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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Τραπεζικός τομέας έχει προσελκύσει πληθώρα μελετών που καλύπτουν μια ευρύτατη θε-

ματολογική γκάμα και ειδικότερα για το τραπεζικό κατάστημα εστιάζουν στο θέμα της χωρο-

θέτησης και της αξιολόγησης της απόδοσης των καταστημάτων.  

Η παρούσα μελέτη σκοπεύει να συνεισφέρει στην πληρέστερη κατανόηση του τρόπου λει-

τουργίας του σύγχρονου ελληνικού τραπεζικού συστήματος, αναφορικά με την εξέλιξη και τη 

στρατηγική ανάπτυξης του φυσικού δικτύου διανομής, που είναι το τραπεζικό κατάστημα.  

Κύριος ερευνητικός στόχος της μελέτης είναι να εντοπισθούν οι μεταβλητές εκείνες, που εκ-

φράζουν τους στρατηγικούς στόχους μιας Τράπεζας (π.χ. μεγέθους, κερδοφορίας, κ.α.) και οι 

οποίες επεξηγούν τις μεταβολές στον αριθμό των τραπεζικών Καταστημάτων, ώστε να κατα-

λήξουμε στη δημιουργία ενός υποδείγματος τόσο για την περίπτωση μεμονωμένων Τραπεζών 

όσο και για το σύνολο του κλάδου. Ταυτόχρονα διερευνάται  κατά πόσο το υπόδειγμα αυτό 

έχει προβλεπτική αξία ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί για να εκτιμηθεί ο «επιθυμητός» αριθ-

μός τραπεζικών καταστημάτων προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στρατηγικοί στό-

χοι μιας Τράπεζας.  

Τα βήματα της ερευνητικής μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε είναι τα εξής: 

• Επιλέχθηκε το δείγμα των 5 Τραπεζών και συλλέχθηκαν πολυετή οικονομικά δεδομέ-

να από δημοσιευμένες πηγές για την περίοδο 1990-2003 

• Καταγράφηκε η βασική ερευνητική μας υπόθεση υπό τη μορφή μιας εξίσωσης, όπου 

ο αριθμός των Καταστημάτων μιας Τράπεζας (εξαρτημένη μεταβλητή) είναι συνάρ-

τηση των στρατηγικών στόχων μιας Τράπεζας σε τομείς όπως μερίδια αγοράς, κερδο-

φορία, αποτελεσματικότητα, κ.α. (ανεξάρτητες μεταβλητές). 

• Μέσω της ανάλυσης παλινδρόμησης, για κάθε μια από τις Τράπεζες του δείγματος, 

καταλήξαμε σε μια σειρά πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων όπου εντοπίσθη-

καν στατιστικά σημαντικές σχέσεις με ορισμένες από τις μεταβλητές μας. Διενεργή-

θηκαν όλοι οι απαραίτητοι στατιστικοί (διαγνωστικοί) έλεγχοι.  

• Διενεργήθηκε διαστρωματική ανάλυση για τις 5 Τράπεζες συνολικά, προκειμένου να 

εξαχθούν συμπεράσματα σε επίπεδο συνόλου Τραπεζών και όχι μεμονωμένης Τράπε-

ζας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση ώστε να ομαδοποιηθούν οι 



  

μεταβλητές σε κύριες συνιστώσες και να εξαχθεί ένα γενικότερο υπόδειγμα που να 

αφορά στο σύνολο του τραπεζικού κλάδου. 

Συμπερασματικά η μελέτη μας: 

• Οδήγησε σε ένα μοντέλο το οποίο επεξηγεί ικανοποιητικά τη διαχρονική μεταβολή του α-

ριθμού των Καταστημάτων μιας Τράπεζας με βάση συγκεκριμένες ανεξάρτητες μεταβλη-

τές που εκφράζουν στρατηγικούς στόχους της Διοίκησής της (π.χ. μερίδιο χορηγήσεων, 

ROA, οργανικά κέρδη ανά κατάστημα, καταθέσεις ανά υπάλληλο, μέσος αριθμός υπαλλή-

λων ανά κατάστημα,  κ.α.). 

•  Διαπιστώθηκε μέσω κατάλληλων στατιστικών ελέγχων, ικανοποιητική προβλεπτική αξία 

του υποδείγματος, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για πιθανή χρήση και αξιοποίησή 

του από τις επιμέρους Τράπεζες ως εργαλείο ανάπτυξης του δικτύου τους. 

• Σε επίπεδο κλάδου, διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση του δικτύου των καταστημάτων με 3 

από τις 4 κύριες συνιστώσες στις οποίες κατέληξε η παραγοντική ανάλυση δηλ. τους παρά-

γοντες «μέγεθος», «παραγωγική δυναμικότητα», «κερδοφορία».  

Τέλος, η παρούσα μελέτη κρίνεται σκόπιμο να συνδυασθεί με άλλες μελέτες χωροθέτησης των 

καταστημάτων σε μια γεωγραφικά προσδιορισμένη αγορά (π.χ. Ελλάδα) προκειμένου να κατανοη-

θεί πληρέστερα η εξέλιξη του δικτύου των καταστημάτων του ελληνικού τραπεζικού κλάδου και 

να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο στρατηγικής διαχείρισης δικτύου 



  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Επιθυμία μου είναι να αναγνωρίσω την πολύτιμη συνεισφορά ορισμένων ανθρώπων, για την 

οποία τους ευγνωμονώ και τους ευχαριστώ θερμά, καθώς συνέβαλαν καθοριστικά στην ολο-

κλήρωση της συγκεκριμένης μελέτης. 

Ειδικότερα, αναφέρομαι: 

• Στον κο. Σταύρο Τσόπογλου, Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

του Παν/μιου Μακεδονίας, για την απόφασή του να αναλάβει ως Επιβλέπων Καθηγη-

τής, τη συνετή και ολοκληρωμένη καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της εκπόνησης της 

διατριβής μου και τέλος για μια εξαιρετική συνεργασία που ελπίζω και εύχομαι ότι θα 

έχει συνέχεια. 

• Στον κο. Αναστάσιο Κάτο, Καθηγητή του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 

του Παν/μιου Μακεδονίας, για την εμπιστοσύνη και στήριξη που μου παρείχε στα αρ-

χικά διερευνητικά στάδια της υποβολής της πρότασης διδακτορικής διατριβής. Επι-

πλέον, για την καθοριστική συνδρομή του στην οικονομετρική ανάλυση της έρευνάς 

μου και για τις πολύτιμες συμβουλές του σχετικά με την ολοκλήρωση της ερευνητικής 

μεθοδολογίας. 

• Στις κυρίες Βλαχοπούλου Μάρω και Μάνθου-Φραγκοπούλου Βασιλική, Καθηγήτριες 

του Τομέα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για την θε-

τική τους διάθεση και το ενδιαφέρον τους σε όλα τα στάδια της διατριβής μου.  

• Στα λοιπά μέλη της 7μελούς Επιτροπής και ειδικότερα στον Καθηγητή κο. Δριτσάκη 

για τις τελικές του παρατηρήσεις που ενδυνάμωσαν το τελικό κείμενο της διατριβής 

και στον Αναπληρωτή Καθηγητή κο. Βαζακίδη και στον Επίκουρο Καθηγητή κο. 

Σταυρόπουλο για τις προτάσεις τους σχετικά με την περαιτέρω έρευνα. 

• Στον κο. Παναγιώτη Βλάχο, Πρύτανη του Αμερικανικού Κολεγίου Θεσσαλονίκης 

(Anatolia - ACT), για τη βοήθειά του στη στατιστική επεξεργασία και τη χρήση των 

σχετικών στατιστικών πακέτων, στα πρώτα στάδια της ερευνάς μου. 

• Στην κα. Μαρία Μυζήθρα, σήμερα Σύμβουλο Διοίκησης της Τρ. Πειραιώς (και πρ. 

Δ/ντρια Διοκήσεως της Εθνικής Τράπεζας), για την εμπιστοσύνη με την οποία με πε-

ριέβαλε και την τιμή που μου έκανε να ενστερνιστεί το σχετικό υπόδειγμα της διατρι-



  

βής μου και να με συμπεριλάβει στην Ομάδα Έργου για το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανά-

πτυξης Δικτύου της ΕΤΕ (2004-2008)», τα πορίσματα της οποίας παρουσιάσθηκαν 

στην Ανώτατη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας (Νοέμ. 2004). 

Η ολοκλήρωση αυτής της διατριβής δεν θα ήταν δυνατή χωρίς τη βοήθεια και τη στήριξη 

πολλών άλλων αξιόλογων ανθρώπων τους οποίους επίσης επιθυμώ να ευχαριστήσω. Ιδιαίτε-

ρα αναφέρομαι: 

• Στο προσωπικό της Γραμματείας του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στο 

προσωπικό της Βιβλιοθήκης καθώς και όλους όσους από το διδακτικό, επιστημονικό 

και τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βοήθησαν σε κάποιο από τα 

στάδια της διδακτορικής μου διατριβής. 

• Στον Δρ. πλέον, Παναγιώτη Τυροβούζη για την υποστήριξή του, τη φιλία του και την 

διάθεσή του να μοιραστεί τις προσωπικές του εμπειρίες από την πρόσφατη σχετικά 

ολοκλήρωση και υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής. 

• Στους συναδέλφους μου τραπεζικούς, Γιάννη Γεωργιάδη και Βάσια Περδικάκη  για 

την υποστήριξή τους και όλους όσους από τους συναδέλφους μου στην Εθνική Τρά-

πεζα και στο Αμερικανικό Κολέγιο Θεσσαλονίκης βοήθησαν σε κάποιο από τα στάδια 

της διδακτορικής μου διατριβής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας, ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα εξελίχθηκε ρα-

γδαία και αποτέλεσε έναν από τους δυναμικότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας συμβάλ-

λοντας σημαντικά στην ανάπτυξη της χώρας. Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στην συμπε-

ριφορά του τραπεζικού κλάδου στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, αποτελώντας πόλο έλξης διε-

θνών και εγχώριων κεφαλαίων και διατηρώντας αμείωτο το ενδιαφέρον των αναλυτών, οι ο-

ποίοι επισημαίνουν τις θετικές του προοπτικές και τις αναπτυξιακές του δυνατότητες. 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια και 

από την λειτουργία 3-4 τραπεζών σε ένα κρατικά προστατευμένο και διοικητικά καθορισμένο 

χρηματοοικονομικό περιβάλλον, φθάσαμε σήμερα στην λειτουργία άνω των 30 τραπεζών σε 

ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπλέον ο βαθμός εξωστρέφειας του κλάδου έχει αυ-

ξηθεί σημαντικότατα καθώς οι τράπεζες έχουν ξεφύγει από την λογική της ίδρυσης κάποιων 

υποκαταστημάτων στο εξωτερικό για να εξυπηρετήσουν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις – πελά-

τες τους ή το ελληνικό στοιχείο της Διασποράς. Ουσιαστικά πλέον καταστρώνουν και υλοποι-

ούν την στρατηγική της επέκτασης στις βαλκανικές αγορές και στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης 

προκειμένου να αποκτήσουν ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην περιοχή και να μπορούν να 

ανταγωνισθούν επιτυχώς σε διεθνές επίπεδο.  

Η απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε και η παγκο-

σμιοποίηση οδήγησαν σε δύο βασικές στρατηγικές επιλογές τις ελληνικές τράπεζες: η μία της 

αύξησης του μεγέθους τους και της σταδιακής επέκτασής τους σε περιφερειακές αγορές (π.χ. 

Βαλκάνια) και η άλλη της εξειδίκευσης και της εξυπηρέτησης συγκεκριμένων και καλά επι-

λεγμένων τμημάτων της αγοράς (π.χ. διαχείριση περιουσίας, επενδυτική τραπεζική, κ.α.). Πα-

ράλληλα, η τάση της μείωσης των επιτοκίων, το σταθερό οικονομικό περιβάλλον, η απελευθέ-

ρωση της καταναλωτικής πίστης και το χαμηλότερο ύψος δανεισμού των ελληνικών νοικοκυ-

ριών σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά,  δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την προσφορά 

από μέρους των τραπεζών ενός μεγάλου αριθμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών που καλύ-

πτουν το σύνολο των καταναλωτικών, στεγαστικών και επενδυτικών αναγκών των ελληνικών 

νοικοκυριών. Αποτέλεσμα αυτών είναι ο τομέας της λιανικής τραπεζικής να αποτελέσει στρα-

τηγική επιλογή μεγάλης μερίδας των τραπεζών καθώς παρουσίαζε και εξακολουθεί να παρου-

σιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.  
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Η πλειοψηφία των τραπεζών που επένδυσε στην λιανική τραπεζική, προκειμένου να επιτύχει 

τους στόχους της έπρεπε να αναπτύξει το δίκτυό της είτε αυτόνομα είτε μέσω συγχωνεύσεων 

και εξαγορών. Από τα μέσα της 10ετίας του 1990 μέχρι και σήμερα έχει καταγραφεί αυτή η 

τάση σε πολλές περιπτώσεις τραπεζών με αποτέλεσμα αλλού να αποτελεί μια φυσική συνέχεια 

της πορείας της Τράπεζας (π.χ Εθνική), αλλού όμως να προκύπτει κατόπιν αλλαγής της στρα-

τηγικής της Τράπεζας (π.χ. Eurobank). Οι προαναφερθείσες συνθήκες εξηγούν κατά κύριο λό-

γο την αύξηση του συνολικού αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων που καταγράφεται στον 

ελληνικό τραπεζικό κλάδο κατά τα τελευταία έτη. Όμως παράλληλα αναπτύσσεται και μια άλ-

λη τάση η οποία οδηγεί σε συρρίκνωση του φυσικού δικτύου των τραπεζών και σε υποβάθμι-

ση του ρόλου του. Η ανάπτυξη και διάχυση της τεχνολογίας του κλάδου των επικοινωνιών, της 

πληροφορικής και του διαδικτύου επέδρασαν καταλυτικά τόσο στο θέμα της συμπίεσης του 

κόστους παραγωγής και διάθεσης των τραπεζικών υπηρεσιών όσο και στην αλλαγή της κατα-

ναλωτικής συμπεριφοράς μεγάλων πελατειακών ομάδων των Τραπεζών. Ειδικότερα, αναπτύ-

χθηκαν εναλλακτικά κανάλια διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών, όπως τα ΑΤΜ (αυτόματες 

ταμειολογιστικές μηχανές), το phone banking (εξυπηρέτηση μέσω τηλεφώνου), το home bank-

ing (εξυπηρέτηση μέσω κομπιούτερ με ειδικά εγκατεστημένο λογισμικό και σύνδεση με συ-

γκεκριμένη τράπεζα) και το internet banking ( εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου) και άλλες πα-

ρόμοιες εφαρμογές. Οι ελληνικές τράπεζες εφάρμοσαν με κάποια χρονική υστέρηση τις παρα-

πάνω μεθόδους σε σχέση με τις τράπεζες της δυτικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.  

Αυτή όμως η χρονική υστέρηση ωφέλησε τις ελληνικές τράπεζες γιατί δόθηκε ο χρόνος για 

την παρατήρηση των τεκταινόμενων στις άλλες χώρες ώστε να εξαχθούν πολύτιμα συμπερά-

σματα σχετικά με την επίδραση των εναλλακτικών καναλιών. Ουσιαστικά οι αρχικές εκτιμή-

σεις για τον επερχόμενο μαρασμό και την απαξίωση του φυσικού δικτύου των καταστημάτων 

δεν επιβεβαιώθηκαν. Επιπλέον, η αρχική επιλογή των διοικήσεων των Τραπεζών, για απομά-

κρυνση των πελατών τους από το χώρο του καταστήματος προωθώντας δυναμικά τα εναλλα-

κτικά δίκτυα, λόγω κόστους, αποδείχθηκε μερικά λανθασμένη καθώς οδήγησε σε αποξένωση 

της κρίσιμης πελατειακής μάζας από το φυσικό περιβάλλον της τράπεζας και επέδρασε αρνη-

τικά στις προσπάθειες ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων και διασταυρούμενων πωλήσεων. 

Πλέον, στη σύγχρονη βιβλιογραφία αλλά και στην τραπεζική πρακτική γίνεται αναφορά πε-

ρισσότερο για την «επανατοποθέτηση του καταστήματος» και λιγότερο για την κατάργησή του 

ή την σταδιακή του απαξίωση, ως χώρου συναλλαγής αλλά κυρίως ως χώρου πώλησης. Ταυ-

τόχρονα οι σύγχρονες έρευνες και μελέτες κάνουν λόγο για την παράλληλη ανάπτυξη των ε-
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ναλλακτικών δικτύων προκειμένου να ικανοποιούν τις ανάγκες της πελατείας εκείνης που α-

ποδέχεται και επιθυμεί τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 

Η αξία του τραπεζικού καταστήματος, ως τμήματος ενός φυσικού δικτύου παρά την «πρό-

σκαιρη» αμφισβήτηση που δέχθηκε στη διεθνή τραπεζική αγορά (ΗΠΑ, Δυτ Ευρώπη) στη 

διάρκεια της περασμένης 15ετίας, παραμένει σταθερή και εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημα-

ντικότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το οποίο ενδιαφέρονται πολύ οι Τράπεζες. 

Τα παραπάνω αποτελούν και τη βασική αιτιολογία  για την επιλογή του ερευνητικού θέματος 

που αφορά αποκλειστικά το φυσικό δίκτυο (καταστήματα) των ελληνικών τραπεζών και τον 

αναβαθμισμένο πλέον ρόλο τους, ως βασικού εργαλείου υλοποίησης της στρατηγικής των Δι-

οικήσεών τους. Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου των 

καταστημάτων από τις ελληνικές τράπεζες, στον προσδιορισμού ενός «επιθυμητού» συνολικού 

αριθμού καταστημάτων, στη διαχείριση αυτού του δικτύου και στην «κατανόηση» του φαινο-

μένου της διαφορετικής ανάπτυξης του δικτύου για τις επιμέρους τράπεζες. 

Κίνητρο για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος της διατριβής, αποτελεί το ακαδημαϊκό 

και πρακτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει, καθώς αφενός δεν έχουν εντοπισθεί, για την Ελλά-

δα, σχετικές μελέτες που αφορούν τον προσδιορισμό ενός «επιθυμητού» αριθμού τραπεζικών 

καταστημάτων και αφετέρου οι Διοικήσεις των Τραπεζών στα πλαίσια χάραξης της στρατηγι-

κής του δικτύου τους επιθυμούν να προσδιορίσουν το μέγεθος αυτού.  

Βασικός σκοπός της έρευνάς μας είναι η πληρέστερη κατανόηση λειτουργίας του σύγχρονου 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε σχέση με την εξέλιξη του Καταστήματος ως κυρίαρχου 

καναλιού διανομής. 

Οι στόχοι της μελέτης μας είναι οι εξής: 

1. Να διερευνηθεί εάν ερμηνεύεται η μεταβολή του δικτύου των Καταστημάτων (των υπό 

εξέταση ελληνικών Τραπεζών) με βάση τους στρατηγικούς στόχους που θέτει η Διοί-

κηση της κάθε τράπεζας 

2. Να διερευνηθεί εάν, μπορεί να προσδιορισθεί ένας «επιθυμητός» αριθμός Καταστημά-

των, προκειμένου να στηρίξει την επίτευξη των μελλοντικών στρατηγικών στόχων που 

θέτει η κάθε τράπεζα π.χ. επόμενη 5ετία. 

3.  Να διερευνηθεί εάν, με βάση το δείγμα ανάλυσης, μπορεί για το σύνολο του ελληνι-

κού τραπεζικού τομέα, να ερμηνευθεί η ανάπτυξη του αριθμού των Καταστημάτων 
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Η βασική υπόθεση προς έλεγχο που εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι η εξής: 

Ηο: Η στρατηγική της Διοίκησης μιας Τράπεζας, όπως αυτή εκφράζεται μέσω του καθορισμού 

συγκεκριμένων στόχων (π.χ. μερίδια αγοράς, κερδοφορία, αποτελεσματικότητα, παραγωγικό-

τητα) έχει στατιστικά σημαντική σχέση με τον αναμενόμενο αριθμό καταστημάτων (φυσικό 

δίκτυο).  

Προκειμένου να αναδειχθούν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και στρατηγικές των Τραπεζών, 

επιλέχθηκε δείγμα 5 ελληνικών Τραπεζών ώστε να αναλυθούν οι ξεχωριστές περιπτώσεις τους 

και να μελετηθεί η στρατηγική ανάπτυξης και διαχείρισης του δικτύου της κάθε μιας.  

Η θεώρηση που υιοθετείται για τα εναλλακτικά δίκτυα είναι ότι δρούν συμπληρωματικά και 

όχι ανταγωνιστικά προς το φυσικό δίκτυο των τραπεζών καθώς στον ελληνικό χώρο δεν υπάρ-

χει αυτόνομη παρουσία καθαρής «ηλεκτρονικής» τράπεζας (e-bank) ενώ και στο διεθνή χώρο 

(Αμερική, Ευρώπη) οι περισσότερες ηλεκτρονικές τράπεζες αναγκάστηκαν να αναπτύξουν με-

τέπειτα και φυσικό δίκτυο για να επιβιώσουν. Παρόλα αυτά δεν πρέπει να αγνοηθεί η δημι-

ουργία ενός νέου καναλιού παροχής δανείων μέσω του διαδικτύου, όπου τα επιτόκια δανει-

σμού διαμορφώνονται μέσα από μια μορφή «πλειστηριασμού». Αυτές οι νέου τύπου «εικονι-

κές» τράπεζες (virtual banks) έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους στις Η.Π.Α και στην Ευρώ-

πη (Αγγλία, Ολλανδία και Βέλγιο) και μπορούν να εξασφαλίσουν δάνεια με ιδιαίτερα ευνοϊ-

κούς όρους. 

Η προσέγγισή μας είναι μικροοικονομική εστιάζοντας κυρίως στο μικρο-περιβάλλον του τρα-

πεζικού τομέα και λαμβάνει υπόψη της το ευρύτερο μακροοικονομικό περιβάλλον (π.χ. επιτό-

κια, ύψος ΑΕΠ, ανάπτυξη, κ.α.) μόνο έμμεσα, όπως αυτό αντανακλάται στη διαχρονική εξέλι-

ξη των εργασιών του ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Αντιθέτως εκείνο το οποίο αξιολογείται 

είναι η διαφοροποίηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και οι αλλαγές που αυτό επιφέρει 

στις στρατηγικές ανάπτυξης δικτύου των ελληνικών τραπεζών. Επικεντρώνουμε λοιπόν στο 

εσωτερικό περιβάλλον των Τραπεζών και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον τρόπο λειτουρ-

γίας και απόφασης των τραπεζικών ιδρυμάτων, σχετικά με την ανάπτυξη των Καταστημάτων 

τους, μελετώντας την εξέλιξη του δικτύου των ελληνικών Τραπεζών την τελευταία 15ετία. 

Η εν λόγω διδακτορική διατριβή ακολουθεί την παρακάτω δομή: 

Στο Κεφάλαιο 1 αναπτύσσονται οι θεωρίες που αφορούν το τραπεζικό κατάστημα, το ρόλο 

του, τη δομή του, την εξέλιξή του στα πλαίσια της τραπεζικής αγοράς. Παράλληλα εξετάζεται 

η βιβλιογραφία που αφορά στις θεωρίες ανάπτυξης, αξιολόγησης και χωροθέτησης των τραπε-
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ζικών καταστημάτων και παρουσιάζεται μια μελέτη πραγματικής περίπτωσης ενός μοντέλου 

μέτρησης της απόδοσης των τραπεζικών καταστημάτων, συγκεκριμένης τράπεζας. 

Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται μια ιστορική εξέλιξη του ελληνικού και ευρωπαϊκού τραπεζι-

κού συστήματος ώστε να γίνεται κατανοητό το πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε το δίκτυο των 

τραπεζικών καταστημάτων, ως κυρίαρχο κανάλι διανομής.  

Στο Κεφάλαιο 3 διερευνάται η διαμόρφωση ενός προτύπου που θα αναλύει και θα προβλέπει 

την εξέλιξη του αριθμού τραπεζικών καταστημάτων στα πλαίσια της εγχώριας τραπεζικής α-

γοράς. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται κατά πόσο οι στρατηγικοί στόχοι μιας Τράπεζας, όπως 

εκφράζονται μέσω συγκεκριμένων και επιλεγμένων δεικτών, επηρεάζουν τον αριθμό των κα-

ταστημάτων και κατά πόσο μπορεί να προσδιορισθεί ένας τέτοιος «επιθυμητός» αριθμός. 

Στο Κεφάλαιο 4 εξετάζονται αναλυτικά οι 5 συγκεκριμένες περιπτώσεις των Τραπεζών του 

δείγματός μας και πραγματοποιείται η στατιστική και οικονομετρική διερεύνηση του θέματος 

για την κάθε μια Τράπεζα χωριστά. Επιπλέον αναλύεται η στρατηγική της κάθε τράπεζας και 

αξιολογούνται τα σχετικά ευρήματα από τη στατιστική επεξεργασία. 

Στο Κεφάλαιο 5 πραγματοποιείται διαστρωματική ανάλυση για το σύνολο των 5 τραπεζών του 

δείγματός μας, προκειμένου να διερευνηθεί εάν μπορούν να προκύψουν σχετικά συμπεράσμα-

τα για το σύνολο του κλάδου. 

Τέλος στο Κεφάλαιο 6 γίνεται η σύνοψη των συμπερασμάτων τόσο σε επίπεδο Τράπεζας για 

τις πέντε Τράπεζες του δείγματός μας όσο και σε επίπεδο κλάδου και ταυτόχρονα καταγράφο-

νται οι μελλοντικές κατευθύνσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑ-

ΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Οι τραπεζικές υπηρεσίες λόγω του ότι είναι συνήθως πολυσύνθετες και απαιτούν υψηλό βαθ-

μό εμπιστευτικότητας και διακριτικότητας, ευνοούν την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 

ανάμεσα στην πελατεία και στο προσωπικό των τραπεζών. Έτσι τα τραπεζικά καταστήματα, 

παραδοσιακά, αποτελούσαν το μοναδικό χώρο όπου παραγόταν και πωλούνταν οι τραπεζικές 

υπηρεσίες.  Σταδιακά όμως η εξέλιξη της τεχνολογίας, η αύξηση του ανταγωνισμού, η επίδρα-

ση της παγκοσμιοποίησης και η οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών, οδήγησαν τις τράπε-

ζες σε αναζήτηση νέων οικονομικότερων μορφών διάθεσης των υπηρεσιών τους. Η εξέλιξη 

αυτή είχε σαν επίπτωση την ορθολογικοποίηση των φυσικών τους δικτύων (καταστήματα) και 

την ανάπτυξη νέων εναλλακτικών δικτύων (ΑΤΜ, phone banking, internet banking). 

1.1 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΚΥΡΙΑΡΧΟ 

ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η εικόνα του τραπεζικού καταστήματος έχει διαχρονικά υποστεί σημαντικές αλλαγές κάτω 

από την επίδραση των γενικότερων αλλαγών στον τραπεζικό κλάδο.  

Αρχικά, το τραπεζικό κατάστημα στεγαζόταν σε μεγάλα επιβλητικά κτίρια τα οποία προκα-

λούσαν δέος στον πελάτη, με μια εσωτερική διαρρύθμιση χώρου προσανατολισμένη στην α-

σφάλεια και στη λειτουργικότητα των εκτελούμενων εργασιών. Η επιλογή της θέσης του κα-

ταστήματος δεν ήταν τόσο σημαντική, διότι οι πελάτες δεν είχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις. 

Η σταδιακή όμως απελευθέρωση του τραπεζικού συστήματος, η ιδιωτικοποίηση πολλών τρα-

πεζών, η ραγδαία αύξηση του ανταγωνισμού, ενδοτραπεζικού αλλά και εξωτραπεζικού, επη-

ρέασαν καθοριστικά τη μορφή των καταστημάτων με αποτέλεσμα όλες οι τράπεζες να προβαί-

νουν σε κοστοβόρα προγράμματα αναδιοργάνωσης του δικτύου τους προκειμένου να αντεπε-

ξέλθουν στις απαιτήσεις των καιρών.  

Η νέα μορφή των καταστημάτων είναι προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών λιανικής 

τραπεζικής με αποτέλεσμα να υπερισχύει η φιλοσοφία της δημιουργίας «χρηματοοικονομικών 

σουπερμάρκετς» όπου να διευκολύνεται η ανάπτυξη διασταυρούμενων πωλήσεων. Η εμφάνι-

ση του Καταστήματος εξελίσσεται από την επιβλητική, αυταρχική εικόνα του παρελθόντος σε 

φιλική, οικεία, προς τον πελάτη, με ανοιχτούς χώρους και έμφαση στην παροχή ποιοτικής εξυ-
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πηρέτησης (π.χ. οργάνωση εξυπηρέτησης από μια θέση εργασίας). Επιπλέον, η ανάπτυξη της 

τεχνολογίας επιτρέπει την κεντροποίηση ορισμένων υπηρεσιών π.χ. δανείων, λογιστηρίου, κα-

θυστερήσεων κ.α. με αποτέλεσμα την απελευθέρωση προσωπικού για την οργάνωση προϊοντι-

κών ομάδων εντός των Καταστημάτων, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στις πωλήσεις προ-

ϊόντων λιανικής τραπεζικής. Επιπλέον στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης της λειτουργίας τους 

οι Τράπεζες συνειδητοποίησαν ότι δεν είναι απαραίτητη η παροχή ενιαίου επιπέδου εξυπηρέ-

τησης από όλα τα Καταστήματά τους, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των τοπικών α-

γορών με αποτέλεσμα την ιεραρχική κατάταξη των Μονάδων με βάση το παρεχόμενο επίπεδο 

εξυπηρέτησης.  

Ειδικότερα, στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι τύποι των Μονάδων λαμβάνουν συνήθως τις 

εξής μορφές, με βάση τις προσφερόμενες εργασίες, το επίπεδο εξυπηρέτησης και τον αριθμό 

των υπαλλήλων: 

• «Κινητό Συνεργείο», είναι τύπος τραπεζικής μονάδας με μικρό αριθμό υπαλλήλων που ε-

ξυπηρετεί κυρίως συναλλακτικές ανάγκες και ο οποίος φθίνει και τείνει να υποκατασταθεί 

από τη «Μονάδα Βασικών Τραπεζικών Εργασιών» ή το «Γραφείο Συναλλαγών». Έχει μι-

κρή έως καθόλου δυνατότητα πώλησης τραπεζικών προϊόντων λιανικής τραπεζικής με ε-

ξαίρεση τα βασικά προϊόντα (π.χ. καταθέσεις). Στην καλύτερη των περιπτώσεων να λει-

τουργήσει ως δορυφόροι μιας γειτονικής μεγαλύτερης Μονάδας, διευκολύνοντας τους πε-

λάτες τους ώστε να μην είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν οι ίδιοι σε αυτό το μεγαλύτερο 

γειτονικό Κατάστημα. Στις περιπτώσεις που η απόσταση από αυτό δεν ξεπερνάει τα 300 

μέτρα μπορεί να θεωρηθεί ως Παράρτημα αυτού, χωρίς να απαιτείται κάποιου είδους άδεια 

από την Τράπεζα Ελλάδος.  Σε ορισμένες περιοχές π.χ. τουριστικές που η ζήτηση τραπεζι-

κών προϊόντων είναι εποχική και κυρίως συναλλακτική λειτουργεί το μοντέλο των θερινών 

Κινητών Συνεργείων που εξυπηρετούν κατά τους θερινούς μήνες μόνο. Στους υπόλοιπους 

μήνες παραμένουν ανενεργά. Τέλος σε απομακρυσμένες, παραμεθόριες περιοχές που πα-

ρουσιάζουν κάποια συγκέντρωση πληθυσμού η τραπεζική εξυπηρέτηση πραγματοποιείται 

μέσω των «Αυτοκινητοθυρίδων», μορφή τραπεζικής Μονάδας που επίσης φθίνει και η ο-

ποία προσφέρει βασικές τραπεζικές εργασίες (π.χ. αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμές, με-

ταβιβάσεις χρημάτων κ.α.). Όλες οι προαναφερόμενες μορφές χαρακτηρίζονται ως «Ειδι-

κές Μονάδες Συναλλαγών» και το χαρακτηριστικό τους είναι ότι χρησιμοποιούνται σε ει-

δικές περιπτώσεις, οπου καμία άλλη μορφή τραπεζικης Μονάδας δεν είναι βιώσιμη με κα-

θαρά οικονομικά κριτήρια.  
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• Μονάδα βασικών τραπεζικών εργασιών. Ολιγομελές Κατάστημα 3-5 ατόμων με κύριο 

στόχο την εξυπηρέτηση συναλλακτικών και την πώληση βασικών τραπεζικών προϊόντων 

(π.χ. καταθέσεις, μεταφορά κεφαλαίων κ.α.), αλλά και την εξυπηρέτηση των δανειακών 

λογαριασμών (π.χ. από καταναλωτικά ή στεγαστικά δάνεια). 

• Μονάδα εξυπηρέτησης Ιδιωτών (Κατ/μα Retail). Καλά στελεχωμένη (6-9 υπαλλήλων) 

τραπεζική Μονάδα με στόχο την προώθηση προϊόντων λιανικής τραπεζικής σε Ιδιώτες π.χ. 

καταναλωτική και στεγαστική πίστη, επενδυτικά προϊόντα καθώς και τραπεζικά προϊόντα 

που απευθύνονται σε μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες.  

