόγους που 

έχουν παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία όπως η μείωση του κόστους συναλλαγών, η 

εξασφάλιση εμπιστευτικής πληροφόρησης ή η παραγωγή πληροφόρησης μπορεί να 

σταθεί μόνος του ως ικανοποιητική εξήγηση για την ύπαρξη των τραπεζών, αλλά ότι 

όλοι μαζί αποτελούν συμπληρωματικές εξηγήσεις. Η έρευνά τους επικεντρώνεται στη 

λειτουργία της παραγωγής πληροφόρησης από τις τράπεζες και δείχνουν ότι η 

διαμεσολάβηση δεν είναι ικανή να επιλύσει το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου στην 

αγορά (market) πληροφόρησης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η παραγωγή 

πληροφόρησης δεν αποτελεί μια από τις πλέον σημαντικές λειτουργίες των τραπεζών, 

αλλά ότι οι τράπεζες προβάλλουν ως παραγωγοί πληροφόρησης επειδή η παροχή 

υπηρεσιών συναλλαγών, η παραγωγή πληροφόρησης αλλά και άλλες 

διαμεσολαβητικές υπηρεσίες «τονιστούν συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Ο βασικός άξονας ανάπτυξης της έρευνάς τους είναι η αναζήτηση 

αποτελεσματικής ισορροπίας σε μια αγορά ασύμμετρης πληροφόρησης για την αξία 

των επιχειρήσεων. Τέτοια ισορροπία είναι αυτή στην οποία προσδιορίζεται 

επακριβώς η αξία των επιχειρήσεων και αυτό γίνεται με τον πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο. Μεταξύ των υποθέσεών τους δέχονται ότι οι υποψήφιοι επενδυτές γνωρίζουν 

μόνο τη μέση ποιότητα των επιχειρήσεων αλλά μπορούν να επενδύσουν σε 

πληροφόρηση για την αποκάλυψη της πραγματικής τους αξίας και ότι δεν υπάρχει 

χώρος για σινιάλα που αποκαλύπτουν την αξία των επιχειρήσεων στην αγορά, αφού 

αν υπήρχαν τέτοια αποτελεσματικά σινιάλα δεν θα γινόταν λόγος περί 

διαμεσολαβητών παραγωγών πληροφόρησης.

Μια άλλη υπόθεσή τους είναι ότι οι επενδυτές με πλεονεκτική πληροφόρηση δεν 

μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ιδιωτικά ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους καθώς 

αυτή αυτομάτως καθίσταται δημόσιο αγαθό μέσω της χρήσης της. Αν ένας επενδυτής 

διαθέτει την κατάλληλη πληροφόρηση που του επιτρέπει να διακρίνει επιτυχώς την 

ποιότητα των χρεογράφων, δεν θα συνεχίσει να αγοράζει ίση ποσότητα από κάθε 

χρεόγραφο αλλά θα προτιμά κάποια συγκεκριμένα που θα του αποφέρουν έξτρα 

κέρδη. Το αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι να σηματοδοτείται η πραγματική 

αξία των υποτιμημένων χρεογράφων στους υπόλοιπους επενδυτές, οι οποίοι
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αντιδρούν στη γνώση αυτή αυξάνοντας την τιμή των καλών χρεογράφων, ώστε αυτός 

που διαθέτει την πληροφόρηση να μην μπορεί να αποκομίσει επιπλέον κέρδη. 

Βέβαια, όταν τα χαρτοφυλάκια των επενδυτών με πλεονεκτική πληροφόρηση είναι 

μικρά σε σχέση με το σύνολο της αγοράς, μπορούν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους 

βασιζόμενοι στην πληροφόρησή τους χωρίς αυτό να έχει σημαντικές επιδράσεις στην 

αγορά.

Αν όμως επιζητούν αύξηση των κερδών με κεφάλαια πέρα από τα δικά τους, τότε 

θα πρέπει να πείσουν την αγορά για την ποιότητα των πληροφοριών τους. Η έρευνα 

των Campbell και Kracaw αποδεικνύει ότι οι επενδυτές δεν αποκτούν κανένα 

πλεονέκτημα στην επίλυση του προβλήματος του ηθικού κινδύνου με το να 

αναλάβουν ρόλο διαμεσολαβητή. Δείχνουν όμως ότι τα αρχικά χρηματικά κεφάλαια 

αυτού που παράγει πληροφόρηση επιλύουν το πρόβλημα του ηθικού κινδύνου, με την 

έννοια ότι λειτουργούν ως εγγύηση για την αξιοπιστία των πληροφοριών. Αυτό 

σημαίνει ότι η αγορά δέχεται πως αυτός που κατέχει μεγάλο μερίδιο της αγοράς 

πληροφόρησης δεν έχει κανένα κίνητρο για μετάδοση λανθασμένων πληροφοριών. 

Το αποτέλεσμα αυτό οδηγεί στο πολύ σημαντικό γενικό συμπέρασμα ότι τα αρχικά 

χρηματικά κεφάλαια λειτουργούν ως εμπόδιο εισόδου στην αγορά παραγωγής 

πληροφόρησης και σαν περιορισμός στην αξιοπιστία.

Αποδεικνύεται όμως ότι μια ανταγωνιστική αγορά πληροφόρησης για την αξία 

των επιχειρήσεων, όπου οι παραγωγοί πληροφόρησης κατέχουν ένα αρκετά μεγάλο 

μέρος της αξίας των πληροφοριών τους, θα λειτουργεί αλλά δεν θα φτάνει σε 

αποτελεσματική ισορροπία. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά παραγωγής πληροφόρησης 

δεν αποτυγχάνει και ότι οι επιχειρήσεις δεν αξιολογούνται σύμφωνα με τη μέση 

αγοραία τιμή, όμως η αποφυγή του προβλήματος του ηθικού κινδύνου δεν γίνεται 

χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα, η προϋπόθεση ότι το χαρτοφυλάκιο του επενδυτή - 

παραγωγού πληροφόρησης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αποδεικνύει την 

αξιοπιστία των πληροφοριών του δημιουργεί εμπόδιο εισόδου στην αγορά. Ιδιαίτερα 

αποτελεσματικοί παραγωγοί πληροφόρησης με μικρά χαρτοφυλάκια αδυνατούν να 

ανταγωνιστούν με λιγότερο αποτελεσματικούς παραγωγούς που όμως έχουν ικανό 

πλούτο να αποδείξει την αξιοπιστία τους.Το πρόβλημα δεν είναι ότι η αγορά αδυνατεί 

να παράγει την πληροφόρηση που οδηγεί στην αναγνώριση της πραγματικής αξίας
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αλλά ότι η παραγωγή αυτής της πληροφόρησης δεν γίνεται αποτελεσματικά ή με το 

ελάχιστο κόστος.

Η ανάλυσή τους υποθέτει ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλοι λόγοι πλην των 

δυσκολιών που δημιουργεί η ασύμμετρη και δαπανηρή πληροφόρηση για την ύπαρξη 

των τραπεζών ως παραγωγών πληροφόρησης. Η απάντηση φαίνεται να είναι ότι οι 

τράπεζες προβάλλουν επικερδώς όταν μπορούν να παράγουν από κοινού 

πληροφόρηση και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως είναι η παροχή ρευστότητας 

και υπηρεσιών συναλλαγής και η πώληση ασφαλιστικών συμβολαίων. Έτσι, η 

εναλλακτική άποψη που παρουσιάζουν, ότι οι τράπεζες ευημερούν όταν παράγουν 

ταυτόχρονα πληροφόρηση και άλλες υπηρεσίες, μοιάζει περισσότερο πειστική 

εξήγηση της ύπαρξής τους

Προσπαθώντας κανείς να διερευνήσει τους παράγοντες που θα διαφοροποιούσαν 

το ύψος των κερδών μεταξύ των τραπεζών σε μια τέτοια αγορά παραγωγής 

πληροφόρησης, πέρα από αυτούς που σχετίζονται με τη μείωση του κόστους 

συναλλαγών και το βαθμό αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των τραπεζών ώστε 

αυτές να προσφέρουν την κατάλληλη πληροφόρηση με το ελάχιστο δυνατό κόστος, 

αρχικά, θα υποστήριζε μάλλον ότι σημαντικό ρόλο παίζουν ο ανταγωνισμός και τα 

εμπόδια εισόδου σ’ αυτή. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος εισόδου , οι επιχειρήσεις 

εισέρχονται στην αγορά αν τα κέρδη αναμένεται να είναι μη αρνητικά. Τα εμπόδια 

εισόδου αυξάνουν το κόστος εισόδου, με αποτέλεσμα ο αριθμός των επιχειρήσεων να 

μικραίνει και τα κέρδη που απολαμβάνουν οι ήδη υπάρχουσες στην αγορά 

επιχειρήσεις να γίνονται μεγαλύτερα. Για την τραπεζική αγορά κανείς μπορεί να βρει 

ένα αριθμό εμποδίων εισόδου που σχετίζονται με την τεχνολογία, το ενδιαφέρον από 

την πλευρά των πελατών, το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η ένταση της ζήτησης από μέρους των αποταμιευτών - επενδυτών για παραγωγή 

πληροφόρησης ίσως να εξαρτάται και από το πόσο εύκολη πρόσβαση έχουν αυτοί 

στα τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. Η πρόσβαση εκφράζεται συνήθως ως ο 

αριθμός των υποκαταστημάτων της τράπεζας ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Η 

μεταβλητή αυτή είναι ένας δείκτης της πυκνότητας των υποκαταστημάτων και 

λαμβάνει υπόψη τη χωρική διάσταση κάθε εθνικής αγοράς. Χαμηλότερη πυκνότητα 

υποκαταστημάτων οδηγεί σε μικρότερα τραπεζικά έξοδα, ενώ αποτελεί και ένα πολύ
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καλό δείκτη της πιθανής υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητας ενός δικτύου 

υποκαταστημάτων.

Εκτιμάται, επίσης, ότι η τραπεζική κερδοφορία επηρεάζεται από τη φάση του 

οικονομικού κύκλου και το κατά κεφαλήν εισόδημα που αυτή προσδιορίζει, για μια 

σειρά από λόγους. Πρώτον, η ποιότητα του ενεργητικού μιας τράπεζας εξαρτάται από 

τη φάση του κύκλου. Οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, που σχετίζονται με τον 

κίνδυνο αφερεγγυότητας, είναι μεγαλύτερες στη φάση της καθόδου παρά στη φάση 

της ανόδου. Ένα τέτοιο αβέβαιο περιβάλλον, λόγω της φάσης της καθόδου, κάνει 

περισσότερο επιτακτική την ανάγκη για αναζήτηση πληροφόρησης ως προς την 

ποιότητα των επιχειρήσεων και των χρεογράφων που αυτές εκδίδουν, με αποτέλεσμα 

την αυξημένη ζήτηση για παραγωγή πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της φάσης 

αυτής. Κανείς όμως δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει και για την ύπαρξη υψηλότερης 

κερδοφορίας.

Δεύτερο, το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα μπορεί να ιδωθεί σαν ένας 

δείκτης του μεγέθους της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται οι τράπεζες. Θα 

μπορούσε να αντιπαρατεθεί η άποψη ότι υψηλότερη κερδοφορία προκύπτει κατά τη 

διάρκεια της φάσης της οικονομικής ανόδου, με την αύξηση του πραγματικού κατά 

κεφαλήν εισοδήματος να συνεπάγεται αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών που οι 

τράπεζες προσφέρουν. Στη φάση της ανόδου θα υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση για 

τραπεζική πίστωση απ’ ότι στη φάση της καθόδου, καθώς παρουσιάζονται 

περισσότερες και καλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες. Με τον τρόπο αυτό όμως 

γεννάται και μεγαλύτερη ανάγκη για παροχή πληροφόρησης στους υποψήφιους 

αποταμιευτές - επενδυτές. Αν ο αριθμός των τραπεζών παραμένει σταθερός καθ’ όλη 

τη διάρκεια του οικονομικού κύκλου, αναμένεται, υπό συνθήκες ατελούς 

ανταγωνισμού, η κερδοφορία να σχετίζεται θετικά με το μέγεθος της αγοράς, όπως 

αυτό εκφράζεται από το κατά κεφαλήν εισόδημα.
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2.4 Η θεωρία του λειτουργικού ρόλου των τραπεζών.

Ο Merton (1995) υποστηρίζει ότι ένα χρηματοοικονομικό σύστημα επιτελεί μια 

σειρά από λειτουργίες οι οποίες παραμένουν οι ίδιες από το παρελθόν έως σήμερα, σε 

αντίθεση βέβαια με τη δομή και οργάνωση των ιδρυμάτων που μπορεί να 

μεταβάλλονται στη διάρκεια του χρόνου.

Κάθε χρηματοοικονομικό σύστημα παρέχει...

...ένα σύστημα πληρωμών για την ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών: παρέχεται 

ένας μηχανισμός πραγματοποίησης πληρωμών με τη μορφή νομισμάτων, επιταγών 

και άλλων μέσων συναλλαγής. Τα τελευταία χρόνια τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν 

αναπτύξει νέες υπηρεσίες πληρωμών όπως τηλεφωνική πληρωμή λογαριασμών, 

χρεωστικές κάρτες, ηλεκτρονικές μηχανές που δέχονται καταθέσεις και δίνουν 

μετρητά. Παρατηρείται η τάση απομάκρυνσης από τη διενέργεια πληρωμών που 

χρησιμοποιούν χαρτί (επιταγές ή χαρτονομίσματα) και επικέντρωσης σε ένα σύστημα 

όπου χρηματικά ποσά διακινούνται σε κλάσματα του δευτερολέπτου μέσω 

υπολογιστών, δορυφόρων και άλλων μέσων.

...τη δυνατότητα συγκέντρωσης χρηματικών κεφαλαίων: οι τράπεζες δέχονται 

τις μικρές αποταμιεύσεις των ιδιωτών τις οποίες συγκεντρώνουν και μετατρέπουν σε 

μεγάλα δάνεια προς ιδιώτες και επιχειρήσεις. Έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενο 

σημείο ότι οι τράπεζες λειτουργούν ως μια τεράστια δεξαμενή συγκέντρωσης των 

αποταμιευτικών πόρων με τελική συνέπεια τη μείωση του κόστους συναλλαγής για 

κάθε επιμέρους επενδυτή.

...κατανομή των οικονομικών πόρων μέσα στο χρόνο και στο χώρο: ειδικά ως 

προς την κατανομή αυτών στο χρόνο, η ικανότητα των αποταμιευτών να μεταφέρουν 

πλούτο μεταξύ νεότητας και τρίτης ηλικίας όπως και μεταξύ διαφορετικών γενεών 

είναι δεσπόζουσας σημασίας για την κοινωνική ευημερία μιας χώρας. Εξαιτίας 

αυτού, εταιρίες ασφαλειών ζωής και συνταξιοδοτικών συμβολαίων συχνά τυγχάνουν 

ευνοϊκής μεταχείρισης, μέσω ειδικών φορολογικών απαλλαγών και άλλων 

μηχανισμών επιδότησης, ώστε να παρέχουν αυτές τους τις υπηρεσίες.

...τη δυνατότητα μείωσης της αβεβαιότητας και του κινδύνου: επενδύοντας σε 

δάνεια και άλλα στοιχεία που φέρουν διαφορετικούς βαθμούς κινδύνου και 

υπόσχονται διαφορετικές αποδόσεις προκύπτουν σημαντικά οφέλη από αυτή τη 

διαφοροποίηση, όπως μεγαλύτερη σταθερότητα στα κέρδη και στη ροή ρευστών, που
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αυξάνουν την ασφάλεια των κεφαλαίων των αποταμιευτών. Ενώ οι περισσότεροι 

μικροί αποταμιευτές δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν ως προς τον κίνδυνο με τα 

περιορισμένα κεφάλαια που διαθέτουν, ένας διαμεσολαβητής που συγκεντρώνει τους 

πόρους των μικρών αποταμιευτών επενδύει σε μια πληθώρα στοιχείων, μειώνοντας 

τον κίνδυνο για όλους τους αποταμιευτές. Ταυτόχρονα, αυτή η διαφοροποίηση στον 

κίνδυνο επιτρέπει στον διαμεσολαβητή να εκτιμά ακριβέστερα την απόδοση του 

χαρτοφυλακίου του, καθώς ένα καλά διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μπορεί να 

αποφέρει σχεδόν άνευ κινδύνου απόδοση του ενεργητικού. Σαν αποτέλεσμα, μπορεί 

αξιόπιστα να τηρήσει τις υποσχέσεις του προς τους ιδιώτες για χρεόγραφα υψηλής 

ρευστότητας και χαμηλού κινδύνου διακύμανσης των τιμών τους.

.. .πληροφόρηση τιμών.

...τρόπους μετρίασης του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης: οι 

τράπεζες συλλέγουν πληροφόρηση από την αγορά και τη διοχετεύουν στους 

αποταμιευτές οι οποίοι συχνά δεν έχουν ούτε το χρόνο αλλά ούτε και τη δυνατότητα 

να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην αγορά και τις ευκαιρίες για επενδύσεις. Και 

προκειμένου να συλλέξουν την ικανή πληροφόρηση για τους υποψήφιους 

δανειολήπτες δαπανούν σημαντικά κεφάλαια και εξειδικευμένη γνώση που οι 

περισσότεροι μικροί αλλά και μερικοί μεγάλοι επενδυτές δεν διαθέτουν.

Παρατηρώντας κανείς το εύρος και τη φύση των προσφερόμενων από τις 

τράπεζες υπηρεσιών οδηγείται γρήγορα στο συμπέρασμα ότι διαφορές στο βαθμό 

κερδοφορίας μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να 

αντανακλούν διαφορές στον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης και στις αποφάσεις 

αναφορικά με τη διαχείριση των πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, την κεφαλαιακή 

επάρκεια, το βαθμό ρευστότητας, τη διαχείριση εξόδων.

Οι εργασίες της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης εκτίθενται σε διαφόρων 

ειδών κινδύνους, όπως ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. Κατά 

συνέπεια, η κερδοφορία μιας τράπεζας εξαρτάται από τη συμπεριφορά της διοίκησης 

απέναντι στον κίνδυνο. Ο κίνδυνος των τραπεζικών εργασιών και η συμπεριφορά της 

διοίκησης απέναντι στον κίνδυνο μπορούν να αναλυθούν εξετάζοντας το ύψος των 

κεφαλαίων και των αποθεματικών που μια τράπεζα επιλέγει να διακρατεί και τις 

πολιτικές διοίκησης της ρευστότητάς της.
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Σύμφωνα με την κοινή λογική, οι τράπεζες με υψηλούς λόγους κεφαλαίων προς 

ενεργητικό θεωρούνται σχετικά ασφαλέστερες στις περιπτώσεις ζημιών ή 

ρευστοποίησης. Όμως, υψηλός λόγος κεφαλαίου προς ενεργητικό αποτελεί 

ταυτόχρονα και ένδειξη χαμηλής μόχλευσης, άρα και ρίσκου. Και εκ της 

‘παραδοσιακής’ υπόθεσης κινδύνου- απόδοσης συνεπάγεται αρνητική σχέση μεταξύ 

λόγου κεφαλαίων προς ενεργητικό και τραπεζικής κερδοφορίας. Επιπρόσθετα, 

υψηλός λόγος κεφαλαίων προς ενεργητικό μειώνει τα έσοδα μετά τους φόρους, 

καθώς για μια επιχείρηση που προβαίνει στην έκδοση χρέους (δανεισμός), αντί να 

αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο, το ποσό των πληρωτέων τόκων αφαιρείται από το 

φορολογητέο εισόδημα. Θα μπορούσε όμως να αντιπαρατεθεί και η άποψη ότι, ειδικά 

στην περίπτωση των κανόνων που επιβάλουν αύξηση της κεφαλαιακής επάρκειας, ο 

υψηλότερος λόγος κεφαλαίων προς ενεργητικό αναγκάζει τις τράπεζες να αναλάβουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο στο χαρτοφυλάκιο του ενεργητικού τους ελπίζοντας σε 

μεγιστοποίηση των αναμενόμενων αποδόσεων. Έτσι, υπάρχει η πιθανότητα θετικής 

σχέσης μεταξύ κεφαλαίων προς ενεργητικό και κερδοφορίας.

Όσον αφορά το βαθμό ρευστότητας, καθώς οι τράπεζες συμμετέχουν στη 

διαδικασία μετασχηματισμού των βραχυχρόνιων καταθέσεων σε μακροχρόνιες 

πιστώσεις (δάνεια), έρχονται αντιμέτωπες με τον κίνδυνο της αναντιστοιχίας 

ληκτοτήτων. Προκειμένου να προφυλαχθούν έναντι ελλειμμάτων ρευστότητας, που 

μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα αφερεγγυότητας και πτώχευσης, οι τράπεζες 

συχνά διακρατούν ρευστοποιήσιμα στοιχεία που μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε 

μετρητό χρήμα. Όμως , τα ρευστά διαθέσιμα έχουν συνήθως χαμηλότερα ποσοστά 

απόδοσης και επομένως η υψηλή ρευστότητα αναμένεται να συνδέεται με χαμηλή 

κερδοφορία.

Μεταξύ των παραγόντων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της διοίκησης της 

τράπεζας, οι πρωταρχικοί που θα έχουν επίδραση στην κερδοφορία είναι αυτοί που 

διαμορφώνουν τα καθαρά έσοδα από τόκους. Και ως προς αυτό το σημείο, τα 

επιτόκια δανείων και καταθέσεων, που σήμερα δεν καθορίζονται αποκλειστικά από 

την Κεντρική Τράπεζα αλλά κάθε μια τράπεζα ξεχωριστά μπορεί από μόνη της να 

καθορίσει δική της πολιτική επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων, αναμένεται να 

επιδρούν στην κερδοφορία. Λόγω όμως του γεγονότος ότι στην πραγματικότητα τα 

επιτόκια γενικά καθορίζονται από τις δυνάμεις της αγοράς στο σύνολό της,
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εμφανίζοντας μικρές αποκλίσεις από τράπεζα σε τράπεζα, στον παράγοντα αυτό 

γίνεται εκτενέστερη αναφορά αμέσως παρακάτω.

Ως μια άλλη πολύ σημαντική λειτουργία των τραπεζών εμφανίζεται πολύ 

συχνά στη βιβλιογραφία ο χρονικός μετασχηματισμός της ρευστότητας. Οι τράπεζες 

δέχονται κεφάλαια από τους επενδυτές οι οποίοι επιθυμούν να δανείσουν τα χρήματά 

τους για μικρές χρονικές περιόδους και χρησιμοποιούν τα κεφάλαια αυτά δανείζοντας 

μακροχρόνια σε ιδιώτες ή επιχειρηματικές μονάδες. Οι επιχειρηματικές μονάδες 

αποπληρώνουν τα κεφάλαια που δανείζονται στηριζόμενες στις αναμενόμενες 

αποδόσεις των σχεδίων που χρηματοδότησαν με τα κεφάλαια που δανείστηκαν, 

αποδόσεις όμως που προκύπτουν σε χρονικές περιόδους πολύ μετά τη 

πραγματοποίηση της επένδυσης. Από την άλλη πλευρά, οι αποταμιευτές, που 

παραιτούνται από την τρέχουσα κατανάλωση θα πρέπει να αποζημιωθούν γι’ αυτή 

τους την απόφαση. Οι τράπεζες αναλαμβάνουν να συνδυάσουν τις προτιμήσεις ενός 

τεράστιου αριθμού αποταμιευτών και δανειοληπτών και καλούνται να καλύψουν τις 

ανάγκες ρευστότητας και των δύο.

Ο κίνδυνος όμως που αναλαμβάνει μια τράπεζα που δανείζεται βραχυχρόνια 

και δανείζει μακροχρόνια είναι ότι τα ονομαστικά βραχυχρόνια επιτόκια μπορεί να 

αυξηθούν και η τράπεζα θα πρέπει να συνταιριάζει αυτά τα επιτόκια ώστε να 

διατηρήσει τα κεφάλαιά της. Και αν τα βραχυχρόνια επιτόκια αυξηθούν πάνω από το 

ποσοστό απόδοσης των μακροχρόνιων δανείων η τράπεζα έχει χρηματικές απώλειες.

Καθώς για τις τράπεζες κύρια πηγή εσόδων αποτελούν οι τόκοι από τα 

διάφορα στοιχεία του ενεργητικού ενώ κύρια πηγή εξόδων αποτελούν οι τόκοι επί 

των στοιχείων του παθητικού, αυξομειώσεις στα επιτόκια θα επηρεάσουν την 

κερδοφορία των τραπεζών. Για να διευκρινιστεί όμως η ακριβής σχέση μεταξύ της 

μεταβολής των επιτοκίων και των κερδών θα πρέπει να γνωρίζουμε σε τι βαθμό 

επηρεάζονται τα στοιχεία του ισολογισμού από τις μεταβολές των επιτοκίων.

Τόσο από την πλευρά του ενεργητικού όσο και από την πλευρά του παθητικού 

υπάρχουν στοιχεία που φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο. Η διαφορά μεταξύ των δύο 

(ΕΚΕ-ΠΚΕ) αποτελεί το άνοιγμα μιας τράπεζας και όσο μεγαλύτερο είναι αυτό, τόσο 

μεγαλύτερος και ο κίνδυνος επιτοκίων.
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Γενικά ισχύει ότι:

Με θετικό άνοιγμα, αύξηση των επιτοκίων συνεπάγεται αύξηση των κερδών.

μείωση των επιτοκίων συνεπάγεται μείωση των κερδών.

Με αρνητικό άνοιγμα, αύξηση των επιτοκίων σημαίνει μείωση των κερδών.

μείωση των επιτοκίων σημαίνει αύξηση των κερδών.

Με μηδενικό άνοιγμα, μεταβολές των επιτοκίων αφήνουν το ύψος των κερδών 

ανεπηρέαστο.

Η μεταβολή στα κέρδη μιας τράπεζας μπορεί να υπολογιστεί πολλαπλασιάζοντας 

το άνοιγμα επί την ποσοστιαία μεταβολή των επιτοκίων.

Ο Diamond (1991) υποθέτει ότι τα πραγματικά επιτόκια επηρεάζουν την 

επιλογή μιας επιχείρησης μεταξύ σχεδίων που φέρουν ρίσκο και σχεδίων που 

θεωρούνται ‘σίγουρη επένδυση’. Τα χαμηλά πραγματικά επιτόκια αυξάνουν την 

παρούσα αξία των μελλοντικών κερδών της επιχείρησης. Και αφού η επιλογή σχεδίου 

που φέρει ρίσκο βάζει σε κίνδυνο τη μελλοντική απόδοση, καθώς η αναμενόμενη 

μελλοντική αξία της επιχείρησης αυξάνει, αυξάνει και το κίνητρο υιοθέτησης 

σχεδίων χαμηλού κινδύνου. Επομένως, χαμηλότερα πραγματικά επιτόκια αναμένεται 

να μειώνουν τον κίνδυνο αποτυχίας των σχεδίων, που με τη σειρά του μειώνει τον 

κίνδυνο του χαρτοφυλακίου των δανείων μιας τράπεζας. Βέβαια δεν είναι εύκολο να 

απαντήσει κανείς με ευκολία αν ο μικρότερος αυτός κίνδυνος συνεπάγεται 

υψηλότερα ή λιγότερα κέρδη για την τράπεζα.

Θα μπορούσε επίσης να προκύψει ο ισχυρισμός ότι μια μείωση των 

βραχυχρόνιων επιτοκίων θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη τραπεζική κερδοφορία μέσω 

της αύξησης του περιθωρίου μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων. Οι 

τράπεζες μετασχηματίζουν βραχυχρόνιες υποχρεώσεις, όπως καταθέσεις, σε 

μακροχρόνια δάνεια και σαν συνέπεια οι υποχρεώσεις τους τείνουν να είναι 

βραχυχρόνιες σε σχέση με το ενεργητικό τους. Και από μια μείωση των επιτοκίων 

που αυξάνει τα περιθώρια κέρδους μέσω της αύξησης του περιθωρίου επιτοκίου 

φαίνεται να ευνοούνται ιδιαίτερα οι τράπεζες που η ληκτότητα του ενεργητικού τους 

είναι πολύ μικρότερη αυτής των υποχρεώσεών τους.
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Από την άλλη πλευρά, για πολύ χαμηλά επίπεδα επιτοκίων, η επίδραση στην 

κερδοφορία των τραπεζών από μια περαιτέρω μείωση των βραχυχρόνιων επιτοκίων 

διαφαίνεται μάλλον δυσμενής καθώς στενεύουν τα περιθώρια χορήγησης δανείων. 

Όταν τα επιτόκια καταθέσεων είναι κοντά στο μηδέν, μια μείωση των επιτοκίων 

χορηγήσεων είναι δύσκολο να συνδυαστεί με μια παρόμοια μείωση των επιτοκίων 

καταθέσεων και η επακόλουθη μείωση των περιθωρίων διαμεσολάβησης της 

τράπεζας θα οδηγήσει σε πτώση της κερδοφορίας.

Ο πληθωρισμός, επίσης, επιδρά στην κερδοφορία των τραπεζών μέσω της 

αύξησης των λειτουργικών εξόδων, της ανάγκης για αύξηση των προβλέψεων και της 

μεταβλητότητας επιτοκίων. Επίσης, η μεταβλητότητα του πληθωρισμού αποτελεί 

σημαντικό παράγοντα καθώς δυσκολεύει την εκτίμηση των δανειακών αποφάσεων, 

όπως π.χ στην περίπτωση που ένας δανειακός διακανονισμός σε αναμενόμενα 

επίπεδα πληθωρισμού μπορεί να μετατραπεί σε οριακό αν ο πληθωρισμός είναι 

απροσδόκητα χαμηλός και τα επιτόκια υψηλά.

Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο πληθωρισμός επιφέρει απώλειες πλούτου 

στις τράπεζες από τη στιγμή που κάθε τραπεζικός οργανισμός είναι καθαρός 

νομισματικός πιστωτής, δηλ τα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού υπερέχουν των 

νομισματικών υποχρεώσεων. Ο πληθωρισμός μεταβιβάζει πλούτο από τους 

νομισματικούς πιστωτές στους νομισματικούς χρεώστες μέσω του μηχανισμού 

διαμόρφωσης των ονομαστικών επιτοκίων. Η μείωση της πραγματικής αξίας των 

νομισματικών υποχρεώσεων αποτελεί πραγματική απώλεια για τους πιστωτές. Σε 

περίπτωση αύξησης του πληθωρισμού οι τράπεζες απολαμβάνουν υψηλότερα κέρδη 

από τις καταθέσεις των πελατών (καθώς η πραγματική τους αξία μειώνεται ), αλλά 

χάνουν περισσότερα προς τα πρόσωπα που είναι χρεωμένα στην τράπεζα. Η αύξηση 

των τιμών συνεπώς οδηγεί σε μείωση της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού σε 

μεγαλύτερο βαθμό από τη μείωση της αξίας των στοιχείων του παθητικού.

Αναμφισβήτητα, η επίδραση των επιπέδων του πληθωρισμού στην 

κερδοφορία εξαρτάται από τα αποτελέσματά του επί των εσόδων και εξόδων της 

τράπεζας. Ο Perry (1992) εξετάζοντας τα κέρδη και τις ζημιές των τραπεζών λόγω 

πληθωρισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η επίδραση του πληθωρισμού στην 

εικόνα μια τράπεζας εξαρτάται από το αν ο πληθωρισμός είναι προσδοκώμενος ή όχι.
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Αν ο πληθωρισμός είναι εξ' ολοκλήρου προσόοκώμενος και τα επιτόκια 

προσαρμόζονται ανάλογα, οδηγώντας σε έσοδα τα οποία αυξάνουν με γρηγορότερους 

ρυθμούς απ’ ότι τα έξοδα, τότε ενδέχεται να έχει θετική επίδραση στην κερδοφορία. 

Όμως αν ο πληθωρισμός δεν είναι προσδοκώμενος και οι τράπεζες βραδυκίνητα 

προσαρμόζουν τα επιτόκιά τους, τότε υπάρχει η πιθανότητα τα έξοδα να αυξάνουν 

γρηγορότερα από τα έσοδα, δηλ αρνητική επίδραση του πληθωρισμού στην 

κερδοφορία.

Το μερίδιο της αγοράς που κατέχει κάθε τράπεζα μεταβάλλεται ανάλογα με την 

ένταση του ανταγωνισμού που επικρατεί στη συγκεκριμένη αγορά και μια τέτοια 

μεταβολή σίγουρα συνεπάγεται μεταβολή των κερδών αυτών των οργανισμών.

Το μερίδιο αγοράς είναι ο πιο σημαντικός δείκτης του βαθμού μονοπωλιακής 

δύναμης που διαθέτει μια τράπεζα. Υψηλότερο μερίδιο αγοράς σχεδόν πάντοτε 

οδηγεί σε υψηλότερη μονοπωλιακή δύναμη, ενώ μικρά μερίδια αγοράς οδηγούν σε 

μικρή ή καθόλου μονοπωλιακή δύναμη. Εντούτοις, ο ακριβής βαθμός μονοπωλιακής 

δύναμης εξαρτάται από την ελαστικότητα της ζήτησης προς τις παρεχόμενες από την 

τράπεζα υπηρεσίες. Η κερδοφορία προσδιορίζεται τόσο από τις γενικότερες συνθήκες 

της αγοράς όσο και από το μερίδιο αγοράς. Υπάρχει λοιπόν μια γενική σχέση 

ανάμεσα στο μερίδιο αγοράς κάθε τράπεζας και του ύψους της κερδοφορίας της. 

Αυτή η σχέση αναπαρίσταται στο παρακάτω διάγραμμα για μια αντιπροσωπευτική 

τράπεζα.

Η τράπεζα πρέπει να έχει κέρδη (α) για να πληρώσει στους επενδυτές το κόστος 

ευκαιρίας, δηλαδή την απόδοση που θα κέρδιζαν από την καλύτερη εναλλακτική 

τοποθέτηση. Η περιοχή μεταξύ των γραμμών δείχνει πόσα υπερβάλλοντα κέρδη
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μπορούν να πετύχουν ον τράπεζες κάτω από διαφορετικό ύψος μεριδίου αγοράς. Αν η 

κλίση της γραμμής είναι μεγάλη τότε το υψηλότερο μερίδιο αγοράς δίνει υψηλότερη 

απόδοση.

Ο βαθμός συγκέντρωσης θεωρείται ότι μετρά το βαθμό της ολιγοπωλιακής 

διάρθρωσης του κλάδου. Οι τράπεζες σε έναν ολιγοπωλιακό κλάδο μπορούν, πρώτο, 

να συνεργάζονται σε τέτοιο βαθμό ώστε η αγορά να αποκτά μονοπωλιακή δομή, 

δεύτερο, να ανταγωνίζονται η μία την άλλη με σφοδρότητα, και τρίτο, να αγνοούν η 

μία την άλλη ακολουθώντας ανεξάρτητη τιμολογιακή πολιτική. Συνεπώς, η σχέση 

ανάμεσα στο βαθμό συγκέντρωσης και το ύψος της κερδοφορίας ενδέχεται να είναι 

ασθενής ή και ανύπαρκτη, αφού σε κάθε δεδομένο βαθμό συγκέντρωσης μπορεί να 

αντιστοιχεί μια μεγάλη ποικιλία εσωτερικών δομών της αγοράς και βαθμού 

αλληλεπίδρασης.