• Μονάδες πλήρους τραπεζικής εξυπηρέτησης (Κατ/μα Full Banking). Ανώτερης βαθμίδας, 

μεγάλη τραπεζική Μονάδα που προσφέρει όλο το υπάρχον φάσμα των τραπεζικών εργα-

σιών με στόχο την εξυπηρέτηση των πολυσύνθετων τραπεζικών αναγκών τόσο της ιδιωτι-

κής όσο και της επιχειρηματικής πελατείας. Συνήθως είναι στελεχωμένη με 12-15 άτομα 

και πολλές φορές πολύ παραπάνω (30-40), λόγω του ότι πρόκειται για παλαιές και καλά 

εδραιωμένες Μονάδες οι οποίες έχουν αποκτήσει υπερτοπικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα 

να  προσελκύουν εργασίεουςς από περιοχές που βρίσκονται έξω από τα στενά γεωγραφικά 

όρια της περιοχής δράσης της.  

Η νέα αυτή μορφολογία των τραπεζικών Μονάδων οδήγησε τα τραπεζικά ιδρύματα σε στρα-

τηγικές αναδιάρθρωσης του δικτύου τους με στόχο α) την προσαρμογή στο νέο ανταγωνιστικό 

τοπίο και στις νέες απαιτήσεις της αγοράς (των πελατειακών τους ομάδων) και β) τον έλεγχο 

του λειτουργικού κόστους τους καθώς γίνεται ορθολογικότερη η κατανομή του δικτύου και 

των πόρων σε αυτό αφού ιδρύονται μικρές και ευέλικτες μονάδες που να στοχεύουν την ιδιω-

τική πελατεία, όπου εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης των εργα-

σιών.  

Τέλος θα αναφέρουμε και την περίπτωση των «Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών» 

(ΑΤΜ) που αν και ανήκουν στην κατηγορία των εναλλακτικών δικτύων διανομής τραπεζικών 

υπηρεσιών, η μεγάλη τους εξάπλωση και η εξοικείωση σημαντικής μερίδας πελατών τα κάνει 

να θεωρούνται σε μερικές περιπτώσεις ως η προτεινόμενη λύση εκεί όπου ακόμα και η ίδρυση 

μιας «Ειδικής Μονάδας Συναλλαγών» δεν κρίνεται σκόπιμη. Ειδικότερα, αναφερόμαστε στα 

off site ATM, που στεγάζονται σε χώρους εκτός τραπεζικών καταστημάτων δηλ. σε αυτόνομα 

κιόσκια, σε σουπερμάρκετς ή σε άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους, όπου παρατηρείται 

μεγάλη συγκέντρωση πλήθους (π.χ. νοσοκομεία, αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί μετρό, κ.α.). 

Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουν την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, καθώς 
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αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τον παράγοντα «ευκολία πρόσβασης», «ταχύτητα εξυπηρέτησης» 

και «διαθεσιμότητα» αφού είναι σε θέση να εξυπηρετηθούν 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες 

την εβδομάδα.  

1.2 ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Όπως είναι γνωστό τα τραπεζικά καταστήματα αποτελούν τον παλαιότερο και πλέον παραδο-

σιακό τρόπο διανομής τραπεζικών υπηρεσιών που λόγω της φύσης των τραπεζικών εργασιών 

(ανθρωποκεντρικές) έχουν ιδιαίτερη αξία. Η ανάπτυξη των εναλλακτικών καναλιών (π.χ. 

internet, ΑΤΜ, multimedia kiosks, κ.α.), που όλες σχεδόν οι Τράπεζες έχουν πλέον αναπτύξει 

παράλληλα με το δίκτυο των καταστημάτων τους, εξηγείται από σημαντικές αλλαγές που ε-

πήλθαν στο τεχνολογικό περιβάλλον, στην πελατειακή σύνθεση και στις ανάγκες της και στην 

ανάδειξη του κόστους σε κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας μετά την γενικότερη τάση τυποποίησης 

των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών με αποτέλεσμα οι Τράπεζες να εστιάζουν όλο και 

περισσότερο στον παράγοντα συμπίεσης του κόστους προκειμένου να διατηρήσουν την αντα-

γωνιστικότητά τους. 

Ειδικότερα η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών υπολογι-

στών και της τεχνολογίας γενικότερα δημιούργησε πολλές δυνατότητες παραγωγής και διανο-

μής τραπεζικών προϊόντων μέσα από αυτοματοποιημένα συστήματα και χωρίς την παρουσία 

υπαλλήλου.  

Επιπλέον ο μέσος πελάτης στην απόφαση επιλογής της Τράπεζας με την οποία θα συνεργασθεί 

προσδίδει μεγάλη αξία στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των συναλλαγών, στη μείωση του χρό-

νου αναμονής (ουρές) και στην αξιοπιστία των διαδικασιών, παράγοντες οι οποίοι ευνοούνται 

με την υιοθέτηση των εναλλακτικών καναλιών διανομής. 

Τέλος ο ανταγωνισμός που διαρκώς εντείνεται, αναγκάζει τις Τράπεζες να συμπιέζουν διαρ-

κώς το κόστος παραγωγής των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να στρέφονται σε αυτοματοποιημέ-

νες μεθόδους χωρίς την παρέμβαση υπαλληλικού προσωπικού. 

Το ερώτημα που τίθεται εδώ είναι εάν όλα αυτά θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση κα τελικά μα-

ρασμό των τραπεζικών καταστημάτων, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε μια αμιγή μορφή 

«εικονικής» Τράπεζας που θα λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα. Προκειμένου να απα-

ντηθεί αυτό το κρίσιμο ερώτημα είναι σκόπιμο να εξετάσουμε την πορεία άλλων πιο εξελιγμέ-

νων τραπεζικών συστημάτων, π.χ. άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ΗΠΑ. 
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1.3 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ 

ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 

1.3.1 ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ 

Η ανάπτυξη του δικτύου των Καταστημάτων των Τραπεζών στον Ευρωπαϊκό χώρο δεν ακο-

λουθεί κοινή πορεία, λόγω του διαφορετικού βαθμού ανάπτυξης και των ιδιαίτερων χαρακτη-

ριστικών κάθε χώρας. Βασίζεται όμως σε κοινές παραμέτρους που αφορούν, μεταξύ των άλ-

λων: 

• Στην απελευθέρωση των αγορών των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, 

• Στη σημαντική πρόοδο στον τομέα των νέων τεχνολογιών, 

• Στην αναδιάρθρωση της τραπεζικής αγοράς μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών,  

• Στην ανάπτυξη συνεργασιών και συμμαχιών μεταξύ των τραπεζών 

• Στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων και τη μείωση των περιθωρίων κέρδους 

• Στη μείωση του λειτουργικού κόστους, 

• Στις αυξανόμενες απαιτήσεις της Πελατείας 

• Στον εντεινόμενο ευρωπαϊκό και διεθνή ανταγωνισμό 

• Στην ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων και συστημάτων πελατοκεντρικής φιλοσοφίας και  

• Στην εφαρμογή πολυκαναλικής στρατηγικής στα δίκτυα διανομής τραπεζικών υπηρεσιών, 

με διατήρηση του πρωταγωνιστικού ρόλου των παραδοσιακών τραπεζικών καταστημάτων 

(ιδίως στην αγορά της λιανικής τραπεζικής) και με παράλληλη ανάπτυξη ηλεκτρονικών δι-

κτύων διανομής (ΑΤΜs, Call Centers, Internet Banking, Mobile banking, Interactive TV, 

WAP, κ.α.) 

Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται τόσο η πραγματοποιηθείσα την περίοδο 1985-2000 σημαντική 

μείωση του αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη (από 11.000 απέμειναν περίπου 

7.500) όσο και η πραγματοποίηση, την περίοδο 1998-2000, 196 περιπτώσεων εξαγορών και 

συγχωνεύσεων Τραπεζών, στις οποίες ήταν εμπλεκόμενες άνω των 20 από τις 40 μεγαλύτερες 

Τράπεζες της ευρωζώνης. 

Αναφορικά με την επάρκεια ή μη του υφιστάμενου αριθμού των τραπεζικών μονάδων στη χώ-

ρα μας, με βάση σχετική μελέτη της Eurostat (στοιχεία έτους 1999) που αφορούν στην πυκνό-

τητα του εν λόγω δικτύου έναντι των αντίστοιχων δικτύων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης (Ε.Ε), σημειώνεται ότι η ελληνική αγορά μπορεί να απορροφήσει περισσότερα καταστή-
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ματα, δοθέντος μάλιστα ότι στη χώρα μας ο τομέας της ηλεκτρονικής τραπεζικής βρίσκεται 

σήμερα στο στάδιο της ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, σημειώνεται ότι ενώ στον Μέσο Όρο 13 χωρών της ευρωπαϊκής ένωσης (εξαιρου-

μένης της Ελλάδας και μη συμπεριλαμβανομένης της Ιρλανδίας λόγω έλλειψης διαθέσιμων 

στοιχείων) αντιστοιχούσε 1 Κατάστημα ανά 1.764 κατοίκους , στη χώρα μας η υπόψη αναλο-

γία ανήλθε το 1999 σε 3.817 και στο 2000 σε 3.610 κατοίκους. Λαμβανομένου υπόψη ότι στο 

Βέλγιο και στην Πορτογαλία, χώρες με περίπου ίδιο πληθυσμό με την Ελλάδα η εν λόγω ανα-

λογία ανήλθε σε 1.769 και 1.794 κατοίκους αντίστοιχα, το μέσο τραπεζικό κατάστημα στην 

Ελλάδα αντιστοιχεί σε διπλάσιο αριθμό κατοίκων έναντι του μέσου τραπεζικού κατ/τος τόσο 

των εν λόγω 2 χωρών όσο και του Μ.Ο των χωρών της Ε.Ε. 

Αναλυτική απεικόνιση των παραπάνω στοιχείων ανά χώρα για το 1999 και το 2004 παρουσιά-

ζεται στον πίνακα 12 (βλ. Παράρτημα I, σελ.308) από την επεξεργασία του οποίου προκύ-

πτουν τα εξής: 

•  Οι χώρες με το πυκνότερο δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων ανά κάτοικο είναι κατά φθί-

νουσα σειρά οι: Ισπανία, Λουξεμβούργο, Γερμανία και Αυστρία, ενώ στον αντίποδα βρί-

σκονται οι: Σουηδία, Ελλάδα, Μεγ. Βρετανία, Φινλανδία, Ολλανδία και Δανία.  

• Η Ελλάδα (3.817 κάτοικοι ανά κατάστημα) βρίσκεται μακράν του μέσου όρου των Ευρω-

παϊκών χωρών (1.764 κάτοικοι ανά κατάστημα), γεγονός που αποτελεί μια ένδειξη των πε-

ριθωρίων ανάπτυξης του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.  

• Όλες οι χώρες με εξαίρεση την Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα εμφανίζουν μείωση του αριθ-

μού των τραπεζικών καταστημάτων 

•  Η Γαλλία, η Αυστρία και η Πορτογαλλία είναι οι 3 χώρες που εμφανίζουν οριακή μόνο 

μείωση του αριθμού καταστημάτων 

• Αντίθετα το Βέλγιο, η Μεγ. Βρεττανία και η Ολλανδία είναι οι 3 χώρες που παρουσιάζουν 

τη μεγαλύτερη μείωση στον αριθμό των τραπεζικών καταστημάτων 

• Ο δείκτης «κάτοικοι ανά τραπεζικό κατάστημα» εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλός για την 

Ελλάδα, σε σχέση με το Μ.Ο. των άλλων ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που αποτελεί ένδει-

ξη της περαιτέρω ανάπτυξης του ελληνικού τραπεζικού τομέα  

Στη συνέχεια εξετάζουμε την εξέλιξη του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων και των α-

πασχολούμενων στον τραπεζικό τομέα στα διάφορα κράτη μέλη της Ε.Ε για την περίοδο 2002-
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2004, προκειμένου να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τις τάσεις που επικρατούν στον 

ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων του Πίνακα 13α (βλ. Παράρτημα I, σελ. 309) προκύπτει 

ότι: 

• Οι 3 χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων είναι η Γερμανία, η Ισπανία και η Ι-

ταλία  

• Αντίθετα οι 3 χώρες με το μικρότερο αριθμό καταστημάτων είναι η Φινλανδία, η Δανία και 

η Ελλάδα.  

• Οι χώρες που εμφανίζουν έντονα πτωτικές τάσεις στον αριθμό των τραπεζικών καταστη-

μάτων τους είναι οι: Μ. Βρετανία, Αυστρία, Βέλγιο 

• Οι χώρες που αναπτύσσουν το δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων τους είναι οι: Ισπα-

νία, Ιταλία, Πορτογαλλία, Γαλλία και η Ελλάδα που ίσως είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη 

ποσοστιαία αύξηση. 

Από την επεξεργασία των στοιχείων του Πίνακα 13β (βλ. Παράρτημα I, σελ. 309) προκύπτει 

ότι: 

• Οι 3 χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό απασχολούμενων είναι η Γερμανία, η Μεγ. Βρεττα-

νία και η Γαλλία  

• Αντίθετα οι 3 χώρες με το μικρότερο αριθμό απασχολουμένων είναι η Φινλανδία, η Δανία 

και η Πορτογαλία. Η αμέσως επόμενη χώρα είναι η Ελλάδα 

• Όλες οι χώρες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση της μείωσης του συνολικού αριθμού 

των απασχολουμένων στον τραπεζικό κλάδο, προσπαθώντας να αυξήσουν την ανταγωνι-

στικότητά του μειώνοντας το λειτουργικό κόστους των Τραπεζών. Η τάση αυτή εμφανίζε-

ται εντονότερη στην Γερμανία, Ολλανδία, Φινλανδία , Πορτογαλλία. Αντίθετα η Ισπανία 

είναι η μοναδική χώρα που δεν ακολούθησε αυτή την τάση παρουσιάζοντας οριακή αύξη-

ση. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά καταγράφεται μια ενιαία 

τάση μείωσης των συνολικά απασχολούμενων χωρίς το ίδιο να ισχύει για την περίπτωση του 

αριθμού καταστημάτων, όπου εδώ εμφανίζονται μικτές τάσεις. Ειδικότερα για την περίπτωση 

της Ελλάδας είναι εμφανές ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης του δικτύου των 

τραπεζικών καταστημάτων και του τραπεζικού τομέα γενικότερα. 
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Ο νέος ρόλος των Τραπεζικών Καταστημάτων 

Ενδιαφέρον όμως είναι να παρατηρήσουμε τις ποιοτικές αλλαγές που συντελούνται στην ευ-

ρωπαϊκή τραπεζική αγορά σχετικά με τον ρόλο των τραπεζικών καταστημάτων. 

Οι σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα δεν έχουν 

αφήσει ανεπηρέαστο και τον τρόπο διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών και ειδικότερα τα 

δίκτυα διανομής τους, είτε αυτά είναι τα παραδοσιακά τραπεζικά καταστήματα είτε είναι τα 

νέα εναλλακτικά δίκτυα (π.χ. ΑΤΜ, internet, κ.α.)  

Σύμφωνα με τις απόψεις του Greenland S (1994) οι παράγοντες που επέδρασαν στην αλλαγή 

του τρόπου διαχείρισης των δικτύων διανομής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι οι 

εξής: 

• Ο εντεινόμενος τραπεζικός ανταγωνισμός και η επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλο-

ντος, δημιουργούν πίεση για αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου τους 

• Το κύμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων δημιούργησε μια συγκεχυμένη εικόνα ταυτότη-

τας σε ορισμένα τραπεζικά ιδρύματα 

• Η απορύθμιση (deregulation) επέτρεψε και σε άλλα χρηματοοιονομικά ιδρύματα να προ-

σφέρουν τις υπηρεσίες τους στους πελάτες των τραπεζών, υιοθετώντας πιο ευέλικτα και 

φιλικά δίκτυα 

• Οι απαιτήσεις των πελατών αυξάνονται διαρκώς καθώς και η τάση τους να συνεργάζονται 

με περισσότερα του ενός τραπεζικά ιδρύματα  

• Πολλές τράπεζες υιοθετούν πρακτικές του Μάρκετινγκ, μεταβάλλοντας τη φιλοσοφία τους 

από αυτήν της «παραγγελιοληψίας» σε αυτήν της ενεργητικής πώλησης και της παροχής 

ενεργητικής και ποιοτικής εξυπηρέτησης. 

• Ο αριθμός των χρηματοοικονομικών προϊόντων και η συχνότητα εισόδου νέων προϊόντων 

στην αγορά, έχει αυξηθεί σημαντικά με αποτέλεσμα την ανάγκη επανασχεδιασμού όλου 

του συστήματος διανομής των υπηρεσιών. 

• Οι τεχνολογικές καινοτομίες, η χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών δη-

μιούργησαν νέες δυνατότητες στην παραγωγή και στη διανομή των υπηρεσιών. 

• Η εξωτερική και εσωτερική εμφάνιση των κτιρίων των τραπεζικών καταστημάτων, σε 

πολλές περιπτώσεις είναι απαρχαιωμένη και δε συμβαδίζει καθόλου με το πνεύμα της επο-

χής 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 15

• Οι Διοικήσεις των τραπεζών κατανόησαν καλύτερα το ρόλο των καταστημάτων στην επί-

τευξη των στρατηγικών τους στόχων και επομένως είναι πλέον πιο δεκτικές στις επενδύ-

σεις αναδιοργάνωσης και αναδιάρθρωσης των δικτύων τους 

Οι παραπάνω παράγοντες οδήγησαν τις τράπεζες σε επανασχεδιασμό των δικτύων τους ώστε 

να κεντροποιηθούν περισσότερες υπηρεσίες για καλύτερο συντονισμό και για συμπίεση του 

κόστους μέσω οικονομιών κλίμακας. Επιπλέον γίνεται εμφανής η ανάγκη ανάπτυξης συστη-

μάτων Διοικητικής Λογιστικής (M.I.S) ώστε να μπορεί να παρακολουθείται η εξέλιξη των με-

γεθών του κόστους, των κερδών αλλά και των δεικτών αποδοτικότητας σε επίπεδο Καταστη-

μάτων και όχι μόνο σε επίπεδο Τράπεζας. 

Σχετικά με την ανάπτυξη του δικτύου των Καταστημάτων τους οι Τράπεζες (κυρίως στην 

Μεγ. Βρετανία και ΗΠΑ) μέχρι τις αρχές της 10ετίας του 1980 είχαν υιοθετήσει μια στρατηγι-

κή αύξησης του δικτύου τους καθώς προσπαθούσαν να επωφεληθούν από μια προφανή θετική 

συσχέτιση μεταξύ δικτύου καταστημάτων και μεριδίων αγοράς (βλ. Ghosh and McLafferty 

1987)1. Σταδιακά, η τάση αυτή ανατράπηκε και κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού, τα 

Τραπεζικά ιδρύματα προσπαθούν να ελέγξουν τα κόστη τους και να ορθολογικοποιήσουν τα 

δίκτυά τους, μειώνοντας το μέγεθός τους, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τα μερίδιά τους. Η 

«ορθολογικοποίηση» του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων περιλαμβάνει κινήσεις ανα-

διάρθρωσης και αναδιοργάνωσης που αφορούν κυρίως τα εξής: 

• κλείσιμο των ζημιογόνων καταστημάτων, που είναι εγκατεστημένα σε περιοχές χαμηλής 

δυναμικότητας  

• ίδρυση νέων Μονάδων σε περιοχές που δεν καλύπτονται από την Τράπεζα και που παρου-

σιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον 

• μεταστέγαση Μονάδων από φθίνουσες περιοχές με χαμηλό δυναμικό σε άλλες με αναπτυ-

ξιακές δυνατότητες, ή μεταστέγαση λόγω κακής θέσης και προβολής  

• προσαρμογή του επιπέδου εξυπηρέτησης ανά κατάστημα, στις δυνατότητες και απαιτήσεις 

της τοπικής αγοράς (αναβάθμιση ή υποβάθμιση Μονάδων) 

• ανασχεδιασμός της εικόνας και της εμφάνισης των Καταστημάτων για να δένουν λειτουρ-

γικά με την «ταυτότητα» της Τράπεζας και  

• χρήση σύγχρονων μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης της επίδοσης των καταστη-

μάτων προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική αποδοτικότητα του δικτύου. 

                                                 
1 Ghosh and McLafferty  : Location strategies for retail firms, Lexington Books, Lexington MA, 1987 
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Σημαντικό είναι να αναφερθούμε στις σημαντικότερες εξελίξεις που αφορούν το ίδιο το τρα-

πεζικό κατάστημα κατά την τελευταία 20ετία, τόσο στην εμφάνισή του όσο και στο ρόλο τον 

οποίο επιτελεί. Η παραδοσιακή εικόνα ενός τραπεζικού καταστήματος είναι ένας χώρος επι-

βλητικός με αυστηρή αρχιτεκτονική, υλικά που συμβολίζουν πλούτο, δύναμη, κύρος (π.χ. 

μάρμαρα, γρανίτες), στεγάζεται σε γωνιακά ακίνητα πολυσύχναστων, εμπορικών δρόμων τα 

οποία πολύ συχνά είναι παλαιά και διατηρητέα, έτσι ώστε να συνδέονται με την ιστορία του 

τόπου. Στο εσωτερικό τους η έμφαση δίνεται στην ασφάλεια, στη λειτουργικότητα των συναλ-

λαγών και στον διαχωρισμό των χώρων συναλλαγής από τους χώρους εργασίας των υπαλλή-

λων. Χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη του κλασσικού «πάγκου» (γκισέ) που διαχωρίζει τους 

πελάτες από τους ταμίες, η ύπαρξη διαχωριστικών στους χώρους που θεωρούνται σημεία εξυ-

πηρέτησης, ώστε να τηρούνται οι δέουσες αποστάσεις για λειτουργικούς λόγους αλλά και α-

σφάλειας.  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των επικοινωνιών, της επεξεργα-

σίας των στοιχείων και της πληροφορικής γενικότερα, συνέβαλε στην  κεντροποίηση ορισμέ-

νων λειτουργιών του καταστήματος (π.χ. εγκρίσεις δανείων, λογιστήριο, κ.α.) που έτσι απε-

λευθέρωσαν ανθρώπινο δυναμικό αλλά και λειτουργικό χώρο εντός του καταστήματος, προς 

όφελος των πελατών. Τα  τραπεζικά καταστήματα υιοθέτησαν έναν πιο ενεργητικό ρόλο στην 

προσέλκυση της πελατείας τους και άρχισαν να αναπτύσσουν μια φιλοσοφία πωλήσεων με 

αποτέλεσμα  να στρέφουν το προσωπικό που απελευθερώθηκε, από διοικητικές θέσεις λόγω 

της κεντροποίησης των λειτουργιών, σε υπηρεσίες με στόχο την προσέλκυση και εξυπηρέτηση 

πελατών. Ταυτόχρονα ο χώρος του καταστήματος διαμορφώθηκε έτσι ώστε να γίνει πιο λει-

τουργικός και φιλικός για τον πελάτη, ώστε να τον προσελκύει και να του γίνεται όσο πιο ευ-

χάριστος είναι δυνατόν. 

 Ορισμένες ορατές αλλαγές στον ρόλο αλλά και στο χώρο του τραπεζικού καταστήματος κατά 

τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής:  

• Λειτουργεί ως πόλος έλξης των πελατών με την ελκυστική και προσεγμένη εξωτερική του 

εμφάνιση 

• Επικοινωνεί στην πελατεία την επιθυμητή ταυτότητα της Τράπεζας, με την επιλογή των 

συγκεκριμένων εταιρικών χρωμάτων και με τους συγκεκριμένους λογότυπους που βρίσκο-

νται σε σημεία προβολής 

• Ο χώρος είναι οργανωμένος έτσι ώστε ο πελάτης να εξυπηρετείται πληρέστερα, συντομό-

τερα και χωρίς πολλαπλές μετακινήσεις σε διαφορετικές θέσεις εργασίας 
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• Τα διαχωριστικά μεταξύ πελατών / υπαλλήλων, καταργούνται, όπου είναι εφικτό, με στόχο 

να αναπτύσσεται ένα πνεύμα συνεργασίας και όχι αντιπαλότητας με τους πελάτες 

• Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να «οπτικοποιηθούν» οι προσφερόμενες υπηρεσίες οι 

οποίες μετονομάζονται σε «χρηματοοικονομικά προϊόντα» και χρησιμοποιείται έντονα το 

merchandising (τοποθέτηση προωθητικού υλικού) προκειμένου να δημιουργηθεί ενδιαφέ-

ρον και επιθυμία στον πελάτη για κάποια υπηρεσία ή προϊόν 

• Ενθαρρύνεται ο υποψήφιος πελάτης να «τριγυρίσει» στο χώρο του καταστήματος και να 

μεγιστοποιήσει το χρόνο παραμονής του (οικειοθελώς και όχι ταλαιπωρώντας τον)   π.χ. 

συνηθίζεται τα ταμεία συναλλαγής να τοποθετούνται στο βάθος του καταστήματος προ-

κειμένου να διασχίζει ο πελάτης τις διάφορες υπηρεσίες (προϊοντικές ομάδες) και να αυξά-

νεται έτσι η πιθανότητα προσέλκυσής του από κάποιο προϊόν. 

• Προτιμούνται οι ανοικτοί χώροι, χωρίς διαχωριστικά, τα γραφεία με τις γνωστές καρέκλες 

συνεργασίας για τους υποψήφιους πελάτες, τα ανοιχτά χρώματα στο εσωτερικό και υλικά 

πιο πρακτικά και οικονομικά, με αποτέλεσμα το κόστος διασκευής ενός μέσου καταστήμα-

τος να είναι μειούμενο 

• Συνήθως στις προθήκες των καταστημάτων τοποθετούνται τα γνωστά ΑΤΜ, ή στο εσωτε-

ρικό του καταστήματος, δίπλα στην είσοδο δημιουργείται ένα μικρό ηλεκτρονικό κατά-

στημα , προκειμένου να εξυπηρετούνται οι πελάτες εκείνοι που επιθυμούν να διεκπεραιώ-

σουν γρήγορα τις απλές τραπεζικές εργασίες 

• Η έμφαση στο κατάστημα είναι στην προσέλκυση δυνητικών πελατών και η ανάπτυξη 

σχέσεων μαζί τους προκειμένου να εντοπισθούν και να ικανοποιηθούν οι σημερινές και 

μελλοντικές τους ανάγκες από τη συγκεκριμένη Τράπεζα 

• Υπάρχει ομοιομορφία στο σχεδιασμό, στην επίπλωση, στην εργονομική διάταξη του χώ-

ρου και στα χρώματα ώστε τα καταστήματα να αντανακλούν την συγκεκριμένη εταιρική 

ταυτότητα 

• Η κατανομή του εσωτερικού του καταστήματος είναι συνήθως 80% για τους πελάτες και 

για τη διενέργεια πωλήσεων ενώ μόλις το 20% αφιερώνεται στους υπαλλήλους για τις ερ-

γασιακές τους ανάγκες   

• Το μέσο μέγεθος του τραπεζικού καταστήματος σταδιακά μικραίνει καθώς ολοένα και λι-

γότερο προσωπικό απαιτείται για τη λειτουργία του, λόγω της χρήσης της τεχνολογίας και 

της «κεντροποίησης» κάποιων υπηρεσιών. 
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Τα παραπάνω έχουν καταγραφεί στην διεθνή βιβλιογραφία π.χ. Greenland S. (1994.), αποτε-

λούν όμως και παρατηρήσεις του γράφοντος μέσα από την προσωπική επαγγελματική του ε-

μπειρία, στην ελληνική τραπεζική αγορά. 

Στο σύντομο μέλλον, το δίκτυο των τραπεζικών καταστημάτων θα αποκτήσει μια ακόμη πιο 

ιεραρχική δομή, προσφέροντας διαφορετικά επίπεδα εξυπηρέτησης ανά τύπο καταστήματος 

και αναμφίβολα θα γίνει πιο αποδοτικό.  Ειδικότερα αναμένεται να αναπτυχθούν εξελιγμένα 

συστήματα αξιολόγησης της θέσης των Μονάδων, αλλά και της απόδοσής τους. Επιδίωξη των 

τραπεζών θα είναι να αυτοματοποιήσουν και κεντροποιήσουν τις υπηρεσίες λήψης και αξιολό-

γησης αιτημάτων για πώληση χρηματοοικονομικών προϊόντων, κυρίως δανειακών, ώστε μέσω 

της τυποποίησης των προϊόντων να προκύψουν δυνατότητες περαιτέρω συρρίκνωσης του λει-

τουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής της υπηρεσίας. Ουσιαστική πρόκληση για τα 

τραπεζικά ιδρύματα αποτελεί η ενσωμάτωση περισσότερων αυτοματισμών στη διαδικασία 

πώλησης των προϊόντων, αυξάνοντας ταυτόχρονα το βαθμό προσωποποίησης 

(customization)της παρεχόμενης υπηρεσίας, ώστε να διατηρηθεί η διαχρονικότητα και προσω-

πική επαφή στη σχέση με τον πελάτη. 

Μια ειδική κατηγορία καταστημάτων που αναμένεται να αναπτυχθεί, είναι και τα «ηλε-

κτρονικά καταστήματα» τα οποία με τη χρήση της τεχνολογίας θα λειτουργούν χωρίς προσω-

πικό, σε μικρά και ευέλικτα «κιόσκια» τα οποία θα μπορούν να μετακινούνται και να εγκαθί-

στανται εύκολα σε ιδιαίτερα προνομιακά σημεία (π.χ. πεζόδρομους, εμπορικά κέντρα, εκπαι-

δευτικά κέντρα και σχολές, σουπερμάρκετς κ.α.), όπου η λειτουργία ενός τυπικού καταστήμα-

τος δεν θα ήταν ευχερής.  

1.3.2. ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Είναι ενδιαφέρον να παρουσιασθούν, έστω και περιληπτικά, ορισμένα στοιχεία γύρω από την 

εξέλιξη του τραπεζικού τομέα στην Αμερική κατά την τελευταία 20ετία. Ειδικότερα θα ανα-

φερθούμε στην εξέλιξη των τραπεζικών δικτύων (παραδοσιακών και εναλλακτικών) καθώς η 

αμερικάνικη αγορά είναι πρωτοπόρος και καθορίζει συνήθως και τις εξελίξεις που θα δρομο-

λογηθούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε αντίθεση λοιπόν με την κοινή αντίληψη ότι η ανάπτυξη 

των εναλλακτικών δικτύων θα απομείωνε την ισχύ του παραδοσιακού καταστήματος, αυτό δεν 

έχει καταγραφεί, όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αριθμός τραπεζικών καταστημάτων στις ΗΠΑ (1982-2002) 
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Πηγή:  Williams St. (2003), “Everybody’s building branches”, Cornerstones advisor’s Magazine (Aug 22, 2003), 
www.gonzobanker.com  

Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι παρά την έντονη ανάπτυξη της τεχνολογίας και των 

εναλλακτικών δικτύων (ΑΤΜ, voice response units VRU, τηλεφωνικά κέντρα, internet bank-

ing σε πάνω από 30 εκατ. πληθυσμό, κ.α.) τα τραπεζικά καταστήματα αυξήθηκαν από 55.000 

σε 75.000 εντός της 20ετίας 1982-2002. 

Η αρχική τάση απομάκρυνσης των πελατών από το φυσικό χώρο του τραπεζικού καταστήμα-

τος και η εξυπηρέτησή τους από απομακρυσμένα σημεία μέσω της τεχνολογίας (ΑΤΜ, inter-

net banking, κ.α.) έχει ουσιαστικά αντιστραφεί καθώς έχει καταδειχθεί η αξία του καταστήμα-

τος στην δημιουργία και ανάπτυξη των σχέσεων με την πελατεία και στην προώθηση των 

σταυροειδών πωλήσεων. Η αύξηση των τραπεζικών καταστημάτων συμβαδίζει με την αύξηση 

του παραγόμενου προϊόντος από τον τραπεζικό κλάδο καθώς όπως φαίνεται στο παρακάτω 

γράφημα το μέσο υπόλοιπο των καταθέσεων ανά τραπεζικό κατάστημα αυξάνεται, παρά την 

αύξηση του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Μ.Ο καταθέσεων (εκατ €)  ανά κατάστημα  στις ΗΠΑ (1982-2002) 
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Πηγή:  Williams St. (2003), “Everybody’s building branches”, Cornerstones advisor’s Magazine (Aug 22, 2003), 
www.gonzobanker.com  

Ειδικότερα στην 20ετία 1982-2002 το ποσό αυτό αυξήθηκε από 28,6 εκατ $ σε 52,0 εκατ $ 

ανά κατάστημα γεγονός που επιβεβαιώνει την παραγωγική δυναμικότητα του σύγχρονου τρα-

πεζικού καταστήματος.  

Όμως η συνεχιζόμενη αύξηση των τραπεζικών καταστημάτων στις Η.Π.Α έχει δημιουργήσει 

κάποιες ανησυχίες για το μέλλον του κλάδου καθώς ο δείκτης αριθμός κατοίκων ανά κατά-

στημα βαίνει διαρκώς μειούμενος σηματοδοτώντας πιθανά μελλοντικά προβλήματα αφού η 

«δεξαμενή» των πελατών ανά κατάστημα συνεχώς μικραίνει, όπως φαίνεται στο επόμενο δία-

γραμμα: 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Μ.Ο πληθυσμού ανά κατάστημα  στις ΗΠΑ (1982-2002)  
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Πηγή:  Williams St. (2003), “Everybody’s building branches”, Cornerstones advisor’s Magazine (Aug 22, 2003), 
www.gonzobanker.com  
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Συγκρινόμενος όμως με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο (1.764 κάτοικοι ανά τραπεζικό κατάστημα) 

προκύπτει ότι βρίσκεται σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και υπάρχει περιθώριο περαιτέρω αύξησης 

των καταστημάτων. 

1.4. ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕ-

ΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με το θεωρητικό υπόβαθρο της ανάπτυξης του φυσικού 

τραπεζικού δικτύου καθώς και αυτό της χωροθέτησής του σε μια συγκεκριμένη αγορά (π.χ. 

τοπική, περιφερειακή, εθνική, ή/και διεθνή). Ειδικότερα θα αναφερθούμε στα είδη των τραπε-

ζικών δικτύων, στην εξέλιξή τους και στις σημερινές ανάγκες που διαμορφώνουν τη στρατηγι-

κή ανάπτυξης δικτύου, που ακολουθούν οι Ελληνικές Τράπεζες, κάτω από την επίδραση των 

σύγχρονων μεθόδων του Μάρκετινγκ  που εφαρμόζονται πλέον από το σύνολο του Τραπεζι-

κού κλάδου.  

Μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι η ανάπτυξη του δι-

κτύου τους και η χωροθέτηση των Μονάδων τους καθώς η θέση ενός τραπεζικού καταστήμα-

τος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή της Τράπεζας συνεργασίας από την πελα-

τεία (Gwin and Lindgren 1986). Έτσι ενώ άλλοι παράγοντες όπως η ποιότητα εξυπηρέτησης, η 

αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα και η εμπιστευτικότητα στη διεκπεραίωση των συναλλαγών 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και διατήρηση μιας σημαντικής πελατειακής 

βάσης, η θέση του Καταστήματος αποτελεί ξεχωριστή παράμετρο που επιδρά καταλυτικά στην 

αρχική επιλογή ενός Καταστήματος για συνεργασία (McGoldrick και  Greenland 1992).  

Τρεις είναι οι κύριες προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρούνται ώστε η επιλογή μιας θέσης 

εγκατάστασης ενός τραπεζικού καταστήματος να θεωρείται επιτυχημένη: 

• η περιοχή δράσης να συγκεντρώνει επαρκείς οικονομικές δυνατότητες ώστε η Μονάδα να 

είναι κερδοφόρα, με την ανάπτυξη του κατάλληλου όγκου εργασιών 

• η θέση εγκατάστασης να εξασφαλίζει υψηλή προβολή της Μονάδας και να είναι σε σημείο 

που να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση της πελατείας 

• οι εγκαταστάσεις της Μονάδας να είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της πελατείας και τη 

φυσιογνωμία της περιοχής (π.χ. κόστος υλικών, εσωτερική και εξωτερική εικόνα, είδος 

παρεχόμενων υπηρεσιών). 
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Παρακάτω θα διερευνήσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της απόφασης χωροθέτησης και ίδρυ-

σης τραπεζικών μονάδων σε μια αγορά. 

1.4.1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙ-

ΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η απόφαση ίδρυσης και χωροθέτησης των τραπεζικών καταστημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντι-

κή καθώς προϋποθέτει τη δέσμευση κεφαλαίων για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα 

η απόφαση ίδρυσης μιας νέας Μονάδας να αντιμετωπίζεται από τις Διοικήσεις των Τραπεζών 

ως πρόβλημα επένδυσης και άριστης κατανομής των κεφαλαιακών πόρων της Τράπεζας σε 

επιμέρους επιχειρηματικά κέντρα κέρδους (τα καταστήματά της). Λαμβάνοντας υπόψη την 

επιχειρηματική βαρύτητα μιας λανθασμένης πολιτικής στην ανάπτυξη του δικτύου, είναι εύλο-

γο, το ενδιαφέρον για την εκπόνηση μοντέλων χωροθέτησης και ανάπτυξης δικτύου τραπεζι-

κών καταστημάτων. Γι’ αυτό το λόγο συνυφασμένα με τα μοντέλα ανάπτυξης του δικτύου εί-

ναι και τα μοντέλα αξιολόγησης της απόδοσης των τραπεζικών καταστημάτων μέσω των ο-

ποίων θα αξιολογηθεί τελικά η ορθότητα ή μη της απόφασης ίδρυσης και χωροθέτησης των 

τραπεζικών καταστημάτων. 

Πέραν όμως της επιχειρηματικής σκοπιμότητας, υπάρχουν και επιστημονικοί / ακαδημαϊκοί 

στόχοι που εξυπηρετούνται μέσω της ανάπτυξης τέτοιων μοντέλων, καθώς έτσι βελτιώνεται η 

αντίληψή μας για τη χωροταξική διασπορά των τραπεζικών Μονάδων, σύμφωνα με τις θεωρί-

ες των οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, αλλά και προωθείται η δημιουργία μιας ενο-

ποιημένης θεωρίας του Μάρκετινγκ στον τομέα της ανάπτυξης των δικτύων πώλησης (διανο-

μής). 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία έχουν εντοπισθεί και καταχωρηθεί τέσσερις (4) κατηγο-

ρίες μοντέλων: οικονομικά (economic), χωροταξικά (του χώρου/spatial), παλινδρόμησης 

(regression) και διμεταβλητά (bivariate), τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

α. Τα οικονομικά μοντέλα  

Τα αρχικά μοντέλα με βάση τις θεωρίες της οικονομικής γεωγραφίας αντιμετώπισαν δυσκολί-

ες στην επίλυση σύνθετων προβλημάτων, λόγω έλλειψης υπολογιστικών δυνατοτήτων (Η/Υ) 

με αποτέλεσμα την ανάγκη υπεραπλουστεύσεων. Ειδικότερα ο Losch (1954) υπέθετε την ύ-

παρξη μιας μεγάλης ομοιογενούς έκτασης αγοράς, με όμοιες μεταφορικές δυνατότητες προς 

όλες τις κατευθύνσεις και με ίση κατανομή επαρκών πρώτων υλών σε όλα τα σημεία. Παρά 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 23

την ύπαρξη υπεραπλουστευμένων παραδοχών, ο Losch (1954) ανέπτυξε τη θεωρία των εξαγω-

νικών περιοχών αγοράς και την ιδέα ότι οι εφαπτόμενες πλευρές αυτών των εξαγωνικών αγο-

ρών αποτελούν «ιδανικό τόπο χωροθέτησης» των επιχειρηματικών Μονάδων. Παράλληλα κα-

τάφερε να υπολογίσει την απόσταση, με τη μορφή της ακτίνας του εγγραφόμενου στο εσωτε-

ρικού του εξαγώνου κύκλου, που καθορίζει τη «σφαίρα επιρροής» ανάμεσα σε δύο μονοπωλι-

ακούς ανταγωνιστές.  

Ο Isard (1956) προχώρησε σε μεγαλύτερο βάθος τη θεωρία χωροθέτησης και στην ουσία είναι 

ο ιδρυτής της σχολής της Περιφερειακής ανάλυσης, η οποία όμως κινείται σε μακροοικονομι-

κό επίπεδο. Οι Ali και Greenbaum (1997) δημιούργησαν ένα μοντέλο που προσπαθεί να ερμη-

νεύσει το μέγεθος και την κατανομή των τραπεζικών καταστημάτων, την χωροθέτησή τους και 

την χωροταξική διάρθρωσή τους από μακροοικονομική σκοπιά.  

Από τα πρώτα οικονομικά μοντέλα είναι η «θεωρία της βαρύτητας» που προσομοιάζει στους 

φυσικούς νόμους του Νεύτωνα και έχει εφαρμογή στην «ελκτική δύναμη» που ασκείται μετα-

ξύ οικονομικών μονάδων. Σύμφωνα με τον Reilly (1931) και Huff (1964), η ελκτική δύναμη 

που ασκούν δύο πόλεις (π.χ. Α και Β) προς τους κατοίκους μιας περιοχής Τ, είναι ευθέως ανά-

λογη του πληθυσμού της και αντιστρόφως ανάλογη της απόστασής τους από αυτήν. Η συγκε-

κριμένη θεωρία που έχει εφαρμογή στην επιλογή θέσης από τις τράπεζες, περιγράφεται με την 

παρακάτω συνάρτηση: 
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A , B οι πόλεις που γειτνιάζουν με την περιοχή Τ 

aB , bB  η επιχειρηματική δραστηριότητα που οι πόλεις A και Β απορροφούν αντίστοιχα από 

την περιοχή T 

aP , bP  οι πληθυσμοί των πόλεων Α και Β αντίστοιχα 

aD , bD  οι αποστάσεις της περιοχής T από τις πόλεις Α και Β αντίστοιχα. 

N  εκθέτης που προσδιορίζεται εμπειρικά 
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Η εφαρμογή της θεωρίας της βαρύτητας στον τραπεζικό τομέα λαμβάνει την εξής μορφή: 

Οι πόλεις Α και Β μετατρέπονται σε καλά εδραιωμένα τραπεζικά καταστήματα, η περιοχή T 

μετατρέπεται στην υπό ίδρυση νέα Μονάδα, και με τον ίδιο συλλογισμό υπολογίζονται τα ση-

μεία αδιαφορίας της επιλογής της τράπεζας T έναντι της Α ή Β κατά περίπτωση. Η διαδικασία 

αυτή αποκαλύπτει την περιοχή δράσης της νέας Μονάδας T και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

βάση υπολογισμών της οικονομικής της δυναμικότητας.  

Παρόμοια μοντέλα αναπτύχθηκαν για διάφορες επιστήμες όπως της οικονομικής, της γεωγρα-

φίας, της κοινωνιολογίας ακόμα και του μάρκετινγκ. Μια εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση 

των εφαρμογών αυτής της θεωρίας γίνεται στο έργο των Lundsten(1978) και  Tocalis (1979). 

Ειδικότερα οι Chelst, Scultz and Sanghvi (1988) εφαρμόζουν παρόμοιο μοντέλο για την χωρο-

θέτηση αλυσίδων σουπερμάρκετς και πρατηρίων βενζίνης. 

Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται και το κλασσικό αναλογικό μοντέλο του Applebaum (1968) 

σύμφωνα με το οποίο η περιοχή δράσης μιας τραπεζικής μονάδας ορίζεται, ως μια σειρά ομό-

κεντρων κύκλων, όπου η προσέλκυση τραπεζικών εργασιών σχετίζεται με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά του πληθυσμού της περιοχής.  

Επισημαίνονται όμως οι παρακάτω αδυναμίες της θεωρίας αυτής: 

• Δεν προβλέπεται καμία παραδοχή σχετικά με την προσπελασιμότητα και τις δυνατότητες 

πρόσβασης στην κάθε περίπτωση (π.χ. φυσικά εμπόδια, οδικοί άξονες, λεωφορειακή σύν-

δεση). 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός αφοσίωσης της πελατείας του κάθε τραπεζικού καταστή-

ματος, ο οποίος ενδέχεται να είναι αρκετά υψηλός λόγω της φύσης των παρεχόμενων υπη-

ρεσιών ( π.χ. σύνθετες εργασίες, σχέσεις εμπιστοσύνης, εξυπηρέτηση). 

Σύμφωνα με τους Chelst, Scultz and Sanghvi (1988), τα παραπάνω σε συνδυασμό με την γενι-

κότερη αδυναμία αντιμετώπισης της  ανάπτυξης των καταστημάτων ως ένα ενιαίο δίκτυο και 

όχι ως μεμονωμένες περιπτώσεις, περιορίζουν την αξία εφαρμογής των θεωριών της βαρύτη-

τας, ως εργαλείου λήψης απόφασης για την χωροθέτηση τραπεζικών καταστημάτων. 

β. Τα χωροταξικά μοντέλα  

Οι μέθοδοι αυτοί στηρίζονται σε μια διττή προσέγγιση που ακολουθεί τα εξής βήματα: 

• πρόβλεψη της οικονομικής δυναμικότητας της ευρύτερης περιοχής εγκατάστασης 

• πρόβλεψη του μεριδίου αγοράς της νέας Μονάδας στη συγκεκριμένη περιοχή 
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Τα περισσότερα μοντέλα αυτής της κατηγορίας εστιάζουν στην εκτίμηση του δυναμικού για 

άντληση καταθέσεων στην υπό έρευνα περιοχή, μέσα από μια «μηχανιστική προσέγγιση» η 

οποία περιγράφεται στο έργο του Soenen.(1976) Σε μια ειδική έρευνα που εκπόνησε, καταλή-

γει στο συμπέρασμα ότι 89% των ερωτηθέντων συνεργάζονται με την τράπεζα που βρίσκεται 

πλησιέστερα στο χώρο κατοικίας ή εργασίας. Σύμφωνα με τα ευρήματά του η ευκολία και η 

άνεση πρόσβασης στο κατάστημα αποτελούν τον κυριότερο παράγοντα επιλογής του κατα-

στήματος συνεργασίας. 

Τρία είναι τα στάδια επεξεργασίας που απαιτούνται για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης:  

• ορισμός της περιοχής δράσης της Μονάδας 

• συλλογή πρωτογενών οικονομικών στοιχείων της περιοχής  

• εκτίμηση της δυναμικότητας από άποψη εργασιών και υπολογισμός της αποδοτικότητας 

της επένδυσης ROI (Return on Investment). 

Βασιζόμενοι σε αυτή την θεωρητική προσέγγιση παραθέτουμε μια ενδεικτική μεθοδολογία 

λήψης απόφασης για την εγκατάσταση (ίδρυση) ή μη μιας νέας τραπεζικής Μονάδας: 

Βήμα1: Ορισμός της περιοχής δράσης του καταστήματος, δηλ. της περιοχής που το κατάστη-

μα μπορεί να εξυπηρετήσει με γνώμονα την άνετη και εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Ορισμένες 

μέθοδοι και τεχνικές που μπορούν να εφαρμοσθούν: 

• Ίδρυση Καταστήματος σε εμπορικά κέντρα, καθώς αυτό συνάδει με τη λογική της άνεσης 

και ευκολίας πρόσβασης στον τόπο αγοράς 

• Μέθοδος των περιοριστικών παραγόντων. Εντοπισμός και χαρτογράφηση παραγόντων που 

οριοθετούν αναγκαστικά την περιοχή δράσης. Τέτοια όρια μπορεί να είναι φυσικά (π.χ. πο-

τάμια), τεχνητά (π.χ. αυτοκινητόδρομος, εκτεταμένη πεζοδρόμηση), περιοχές που ήδη κα-

λύπτονται τραπεζικά επαρκώς. 

• Μέθοδοι βασιζόμενοι στα μοντέλα βαρύτητας (π.χ. Reily 1931), η εφαρμογή των οποίων 

έχει επεξηγηθεί παραπάνω 

Βήμα2: Εκτίμηση των δυνατοτήτων εμπορικής επιτυχίας του καταστήματος με βάση την προ-

σέλκυση των καταθέσεων, χρησιμοποιώντας κάποια από τις παρακάτω τεχνικές: 

• Στατιστικές μέθοδοι π.χ. παλινδρόμηση 

• Εκτίμηση του όγκου των καταθέσεων που θα αποσπάσει η νέα Μονάδα, με βάση κάποιο 

ποσοστό του συνολικού ποσού καταθέσεων που συγκεντρώνει η περιοχή.  
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• Σύνθεση του συνολικού εκτιμώμενου όγκου καταθέσεων που θα προσελκύσει η νέα Μο-

νάδα, κατόπιν ανάλυσης της ζήτησης για καταθετικά προϊόντα ανάλογα με τις κατηγορίες 

των καταθέσεων (π.χ. ταμιευτήριο, όψεως, προθεσμίας) 

Βήμα3: Εκτίμηση της αποδοτικότητας της επένδυσης μέσω κάποιας εκ των γνωστών μεθόδων 

αξιολόγησης επένδυσης π.χ. της Καθαράς Παρούσας Αξίας (Κ.Π.Α). Στη φάση αυτή αξιολο-

γούνται τα εκτιμώμενα έσοδα (εισροές) από τις προσελκυόμενες εργασίες της Μονάδας (π.χ. 

καταθέσεις, δάνεια)σε σχέση με τα  έξοδα λειτουργίας της (εκροές). Εναλλακτικά μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του επιθυμητού συντελεστή απόδοσης για ένα συγκεκριμένο χρονι-

κό διάστημα π.χ. 7ετία. 

Παρόμοια μοντέλα χωροθέτησης τραπεζικών καταστημάτων έχουν χρησιμοποιηθεί από τους 

Clawson (1974), Littlefield, Burney and White (1973), Olsen and Lord (1979) και άλλους. Ει-

δικότερα ο Clawson (1974), χρησιμοποιεί μια σειρά διαδοχικών γραμμικών παλινδρομήσεων 

προκειμένου να αξιολογήσει την επιλογή της θέσης του καταστήματος και να θέσει ρεαλιστικά 

πρότυπα επίδοσης του καταστήματος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς. Οι 

Olsen and Lord (1979) προσδιόρισαν ως «συντελεστές ζήτησης» για καταθέσεις ταμιευτηρίου, 

το ποσοστό νοικοκυριών με μισθωμένη στέγη προς εκείνα με ιδιόκτητη στέγη, τον δείκτη α-

πασχόλησης, τον δείκτη αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών και ως «συντελεστές προσφο-

ράς» τον αριθμό των τραπεζικών καταστημάτων της ίδιας ή και άλλων τραπεζών. Σε μια άλλη 

έρευνα οι Doyle, Fenwick and Savage (1981) συμπεραίνουν ότι ο αριθμός των λογαριασμών 

και το μέσο υπόλοιπό τους εξαρτάται από μια σειρά μεταβλητών όπως: το ποσοστό του πλη-

θυσμού άνω των 65 ετών, ο αριθμός των μεγάλων καταστημάτων λιανικού εμπορίου,  το πο-

σοστό απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών και των κατασκευών, ο αριθμός των κατα-

στημάτων των ανταγωνιστριών τραπεζών. 

Τέλος στα πλαίσια της παραπάνω μεθοδολογίας εντάσσεται και η διαδικασία που προτείνεται 

από την Ένωση Αμερικανικών Τραπεζιτών (American Bankers Association 1965) στο βιβλίο 

“A guide to selecting bank locations” (Οδηγός για την επιλογή της θέσης εγκατάστασης Τρα-

πεζών) η οποία δεν είναι άγνωστη στα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, σε ορισμένα από τα ο-

ποία εφαρμόζεται επί σειρά ετών.  
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γ. Τα διμεταβλητά μοντέλα (bivariate)  

Στην πλειοψηφία τους τα μοντέλα αυτά βασίζονται στην παραδοχή ότι το μερίδιο αγοράς της 

υπό ίδρυση νέας Μονάδας είναι εξαρτημένη μεταβλητή της απόστασης από άλλες Μονάδες (ή 

του χρόνου προσέγγισης ) και του βαθμού του τοπικού ανταγωνισμού. 

Ο Devaney (1973) στο μοντέλο που ανέπτυξε χρησιμοποιεί μια φθίνουσα καμπύλη απόστασης 

/ χρόνου για να περιγράψει τη σχέση του εκτιμώμενου μεριδίου αγοράς της νέας Μονάδας, 

όπου αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της μεταβολής της απόστασης (του χρόνου προσέγγι-

σης) από τη Μονάδα. Ειδικότερα η μέθοδος αυτή ακολουθεί μια δικτυακή προσέγγιση στην 

οποία εντοπίζονται κομβικά σημεία που παρουσιάζουν συγκέντρωση αστικού ή επιχειρηματι-

κού ιστού και εκτιμάται η προσέλκυση εργασιών από τη νεοϊδρυόμενη Μονάδα αλλά και από 

αυτές του υφιστάμενου ανταγωνισμού. 

Ως βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής αναφέρεται η αδυναμία επαρκούς στοιχειοθέτησης 

της επίδρασης του ανταγωνισμού στο εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς. Είναι κατανοητό όμως ότι 

λαμβάνεται υπόψη, με τη μορφή της καμπύλης η οποία γίνεται περισσότερο πτωτική με την 

παρουσία εντονότερου τοπικού ανταγωνισμού.  

Σε μια παρόμοια προσέγγιση ο Nystuen (1974) εφαρμόζει την ιδία μεθοδολογία με τη διαφορά 

ότι τα εκτιμώμενα μερίδια αγοράς ακολουθούν τη θεωρία του Bayes όπως περιγράφεται παρα-

κάτω: 

• Επιλέγεται ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα (μερικές εκατοντάδες τυχαίες διευθύνσεις) από 

πελάτες συγκεκριμένης τράπεζας 

• Χαρτογραφούνται οι διευθύνσεις και καταγράφονται οι αποστάσεις κάθε σημείου από το 

συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα 

• Χαράζεται μια ελαφρά καμπύλη που περιγράφει την πιθανότητα συνεργασίας με το κατά-

στημα ως συνάρτηση της απόστασής του από τον πελάτη 

• Χρησιμοποιώντας αυτή την καμπύλη για κάθε κομβικό σημείο που καταδεικνύει συγκέ-

ντρωση πελατείας, ή για κάθε άλλη γεωγραφική ενότητα, εμφανίζεται και η πιθανότητα 

συνεργασίας με το κατάστημα καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τραπεζικό κατάστημα της 

περιοχής 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Bayes το άθροισμα των εκτιμώμενων μεριδίων αγοράς των κατα-

στημάτων της περιοχής θα είναι η μονάδα (το 1,00). 
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Σύμφωνα με μια άλλη πιο εξελιγμένη μεθοδολογία εκτίμησης του μεριδίου αγοράς ενός νέου 

τραπεζικού καταστήματος, οι Wadsworth και Gagnon αξιολογούν την επίδραση του παράγο-

ντα της «ανταγωνιστικότητάς του» η οποία μεταβάλλεται, με συντελεστές βαρύτητας, αντί-

στροφα από το χρόνο προσέγγισης του νέου καταστήματος από τα κομβικά σημεία της αγο-

ράς. Ειδικότερα ως στοιχεία αξιολόγησης του «ανταγωνιστικού παράγοντα» χρησιμοποιούνται 

τα εξής: 1) οι παρεχόμενες υπηρεσίες, 2) η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του προσωπικού 

του, 3) η θέση του και η προβολή του, 4) οι δυνατότητες πρόσβασης και στάθμευσης, 5) η ει-

κόνα του καταστήματος όπως προκύπτει από το μέγεθός του, την εξωτερική και εσωτερική 

του εμφάνιση 6)τυχόν άλλοι παράγοντες κατά περίπτωση. Μέσα από αυτήν την υποκειμενική 

αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της νέας Μονάδας, προκύπτει κάποιο αποτέλεσμα στο 

οποίο επιρρίπτεται ο συντελεστής βαρύτητας που είναι το αντίστροφο του χρόνου προσέγγισης 

στο Κατάστημα.  

Με βάση ην προσέγγιση αυτή γίνεται μια εκτίμηση του μεριδίου αγοράς της νέας Μονάδας, 

λαμβανομένου υπόψη ότι το άθροισμα των επιμέρους μεριδίων αγοράς, όλων των τραπεζικών 

Μονάδων της περιοχής θα είναι η μονάδα (το 1,00). 

δ. Τα μοντέλα παλινδρόμησης  

Τα μοντέλα αυτά χρησιμοποιούνται προκειμένου να διερευνήσουν την ύπαρξη γραμμικής ή 

και μη γραμμικής σχέσης μεταξύ μιας εξαρτημένης μεταβλητής (π.χ. καταθέσεις) και δυο ή 

περισσότερων ανεξάρτητων (ή εξωγενών) μεταβλητών (π.χ. αστικό εισόδημα περιοχής, ποσο-

στό νοικοκυριών με ιδιόκτητη οικία, ποσοστό ενεργού πληθυσμού, κ.α.).  

Όμως, η απόφαση επιλογής και αξιολόγησης μιας νέας θέσης με τη χρήση παρόμοιων μοντέ-

λων είναι πολύπλοκη για τους εξής λόγους: 

• Η επιλογή των κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της απόδοσης μιας 

Μονάδας σε μια νέα θέση λειτουργίας είναι πολυπαραγοντική καθώς οι Τράπεζες αποτε-

λούν οργανισμούς πολλαπλών εισροών και εκροών και προσφέρουν μια μεγάλη ποικιλία 

προϊόντων και υπηρεσιών οι οποίες επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετι-

κό τρόπο από τη θέση λειτουργίας. 

• Η απόδοση των εργασιών ενός Καταστήματος εξαρτάται τόσο από τις διοικητικές ικανότη-

τες των επικεφαλής του όσο και από εξωγενείς οικονομικούς παράγοντες όπως το επίπεδο 

των επιτοκίων, η ανταγωνιστικότητα του τραπεζικού συστήματος αλλά και από τις τοπικές 

συνθήκες της αγοράς όπου εγκαθίσταται το κατάστημα. Επομένως η εφαρμογή των μοντέ-
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λων παλινδρόμησης θα παρήγε μια σειρά εξισώσεων που συνδέουν τα χρησιμοποιούμενα 

κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή θέσης (π.χ. καθαρά κέρδη καταστήματος, μερίδιο 

αγοράς καταθέσεων, επιτοκιακά έσοδα κ.α.) με τις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

• Έχει σημασία η επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών να αντανακλά όλους τους παράγο-

ντες στους οποίους επιδρά η επιλογή της θέσης εγκατάστασης (δηλ. δημογραφικά και οι-

κονομικά χαρακτηριστικά τοπικής αγοράς, χαρακτηριστικά τοπικού ανταγωνισμού) αλλά 

και δομικά στοιχεία του Καταστήματος όπως η εσωτερική και εξωτερική εμφάνιση, ο α-

ριθμός των θέσεων εργασίας (tellers), κ.α. καθώς και οι διοικητικές ικανότητες της διευθυ-

ντικής ομάδας του Καταστήματος. 

Η πολυπλοκότητα των παραγόντων που πρέπει να συσχετισθούν για την αξιολόγηση και την 

απόφαση εγκατάστασης σε μια νέα θέση, αναγκάζει τους ερευνητές να χρησιμοποιήσουν εκτός 

από καθαρά ποσοτικά κριτήρια (π.χ. μερίδια αγοράς) και ποιοτικά κριτήρια που συνδέονται με 

οικονομικούς και γεωγραφικούς παράγοντες:  

 Οικονομικοί Παράγοντες 

• Χαρακτηριστικά του πληθυσμού: αριθμός κατοίκων, πληθυσμιακή μεταβολή, σύνθε-

ση πληθυσμού, εισόδημα ανά νοικοκυριό, απασχόληση, οικοδομική δραστηριότητα και 

άλλα στοιχεία που θα αξιολογηθούν για την εκτίμηση της ζήτησης για καταθέσεις και 

άλλες τραπεζικές εργασίες (π.χ. στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια). 

•  Εμπορική δραστηριότητα: χωροθέτηση της εμπορικής ζώνης, λειτουργία ως εμπο-

ρικό κέντρο τοπικής ή εμπορικής εμβέλειας, εκτίμηση κύκλου εργασιών και άλλα 

στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της ζήτησης για σχετικές τραπεζι-

κές εργασίες (π.χ. λογαριασμοί όψεως, χρηματοδότηση πωλήσεων κ.α.). 

•  Βιομηχανική – Βιοτεχνική δραστηριότητα: αριθμός και κατάταξη μεταποιητικών ε-

πιχειρήσεων με βάση κύκλο εργασιών ή αριθμό απασχολούμενων, ώστε να εκτιμηθεί η 

ζήτηση σε αντίστοιχα τραπεζικά προϊόντα (π.χ. λογαριασμοί όψεως, επιχειρηματικά 

δάνεια, ανάληψη μισθοδοσίας επιχειρήσεων κ.α.). 

• Τραπεζικός ανταγωνισμός: καταγράφεται ο υφιστάμενος ανταγωνισμός και αναλύε-

ται μέσω της μεθοδολογίας SWOT2, ώστε να προκύψει το επίπεδο του ανταγωνισμού 

στην περιοχή και να αξιολογηθεί η δυνατότητα διείσδυσης της νέας τράπεζας στην το-

πική αγορά. 

                                                 
2 SWOT, strengths, weaknesses, opportunities, threats 
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 Γεωγραφικοί Παράγοντες 

• Πρόσβαση: αφορά στη δυνατότητα στάθμευσης, στην ευκολία εισόδου και εξόδου 

από το κατάστημα, στην ευκολία πρόσβασης γενικότερα (π.χ. κυκλοφοριακή συμφό-

ρηση, ύπαρξη πεζοδρόμου, κ.α.), ύπαρξη δικτύων μεταφοράς. 

• Προβολή: να είναι σε κεντρικό σημείο ώστε να διασφαλίζεται ο εντοπισμός του και 

από τους διερχόμενους και να υπάρχει η κατάλληλη σήμανση. 

• Θέση του ανταγωνισμού: είναι σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση της θέσης του 

νέου καταστήματος 

• Εγγύτητα σε δημόσια μέσα μεταφοράς: αφορά κυρίως στην χωροθέτηση του κατα-

στήματος κοντά σε στάση λεωφορείων ή άλλου μέσου (π.χ. μετρό) καθώς έτσι αυξάνε-

ται η κυκλοφορία διερχομένων από το Κατάστημα. 

Οι πιο πρόσφατες θεωρίες χωροθέτησης, εκτός από τα προαναφερθέντα, περιλαμβάνουν τη 

χρήση ποιοτικών κριτηρίων που οδήγησαν στη θέσπιση δύο νέων προσεγγίσεων: αυτήν του 

zoning και του hub and spoke.  

Και οι δύο αυτές προσεγγίσεις άπτονται του τρόπου λειτουργίας του τραπεζικού καταστήμα-

τος, καθώς στο zoning το Κατάστημα διαχωρίζεται σε διακριτές ζώνες συναλλαγών όπου ε-

κτελούνται όλες οι εργασίες μιας συγκεκριμένης προϊοντικής κατηγορίας π.χ. καταναλωτική 

πίστη. Ευνόητο είναι ότι αυτή η πρακτική αυξάνει την ευελιξία των τραπεζών καθώς μπορούν 

να χωροθετήσουν Μονάδες που να προσφέρουν το κατάλληλο μίγμα εργασιών / προϊόντων με 

βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς. 

Η πρακτική του hub and spoke προϋποθέτει την ίδρυση ενός κύριου τραπεζικού καταστήματος 

που θα προσφέρει πλήρη τραπεζική εξυπηρέτηση (όλες τις προϊοντικές κατηγορίες) και την 

περιμετρική χωροθέτηση κάποιων δορυφορικών καταστημάτων (4-8 Μονάδες) που προσφέ-

ρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής (π.χ. υπηρεσίες 

για φοιτητές, συνταξιούχους κ.α.). 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι οι αποφάσεις ανάπτυξης του τραπεζικού δικτύου και χωρο-

θέτησης των Μονάδων, πρέπει να στηρίζονται σε μοντέλα τα οποία αναγνωρίζουν τη δυναμική 

φύση του εξωτερικού περιβάλλοντος και την επίδραση που αυτό ασκεί στη διαμόρφωση της 

ζήτησης για το δεδομένο προϊοντικό μίγμα κάθε τραπεζικής Μονάδας. Επομένως το ζητούμε-

νο είναι ο σχεδιασμός πολυμεταβλητών μοντέλων που θα απεικονίζουν πειστικά τους μηχανι-

σμούς ζήτησης των τραπεζικών υπηρεσιών. 
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Παρόλα αυτά το πρόβλημα της ανάπτυξης και χωροθέτησης των τραπεζικών καταστημάτων 

εξακολουθεί να ισχύει, παρά τη μεγάλη πρόοδο που έχει συντελεσθεί με τη χρήση των μοντέ-

λων που έχουν αναπτυχθεί και τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Πίνακας 14 : Συγκριτικός πίνακας μοντέλων χωροθέτησης 
Μέθοδος Περιγραφή Πλεονεκτήματα Περιορισμοί 

Μοντέλα 
βαρύτητας 

Νόμος του Reilly, 
Ba/Bb= [(Pa/Pb)N]/[(Db/Da)N] 

Σχετικά απλό. 
Αξιολογεί την επίδραση 
των γειτονικών καταστη-
μάτων 

Δεν αξιολογεί την ευκολία 
πρόσβασης, ως διάφορη της 
απόστασης. 
Αγνοεί τον παράγοντα αφοσί-
ωσης της πελατείας. 

Χωροταξικά 
Μοντέλα 

Εκτίμηση της δυναμικότητας της 
περιοχής. 
Εκτίμηση του μεριδίου αγοράς. 

Εντοπίζει «προνομιακές» 
περιοχές, κατόπιν έρευ-
νας. 
Κατάλληλο για την κατά 
τόπους ανάπτυξη του δι-
κτύου 

Μακρά διαδικασία λήψης α-
πόφασης. 
Ακατάλληλο για ανάπτυξη 
δικτύου σε εθνικό επίπεδο. 

Διμεταβλητά 
Μοντέλα 

Χρήση αλγορίθμου Η/Υ για την 
εύρεση του min χρόνου μεταξύ των 
κομβικών σημείων της περιοχής και 
των θέσεων των τραπεζών. 
Εκτίμηση του μεριδίου αγοράς με 
βάση τη φθίνουσα καμπύλη από-
στασης. 

Υπολογίζει τον χρόνο 
πρόσβασης παρά την α-
πόσταση καθαυτή. 

Ασαφής τρόπος εκτίμησης του 
μεριδίου αγοράς. 
Δεν προσμετρά ευκρινώς την 
επίδραση του ανταγωνισμού. 

Μοντέλα 
παλινδρόμη-
σης 

Y= a+b1x1+b2x2+… bnxn, όπου Υ η 
εξαρτημένη μεταβλητής (π.χ. κατα-
θέσεις) και x1,2…n οι ανεξάρτητες 
μεταβλητές που έχουν σχέσεις αιτί-
ου – αποτελέσματος (π.χ. εισόδημα 
ανά νοικοκυριό, θέσεις εργασίας 
κατ/τος, κ.α.) 

Αποδίδει ευκρινώς τη 
δυναμική σχέση του εξω-
τερικού περιβάλλοντος με 
τις εργασίες  του Κατ/τος. 
Ευκολία χρήσης έτοιμων 
στατιστικών πακέτων. 

Ανάγκη μεγάλου αριθμού πα-
ρατηρήσεων και εξισώσεων 
(βαθμοί ελευθερίας). 
Το πρόβλημα της πολυσυγ-
γραμικότητας. 
Τα κριτήρια αξιολόγησης μια 
τραπεζικής Μονάδας δεν είναι 
απλά. 
Αμφισβητούμενη «προβλεπτι-
κή» αξία των ανεξάρτητων 
μεταβλητών. 