Προκειμένου να διευκρινιστεί ο ρόλος της διάρθρωσης της τραπεζικής αγοράς 

στην κερδοφορία αναπτύχθηκαν μια σειρά από θεωρίες οι οποίες συνοψίζονται ως 

εξής:

Σύμφωνα με τη structure-conduct-performance hypothesis οι τράπεζες μπορούν 

να αποκομίζουν μονοπωλιακά κέρδη σε αγορές με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης λόγω 

της ικανότητάς τους να καταβάλλουν μικρότερους τόκους καταθέσεων και να 

χρεώνουν υψηλότερους τόκους δανείων. Η θεωρία αυτή προκύπτει από το μοντέλο 

της ολιγοπωλιακής συμπεριφοράς των τραπεζών και υποστηρίζει ότι ο υψηλός 

βαθμός συγκέντρωσης υποβοηθά τη συμπαιγνία μεταξύ των τραπεζών και ότι οι τιμές 

(επί των υπηρεσιών που αυτές προσφέρουν) καθορίζονται σε μη ανταγωνιστικά 

επίπεδα. Μια άλλη εκδοχή, η relative-market power hypothesis υποστηρίζει ότι οι 

τράπεζες με τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και διαφοροποίηση προσφερόμενων 

υπηρεσιών έχουν τη δύναμη να επιβάλλουν υψηλότερες τιμές επί των προϊόντων 

τους, π.χ να ζητούν μεγαλύτερο ύψος προμηθειών, και με τον τρόπο αυτό να 

απολαμβάνουν υπερβάλλοντα κέρδη.

Σε αντίθεση με τις δύο προηγούμενες θεωρίες έρχονται να προστεθούν άλλες 

δύο που χρησιμοποιούν σαν ερμηνευτική μεταβλητή στη θετική σχέση κερδών και 

συγκέντρωσης ή μεριδίου αγοράς τον βαθμό αποτελεσματικότητας κάθε τράπεζας, 

καθώς υποστηρίζουν ότι το μεγάλο μερίδιο αγοράς που πιθανόν να κατέχει μια
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τράπεζα δεν είναι τυχαίο γεγονός αλλά οφείλεται στην αποτελεσματικότερη 

λειτουργία της.

Υπό την εκδοχή της Χ-αποτελεσματικότητας της efficient -structure 

hypothesis, οι τράπεζες με καλύτερο μάνατζμεντ ή τεχνολογικά συστήματα 

οργάνωσης και πληροφόρησης έχουν μικρότερα κόστη και συνεπώς μεγαλύτερα 

κέρδη. Αυτές οι τράπεζες αποκτούν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς που οδηγούν σε 

υψηλότερους βαθμούς συγκέντρωσης. Υπό την εκδοχή της αποτελεσματικότητας 

κλίμακας της efficient-structure hypothesis, οι τράπεζες ακολουθούν ίδιες πολιτικές 

διοίκησης και χρησιμοποιούν την ίδια τεχνολογία αλλά κάποιες από αυτές 

λειτουργούν υπό αποτελεσματικότερη κλίμακα σε σχέση με άλλες και επομένως 

έχουν μικρότερα ανά μονάδα κόστη και μεγαλύτερα ανά μονάδα κέρδη. Αυτές οι 

τράπεζες αποκτούν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, που οδηγούν σε υψηλότερο βαθμό 

συγκέντρωσης. Τέλος, κάποιες άλλες θεωρίες βλέπουν τη θετική σχέση μεταξύ 

συγκέντρωσης και κερδοφορίας σαν το αποτέλεσμα των χαμηλότερων εξόδων 

προσωπικού και άντλησης κεφαλαίων, εξαιτίας της μονοψωνιακής δύναμης που πολύ 

συχνά αποκτούν οι τράπεζες σε έντονα συγκεντρωμένες αγορές.
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3. Η κερδοφορία των τραπεζών - εμπειρικές έρευνες.

Είναι αλήθεια πως ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ερευνητών έχει μέχρι σήμερα 

ασχοληθεί με τη διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της κερδοφορίας των 

τραπεζών, ο καθένας από αυτούς από τη δική του οπτική γωνιά και χρησιμοποιώντας 

στοιχεία διαφορετικής προέλευσης, που αναφερόταν σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους και διαφορετικές τραπεζικές αγορές. Έτσι, τα αποτελέσματα αυτού του 

μεγάλου πλήθους των εμπειρικών εργασιών έχουν αναδείξει τη σπουδαιότητα 

κάποιων παραγόντων που λογικό είναι να δίνουν στήριξη σε διαφορετικές θεωρίες 

για τους λόγους ύπαρξης των τραπεζών.

3.1 Αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών για την παγκόσμια τραπεζική αγορά.

Τη σχέση μεταξύ των επιτοκίων που επικρατούν στην αγορά και των κερδών των 

διαμεσολαβητών επιχείρησε να εξάγει ο Flannery (1981) χρησιμοποιώντας ετήσια 

στοιχεία της Compustat, στοιχεία μεγάλων μόνο Αμερικανικών τραπεζικών 

οργανισμών. Από τις 30 τράπεζες που ανέφεραν πλήρη στοιχεία για την περίοδο 

1959-1978 επιλέχθηκαν τυχαία οι 15. Εφάρμοσε την τεχνική του Zellner για 

φαινομενικά ασυσχέτιστες παλινδρομήσεις προκειμένου να εκτιμηθούν οι πρόσοδοι, 

τα συνολικά λειτουργικά έξοδα και τα καθαρά βραχυχρόνια λειτουργικά έσοδα. Η 

έρευνά του έδειξε ότι ναι μεν οι μεταβολές των επιτοκίων της αγοράς επηρεάζουν τα 

κόστη και τις προσόδους των τραπεζών, αλλά η μία ακυρώνει την άλλη και σαν 

τελικό αποτέλεσμα τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών, σαν σύνολο, δεν κινδυνεύουν 

σοβαρά από τις μεταβολές των επιτοκίων. Ο ίδιος συνέχισε την έρευνά του (1983) 

και κατέληξε πάλι στο αποτέλεσμα καμιάς μεταβολής στα μακροχρόνια κέρδη λόγω 

μεταβολής των επιτοκίων, αρνητικής όμως επίδρασης στα βραχυχρόνια κέρδη των 

τραπεζών.

Την μη ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του βαθμού συγκέντρωσης και κερδών των 

τραπεζών απέδειξε ο Smirlock (1985). Πηγές των δεδομένων που χρησιμοποίησε 

υπήρξαν οι εκθέσεις των αποτελεσμάτων χρήσεως που δημοσίευσαν στα έτη 1973 

και 1978 περισσότερες από 2.700 τράπεζες υπό την δικαιοδοσία της Federal Reserve 

Bank of Kansas City. Η μεθοδολογία που εφάρμοσε ήταν σύμφωνη με αυτή του 

Weiss (1974, ρ.225-26), ότι ο σωστός έλεγχος των δύο αντίθετων υποθέσεων (βαθμός
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συγκέντρωσης vs μεριδίου αγοράς) είναι αυτός που λαμβάνει υπόψη και τις δύο 

μεταβλητές ταυτόχρονα. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε με την εκτίμηση μιας 

εξίσωσης κέρδους που περιελάμβανε και τους δύο παραπάνω δείκτες σαν 

ανεξάρτητες μεταβλητές και εξετάσθηκε η σημαντικότητα των συντελεστών τους.

Τα αποτελέσματα της ανάλυσής του υποστηρίζουν ότι αν ληφθεί υπόψη το 

μερίδιο αγοράς ο βαθμός συγκέντρωσης δεν προσφέρει τίποτα στην ερμηνεία της 

κερδοφορίας. Από την άλλη πλευρά, το μερίδιο αγοράς σχετίζεται θετικά και 

σημαντικά με τα κέρδη, ακόμη και μετά τον έλεγχο για το βαθμό συγκέντρωσης. Τα 

ευρήματά του κάθε άλλο παρά υποστηρίζουν την άποψη ότι η μεγάλη συγκέντρωση 

οδηγεί σε μονοπωλιακά κέρδη. Μάλλον υποστηρίζουν την efficient structure 

hypothesis, ίσως επειδή η μεγάλη συγκέντρωση δεν αποτελεί σημάδι συμπαιγνιακής 

συμπεριφοράς αλλά μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας των ηγέτιδων τραπεζών.

Ο Bourke (1989) αναζήτησε τους προσδιοριστικούς παράγοντες της κερδοφορίας 

των τραπεζών στην Ευρώπη, Βόρειο Αμερική και Αυστραλία. Τα στοιχεία του 

βασίστηκαν στις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις 90 τραπεζών για μια χρονική περίοδο 

δέκα ετών, από το 1972 έως το 1981, από δώδεκα χώρες ή περιοχές- Αυστραλία, 

Καλιφόρνια, Μασαχουσέτη, Νέα Υόρκη, Καναδά, Ιρλανδία, Αγγλία και Ουαλία, 

Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία και Ισπανία. Οι τράπεζες που 

συμπεριελήφθησαν στο δείγμα ήταν αυτές που κατατάσσονταν μεταξύ των 500 

μεγαλύτερων τραπεζών τον Ιούνιο του 1980, με βάση το σύνολο του ενεργητικού 

τους. Δέχθηκε ότι ο κατάλληλος συναρτησιακός τύπος είναι αυτός μιας γραμμικής 

σχέσης μεταξύ των κερδών και των ερμηνευτικών μεταβλητών και με White (1980) 

έλεγχο επιβεβαίωσε την έλλειψη προβλημάτων ετεροσκεδαστικότητας των 

καταλοίπων. Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης φανέρωσαν θετικό πρόσημο για 

τους συντελεστές των δεικτών της κεφαλαιακής επάρκειας, της ρευστότητας, των 

επιτοκίων και του βαθμού συγκέντρωσης, ενώ με αρνητικό πρόσημο εμφανίστηκε ο 

συντελεστής των εξόδων προσωπικού, με μικρή όμως σημαντικότητα.

Ο Berger (1995) ασχολήθηκε ειδικά με την επίδραση του ύψους των κεφαλαίων 

στα κέρδη των τραπεζών. Η κλασσική υπόθεση της αρνητικής συσχέτισης κεφαλαίων 

και κερδών ταυτίζεται με μοντέλα μιας περιόδου με τέλειες αγορές κεφαλαίων 

συμμετρικής πληροφόρησης μεταξύ τραπεζών και επενδυτών. Χρησιμοποιήθηκαν
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ετήσια στοιχεία από την Call Report σχεδόν από κάθε εμπορική Αμερικάνικη 

τράπεζα φτάνοντας το ύψος των 80.000 παρατηρήσεων για τη χρονική περίοδο 1983- 

1989. Ξεκίνησε την εμπειρική του ανάλυση υποθέτοντας ότι ο λόγος των κεφαλαίων 

και η ROE μπορούν να αποτελόσουν ένα απλό σύστημα δύο μεταβλητών χωρίς την 

ανάγκη για έλεγχο άλλων παραγόντων. Βρήκε ότι η συσχέτιση παρέμεινε θετική και 

σημαντική για καθένα από τα εφτά χρόνια.

Στη συνέχεια επέλεξε κάποιους εξωγενείς παράγοντες που πιθανό να επηρεάζουν 

τα κέρδη και οι οποίοι εισήλθαν στο συναρτησιακό τύπο με τουλάχιστον μια χρονική 

υστέρηση σε σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή. Αυτοί ήταν ο Herfindahl δείκτης 

του βαθμού συγκέντρωσης της αγοράς, το μερίδιο αγοράς κάθε τράπεζας, η μεταβολή 

των συνολικών καταθέσεων στην αγορά, το μέσο κόστος λειτουργίας ανά δολάριο 

ενεργητικού, το μέγεθος κάθε τράπεζας. Κάθε παλινδρόμηση περιελάμβανε 

ψευδομεταβλητές για κάθε χρονική περίοδο και για κάθε τράπεζα του δείγματος. Οι 

ψευδομεταβλητές του χρόνου σκοπό είχαν να συλλάβουν μακροοικονομικές 

επιδράσεις, όπως επιτοκίων, εθνικού εισοδήματος και μεταβολών στους κανονισμούς 

λειτουργίας των τραπεζών. Τα αποτελέσματα επίσης έδειξαν θετική σχέση των δύο 

και μάλιστα και προς τις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή ο λόγος των κεφαλαίων να 

αυξάνει τα κέρδη και από την άλλη, τα υψηλότερα κέρδη να οδηγούν σε αύξηση του 

λόγου των κεφαλαίων.

Τη σχέση δομής - αποτελεσματικότητας στον Ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο 

αναζήτησαν οι Goldberg και Rai (1996). Πηγή των πληροφοριών τους υπήρξε η 

Global Vantage βάση δεδομένων της Compustat που περιέχει στοιχεία για τις 

μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές τράπεζες, δίνοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης 303 

παρατηρήσεων 11 Ευρωπαϊκών χωρών για τη χρονική περίοδο 1988-1991. Το δείγμα 

τους χωρίσθηκε σε χώρες με χαμηλό και χώρες με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης των 

τραπεζών. Στην ανάλυσή τους εισήγαγαν μια στοχαστική διαχωριστική γραμμή 

κόστους, όπως προτάθηκε από τον Aigner et al (1977), προκειμένου να εξάγουν X - 

αναποτελεσματικότητες και αναποτελεσματικότητες κλίμακας, υπό την υπόθεση ότι 

η κατανομή των τυπικών σφαλμάτων είναι ημικανονική. Σαν πλεονέκτημα αυτής της 

μεθόδου αναφέρουν ότι τους επιτρέπει να έχουν εκτιμήσεις της 

αναποτελεσματικότητας κάθε τράπεζας με βάση τα λειτουργικά τους κόστη, χωρίς να
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είναι αναγκαία η υπόθεση ότι υπάρχει ένα κοινό για όλες τις τράπεζες 

αποτελεσματικό όριο κόστους.

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες των ερευνών αυτού του είδους, τα 

αποτελέσματα δεν είναι ιδιαίτερα ξεκάθαρα καθώς εξαρτώνται από το μέτρο της 

αποτελεσματικότητας που κάθε φορά χρησιμοποιείται. Δεν βρήκαν θετική και 

σημαντική σχέση μεταξύ του βαθμού συγκέντρωσης και των κερδών για το 

συγκεκριμένο δείγμα τραπεζών στη δεδομένη χρονική περίοδο 1988-1991. 

Προέκυψαν όμως στοιχεία που υποστηρίζουν μία από τις δύο εκδοχές της efficient 

structure hypothesis για τις χώρες με χαμηλό βαθμό συγκέντρωσης των τραπεζών, 

την εκδοχή της X -αποτελεσματικότητας.

Οι Demirguc-Kunt και Huizinga (1999) αναζήτησαν τους προσδιοριστικούς 

παράγοντες των κερδών των εμπορικών τραπεζών 80 χωρών κατά την περίοδο 1988- 

1995, λαμβάνοντας υπόψη περίπου 7.900 παρατηρήσεις που προήλθαν από τους 

ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης τραπεζών, όπως αυτά καταγράφηκαν από 

την βάση δεδομένων Bankscope της εταιρίας αξιολόγησης Fitch-IBCA. Στα 

αποτελέσματα της παλινδρόμησης που πραγματοποίησαν με θετικό πρόσημο 

εμφανίστηκαν οι ερμηνευτικές μεταβλητές της κεφαλαιακής επάρκειας, του επιπέδου 

του πληθωρισμού, των επιτοκίων, των έμμεσων φόρων, του βαθμού συγκέντρωσης 

και του ύψους του κατά κεφαλήν εισοδήματος. Αρνητική συσχέτιση με τα κέρδη 

φάνηκε να έχουν το ύψος των αδιανέμητων κερδών και αποθεματικών, ο λόγος των 

καταθέσεων και ο λόγος των δανείων προς το σύνολο του ενεργητικού κάθε 

τράπεζας.

Η μελέτη των Demirguc-Kunt και Huizinga (2000) συνδύασε στοιχεία που 

αφορούσαν το ύψος της κερδοφορίας, των περιθωρίων επιτοκίων και άλλων 

ατομικών χαρακτηριστικών των τραπεζών με στοιχεία που αφορούσαν τη 

χρηματοοικονομική διάρθρωση κάθε χώρας. Αυτά που αναφέρονταν στις τράπεζες 

προήλθαν από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης τους, όπως 

καταγράφηκαν στην βάση δεδομένων Bankscope της Fitch-IBCA. Τα στοιχεία 

προέρχονται από όλες τις χώρες της ευρωζώνης καθώς και από πολλές 

αναπτυσσόμενες χώρες και καλύπτουν τη χρονική περίοδο 1990-1997. Διέκριναν το 

σύνολο των χωρών σε τρεις κατηγορίες: τις υπανάπτυκτες, αυτές που έχουν ως βάση
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το τραπεζικό σύστημα και αυτές που στηρίζονται στην αγορά κεφαλαίων, ανάλογα με 

το βαθμό ανάπτυξης των τραπεζών και των κεφαλαιαγορών σε κάθε μια από αυτές.

Τα αποτελέσματα της παλινδρόμησής τους αναφέρουν θετική επίδραση στο 

ύψος των κερδών (ROA) του λόγου του μετοχικού κεφαλαίου προς το σύνολο του 

ενεργητικού με μια χρονική υστέρηση, του επιπέδου του πληθωρισμού, του 

συντελεστή με τον οποίο φορολογούνται τα κέρδη- ίσως επειδή οι τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται σε περιβάλλον υψηλής φορολόγησης πρέπει να αποκομίζουν 

περισσότερα προ φόρων κέρδη για να πληρώσουν τους φόρους- ο λόγος των δανείων 

προς το σύνολο του ενεργητικού. Αναφορικά με τη δομή των συστημάτων, τα 

στοιχεία τους δείχνουν ότι τα κέρδη και τα περιθώρια των τραπεζών τείνουν να είναι 

υψηλότερα στα υπανάπτυκτα χρηματοοικονομικά συστήματα, ανεξάρτητα από τη 

δομή τους. Στα ανεπτυγμένα χρηματοοικονομικά συστήματα τα κέρδη και τα 

περιθώρια των τραπεζών δεν φαίνεται να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τραπεζο- 

κεντρικών και αγορα-κεντρικών συστημάτων.

Οι Dietch και Lozano-Vivas (2000) διερεύνησαν την επίδραση του γενικότερου 

οικονομικού περιβάλλοντος στην αποτελεσματικότητα των τραπεζών, 

χρησιμοποιώντας τα ετήσια στοιχεία των εμπορικών τραπεζών και ταμιευτηρίων από 

τις χώρες της Γαλλίας και Ισπανίας κατά τη χρονική περίοδο 1988-1992. 