Πηγή:  McGoldrick P J, Greenland S J (1994) 

1.4.2 ΠΙΟ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Η μελέτη της αξιολόγησης της ανάπτυξης ενός τραπεζικού δικτύου είναι δισδιάστατη και αφο-

ρά στα εξής:  

στη μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους καταστημάτων, κάτι 

που στη σύγχρονη βιβλιογραφία αντιμετωπίζεται με πληθώρα μεθόδων όπως η Data 

Envelopment Analysis (D.E.A). Σχετικές μελέτες έχουν καταγραφεί από τους Sherman and 

Gold (1985), Vassiloglou and Giokas (1990), Banker and Thrall (1992), Allen and Rai (1996), 

Golany and Storbeck (1999), Thanassoulis (1999) and Zenios κ.α. (1999). 
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στο σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού δικτύου καταστημάτων προσδιορίζοντας τον άριστο α-

ριθμό και την τοποθεσία των τραπεζικών καταστημάτων που θα λειτουργούν σε μια συγκεκρι-

μένη αγορά (π.χ. ελληνική). Παρότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας στρατηγικό 

θέμα, μέχρι σήμερα δεν έχει μελετηθεί επαρκώς για τα τραπεζικά ιδρύματα, γεγονός που αυ-

ξάνει την αξία της παρούσας μελέτης. Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με την έλλειψη που διαπι-

στώνεται για τον τραπεζικό κλάδο, έχουν καταγραφεί σχετικές μελέτες που αφορούν στον 

προσδιορισμό του άριστου αριθμού Μονάδων για περιπτώσεις αστυνομικών και πυροσβεστι-

κών τμημάτων, κ.α. (Swersey 1996, Dimopoulou and Gianikos 2001).  

Επιπλέον σημειώνεται ότι μελέτες σχετικά με το θέμα της επιλογής θέσης για καταστήματα 

λιανικού εμπορίου έχουν γίνει από τους Graig,Ghosch and McLafferty (1984), Schmener 

(1982), Ghosh and Harche (1993).  

Σε ορισμένες μελέτες που αφορούν στην αποτελεσματικότητα των τραπεζικών καταστημάτων 

π.χ. Boufounou (1995), γίνεται αναφορά σε θέματα αξιολόγησης της επιλογής της θέσης του 

τραπεζικού καταστήματος. Ειδικότερα στη μελέτη της αναφέρεται στην επίδραση διαφόρων 

εξωγενών παραγόντων (π.χ. εμπορικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά περιοχής, ανταγωνι-

σμός, δημογραφικά χαρακτηριστικά πληθυσμού, κ.α.) που σχετίζονται με  την επιλογή θέσης 

του καταστήματος ως προσδιοριστικού παράγοντα της συνολικής απόδοσής του. Πιο κοντά 

στο θέμα του σχεδιασμού ενός αποτελεσματικού δικτύου καταστημάτων έρχεται η μελέτη των 

Miliotis, Dimopoulou and Giannikos (2002) στην οποία συνδυάζονται μοντέλα μαθηματικού 

προγραμματισμού με συστήματα GIS, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το θέμα σε επίπεδο πο-

λυπεριφερειακής αγοράς. Ειδικότερα το πρόβλημα του σχεδιασμού του τραπεζικού δικτύου 

αντιμετωπίσθηκε τόσο σε ενδοπεριφερειακό όσο και σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Στην πρώτη 

περίπτωση χωρίσθηκε το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής σε περιφέρειες οι οποίες κατατά-

χθηκαν ανάλογα με το βαθμό ανάγκης τραπεζικής κάλυψης από καταστήματα. Στη δεύτερη 

περίπτωση η κάθε περιφέρεια διαιρέθηκε σε υποαγορές που αντανακλούν τις τυχόν δημογρα-

φικές και οικονομικές διαφορές που εντοπίζονται στο εσωτερικό της κάθε περιφέρειας, προ-

κειμένου να προσδιορισθεί η τοπική ζήτηση τραπεζικών εργασιών ανά περιοχή.   

Σε μια άλλη μελέτη οι Ioannou, Karakerezis and Mavri (2002) εξετάζουν την περίπτωση της 

αναδιάρθρωσης ενός ήδη αναπτυγμένου δικτύου τραπεζικών καταστημάτων,  έτσι ώστε να 

αντανακλώνται οι αλλαγές στο περιβάλλον της αγοράς, στο εσωτερικό περιβάλλον της τράπε-

ζας και σε στρατηγικές επιλογές. Η προτεινόμενη διαδικασία «αριστοποίησης» του μεγέθους 
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του δικτύου και του προσφερόμενου μίγματος τραπεζικών υπηρεσιών από κάθε κατάστημα 

γίνεται μέσα από μια συνδυασμένη εφαρμογή τεχνικών γραμμικού προγραμματισμού και δια-

δοχικών πολλαπλών γραμμικών παλινδρομήσεων που στοχεύουν στον εντοπισμό των κρισιμό-

τερων παραμέτρων που επιδρούν στην απόδοση των καταστημάτων.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των ερευνών αφορούν στην:  

• αξιολόγηση ενός υφιστάμενου δικτύου τραπεζικών καταστημάτων,  

• στην πρόγνωση των κυριότερων μεγεθών που σχετίζονται με την απόδοση των καταστη-

μάτων,  

• στον εντοπισμό των παραμέτρων (εξωγενών και άλλων) που επιδρούν στα διάφορα πρότυ-

πα μέτρησης της απόδοσης των καταστημάτων  

και πολύ λίγες έως ελάχιστες είναι οι μελέτες που διερευνούν το θέμα του εντοπισμού ενός 

«επιθυμητού» συνολικού αριθμού καταστημάτων, κάτι που αποτελεί αντικείμενο της πα-

ρούσας μελέτης. 

1.5. H ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑ-

ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙ-

ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, όπως και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, την τελευταία 

10ετία έχει οδηγηθεί σε μια ραγδαία μεταβολή της μορφής του θεσμικού πλαισίου μέσα στο 

οποίο λειτουργεί αλλά και του ανταγωνιστικού του περιβάλλοντος. Οι αλλαγές αυτές που σχε-

τίζονται με την ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού μας συστήματος και την ένταξη της χώρας μας 

στην Ο.Ν.Ε δημιουργούν πιεστικότατες ανάγκες ορθολογισμού του δικτύου των Τραπεζών 

που λειτουργούν τόσο στη χώρα μας όσο και στις γειτονικές Βαλκανικές χώρες, όπου αρκετά 

ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα αναπτύσσουν τα δίκτυά τους. 

Στα πλαίσια αυτά, η ανάγκη ορθολογικοποίησης των δικτύων των τραπεζικών ιδρυμάτων προ-

ϋποθέτει την εξής τριπλή αξιολόγηση: του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων, της χωρο-

ταξικής τους διάρθρωσης, και του κατάλληλου μίγματος εργασιών που καθένα από αυτά θα 

πρέπει να προσφέρει στην περιοχή δράσης του.  

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, σύμφωνα με τους Chelst, Schultz, Sanghvi 

(1988), η Διοίκηση της Τράπεζας θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:  

• Να ορίσει μία ή περισσότερες μεθόδους μέτρησης της απόδοσης των Καταστημάτων 
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• Να αξιολογήσει το υπάρχον δίκτυο Καταστημάτων  

• Να εκτιμήσει τη σημερινή και μελλοντική δυναμικότητα των περιοχών όπου αναπτύσσεται 

το δίκτυο της Τράπεζας. 

• Να εναρμονίσει τη μορφή του δικτύου της, ανάλογα με τα είδη και τη μορφή του ανταγω-

νισμού που αντιμετωπίζει  

• Να αναπτύξει μια αξιόπιστη, συνεχή και ευέλικτη διαδικασία η οποία θα αξιολογεί την υ-

φιστάμενη κατάσταση και θα προτείνει εναλλακτικά σχέδια αναδιάρθρωσης του δικτύου 

τους (φυσικού και μη), υποστηριζόμενα από αντίστοιχα προγράμματα μάρκετινγκ 

• Να θεσπίσει ένα σύστημα μέτρησης της αποδοτικότητας των Μονάδων και παρακολούθη-

σης των εργασιών τους, ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτηση διορθωτικών κινήσεων με αντί-

στοιχη αναπροσαρμογή των μακρόχρονων στρατηγικών σχεδίων τους. 

Στην ενότητα αυτή αφού γίνει μια εκτενής βιβλιογραφική αναφορά στο θέμα της μέτρησης της 

απόδοσης των Τραπεζικών Καταστημάτων, θα παρουσιασθεί μια πρακτική εφαρμογή που έχει 

υιοθετηθεί από μεγάλη ελληνική Τράπεζα προκειμένου η Διοίκηση να αξιολογεί το δίκτυο των 

Καταστημάτων της και να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του υφιστάμενου δι-

κτύου των καταστημάτων της.  

Ως διαχείριση του υφιστάμενου δικτύου εννοείται το όλο πλέγμα των αποφάσεων που σχετίζο-

νται με τα παρακάτω: 

• αλλαγή μορφής λειτουργίας του Καταστήματος 

• παύση λειτουργίας του Καταστήματος 

• μεταστέγαση του Καταστήματος σε άλλη περιοχή 

• συγχώνευση του Καταστήματος με άλλη Μονάδα στην ίδια περιοχή 

• αλλαγή του μείγματος μάρκετινγκ που προσφέρει το Κατάστημα κ.α. 

• τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω στην παρουσίαση της πρακτικής εφαρμογής. 

1.5.1 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Είναι σαφές ότι το απόλυτο μέσο μέτρησης της απόδοσης, σε επίπεδο Τράπεζας, είναι η από-

δοση της μετοχής της καθώς αυτό υποδεικνύει το αξίωμα της μεγιστοποίησης του πλούτου των 

μετόχων. Όμως εδώ θα επικεντρωθούμε στο επίπεδο του τραπεζικού καταστήματος και του 

τρόπου που μετράται η απόδοσή του. Οι κυριότερες μέθοδοι προσδιορισμού της απόδοσης εί-

ναι οι εξής:  
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• Α) με τη χρήση δεικτών και πληροφόρησης που παρέχει η Διοικητική Λογιστική 

• Β) με τη χρήση οικονομετρικών μοντέλων, κυρίως πολλαπλής παλινδρόμησης όπου έχουν 

χρησιμοποιηθεί ως ανεξάρτητες μεταβλητές ο πληθυσμός της περιοχής δράσης, δημογρα-

φικά στοιχεία, το εισόδημα των νοικοκυριών, η ύπαρξη θέσης στάθμευσης, ο ανταγωνι-

σμός, κ.α. ενώ ως παραδείγματα εξαρτημένων μεταβλητών (δηλ μετρήσεων της απόδοσης) 

έχουν καταγραφεί το ύψος των καταθέσεων, ο αριθμός των τρεχούμενων λογαριασμών, τα 

καθαρά επιτοκιακά κέρδη, κ.α. 

Παρακάτω γίνεται εκτενής αναφορά στη σχετική βιβλιογραφία για τις δύο αυτές βασικές κα-

τηγορίες των μεθόδων προσδιορισμού της απόδοσης των καταστημάτων μιας Τράπεζας. 

α. Μέθοδοι προσδιορισμού μέσω διοικητικής λογιστικής  

Σύμφωνα με τον Pisa (1981) η προσέγγιση της Διοικητικής Λογιστικής στον προσδιορισμό της 

απόδοσης των καταστημάτων, ξεκινάει με τον εντοπισμό των αδυναμιών άλλων παραδοσια-

κών μεθόδων όπως είναι το θέμα του επιμερισμού των εσόδων και εξόδων στα Καταστήματα. 

Η βασική αρχή είναι ότι πηγή της κερδοφορίας είναι ο πελάτης και επομένως θα πρέπει να γί-

νει η κατανομή τους στα επί μέρους κέντρα ευθύνης (π.χ. κόστους, κέρδους). Κατόπιν θα πρέ-

πει να εκτιμηθεί το κέρδος ανά κέντρο από την εξυπηρέτησή τους, υπολογίζοντας το κόστος 

των διενεργούμενων συναλλαγών. Σύμφωνα με τον Pisa (1981), η κερδοφορία του πελάτη ορί-

ζεται σαν τη διαφορά του ποσού χρέωσης του πελάτη για μια υπηρεσία και του μέσου κόστους 

παροχής αυτής της υπηρεσίας. 

Ένας άλλος ερευνητής, ο Thygerson (1991), εργάσθηκε επάνω στη δημιουργία ενός μοντέλου 

κερδοφορίας Καταστήματος και κατέληξε στην παρακάτω εξίσωση (ταυτότητα): 

BTCBFCBOIBSITBP −++=  

όπου, 

TBP=. Συνολικά κέρδη καταστήματος (total branch profits) 

BSI= Έσοδα που προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών σε άλλες Μονάδες της Τράπεζας 

(branch servicing income) 

BOI=. Προμήθειες και άλλες χρεώσεις (μη επιτοκιακής μορφής) καθώς και η παρούσα αξία 

των επιτοκιακών ωφελειών που προκύπτουν από τη διαφορά στα επιτόκια άλλων εναλλακτι-

κών πηγών κεφαλαίων με αυτά των καταθέσεων (branch origination income)  
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BFC= Μη επιτοκιακά έσοδα (branch fee and commission income) 

BTC= Άμεσα κόστη του καταστήματος ανά λογαριασμό ή ανά πελάτη (branch total costs) 

Μια άλλη προσέγγιση είναι αυτή των Smith III and Schweikart (1992), οι οποίοι προσπαθούν 

να μετρήσουν το ποσό των κερδών που είναι ελέγξιμο από το ίδιο το κατάστημα και χρησιμο-

ποιούν την έννοια του περιθωρίου συνεισφοράς που στηρίζεται στα άμεσα κόστη και άμεσα 

έσοδα. Ετσι κεφάλαια αναξιοποίητα που πηγαίνουν στα κεντρικά της Τράπεζας, αποτελούν 

πηγή εισοδήματος για το κατάστημα, όμως τίθεται το ερώτημα των «σωστών» μεταβιβαστι-

κών τιμών (transfer prices) που θα πρέπει να χρεωθούν. Η πρόταση των ερευνητών είναι το 

μεταβιβαστικό επιτόκιο να είναι ο μέσος όρος του κόστους των βραχυπρόθεσμων και μακρο-

πρόθεσμων κεφαλαίων του καταστήματος προσαυξημένος κατά 1%. Ο κίνδυνος είναι για τα 

καταστήματα να ξεπεράσουν τα επιτρεπόμενα όρια δανεισμού και για αυτό όταν ο λόγος δα-

νείων προς καταθέσεις πλησιάζει τη μονάδα τότε τα έσοδα από τις μεταβιβαστικές τιμές θα 

αυξάνονται προκειμένου να συγκρατείται ο υπερ-δανεισμός. 

Τέλος σύμφωνα με τους ίδιους ερευνητές είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται το ιδιαίτερο 

κόστος κεφαλαίου της κάθε Μονάδας κατά την αξιολόγηση της απόδοσής της. Από την άλλη 

τα έξοδα μάρκετινγκ και τα διοικητικά έξοδα δεν θάπρεπε να επιρρίπτονται στο κατάστημα 

καθώς δεν μπορούν να απομονωθούν τα οφέλη που προκύπτουν για το συγκεκριμένο κατά-

στημα και δεν είναι ελέγξιμα από αυτό. 

Μια σημαντική μελέτη που ξεφεύγει από τη μεθοδολογία της Διοικητικής Λογιστικής είναι 

αυτή των McDonnel and Rubin (1991) και αφορά στην ανάπτυξη ενός συστήματος μέτρησης 

της απόδοσης των τραπεζικών καταστημάτων. Το πρώτο στάδιο είναι ο εντοπισμός των σημα-

ντικότερων παραγόντων επιτυχίας (KSF3) της Τράπεζας και κατόπιν μετράται η συνεισφορά 

της κάθε Μονάδας μέσω των εργασιών που παράγει, στη συνολική επιτυχία της Τράπεζας. Ει-

δικότερα οι παραπάνω εντόπισαν τέσσερις (4) «κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας»: 

• διανομή και ποιότητα υπηρεσιών 

• πωλήσεις (αύξηση των δανείων και καταθετικών κεφαλαίων) 

• έλεγχο κόστους (παραγωγικότητα) 

• έλεγχο των ζημιών  

                                                 
3 KSF, key success factors 
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Το δεύτερο στάδιο είναι η θεσμοθέτηση μεθόδων μέτρησης και διαχρονικής παρακολούθησης 

της απόδοσης αλλά και ανταμοιβής εκείνων των Μονάδων που συμβάλουν θετικά στην επί-

τευξη των στόχων της τράπεζας. 

β. Μέθοδοι προσδιορισμού μέσω οικονομετρικών μοντέλων 

Μια μελέτη του Heald (1972) ήταν που προσπάθησε να εκτιμήσει ην απόδοση του καταστή-

ματος με τη χρήση πολλαπλών παλινδρομήσεων, καθώς ήδη είχε εφαρμοστεί η μέθοδος αυτή 

σε σουπερμάρκετς και σε άλλα εμπορικά καταστήματα. Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:  

• ορίζεται πρώτα η περιοχή δράσης του Καταστήματος 

• συλλέγονται στοιχεία για τις μεταβλητές που συνεισφέρουν στην απόδοση της Μονάδας  

• οι μεταβλητές αυτές συνήθως χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: εσωτερικού περιβάλλοντος 

(π.χ. διευθυντικές ικανότητες), εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. ύπαρξη θέσεων στάθμευ-

σης), δημογραφικού περιβάλλοντος (π.χ. πληθυσμός περιοχής δράσης) 

• με τη μέθοδο της βηματικής παλινδρόμησης (stepwise regression) μειώνεται ο αριθμός των 

ανεξάρτητων μεταβλητών που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή (απόδοση καταστή-

ματος) και ο στόχος είναι να καταλήξουμε σε μια τελική εξίσωση παλινδρόμησης, με υψη-

λό συντελεστή προσδιορισμού (R2 ) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας του Heald (1972)  

Πίνακας 15: Τυπικοί συντελεστές παλινδρόμησης για προσδιορισμό της απόδοσης τραπε-
ζικών καταστημάτων 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΝΤ/ΤΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡ/ΣΗΣ (000) 
Τετραγωνικά μέτρα καταστήματος 0,063 
Αριθμός εμπορικών καταστημάτων 10 
Ποσοστό πληθυσμού μεσαίας και άνω κοινωνικής τάξης 3,500 
Δυνατότητα στάθμευσης (από καθόλου=0 έως άριστα=4) 34 
Αριθμός Ανταγωνιστών  -5 
Πληθυσμός περιοχής δράσης  0,002 
R2   = 0,880 
Πηγή:  Heald G.I. (1972, σελ 451) 

Μερικά πρακτικά συμπεράσματα από την παραπάνω εξίσωση είναι τα εξής: 

• μια αύξηση κατά 100 τ.μ. της επιφάνειας του καταστήματος θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

αύξηση των ετήσιων εσόδων κατά 6.300€ 

• αύξηση του πληθυσμού κατά 1.000 κατοίκους θα είχε σαν πιθανό αποτέλεσμα την αύξηση 

των ετήσιων εσόδων κατά 2.000€ 

• αύξηση των ανταγωνιστών έστω κατά ένα, πιθανά θα οδηγήσει σε μείωση ετήσιων εσόδων 

κατά 5.000€ 
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Μια άλλη μελέτη του Clawson (1974), αφορά στον προσδιορισμό της απόδοσης τραπεζικών 

καταστημάτων (καταθέσεις και χορηγήσεις) μέσω του υπολογισμού των καθαρών επιτοκιακών 

κερδών, με τη χρήση μοντέλων παλινδρόμησης. Το εν λόγω μοντέλο αποτυπώνεται γραφικά 

ως εξής: 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 : Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των Καταστημάτων σε Κα-
ταθέσεις και Χορηγήσεις  
 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή:  Clawson C.J. (1974, σελ. 9) 

Ως ανεξάρτητες μεταβλητές αναφέρονται ενδεικτικά τα εξής: 

• Δημογραφικά χαρακτηριστικά πληθυσμού: ποσοστό ενοικιαζόμενων κατοικιών, εισόδημα 

ανά νοικοκυριό, ποσοστό πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 45-64. 

• Χαρακτηριστικά ανταγωνισμού: αριθμό τραπεζικών μονάδων, αριθμό άλλων συναφών 

χρηματοοικονομικών επιχ/εων, το μέσο επιτοκιακό κέρδος των ανταγωνιστικών επιχ/εων 

(χωρίς να διευκρινίζεται πως θα εκτιμηθεί αυτό) 

• Χαρακτηριστικά του Καταστήματος: τοποθεσία εντός εμπορικού κέντρου, χρόνος λειτουρ-

γίας, δυνατότητα στάθμευσης. 

Με τη χρήση της μεθόδου της βηματικής παλινδρόμησης (stepwise regression), εντοπίσθηκαν 

10 ανεξάρτητες μεταβλητές που εξηγούν τη μεταβολή των καθαρών επτοκιακών κερδών (ε-

ξαρτημένη μεταβλητή)  και οι οποίες εντάσσονται στις παρακάτω 3 κατηγορίες: 

• μεταβλητές χαρακτηριστικών του ανταγωνισμού που εξηγούν το 52% 

• μεταβλητές χαρακτηριστικών του πληθυσμού που εξηγούν το 21,9% 

• μεταβλητές χαρακτηριστικών του Καταστήματος που εξηγούν το 17,6% 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά πληθυσμού περιοχής δράσης Καταστήματος 

Τοπικός Ανταγωνισμός Χαρακτηριστικά Καταστήματος 

Καθαρά Επιτοκιακά Κέρδη ανά Κατάστημα 
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Παρόλα αυτά η μελέτη του Clawson  έχει υποστεί κριτική από τους Alpert and Bibb (1974), 

ότι οι συντελεστές διακύμανσης είναι υπερεκτιμημένοι, εξαιτίας του χαμηλού δείκτη αριθμός 

παρατηρήσεων προς αριθμό μεταβλητών. 

Οι Doyle, Fenwick and Savage (1981), χρησιμοποιούν παρόμοιο μοντέλο για να προσδιορί-

σουν τους κυριότερους παράγοντες απόδοσης των Καταστημάτων και να βοηθήσουν στην επι-

λογή θέσης για τα νέα καταστήματα, ανάλογα με τη δυναμικότητα της περιοχής. Η μελέτη 

τους αφορά μια περιφερειακή Τράπεζα 180 καταστημάτων. Σημειώνεται ότι και το μοντέλο 

του Clawson μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά περίπτωση για την επιλογή θέσης του καταστή-

ματος, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των περιοχών που εξετάζονται.  

Η θεωρητική προσέγγιση του μοντέλου τους αποτυπώνεται γραφικά ως εξής:  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Προσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας Καταστημάτων 
 

 

 

 

 

 

 

 
Πηγή: Doyle, Fenwick and Savage (1981, σελ. 107) 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιεί εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες και α-

ναφέρονται ενδεικτικά οι εξής: 

• Χαρακτηριστικά περιοχής Δράσης: ποσοστό αυτοαπασχολούμενων, ποσοστό πληθυσμού 

άνω των 65 ετών 

• Χαρακτηριστικά θέσης: αριθμός μεγάλων εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων 

• Χαρακτηριστικά Καταστήματος: έτη λειτουργίας, αριθμός προσωπικού 

• Χαρακτηριστικά ανταγωνισμού: αριθμός ανταγωνιστικών καταστημάτων τραπεζών και 

άλλων χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 

Χαρακτηριστικά περιοχής Δράσης 

Χαρακτηριστικά Καταστήματος ΑΠΟΔΟΣΗ Χαρακτηριστικά θέσης 

Χαρακτηριστικά ανταγωνισμού 
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Η μεθοδολογία τους, αφορά στην ανάπτυξη επιμέρους μοντέλων παλινδρόμησης με εξαρτημέ-

νη μεταβλητή την απόδοση του καταστήματος (branch performance) η οποία όμως λαμβάνει 

διαφορετικές μορφές προκειμένου να μετρηθεί: π.χ αριθμός τρεχούμενων λογαριασμών, μέσο 

υπόλοιπο τρεχούμενων λογαριασμών, ετήσιος αριθμός νέων προσωπικών δανείων, κ.α. Κατό-

πιν, από το συνολικό πληθυσμό των 180 Καταστημάτων δημιούργησαν δύο (2) ισάριθμα δείγ-

ματα προκειμένου να προσδιορισθούν με ποιο αξιόπιστο τρόπο οι συντελεστές της παλινδρό-

μησης για τις 13 ανεξάρτητες μεταβλητές του υποδείγματός τους. 

Οι  Doyle, Fenwick and Savage (1981) όπως και ο Clawson (!974), εκτιμούν ότι τα στοιχεία 

(οικονομικά, δημογραφικά, κ.α.) που συλλέγονται από μια καινούργια περιοχή, όπου δεν υ-

πάρχει Κατάστημα, μπορούν να εισαχθούν σε μια εξίσωση παλινδρόμησης και να δώσουν μια 

μέτρηση του «δυναμικού» (potential) της περιοχής αυτής. Με την ίδια λογική, υποστηρίζουν, 

μπορεί να εκτιμηθεί το «δυναμικό» μια περιοχής όπου λειτουργεί ήδη Κατάστημα, εισάγοντας 

στοιχεία με βάση τα χαρακτηριστικά της περιοχής δράσης και του Καταστήματος, σε μια αντί-

στοιχη εξίσωση παλινδρόμησης. Κατ’αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει μια σύγκριση του «δυ-

ναμικού» της υπό εξέταση περιοχής με άλλες περιοχές όπου ήδη λειτουργούν καταστήματα, 

προκειμένου να αξιολογηθεί η ελκυστικότητα της νέας περιοχής. 

Παρατηρούμε εδώ ότι γίνεται μια συγκεχυμένη χρήση των όρων απόδοση καταστήματος 

(branch performance) και δυναμικότητα ή «δυναμικό» Καταστήματος (branch potential), όπου 

το μεν πρώτο έχει σχέση με τις επιτυγχανόμενες επιδόσεις της Μονάδας, το δε δεύτερο έχει 

σχέση με τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του Καταστήματος λόγω των χαρακτηριστι-

κών της περιοχής δράσης του.  

Αρκετοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν με την αξιολόγηση του «δυναμικού» της 

Μονάδας (branch potential) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην επιλογή θέσης εγκατάστα-

σης μιας Μονάδας.  

Οι Chelst, Schultz and Sanghvi (1988), υποστηρίζουν ότι το δυναμικό μια Μονάδας μπορεί να 

εκτιμηθεί με βάση τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού της περιοχής δράσης (εφόσον αυ-

τή καθορισθεί) και τα στοιχεία συναλλακτικής συμπεριφοράς του πληθυσμού (μέσω έρευνας) 

ή και εσωτερικών στοιχείων της Τράπεζας. 

Ο Soenen (1974) περιγράφει 3 μεθόδους για τον υπολογισμό του «δυναμικού» αποταμίευσης 

(deposit potential)μιας εξεταζόμενης περιοχής δράσης, υπονοώντας ότι αυτό περιγράφει και το 

συνολικό «δυναμικό» της υπό ίδρυση Μονάδας: 
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• η στατιστική μέθοδος, με την οποία εντοπίζονται, μέσω μιας παλινδρόμησης, οι μεταβλη-

τές που «ευθύνονται» για την επιτυχία μιας Μονάδας. Η εξίσωση αυτή μπορεί μετά να 

χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη των καταθετικών ποσών που θα προκύψουν για τη Μο-

νάδα από την εξεταζόμενη περιοχή. 

• η περιληπτική ή σχετική μέθοδος ,με την οποία εντοπίζεται το μέσο ετήσιο κατά κεφαλή ή 

ανά νοικοκυριό ποσό αποταμίευσης για την ευρύτερη περιοχή όπου πρόκειται να εγκατα-

σταθεί η νέα Μονάδα. Στη συνέχεια υπολογίζεται το «δυναμικό» αποταμίευσης, πολλα-

πλασιάζοντας το μέσο ετήσιο ποσό αποταμίευσης με τον πληθυσμό της περιοχής δράσης. 

• η μέθοδος ανάλυσης της αγοράς κατά τύπο καταθέσεων, όπου προσδιορίζονται κατά ομά-

δες οι καταθέσεις προσώπων, εμπορικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς και δημό-

σιων οργανισμών και μετά αθροίζονται. Τα παραπάνω υπολογίζονται μέσω συνεντεύξεων 

με τους εμπλεκόμενους φορείς της περιοχής και προφανώς στηρίζονται σε εκτιμήσεις. 

Μια πιο δομημένη μέθοδος εκτίμησης του «δυναμικού» αποταμίευσης είναι αυτή που χρησι-

μοποιείται από την Αμερικανική Ενωση Τραπεζιτών (American Bankers Association, 1965) τα 

στάδια της οποίας είναι τα εξής: 

• προσδιορισμός αριθμού νοικοκυριών ανά εισοδηματική τάξη 

• υπολογισμός συνολικού αριθμού τραπεζικών λογαριασμών από κάθε εισοδηματική τάξη 

• υπολογισμός αποταμιευτικού «δυναμικού» για κάθε εισοδηματική τάξη (δηλ. πολλαπλασι-

ασμός του (2) με το εκτιμώμενο μέσο υπόλοιπο καταθέσεων ανά εισοδηματική τάξη) 

• πρόσθεση των παραπάνω για υπολογισμό καταθέσεων προθεσμίας και ταμιευτηρίου για 

όλη την περιοχή δράσης 

• προσδιορισμός του μεριδίου αγοράς των καταθέσεων της περιοχής, με βάση τον ανταγωνι-

σμό (Soenen 1974) 

Οι Olsen and Lord (1979) εξετάζουν 7 χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς τα οποία θεωρούν 

ως σημαντικά για τη μελλοντική απόδοση (δηλ. μέσο ημερήσιο υπόλοιπο τρεχούμενων λογα-

ριασμών καταθέσεων και ταμιευτηρίου) της υπό ίδρυση Μονάδας σε μια περιοχή.  Αυτά τα 7 

χαρακτηριστικά, χωρίζονται σε μεταβλητές ζήτησης και προσφοράς: 

• Μεταβλητές Ζήτησης 

• Αγοραστική δύναμη (αριθμός νοικοκυριών x μέσο ετήσιο εισόδημα) 

• Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 

• Αριθμός εμπορικών καταστημάτων (κάλυψη επιφάνειας σε τ.μ.) 
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• Μέσο ύψος ετήσιου εισοδήματος νοικοκυριού 

• Ποσοστό κατοικιών που είναι μισθωμένες (όχι ιδιόκτητες) 

• Μεταβλητές Προσφοράς 

• Ανταγωνισμός (αριθμός άλλων τραπεζών) 

• Ενδοτραπεζικός ανταγωνισμός (παρουσία άλλων Μονάδων της Τράπεζας) 

Οι Olsen and Lord (1979) εφάρμοσαν και αυτοί τη γνωστή μέθοδο της βηματικής παλινδρό-

μησης (stepwise regression) και εκπόνησαν δύο μοντέλα τα αποτελέσματα των οποίων παρου-

σιάζονται στον παρακάτω πίνακα 16. 

Πίνακας 16: Αποτελέσματα των βηματικών παλινδρομήσεων (stepwise regression) των 
χαρακτηριστικών τοπικής αγοράς  

ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΠΑΛΙΝΔΡ/ΣΗΣ R2 

Μέσο ύψος ετήσιου εισοδήματος νοικοκυ-
ριού 1,27 0,55 

Αριθμός εμπορικών καταστημάτων 0,23 0,72 

ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ανταγωνισμός -8,68 0,77 

Αγοραστική δύναμη 0,01 0,57 
Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 0,03 0,77 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ Ποσοστό κατοικιών που είναι μισθωμένες -1,29 0,81 
Πηγή: Olsen and Lord (1979, σελ. 108) 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα συμπεράσματα της ερευνάς τους: 

• Τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ύψους των τρεχούμενων λογαριασμών, 

εμφανίζει το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά νοικοκυριό και ακολουθείται από τον αριθμό των 

εμπορικών καταστημάτων 

• Το αρνητικό πρόσημο στη μεταβλητή του ανταγωνισμού, σημαίνει την αρνητική επίδραση 

στο ύψος των τρεχούμενων λογαριασμών, που είναι και ιδιαίτερα σημαντική 

• Αρνητική συσχέτιση εμφανίζεται και μεταξύ του ποσοστού των μισθωμένων κατοικιών και 

των λογαριασμών ταμιευτηρίου 

Σε μια άλλη μελέτη, ο Avkiran Necmi (1997) εξετάζει την επίδραση εξωγενών και ενδογενών 

παραγόντων δυναμικού (potential) στην απόδοση (performance) των Καταστημάτων. Βασικός 

άξονας της μελέτης του είναι η υπόθεση ότι η απόδοση των Καταστημάτων μιας Τράπεζες ε-

ξαρτάται από επιλεγμένες μεταβλητές που μετρούν τη δυναμικότητα της περιοχής δράσης και 

του ίδιου του Καταστήματος. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, οι Heald (1972), Clawson 

(1974), Soenen (1974)  Doyle κ.α. (1981),  Min (1989) αναφέρουν τον πληθυσμό μιας περιο-

χής, τον αριθμό των νοικοκυριών, των αριθμό των κατοίκων μεταξύ 45-64 ετών ως τους κυ-
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ριότερους παράγοντες δυναμικού (potential) που επηρεάζουν την επίδοση των τραπεζικών κα-

ταστημάτων. Άλλες μεταβλητές που προτείνονται από τους ερευνητές είναι οι ρυθμοί αύξησης 

του πληθυσμού (Soenen 1974, Min 1989),  το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά νοικοκυριό (Rose 

1986, Min 1989, Frerichs 1990). Σε κάποιες άλλες μελέτες (Clawson 1974, Soenen 1979), κα-

ταγράφονται ως μεταβλητές δυναμικότητας μιας περιοχής το ποσοστό των ενοικιαζόμενων 

κατοικιών και εντοπίζεται αρνητική συσχέτιση μεταξύ αυτού και του ύψους των Καταθέσεων 

που προσελκύει μένα Κατάστημα. Σε μια άλλη μελέτη ο Rose (1986) εντοπίζει αρνητική συ-

σχέτιση του ποσοστού των ενοικιαζόμενων κατοικιών με το ύψος των στεγαστικών δανείων 

ενός Καταστήματος.  