Ακολούθησαν τη μεθοδολογία της Data Envelopment Analysis (DEA) για τη 

διακρατική σύγκριση της αποτελεσματικότητας των τραπεζών. Τα αποτελέσματά 

τους φανέρωσαν ότι, όταν δεν ελήφθησαν υπόψη οι παράγοντες του περιβάλλοντος, η 

αποτελεσματικότητα κόστους των Ισπανικών τραπεζών ήταν αρκετά μικρότερη αυτής 

των Γαλλικών. Όμως όταν συμπεριελήφθησαν στο μοντέλο και οι μακροοικονομικοί 

παράγοντες οι διαφορές στην αποτελεσματικότητα μεταξύ των δύο τραπεζικών 

συστημάτων μειώθηκαν σημαντικά. Συνολικά, αποδείχτηκε ότι το περιβάλλον 

επηρέασε σημαντικά τις διαφορές στην αποτελεσματικότητα των δύο χωρών.

Αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα κόστους φάνηκε να ασκούν η 

πυκνότητα του πληθυσμού, το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο βαθμός συγκέντρωσης, ο 

αριθμός των υποκαταστημάτων -που δείχνει πόσο εύκολη πρόσβαση έχει ο πελάτης 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες από κάθε τράπεζα. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

κόστους μπορούν να επιφέρουν η μεγάλη πυκνότητα της ζήτησης για τραπεζικές

40



υπηρεσίες και ο λόγος των κεφαλαίων- κοστίζει λιγότερο η παροχή υπηρεσιών σε 

τράπεζες με πολλά κεφάλαια.

Ανάλυση του ανταγωνισμού, του ρυθμού ανάπτυξης και των αποδόσεων του 

τραπεζικού τομέα έκανε ο Scholtens (2000), αντλώντας στοιχεία από τον κατάλογο 

του Banker (εκδόσεις 1988-98) για τις 1.000 μεγαλύτερες, με βάση το μετοχικό 

κεφάλαιο, τράπεζες στον κόσμο, το χρονικό διάστημα 1987-1997. Ξεκίνησε από την 

κορυφή της λίστας του 1997 και αναζήτησε τις 100 μεγαλύτερες τράπεζες που δεν 

έλαβαν μέρος σε εξαγορές και συγχωνεύσεις σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, 

πιστεύοντας ότι τέτοιες ενέργειες διαστρεβλώνουν την εικόνα των πραγματικών 

αποδόσεων των τραπεζών.

Το κύριο καινοτόμο στοιχείο της εργασίας του είναι ότι χρησιμοποίησε μια 

ανάλυση απόλυτων άκρων (extreme bounds stability analysis-EBA) και μια ανάλυση 

ευστάθειας κατά τον Sala-i-Martin (1997) για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των 

αποτελεσμάτων της παλινδρόμησης. Κάνοντας τον έλεγχο του κατά πόσο το μέγεθος 

επηρεάζει την εικόνα των κερδών μιας τράπεζας διαπίστωσε ότι τα κέρδη αυξάνονται 

με φθίνοντα ρυθμό καθώς μεγαλώνει το μέγεθος μιας τράπεζας. Και η ανάλυση της 

διάρθρωσης των τραπεζικών αγορών στις κύριες βιομηχανοποιημένες οικονομίες 

έδειξε την ύπαρξη πολύ ασθενούς σχέσης μεταξύ της κερδοφορίας και του βαθμού 

συγκέντρωσης, αποδεικνύοντας ότι, σε εθνικό επίπεδο, η συγκέντρωση των τραπεζών 

δεν οδηγεί απαραίτητα σε μονοπωλιακά κέρδη.

Οι Acharya, Hasan και Saunders (2001) μελέτησαν εμπειρικά την επίδραση της 

εξειδίκευσης έναντι της διαφοροποίησης στην κερδοφορία και το ρίσκο των 

τραπεζών χρησιμοποιώντας στοιχεία από 105 Ιταλικές τράπεζες για την περίοδο 

1993-1999. Συγκεκριμένα, αναλύουν τις επιδράσεις μεταξύ εξειδίκευσης (δανείων) 

και διαφοροποίησης χρησιμοποιώντας ένα σύνολο δεδομένων που παρουσιάζει την 

έκθεση κάθε τράπεζας σε δάνεια προς διαφορετικούς τομείς, διαφορετικούς 

βιομηχανικούς κλάδους και διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.
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Κατέληξαν ότι για το συγκεκριμένο δείγμα Ιταλικών τραπεζών:

1. Η διαφοροποίηση κατά τομείς και βιομηχανικούς κλάδους οδηγεί σε μείωση της 

κερδοφορίας και μείωση της ποιότητας των δανείων για τις τράπεζες που 

αναλαμβάνουν υψηλούς βαθμούς κινδύνου, δηλαδή σε αναποτελεσματικότητα.

2. Η γεωγραφική διαφοροποίηση οδηγεί σε αύξηση της κερδοφορίας και βελτίωση 

της ποιότητας των δανείων για τις τράπεζες που αναλαμβάνουν μέσους βαθμούς 

κινδύνου, δηλαδή σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

3. Η επίδραση της διαφοροποίησης κατά τομείς και βιομηχανικούς κλάδους στις 

τράπεζες μέσου ρίσκου καθώς και αυτή της γεωγραφικής διαφοροποίησης στις 

τράπεζες πολύ υψηλού ρίσκου δεν μπορεί να διευκρινισθεί χωρίς να ορισθεί πόσο θα 

πρέπει να αυξηθεί η κερδοφορία για κάθε μοναδιαία αύξηση του κινδύνου που η 

τράπεζα αναλαμβάνει.

Τη σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας κόστους και κερδοφορίας των 

Ευρωπαϊκών τραπεζών ανάλυσε ο Turati (2001) στη χρονική περίοδο 1992-1999. 

Προκειμένου να εξάγει βάσιμες εκτιμήσεις βαθμών αποτελεσματικότητας 

χρησιμοποίησε τρεις διαφορετικές λογαριθμικές συναρτήσεις κόστους. Και στα τρία 

μοντέλα του συμπεριέλαβε τρεις εισροές (εργασία, φυσικό κεφάλαιο και καταθέσεις) 

και δύο εκροές (δάνεια και άλλα κερδοφόρα στοιχεία του ενεργητικού). Η συσχέτιση 

μεταξύ των βαθμών αποτελεσματικότητας που προέκυπταν από διαφορετικούς 

ορισμούς της συνάρτησης κόστους υπήρξε μεγάλη, όμως η μέση 

αποτελεσματικότητα συνέκλινε όταν εισήχθη στην ανάλυση ένα στοχαστικό όριο 

κόστους.

Το γενικό συμπέρασμα της έρευνάς του είναι ότι δεν βρέθηκαν σημαντικές 

διαφορές στη μέση αποτελεσματικότητα μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών. Η μέση 

αποτελεσματικότητα παρουσίασε μια πτώση από το 1992 έως το 1998 και στη 

συνέχεια μια άνοδο από το 1998 έως το 1999. Και η χαμηλή συσχέτιση μεταξύ 

αποτελεσματικότητας κόστους και κερδοφορίας υποδηλώνει τη σημαντικότητα της 

δύναμης που η κάθε τράπεζα έχει στην αγορά.

Οι Abreu και Mendes επιχείρησαν ανάλυση της κερδοφορίας των τραπεζών στον 

Ευρωπαϊκό χώρο με τη βοήθεια στοιχείων των ισολογισμών και αποτελεσμάτων 

χρήσεως τραπεζών από την Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία για τη
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χρονική περίοδο 1986-1999. Οι τράπεζες της Πορτογαλίας και Ισπανίας έχουν 

καλύτερες αποδόσεις από αυτές της Γερμανίας, ενώ αυτές της Γαλλίας εμφανίζονται 

στο τελευταίο σκαλοπάτι της κλίμακας. Οι κεφαλαιακή επάρκεια, ο πληθωρισμός και 

ο λόγος των δανείων προς το σύνολο του ενεργητικού φάνηκε πως βελτιώνουν την 

κερδοφορία, ενώ οι δαπάνες λειτουργίας, το ποσοστό ανεργίας, το κατά κεφαλήν 

εισόδημα και το μερίδιο αγοράς τη μειώνουν.

Οι Guru και Staunton ασχολήθηκαν με την κερδοφορία των εμπορικών τραπεζών 

στην Μαλαισία κατά την περίοδο 1985-1998. Τα δεδομένα τους για τους εξωτερικούς 

παράγοντες όπως ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, τα επιτόκια και ο πληθωρισμός 

προήλθαν από το Malaysian Central Bank’s Quarterly Bulletin, ενώ για τους 

ενδογενείς από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις των τραπεζών του δείγματος. Με την 

εφαρμογή της μεθόδου OLS οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι εξωτερικοί 

παράγοντες δεν επηρεάζουν σημαντικά το ύψος των κερδών και ότι οι ενδογενείς 

παράγοντες και πιο συγκεκριμένα το μάνατζμεντ, μπορούν να εξηγήσουν 

ακριβέστερα την κερδοφορία, όταν αυτή μετράται ως η απόδοση του ενεργητικού. 

Θετική επίδραση στα κέρδη φάνηκε να ασκούν το ύψος των δανείων, οι 

βραχυπρόθεσμες καταθέσεις πελατών- ίσως επειδή σ’ αυτές δεν καταβάλλονται 

τόκοι-και με μικρή σημαντικότητα το επίπεδο του πληθωρισμού και τα επιτόκια, αν η 

κερδοφορία μετράται ως η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, 

με αρνητικό πρόσημα εμφανίζονται οι συντελεστές της ρευστότητας, του βαθμού της 

κεφαλαιακής επάρκειας και των αποθεματικών.

Οι Law, Jiang ,Sze και Tang (2003) ανέλυσαν τα στοιχεία των ισολογισμών και 

αποτελεσμάτων χρήσεως 14 εμπορικών τραπεζών που δραστηριοποιήθηκαν στο 

Χονγκ Κονγκ τη χρονική περίοδο 1995 έως και 2002, έχοντας ως πηγή τους την 

Primark, μια δημοσίως διαθέσιμη εμπορική βάση δεδομένων. Χρησιμοποίησαν 

τεχνικές παλινδρόμησης για την ανάλυση των στοιχείων που θα τους επέτρεπε τη 

μελέτη των επιδράσεων των μακροοικονομικών εξελίξεων στην κερδοφορία αφού 

έχει προηγηθεί ο έλεγχος των ατομικών χαρακτηριστικών κάθε τράπεζας. Με θετικό 

πρόσημο προέκυψαν οι συντελεστές του πραγματικού κατά κεφαλήν εισοδήματος, 

του πληθωρισμού, των πραγματικών επιτοκίων, των εισοδημάτων που δεν 

προέρχονται από τόκους, ενώ με αρνητικό οι προβλέψεις για επισφαλή δάνεια, τα 

έξοδα τόκων και το μέγεθος της τράπεζας, εκφρασμένο είτε ως δάνεια είτε ως
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καταθέσεις. Ο λόγος του μετοχικού κεφαλαίου και ο λόγος των δανείων ή των 

καταθέσεων προς το σύνολο του ενεργητικού δεν φάνηκε να σχετίζονται με την 

κερδοφορία, που σημαίνει ότι η αύξηση του μεριδίου της αγοράς μάλλον δεν αυξάνει 

την απόδοση του ενεργητικού.

Σαν συμπέρασμα, και επιχειρώντας κανείς σύνδεση των αποτελεσμάτων όλων 

αυτών των ερευνών με τη θεωρία, το να αποφανθούμε για το ποια από τις τέσσερις 

θεωρίες που αναπτύχθηκαν στην προηγούμενη ενότητα προκρίνεται είναι ένα 

ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Αυτό που μπορούμε να πούμε μετά βεβαιότητας είναι 

ότι σαφώς δεν προκύπτουν ισχυρές αποδείξεις για την απόρριψη κάποιας από αυτές. 

Μάλλον, όμως, δημιουργείται η εντύπωση ότι οι τράπεζες υφίστανται ως 

διαμεσολαβητές διότι επιτελούν μια σειρά από λειτουργίες , όπως αναφέρει ο Merton 

(1995). Η εντύπωση αυτή ίσως να δημιουργείται λόγω της ανάδειξης, μέσα από τις 

εμπειρικές έρευνες ως σημαντικών, αρκετών από τους παράγοντες που φέρονται να 

επιδρούν στο ύψος των κερδών όταν γίνεται λόγος για τράπεζες αυτού του είδους.

3.2 Αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών για την Ελληνική τραπεζική αγορά.

Ο Βασιλείου (1993) εξέτασε την κερδοφορία της Ελληνικής εμπορικής 

τραπεζικής αγοράς κατά το διάστημα 1982-1991. Οι Ελληνικές εμπορικές τράπεζες 

που λειτουργούσαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν δώδεκα και τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα προήλθαν από τους ισολογισμούς και τα 

αποτελέσματα χρήσης των τραπεζών, όπως αυτά αναγράφηκαν στις επετηρίδες του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η κερδοφορία των τραπεζών μετρήθηκε ως η 

απόδοση του ενεργητικού τους και ως η απόδοση του μετοχικού τους κεφαλαίου. Για 

τη διερεύνηση της κερδοφορίας ολόκληρου του τραπεζικού κλάδου 

χρησιμοποιήθηκαν δύο μέτρα κεντρικής τάσεως ή θέσεως: ο αριθμητικός μέσος και η 

διάμεσος.

Σύμφωνα με τη μέθοδο του αριθμητικού μέσου το 1991 ήταν ο πιο κερδοφόρος 

χρόνος (ROA = 1,6%) ενώ το 1986 υπήρξε ο λιγότερο κερδοφόρος χρόνος (ROA = 

0,61%). Η Ελληνική τραπεζική αγορά ακολούθησε μια μικτή πορεία από το 1982 έως 

το 1987, η οποία έδωσε τη θέση της σε μια ιδιαίτερα ανοδική πορεία για όλη την
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υπόλοιπη εξεταζόμενη περίοδο. Η εικόνα αλλάζει αν ο υπολογισμός της απόδοσης 

της τραπεζικής αγοράς βασισθεί στη μέθοδο της διαμέσου. Στην περίπτωση αυτή ο 

πιο κερδοφόρος χρόνος παρέμεινε το 1991 (ROA = 1,64%), αλλά ο λιγότερο 

κερδοφόρος χρόνος ήταν το 1982 (ROA = 0,25%). Επιπλέον, η μέθοδος της διαμέσου 

έδειξε ότι η πορεία του τραπεζικού κλάδου υπήρξε ανοδική για όλα τα χρόνια, εκτός 

από το 1987.

Η ποσοστιαία απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου ολόκληρης της Ελληνικής 

τραπεζικής αγοράς υπολογιζόμενη με τα δύο μέτρα κεντρικής τάσεως έδειξε ότι το 

1991 υπήρξε ο πιο κερδοφόρος χρόνος (ROE=23,23% όταν χρησιμοποιήθηκε ο 

αριθμητικός μέσος και ROE =24,85% όταν χρησιμοποιήθηκε η διάμεσος), ενώ το 

1982 παρουσιάζεται ως ο λιγότερο κερδοφόρος χρόνος (ROE=9,42% όταν 

χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός μέσος και ROE=6,41% όταν χρησιμοποιήθηκε η 

διάμεσος). Η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς 

φάνηκε πως είχε μια ανοδική τάση καθ’ όλη σχεδόν την εξεταζόμενη περίοδο, εκτός 

από μια κάμψη η οποία παρατηρήθηκε το 1987 και το 1988.

Οι Hardy και Συμιγιάννης (1998) εξέτασαν τον ανταγωνισμό και την 

αποτελεσματικότητα στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Χρησιμοποίησαν τα 

διαθέσιμα ετήσια στοιχεία σχετικά με τα δημοσιευμένα μετά τους φόρους κέρδη, το 

σύνολο του ενεργητικού, τα δάνεια, τις καταθέσεις και το κεφάλαιο 16 Ελληνικών 

τραπεζών για το 1985 και την περίοδο 1990-1995. Έκριναν ότι μια προσέγγιση για 

την εξέταση των διαχρονικών διαφορών στην κερδοφορία είναι να διερευνηθεί αν οι 

διαφορές αυτές διατηρούνται για πολύ χρόνο και αν συνδέονται με άλλες 

παρατηρήσιμες διαφορές μεταξύ των αντίστοιχων ιδρυμάτων. Μ’ αυτό το σκοπό η 

μεταβλητή ROE παλινδρομήθηκε πάνω σε μια σταθερά, μια συνάρτηση του ASTSH 

και σε ψευδομεταβλητές. Η προσθήκη ψευδό μεταβλητών έγινε προκειμένου να 

ληφθούν υπόψη: α) η πολύ υψηλή ROE μιας τράπεζας για όλα τα έτη, β) οι υψηλές 

ζημιές ορισμένων τραπεζών σ’ ένα ορισμένο έτος και γ) οι επιδράσεις που αφορούν 

συγκεκριμένα έτη.

Μετά από κάποιες δοκιμές διαπιστώθηκε ότι ο λογάριθμος του ASTSH και το 

τετράγωνο του λογαρίθμου παρείχε ένα στατιστικώς ισχυρό και ευέλικτο 

συναρτησιακό τύπο. Ο τύπος αυτός εκτιμήθηκε με χρονολογικές σειρές
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διαστρωματικών στοιχείων για το σύνολο του δείγματος, όπου θεωρήθηκε αρχικά ότι 

οι αποδόσεις των ιδίων κεφαλαίων δεν διαφοροποιούνται λόγω των παραγόντων που 

αφορούν μεμονωμένες τράπεζες - υπόδειγμα μη σταθερών επιδράσεων- και κατόπιν 

εκτιμήθηκε ένα υπόδειγμα σταθερών επιδράσεων, όπου θεωρήθηκε ότι οι αποδόσεις 

των ιδίων κεφαλαίων διαφοροποιούνται εξαιτίας τέτοιων παραγόντων και ως εκ 

τούτου τα στοιχεία ήταν διαστρωματοποιημένα κατά τράπεζα.

Η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, ROE, των Ελληνικών τραπεζών παρουσίασε 

μια ιδιαίτερα σημαντική στατιστικά, μη γραμμική, σχέση με τα μερίδια ενεργητικού, 

έτσι ώστε τόσο οι σχετικά μικρές όσο και οι σχετικά μεγάλες τράπεζες πέτυχαν 

σχετικά χαμηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων. Για παράδειγμα, σε ένα τυπικό έτος η 

ROE φθάνει στη μέγιστη τιμή 26% για τις τράπεζες με μερίδιο επί του συνόλου του 

ενεργητικού λίγο πάνω από 6%. Όταν οι μέσες διαφορές μεταξύ των τραπεζών 

εξηγούνται με τις σταθερές επιδράσεις, καταλήγουμε σε μια ποιοτικά παρόμοια, αν 

και στατιστικά λιγότερο σημαντική, σχέση μεταξύ της ROE και των μεριδίων 

ενεργητικού, όπου η μέγιστη ROE αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς περίπου 13%. Αυτό 

συνεπάγεται ότι, μολονότι οι διαφορές στην κερδοφορία μεταξύ των τραπεζών 

παραμένουν, οι τράπεζες που μπορούν να επιτύχουν ένα μέτριο μέγεθος έχουν τη 

δυνατότητα να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν όταν η κερδοφορία μετρήθηκε ως ο λόγος 

των κερδών μιας τράπεζας προς το ενεργητικό της, τα δάνεια ή τις καταθέσεις της και 

όταν το μερίδιο αγοράς μετρήθηκε με βάση άλλα στοιχεία του ισολογισμού. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα αποδείχθηκαν στατιστικώς ισχυρά όταν μεταβλήθηκε ο 

συναρτησιακός τύπος της εξίσωσης, όταν τα μερίδια ενεργητικού χρησιμοποιήθηκαν 

με υστέρηση και όχι στο τέλος της περιόδου, καθώς και όταν δεν συμπεριελήφθησαν 

ψευδομεταβλητές. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένες τράπεζες πέτυχαν σταθερά 

υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας από ό,τι άλλες, και συγκεκριμένα ότι οι τράπεζες 

μεσαίου μεγέθους που δεν ελέγχονται από το κράτος ήταν σε θέση να δια τηρήσουν 

πολύ υψηλότερους ρυθμούς απόδοσης. Όμως, η κερδοφορία φαίνεται να ήταν πολύ 

μικρότερη στο δεύτερο μισό της περιόδου του δείγματος (1993-1995), ίσως λόγω του 

ανταγωνισμού που ενισχύθηκε με την απελευθέρωση. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες που 

πέτυχαν σχετικά υψηλότερη κερδοφορία εμφανίζονται να αύξησαν το μερίδιό τους 

στην αγορά, εις βάρος εκείνων που είχαν τη χαμηλότερη κερδοφορία. Κατ’ αυτόν τον
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τρόπο, η μέση αποτελεσματικότητα ενδέχεται να έχει βελτιωθεί μέσω της επέκτασης 

εκείνων των τραπεζικών ιδρυμάτων που ήταν σε θέση να προσφέρουν σταθερά 

καλύτερες υπηρεσίες ή να μειώσουν το κόστος τους. Τέλος, η στατιστική τους 

διερεύνηση έδειξε ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα δεν χαρακτηρίζεται από τον 

κυρίαρχο ρόλο τοπικών μονοπωλίων ή ολιγοπωλίων, αλλά μάλλον από έναν 

ενδιάμεσο βαθμό ανταγωνισμού.

Οι Λολος, Παπαπέτρου και Χονδρογιάννης (1999) εξέτασαν τις συνθήκες και το 

ύψος του ανταγωνισμού στην Ελληνική τραπεζική αγορά. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυσή τους καλύπτουν 20 τράπεζες για την περίοδο 1993- 

1995 και προήλθαν από τις ετήσιες εκθέσεις των τραπεζών. Εφάρμοσαν την Rosse- 

Panzar στατιστική μεθοδολογία (1977), αργότερα γνωστή ως H-statistic, που 

υπολογίζεται από reduced form εξισώσεις προσόδων και μετρά το άθροισμα των 

ελαστικοτήτων των συνολικών προσόδων δεδομένων των τιμών των εισροών. Οι 

Rosse και Panzar δείχνουν (1987) ότι αυτή η στατιστική παρέχει πληροφόρηση για 

την αγορά ή τον κλάδο στον οποίο οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται.

Καθώς τα στοιχεία τους ήταν διαστρωματικά και χρονολογικά χρησιμοποίησαν 

δυο διαφορετικές μεθόδους εκτίμησης: τα αποτελέσματα που προήλθαν από το 

σύνολο των στοιχείων δείχνουν ότι για την εξεταζόμενη περίοδο τα έσοδα των 

τραπεζών φαίνεται να κερδίζονται υπό συνθήκες μονοπωλιακού ανταγωνισμού, ενώ 

όταν έγιναν έλεγχοι ισορροπίας και ανταγωνιστικής θέσης για κάθε ένα από τα τρία 

χρόνια ξεχωριστά τα αποτελέσματα επίσης δείχνουν ότι η τραπεζική βιομηχανία 

φαίνεται να βρίσκεται σε μονοπωλιακό ανταγωνισμό.

Ο Νούλας (1999) διερεύνησε την κερδοφορία και αποτελεσματικότητα των 

Ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 1993-1998. Συγκεκριμένα, η ανάλυσή του 

περιέλαβε 17 τράπεζες για τα έτη 1993 και 1994, 19 τράπεζες για τα έτη 1995 και 

1996, 16 τράπεζες για το 1997 και 14 τράπεζες για το 1998. Τα στοιχεία προήλθαν 

από τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης των τραπεζών. Η ανάλυσή του 

έδειξε ότι η συμπεριφορά της απόδοσης του ενεργητικού και των ιδίων κεφαλαίων 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο ήταν η ίδια, καθώς και οι δύο δείκτες ακολούθησαν 

πτωτική πορεία από το 1994 μέχρι το 1996 και αυξήθηκαν για τα έτη 1997 και 1998.
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Το καλύτερο έτος κερδοφορίας όπως μετρήθηκε και από τους δύο δείκτες ήταν το 

1994, ενώ το 1996 εμφανίστηκε το χειρότερο.

Ο δείκτης εκμετάλλευσης του ενεργητικού ακολούθησε φθίνουσα πορεία από το 

1994 (14,35%) μέχρι το 1998 (11,33%), που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι 

διοικήσεις των τραπεζών δεν έγιναν καλύτερες στην εκμετάλλευση του ενεργητικού. 

Ο δείκτης του περιθωρίου κέρδους ακολούθησε πτωτική πορεία κατά την πρώτη 

τριετία αλλά τα δύο τελευταία έτη αυξήθηκε και το 1998 έφθασε τη μεγαλύτερη τιμή 

της εξαετίας (10,74%). Δεδομένου ότι ο δείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα της 

διοίκησης να ελέγχει τα έξοδα για ένα δεδομένο ύψος εσόδων, τα δύο τελευταία έτη 

αποτέλεσαν νότα αισιοδοξίας για το τραπεζικό σύστημα. Ο δείκτης

χρηματοοικονομικής μόχλευσης έφθασε την υψηλότερη τιμή (15,75) το έτος 1996, 

ενώ το 1998 παρουσίασε τη χαμηλότερη τιμή (13,86) της εξαετίας. Από την άλλη 

πλευρά, η λειτουργική αποτελεσματικότητα των τραπεζών δεν παρουσίασε μια 

σταθερή πορεία. Μειώθηκε το 1994, παρουσίασε μια μικρή άνοδο το 1995 και 

μειώθηκε αισθητά το 1996. Για τα δύο τελευταία έτη η λειτουργικά 

αποτελεσματικότητα εμφανίστηκε ανοδική και το έτος 1998 παρουσίασε την 

καλύτερη αποτελεσματικότητα μετά από το 1993.

Σαν γενικό συμπέρασμα, η ανάλυσή του έδειξε ότι η κερδοφορία των τραπεζών 

δεν ήταν καλύτερη το 1998 απ’ ότι ήταν το 1993 ή το 1994. Είναι όμως γεγονός ότι η 

κερδοφορία των δύο τελευταίων ετών βρέθηκε σε άνοδο, αν συγκριθεί με το 1996.

Η έρευνα των Σταϊκούρα και Στέλιαρου (1999) βασίστηκε στις οικονομικές 

εκθέσεις των εμπορικών τραπεζών όπως αυτές καταγράφονται στη βάση δεδομένων 

Bankscope που παρέχει η εταιρία αξιολόγησης Fitch -IBCA. Τα δεδομένα καλύπτουν 

τη χρονική περίοδο από το 1991-1998 σε ετήσια βάση ενώ οι λογαριασμοί χρήσεως 

έχουν ενοποιηθεί την τελευταία ημέρα κάθε χρόνου. Το δείγμα αποτελείται από 17 

εμπορικές τράπεζες που λειτουργούσαν στην Ελλάδα το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και η επεξεργασία των στοιχείων έγινε στο στατιστικό πακέτο 

επεξεργασίας δεδομένων E-Views. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της γραμμικής 

πολλαπλής παλινδρόμησης και η στοχαστικότητα του υποδείγματος, καθώς δεν 

μπορεί να συμπεριλάβει κανείς σε ένα υπόδειγμα όλους τους παράγοντες που
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εξηγούν τη συμπεριφορά ενός οικονομικού φαινομένου, καλύφθηκε με τη χρήση 

στοχαστικής μεταβλητής (residuals).

Στα αποτελέσματα της έρευνάς τους αναφέρουν ότι στην περίπτωση του ROE το 

R-τετράγωνο είναι περίπου 21% ενώ για το ROA το ποσοστό αντίστοιχα είναι 17,5%. 

Συνεπώς, οι χρησιμοποιούμενες ανεξάρτητες μεταβλητές ερμήνευαν ακριβέστερα τη 

μεταβλητότητα του ROE παρά την αντίστοιχη του ROA. Ο έλεγχος της εκτιμήσεως 

των παραμέτρων του δείγματος έγινε με τη βοήθεια των t - κατανομών. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές για την ερμηνεία 

της κερδοφορίας των τραπεζών ήταν ο πληθωρισμός, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο 

λόγος των αποθεματικών για δανειακές επισφάλειες προς το σύνολο των 

χορηγούμενων δανείων καθώς επίσης και ο λόγος δανείων προς το σύνολο του 

ενεργητικού. Το σημαντικό που προέκυψε από την έρευνα είναι ότι όλοι αυτοί οι 

παράγοντες έχουν αρνητική συσχέτιση με την κερδοφορία των τραπεζών. Οι μόνες 

μεταβλητές που έχουν θετική συσχέτιση παρά το γεγονός ότι είναι μη σημαντικές 

είναι ο λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού 

και οι συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Οι Κοσμίδου και Σπάθής (2000) εξέτασαν τις επιπτώσεις που θα επέφερε στις 

Ελληνικές τράπεζες η εισαγωγή του ευρώ μέσω μιας ανάλυσης κόστους-οφέλους, 

λαμβάνοντας το 2002 σαν το έτος βάσης. Θεώρησαν την εισαγωγή του ευρώ ως την 

υποτιθέμενη επένδυση, κόστη την εκροή μετρητών για την πραγματοποίηση αυτής 

και οφέλη τις εισροές μετρητών και / ή τη μεταβολή στα κέρδη των τραπεζών. 

Υπολογίζοντας την καθαρά παρούσα αξία κρίνεται αν η επένδυση είναι επικερδής ή 

όχι·

Όσον αφορά τα κόστη, τα έτη 1997 έως και 2002 αποτέλεσαν τη μεταβατική 

περίοδο για τη εισαγωγή του ευρώ. Όσον αφορά τα οφέλη, διέκριναν τις εξής δύο 

περιπτώσεις: αυτά που θα απολάμβαναν οι τράπεζες χωρίς την εισαγωγή του ευρώ 

και αυτά που προέρχονται από την εισαγωγή του. Για την εκτίμηση των τραπεζικών 

κερδών του 2002 επέλεξαν 22 Ελληνικές τράπεζες και ανέλυσαν τις οικονομικές 

εκθέσεις κάθε τράπεζας ξεχωριστά για την περίοδο 1985-1997. Προχώρησαν στην 

ανάλυσή τους χρησιμοποιώντας Time Series Forecasting (TSFC) Decision Support 

System με τη βοήθεια των μεθόδων της απλής ερμηνευτικής εξομάλυνσης (single
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exponential smoothing) με γραμμική τάση και της μεθόδου της γραμμικής 

παλινδρόμησης, βασισμένη στα ιστορικά στοιχεία κάθε τράπεζας.

Οι υπολογισμοί τους οδηγούν σε αρνητική παρούσα αξία της επένδυσης, δηλαδή 

η εισαγωγή του ευρώ οδηγεί σε μείωση των κερδών των τραπεζών για την περίοδο 

2002-2007. Αναμένεται όμως ότι η διαφορά στα κέρδη με και χωρίς την εισαγωγή θα 

μειωθεί κατά τα έτη μετά το 2007 και το ευρώ να αποδεικνύεται κερδοφόρο προς τις 

τράπεζες, τουλάχιστον μακροχρόνια.

Οι Eichengreen και Gibson et al (2001) προχώρησαν σε μια εμπεριστατωμένη 

ανάλυση της Ελληνικής τραπεζικής για την περίοδο 1980-1998, αντλώντας τα 

στοιχεία τους από το Bank Profitability, έκδοση του OECD, και τις οικονομικές 

εκθέσεις 26 εμπορικών τραπεζών και εξειδικευμένων πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Αναπτύσσουν ένα μοντέλο ερμηνείας της τραπεζικής κερδοφορίας που μπορεί να 

προσφέρει στοιχεία σχετικά με το χρόνο και την έκταση διαρθρωτικών αλλαγών, 

καθώς συμπεριλαμβάνει σαν ανεξάρτητη μεταβλητή το ύψος των κερδών με μια 

χρονική υστέρηση στην παλινδρόμηση που πραγματοποιούν.

Στα συμπεράσματά τους αναφέρουν ότι η κερδοφορία είναι μια μη γραμμική 

συνάρτηση του μεγέθους των τραπεζών. Η σχέση είναι σχήματος 'καμπάνας’, 

υπονοώντας ότι η κερδοφορία αυξάνει και μετά μειώνεται, ενώ το σημείο καμπής 

είναι κοντά στο μέσο μέγεθος τράπεζας. Οι μικρότερες Ελληνικές τράπεζες θα 

επωφεληθούν των οικονομιών κλίμακας και θα αυξήσουν την κερδοφορία τους αν 

μεγαλώσουν σε μέγεθος, αλλά κάποιες από τις μεγαλύτερες τράπεζες έχουν ήδη 

εξαντλήσει τις οικονομίες κλίμακας και θα πρέπει να μικρύνουν σε μέγεθος για να 

μειώσουν τα κόστη τους. Αν και βρίσκουν μικρή στήριξη στο ότι οι τράπεζες που 

υιοθετούν προοδευτικές πρακτικές μάνατζμεντ ενεργητικού, όπως οι εκτός 

ισολογισμού δραστηριότητες, είναι περισσότερο κερδοφόρες, η παροχή μεγαλύτερου 

όγκου δανείων δεν βελτιώνει την κερδοφορία καθώς ο λόγος των δανείων έχει 

αρνητικό συντελεστή, αν και στατιστικά μη σημαντικό.

Μεταξύ άλλων βρίσκουν ότι η μόχλευση επιδρά θετικά στην κερδοφορία, ο 

βαθμός όμως στον οποίο οι τράπεζες αντλούν τα κεφάλαιά τους μέσω της 

διατραπεζικής αγοράς δεν φαίνεται να έχει καμιά επίδραση. Από την άλλη πλευρά, τα
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λειτουργικά κόστη σχετίζονται αρνητικά με την κερδοφορία, σε αντίθεση με τα έξοδα 

προσωπικού. Αυτό ίσως δείχνει ότι οι τράπεζες με καλύτερα αμειβόμενο προσωπικό 

προσφέρουν καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και αμείβονται με μεγαλύτερα κέρδη. 

Τίποτα επίσης δεν αποδεικνύει ότι οι τράπεζες με υψηλότερους βαθμούς ρευστότητας 

και κεφαλαιακής επάρκειας υστερούν σε κέρδη. Απεναντίας, και οι δύο παράγοντες 

συνδέονται θετικά με την κερδοφορία, ίσως λόγω του ότι οι 'υγιέστερες’ τράπεζες 

έχουν πρόσβαση σε φθηνότερες πηγές άντλησης κεφαλαίων. Τέλος, βρίσκουν μια 

ασθενή συσχέτιση μεταξύ του βαθμού συγκέντρωσης της αγοράς και της 

κερδοφορίας ενώ η μεταβλητή για το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν βοηθά σημαντικά 

στην ερμηνεία της.

Ο Καπόπουλος (2001) προσπάθησε να εξηγήσει το μέσο ποσοστό κέρδους κάθε 

τράπεζας ως προς το μετοχικό κεφάλαιο ή το σύνολο του ενεργητικού με τη βοήθεια 

κάποιων μεταβλητών που αντιπροσωπεύουν τη θέση κάθε τράπεζας στην αγορά, τις 

γενικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και το μακροοικονομικό περιβάλλον. 

Παρουσίασε ένα γενικευμένο μοντέλο συσχέτισης κερδών - διάρθρωσης της αγοράς / 

αποτελεσματικότητας, σύμφωνο με αυτό του Berger (1995), προκειμένου να εξάγει 

μια απλή μορφή που να περιλαμβάνει όλες (SCP, RMP) τις υποθέσεις. 