Είναι ενδιαφέρον ότι ο Avkiran (1997) σημειώνει πως δεν υπάρχει ομοφωνία των ερευνητών 

ως προς τον ορισμό της έννοιας «απόδοση Καταστημάτων» (branch performance) βλ. Speed, 

(1991, p. 115), στο άρθρο του οποίου ορίζεται ως η συνεισφορά του Καταστήματος στην επί-

τευξη των στόχων ( χρηματοοικονομικών και μάρκετινγκ) της Τράπεζας. Αντίστοιχα ως δυνα-

μικό (potential) ορίζεται η δυνατότητα του Κατ/τος να προσελκύσει παραγωγικές εργασίες 

λιανικής τραπεζικής, από την περιοχή δράσης του. 

Στη συγκεκριμένη μελέτη του ο Avkiran (1997) προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμέ-

νο σύστημα μέτρησης της απόδοσης των Καταστημάτων μιας Τράπεζας, συνδέοντας επιλεγ-

μένες μεταβλητές δυναμικού (π.χ. από στοιχεία δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά, μάρκε-

τινγκ, μάναντζμεντ, κ.α.) με επιλεγμένους δείκτες απόδοσης, όπως προκύπτουν από τη διεθνή 

βιβλιογραφία αλλά και από παρατηρήσεις για τον τραπεζικό κλάδο του ίδιου του ερευνητή  

Ειδικότερα, οι Mc Donnel and Rubin (1991) εντόπισαν την πώληση χορηγητικών προϊόντων 

και την προσέλκυση καταθέσεων, ως δύο κρίσιμους παράγοντες για την απόδοση των Κατα-

στημάτων. Άλλοι παρόμοιοι δείκτες είναι το μέσο υπόλοιπο καταθέσεων, ο αριθμός των νέων 

καταθετικών λογαριασμών, το μέσο υπόλοιπο δανείων, ο αριθμός των νέων λογαριασμών χο-

ρηγήσεων, αριθμός εγγυητικών επιστολών και τα μη επιτοκιακά έσοδα (προμήθειες).  

Η μεθοδολογία που ακολούθησε ο Avkiran (1997) είναι παρόμοια με αυτήν των Doyle et al. 

(1981) και  Olsen and Lord (1979), οι οποίοι  εξετάζουν διαφορετικές ομάδες παλινδρομήσεων 

μεταβάλλοντας κάθε φορά την εξαρτημένη μεταβλητή (απόδοση Κατ/των) προκειμένου να 

εντοπίσουν εκείνες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που παρουσιάζουν την καλύτερη συσχέτιση. 

Ειδικότερα ως δείκτες μέτρησης της απόδοσης των Καταστημάτων χρησιμοποιούνται κατά 

περίσταση οι εξής: μέσο υπόλοιπο τρεχούμενων λογαριασμών ή ταμιευτηρίου, μέσο υπόλοιπο 
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λογαριασμών όψεως, αριθμός νέων δανείων 12μήνου, αριθμός νέων καταθετικών λογαρια-

σμών 12μηνου κ.α. 

Ο Avkiran (1997) στη μελέτη του ξεκινάει με μια ομάδα 6 εναλλακτικών μορφών εξαρτημέ-

νων μεταβλητών (απόδοσης Κατ/των) και 91 αρχικές ανεξάρτητες μεταβλητές (δυναμικού) 

που μέσω διαδοχικών πολλαπλών παλινδρομήσεων (μέθοδος βηματικής παλινδρόμησης) κα-

ταλήγει στην εξέταση των πλέον ουσιαστικών μεταβλητών που είναι οι εξής: 

1. Μεταβλητές απόδοσης Καταστημάτων (εξαρτημένη μεταβλητή) 

o Συνολικό μέσο υπόλοιπο καταθέσεων Κατ/τος 

o Συνολικός αριθμός νέων καταθετικών λογαριασμών 

o Συνολικό μέσο υπόλοιπο χορηγήσεων Κατ/τος 

o Συνολικός αριθμός νέων δανειακών λογαριασμών 

o Συνολικός αριθμός νέων εγγυητικών επιστολών 

o Σύνολο μη επιτοκιακών εσόδων (προμήθειες) 

2. Μεταβλητές δυναμικού (ανεξάρτητες μεταβλητές) που χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

o Μεταβλητές δυναμικότητας περιοχής δράσης (εξωτερικό περιβάλλον)  

1. Αριθμός κατοίκων (άνω των 15 ετών) 

2. Ρυθμός μεταβολής πληθυσμού 

3. Μέσος όρος ηλικίας κατοίκων περιοχής (άνω των 15 ετών) 

4. Ποσοστό ενοικιαζόμενων κατοικιών 

5. Αριθμός επιχειρήσεων 

6. Παρουσία ανταγωνισμού (κατάταξη σε 3 κατηγορίες) 

o Μεταβλητές δυναμικότητας Καταστήματος (εσωτερικό περιβάλλον) 

1. Ευκολία πρόσβασης 

2. Αριθμός προσωπικού 

3. Ποιότητα εξυπηρέτησης 

4. Διοικητικές ικανότητες της Διεύθυνσης του Κατ/τος 
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5. Χρήση πληροφοριακών μοντέλων λήψης αποφάσεων  

6. Αποτελεσματική εφαρμογή μεθόδων βελτίωσης της απόδοσης των Κατ/των 

(benchmarking) 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης του Avkiran (1997) είναι τα εξής: 

• Ο αριθμός προσωπικού είναι η μεταβλητή δυναμικού η οποία κυριαρχεί και εξηγεί 

στον μεγαλύτερο βαθμό τις μεταβολές όλων των εναλλακτικών μορφών της απόδοσης 

των καταστημάτων και ως είναι αναμενόμενο σχετίζεται  με θετικό πρόσημο 

• Το μοντέλο του έχει υψηλή χρηστική αξία καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις 

Τράπεζες για να εκτιμηθεί η απόδοση των Καταστημάτων τους με βάση τις ισχύουσες 

μεταβλητές δυναμικού τόσο της περιοχής δράσης όσο και του ιδίου του Καταστήματος 

• Επιπλέον με βάση την προβλεπόμενη και την επιτευχθείσα  απόδοση των Καταστημά-

των η Τράπεζα μπορεί να εντοπίσει τις Μονάδες εκείνες που υποαποδίδουν και να 

προβεί σε κατάλληλες ενέργειες για την αναδιάρθρωση του δικτύου της.  

Όπως προκύπτει λοιπόν από τη μελέτη του ίδιου ερευνητή, το θέμα της αξιολόγησης της από-

δοσης των Καταστημάτων μιας Τράπεζας αγγίζει πολλές πτυχές (π.χ. χρηματοοικονομικές, 

μάναντζμεντ και μάρκετινγκ) καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά ως : 

• Μέσο επιβράβευσης και κινητοποίησης του προσωπικού των Καταστημάτων για την 

επίτευξη ακόμα καλύτερων επιδόσεων 

• Μέσο κατάταξης των Καταστημάτων και εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης της α-

πόδοσης των Καταστημάτων που υστερούν, εφόσον υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης 

στην περιοχή δράσης τους 

• Μέσο αναδιάρθρωσης της χωροθέτησης του δικτύου των Καταστημάτων της, καθώς 

για τις Μονάδες οι οποίες δεν αποδίδουν επαρκώς θα εξετάζεται η περίπτωση μεταστέ-

γασής τους σε άλλη περιοχή με υψηλότερες δυνατότητες. 

Σε συνέχεια των παραπάνω προτείνεται η μελλοντική διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης 

ενός εργαλείου διαχείρισης του δικτύου των Καταστημάτων μιας Τράπεζας μέσα από την συν-

δυασμένη χρήση συγκεκριμένων μεταβλητών δυναμικότητας και απόδοσης. Ειδικότερα προ-

τείνεται, με βάση επιλεγμένους δείκτες δυναμικότητας γεωγραφικών περιοχών (π.χ. Δήμων) 

και επιλεγμένων δεικτών απόδοσης Καταστημάτων (π.χ. δημιουργία ενός σύνθετου δείκτη) να 
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γίνει αξιολόγηση της χωροθέτησης των Καταστημάτων με βάση τη μεθοδολογία BCG 

mattrix., όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: προσαρμογή από το γνωστό πίνακα 2πλής εισόδου της BCG Boston Consulting Group 

1.5.2 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕ-

ΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κυριότερη δυσκολία στη μέτρηση της απόδοσης των Καταστημά-

των έγκειται στο γεγονός ότι τα περισσότερα στοιχεία των Τραπεζών, ήταν απολογιστικά και 

αφορούσαν την Τράπεζα, ως επιχείρηση στο σύνολό της, αφού το λογιστικό σύστημα ήταν 

προσανατολισμένα στην καταγραφή των λογιστικών εγγραφών ώστε να κατάρτισθούν και δη-

μοσιοποιηθούν οι προβλεπόμενες λογιστικές καταστάσεις (π.χ. Ισολογισμοί, Αποτελέσματα 

Χρήσης). 

Τα τελευταία χρόνια όμως με την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, την ευρύτερη χρή-

ση της τεχνολογίας και την ανάπτυξη συστημάτων που συνδέουν την αμοιβή του προσωπικού 

με την επίτευξη των στόχων των Καταστημάτων, έγινε εφικτή και αναγκαία ταυτόχρονα η πα-

ρακολούθηση της απόδοσης των Καταστημάτων, μέσω της εφαρμογής συστημάτων M.I.S 

(Management Information Systems). Είναι γεγονός πως οι ελληνικές Τράπεζες είχαν καθυστε-

ρήσει υπερβολικά στην εγκατάσταση παρόμοιων πληροφοριακών συστημάτων ικανών να πα-

ρέχουν στοχευμένη πληροφόρηση σε επίπεδο Καταστήματος και μόνο σχετικά πρόσφατα (τε-

λευταία 3-4 χρόνια) άρχισαν να χρησιμοποιούν  τα συστήματα M.I.S.  

Οι κυριότερες εφαρμογές αυτών των συστημάτων, σχετικά με τη Στρατηγική Ανάπτυξης Δι-

κτύου είναι οι παρακάτω: 

Περιοχή υψηλής 
δυναμικότητας 
Καταστήματα 
υψηλής επίδοσης 

Περιοχή χαμηλής 
δυναμικότητας 
Καταστήματα 
υψηλής επίδοσης 

Περιοχή υψηλής 
δυναμικότητας 
Καταστήματα χα-
μηλής επίδοσης 

Περιοχή χαμηλής 
δυναμικότητας 
Καταστήματα χα-
μηλής επίδοσης 
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υψηλή χαμηλή Επίδοση Καταστημάτων
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• Εργαλείο μέτρησης της απόδοσης των καταστημάτων και κατάταξης αυτών με βάση επι-

λεγμένα κριτήρια (π.χ. αποδοτικότητα, παραγωγικότητα, αποτελεσματικότητα, βαθμού ε-

πίτευξης στόχων πωλήσεων, κερδοφορία, κ.α.) 

• Εργαλείο benchmarking, δηλ εντοπισμού των Καταστημάτων «πρωταθλητών» (over per-

formers) και των καταστημάτων «ουραγών» (under performers) και ανάπτυξη ενός μηχα-

νισμού μεταφοράς τεχνογνωσίας και «καλών πρακτικών» (best practices) από τα πρώτα 

στα δεύτερα 

• Εργαλείο κινητοποίησης του προσωπικού, καθώς είναι εφικτή η παροχή επιπλέον αμοιβής 

(bonus), στο προσωπικό των Καταστημάτων που θεωρούνται ότι υπερ-αποδίδουν δηλ. ξε-

περνούν τους όποιους στόχους έχουν τεθεί από τη Διοίκη της Τράπεζας. 

• Εργαλείο διαχείρισης του δικτύου καθώς οι Μονάδες που υστερούν σημαντικά στην από-

δοση και μάλιστα για ένα συνεχόμενο χρονικό διάστημα (δηλ όχι περιστασιακά), αποτε-

λούν υποψήφια Καταστήματα για κλείσιμο, συγχώνευση, μετεγκατάσταση ή και αλλαγή 

μορφής λειτουργίας.  

Στην παρούσα φάση, σκόπιμο είναι να παρουσιάσουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο μέτρησης 

και αξιολόγησης της απόδοσης των Καταστημάτων (μέσω ενός συστήματος MIS), όπως ε-

φαρμόζεται σε Τράπεζα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις αρχές της Διοικητικής 

Λογιστικής. Προκειμένου δε να είναι κατανοητή η αξία και ο τρόπος λειτουργίας ενός τέτοιου 

συστήματος M.I.S θα πρέπει να εξηγηθεί σύντομα η οργανωτική δομή ενός τυπικού τραπεζι-

κού ιδρύματος. 

Οι περισσότερες Τράπεζες στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από μια προϊοντική οργανωτική δο-

μή, παρά την ανάπτυξη μιας σύγχρονης πελατοκεντρικής φιλοσοφίας στη δημιουργία και στη 

διάθεση των νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κυριότεροι τομείς δραστηριότη-

τας (lines of business- LOB) των περισσότερων ελληνικών τραπεζών είναι οι εξής: 

• Λιανική Τραπεζική: ο τομέας στον οποίο έχουν στραφεί όλες σχεδόν οι Τράπεζες λόγω 

των σημαντικότατων περιθωρίων ανάπτυξης που έχουν διαπιστωθεί. Αφορά την κάλυψη 

του συνόλου των τραπεζικών αναγκών (π.χ. αποταμιευτικές, καταναλωτικές, στεγαστικές) 

της ονομαζόμενης Λιανικής Πελατείας π.χ. Ιδιώτες, Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελμα-

τίες, Εμπόρους, Επιχειρηματίες (επαγγελματικά δάνεια) κ.α.  

• Επιχειρηματική Τραπεζική (και Ναυτιλιακά): ο τομέας που εξυπηρετεί τις μεγάλες επιχει-

ρήσεις και καλύπτει όλο το φάσμα των τραπεζικών τους αναγκών παρέχοντας εξειδικευμέ-
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νες υπηρεσίες και προϊόντα (π.χ. ομολογιακά δάνεια, hedging, κ.α.). Σε αυτόν τον τομέα 

εντάσσονται και οι εξειδικευμένες τραπεζικές εργασίες προς τη Ναυτιλία, κλάδο ιδιαίτερα 

δυναμικό στην Εθνική μας Οικονομία. 

• Επενδυτική Τραπεζική: ο τομέας που αφορά στη διαχείριση των κεφαλαίων είτε βραχυ-

πρόθεσμα (διαχείριση διαθεσίμων, διατραπεζική αγορά), είτε με ένα πιο μακροπρόθεσμο 

ορίζοντα (π.χ. κεφαλαιαγορά, ομολογιακή αγορά) και παράλληλα παρέχει συμβουλευτικές 

υπηρεσίες σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εισαχθούν στο χρηματιστήριο και αναλαμβά-

νει υπηρεσίες αναδοχής και θεματοφυλακής. 

•  Asset Management- Private Banking: είναι ο τομέας που αφορά την παροχή τραπεζικών 

υπηρεσιών υψηλότατου επιπέδου προς μια ειδική κατηγορία ιδιαίτερα εύπορων πελατών 

(affluent customers). Κοινός παρονομαστής είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (κινητών και ακινήτων), συμπεριλαμβανομένων και 

φοροτεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών. 

• Ασφάλειες: αποτελεί τομέα που τα τελευταία χρόνια αρχίζει να αναπτύσσεται έντονα λόγω 

των επερχόμενων αλλαγών στο ασφαλιστικό καθεστώς, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 

μια νέα σειρά προϊόντων και υπηρεσιών – τα τραπεζοασφαλιστικά- τα οποία  προκύπτουν 

από τη συνεργασία των Τραπεζών με τις Ασφαλιστικές εταιρείες που συνήθως ανήκουν 

στους Ομίλους τους.  

• Δραστηριότητες Εξωτερικού: είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές Τράπεζας 

στρέφονται όλο και περισσότερο στις αγορές των χωρών της Βαλκανικής και των πρώην 

Ανατολικοευρωπαϊκών χωρών αναπτύσσοντας τα δίκτυά τους είτε αυτόνομα είτε μέσω ε-

ξαγορών, προκειμένου να καρπωθούν την επερχόμενη ανάπτυξη της τραπεζικής αγοράς 

των προαναφερόμενων χωρών. 

• Τέλος το Δίκτυο Καταστημάτων Εσωτερικού αποτελεί έναν άλλο ζωτικής σημασίας τομέα 

δραστηριοποίησης, χωρίς τον οποίο η προσπάθεια προώθησης και διάθεσης ορισμένων 

από τα προαναφερθέντα προϊόντα θα ήταν ιδιαίτερα δυσχερής και αναποτελεσματική. 

Οι παραπάνω τομείς δραστηριότητας είναι κοινοί για την πλειοψηφία των Τραπεζών, ίσως με 

κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις. Οι περισσότερες επίσης τράπεζες λειτουργούν με τη λογική 

των Ομίλων για να προσφέρουν όλο το φάσμα του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα. Ει-

δικότερα οι συνηθέστερες Θυγατρικές των Τραπεζών σχετίζονται με την έκδοση Πιστωτικών 

Καρτών, με τις εργασίες Leasing και Factoring, με τις Ασφαλιστικές εργασίες, Χρηματιστηρι-

ακές εργασίες, Αμοιβαία Κεφάλαια, Συμβουλευτικές και Μελετητικές εργασίες, κ.α. 
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Τα παραπάνω αποτελούν κατά κύριο λόγο παραγωγικές οργανωτικές μονάδες το αποτέλεσμα 

των οποίων διατίθεται προς πώληση στους εξωτερικούς και εσωτερικούς πελάτες της Τράπε-

ζας και κατ’ επέκταση λόγω της οικονομικής αυτής δραστηριότητας προκύπτουν έσοδα, έξοδα 

και τελικώς κέρδη.  

Πέραν όμως από αυτές τις Μονάδες υπάρχουν και οι λεγόμενες Διοικητικές Μονάδες (Υπο-

στηρικτικές) έργο των οποίων είναι η παροχή εξειδικευμένων ή μη  υπηρεσιών είτε προς το 

Δίκτυο των Καταστημάτων, είτε προς τις άλλες προϊοντικές Διευθύνσεις προκειμένου να λει-

τουργήσουν αποτελεσματικά και ανταγωνιστικά. Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες αυτές είναι συνή-

θως οι εξής: 

• Προσωπικού: διευθέτηση των θεμάτων προσωπικού, οικονομικά θέματα, προαγωγών, το-

ποθετήσεων, αδειών, ανάληψης καθηκόντων, και γενικότερα θέματα που σχετίζονται με 

την επιλογή και αξιολόγηση προσωπικού, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων 

και την προώθηση ικανών στελεχών στην διοικητική ιεραρχία. 

• Λειτουργικής Στήριξης: αφορά υπηρεσίες που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την εφαρ-

μογή νέων τεχνολογικών συστημάτων για την ταχύτερη και ασφαλέστερη διεκπεραίωση 

των τραπεζικών εργασιών. Σχετίζεται με τις εφαρμογές της πληροφορικής και της οργά-

νωσης των επιχειρήσεων. 

• Διαχείρισης Κινδύνων: πρόσφατα αναπτυγμένος τομέας στις ελληνικές τράπεζες, ιδιαίτερα 

μετά την εφαρμογή των Αποφάσεων Βασιλεία I και II και αφορά στην στάθμιση των κιν-

δύνων (π.χ. χρηματοοικονομικών, ρευστότητας κ.α.) στους οποίους είναι εκτεθειμένος έ-

νας πιστωτικός οργανισμός. Ο στόχος είναι να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων και 

να μην υποστεί κάποιο πλήγμα στις αξιολογήσεις διεθνών οίκων που κατατάσσουν τις 

Τράπεζες σύμφωνα με τις βαθμολογίες του σε διάφορα κρίσιμα κριτήρια (π.χ. επάρκεια 

κεφαλάιων, ρευστότητα, βιωσιμότητα κ.α.) 

• Στρατηγικού σχεδιασμού – Μάρκετινγκ και Εργασιών: έρευνα αγοράς, σχεδιασμό προϊό-

ντων και προώθηση αυτών, τιμολογιακή πολιτική σε συνδυασμό με τις Οικονομικές Υπη-

ρεσίες, στρατηγική πωλήσεων κ.α. Επιπλέον βοηθάει το ανώτατο Μάντζμεντ στη λήψη 

στρατηγικών αποφάσεων π.χ. διείσδυση σε ξένες αγορές, αξιολόγηση στόχων εξαγορών 

κ.α. 

• Νομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών: είτε υφίστανται ως Διευθύνσεις είτε έχουν εκχωρηθεί 

σε συνεργαζόμενους τρίτους (outsourcing) οι οποίοι προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες ένα-

ντι αμοιβής. 
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• Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικού Ελέγχου: η Οικονομική Διεύθυνση, το λογιστή-

ριο, η Επιθεώρηση και οι Εσωτερικοί Ελεγκτές προσφέρουν υπηρεσίες που σχετίζονται με 

την οικονομική διαχείριση της Τράπεζας και την προστασία της από οικονομικές απάτες 

προερχόμενες είτε από το ίδιο το προσωπικό της Τράπεζας είτε από πελάτες αυτής. 

• Προμηθειών: αφορά στη διενέργεια προμηθειών για το σύνολο της Τράπεζας και των Κα-

ταστημάτων της για όλες τις ανάγκες σε εξοπλισμό, έπιπλα και υλικό. 

Έχοντας αναφερθεί σύντομα στην κλασσική οργανωτική δομή των ελληνικών Τραπεζών, που 

είναι κατά βάση προϊοντικής μορφής, προχωράμε στην παρουσίαση των βασικών αρχών που 

διέπουν ένα εφαρμοσμένο σύστημα Διοικητικής Λογιστικής για την αξιολόγηση της απόδοσης 

των Καταστημάτων μιας Τράπεζας.  

Σύμφωνα με αυτό, οι οργανωτικές μονάδες της τράπεζας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στα 

Κέντρα Κέρδους και στα Κέντρα Κόστους. 

Ως Κέντρα Κέρδους εννοούνται οι μονάδες που αποφέρουν έσοδα, μέσω των συναλλαγών με 

τους πελάτες (εξωτερικοί) της Τράπεζας. Οι μονάδες αυτές έχουν την ευθύνη του ισολογισμού 

και των αποτελεσμάτων τους, και επιβαρύνονται πλήρως με το κόστος των κινδύνων που ανα-

λαμβάνουν. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, όλες οι προϊοντικές Διευθύνσεις μιας Τράπε-

ζας (π.χ. Στεγαστικής, Καταναλωτικής Επαγγελματικής Πίστης κ.α.) αποτελούν Κέντρα Κέρ-

δους. 

Ως Κέντρα Κόστους εννοούνται οι μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες και υποστήριξη στα Κέ-

ντρα Κέρδους, χωρίς την ύπαρξη των οποίων οι Προϊοντικές Δ/νσεις δεν θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν αποτελεσματικά ή θα έπρεπε να καταβάλλουν κάποια «αμοιβή» σε εξωτερι-

κούς συνεργάτες. Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, οι Δ/νσεις Προσωπικού, Οργάνωσης, 

Μάρκετινγκ, Οικονομικών κ.α. αποτελούν Κέντρα Κόστους.  

Το εν λόγω σύστημα στηρίζεται στη θεμελιώδη παραδοχή ότι κάθε Κατάστημα λειτουργεί ως 

μια «μικροΤράπεζα» δηλ. ως Κέντρο Κέρδους (profit center) με αυτόνομο λογιστικό, έσοδα, 

έξοδα, αποσβέσεις κ.ο.κ. Ειδικότερα, το δίκτυο καταστημάτων έχει την ευθύνη για τα βασικά 

τραπεζικά προϊόντα (π.χ. καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, επιταγές) και συνεπώς πιστώνεται με 

τα έσοδα από τους τόκους και τις προμήθειες (και βαρύνεται με τα αντίστοιχα έξοδα) των βα-

σικών τραπεζικών προϊόντων. Όσον αφορά στα προϊόντα λιανικής Τραπεζικής (π.χ. κατανα-

λωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά δάνεια), οι προϊοντικές  Διευθύνσεις της Τράπεζας πιστώ-

νονται με τα έσοδα από τους τόκους και τις προμήθειες, εφόσον αυτές σχεδιάζουν και δημι-
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ουργούν τα σχετικά προϊόντα και  βαρύνονται με τα αντίστοιχα έξοδα καθώς αναλαμβάνουν 

και τους σχετικούς κινδύνους (π.χ. καθυστερήσεις). Τα προϊόντα αυτά διατίθενται μέσω των 

Καταστημάτων και άλλων εναλλακτικών καναλιών διανομής (π.χ. internet, τηλεφώνου, κε-

ντρικών συμφωνιών, κ.α.) στη δυνητική πελατεία, αποφέροντας έσοδα και κέρδη στις αντί-

στοιχες προϊοντικές Διευθύνσεις.  Οι εν λόγω Διευθύνσεις, όμως, θα αμείβουν το δίκτυο των 

Καταστημάτων για τις διεξαγόμενες από αυτό εργασίες διάθεσης προϊόντων και εξυπηρέτησης 

πελατών. Οι αμοιβές αυτές αναφέρονται σε όλη τη γνωστή βιβλιογραφία ως «μεταβιβαστικές 

τιμές» (transfer prices) και είναι αποτέλεσμα συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

Οι διάφορες προϊοντικές Διευθύνσεις της τράπεζας θα «μεταβιβάζουν» τα σχετικά συμφωνού-

μενα ποσά στους αποτελεσματικούς λογαριασμούς του δικτύου καταστημάτων. Οι μεταβιβα-

στικές τιμές είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μεταξύ των προϊοντικών Διευθύνσεων και 

της Διεύθυνσης Δικτύου Καταστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:  

• Πρότυπα  που ισχύουν στην αγορά για τη διάθεση παρόμοιων προϊόντων, εφόσον υπάρ-

χουν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες (π.χ. η πώληση μιας πιστωτικής κάρτας από τρί-

τους).  

• Τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου και του επιπέδου δυσκολίας για τη διάθεση των 

προϊόντων που αναλαμβάνει το κατάστημα. 

• Τον υπολογισμό του κόστους στο οποίο υποβάλλεται το κατάστημα για να διεκπεραιώσει 

τις σχετικές υπηρεσίες. 

 Συνήθως οι μεταβιβαστικές τιμές δεν υπολογίζονται ως ποσοστό του περιθωρίου που ει-

σπράττει η προϊοντική Διεύθυνση, επειδή αυτό ενδέχεται να μεταβάλλεται λόγω των συνθη-

κών του ανταγωνισμού ή/και της αγοράς, ενώ οι εργασίες διάθεσης προϊόντων που διεξάγει το 

δίκτυο καταστημάτων παραμένουν αμετάβλητες.  

Πριν προχωρήσουμε παρακάτω είναι σκόπιμο να παρουσιάσουμε συνοπτικά τον παραδοσιακό 

τρόπο υπολογισμού της κερδοφορίας των Καταστημάτων προκειμένου να γίνει αντιληπτή η 

προστιθέμενη αξία του νέου συστήματος με βάση τις αρχές της Διοικητικής Λογιστικής. Σύμ-

φωνα με την παλαιά μεθοδολογία: 

• όλα τα τραπεζικά έσοδα και έξοδα, εκτός από εκείνα της διαχείρισης διαθεσίμων, αποδίδο-

νται στο δίκτυο καταστημάτων  
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• η Τράπεζα αδυνατεί να προσδιορίσει ποια κέρδη δημιουργούνται από κάθε τομέα δραστη-

ριότητας (π.χ. λιανική τραπεζική, επιχειρηματική τραπεζική, κλπ) και από κάθε ομάδα 

προϊόντων (π.χ. στεγαστικά, κάρτες, καταναλωτικά) 

Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία: 

• η τράπεζα αποτελείται από διακριτούς τομείς δραστηριότητας οι οποίοι περιλαμβάνουν μία 

ή περισσότερες ομάδες προϊόντων (π.χ. στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια). Με τον τρόπο  

αυτό μπορεί να προσδιοριστεί το κέρδος που παράγει κάθε τομέας δραστηριότητας ή προ-

ϊόν 

• το δίκτυο καταστημάτων αντιμετωπίζεται ως κέντρο κέρδους, δηλαδή ως «ιδιόκτητης» των 

βασικών τραπεζικών προϊόντων, ως δίκτυο διάθεσης όλων των λοιπών προϊόντων και ως 

δίκτυο εξυπηρέτησης ορισμένων άλλων 

Με βάση τα παραπάνω το νέο σύστημα: 

• Πιστώνει το Κατάστημα για:  

• Όλα τα έσοδα από βασικά τραπεζικά προϊόντα, δηλ. τόκοι και προμήθειες  

• Τη διάθεση προϊόντων και την εξυπηρέτηση των πελατών λιανικής τραπεζικής, μέ-

σω των μεταβιβαστικών τιμών  

• Την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πελατών, π.χ. μεγάλων επιχειρήσεων μέσω 

των μεταβιβαστικών τιμών  

• Χρεώνει το Κατάστημα για:  

• Όλα τα άμεσα έξοδα που το βαρύνουν (δαπάνες προσωπικού, λογαριασμούς κοινής 

ωφελείας και τηλεφώνου, ενοίκιο, γραφική ύλη, φόρους και αγορές οποιωνδήποτε προ-

ϊόντων ή υπηρεσιών)  

• Ένα ποσοστό των έμμεσων εξόδων που βαρύνουν το δίκτυο Καταστημάτων λόγω 

των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Διευθύνσεις των Κέντρων Κόστους (π.χ. Μάρ-

κετινγκ, Οργάνωσης, Προσωπικού)  

Ακολουθεί μια ενδεικτική κατάσταση προϊόντων για τα οποία το δίκτυο των Καταστημάτων 

εισπράττει «μεταβιβαστικές τιμές» για τις υπηρεσίες που προσφέρει είτε για τη διάθεση αυτών 

είτε για την εξυπηρέτηση των πελατών: 

• Καταναλωτικά Δάνεια, Factoring, Πιστωτικές Κάρτες, Συνεργαζόμενοι Έμποροι 

• Στεγαστικά Δάνεια 

• Επαγγελματικά Δάνεια για Κίνηση Κεφαλαίων, για Πάγια,  
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•   Εγγυητικές επιστολές /  Εισαγωγές - Εξαγωγές  

• Δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις (> 5εκατ. €) 

• Δάνεια σε Δημόσιους Οργανισμούς 

• Εισαγωγή Εταιριών στο Χ.Α.Α 

• Repos, ΕΠΕΑΚ, Outrights 

A/K Διαχείρισης Διαθεσίμων, Α/Κ Ομολογιακά, Α/Κ Μετοχικά 

Αναφορικά με το σκέλος των Λειτουργικών Δαπανών αυτές χωρίζονται σε 3 βασικές κατηγο-

ρίες, οι οποίες επιμερίζονται ως εξής:  

• Άμεσα Έξοδα, αφορούν δαπάνες που συνδέονται με τα κέντρα κέρδους δηλ. Καταστήματα 

και Προϊοντικές Διευθύνσεις και καταλογίζονται κατευθείαν στα Κέντρα Κέρδους που δη-

μιούργησαν τη δαπάνη  

• Έμμεσα έξοδα, είναι δαπάνες Κέντρων Κόστους και αφορούν υποστήριξη συγκεκριμένων 

προϊόντων ή υπηρεσιών. και είτε πρόκειται για αυτούσια συγκεκριμένη και δικαιολογημέ-

νη χρέωση από τα Κέντρα Κόστους προς τα  Κέντρα κέρδους (π.χ. εκπόνηση διαφημιστι-

κού φυλλαδίου για καινούργιο Κατάστημα) είτε επιμερίζονται στα εμπλεκόμενα Καταστή-

ματα, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

• Γενικά Έξοδα (overhead), αφορούν δαπάνες οι οποίες δε συνδέονται άμεσα με την υπο-

στήριξη κάποιου προϊόντος ή υπηρεσίας και έτσι δεν είναι δυνατός ο επιμερισμός τους σε 

συγκεκριμένα Καταστήματα οπότε δεν υπολογίζονται στα Λειτουργικά αποτελέσματά 

τους. Επιρρίπτονται όμως ως Έμμεσο Κόστος Διοίκησης στα Κέντρα Κέρδους δηλ στις 

Προϊοντικές Διευθύνσεις και στο Δίκτυο συνολικά. 

Παρακάτω γίνεται μια παρουσίαση ενδεικτικών μεθόδων επιμερισμού στα Καταστήματα, των 

Έμμεσων Εξόδων, ανάλογα με το Κέντρο Κόστους από το οποίο προέρχονται.  

• Διεύθυνση Δικτύου Καταστημάτων και Περιφερειακές Διευθύνσεις: Επιμερισμός ανάλογα 

με τα συνολικά άμεσα έξοδα κάθε επιμέρους Καταστήματος  

• Διεύθυνση Προμηθειών και Διεύθυνση Προσωπικού: Επιμερισμός σε ολόκληρο το δίκτυο 

καταστημάτων ανάλογα με τον αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, και στη συνέ-

χεια σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανάλογα  με το σύνολο των άμεσων εξόδων  

• Διεύθυνσης Εκπαίδευσης: Επιμερισμός σε ολόκληρο το δίκτυο καταστημάτων ανάλογα με 

τον αριθμό των εργαζομένων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, και στη συ-

νέχεια  σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανάλογα με το σύνολο των άμεσων εξόδων 
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• Διεύθυνση Χρηματικού: Επιμερισμός στο δίκτυο ανάλογα με την υποστήριξη των προϊό-

ντων που παρέχει η Διεύθυνση αυτή (π.χ. ταμειακή διεκπεραίωση, επεξεργασία επιταγών), 

και στη συνέχεια σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανάλογα με το σύνολο των άμεσων  εξό-

δων  

• Διεύθυνση Συστημάτων και Οργάνωσης: Επιμερισμός στο δίκτυο ανάλογα με το χρόνο 

που έχει διαθέσει το προσωπικό αυτών των Διευθύνσεων / Κέντρων Κόστους, για τα προ-

γράμματα που αφορούν το δίκτυο των καταστημάτων, και στη συνέχεια σε κάθε επιμέρους 

κατάστημα ανάλογα με το σύνολο των άμεσων εξόδων 

• Διεύθυνση Οικονομικών, Μάρκετινγκ, Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνου, Νο-

μικές και Τεχνικές Υπηρεσίες (εφόσον υφίστανται): Επιμερισμός σε ολόκληρο το δίκτυο 

καταστημάτων ανάλογα με το χρόνο (σύστημα χρονοχρέωσης) που απασχολήθηκε το προ-

σωπικό του Κέντρου Κόστους, και στη  συνέχεια σε κάθε επιμέρους κατάστημα ανάλογα 

με το σύνολο των άμεσων εξόδων.  