Χρησιμοποίησε χρονολογικές σειρές διαστρωματικών στοιχείων για 19 εμπορικές 

τράπεζες κατά την περίοδο 1992-1999. Τα στοιχεία για τις ενδογενείς μεταβλητές 

κάθε τράπεζας προήλθαν από τους μη ενοποιημένους ισολογισμούς και 

αποτελέσματα χρήσης του Bankscope CD-ROM (Fitch IBCA). Τα στοιχεία για τους 

εξωγενείς και μακροοικονομικούς παράγοντες προήλθαν από τα Monthly Statistical 

Bulletin (Bank of Greece), International Financial Statistic (IMF) and DataStream.

Όταν η κερδοφορία μετράται σαν η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου οι 

συντελεστές του βαθμού συγκέντρωσης και της αποτελεσματικότητας κόστους είναι 

θετικοί και στατιστικώς σημαντικοί, ενώ ο συντελεστής του μεριδίου αγοράς δεν 

είναι σημαντικός. Το αποτέλεσμα αυτό παρέχει στήριξη στην υπόθεση ότι υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ κερδοφορίας και συγκέντρωσης και όχι μεταξύ του μεριδίου της 

αγοράς που κάθε τράπεζα κατέχει. Οι υποστηρικτές της υπόθεσης της διαφορικής 

αποτελεσματικότητας μπορούν να το εκλάβουν ως στοιχείο ότι οι τράπεζες με υψηλή 

κερδοφορία είναι περισσότερο αποτελεσματικές απ’ ότι οι ανταγωνίστριές τους και
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ότι η συγκέντρωση της αγοράς παρέχει κίνητρα για συμπαιγνία μεταξύ των τραπεζών 

που οδηγεί σε μονοπωλιακά κέρδη.

Όσον αφορά την ψευδομεταβλητή για το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο συντελεστής 

της είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός. Αυτό σημαίνει ότι η κρατική ιδιοκτησία 

των τραπεζών σχετίζεται αντίστροφα με την κερδοφορία. Ο συντελεστής του λόγου 

των αποθεματικών για επισφαλή δάνεια προς το σύνολο των δανείων είναι αρνητικός 

και σημαντικός. Αυτό σημαίνει ότι η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών 

σχετίζεται θετικά με την κερδοφορία. Ο αρνητικός συντελεστής της κεφαλαιακής 

επάρκειας συνεπάγεται ότι οι ρυθμιστικοί περιορισμοί προς αυτή την κατεύθυνση 

σχετίζονται αντιστρόφως με την κερδοφορία. Τέλος, ο συντελεστής της αύξησης του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός και σημαίνει ότι 

το κατά κεφαλήν εισόδημα θα μπορούσε να λειτουργεί και ως ένας πολύ καλός 

δείκτης της ζήτησης για τραπεζικά προϊόντα. Επιπλέον, ο συντελεστής του επιπέδου 

του πληθωρισμού είναι αρνητικός, ενώ ο συντελεστής του πραγματικού επιτοκίου 

είναι θετικός.

Στα συμπεράσματά του τονίζει ότι το κύριο κίνητρο των Ελληνικών τραπεζών 

που σκοπεύουν να εμπλακούν σε διαδικασίες συγχωνεύσεων θα πρέπει να είναι η 

εξαγωγή οικονομιών κλίμακας παρά η αύξηση του σχετικού μεριδίου αγοράς τους. 

Αυτό επιπροσθέτως σημαίνει ότι δεν είναι μόνο οι μεγάλες τράπεζες που μπορούν να 

έχουν δύναμη στην αγορά. Και παρά την υποστήριξη δύο εκ των αρχικών υποθέσεων, 

καμιά από αυτές δεν φαίνεται αρκετά ικανή να εξηγήσει την τραπεζική κερδοφορία. 

Οι μεταβλητές της αποτελεσματικότητας και του βαθμού συγκέντρωσης εξηγούν 

σχετικά μικρό μέρος της διακύμανσης των κερδών.

Οι Δούμπος, Κοσμίδου και Σπάθής (2002) επιχείρησαν τη διερεύνηση των 

προσδιοριστικών παραγόντων στην κερδοφορία του Ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος. Το δείγμα τους περιελάμβανε 23 τράπεζες και συγκέντρωσαν ετήσια 

στοιχεία από τις οικονομικές εκθέσεις κάθε τράπεζας ξεχωριστά για την περίοδο 

1990-1999. Κατηγοριοποίησαν τις τράπεζες σε μικρές και μεγάλες σύμφωνα με το 

σύνολο του ενεργητικού τους και πήραν 7 μεγάλες και 16 μικρές τράπεζες. Ο αριθμός 

των παρατηρήσεών τους ήταν 181 συνολικά, 61 για τις μεγάλες τράπεζες και 120 για 

τις μικρές.
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Πρωταρχικός τους στόχος ήταν ο έλεγχος για την ύπαρξη διαφορών στην 

αποτελεσματικότητα μικρών και μεγάλων τραπεζών και χρησιμοποίησαν το t-test για 

να δουν αν οι δείκτες αποτελεσματικότητας των μικρών τραπεζών διαφέρουν 

σημαντικά από αυτούς των μεγάλων. Δεύτερός τους στόχος ήταν να διερευνήσουν 

τους παράγοντες που επιδρούν στην κερδοφορία και που σχετίζονται με το μέγεθος 

των τραπεζών. Σαν τέτοιοι αναφέρονται η αποτελεσματικότητα, η ρευστότητα, το 

ρίσκο, η μόχλευση, η κεφαλαιακή επάρκεια. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για 

την εξακρίβωση των δεικτών που επηρεάζουν την κατάταξη των τραπεζών σύμφωνα 

με το μέγεθος τους ήταν η UTADIS (Utilities Additives DIScriminatives) και η 

M.H.DIS (Multi-Hierarchical Discrimination).

Η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου των μικρών τραπεζών (0,149) είναι 

μικρότερη αυτής των μεγάλων (0,197), όπως και η απόδοση του ενεργητικού των 

μικρών τραπεζών (0,008) είναι μικρότερη αυτής των μεγάλων (0,017). Η απόδοση 

του ενεργητικού των μεγάλων τραπεζών είναι κατά μέσο όρο διπλάσια αυτής των 

μικρών με σημαντική στατιστική διαφορά. Το μέσο καθαρό περιθώριο επιτοκίου των 

μικρών τραπεζών είναι 0,051 ενώ αυτό των μεγάλων είναι 0,030, γεγονός που δείχνει 

ότι κατά μέσο όρο οι μικρές τράπεζες έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να 

δημιουργήσουν κέρδη απ’ ότι οι μεγάλες, καθώς μπορούν να δημιουργήσουν 

υψηλότερο εισόδημα επιτοκίου. Βρίσκουν ακόμη ότι οι μικρές τράπεζες έχουν 

μικρότερη ρευστότητα απ’ ότι οι μεγάλες, οι μεγάλες τράπεζες έχουν δανείσει 

περισσότερα σε μακροχρόνιες επενδύσεις καθώς και ότι έχουν μια ιδιαίτερα 

απροσδόκητη χαμηλή κεφαλαιακή επάρκεια σε σχέση με τις μικρές τράπεζες.

Τα αποτελέσματα της UTADIS ξεχωρίζουν ένα δείκτη ως τον κύριο ερμηνευτικό 

παράγοντα που σχετίζεται με το μέγεθος των τραπεζών. Αυτός είναι ο δείκτης των 

δανείων προς τις καταθέσεις, του οποίου η μέση βαρύτητα ξεπερνά το 60%. Από τους 

υπόλοιπους δείκτες σημαντικοί είναι οι εξής: σύνολο ενεργητικού /συνολικό μετοχικό 

κεφάλαιο, κυκλοφορούν ενεργητικό /σύνολο δανείων, η απόδοση του ενεργητικού, το 

καθαρό περιθώριο επιτοκίου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου / σύνολο του 

ενεργητικού. Παρόμοια αποτελέσματα δίνει και η μέθοδος M.H.DIS και 

συγκεκριμένα, ο λόγος των δανείων προς το σύνολο των καταθέσεων, το σύνολο του 

ενεργητικού προς το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου, και το καθαρό περιθώριο
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επιτοκίου είναι σημαντικοί στην περιγραφή των μεγάλων τραπεζών. 

Συμπερασματικά, τα δάνεια / καταθέσεις, η απόδοση του ενεργητικού και το 

ενεργητικό προς το μετοχικό κεφάλαιο είναι οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες 

της κατάταξης των τραπεζών ως μικρές ή μεγάλες.

Οι Καπόπουλος και Σιώκη (2002) χρησιμοποίησαν στοιχεία της περιόδου 1996- 

1999 για το σύνολο των χωρών της ευρωζώνης, ενώ το δείγμα τους ήταν συνδυασμός 

διαστρωματικών και χρονολογικών δεδομένων (pooling data). Συγκεκριμένα, 

συμπεριέλαβαν 655 τράπεζες για τέσσερα χρόνια, δηλαδή 2.650 παρατηρήσεις. Τα 

στοιχεία για τις μεταβλητές που αφορούσαν τις τράπεζες προήλθαν από την ανάλυση 

ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσεως της βάσης δεδομένων της Fitch IBCA 

(Bankscope CD-ROM). Τα στοιχεία για τις μακροοικονομικές μεταβλητές προήλθαν 

από το Economic Outlook του OECD. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του White για 

την εκτίμηση διορθωμένων ως προς την ετεροσκεδαστικότητα συντελεστών 

παλινδρόμησης.

Τα αποτελέσματά τους υποστηρίζουν την πρόταση της 'διαφορικής 

αποτελεσματικότητας’, ότι ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης είναι το αποτέλεσμα της 

υψηλότερης αποτελεσματικότητας των ηγέτιδων τραπεζών στην αγορά οι οποίες 

επιτυγχάνουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, χωρίς να συμβαίνει όμως το ίδιο με την 

πρόταση της 'διαφοροποίησης του προϊόντος’, ότι οι τράπεζες με μεγάλο μερίδιο 

αγοράς μπορεί να διαθέτουν υψηλότερη ποιότητα παρεχόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών που τους δίνει τη δυνατότητα να επιβάλλουν μεγαλύτερες προμήθειες και 

αμοιβές και άρα μεγαλύτερα κέρδη.

Επιπλέον βρίσκουν ότι η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και 

της κεφαλαιακής επάρκειας επιδρά θετικά στην αποδοτικότητα των τραπεζών. Ο 

συντελεστής για τη μεταβλητή του οικονομικού κύκλου έχει το αναμενόμενο 

πρόσημο αλλά δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα στατιστικής σημαντικότητας, 

ενώ το πραγματικό επιτόκιο συνδέεται αρνητικά με την κερδοφορία. Ο συντελεστής 

του μεριδίου αγοράς είναι θετικός και στατιστικά σημαντικός ενώ ο συντελεστής του 

βαθμού συγκέντρωσης είναι στατιστικά ασήμαντος.
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Συμπερασματικά, δεν θα μπορούσε η Ελληνική τραπεζική αγορά να αποτελεί 

την εξαίρεση στον κανόνα και να μπορεί κάποιος μετά ευκολίας να αποδεχθεί μια 

μόνο από τις θεωρίες διαμεσολάβησης, εις βάρος των άλλων. Τα αποτελέσματα των 

ερευνών που αναφέρονται στον Ελληνικό χώρο και που μόλις παραπάνω 

παρουσιάσθηκαν δεν επιτρέπουν την μη αποδοχή κάποιας εκ των θεωριών. Όλες οι 

παραπάνω μελέτες έχουν αναδείξει ως σημαντικούς παράγοντες που, με τη σειρά 

τους, ο καθένας από αυτούς στηρίζουν και διαφορετικές θεωρίες διαμεσολάβησης.
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4. Η κερδοφορία των Ελληνικών τραπεζών.

Η παρούσα εργασία έρχεται να καταγράψει μια σειρά από παράγοντες που 

επέδρασαν σημαντικά στο ύψος των κερδών των Ελληνικών τραπεζών κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο 1994-2001. Κρίνεται όμως σκόπιμο, πριν την ανάπτυξη ενός 

μοντέλου που θα περιγράφει τη σχέση κερδών και προσδιοριστικών παραγόντων, να 

προηγηθεί η παρουσίαση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ελληνικής τραπεζικής 

αγοράς κατά την περίοδο αυτή, που πιθανό να παρέχουν επιπλέον στήριξη στα 

αποτελέσματα που θα δώσει η εμπειρική διερεύνηση. Μ’ αυτό το σκεπτικό, σε μια 

πρώτη υποενότητα γίνεται περιγραφή της τραπεζικής αγοράς με τη βοήθεια κάποιων 

δεικτών που δίνουν τις μέσες τιμές για κάθε έτος ξεχωριστά, ενώ η δεύτερη 

υποενότητα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του εμπειρικού υποδείγματος.

4.1 Η Κερδοφορία των Ελληνικών τραπεζών - Βασικά χαρακτηριστικά.

Στον Ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα δεσπόζουσα θέση έχουν οι εμπορικές 

τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του υπόκειται σε κρατικό έλεγχο. Γύρω από κάθε 

μεγάλη τράπεζα αναπτύσσεται ένας όμιλος ο οποίος περιλαμβάνει εταιρίες που 

παρέχουν ασφάλιση, πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική 

μίσθωση και υπηρεσίες αμοιβαίων κεφαλαίων και, σε μερικές περιπτώσεις, άλλες 

μικρότερες τράπεζες. Εκτός από τις εμπορικές τράπεζες υπάρχουν και ειδικοί 

πιστωτικοί οργανισμοί που επικεντρώνονται στη χρηματοδότηση της βιομηχανικής 

ανάπτυξης, την παροχή στεγαστικής πίστης ή τη συγκέντρωση μικροκαταθέσεων, αν 

και σήμερα οι περισσότεροι από τους οργανισμούς αυτούς προσφέρουν σχεδόν όλες 

τις τραπεζικές υπηρεσίες όπως και οι εμπορικές τράπεζες.

Ανάλυση της κερδοφορίας των Ελληνικών τραπεζών έγινε με τη βοήθεια των 

στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων ενός δείγματος 23 συνολικά εμπορικών 

τραπεζών και ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο υπό κρατικό έλεγχο όσο και 

ιδιωτικών συμφερόντων, που δραστηριοποιήθηκαν κατά το διάστημα 1994-2001. 

Συγκεκριμένα, η ανάλυση συμπεριέλαβε 16 τράπεζες για το 1994 και το 1998, 17 για 

το 1995, 19 για το 1996, 20 για το 1997, 15 για το 1999, 13 τράπεζες για το 2000 και 

11 για το 2001. Οι τράπεζες υπό άμεσο ή έμμεσο κρατικό έλεγχο είναι οι: Εθνική,
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Εμπορική, Αγροτική, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ιωνική, Μακεδονίας - Θράκης, 

Γενική, Αττικής, Κρήτης, ΕΤΕΒΑ, Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος. Στην ομάδα των 

τραπεζών ιδιωτικών συμφερόντων συμπεριελήφθησαν οι: Alpha Bank, EFG 

Eurobank Ergasias, Πειραιώς, Εγνατία, Ergobank, Xiosbank, Aspis, Λαϊκή, Telesis, 

Αθηνών και Marfin Bank.

To Γράφημα 1 δείχνει τις διακυμάνσεις των λειτουργικών κερδών των τραπεζών 

πριν τους φόρους σε συνάρτηση με τις δύο κύριες κατηγορίες εσόδων για μια 

τράπεζα, τα έσοδα από τόκους και τα έσοδα εκτός τόκων, όπως είναι οι προμήθειες 

και τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών πράξεων, και τις δύο κύριες 

κατηγορίες εξόδων, τα έξοδα προσωπικού και διοίκησης και οι προβλέψεις για 

επισφαλείς δανειοδοτήσεις. Σύμφωνα με το γράφημα, τα κέρδη προ φόρων φαίνεται 

να εξαρτήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το ύψος των γενικών λειτουργικών 

εξόδων και εξόδων διοίκησης, καθώς και από το ύψος των καθαρών εσόδων από 

τόκους, εκφρασμένων ως ποσοστό επί του συνόλου του ενεργητικού τους.

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (1994-2001)

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα.

Σημείωση: Προήλθε από επεξεργασία των στοιχείων των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως των 

τραπεζών του δείγματος για την περίοδο 1994-2001.
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Δεν περνά όμως απαρατήρητη η μεγάλη συνεισφορά των εσόδων εκτός 

τόκων, η οποία γίνεται εύκολα αντιληπτή και από το γράφημα χωρίς κανείς να 

γνωρίζει τα ακριβή νούμερα. Στο σημείο αυτό ίσως να επιβεβαιώνεται και η εκτίμηση 

των Καπόπουλου και Σιώκη (2002) ότι οι παραδοσιακές πηγές εισοδήματος για τις 

τράπεζες όπως το περιθώριο επιτοκίου φαίνεται να εξαντλούνται, ενώ νέες πηγές 

εσόδων όπως οι χρηματιστηριακές εργασίες, οι υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής και 

η διαχείριση κινδύνων και χαρτοφυλακίων της πελατείας καθίστανται ολοένα και πιο 

σημαντικές.

Ένα πρώτο χαρακτηριστικό της Ελληνικής τραπεζικής αγοράς είναι ο μεγάλος 

βαθμός συγκέντρωσής της. Η χρησιμοποίηση του δείκτη του μεριδίου του 

ενεργητικού που κατείχαν οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες ως προς το σύνολο των 

στοιχείων του ενεργητικού όλων των τραπεζών του δείγματος, για κάθε έτος 

ξεχωριστά, έδωσε τιμές που κυμάνθηκαν μεταξύ 73% και 91% (Πίνακας 1). Η τιμή 

του δείκτη αυτού το 1994 ήταν 81,77%, σημείωσε σταδιακή μείωση μέχρι το 1999 

(73,7%), ενώ το 2001 έφτασε το 90.75%. Παρόμοια αποτελέσματα παίρνει κανείς αν 

η συγκέντρωση της αγοράς μετρηθεί με το μερίδιο των δανείων ή των καταθέσεων 

των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών. Στην πρώτη περίπτωση το έτος μεγαλύτερου 

βαθμού συγκέντρωσης ήταν το 2000, με 88,7%, ενώ στη δεύτερη το 2001 με 91,08% 

αντίστοιχα..