Στη συνέχεια ακολουθεί μια συνοπτική συγκριτική παρουσίαση του παραδοσιακού τρόπου μέ-

τρησης της αποδοτικότητας των Καταστημάτων, με τη νέα μέθοδο που στηρίζεται στις αρχές 

της Διοικητικής Λογιστικής. 

Σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο μέτρησης της αποδοτικότητας των Καταστημάτων: 

• Παρακολουθούνται πολλοί στόχοι πωλήσεων, αλλά δεν παρέχουν εύκολα μία συνολική 

εικόνα της αποδοτικότητας του καταστήματος και όλοι οι στόχοι έχουν την ίδια βαρύτητα  

•  Δεν υπάρχει σαφής συσχετισμός των στόχων και της κερδοφορίας του καταστήματος  

•  Η συνολική αποδοτικότητα του καταστήματος είναι δύσκολο να αξιολογηθεί και τακτικός 

υπολογισμός  υπάρχει μόνο για τα μεγέθη και τα υπόλοιπα των λογ/μών π.χ καταθέσεων, 

χορηγήσεων κ.α. 

•   Η κερδοφορία του καταστήματος υπολογίζεται μία φορά το χρόνο, αλλά περιλαμβάνει 

και έσοδα τα οποία το κατάστημα ελάχιστα ελέγχει (π.χ. καθαρά έσοδα από τόκους επιχει-

ρηματικής πίστης)  

Σύμφωνα με το νέο τρόπο μέτρησης της αποδοτικότητας των Καταστημάτων: 

• Η κερδοφορία του καταστήματος υπολογίζεται τακτικά (ανά 3μηνο) και προβλέπονται σα-

φείς στόχοι κερδοφορίας  

• Καθιερώνεται μία πυραμίδα Βασικών Δεικτών Αποδοτικότητας (ΒΔΑ), με τις εξής δια-

στάσεις αποδοτικότητας:  
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• Κερδοφορία  

• Αποτελεσματικότητα πωλήσεων  

• Δυναμικότητα προσέλκυσης νέων εργασιών 

• Παραγωγικότητα (π.χ. εργασίες ανά υπάλληλο) 

•  Οι ΒΔΑ θα χρησιμοποιούνται για:  

• –τον καθορισμό γενικών στόχων του καταστήματος,  

• –τον καθορισμό στόχων σε επίπεδο ομάδων προϊόντων  

• –την αξιολόγηση των επιδόσεων μεταξύ των Καταστημάτων, που θα επιτρέπει τη 

σύγκριση μεταξύ Καταστημάτων με ομοειδείς ομάδες εργασιών  

Παρακάτω αναλύουμε τον τρόπο υπολογισμού των κυριότερων δεικτών αποδοτικότητας και 

το θεωρητικό υπόβαθρο στο οποίο στηρίζονται: 

α. Δείκτες Κερδοφορίας 

• Δείκτης Απόδοσης Καταθέσεων: (Σύνολο Εσόδων- Σύνολο Άμεσου Κόστους) / Μέσα 

υπόλοιπα καταθέσεων. Ο δείκτης αυτός καταγράφει το έσοδο που δημιουργείται από το 

Κατάστημα μετά την αφαίρεση του άμεσου κόστους, συγκρινόμενου (του εσόδου) με τα 

μέσα υπόλοιπα καταθέσεων του Καταστήματος.  Ένα σχετικά υψηλότερο νούμερο  δηλώ-

νει ότι η καταθετική βάση και η αντίστοιχη πελατεία έχουν “αξιοποιηθεί” σημαντικά στη 

δημιουργία πρόσθετων εσόδων στο Κατάστημα. Αντίθετα ένα σχετικά χαμηλότερο νούμε-

ρο δηλώνει ότι η απόδοση πρέπει να βελτιωθεί, είτε αυξάνοντας τα έσοδα που δημιουρ-

γούνται από το Κατάστημα είτε/ και μειώνοντας το άμεσο κόστος που απαιτείται για τη 

δημιουργία των εσόδων αυτών. Εννοείται ότι η περίπτωση αύξησης του δείκτη μόνο μέσω 

της μείωσης των Καταθέσεων δεν είναι αποδεκτή και τα ποσά των μέσων υπολοίπων επο-

πτεύονται από το σύστημα λογιστικής παρακολούθησης.  

• Δείκτης Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας: Είναι το Σύνολο Άμεσου Κόστους / Σύ-

νολο Εσόδων και μετράται ως ποσοστό το οποίο επιθυμούμε να είναι όσο γίνεται χαμηλό-

τερο. Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την αποτελεσματικότητα της Μονάδας καθώς μετρά τη 

χρήση οικονομικών πόρων για τη δημιουργία συγκεκριμένου εσόδου. Ένα σχετικά υψηλό-

τερο ποσοστό δηλώνει ότι το Κατάστημα πρέπει να κάνει μία ή και τις δύο από τις παρα-

κάτω ενέργειες : να μειώσει το άμεσο κόστος του  και/η να αυξήσει τα έσοδά του σε σχέση 

με τα αντίστοιχα άμεσα κόστη. 

• Καθαρά Λειτουργικά Αποτελέσματα: αυτά προκύπτουν από τα εξής 
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Καθαρό επιτοκιακό έσοδο Καταστήματος 

+ Καθαρές προμήθειες 

+ έσοδα από εσωτερικές μεταβιβαστικές τιμές 

- Άμεσo κόστos 

- Έμμεσo κόστos  

= Λειτουργικό αποτέλεσμα Καταστήματος (€) 

Ένας άλλος δείκτης που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι τα Καθαρά Λειτουργικά Αποτελέσμα-

τα ανά υπάλληλο, που προκύπτει από το οικονομικό αποτέλεσμα της Μονάδας / αριθμό προ-

σωπικού που απασχολεί (€/άτομο).  

β. Δείκτες Αποτελεσματικότητας Πωλήσεων 

• Μεταβιβαστικές τιμές Πωλήσεων ανά Υπάλληλο: Είναι το Σύνολο μεταβιβαστικών τι-

μών πωλήσεων / Σύνολο προσωπικού Καταστήματος και μετράται ως ευρώ ανά υπάλληλο. 

Ο δείκτης αυτός καταγράφει την κατ’ άτομο δημιουργία εσόδου που είναι αποτέλεσμα των 

προσπαθειών πώλησης της Μονάδας  και γι’ αυτό το λόγο, μόνο η μεταβιβαστική τιμή πώ-

λησης περιλαμβάνεται στο δείκτη χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η μεταβιβαστική τιμή εξυ-

πηρέτησης, όπως θα εξηγηθεί παρακάτω. Ένα σχετικά χαμηλότερο νούμερο δηλώνει ότι το 

Κατάστημα πρέπει ν’ αυξήσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων του στην πώληση των 

μη βασικών τραπεζικών προϊόντων. 

• Μεταβιβαστικές Τιμές Πωλήσεων προς Καταθέσεις:  Είναι το Σύνολο μεταβιβαστικών 

τιμών πώλησης / Μέσο υπόλοιπο καταθέσεων και μετράται ως ποσοστό. Ο δείκτης αυτός 

αποτυπώνει τη “χρησιμοποίηση” των καταθέσεων αφού μετρά τα έσοδα που δημιουργού-

νται από τις μεταβιβαστικές τιμές πώλησης σαν ποσοστό των μέσων υπολοίπων καταθέ-

σεων που υφίστανται στη Μονάδα. Ένα σχετικά υψηλότερο ποσοστό δηλώνει ότι  η δυνα-

μική της Μονάδας (όπως απεικονίζεται μέσω των υπολοίπων καταθέσεων) έχει αξιοποιη-

θεί ικανοποιητικά και έχουν διατεθεί σημαντικά ποσά μη-βασικών τραπεζικών προϊόντων. 

Αντίθετα ένα σχετικά χαμηλότερο ποσοστό δηλώνει ότι το Κατάστημα πρέπει ν’ αυξήσει 

τις πωλήσεις των μη-βασικών τραπεζικών προιόντων μέσω καλύτερης αξιοποίησης της εν 

δυνάμει ζήτησης από την πλευρά της πελατειακής ομάδας των Καταθετών. Εννοείται ότι η 

βελτίωση του δείκτη, μέσω της μείωσης μόνο των καταθετικών κεφαλαίων δεν είναι απο-

δεκτή και τα ποσά εποπτεύονται από το σύστημα λογιστικής παρακολούθησης. 
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γ. Δείκτες Δυναμικότητας Πωλήσεων 

• Μέση Ετήσια Μεταβολή 3ετίας Εργασιών:  αφορά επιλεγμένες εργασίες για τις οποίες η 

Διοίκηση της Τράπεζας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε λόγω υψηλού περιθωρίου κέρδους 

(π.χ. καταναλωτικά δάνεια), είτε λόγω δημιουργίας μιας ευρείας πελατειακής βάσης που 

προσδοκά να αξιοποιήσει σταδιακά (π.χ. στεγαστικά δάνεια). Ένα υψηλό ποσοστό αποτε-

λεί σαφή ένδειξη της δυναμικότητας του Καταστήματος στην προσέλκυση νέων εργασιών 

(αύξηση πωλήσεων). Ο δείκτης αυτός κατά περίπτωση αφορά μέσα υπόλοιπα λογαρια-

σμών (π.χ. κταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά δάνεια) ή μπορεί και να αφορά τεμά-

χια, π.χ.. αριθμό προσελκυόμενων στεγαστικών δανείων (αριθμό νέων πελατών). 

δ. Δείκτες Παραγωγικότητας 

• Δείκτης Εργασιών ανά Υπάλληλο: με αυτόν τον δείκτη μετριέται η παραγωγικότητα και 

η αποτελεσματικότητα ανά μονάδα παραγωγής (άτομο). Σχετικά μεγέθη που παρακολου-

θούνται είναι τα μέσα υπόλοιπα Καταθέσεων ανά υπάλληλο, μέσα υπόλοιπα Καταναλωτι-

κών δανείων ανά υπάλληλο, επαγγελματικών δανείων ανά υπάλληλο κ.ο.κ  

• Δείκτης Δυναμικότητας προσέλκυσης νέων εργασιών ανά υπάλληλο: με αυτόν τον δεί-

κτη μετριέται η παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα ανά μονάδα παραγωγής (άτο-

μο) στην προσέλκυση νέων εργασιών υψηλού ενδιαφέροντος για την Τράπεζα.  

Οι παραπάνω Δείκτες Απόδοσης Καταστημάτων παρακολουθούνται από το σύστημα Διοικη-

τικής Λογιστικής για το κάθε Κατάστημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορες ε-

φαρμογές: 

• Ως εργαλείο αξιολόγησης της επίδοσης των Μονάδων και συγκριτικής κατάταξης αυτών 

(RANKING) 

• Ως εργαλείο κινητοποίησης των Μονάδων καθώς αυτά μπορούν να κοινοποιούνται στα 

Καταστήματα και να δημιουργείται ένας υγιής εσωτερικός ανταγωνισμός μεταξύ τους. Ε-

πίσης εφόσον είναι επιθυμητό, μπορούν να θεσπισθούν ειδικά οικονομικά κίνητρα για τα 

Καταστήματα και το προσωπικό τους που βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις της κατάτα-

ξης, με βάση επιλεγμένα κριτήρια. 

• Ως εργαλείο διαχείρισης και ανάπτυξης του δικτύου των Καταστημάτων καθώς οι εισηγή-

σεις για την ίδρυση νέων Μονάδων μπορούν να συγκρίνουν τις εκτιμώμενες επιδόσεις των 

νεοϊδρυόμενων Μονάδων με τις επιδόσεις του μέσου όρου του ανώτατου 20% των υφι-

σταμένων Καταστημάτων, ώστε να δημιουργείται ένα πρότυπο κατά τη διαδικασία ανά-
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πτυξης του δικτύου. Το ίδιο σκεπτικό μπορεί να εφαρμοσθεί και στην περίπτωση που εξε-

τάζεται η συρρίκνωση του δικτύου των Καταστημάτων, με την έννοια του εντοπισμού των 

υπό εξέταση για συγχώνευση ή κατάργηση Μονάδων σε εκείνες που βρίσκονται σε πολύ 

χαμηλή θέση κατάταξης σε επιλεγμένους κατάλληλα δείκτες απόδοσης (π.χ. λειτ. Αποτ/τα 

ανά υπάλληλο).  

Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη εφαρμογής ενός συστήματος μέτρησης και αξιολόγη-

σης της απόδοσης των Καταστημάτων το οποίο πέρα από τις προφανείς χρήσεις του (κατανο-

μή πόρων και χρηματικών βραβείων – bonus, κ.α.) μπορεί να εφαρμοσθεί για τη βελτίωση της 

διαχείρισης του δικτύου Καταστημάτων μιας Τράπεζας. Ειδικότερα, αρκετοί από τους προα-

ναφερθέντες δείκτες μέτρησης της απόδοσης των Καταστημάτων θα χρησιμοποιηθούν ως ανε-

ξάρτητες μεταβλητές στο σχετικό υπόδειγμα που αποτελεί την ερευνητική μας πρόταση και 

την προς έλεγχο υπόθεση. 

Επιπλέον θεωρούμε ότι ένα παρόμοιο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των Καταστημά-

των μιας Τράπεζας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να αξιολογείται διαχρονικά η ορθολογική 

χωροταξική κατανομή των Καταστημάτων στο σύνολο μιας ορισμένης γεωγραφικής περιοχής 

(π.χ. Δήμος, Νομός, Περιφέρεια) μιας χώρας (π.χ. Ελλάδα). 

Μια ολοκληρωμένη ανάλυση και παρουσίαση των παραπάνω ζητημάτων απαιτεί την παρου-

σίαση και κατανόηση των χαρακτηριστικών και τάσεων τόσο της ελληνικής όσο και της ευ-

ρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξεταστεί η διαχρονική εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήμα-

τος για την περίοδο αναφοράς (1990-2003).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (1990-2003) ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2.1. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ 1990 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Οι ουσιαστικές εξελίξεις στο Ελληνικό τραπεζικό σύστημα τοποθετούνται χρονικά στις αρχές 

του 1987 με τις προτάσεις της «Επιτροπής Καρατζά» (επιτροπή για την αναμόρφωση και τον 

εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος), η οποία είχε σαν στόχο να αναμορφώσει και ε-

κλογικεύσει το τραπεζικό σύστημα ενόψει της έλευσης της Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς το 

1992. 

Κατά την περίοδο εκείνη το τραπεζικό σύστημα αποτελούνταν από την κεντρική τράπεζα, από 

39 εμπορικές τράπεζες – από τις οποίες 19 ξένες – και 8 ειδικά πιστωτικά ιδρύματα. Η δομή 

της τραπεζικής αγοράς ήταν έντονα ολιγοπωλιακή με κυρίαρχη την παρουσία του Κράτους. 

Σύμφωνα με τους Αλεξάκης – Πετράκης (1990), ο βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συ-

στήματος ήταν πολύ υψηλός καθώς 2 τράπεζες συγκέντρωναν το 70% του συνόλου των τρα-

πεζικών εργασιών. Η εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών αναγκών, τόσο του Κράτους όσο και 

των επιχειρήσεων, γινόταν σχεδόν αποκλειστικά από το τραπεζικό σύστημα το οποίο χρημα-

τοδοτούσε τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα και το οποίο μέσω του συστήματος των δε-

σμεύσεων – αποδεσμεύσεων κατηύθυνε πιστώσεις σε παραγωγικές δραστηριότητες του ιδιω-

τικού και δημόσιου τομέα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το διοικητικό καθορισμό των επι-

τοκίων οδήγησαν στη δημιουργία σχετικά υψηλών αποθεματικών και επέτειναν την πίεση 

στην αποδοτικότητα του τραπεζικού συστήματος. Επιπλέον η υποτονική έως ανύπαρκτη λει-

τουργία της κεφαλαιαγοράς ως μέσο άντλησης επιχειρηματικών κεφαλαίων δημιούργησε υ-

περβολική εξάρτηση των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό δανεισμό και μάλιστα με όρους ι-

διαίτερα ευνοϊκούς για τις Τράπεζες. 

Σε αυτό το πολύπλοκο και δύσκαμπτο πλαίσιο λειτουργίας η «Επιτροπή Καρατζά» προέβη σε 

3 βασικές προτάσεις που συνοψίζονται ως εξής: 

• Τα επιτόκια πρέπει να μεταβληθούν και να αντανακλούν τις συνθήκες της αγοράς 

• Η κεντρική τράπεζα θα επεμβαίνει στην αγορά χρήματος, ώστε να επιδρά στο επίπεδο των 

επιτοκίων με το να αυξάνει ή να μειώνει τη ρευστότητα και 
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• Η οποιαδήποτε επιδότηση διαφόρων κλάδων θα πρέπει να γίνεται μέσω άμεσων επιδοτή-

σεων από τον προϋπολογισμό, παρά μέσω των επιτοκίων. 

Αναλυτικότερα, προτείνει την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του τραπεζικού συστήματος σε 

3 στάδια: 

• Α΄ στάδιο: αφορά στην αποκατάσταση των θετικών πραγματικών επιτοκίων (π.χ. καταθέ-

σεις προθεσμίας), στη χρηματοδότηση των αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων του 

Κράτους μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και στην σταδιακή κατάργηση πολύπλοκων 

γραφειοκρατικών διαδικασιών του πιστωτικού συστήματος (π.χ. κατάργηση ειδικών πι-

στωτικών ελέγχων). 

• Β΄ στάδιο: αφορά στη βαθμιαία ενεργοποίηση των μηχανισμών της αγοράς σε θέματα ό-

πως ο καθορισμός των επιτοκίων και των διατιθέμενων κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση 

της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, και στη σταδιακή αποδέσμευση τραπεζικών κεφαλαίων 

που επενδύονταν αναγκαστικά στα κρατικά έντοκα ομόλογα. 

• Γ΄ στάδιο : αποτελεί την τελική φάση όπου η αγορά αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα δι-

αμόρφωσης των επιτοκίων και κατανομής των πιστώσεων σε διάφορους τομείς της οικο-

νομίας. Σε αυτό το στάδιο τα επιτόκια θα καθορίζονται ελεύθερα από τις Τράπεζες ανάλο-

γα με τις συνθήκες της αγοράς, θα εκλείπουν οι επιδοτήσεις προς όλες τις κατηγορίες των 

χρηματοδοτήσεων (π.χ. αγροτικός, βιοτεχνικός τομέας), θα εξαλειφθούν όλες οι δεσμεύ-

σεις τραπεζικών κεφαλαίων (π.χ. χρηματοδότηση βιοτεχνίας) και θα αρθούν όποιοι πιστω-

τικοί περιορισμοί παρέμειναν από τις προηγούμενες φάσεις. 

Τα παραπάνω μέτρα στόχευαν στην εκλογίκευση και στον εκσυγχρονισμό του ελληνικού τρα-

πεζικού συστήματος προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει ισομερώς σε ένα νέο ενιαίο κοινο-

τικό τραπεζικό τοπίο, όπως θα διαμορφώνονταν από το 1992 και μετά, με την δημιουργία της 

Ενιαίας Εσωτερικής Αγοράς.  

2.2. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990 – 2000 – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Στην δεκαετία του ΄90 συντελέστηκαν όλες εκείνες οι αλλαγές που πρότεινε η «Επιτροπή Κα-

ρατζά» και ο τραπεζικός κλάδος κάτω από την εντεινόμενη πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού 

(ενιαία τραπεζική αγορά, παγκοσμιοποίηση) προέβη σε στρατηγικές κινήσεις αναδιάρθρωσης 

μέσω συγχωνεύσεων προκειμένου να δημιουργηθούν ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι ικανοί να 

αντεπεξέλθουν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. 
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Σύμφωνα με σχετική μελέτη των Αρχοντάκη – Γεωργακόπουλου (1998), οι διεθνείς τάσεις και 

αλλαγές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλουν, επιδρούν σε συγκεκριμένους τομείς του 

τραπεζικού συστήματος επιφέροντας αλλαγές και διαμορφώνοντας νέες τάσεις, οι κυριότερες 

των οποίων περιγράφονται συνοπτικά, παρακάτω. 

Στο οικονομικό, τεχνικο-οργανωτικό και στρατηγικό πλαίσιο εντοπίζονται οι εξής σημαντικό-

τερες τάσεις: εντεινόμενη αποκανονικοποίηση (deregulation) με περαιτέρω μείωση των κρατι-

κών περιοριστικών ρυθμίσεων, απελευθέρωση της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, αυξανόμενη 

αποδιαμεσολάβηση (desintermediation) με συμπλήρωση του ρόλου των τραπεζών από την κε-

φαλαιαγορά και από εξωτραπεζικές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν χρηματοοικονομικά και 

επενδυτικά προϊόντα, αυξανόμενη χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στον τραπεζικό 

κλάδο (αυτοματοποίηση συναλλαγών, ΑΤΜ, home banking, κ.α.), ανασχεδιασμός παραγωγι-

κών διαδικασιών (reengineering), αναδιαρθρώσεις λειτουργιών και δικτύων, συγχωνεύσεις, 

εξωτερίκευση εργασιών (outsourcing), επανεξέταση της κατάλληλης μορφής και κατάλληλου 

μεγέθους των καταστημάτων των τραπεζών, και φυσικά ένας διαρκώς εντεινόμενος ανταγωνι-

σμό με επίπτωση στα περιθώρια κέρδους των τραπεζών. 

Στον τομέα των σχέσεων με την πελατεία παρατηρούνται οι εξής σημαντικότερες τάσεις: δια-

μορφώνεται μιας νέας μορφής πελατεία με περισσότερες γνώσεις, περισσότερο απαιτητική, 

λιγότερο πιστή η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο των ανταγωνιστριών τραπεζών, επανασχεδί-

αση των τραπεζικών εργασιών και διαδικασιών με γνώμονα τον πελάτη, προσπάθεια προσω-

ποποίησης των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ανταγωνισμός καινοτομιών στα 

προσφερόμενα προϊόντα, αλλαγή φυσιογνωμίας και επαναχωροθέτηση των σημείων πώλησης, 

αλλαγή του εργασιακού προτύπου με έμφαση σε ένα νέο προφίλ εργαζομένου με χαρακτηρι-

στικά συνεργάτη-συμβούλου-πωλητή. 

Στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού παρατηρούνται οι εξής τάσεις: υποβάθ-

μιση του παραδοσιακού τρόπου εξέλιξης των εργαζομένων (π.χ. βάσει αρχαιότητας), αναζή-

τηση τρόπων σύνδεσης της αμοιβής με την παραγωγικότητα και παροχή επιλεκτικά κινήτρων 

για υποκίνηση εργαζομένων, έμφαση στην προσανατολισμένη επαγγελματική κατάρτιση που 

γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, αναντιστοιχία υπαρ-

χουσών γνώσεων, δεξιοτήτων και νοοτροπιών με τις απαιτούμενες στις νέες συνθήκες, αύξου-

σα σπουδαιότητα στελεχών με εξειδικευμένη γνώση, σύγκρουση κατεστημένης διοικητικής 

κουλτούρας με την επερχόμενη κουλτούρα της συλλογικότητας και της δημιουργικής σκέψης, 
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εμπέδωση της άποψης ότι το ανθρώπινο δυναμικό κάθε τράπεζας αποτελεί το βασικό ανταγω-

νιστικό της πλεονέκτημα. 

Στον τομέα των εργασιακών σχέσεων του κλάδου οι κυριότερες τάσεις είναι οι εξής: προκύ-

πτουν σύνθετα προβλήματα που αφορούν στην προστασία της απασχόλησης, στην προληπτική 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στην ποιοτική ευελιξία των εργαζομένων, οι εργασια-

κές σχέσεις χαρακτηρίζονται από ευρεία θεσμική κάλυψη και αποτελεσματικότητα συλλογικής 

κινητοποίησης, τέλος υπάρχει έντονη αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στο εργασιακό καθεστώς, 

δεδομένων των διεθνών τάσεων. 

Στην αρχή της 10ετίας του ’90 πάρθηκαν μέτρα για τη σταδιακή απελευθέρωση του τραπεζι-

κού συστήματος, τη θεσμική προσαρμογή του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, την κα-

τάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και την εισαγωγή νέων θεσμών για τον εκ-

συγχρονισμό των αγορών. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα στοιχεία τηε Ετήσιας Έκθεσης του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (1999), οι ελληνικές τράπεζες πήραν μέτρα εξυγίανσης 

του χαρτοφυλακίου τους, διεύρυνσης και αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων τους, βελτίω-

σης της ανταγωνιστικότητάς τους. 

Ειδικότερα, οι τράπεζες επέκτειναν την παροχή πιστώσεων προς τα νοικοκυριά στην Ελλάδα, 

με αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότησή τους στο τέλος του 1999 να ανέρχεται στο 25,6% 

του συνόλου των τραπεζικών δανείων προς τον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα, έναντι 16,4% στο 

τέλος του 1995. Η στροφή των ελληνικών τραπεζών στις εργασίες λιανικής τραπεζικής είναι 

στρατηγικής σημασίας καθώς υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης λόγω της μικρής δανειακής επι-

βάρυνσης των νοικοκυριών, σε σχέση με την Ευρωζώνη (49,1% το 1999) και είναι ένας τομέ-

ας όπου έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ξένων τραπεζών λόγω του δικτύου που έ-

χουν αναπτύξει στην εγχώρια αγορά. Παράλληλα διαβλέποντας την επερχόμενη οικονομική 

ανάπτυξη των Βαλκανικών χωρών και την επιχειρηματική διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων, 

επεκτείνονται σε αυτές τις χώρες μέσω εξαγορών, ανάπτυξης αυτόνομου δικτύου και συμμε-

τοχής σε κοινοπρακτικά σχήματα, προσπαθώντας να αναδειχθούν σε περιφερειακές τράπεζες 

που θα κυριαρχούν στις εργασίες λιανικής και θα συμμετέχουν στις εργασίες χονδρικής, αυτό-

νομα ή μέσω συνεργασιών. Σχετικά με τις εργασίες χονδρικής τραπεζικής, οι εγχώριες τράπε-

ζες, στην πλειοψηφία τους, δεν έχουν το απαραίτητο μέγεθος το οποίο εξασφαλίζει οικονομίες 

κλίμακας, όμως στις εργασίες λιανικής είναι πολύ ανταγωνιστικές και  αποτελεσματικές καθώς 

λόγω του εκτεταμένου δικτύου τους στην εγχώρια αγορά έχουν πρόσβαση σε χαμηλού κό-
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στους κεφάλαια και έχουν δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με την πελατεία. Αυτός είναι και 

ένας βασικός λόγος για τον οποίο παρά την προώθηση συστημάτων υψηλής τεχνολογίας 

(ATM, internet banking, phone banking, κ.α.), η σημασία των τραπεζικών καταστημάτων δεν 

προβλέπεται να περιοριστεί στο εγγύς μέλλον. 

Μέσα στα πλαίσια αυτά της παγκοσμιοποίησης και του εντεινόμενου ανταγωνισμού οι εγχώ-

ριες τράπεζες προέβησαν σε στρατηγικές κινήσεις ισχυροποίησης της θέσης τους μέσω συγ-

χωνεύσεων και εξαγορών, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, και σε ενέργειες αύξησης της λει-

τουργικής αποτελεσματικότητάς τους και της κερδοφορίας τους. Ειδικότερα σε αυτό το σημείο 

οι Ελληνικές Τράπεζες έκαναν ουσιαστικά βήματα μειώνοντας σταδιακά και συνεχώς τις λει-

τουργικές τους δαπάνες ως ποσοστό του Ενεργητικού (1996- 2,87%, 1997- 2,82%, 1998– 

2,57%, 1999– 2,62%, 2000– 2,43%), όμως εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπε-

δα από τις αντίστοιχες άλλων χωρών της Ε.Ε. 

Επιπλέον συγκρινόμενες οι ελληνικές τράπεζες με αυτές άλλων χωρών προκύπτει ότι το πρό-

βλημα δεν είναι τόσο το ύψος των λειτουργικών εξόδων, όσο η ποιοτική σύνθεση αυτών, και 

ειδικότερα ότι οι δαπάνες προσωπικού καταλαμβάνουν ένα υψηλότερο ποσοστό απ’ ότι στις 

περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 1996, για τις 

Ελληνικές Τράπεζες οι δαπάνες μισθοδοσίας ως ποσοστό του ενεργητικού ανέρχονται στο 

1,97%, με δεύτερη τη Ν. Κορέα στο 1,84%, ενώ αισθητά χαμηλότερα είναι το ποσοστό στις 

υπόλοιπες χώρες (Ιταλία 1,56%, ΗΠΑ 1,55%, Δανία 1,35%, Ισπανία 1,25%, Βρετανία  1,22%, 

Πορτογαλία 1,06%, Γερμανία 0,99%, Βέλγιο 0,82%, Γαλλία 0,73% και Ιαπωνία 0,53%). Το 

αναλογικά υψηλό κόστος εργασίας των ελληνικών τραπεζών επιδρά αρνητικά στο κόστος λει-

τουργίας και διατήρησης του δικτύου τους με αποτέλεσμα να είναι επιτακτική η ανάγκη δημι-

ουργίας και προώθησης εναλλακτικών καναλιών διανομής των απλών τουλάχιστον προϊόντων 

και υπηρεσιών (ΑΤΜ, internet, κεντρικές συμφωνίες, κ.α.). 

Στην πλευρά των εσόδων τώρα, σύμφωνα με τον Βαμβούκα Γ. (1999), οι ελληνικές τράπεζες 

στην αρχή της 10ετίας του ’90 και στα πρώτα χρόνια της απελευθέρωσης του τραπεζικού συ-

στήματος αύξησαν σημαντικά τα έσοδα από προμήθειες (μεσολαβητικές εργασίες), περίπου 

στο 29% συνολικών εσόδων για το 1996 σχετικά υψηλό ποσοστό σε σχέση με άλλες χώρες 

(ΗΠΑ 26,65%, Γερμανία 26,39%, Ισπανία 22,66%, Δανία 19,33%, Ιταλία 11,85%). Όμως 

προς το τέλος της 10ετίας το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 25% ενώ αντλούν το 50% των εσό-

δων τους από το περιθώριο μεταξύ χορηγήσεων και καταθέσεων, με το υψηλότερο ποσοστό 
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των εσόδων από τόκους να προέρχεται από τα καταναλωτικά δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες. 

Με δεδομένη την ένταση του ανταγωνισμού και το γεγονός ότι τα ελληνικά περιθώρια επιτο-

κίου είναι εμφανώς υψηλότερα από τα αντίστοιχα άλλων χωρών είναι προφανές ότι οι τράπε-

ζες θα πρέπει να εισδύσουν σε ορισμένους άλλους τομείς όπως την παροχή χρηματοοικονομι-

κών συμβουλών, τη χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων, τις υπηρεσίες πληρωμών και ανα-

δοχής. 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στην αρχική φάση της απελευθέρωσής του χαρακτηρίστηκε 

από σχετική ευκολία εισόδου επιχειρήσεων στον τραπεζικό κλάδο, με αποτέλεσμα την ίδρυση 

αρκετών τραπεζών εκείνη την περίοδο (π.χ. Interbank, Τρ. Χίου, Δωρική Τρ., Eurobank κ.α.). 

Όμως στην πορεία, ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ει-

σήλθαν στη φάση των εξαγορών και των συγχωνεύσεων η οποία οδήγησε σε σημαντική και 

ραγδαία αναδιάταξη του τραπεζικού κλάδου αυξάνοντας το βαθμό συγκέντρωσής του. 

Ειδικότερα, πέρα από τις νέες εισόδους Τραπεζών που προήλθαν από συνεργασία επιχειρημα-

τικών ομίλων, υπήρξαν και αρκετές περιπτώσεις ιδιωτικοποιήσεων με πρώτη την περίπτωση 

της Εμπορικής Τράπεζας η οποία το 1992 πουλά το 66,67% της συμμετοχής της στην Τρ. Πει-

ραιώς σε όμιλο ιδιωτών επιχειρηματιών. Αργότερα ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία για τις 

περιπτώσεις της Τρ. Αττικής και της Ιονικής. 

Ο κύκλος των συγχωνεύσεων και εξαγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αρχίζει με την 

Eurobank η οποία στις 19/7/96 προβαίνει σε εξαγορά της Interbank Ελλάς Α.Ε (19 καταστή-

ματα), το 1997 εξαγοράζει 5 από τα 7 καταστήματα της Credit Lyonnais Hellas. Το Μάρτιο 

του 1998 έρχεται σε συμφωνία με τον κορεατικό όμιλο HANWA και αγοράζει την Τρ. Αθη-

νών (24 κατ/τα), ενώ τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου αποκτά από την Τρ. Ελλάδος την Τρ. Κρή-

της η οποία διέθετε δίκτυο 88 καταστημάτων. Τέλος το 1999, αφού έχει εξασφαλίσει ήδη κά-

ποια συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Τρ. Εργασίας, προβαίνει σε επιθετική εξαγορά 

μέσω του Χ.Α.Α καταθέτοντας δημόσια προσφορά στους μετόχους της Τρ. Εργασίας για αγο-

ρά του 50,1% των μετοχών. Τελικά η συγχώνευση ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2000, ενώ το 

Μάρτιο του 2001 εξαγόρασε την Τράπεζα Επενδύσεων Telesis η οποία είχε προηγουμένως 

απορροφήσει την Δωρική Τράπεζα. 