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΔΕΙΚΤΕΣ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

C5 Ενεργητικού 81.8% 80.1% 77.8% 75.9% 75.3% 73.7% 85.5% 90.8%

C5 Χορηγήσεων 81.5% 79.3% 76.3% 74.3% 76.9% 77.7% 88.7% 87.8%

C5 Καταθέσεων 81.4% 80.3% 78.3% 75.9% 75.4% 75.2% 86.4% 91.1%

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα, με βάση τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των 

τραπεζών του δείγματος για την περίοδο 1994-2001.

Σημειώσεις: C5 Ενεργητικού είναι το μερίδιο των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών σε στοιχεία 

ενεργητικού ως προς το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού όλων των τραπεζών του δείγματος.

C5 Χορηγήσεων είναι το μερίδιο των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών σε χορηγήσεις ως προς το 

σύνολο των χορηγήσεων για κάθε έτος.

C5 Καταθέσεων είναι το μερίδιο των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών σε καταθέσεις ως προς το σύνολο 

των καταθέσεων όλων των τραπεζών του δείγματος.
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Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η συνεχής σταδιακή αποδυνάμωση του 

ρόλου των κρατικών τραπεζών, τουλάχιστον μέχρι το 1999. Για παράδειγμα, ενώ το 

1994 το 85,44% επί του συνόλου των χορηγήσεων προέρχονταν από τράπεζες υπό 

άμεσο ή έμμεσο κρατικό έλεγχο, το αντίστοιχο ποσοστό για το 1999 ήταν κατά πολύ 

μειωμένο στο 62,65%, για να ανέβει όμως το 2001 στο ύψος του 78,18% (Πίνακας 2).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Χορηγήσεις

κρατικών

τραπεζών

Χορηγήσεις

85,44% 83,02% 79,29% 75,03% 72,54% 62,65% 63,33% 78,18%

ιδιωτικών

τραπεζών

15,56% 16,98% 20,71% 24,97% 27,46% 37,35% 36,07% 21,82%

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα με βάση τους ισολογισμούς των τραπεζών του δείγματος. 

Σημείωση : Οι χορηγήσεις κρατικών και ιδιωτικών τραπεζών εκφράστηκαν ως ποσοστά επί του 

συνόλου των χορηγήσεων όλων των τραπεζών του δείγματος για κάθε έτος.

Ένα τρίτο στοιχείο αποτελεί το σχετικά χαμηλό ποσοστό των δανείων που 

χορηγούν οι τράπεζες ως προς το σύνολο του ενεργητικού τους (Πίνακας 3), το οποίο 

μόνο το 2001 ξεπέρασε το 40% (η μεγαλύτερη τιμή του ήταν 41,4%). Αυτό ίσως να 

οφείλεται και στα υψηλά επιτόκια που ίσχυαν ακόμη και μετά τα μέσα της δεκαετίας 

του ’90, που περιόριζαν σημαντικά τη ζήτηση για δάνεια. Ενδεικτικό της ραγδαίας 

αποκλιμάκωσης των επιτοκίων χορηγήσεων (σαν τέτοιο λογίζεται το επιτόκιο 

βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων προς επιχειρήσεις) αποτελεί το γεγονός ότι από 26,4% 

που ήταν το 1994 έφτασαν στο 8,58% το 2001 (Πίνακας 3). Ενθαρρυντικό επίσης 

είναι και το γεγονός της μείωσης των προβλέψεων για επισφαλείς δανειακές 

απαιτήσεις μετά το 1997 (η υψηλότερη τιμή για την εξεταζόμενη περίοδο 0,47% επί 

του συνόλου του ενεργητικού), που πιθανό να σημαίνει βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων δανείων, με την έννοια της καλύτερης επιλογής και αξιολόγησης 

πελατών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ

ΑΓΟΡΑΣ.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Χορηγήσεις /

Σύνολο 32,4% 34,7% 36,2% 35,6% 35,5% 36,8% 39,3% 41,4%

ενεργητικού

Προβλέψεις

επισφαλών 0,31% 0,18% 0,37% 0,47% 0,39% 0,32% 0,28% 0,23%

δανείων / Σύνολο 

ενεργητικού 

Έξοδα διοίκησης / 

Συνολικά έσοδα 15,56% 16,59% 16,28% 14,48% 14,91% 12,70% 13,78% 14,19%

Καθαρό

περιθώριο 1,62% 1,93% 1,98% 2,06% 1,9% 1,8% 2,01% 2,43%

επιτοκίου 

Αποτελέσματα 

χρη μ/κών 0,36% 0,26% 0,3% 0,5% 0,48% 0,92% 1,01% 0,58%

πράξεων

Έσοδα

προμηθειών 1,27% 1,04% 1,06% 0,95% 0,75% 0,84% 0,65% 0,44%

Επιτόκιο

χορηγήσεων 26,4% 21,1% 20,2% 19,1% 17,6% 15% 12,33% 8,58%

*Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα με βάση τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης των 

τραπεζών του δείγματος.

Σημείωση: Σαν επιτόκιο χορηγήσεων θεωρήθηκε αυτό των βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων προς 

επιχειρήσεις και τα στοιχεία για το ύψος του προήλθαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, Οικονομικά 

Δελτία no 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Δεν μπορεί όμως να γίνει λόγος για συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας 

του τραπεζικού κλάδου σαν σύνολο, παρά τα θετικά αποτελέσματα της περιόδου 

1994-1999, αφού κατά την τελευταία διετία αυτή μάλλον χειροτέρεψε. Αν ο βαθμός 

αποτελεσματικότητας μετρηθεί με το λόγο των γενικών εξόδων και εξόδων

60



διοίκησης προς το σύνολο των εσόδων διαπιστώνει κανείς ότι το 1999 ήταν μάλλον 

το έτος της υψηλότερης αποτελεσματικότητας, καθώς τα λειτουργικά έξοδα 

αποτελούσαν το 12,70% των συνολικών εσόδων. Από την άλλη πλευρά, λιγότερο 

αποτελεσματικές εμφανίστηκαν οι τράπεζες το 1995 με το εν λόγω ποσοστό να 

φτάνει το 16,59% (Πίνακας 3).

Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ήταν 1,62% το 1994 (Πίνακας 3) και σημείωσε 

μια σταθερά ανοδική πορεία μέχρι το 1997, υποχώρησε ελάχιστα στη συνέχεια και 

έλαβε την υψηλότερη τιμή του 2,43% το 2001. Από την άλλη πλευρά, με 

διακυμάνσεις επίσης κινήθηκαν τα αποτελέσματα των χρηματοοικονομικών πράξεων, 

που το 1999 και το 2000 αποτελούσαν το 0,92% και το 1,01% του συνόλου των 

στοιχείων του ενεργητικού αντίστοιχα, γεγονός που αποδίδεται στις ιδιαίτερα 

ευνοϊκές αυτές για το Χρηματιστήριο χρονιές.

Οι δείκτες μέτρησης της κερδοφορίας των τραπεζών επίσης κινήθηκαν με 

διακυμάνσεις. Ο δείκτης της απόδοσης των στοιχείων του ενεργητικού από 0,72% 

που ήταν το 1996 (η χαμηλότερη τιμή) έφτασε το 2,30% το 1999 (Πίνακας 4). Το 

1999 ήταν το πιο κερδοφόρο έτος επίσης αν η κερδοφορία μετρηθεί με το δείκτη της 

απόδοσης του μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών (ROE), που από τη χαμηλότερη 

τιμή του 12,12% το 1997 έφτασε το 22,77% το 1999, ενώ το 2001 έπεσε στο 18,29%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Απόδοση

ενεργητικού-ROA

Απόδοση

0.95% 0.97% 0.72% 0.77% 0.90% 2.30% 1.65% 1.44%

μετοχικού 

κεφαλαίου -ROE

19.52% 20.77% 16.06% 12.12% 15.30% 22.77% 22.34% 18.29%

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών του δείγματος 

για την περίοδο 1994-2001.
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Αξίζουν όμως ιδιαίτερης προσοχής τα συμπεράσματα που λαμβάνει κανείς αν 

εξετάσει ξεχωριστά την κερδοφορία κρατικών και ιδιωτικών τραπεζών, καθώς οι 

δεύτερες πέτυχαν σαφώς καλύτερες αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού τους 

κατά το χρονικό διάστημα 1994-1998, και μόνο κατά τη διετία 1999-2000 

υστερούσαν σε νούμερα, διαφορές στην κερδοφορία που πιθανό να αντικατοπτρίζουν 

διαφορές στο βαθμό αποτελεσματικότητας των διοικήσεων των τραπεζών και της 

ικανότητάς τους να επιφέρουν κέρδη. Το ίδιο ισχύει αν η κερδοφορία μετρηθεί και με 

το δείκτη της απόδοσης του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς οι ιδιωτικές τράπεζες 

εμφάνισαν καλύτερα αποτελέσματα σχεδόν καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, αν 

εξαιρέσουμε τα έτη 1999 και 2001.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

ROA Κρατικών

τραπεζών 0.44% 0.69% 0.65% 0.38% 0.77% 2.64% 1.78% 1.55%

ROA Ιδιωτικών

τραπεζών 0.40% 2.37% 1% 2.10% 1.30% 1.61% 1.37% 2.08%

ROE Κρατικών

τραπεζών 9.64% 15.75% 15.22% 8.64% 14.33% 30.68% 21.11% 19.48%

ROE Ιδιωτικών

τραπεζών 37.77% 39.13% 18.7% 16.15% 17.46% 12.43% 26.21% 10.75%

Πηγή: Υπολογισμοί του συγγραφέα με βάση τις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών του 

δείγματος.

Βέβαια, δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν, Καπόπουλος και Σιώκη (2002), 

Παντέλιας (1998), Σπάθής και Κοσμίδου (2000) ότι στο άμεσο μέλλον οι Ελληνικές 

τράπεζες θα γνωρίσουν συμπίεση των κερδών τους. Οι πρώτοι από αυτούς 

αναφέρουν τέσσερις συγκεκριμένους λόγους που θα οδηγήσουν προς αυτή την 

κατεύθυνση: πρώτο, η εμφάνιση νέων καναλιών πρόσβασης χάρη στη νέα τεχνολογία 

καθιστά τις αγορές ευκολότερα διεκδικούμενες και συνεπώς τα εμπόδια εισόδου - 

εξόδου από αυτές γίνονται πιο ασθενή, δεύτερο, η απορύθμιση των αγορών ενίσχυσε
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σημαντικά τον ανταγωνισμό στις τοπικές αγορές, τρίτο, η καθιέρωση του ευρώ 

προκαλεί μια βραχυπρόθεσμη μείωση στα περιθώρια κέρδους κυρίως λόγω του 

κόστους προσαρμογής και την απώλεια συγκριτικών τοπικών πλεονεκτημάτων, 

τέταρτο, τα τραπεζικά προϊόντα αποκτούν μια εμπορευματική χροιά προσδίδοντας 

στην αγορά χαρακτηριστικά τέλειου ανταγωνισμού.

Θα πρέπει όμως να βλέπει κανείς και τη θετική πλευρά των πραγμάτων, καθώς οι 

υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας κατά τα τελευταία χρόνια 

(3,5%-4% ετησίως) δημιουργούν θετικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των 

τραπεζικών εργασιών. Επίσης, η Ελληνική αγορά είναι underbanked με δυνατότητες 

υψηλών ρυθμών ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών. Αναφέρθηκε ήδη ότι μόλις το 

2001 το ποσοστό των χορηγήσεων ως προς το σύνολο του ενεργητικού των 

Ελληνικών τραπεζών έφτασε το 41%, ενώ σε άλλες χώρες το αντίστοιχο ποσοστό 

κυμαίνεται γύρω στο 55%-60%. Παράλληλα, οι σταυροειδείς πωλήσεις κυμαίνονται 

γύρω στα δυο προϊόντα ανά πελάτη στην Ελλάδα, έναντι 3,5-4 προϊόντων σε άλλες 

ανεπτυγμένες τραπεζικά χώρες.

Ένα ακόμη ελπιδοφόρο στοιχείο είναι η πολυσυζητημένη σύγκλιση της 

Ελληνικής οικονομίας με τις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, καθώς θα σημάνει 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χαμηλού πληθωρισμού και επιτοκίων. Οι συνθήκες αυτές 

αναμένεται να επιφέρουν σημαντική βελτίωση της ζήτησης για δάνεια και άλλες 

μορφές χρηματοδότησης και κατά συνέπεια να προκαλέσουν τη διεύρυνση της 

Ελληνικής τραπεζικής αγοράς. Ο Ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει ήδη την εμπειρία 

της ανόδου της ζήτησης για χρηματοδοτικά προϊόντα μετά τη ραγδαία αποκλιμάκωση 

επιτοκίων στη δεκαετία του ’90.
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4.2 Η Κερδοφορία των Ελληνικών τραπεζών -Εμπειρική διερεύνηση.

Σύμφωνα με τον Bourke (1989) αλλά και τους Στέλιαρο και Σταϊκούρα (1999) 

γίνεται δεκτή η εκτίμηση πως ο καταλληλότερος συναρτησιακός τύπος για την 

περιγραφή της τραπεζικής κερδοφορίας είναι η γραμμική σχέση. Δηλαδή, τα κέρδη 

δίνονται από μια σχέση της μορφής y=f(x), όπου y οι εξαρτημένες μεταβλητές και 

όπου χ οι ερμηνευτικές.

Σαν εξαρτημένες μεταβλητές συμπεριελήφθησαν οι:

1) ROA= η απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού κάθε τράπεζας και ορίζεται ως 

ο λόγος των καθαρών κερδών πριν τους φόρους προς το σύνολο των στοιχείων του 

ενεργητικού. Ο δείκτης αυτός μετρά την ικανότητα της διοίκησης της τράπεζας να 

χρησιμοποιεί τους πόρους για την πραγματοποίηση κερδών.

2) ROE= η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου κάθε τράπεζας και ορίζεται ως ο 

λόγος των καθαρών κερδών πριν τους φόρους προς το σύνολο του μετοχικού 

κεφαλαίου. Ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων των 

τραπεζών.

Από την άλλη πλευρά, σαν ερμηνευτικές μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι 

ακόλουθες:

1) Δείκτης του μεγέθους μιας τράπεζας: Σαν τέτοιος χρησιμοποιήθηκε ο 

λογάριθμος του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού κάθε τράπεζας. Αν 

όντως προκύπτουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας μόνο για τις μεγάλες 

τράπεζες θα περιμένει κανείς να εμφανιστεί με θετικό πρόσημο.

2) Δείκτης του βαθμού συγκέντρωσης της αγοράς: Σαν τέτοιος

χρησιμοποιήθηκε το μερίδιο σε καταθέσεις των πέντε μεγαλύτερων για κάθε 

έτος τραπεζών.

3) Δείκτης ρευστότητας: Σαν τέτοιος χρησιμοποιήθηκε ο λόγος του συνόλου 

των χορηγήσεων προς το σύνολο των καταθέσεων κάθε τράπεζας. Αναμένεται 

να έχει αρνητικό πρόσημο, καθώς πολύ υψηλοί βαθμοί ρευστότητας μειώνουν 

την κερδοφορία, ίσως επειδή συνεπάγονται μικρότερες επενδύσεις.

4) Δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας: Σαν τέτοιος χρησιμοποιήθηκε ο λόγος του 

μετοχικού κεφαλαίου προς το σύνολο του ενεργητικού κάθε τράπεζας. Επίσης
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αναμένεται να έχει αρνητικό πρόσημο, καθώς μια υψηλή τιμή του αποτελεί 

ένδειξη χαμηλής μόχλευσης και κατά συνέπεια χαμηλού ρίσκου και μικρών 

αναμενόμενων αποδόσεων.

5) Δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας: Σαν τέτοιος χρησιμοποιήθηκε 

ο λόγος των εξόδων διοίκησης προς το σύνολο των εσόδων. Όσο μεγαλύτερος 

είναι αυτός ο δείκτης τόσο μικρότερη είναι η λειτουργική 

αποτελεσματικότητα μιας τράπεζας. Όμως, μικρότερη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα συνεπάγεται μικρότερη κερδοφορία και για το λόγο αυτό 

αναμένεται αρνητικό πρόσημο του δείκτη αυτού.

6) Ο δείκτης του καθαρού περιθωρίου επιτοκίου, που ορίζεται ως ο λόγος των 

καθαρών εσόδων από τόκους προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού. 

Ο λόγος αυτός δείχνει την ικανότητα κάθε τράπεζας να δημιουργεί κέρδη από 

τόκους και αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο.

7) Δείκτης του μεριδίου της αγοράς: Σαν τέτοιος χρησιμοποιήθηκε ο λόγος 

των χορηγήσεων κάθε τράπεζας προς το σύνολο των χορηγήσεων όλων των 

τραπεζών του δείγματος για κάθε έτος. Προσδοκά κανείς να εμφανίζεται με 

θετικό πρόσημο, αν λάβουμε υπόψη την Relative Market Power Hypothesis. 

Βέβαια, ο λόγος αυτός μπορεί να ιδωθεί και σαν δείκτης του μεγέθους μιας 

τράπεζας.

8) Μια ψευδομεταβλητή για το ιδιοκτησιακό καθεστώς (για κρατικές 

τράπεζες δόθηκε η τιμή 1, ενώ για ιδιωτικές η τιμή 0). Αν και το σύνολο των 

εμπειρικών ερευνών δεν καταλήγει σε ένα μόνο συμπέρασμα, αναμένεται η 

κρατική ιδιοκτησία να συνδέεται αρνητικά με την κερδοφορία, αν βέβαια 

συνδυαστεί με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διοίκησης των 

τραπεζών.