Η ΕΤΕ στις 2/10/98 απορρόφησε την ΕΚΤΕ (Κτηματική) η οποία τον προηγούμενο χρόνο είχε 

απορροφήσει την ΕΣΤΕ (Στεγαστική) δημιουργώντας ένα τραπεζικό γίγαντα 705 καταστημά-
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των και 17.000 υπαλλήλων με σύνολο ενεργητικού 35 δις €, καταθέσεων 28,3 δις €, χορηγή-

σεις 9,3 δις €. 

Η Τρ. Πειραιώς αγοράζει το Μάιο του 1998 από την ΕΤΕ και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο το 

36,37% της Τρ. Μακεδονίας Θράκης την οποία απορροφά τελικώς το 2000. Το ίδιο έτος αγο-

ράζει το ενεργητικό και τα 2 Καταστήματα της Credit Lyonnais Hellas και την Τρ. Χίου 

(Xiosbank). Τον επόμενο χρόνο αγοράζει την Natwest Hellas  και τα 5 καταστήματά της φθά-

νοντας συνολικά σε 150 καταστήματα. 

Η Alphabank το Μάρτιο του 1999 πραγματοποιεί μια στρατηγικής σημασίας κίνηση εξαγορά-

ζοντας με 798 εκ € το 51% της Ιονικής Τράπεζας, από την Εμπορική, η οποία τελικά συγχω-

νεύθηκε το 2000. 

Παρόμοιες κινήσεις εξαγορών και συγχωνεύσεων, μικρότερης εμβέλειας, πραγματοποιήθηκαν 

και από άλλες τράπεζες αλλάζοντας σημαντικά τον τραπεζικό χάρτη στην Ελλάδα και δημι-

ουργώντας τις προϋποθέσεις για περαιτέρω αλλαγές μετά το 2001, έτος εισόδου της χώρας μας 

στην Ο.Ν.Ε. Ειδικότερα η Εγνατία Τράπεζα στις 16/9/98 απορρόφησε την Τρ. Κεντρικής Ελ-

λάδος με τα 47 καταστήματά της και τους 1.200 υπαλλήλους της. Επίσης το 1998 έγινε μερική 

ιδιωτικοποίηση της Τρ. Αττικής και η Γενική πώλησε το 33% του μετοχικού της κεφαλαίου 

στην Interamerican  και σε όμιλο ιδιωτών, ενώ η Εμπορική Τρ. συνήψε στρατηγική συμφωνία 

με την Credit Agricole η οποία αγοράζει από τις θυγατρικές Φοίνικα και Εμπορική Κεφαλαίου 

το 6,7% των μετοχών της. Παράλληλα με τις ελληνικές, ανακατατάξεις υπήρχαν και στις ξένες 

τράπεζες στην Ελλάδα, για παράδειγμα η HSBC αγοράζει τις δραστηριότητες των καταστημά-

των της Barclays και της Midland. 

2.3 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 ΚΑΙ ΜΕΤΑ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Η περίοδος αυτή σηματοδοτείται από το τέλος της προετοιμασίας για την ένταξη στη Ζώνη 

του Ευρώ και και την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου ανακατατάξεων μέσω συγχωνεύσε-

ων, εξαγορών και ιδιωτικοποιήσεων των τραπεζών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Η δημι-

ουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με κοινό νόμισμα, με 

κοινά διατραπεζικά επιτόκια, ενιαίες αγορές κρατικών ομολόγων και μετοχικών αξιών και με 

την τάση ενοποίησης των συστημάτων πληρωμών στη Ζώνη του Ευρώ, φαίνεται πως είναι έ-

νας από τους καθοριστικούς παράγοντες για τις Σ&Ε που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 
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1996-2000, ώστε να αναπτύξουν το κατάλληλο μέγεθος προκειμένου να ανταγωνισθούν επιτυ-

χώς τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Τράπεζες. 

Σε αυτήν την περίοδο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα ουσιαστικά αποτελεί ένα περιφερειακό 

μέρος της ενοποιημένης ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς όπου το ΕΥΡΩ είναι πλέον κοινό νό-

μισμα. To γεγονός αυτό αυξάνει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στον κλάδο καθώς είναι πλέον ευ-

θέως συγκρίσιμα τα οικονομικά στοιχεία των ελληνικών τραπεζών αλλά και οι όροι, τα τιμο-

λόγια των τραπεζικών εργασιών και τα επιτόκια με τα αντίστοιχα των άλλων ευρωπαϊκών 

τραπεζών. 

Λόγω των συγχωνεύσεων της προηγούμενης περιόδου 1998-2000, αυξήθηκε σημαντικά ο 

βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με στοιχεία της Ευ-

ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το άθροισμα των 5 μεγαλυτέρων ελληνικών τραπεζών το 2003 

διαμορφώθηκε στο 67%, έναντι 56% του κλάδου το 1997. Αντίστοιχη αύξηση σημείωσε και ο 

δείκτης Herfindahl4 ο οποίος ανήλθε στο 1130, από 885 το 1997.  

Σημειώνεται ότι υπάρχουν δύο μέθοδοι για την εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης ενός κλά-

δου. Η πιο απλή μετρά το άθροισμα των μεριδίων αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών είτε 

με βάση το ενεργητικό είτε με βάση τις καταθέσεις ή τις χορηγήσεις. Η δεύτερη μέθοδος, που 

θεωρείται ότι παρέχει μια πιο αξιόπιστη εκτίμηση του βαθμού συγκέντρωσης, είναι ο δείκτης 

Herfindahl, που μετρά το άθροισμα των τετραγώνων των μεριδίων αγοράς όλων των πιστωτι-

κών ιδρυμάτων. Η διαφορά ανάμεσα στους δυο δείκτες είναι ότι ο δείκτης Herfindahl μας 

πληροφορεί για τη διάρθρωση των μεγεθών του συνόλου της τραπεζικής αγοράς και αντανα-

κλά πιο καθαρά την είσοδο νέων και μικρότερων σε μέγεθος τραπεζών, όπως επίσης και την 

επίπτωση μιας τράπεζας με πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς, ενώ ο πρώτος δείκτης περιορίζεται  

στο άθροισμα των μεριδίων αγοράς των 5 μεγαλυτέρων τραπεζών, αγνοώντας τη δομή των 

μεγεθών στο υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Στα παρακάτω Διαγράμματα παρουσιάζονται οι 

δύο παραπάνω δείκτες για τις χώρες της ΕΕ-15 από το 1997 έως και το 2003. Και οι δύο δεί-

κτες δείχνουν την ίδια συγκριτικά εικόνα (βλ. Διαγράμματα Α.3.1& Α.3.2). 

                                                 
4 Με γνώμονα το δείκτη Herfindahl μια τραπεζική αγορά θεωρείται άκρως συγκεντρωμένη όταν ξεπερνά το επί-
πεδο των 1800 μονάδων και μη συγκεντρωμένη εάν είναι κάτω των 1000 μονάδων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Βαθμός συγκέντρωσης – Δείκτης με βάση το Ενεργηικό των 5 μεγαλύ-
τερων τραπεζών 
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Πηγή: Δελτίο Ευρωπαίκής κεντρικής Τράπεζας, Νοεμβ. 2004- "Δομή του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος"  

Είναι ενδιαφέρον ότι και με τους δύο δείκτες ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος είναι αισθητά 

πιο συγκεντρωμένος απ΄ ότι ο μέσος όρος της ευρωζώνης. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Βαθμός συγκέντρωσης – Δείκτης HERFINDAHL 
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Πηγή: Δελτίο Ευρωπαίκής κεντρικής Τράπεζας, Νοεμβ. 2004- "Δομή του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος"  
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Στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα αναλυτών στο Οικονομικό Δελτίο της  Alphabank (2005), η 

επιτάχυνση της συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα προσδιορίζεται από τις αλλαγές που συ-

ντελέστηκαν στο θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας με: 

• τη σταδιακή απεξάρτηση του τραπεζικού συστήματος από το κράτος και την εξάλειψη των 

έντονων στρεβλώσεων που χαρακτήριζαν το σύστημα αυτό μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 

του 1990, 

• την προσαρμογή στις ρυθμίσεις και τους κανόνες της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς χρημα-

τοοικονομικών υπηρεσιών, 

• την πλήρη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου της ΕΕ-15 που προβλέπει την αρχή της ελεύ-

θερης εγκατάστασης με εποπτεία από τις αρχές της χώρας καταγωγής, 

• την εφαρμογή των βασικών αρχών και κανόνων λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων σε 

ολόκληρη την ΕΕ-15 και της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, 

• την πλήρη απελευθέρωση των διεθνών κινήσεων κεφαλαίων και την ενοποίηση των εγχώ-

ριων αγορών χρήματος και συναλλάγματος από τον Μάιο του 1994, και, 

• την πλήρη ένταξη στη ΖτΕ από 1/1/2001 με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. 

Όμως, παρά την αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παραμέ-

νει ανταγωνιστικό με χαμηλά εμπόδια εισόδου (το κύριο εμπόδιο συνδέεται αποκλειστικά με 

τα υψηλά κεφάλαια που απαιτούνται για εποπτικούς λόγους). Σημειώνεται ότι το 1997 το σύ-

νολο των ελληνικών και ξένων εμπορικών τραπεζών ήταν 45 (εκ των οποίων 22 ελληνικές και 

23 ξένες), ενώ το 2003 ο αριθμός τους παρέμεινε σταθερός μολονότι στο διάστημα αυτό υπήρ-

ξε έντονη δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Αναλυτικότερα,  απορροφήθηκαν 16 

τράπεζες (εκ των οποίων 13 ελληνικές και 3 ξένες) από άλλες ελληνικές, ενώ στην ίδια περίο-

δο έλαβαν άδεια λειτουργίας 12 νέες ελληνικές και 4 ξένες τράπεζες. 

Στα πλαίσια της ενοποιημένης ευρωπαϊκής αγοράς, η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται ως μια 

τοπική, μικρή σε μέγεθος, αγορά με υψηλή σχετικά  κερδοφορία η οποία επιτυγχάνεται κάτω 

από συνθήκες διαρκώς εντεινόμενου ανταγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το σύνολο 

ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσιάζει σημαντική αύξη-

ση και το 2003 διαμορφώθηκε στο 132%, ενώ η ένταση ανταγωνισμού επέφερε μείωση στη 

διαφορά μεταξύ του μέσου επιτοκίου χορηγήσεων και καταθέσεων, και, συγκεκριμένα, στο 

4,9% το 2003, έναντι 6,5% στο τέλος του 2000. 
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Το 2004 λειτούργησαν στην Ελλάδα 21 εμπορικές τράπεζες με μερίδιο αγοράς 81%, 24 ξένες 

τράπεζες με μερίδιο αγοράς 10%, και, τέλος, 20 συνεταιριστικές τράπεζες και ειδικοί πιστωτι-

κοί οργανισμοί κατέχοντας το υπόλοιπο μερίδιο αγοράς. Πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, έχουν 

επίσης διεισδύσει στην ελληνική αγορά, είτε μέσω επενδύσεων σε ελληνικές τράπεζες, είτε με 

τη δημιουργία δικτύου καταστημάτων για την προώθηση των προϊόντων τους και των υπηρε-

σιών τους. Όμως η διείσδυση των ξένων ευρωπαϊκών τραπεζών στην ελληνική αγορά δεν θε-

ωρείται εκτεταμένη. 

Σύμφωνα με μελέτη της Kantor Capital (Ιούνιος 2005) για τις εξελίξεις του εγχώριου τραπεζι-

κού κλάδου το 2004, διαπιστώνονται τα εξής: 

• υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω διείσδυσης του τραπεζικού τομέα παρά τη σημαντική αύ-

ξησή του στο 132% του ΑΕΠ κατά το 2003. Τα δάνεια προς νοικοκυριά ως ποσοστό του 

ΑΕΠ υστερούν από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο (31,4% στην Ελλάδα έναντι 

50,3% στην Ευρώπη). Το 2004 οι ελληνικές τράπεζες έδωσαν έμφαση παράλληλα στις 

δραστηριότητες private και investment banking (τραπεζική εύπορων πελατών και επενδυ-

τική τραπεζική), καθώς και στην προσωποποιημένη εξυπηρέτηση της πελατείας τους, ενώ 

αξιοποίησαν τα εναλλακτικά δίκτυα διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. 

• Στα βασικά αρνητικά της ελληνικής τραπεζικής αγοράς συγκαταλέγονται: 

α) το μικρό μέγεθος των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων σε σχέση με των ομολόγων 

τους διεθνών. Παραδείγματος χάριν, στα 100 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα 

μόνο 2 είναι ελληνικών συμφερόντων και σε όρους κεφαλαιοποίησης, οι πέντε (5) μεγαλύ-

τερες ελληνικές τράπεζες μαζί αντιπροσωπεύουν το μέγεθος μιας μεσαίου μεγέθους ευρω-

παϊκής τράπεζας. 

• β) η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στη Βαλκανική παραμένει περιορισμένη (15% 

μερίδιο αγοράς). 

•  Τέλος, υψηλή συγκέντρωση δραστηριοτήτων παρουσιάζει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, 

με τις τρεις μεγαλύτερες τράπεζες (Εθνική, Alpha, Εurobank) να κατέχουν το 59% της α-

γοράς με βάση το ενεργητικό και τις 8 μεγαλύτερες (Εθνική, Alpha, Eurobank, Αγροτική, 

Εμπορική, Κύπρου, Πειραιώς, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) το 91% της αγοράς. 

Η διαμόρφωση της στρατηγικής των ελληνικών τραπεζών έχει τα εξής χαρακτηριστικά για τη 

μετά το 2000 περίοδο: 

• πρωταρχικής σημασίας είναι η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους τους προ-

κειμένου να βελτιωθεί η κερδοφορία τους καθώς η πτώση του χρηματιστηρίου είχε αρνη-
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τικές επιπτώσεις στα αποτελέσματά τους. Γίνεται εμφανής η σημασία ανάπτυξης των ορ-

γανικών εσόδων τους τα οποία επιχειρείται να αυξηθούν με την απόκτηση μεγαλύτερων 

μεριδίων αγοράς σε καίριες τραπεζικές εργασίες (π.χ. λιανικής τραπεζικής). Επομένως, με 

δεδομένη τη μείωση κάποιων πηγών εσόδων τους (π.χ. ΕΓΕΔ, χρηματιστήριο, κ.α.) είναι 

επιβεβλημένη η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού τους κόστους τόσο για λόγους κερ-

δοφορίας όσο και για λόγους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητάς τους. Συνυφασμένη με 

αυτήν τη στρατηγική είναι και οι επενδύσεις που γίνονται σε τεχνολογικό εξοπλισμό, σε 

αυτοματισμούς, ηλεκτρονικά συστήματα και μέσα τα οποία στοχεύουν στην υποκατάστα-

ση τους ανθρώπινου παράγοντα, όπου είναι εφικτό, και στην παραγωγή της υπηρεσίας με 

χαμηλότερο κοστολόγιο. 

• Η ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων διάθεσης των τραπεζικών υπηρεσιών, έρχεται ως 

φυσικό επακόλουθο και παρακολουθεί, έστω και με χρονική υστέρηση την τάση που έχει 

ήδη καταγραφεί στον διεθνή τραπεζικό χώρο. ‘Όμως με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς, η 

οποία δημιούργησε μια αμιγώς ηλεκτρονική τράπεζα την WINBANK, χωρίς να καταφέρει 

κάτι σημαντικό από άποψη μεριδίων, οι υπόλοιπες προτίμησαν να αναπτύξουν παράλληλα 

τα εναλλακτικά τους δίκτυα χωρίς να αποξενώσουν της πελατεία τους από το χώρο των 

καταστημάτων τους. Η επιλογή αυτή ήταν αρκετά σοφή καθώς ορισμένες τράπεζες στην 

Αγγλία και Αμερική, συνειδητοποιούν τώρα τα αρνητικά της πολιτικής της έντονης προώ-

θησης των εναλλακτικών δικτύων (internet, ATM, phone banking κ.α). 

• Οι ελληνικές Τράπεζες θεωρούν πλέον, μετά τη σταδιακή εξομάλυνση της πολιτικής κατά-

στασης στα Βαλκάνια, αυτήν τη γεωγραφική περιοχή σαν το φυσικό τους επιχειρηματικό 

χώρο και εξαπλώνονται σταδιακά προκειμένου να εδραιώσουν εκεί την παρουσία τους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής στοιχεία: 

• Πρόκειται για μια αγορά 60 εκατομμυρίων ανθρώπων, με ένα συνολικό ΑΕΠ που 

ανέρχεται στο 63% της Ελλάδος ενώ το ανά κεφαλή ΑΕΠ ανέρχεται μόλις στο 15% 

της Ελλάδας και εμφανίζει ετήσια αύξηση της τάξης του 4,5% -5%.  Κατά το 2004 οι 

οικονομίες της Ρουμανίας, Σερβίας και Τουρκίας αυξήθηκαν κατά 8%, της Βουλγαρίας 

κατά 4,3% ενώ για την Ευρωζώνη ο μ..ο. αύξησης του ΑΕΠ ήταν μόλις 2,3%. 

• Οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης εμφανίζουν πολύ χαμηλούς δείκτες τραπεζικής διαμε-

σολάβησης: ο τραπεζικός τους τομέας ανέρχεται μόλις στο 39% του ΑΕΠ, ενώ στην 

Ελλάδα φθάνει το 150% και στην Ευρωζώνη στο 260%, το ενεργητικό του τραπεζικού 

τομέα στα Βαλκάνια αγγίζει τα 30 δις € ενώ στην Ελλάδα ανέρχεται στα 205 δις €, οι 
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εταιρικές χρηματοδοτήσεις στα Βαλκανικά κράτη ανέρχονται στο 16% του ΑΕΠ ενώ 

για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη τα ποσοστά είναι 68% και 112% αντίστοιχα και τέ-

λος οι χρηματοδοτήσεις σε Ιδιώτες φθάνουν μόλις το 7% υου ΑΕΠ, ενώ στην Ελλάδα 

και στην Ευωζώνη το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 27% και 53% αντίστοιχα. 

• Οι 5 μεγάλες τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alphabank, Πειραιώς και Εμπορική) έ-

χουν επενδύσει στην ανάπτυξη του δικτύου τους σε αρκετά Βαλκανικά Κράτη και ι-

διαίτερα η Εθνική και η Eurobank με τις πρόσφατες συμφωνίες εξαγοράς τουρκικών 

τραπεζών (2006) δημιουργούν ένα πολύ σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διεισδύ-

οντας και στην αγορά της Τουρκίας. 

Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στην πρόβλεψη ότι μελλοντικά οι ρυθμοί ανάπτυξης της ελλη-

νικής τραπεζικής αγοράς θα βαίνουν μειούμενοι καθώς όλο και περισσότερο τα στοιχεία του 

κλάδου θα συγκλίνουν με αυτά που ισχύουν στην υπόλοιπη Ευρώπη και επιπλέον οι οικονομί-

ες των Βαλκανικών χωρών ολοένα και θα αναπτύσσονται δημιουργώντας σημαντικές ευκαιρί-

ες αύξησης των τραπεζικών εργασιών στις χώρες εκείνες. Σημειώνεται δε ότι όπως έχει κατα-

γραφεί στα Επιχειρηματικά Σχέδια (business plan 2005-2007) των μεγάλων ελληνικών Τραπε-

ζών, ο στόχος είναι το 20% της κερδοφορίας τους να προέρχεται από το δίκτυό τους στην Ν.Α. 

Ευρώπη. 

Στην ελληνική αγορά είναι στρατηγική επιλογή των περισσοτέρων τραπεζών η προώθηση των 

εργασιών της λιανικής τραπεζικής και ειδικότερα της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης 

καθώς εκεί παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα περιθώρια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ρυθμοί 

αύξησης της αγοράς στα καταναλωτικά δάνεια ξεπέρασαν και το 30% σε ετήσια βάση ενώ η 

πρόβλεψη είναι να διατηρηθούν γύρω στα 20% με τάσεις όμως σταδιακής μείωσης. Ορόσημα 

αποτέλεσαν η απελευθέρωση των ορίων στα καταναλωτικά δάνεια  κατά το 2004 και η έκρηξη 

των στεγαστικών δανείων κατά το 2005 λόγω της επικείμενης επιβολής Φ.Π.Α στο κόστος κα-

τασκευής ακινήτων.  

Οι Τράπεζες στρέφονται στη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων ως στρατηγική ε-

πιλογή καθώς σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις 

(κύκλος εργασιών έως 2,5 εκατ €). Σημειώνεται επιπλέον το γεγονός ότι οι Τράπεζες εμπλέκο-

νται ως ενδιάμεσοι φορείς στην ένταξη των ΜΜΕ στα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα 

μέσω του Γ΄Κ.Π.Σ (2005-2007) με αποτέλεσμα την προσπάθεια προσέλκυσης και εξυπηρέτη-

σης όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων προκειμένου να αναπτύξουν  τα χρηματοδο-
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τικά τους χαρτοφυλάκια και να κτίσουν διαχρονικές πελατειακές σχέσεις με αυτές τις επιχει-

ρήσεις. Σε άλλη πρόσφατη μελέτη του Gibson H (2005), για την κερδοφορία των ελληνικών 

τραπεζών που καλύπτει την περίοδο 1993-2003, προκύπτουν τέσσερα βασικά συμπεράσματα 

για το σύγχρονο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

1. Μολονότι η αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης συνήθως συνδέεται με μείωση του α-

νταγωνισμού, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι παράλληλα περιορίστηκε η δεσπόζουσα θέ-

ση στην αγορά την οποία κατείχε μία συγκεκριμένη τράπεζα, ενώ ορισμένες άλλες 

τράπεζες αύξησαν ουσιωδώς τα μερίδια αγοράς τους έτσι ώστε να μπορούν και αυτές 

να παίξουν σημαντικό ρόλο. Από την οικονομετρική ανάλυση διαπιστώνεται ότι ο 

βαθμός συγκέντρωσης σχετίζεται θετικά με την κερδοφορία (ακόμη και όταν συμπερι-

ληφθούν στην εξίσωση τα μερίδια αγοράς). Επιπλέον, η αύξηση του μεριδίου αγοράς 

αυξάνει την κερδοφορία. Υπάρχουν όμως και ενδείξεις ότι οι τράπεζες που λειτουρ-

γούν στην Ελλάδα χρησιμοποιούν την ισχύ τους στην αγορά για να μειώσουν τους κιν-

δύνους που αναλαμβάνουν και όχι τόσο για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Τα αποτελέ-

σματα αυτά είναι σύμφωνα με εκείνα της παλαιότερης μελέτης των Heather, Gibson. 

2. Φαίνεται ότι έχει λήξει η περίοδος των ραγδαίων διαρθρωτικών μεταβολών που είχαν 

ξεκινήσει αμέσως μετά την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η ά-

ποψη αυτή στηρίζεται στη διαπίστωση ότι η κερδοφορία έχει μεγαλύτερη διάρκεια από 

ό,τι είχε δείξει η προηγούμενη μελέτη και μετά από μια διαταραχή επανέρχεται σε "κα-

νονικά" επίπεδα ύστερα από κάποιο διάστημα. 

3. Οι τράπεζες κατά την εξεταζόμενη περίοδο δεν μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη τους 

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

ξακολουθεί να παρουσιάζεται μη γραμμική και "κωδωνοειδής", το σημείο καμπής είναι 

πολύ πιο κοντά στο μικρότερο μέγεθος τράπεζας του δείγματος. Αυτό σημαίνει ότι το 

τμήμα της καμπύλης μεγέθους-κερδοφορίας που έχει σημασία για το ελληνικό τραπε-

ζικό σύστημα είναι αυτό που έχει καθοδική κλίση - με άλλα λόγια η αύξηση του μεγέ-

θους δεν βελτιώνει την κερδοφορία (εφόσον όλοι οι άλλοι παράγοντες παραμένουν 

σταθεροί), εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με τα πορίσματα σχετικής μελέτης του 

Τμήματος Ανάλυσης της Alphabank (2005). Αυτό ενδεχομένως υποδηλώνει ότι οι τρά-

πεζες δεν έχουν επωφεληθεί από οικονομίες κλίμακας, πράγμα που εν μέρει εκπλήσσει, 

δοθέντος του μικρού μεγέθους των ελληνικών τραπεζών. Ωστόσο, η αύξηση του μεγέ-
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θους αποτελεί αναγκαία μεν, όχι όμως και ικανή συνθήκη για την αξιοποίηση των οι-

κονομιών κλίμακας. Εξάλλου, η αύξηση του μεγέθους προσφέρει ευκαιρίες για αξιο-

ποίηση οικονομιών εύρους υπηρεσιών (συνέργειες), κάτι το οποίο δεν επιχειρήθηκε να 

μετρηθεί στη συγκεκριμένη μελέτη.  

4. Τέλος, οι διαφορές μεταξύ τραπεζών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα τείνουν να ε-

ξαλειφθούν, καθώς τα χαρακτηριστικά των τραπεζών του δημόσιου τομέα έχουν συ-

γκλίνει προς εκείνα των ιδιωτικών. Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

δεν είναι στατιστικά σημαντική η "ψευδομεταβλητή" του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

που έχει περιληφθεί στις παλινδρομήσεις, υποδηλώνει ότι ο τρόπος λειτουργίας των 

τραπεζών του δημόσιου τομέα έχει προσεγγίσει περισσότερο τον τρόπο λειτουργίας 

των ιδιωτικών τραπεζών, στο πλαίσιο των διαφόρων διοικητικών μεταβολών που συ-

νόδευσαν την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

2.4. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ  

Όπως είναι φυσικό η τάση της παγκοσμιοποίησης επιβάλλει στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες την 

γρήγορη προσαρμογή σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον, εάν επιθυμούν να επιβιώσουν 

των υπολοίπων διεθνών (π.χ. αμερικανικών, ασιατικών) τραπεζών. Έτσι η τάση που χαρακτη-

ρίζει τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο είναι κατ’αρχήν αυτή της εναρμόνισης των επι μέρους 

εθνικών τραπεζικών κλάδων και αυτή της κινητικότητας και εξωστρέφειας, ώστε μέσω συγ-

χωνεύσεων, εξαγορών και συμμαχιών να προκύψουν ισχυροί πανευρωπαϊκοί τραπεζικοί όμι-

λοι, ικανοί να ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ένα τυπικό παράδειγμα τέτοιας Τράπεζας θα ήταν μια που διατηρεί κεντρικά γραφεία στη 

Φρανκφούρτη, τη Μαδρίτη και το Παρίσι, ώστε να ανταποκριθεί στο πανευρωπαϊκό βεληνεκές 

των δραστηριοτήτων της και στο άμεσο μέλλον να επεκταθεί στην Ασία και τις ΗΠΑ. Εξυπη-

ρετεί την πελατεία της, προσφέροντας πολυποίκιλες και πολυσύνθετες τραπεζικές υπηρεσίες, 

μέσω παραδοσιακών και εναλλακτικών δικτύων ενώ, ταυτόχρονα, καλύπτει τις ανάγκες της σε 

ασφάλειες και επενδυτικές τοποθετήσεις. 

Ιδιαίτερα δραστήρια στις διασυνοριακές και υπερπόντιες συνεργασίες αποδεικνύεται η μεγα-

λύτερη τράπεζα στον κόσμο, η Deutsche Βank. Πιο συγκρατημένες φαίνεται ότι είναι οι γαλ-

λικές, ισπανικές και ιταλικές τράπεζες, οι οποίες ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ισχυρή παρου-

σία εντός εθνικών συνόρων σε βραχυπρόθεσμη βάση και ευρωπαϊκή ισχύ σε μεσομακροπρό-
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θεσμη. Ταυτόχρονα, έχουν εξασφαλίσει μικρά μερίδια εκατέρωθεν, επισφραγίζοντας διακρα-

τικές συνεργασίες σε επιμέρους τραπεζικές δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευ-

ταία χρόνια οι Ιταλικές, Γαλλικές και Αυστριακές τράπεζες επεκτείνονται συστηματικά και 

στον χώρο της Βαλκανικής αλλά και της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Τέλος στη χώρα 

μας βλέπουμε τις Γαλλικές Τράπεζες να ενδιαφέρονται έμπρακτα για ουσιαστική επέκταση 

καθώς η Societe Generale έχει αποκτήσει την ΓΕΝΙΚΗ Τρ. (2004) και η Credit Agricole έχει 

υποβάλλει επίσημη προσφορά για εξαγορά του υπολοίπου της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Τρ. (Ιούνιος 

2006). 

Επιπλέον, στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο καταγράφονται ουσιαστικές αναδιαρθρώσεις των 

τραπεζικών δικτύων με κλείσιμο και αναμόρφωση καταστημάτων, περικοπή θέσεων εργασίας, 

προώθηση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. γερμανικές και σκανδιναβικές τρά-

πεζες), καθώς και περιστολή του ρόλου του κράτους στα πιστωτικά ιδρύματα (π.χ. Credit 

Lyonnais). Εξαιρουμένου του σκανδιναβικού χώρου, στον οποίον παρατηρείται έντονη διασυ-

νοριακή δραστηριότητα εξαιτίας της συνεκτικότητάς του, στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη εκ-

δηλώνεται αντίσταση σε τυχόν διείσδυση αλλοεθνούς τραπεζικού ομίλου σε ποσοστό τέτοιο, 

ώστε 0 παράγοντας αυτός να ασκεί σημαντική επιρροή στη λήψη αποφάσεων. Αναμένεται 

όμως στο άμεσο μέλλον να δρομολογηθούν διασυνοριακές συγχωνεύσεις με γοργούς ρυθμούς. 

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση των 15, όπως επισημαίνει μελέτη του της Εμπορικής Τράπεζας 

(2005), η διαδικασία συγκέντρωσης του τραπεζικού κλάδου συνεχίστηκε και το 2003, με απο-

τέλεσμα ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων να μειωθεί κατά 4% και να διαμορφώνεται σε 

7.500.  Στην περίοδο 1997-2003, έπαυσαν να λειτουργούν περίπου 2.200 πιστωτικά ιδρύματα, 

δηλαδή γύρω στο 23% των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούσαν το 1997, με κύρια αιτία 

τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Στις περισσότερες χώρες, ο δείκτης συγκέντρωσης των τραπε-

ζικών συστημάτων αυξήθηκε και κατά μέσο όρο το ποσοστό των 5 μεγαλύτερων τραπεζών 

στο σύνολο του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα έφθασε το 53% το 2003, από 46% που ή-

ταν το 1997, σε μη ενοποιημένη βάση. Η συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα, σε συνδυασμό 

με την οργανική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, είχε ως αποτέλεσμα να διπλασιαστεί το 

μέσο μέγεθος των πιστωτικών ιδρυμάτων, φθάνοντας στο τέλος του 2003 τα 3,5 δισ. ευρώ, 

όπως αναφέρεται στη μελέτη. Η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Φινλανδία έχουν τον υψηλότερο δεί-

κτη ενώ Ιταλία, Γερμανία και Λουξεμβούργο το μικρότερο δείκτη συγκέντρωσης του τραπεζι-

κού συστήματος. Στην 5η θέση στην Ευρώπη, από πλευράς συγκέντρωσης, βρίσκεται η ελλη-
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νική τραπεζική αγορά, με τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες να έχουν συνολικά μερίδιο της τά-

ξης του 70%. 

Η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών ακολουθεί ανοδική πορεία από το 2002 και μετά, 

για τους εξής λόγους: α) ευνοϊκές συνθήκες στις χρηματιστηριακές αγορές β) οργανωτική α-

ναδιάρθρωση τραπεζών με περιστολή του κόστους, γ) μειωμένες προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις. 

Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων (RΟΕ) για την ΕΕ15 αυξήθηκε το 2003 σε 9,9%, μετά 

από συνεχή πτώση 2 ετών. Ενδιαφέρον εύρημα της μελέτης είναι ότι το μέγεθος των τραπεζών 

φαίνεται να επηρεάζει θετικά την αποδοτικότητα. Οι τράπεζες μεγάλου μεγέθους βελτίωσαν το 

ROE κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες φθάνοντας το 10,9%, ενώ οι μεσαίου μεγέθους επιδεικνύ-

ουν μικρότερη βελτίωση της κερδοφορίας τους το 2003 επιτυγχάνοντας μέσο δείκτη ROE 

8,7% και οι μικρές μόλις 6,2% . 

Τα καθαρά έσοδα τόκων συνέχισαν να μειώνονται για τις μεγάλες τράπεζες, όμως 1ο 6μηνο 

2004 σημειώνεται βελτίωση και ανέρχονται στο 1,5% του ενεργητικού. 

Τα καθαρά μη επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν το 2003 φθάνοντας το 42% του συνόλου των λει-

τουργικών εσόδων. 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις κυριότερες εξελίξεις στα επιμέρους εθνικά τρα-

πεζικά συστήματα, σε ορισμένες χώρες κράτη μέλη της ΕΕ15. 

2.4.1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Στη Γερμανία η επικρατούσα τάση ορίζει συσπείρωση δυνάμεων σε κρατικό και διακρατικό 

επίπεδο, αποσκοπώντας στη μείωση του κόστους, στην ευελιξία, στη διόγκωση των κερδών 

και στην αναβάθμιση των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, οι τέσσερις μεγαλύτερες 

τράπεζες της χώρας, οι Deutsche Βank, ΗypoVereinsbank, Dresdner Βank, και Commerzbank 

επιδιώκουν να συνενώσουν όσα καταστήματα παρουσιάζουν χαμηλή κερδοφορία ή είναι ζημι-

ογόνα. 