9) Δείκτης της ζήτησης για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες: Σαν τέτοιος

χρησιμοποιήθηκε ο λογάριθμος των συνολικών χορηγήσεων της τραπεζικής 

αγοράς για κάθε έτος. Αναμένεται η αυξημένη ζήτηση για δάνεια να επιδρά 

θετικά και σημαντικά στο ύψος των κερδών για όλες τις τράπεζες. Η 

συγκεκριμένη μεταβλητή, εκτός από δείκτης της ζήτησης για

τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, μπορεί να ιδωθεί και ως δείκτης του 

μεγέθους της τραπεζικής αγοράς.

10) Παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική ζήτηση για τραπεζικά 

προϊόντα:Σαν τέτοιοι χρησιμοποιήθηκαν οι: α) το επιτόκιο βραχυπρόθεσμων
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χορηγήσεων προς επιχειρήσεις, β) το εύρος των επιτοκίων (επιτόκιο 

βραχυπρόθεσμων χορηγήσεων - επιτόκιο καταθέσεων ταμιευτηρίου). Όσο 

μεγαλύτερο είναι τόσο μικρότερη η ζήτηση για δάνεια και πιθανό και το ύψος 

των κερδών.

Η εκτίμηση των εξισώσεων έγινε με την εφαρμογή της μεθόδου των ελάχιστων 

τετραγώνων (OLS) ενώ με τη μέθοδο White πραγματοποιήθηκε η απαιτούμενη 

διόρθωση ως προς την ετεροσκεδαστικότητα των καταλοίπων του υποδείγματος. 

Ξεκινώντας από ένα γενικό μοντέλο που περιελάμβανε όλες τις ερμηνευτικές 

μεταβλητές, με κριτήριο τη σπουδαιότητα καθεμιάς από αυτές στη μεταβολή του F- 

statistic αλλά και στην ερμηνευτική ικανότητα του υποδείγματος, μετά από κάποιες 

δοκιμές, αφαιρέθηκαν οι λιγότερο σημαντικές μεταβλητές και προέκυψε ότι μερικές 

μόνο ερμηνεύουν σημαντικά τη μεταβλητότητα του ύψους των κερδών. Ο έλεγχος 

της εκτίμησης των παραμέτρων του υποδείγματος έγινε με τη βοήθεια των t- 

κατανομών.

Ο συντελεστής προσδιορισμού της παλινδρόμησης, που χρησιμοποιείται ως 

μέτρο του βαθμού επίδρασης της μεταβολής των ανεξάρτητων μεταβλητών επί της 

μεταβλητότητας της εξαρτημένης μεταβλητής της παλινδρόμησης, τόσο στην 

περίπτωση του ROA όσο και σε αυτή του ROE είχε την τιμή του 28%. Συνεπώς, οι 

χρησιμοποιούμενες μεταβλητές ερμηνεύουν με τον ίδιο βαθμό ακρίβειας τη 

μεταβλητότητα τόσο του ROA όσο και του ROE.

Στην περίπτωση του ROA, (Πίνακας 6) οι μεταβλητές που βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές για την ερμηνεία της κερδοφορίας των τραπεζών είναι το μερίδιο αγοράς 

κάθε τράπεζας σε χορηγήσεις, το εύρος των επιτοκίων, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και 

ο δείκτης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.. Όλες οι μεταβλητές εμφανίστηκαν 

με αρνητικό πρόσημο. Αρνητική επίδραση στο ύψος των κερδών φάνηκε πως έχει ο 

δείκτης της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ο οποίος, όπως και αναμενόταν, 

όσο μεγαλύτερος είναι τόσο μικρότερη η κερδοφορία. Επιβεβαιώνεται επίσης η 

υπόθεση ότι ο κρατικός έλεγχος τραπεζών επιδρά αρνητικά στην κερδοφορία τους 

καθώς και το αναμενόμενο αρνητικό πρόσημο του εύρους των επιτοκίων. Αυτό όμως 

που κινεί την προσοχή είναι η αρνητική σχέση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει 

μια τράπεζα και των κερδών που αυτή αποκομίζει, αποτέλεσμα που δείχνει ότι η
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αύξηση του μεριδίου της αγοράς δεν συνεπάγεται και αύξηση των κερδών. 

Επομένως, δεν μπορεί να δεχθεί κανείς ότι μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς συνεπάγεται 

μεγαλύτερη ικανότητα επιβολής υψηλότερων τιμών επί των προσφερόμενων 

προϊόντων, με τελικό αποτέλεσμα την απολαβή υψηλότερων κερδών. Βέβαια, μια 

εξήγηση για το αρνητικό πρόσημο θα μπορούσε να είναι ότι κατά πλειοψηφία οι 

μεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα σήμερα είναι υπό άμεση ή έμμεση κρατική 

ιδιοκτησία, με αποτέλεσμα να μπορεί κανείς να επικαλεστεί προβλήματα 

αναποτελεσματικότητας των διοικήσεων αυτών των τραπεζών ή μεγαλύτερα ανά 

μονάδα προϊόντος λειτουργικά κόστη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ROA).

Εξαρτημένη μεταβλητή: ROA

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπικό σφάλμα t-statistic

C 0,0481 0,0094 5,1146
EFF -0,0326 0,0122 -2,6647
M.SH -0,0415 0,0154 -2,6892
OWN -0,0067 0,0027 -2,4572
R.SPR -0,1297 0,0549 -2,3607

R-squared 0,280
Adjusted R-squared 0,257
Akaike info criterion -6,049
F-statistic 11,902
Number of observations 127

Σημειώσεις: Όπου c είναι ο σταθερός όρος της εκτιμημένης εξίσωσης, EFF είναι η μεταβλητή της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας, M.SH είναι η μεταβλητή του μεριδίου της αγοράς, OWN είναι η 

ψευδομεταβλητή για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και R.SPR είναι η μεταβλητή του εύρους των 

επιτοκίων.

Στην περίπτωση του ROE (Πίνακας 7) ιδιαίτερη βαρύτητα φάνηκε πως έχουν ο 

δείκτης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, ο δείκτης της ρευστότητας, ο δείκτης 

της κεφαλαιακής επάρκειας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς και ο λογάριθμος του 

συνόλου των χορηγήσεων για κάθε έτος. Όλες οι μεταβλητές εμφανίστηκαν με τα 

αναμενόμενα πρόσημα. Έτσι, όπως τουλάχιστον προκύπτει από το συγκεκριμένο
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δείγμα παρατηρήσεων για την εξεταζόμενη περίοδο 1994-2001, όντως η αυξημένη 

ζήτηση για χορηγήσεις τονώνει την κερδοφορία, σε αντίθεση με τους μεγάλους 

βαθμούς ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας που πιέζουν για μείωσή της. 

Επίσης, ακόμη και όταν η κερδοφορία μετράται ως η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

των τραπεζών, μεγάλος δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας και άρα 

μικρότερος βαθμός αποτελεσματικότητας συνεπάγεται μικρότερα κέρδη.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ (ROE).

Εξαρτημένη μεταβλητή: ROE

Μεταβλητή Συντελεστής Τυπικό σφάλμα t-statistic

EFF -0.2922 0.1028 -2.8428
LIQ -0,1171 0,0829 -1.4127
LOG.L 0.1047 0.0144 7.2776
ADQ -0,4516 0,1881 -2,4007
OWN -0,1019 0,0319 -3.1893

R-squared 0,280
Adjusted R-squared 0,257
Akaike info criterion -1.378
F-statistic 11,903
Number of observations 127

Σημειώσεις: Όπου EFF είναι η μεταβλητή της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, LIQ είναι η 

μεταβλητή της ρευστότητας, LOG.L είναι η μεταβλητή του λογαρίθμου των συνολικών χορηγήσεων, 

ADQ είναι η μεταβλητή της κεφαλαιακής επάρκειας και OWN η ψευδομεταβλητή για το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς.

Τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε όταν χρησιμοποιείται ως εξαρτημένη 

μεταβλητή η απόδοση του ενεργητικού (ROA) φαίνεται πως πρωτίστως παρέχουν 

στήριξη στη θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης. Η μείωση του λόγου των 

εξόδων διοίκησης προς το σύνολο των εσόδων, δηλαδή η βελτίωση του βαθμού της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας, θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημα των 

διοικήσεων των τραπεζών. Η αρνητική σχέση κρατικού ελέγχου της διοίκησης 

τραπεζών και κερδών έρχεται να αναδείξει τη σπουδαιότητα της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της διοίκησης κόστους, αν βέβαια αποδεχθούμε την άποψη ότι
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πολλές φορές οι διοικήσεις των κρατικών τραπεζών προσανατολίζονται σε στόχους 

άλλους από την μεγιστοποίηση των κερδών ή αναλαμβάνουν την επιτέλεση ενός 

κοινωνικού ρόλου, όπως αυτός υπαγορεύεται από τις εκάστοτε πολιτικές επιλογές. 

Στήριξη στη θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης δίνει και η αρνητική επίδραση 

στα κέρδη του μεριδίου που κατέχει μια τράπεζα στην αγορά με βάση τις χορηγήσεις 

της, αν επίσης συνδυαστεί με το κρατικό ιδιοκτησιακό καθεστώς των μεγαλύτερων 

Ελληνικών τραπεζών. Τέλος το εύρος των επιτοκίων, ως παράγοντας της συνολικής 

ζήτησης στην αγορά για τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, στηρίζει τη θεωρία της 

παραγωγής πληροφόρησης καθώς μεγάλο εύρος επιτοκίων συνεπάγεται μικρότερη 

ζήτηση δανείων και συνεπώς μικρότερη ανάγκη για παραγωγή πληροφόρησης.

Όταν η απόδοση του μετοχικού κεφαλαίου (ROE) έχει το ρόλο της 

εξαρτημένης μεταβλητής, η ανάδειξη και πάλι του βαθμού της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος ως σημαντικών 

παραγόντων έρχεται να στηρίξει τη θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης. Από την 

άλλη πλευρά οι μεταβλητές που δίνουν τους βαθμούς ρευστότητας και κεφαλαιακής 

επάρκειας, δηλαδή οι λόγοι των χορηγήσεων προς το σύνολο των καταθέσεων και 

του μετοχικού κεφαλαίου προς το σύνολο του ενεργητικού αντίστοιχα, είναι 

παράγοντες που δίνουν στήριξη στη θεωρία του λειτουργικού ρόλου των τραπεζών. 

Τέλος, η σημαντικότητα της μεταβλητής του λογαρίθμου των χορηγήσεων ως δείκτη 

της ζήτησης έρχεται να στηρίξει τη θεωρία της παραγωγής πληροφόρησης, καθώς 

μεγαλύτερη ζήτηση για χορηγήσεις οδηγεί σε μεγαλύτερη ανάγκη για παραγωγή και 

απόκτηση πληροφόρησης.

Εν κατακλείδι, για άλλη μια φορά δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει την μη 

αποδοχή κάποιας εκ των θεωριών. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί πως 

αν και δεν προέκυψε σημαντική η μεταβλητή που χρησιμοποιήθηκε για να 

«συλλάβει» την έννοια του μεγέθους των τραπεζών, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί 

κανείς να απορρίψει τη θεωρία του κόστους συναλλαγών. Πάντως, αν δεν ήταν 

λανθασμένο το εγχείρημα εξαγωγής συμπερασμάτων υπολογίζοντας αθροιστικά, θα 

έλεγε κανείς ότι αυτό που μετράει ιδιαίτερα στην Ελληνική τραπεζική αγορά είναι η 

αποτελεσματικότητα της διοίκησης και προπαντός της διοίκησης του κόστους και 

άρα μοιάζει να δίνεται στήριξη στη θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης.
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5. Συμπεράσματα.

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να καταγράψει τους παράγοντες εκείνους 

που επιδρούν στο ύψος των κερδών των Ελληνικών τραπεζικών επιχειρήσεων. 

Προκειμένου να οδηγηθούμε σ’ αυτούς έγινε, αρχικά, μελέτη της τραπεζικής 

θεωρίας. Σύμφωνα μ’ αυτή διακρίθηκαν τέσσερις διαφορετικές εκδοχές του 

διαμεσολαβητικού ρόλου των τραπεζών, καθεμιά από τις οποίες αναδεικνύει τη 

σπουδαιότητα διαφορετικών παραγόντων που επηρεάζουν την κερδοφορία των 

τραπεζών.

Στη συνέχεια έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που είχε ως αντικείμενο την 

τραπεζική κερδοφορία και τους παράγοντες που την καθορίζουν. Έγινε διάκριση των 

εμπειρικών ερευνών σε αυτές που αναφέρονταν σε τραπεζικές αγορές ανά τον κόσμο 

και σε αυτές που αναφέρονταν ειδικά στην Ελληνική τραπεζική αγορά. Η ποικιλία 

των αποτελεσμάτων των εμπειρικών ερευνών που εξετάσθηκαν μας οδήγησε στο 

συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ισχυρές αποδείξεις για τη μη αποδοχή κάποιας εκ των 

θεωριών.

Ακολούθησε παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής 

τραπεζικής αγοράς. Τα στοιχεία που μας βοήθησαν στην ανάλυσή μας προήλθαν από 

τους ισολογισμούς και τα αποτελέσματα χρήσης 26 συνολικά εμπορικών τραπεζών 

και ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο υπό κρατική ιδιοκτησία όσο και ιδιωτικών 

συμφερόντων, που δραστηριοποιήθηκαν στον Ελληνικό χώρο κατά την χρονική 

περίοδο 1994-2001. Κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά είναι ο μεγάλος βαθμός 

συγκέντρωσής της, η αποδυνάμωση του ρόλου των κρατικών τραπεζών, οι 

δυνατότητες ανάπτυξής της, οι διαφορές στην κερδοφορία κρατικών και ιδιωτικών 

τραπεζών.

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία των τραπεζών του συγκεκριμένου δείγματος 

επιχειρήθηκε διερεύνηση των προσδιοριστικών παραγόντων της κερδοφορίας στο 

Ελληνικό τραπεζικό περιβάλλον. Αποδεχόμενοι ότι υπάρχει γραμμική σχέση μεταξύ 

κερδών και κάποιων ερμηνευτικών μεταβλητών εφαρμόσθηκε η μέθοδος των 

ελάχιστων τετραγώνων (OLS), ενώ η διόρθωση της ετεροσκεδαστικότητας των 

καταλοίπων του υποδείγματος έγινε με τη μέθοδο White. Η κερδοφορία (εξαρτημένη
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μεταβλητή) καθορίστηκε με βάση την απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού 

(ROA) και την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών (ROE).

Ξεκινώντας από ένα γενικό μοντέλο και με βάση τη σημαντικότητα κάθε 

ερμηνευτικής μεταβλητής στη μεταβολή του F-statistic και του R-square καταλήξαμε 

σε μία εξίσωση για κάθε εξαρτημένη μεταβλητή. Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η 

απόδοση των στοιχείων του ενεργητικού (ROA) εξαρτάται από το βαθμό της 

λειτουργικής αποτελεσματικότητας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας τράπεζας, το 

μερίδιο που αυτή κατέχει σε δάνεια, καθώς και από το εύρος των τραπεζικών 

επιτοκίων. Από την άλλη πλευρά, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (ROE) φάνηκε 

πως εξαρτάται περισσότερο από το βαθμό της λειτουργικής αποτελεσματικότητας, το 

βαθμό της ρευστότητας, το βαθμό της κεφαλαιακής επάρκειας, το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς και τη συνολική ζήτηση για χορηγήσεις.

Ως προς το (ROA), ο δείκτης του βαθμού αποτελεσματικότητας που 

χρησιμοποιήθηκε, και ορίσθηκε ως ο λόγος των εξόδων διοίκησης προς το σύνολο 

των εσόδων μιας τράπεζας, εμφανίστηκε με αρνητικό πρόσημο. Με αρνητικό 

πρόσημο εμφανίστηκε ο δείκτης του εύρους των επιτοκίων και η ψευδομεταβλητή 

του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, που σημαίνει αρνητική επίδραση της κρατικής 

ιδιοκτησίας τραπεζών στα κέρδη. Με αρνητικό επίσης πρόσημο εμφανίστηκε ο 

δείκτης του μεριδίου της αγοράς σε δάνεια, αποτέλεσμα που μας οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι οι μεγαλύτερες Ελληνικές τράπεζες, κρατικές οι περισσότερες, 

πετυχαίνουν μικρότερες αποδόσεις των στοιχείων του ενεργητικού τους, στοιχείο που 

προέκυψε και στην αναζήτηση των βασικών χαρακτηριστικών του τραπεζικού μας 

συστήματος.

Αναφορικά με το (ROE), αρνητική επίδραση στα κέρδη ασκούν οι υψηλοί 

βαθμοί ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας και η κρατική ιδιοκτησία μιας 

τράπεζας. Για άλλη μια φορά, επίσης με αρνητικό πρόσημο εμφανίστηκε ο δείκτης 

της λειτουργικής αποτελεσματικότητας. Τέλος, με θετικό πρόσημο εμφανίστηκε ο 

λογάριθμος των συνολικών χορηγήσεων σαν δείκτης της συνολικής ζήτησης για 

τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες.
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Το κύριο συμπέρασμα που προκύπτει από την οικονομετρική ανάλυση είναι η 

σπουδαιότητα της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας και της διοίκησης των 

τραπεζών στη διαμόρφωση του ύψους των κερδών τους. Στρατηγικές που πιθανό να 

σκοπεύουν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας θα πρέπει να προσανατολίζονται 

στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθήσει η υιοθέτηση 

προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων, αφού είναι γνωστό ότι χαμηλός βαθμός 

χρήσης της τεχνολογίας συχνά σημαίνει χαμηλή παραγωγικότητα και μεγάλα 

λειτουργικά κόστη, καθώς και η εξάλειψη οργανωτικών αναποτελεσματικοτήτων 

όπως η υπερπληθώρα εργαζομένων. Με την ωρίμανση της Ελληνικής αγοράς που θα 

επέλθει στα επόμενα χρόνια, την ένταση του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς και 

τις επιπτώσεις των νέων εφαρμογών της τεχνολογίας στην τραπεζική, το ζήτημα του 

κόστους θα αναδειχθεί σε κύριο ανταγωνιστικό στοιχείο.
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