Σε μία πρώτη απόπειρα προέβησαν το 1999 η Deutsche και η Dresdner, αλλά χωρίς επιτυχή 

έκβαση. Κατόπιν τούτου, η Deutsche bank ανακοίνωσε εκ βάθρων αναδιοργάνωση του κλάδου 

λιανικών υπηρεσιών με κλείσιμο 250 καταστημάτων, απολύσεις 1.200 ατόμων και αναβάθμι-

ση των δικτυακών υπηρεσιών. Παρόλα αυτά σαφώς διατηρεί έναν έντονα εξωστρεφή χαρα-

κτήρα, όπως προκύπτει από δηλώσεις του Προέδρου της: «Η στρατηγική μας συνίσταται στο 
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να επεκταθούμε σε περισσότερες χώρες, προσφέροντας ελκυστικά και αποδοτικά προϊόντα, 

ούτως ώστε να καταστεί η Deutsche Βank πρώτη επιλογή στον ευρωπαϊκό χώρο».   Παράλλη-

λα, η Deutsche συντηρεί την παρουσία της στην Ιταλία με μερίδια 4,5% και 0,75% στην Βanca 

Commerciale Ιtaliana (ΒCΙ) και τη Unicredito Ιtaliano αντιστοίχως, ενώ «θεωρητικά» την εν-

διαφέρει και μία προσέγγιση με τη γαλλική Societe Generale, με την οποία υπάρχουν κοινά 

σημεία στις επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, η γερμανική τράπεζα με την εξα-

γορά της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Βankers Τrust αναδεικνύεται η ισχυρότερη διε-

θνώς με κριτήριο τα περιουσιακά της στοιχεία. Επιπλέον, επωφελούμενη από την απορύθμιση 

της ιαπωνικής αγοράς, τον Σεπτέμβριο 1999 συνένωσε τον κλάδο χρεογράφων της Deutsche 

με τον αντίστοιχο της Sakura Βank, κίνηση, η οποία την φέρνει κοντά - εκτός των άλλων - και 

στον ισχυρό ιαπωνικό όμιλο Μitsui.  

Η δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα προήλθε από τις Ηypo Βank και Vereinsbank, οι 

οποίες συνέπραξαν το 1998, επιβεβαιώνοντας τις συγκεντρωτικές τάσεις στον κλάδο, αλλά και 

με το σκεπτικό να μη βρεθεί καμία από τις δύο στα χέρια μη βαυαρικής τράπεζας. 

Πέραν του ιδιότυπου τοπικισμού, όμως, οι πιθανότητες ενδογερμανικών επιχειρηματικών 

συμμαχιών αυξάνουν, ειδικά μετά τις ευνοϊκές φορολογικές μεταρυθμίσεις, οι οποίες καταρ-

γούν τη φορολογία επί της πώλησης μεριδίων σε άλλες εγχώριες εταιρείες. 

Από μέρους της η Dresdner Βank διατηρεί σταθερή τη συνεργασία της με τη γαλλική Βanque 

Νationale de Ρaris (ΒΝΡ). Το Διαδίκτυο απασχολεί και τη Dresdner, η οποία προς το παρόν 

διατηρεί την ανεξαρτησία της και περιορίζεται σε ανταλλαγές κεφαλαίων με άλλα ιδρύματα, 

ενώ στο μέλλον δεν αποκλείει μία συγχώνευση.  

Περισσότερο αποφασιστική φαίνεται η Commerzbank αποκτώντας μερίδια στις ΒCΙ, 

Μediobanca και την ασφαλιστική Generali στην Ιταλία. Εκτός αυτού, βρίσκεται σε διαπραγ-

ματεύσεις με την ΒCΙ, τη γαλλική Credit Lyonnais και την ισπανική Βanco Santander Central 

Ηispano (ΒSCΗ) για τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής επενδυτικής τράπεζας με τη συγχώ-

νευση των αντίστοιχων δραστηριοτήτων. Η Commerzbank επιδιώκει να διατηρήσει την αυτο-

νομία της, ενισχύοντας τη θέση της με διακρατικές συνεργασίες. 
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2.4.2. ΙΤΑΛΙΑ 

Οι διακρατικές συνεργασίες προκαλούν ενίοτε αμηχανία και δυσαρέσκεια στην Ιταλία, με το 

ιδιαίτερα εσωστρεφές τραπεζικό της σύστημα. Η Κεντρική Τράπεζα της Ιταλίας, άλλωστε, α-

ντιτάσσεται στην εισδοχή ξένων ανταγωνιστριών ειδικά στα μικρότερα τραπεζικά ιδρύματα. 

Δηλωτική του όλου κλίματος ήταν η αντίδραση στα τέλη του 1998 και στις αρχές του 1999, 

όταν οι γερμανικές Deutsche Βank και Commerzbank απέκτησαν ή αύξησαν τα μερίδιά τους 

στις Βanca Commerciale Ιtaliana (ΒCΙ) και Unicredito. Οι ιταλικές εφημερίδες έκαναν λόγο 

για εισβολή, τονίζοντας ότι οι Γερμανοί εμφανίστηκαν ξαφνικά και χωρίς να ζητήσουν την 

άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. 

Πάντως, η Deutsche Βank, η ξένη τράπεζα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην Ιταλία, δεν κρύ-

βει το ενδιαφέρον της για την εγχώρια αγορά γενικά και τον κλάδο διαχείρισης χαρτοφυλακίου 

ειδικότερα. Περισσότερο διακριτικοί και γι’ αυτό πιο ευπρόσδεκτοι αποδείχθηκαν οι Ισπανοί, 

με την εξαγορά του 19% της Βanca Νazionale del Lavoro από τη Βanca Βilbao Vizcaya 

(ΒΒV), αλλά και τη συνεργασία της τελευταίας με την Unicredito. 

Πάντως, ακόμα και σε αυτήν την παραδοσιακή αγορά της Ιταλίας παρατηρείτα συρρίκνωση 

των κρατικών μεριδίων και μία σειρά συγχωνεύσεις, οι οποίες θα αποφέρουν περιστολή δαπα-

νών και αύξηση κερδών. Κύριο μέλημα των ιταλικών ιδρυμάτων είναι να αναδειχθεί μία πρω-

τεύουσα δύναμη, η οποία θα διεκδικήσει ισχυρή θέση και πέραν των συνόρων με τις απαραί-

τητες ευλογίες της τράπεζας-κλειδί, της Μediobanca. 

Η τελευταία δεσπόζει στην ιταλική αγορά επί μισόν αιώνα και καθορίζει τις τύχες των επιχει-

ρήσεων της χώρας, καθοδήγησε τη σύμμαχo και μέτοχό της Βanca Commerciale Ιtaliana (ΒCΙ) 

στα χέρια της Βanca Ιntesa και απώθησε την εχθρική και, επίσης, μέτοχό της Unicredito. Η νέα 

μονάδα, η πρώτη της Ιταλίας, θα συγκαταλέγεται μεταξύ των δέκα στη ζώνη του ευρώ με κρι-

τήριο τη χρηματιστηριακή της αξία, ύψους 24,5 δισ. δολ. και με περιουσιακά στοιχεία 290 δισ. 

δολ. Σημειώνεται ακόμα ότι η Μediobanca επιδιώκει αύξηση του μεριδίου της, του 11,5% στη 

Generali, τη μόνη άξια λόγου ασφαλιστική της Ιταλίας με ευρωπαϊκή παρουσία, ώστε να την 

προστατεύσει από τυχόν «αρπαγή» της από τον γαλλικό όμιλο ΑΧΑ. 

Με την πώληση όμως της Μediocredito σχεδόν ολοκληρώνεται η αποχώρηση του κράτους από 

τον τραπεζικό τομέα. Σημαίνοντα ρόλο στα τραπεζικά πράγματα διαδραματίζει ο ασφαλιστι-

κός όμιλος της Generali, ο οποίος έχει αναπτύξει ποικίλες δραστηριότητες εντός και εκτός Ιτα-
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λίας. Συμμετέχει στη μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα Βanca Ιntesa και εξαγόρασε πρόσφατα τον 

ανταγωνιστικό όμιλο ΙΝΑ, ενισχύοντας τη θέση της ως η τρίτη ασφαλιστική στην Ευρώπη, 

ενώ, παράλληλα, διαθέτει μερίδιο στη μεγαλύτερη ισπανική Βanco Santander Central Ηispano 

(ΒSCΗ) και διατηρεί από παλαιότερα στενή συνεργασία με τη Commerzbank. 

2.4.3. ΙΣΠΑΝΙΑ 

 Ξεκινώντας από ενδυνάμωση της παρουσίας τους στην ισπανική και πορτογαλική αγορά και 

κατ’ επέκταση στη Λατινική Αμερική, επεκτείνουν τη δράση τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η 

πρώτη αιφνίδια συγχώνευση του 1999 γέννησε τη ΒSCΗ, η οποία προέκυψε από τις Βanco 

Santander και Βanco Central Ηispano. Η τράπεζα αυτή, η μεγαλύτερη της Ισπανίας, διέκρινε 

το «αντίπαλον δέος» στη ΒΒVΑ, η οποία προήλθε από τις Βanco Βilbao Vizcaya και 

Αrgentaria, δεύτερη τη τάξει με χρηματιστηριακή αξία 38 δισ. ευρώ. 

Με έκδηλο ενδιαφέρον για τις αγορές της Νότιας Ευρώπης, αμφότερα τα ιδρύματα ενεργο-

ποιήθηκαν αμέσως. Η μεν ΒSCΗ εδραίωσε τη θέση της στην Πορτογαλία με τον έλεγχο δύο 

κερδοφόρων τραπεζών, ενώ διατηρεί μερίδιο στην Commerzbank, εμμέσως στη βρετανική 

ασφαλιστική SGU, καθώς και στη γαλλική Societe Generale (SG). Η ΒSCΗ, εκτός του μεριδί-

ου της στη SG, επιδιώκει ευρύτερη συνεργασία μαζί της στις επενδυτικές τραπεζικές εργασίες, 

ώστε να αντιμετωπίσουν με αξιώσεις τους γίγαντες της Wall Street. Επιπλέον, η ΒSCΗ με με-

ρίδιο 10% στη σκοτσέζικη Royal Βank of Scotland, συμμετέχει στην πρόταση της τελευταίας 

για εξαγορά της βρετανικής Νational Westminster (ΝatWest). 

Όσο για τη ΒΒVΑ, τη δεύτερη ισπανική τράπεζα, αυτή δεν έχει να ζηλέψει τίποτε σε κινητικό-

τητα. Η προσέγγιση του ιταλικού κατεστημένου προχωρεί ομαλώς. Αρχικά, ήταν η εξαγορά 

του 19% στην τράπεζα Βanca Νazionale del Lavoro, ζητώντας πρώτα την έγκριση των αρχών, 

με αποτέλεσμα να μην δυσαρεστηθεί η κοινή γνώμη, όπως στην περίπτωση των Γερμανών ε-

πενδυτών. Προς το παρόν η ιταλική τράπεζα απέκτησε το 2% της ισπανικής, αλλά η συνεργα-

σία τους θα καθοριστεί από τον ιταλικό νόμο, ο οποίος περιορίζει το εν λόγω ποσοστό στο 

10% το ανώτατο. Επιπλέον, η ΒΒVΑ με ποσοστό 3,7% συγκαταλέγεται μέσα στoυς επτά χρυ-

σούς μετόχους της Credit Lyonnais, γεγονός που της εξασφαλίζει συμφέρουσες συνεργασίες. 

2.4.4. ΓΑΛΛΙΑ 

Η ιδιωτικοποίηση της Credit Lyonnais σε συνδυασμό με τη λυσσαλέα μάχη, η οποία διεξήχθη 

μεταξύ Βanque Νationale de Ρaris (ΒΝΡ), Societe Generale (SG) και Ρaribas, για τον έλεγχο 
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μεγαλύτερου μεριδίου στη γαλλική τραπεζική αγορά, σφράγισαν το 1999. Η συγκεκριμένη α-

γορά χαρακτηρίζεται από έναν ισχυρό κρατικό παράγοντα, ο οποίος παρεμβαίνει και διαμορ-

φώνει ισορροπίες και εναντιώνεται στα διευρυμένα ξένα μερίδια στις γαλλικές τράπεζες. 

Ωστόσο, η ίδια η Γαλλική Κυβέρνηση εγκαινίασε τη σταδιακή απορύθμιση της τραπεζικής 

αγοράς, πωλώντας το 33%, που κατείχε στη Credit Lyonnais, και διατηρώντας ένα 10%. Η εν 

λόγω τράπεζα, κάποτε η ισχυρότερη στον κόσμο εξαιρουμένης της Ιαπωνίας, βρέθηκε στο χεί-

λος της χρεοκοπίας το 1994 και διεσώθη με δημόσιο χρήμα· ωστόσο, οι Βρυξέλλες έθεσαν ως 

όρο την ιδιωτικοποίησή της και τη μαζική πώληση περιουσιακών της στοιχείων. Το Παρίσι 

δεν θέλησε να εξασφαλίσει το 33% στη Credit Lyonnais μία και μόνη μέτοχος, ακόμα και εάν 

είχε γαλλική ταυτότητα. Έτσι διέθεσε το μερίδιο σε επτά Τράπεζες με πρώτη την Credit 

Αgricole και ποσοστό 10%, ενώ ακολουθούν οι ΑGF, ΑΧΑ, Commerzbank, ΒΒVΑ, Βanca 

Ιntesa και CCF. 

2.4.5. ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 

Στον αντίποδα βρίσκονται τα σκανδιναβικά πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν σχεδόν εξα-

ντλήσει τα περιθώρια στις εθνικές τους αγορές και βλέπουν την πιθανότητα διασυνοριακών 

συνεργασιών ως μία αναγκαιότητα. Επιπλέον, κρατούν τα πρωτεία στην ηλεκτρονική εξυπη-

ρέτηση με το 85% των φιλανδικών τραπεζών να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες και το 29% 

των πελατών να τις χρησιμοποιεί έναντι 63% και 4% αντίστοιχα στις ΗΠΑ. 

Δυναμικό ρόλο στις συμμαχίες διαδραματίζουν οι δανικές τράπεζες με τον κολοσσό της Den 

Danske Βank να έχει αποκτήσει σουηδικά και νορβηγικά ιδρύματα και ακολουθούν οι σουηδι-

κές τράπεζες. Η SΕΒ, η πρώτη σκανδιναβική με κριτήριο το ενεργητικό της, εξαγόρασε τη 

γερμανική ΒfG από την Credit Lyonnais, πραγματοποιώντας το πρώτο της βήμα στη ζώνη του 

ευρώ. Ανάλογη κινητικότητα έδειξε και η Svenska Ηandelsbanken, η πρώτη σκανδιναβική με 

κριτήριο τα περιουσιακά της στοιχεία, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία 

της στη Νορβηγία. Εξ ου και αγόρασε μία περιφερειακή τράπεζα, αλλά ενδιαφέρεται και για 

τη μεγαλύτερη νορβηγική, την Den Νorske Βank, και υπέβαλε προσφορά για μία τρίτη, την 

κατά 35% κρατική Christiania με αντίπαλο τη φιλανδο-σουηδική ΜeritaΝordbanken (άλλο ένα 

προϊόν συγχώνευσης).  
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2.4.6. ΟΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι ο ριζικά ανασχηματιζόμενος και ανασυγκροτούμενος χώ-

ρος των ευρωπαϊκών τραπεζών ακολουθεί μία τάση συγκέντρωσης και οικοδόμησης διακρατι-

κών και διατραπεζικών συνεργασιών. Επί του παρόντος, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θεμελιώνουν 

την παρουσία τους στις εθνικές αγορές, αναπτύσσουν τα ηλεκτρονικά τους δίκτυα και βελτιώ-

νουν τις υπηρεσίες τους με διακρατικές συνεργασίες, προτού τολμήσουν μία μεγάλη διασυνο-

ριακή συγχώνευση. Στόχος τους είναι να μπορέσουν να αποκτήσουν στο εγγύς μέλλον πραγ-

ματικά παγκόσμιες διαστάσεις, όπως οι αμερικανικές, χωρίς, παράλληλα, να ανησυχούν ιδιαί-

τερα για τις ιαπωνικές. Οι τελευταίες θα πρέπει πρώτα να απαλλαγούν από τις επισφάλειές 

τους και να εξυγιανθούν, αλλά αυτό θα πραγματοποιηθεί με ιαπωνικούς, δηλαδή βραδείς, ρυθ-

μούς. Πάντως, η Deutsche bank θα χάσει την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη με κριτή-

ριο τα περιουσιακά στοιχεία, όταν αποπερατωθεί η τριμερής συγχώνευση των ιαπωνικών Dai-

Ιchi Κangyo Βank, Fuji Βank και Ιndustrial Βank of Japan. 

Τέλος, η ίδια τάση συγκέντρωσης ισχύει και για την ελληνική αγορά, η οποία ενδιαφέρεται για 

συνεργασία με ξένες τράπεζες, καθώς, μάλιστα, λειτουργεί και ως όχημα διείσδυσής τους στα 

Βαλκάνια. Επιπλέον, με τέτοιες συνεργασίες θα ενισχυόταν η θέση των ελληνικών τραπεζών 

στην ευρωπαϊκή αγορά.  

Παρακάτω γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση στοιχειωδών μεγεθών του Τραπεζικού Τομέα 

των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2002-2004, προκειμένου να εξα-

χθούν ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη και του ελληνικού τραπεζικού 

τομέα (βλ. Πίνακες 1-6 Παράρτημα I, σελ. 300-306). Από την επεξεργασία των στοιχείων προ-

κύπτουν τα εξής: 

• Παρατηρούνται μικτές τάσεις σχετικά με τη μεταβολή του αριθμού των τραπεζικών κατα-

στημάτων. Η πλειοψηφία των χωρών εμφανίζει ανοδικές τάσεις (π.χ. Γερμανία, Ολλανδία, 

Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλλία, Ιταλία), ενώ άλλες εμφανίζουν σταθεροποιητικές 

τάσεις (π.χ.  Δανία, Αυστρία, Φινλανδία) και ορισμένες εμφανίζουν μείωση του αριθμού 

των καταστημάτων τους (π.χ. Βέλγιο, Αγγλία). Η παραπάνω εικόνα έρχεται σε αντίθεση με 

την ισχύουσα πεποίθηση ότι ο τραπεζικός κλάδος συρικνούται και ότι τα καταστήματα 

μειώνονται. Η τάση αυτή η οποία ίσχυε για τη 10ετία του ’90 φαίνεται ότι έχει αναστραφεί 

και τα τραπεζικά καταστήματα διατηρούν το δυναμισμό τους, μεταλασόμενα όμως και 

προσαρμοζόμενα στις σύγχρονες απαιτήσεις. 
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• Αντίθετα, ομοιόμορφη είναι η εικόνα του αριθμού των απασχολούμενων στον τραπεζικό 

κλάδο, όπου η τάση είναι εμφανώς καθοδική με μοναδική εξαίρεση την Ισπανία, όπου πα-

ρατηρείται μικρή αύξηση. Σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας έχουν καταγραφεί κυρί-

ως στις εξής χώρες:  Γερμανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, ενώ σχετικά ηπιότερες είναι 

σε χώρες όπως η Βρετανία,  Ολλανδία, Ιταλία, κ.α. 

• Παρατηρείται μια σταδιακή μείωση των επιτοκιακών εσόδων, γεγονός που αντανακλά την 

αύξηση του ανταγωνισμού και τη συμπίεση των επιτοκίων και των αντίστοιχων περιθωρί-

ων (spreads). Μοναδική εξαίρεση όπου παρατηρείται μια οριακή αύξηση είναι η Ελλάδα. 

Σημειώνεται όμως η έλλειψη στοιχείων από ορισμένες χώρες π.χ. Ισπανία, Πορτογαλλία, 

Ιταλία, Αγγλία. Αντίθετα, τα μη επιτοκιακά έσοδα (προμήθειες) παρουσιάζουν σταδιακή 

αύξηση σε όλες τις χώρες, καταγράφοντας έτσι την τάση σταδιακής μετατόπισης της πηγής 

εσόδων από αυτή των υψηλών επιτοκιακών περιθωρίων σε αυτήν της είσπραξης προμη-

θειών για την παροχή σύνθετων τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών.   

• Στον τομέα των χορηγήσεων και των καταθέσεων παρατηρείται σταδιακή αύξηση των με-

γεθών η οποία ξεπερνάει το μέσο επίπεδο του πληθωρισμού στην ευρωζώνη με αποτέλε-

σμα να προκύπτει ουσιαστική ανάπτυξη των μεγεθών του τραπεζικού κλάδου. Μοναδική 

εξαίρεση η Γερμανία, όπου παρατηρείται οριακή μείωση. Σημειώνεται ότι δύο χώρες ξε-

χωρίζουν ως προς την αύξηση των χορηγηθέντων κεφαλαίων: η Ελλάδα και η Ισπανία, γε-

γονός που συμβαδίζει πλήρως με την συνεχούμενη διείσδυση του τραπεζικού τομέα στα 

ελληνικά αλλά και ισπανικά νοικοκυριά.  Σχετικά με τις καταθέσεις παρατηρείται μια η-

πιότερη αύξηση των μεγεθών με εντονότερη την αύξηση των αντλουμένων κεφαλαίων 

στην Ελλάδα και τη Φινλανδία. 

• Συνεχόμενη αύξηση παρατηρείται στον αριθμό των ΑΤΜ σε όλες τις χώρες με μοναδική 

εξαίρεση την Αυστρία, όπου παρατηρείται οριακή μείωση κατά το 2004. 

• Ο μέσος όρος υπαλλήλων ανά κατάστημα εμφανίζει μικτές τάσεις, με την πλειοψηφία των 

ευρωπαϊκών χωρών να εμφανίζουν τάσεις μείωσης, ως αναμενόμενο. Οι δύο εξαιρέσεις εί-

ναι το Βέλγιο και η Αγγλία όπου παρατηρείται αύξηση. Σταθερότητα παρουσιάζεται στην 

Αυστρία και στην Ισπανία με την τελευταία να παρουσιάζει και το χαμηλότερο μ.ο. υπαλ-

λήλων ανά κατάστημα (6 άτομα μόνο). Αναφορικά με την Ελλάδα, έχει καταφέρει να μει-

ώσει το σχετικό μέσο όρο σε 17 υπαλλήλους ανά κατάστημα κατά το 2004 , ευρισκόμενη 

κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. 
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• Ο δείκτης «Μη Επιτοκιακά προς Συνολικά Έσοδα», παρουσιάζει σταδιακή άνοδο σε όλες 

τις χώρες, έστω και μικρή σε ορισμένες περιπτώσεις. Φινλανδία, Αυστρία και Ελλάδα απο-

τελούν τις χώρες εκείνες που ο εν λόγω δείκτης παίρνει τις υψηλότερες τιμές. Λόγω έλλει-

ψης στοιχείων όμως από ορισμένες χώρες (π.χ. Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, κ.α.) δεν είναι δυ-

νατή η πληρέστερη εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων. 

• Ο δείκτης «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» αποτελεί μια ένδειξη διαχείρισης των στοιχείων 

του Ενεργητικού και Παθητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων και οι τάσεις που εκδηλώνο-

νται για την εξεταζόμενη περίοδο είναι μικτές. Οι χώρες στις οποίες ο εν λόγω δείκτης κι-

νήθηκε ανοδικά είναι οι εξής: Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Γαλλία ενώ στον αντί-

ποδα βρέθηκαν οι παρακάτω χώρες: Αυστρία, Δανία, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Φινλαν-

δία, Πορτογαλλία. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο μέσος όρος του δείκτη αυτού είναι σε πολύ 

υψηλά επίπεδα (άνω της μονάδας) γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχομένως στα ποσά των 

χορηγήσεων να συμπεριλαμβάνονται και τα overdrafts (υπεραναλήψεις). Σύμφωνα δε με 

τα υπάρχοντα στοιχεία, η Ελλάδα και το Βέλγιο είναι οι δύο χώρες με τον χαμηλότερο δεί-

κτη «χορηγήσεις προς καταθέσεις», όμως στην Ελλάδα ο δείκτης αυτός κινείται ανοδικά 

ενώ στο Βέλγιο καθοδικά. Επιπλέον, η Ελλάδα μαζί με την Ισπανία αποτελούν τις δύο χώ-

ρες όπου καταγράφεται η εντονότερη αύξηση του σχετικού δείκτη (9,6% και 13,5% αντί-

στοιχα). 

• Έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί η μεταβολή του περιθωρίου κέρδους (Οργανικά Κέρδη προς 

Επιτοκιακά και Μη επιτοκιακά Εσοδα) των ευρωπαϊκών τραπεζικών κλάδων κατά την εξε-

ταζόμενη περίοδο. Οι χώρες στις οποίες ο δείκτης αυτός κινήθηκε ανοδικά είναι οι εξής: 

Ολλανδία, Αυστρία, Ισπανία, Δανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία και Ιταλία ενώ καθοδικά κι-

νήθηκαν οι εξής: Αγγλία, Φινλανδία και Πορτογαλία. Εντυπωσιακή είναι η σωρευτική αύ-

ξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους για τον Ολλανδικό (+ 90%) και Αυστριακό κλάδο 

(+100%) που ανήρθε σε 21% και 14% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία το μέσο περι-

θώριο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου ανήρθε στο 13% για το 2004 και κυμαίνεται σε 

ικανοποιητικά επίπεδα, σχετικά με τις υπόλοιπες χώρες (Βέλγιο, Γερμανία 7%, Δανία 12%, 

Γαλλία, Αυστρία 14%, Φινλανδία 20%, Ολλανδία 21%). 

• Ο δείκτης «επιτοκιακά και μη επιτοκιακά έξοδα προς επιτοκιακά και μη επιτοκιακά έσο-

δα» αποτελεί μια ένδειξη του επιτοκιακού spread και κινείται σε όλες τις χώρες οριακά 

πτωτικά, υποδηλώνοντας μια ελαφριά αύξηση των μη επιτοκιακών εσόδων, γεγονός που 

συνάδει με προηγούμενες παρατηρήσεις μας. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα 
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και η Φινλανδία είναι οι 2 χώρες με τους χαμηλότερους δείκτες (41% και 46% αντίστοιχα) 

γεγονός που σημαίνει ότι τα επιτοκιακά περιθώρια βρίσκονται σε αισθητά υψηλότερα επί-

πεδα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.  

• Οι χορηγήσεις ανά απασχολούμενο κινούνται ανοδικά σε όλες τις χώρες με σημαντικότερη 

την άνοδο που παρατηρείται στη Δανία, Ολλανδία, Φινλανδία και Ισπανία ενώ οριακή ή-

ταν η αύξηση που παρατηρήθηκε στην Αγγλία και Πορτογαλία. Οι υπόλοιπες εξεταζόμενες 

χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, εμφάνισαν ηπιότερους ρυθμούς αύξησης. Οι 3 

χώρες με τα μεγαλύτερα ποσά χορηγήσεων ανά υπάλληλο είναι οι εξής: Δανία (7,56 εκατ 

€), Αγγλία (6,89 εκατ ε) και  Ολλανδία (6,5 εκατ €), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι: Ελ-

λάδα (1,98 εκατ €), Ιταλία (3,30 εκατ €) και Γαλλία (3,50 εκατ ε). Είναι εμφανές ότι η α-

πόσταση που χωρίζει τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο από τους  υπόλοιπους των ευρωπαϊ-

κών χωρών είναι αρκετά μεγάλη ώστε τα περιθώρια περαιτέρω αύξησης των χορηγήσεων 

να θεωρούνται μάλλον βέβαια. Επιπλέον, ο εν λόγω δείκτης αποτελεί μια σαφή ένδειξη της 

χαμηλότερης παραγωγικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε σχέση με τα υ-

πόλοιπα ευρωπαϊκά. 

• Οι καταθέσεις ανά απασχολούμενο επίσης κινούνται ανοδικά σε όλες τις εξεταζόμενες χώ-

ρες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση που παρατηρείται στη Φινλανδία και στο Βέλγιο, 

ενώ οριακά κινήθηκαν τα μεγέθη στην Ιταλία και Γερμανία και με ήπιους ανοδικούς ρυθ-

μούς στις υπόλοιπες χώρες. Οι 3 χώρες με τα υψηλότερα ποσά καταθέσεων ανά υπάλληλο 

είναι οι εξής: Αγγλία (7,53 εκατ €), Βέλγιο (5,82 εκατ €), Ολλανδία (4,36 εκατ €) ενώ στον 

αντίποδα βρίσκονται: η Ιταλία (1,95 εκατ €), η Ελλάδα (2,16 εκατ €) και η Αυστρία (2,51 

εκατ €). Και σε αυτόν τον δείκτη παρατηρείται η χαμηλή τιμή του δείκτη, ένδειξη της χα-

μηλότερης παραγωγικότητας που εμφανίζει ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος σε σχέση με 

τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς. 

2.5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

(1990-2003) 

Σε αυτή τήν ενότητα, στόχος μας είναι να γίνει μια αναλυτική και συγκριτική παρουσίαση των 

ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών του ελληνικού τραπεζικού τομέα, καλύπτοντας την 

περίοδο της έναρξης του εκσυγχρονισμού του (1990) μέχρι και λίγο μετά την ένταξη της χώ-

ρας στην Ο.Ν.Ε. (2003). Η παραπάνω συγκριτική οικονομική ανάλυση του κλάδου κρίνεται 

σκόπιμη, για λόγους ουσιαστικούς αλλά και συνέπειας καθώς στα στοιχεία της περιόδου αυτής 
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στηρίζεται η επιστημονική μας έρευνα που αφορά στη διαμόρφωση στρατηγικής για την ανά-

πτυξη του δικτύου των Καταστημάτων για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Επιπλέον είναι 

αναγκαίο να διασφαλιστεί η λειτουργική συνέχεια και συνέπεια της ερευνάς μας, καθώς παρα-

κάτω θα εξετάζονται μεμονωμένα οι Τράπεζες του δείγματός μας, προκειμένου να ελεγχθεί η 

ορθότητα της επιστημονικής μας υπόθεσης που θα διαμορφωθεί στη συνέχεια.  

Μέσα από αυτήν την μελέτη εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη επιλεγμένων δεικτών: μεγέθους, 

κερδοφορίας, αποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας, ποιοτικής σύνθεσης εσόδων και εξό-

δων, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την πορεία του ελληνικού τραπεζι-

κού κλάδου, την ανάπτυξη του δικτύου των Καταστημάτων και τις προκλήσεις και τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει.  

Σημειώνεται ότι σχετικές έρευνες – Hardy D., Συμιγιάννης Γ. (1998) και Gison H. (2005)- έ-

χουν παρουσιασθεί και στο παρελθόν, αφορούν όμως μικρότερα χρονικά διαστήματα και μι-

κρότερο αριθμό αξιολογούμενων στοιχείων. 

Η εξεταζόμενη περίοδος, με βάση τις εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, κρίθηκε αναγκαίο να 

χωρισθεί σε 3 υποπεριόδους, για τους παρακάτω λόγους: 

Α) 1990-1995, είναι η περίοδος υλοποίησης της αναμόρφωσης του τραπεζικού συστήματος, 

σύμφωνα με τις εισηγήσεις της «Επιτροπής Καρατζά» (1987) και η περίοδος προσαρμογής στη 

λειτουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς (1992-1995) 

Β) 1995-2000, είναι η περίοδος σημαντικών ανακατατάξεων στην εγχώρια τραπεζική αγορά 

προκειμένου να προετοιμασθούν οι Τράπεζες για τον εντεινόμενο ευρωπαϊκό και διεθνή αντα-

γωνισμό 

Γ) 2001-2003, είναι η περίοδος αμέσως μετά την ένταξη της χώρας μας στην Ο.Ν.Ε και την 

υιοθέτηση του ΕΥΡΩ ως ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος. 

Η ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται αποκλειστικά σε στοιχεία των χρηματοοικονομικών κα-

ταστάσεων (Ισολογισμοί και Αποτελέσματα χρήσης), όπως δημοσιεύονται από έγκυρους φο-

ρείς (Τράπεζα της Ελλάδος και Ένωση Ελληνικών Τραπεζών). Το δείγμα της μελέτης μας α-

φορά στις ελληνικές εμπορικές τράπεζες, που σύμφωνα με τους Καμπέρογλου Ν., Μπρισίμης 

Σοφ., Συμιγιάννης Γ. (2001), αντιστοιχούν περίπου στο 88% του ενεργητικού των τραπεζών. 

Εξαιρούνται οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισμοί (π.χ. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), οι συνεταιρι-

στικές και οι ξένες τράπεζες. Η συγκέντρωση των στοιχείων καλύπτει τους παρακάτω τομείς:  
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1. στοιχεία μεγέθους: αριθμός καταστημάτων και προσωπικού, σύνολο ενεργητικού, κα-

ταθέσεων, χορηγήσεων, ίδια κεφάλαια κ.α. 

2. στοιχεία κερδοφορίας: καθαρά κέρδη προ φόρων, οργανικά κέρδη, δείκτες κερδοφορί-

ας (ROE, ROA), δείκτης περιθωρίου κέρδους, κ.α  

3. στοιχεία αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας: δείκτες όπως λειτουργικά έξοδα 

προς έσοδα, κέρδη ανά υπάλληλο, χορηγήσεις ανά υπάλληλο, κ.α. 

4. ποιοτικά στοιχεία: σύνθεση επιτοκιακών και μη επιτοκιακών εσόδων, λόγος χορηγή-

σεων προς καταθέσεις, αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα κ.α. 

5. άλλοι χρηματοοικονομικοί δείκτες: δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, χρηματοοικονομι-

κής μόχλευσης, ρευστότητας. 

2.5.1. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1990-1995) 

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα 7 (Παράρτημα I, σελ. 307) προκύπτουν 

τα εξής συμπεράσματα για τον τραπεζικό κλάδο την περίοδο 1990-1995. 

Σχετικά με το μέγεθος του τραπεζικού κλάδου και την εξέλιξη των οικονομικών του μεγεθών 

(εργασίες, αποτελέσματα), προκύπτουν τα εξής: 

• το σύνολο του Ενεργητικού αυξάνεται συνεχώς στη διάρκεια της 5ετίας με σημαντικούς 

ρυθμούς με απόγειο το έτος 1991 κατά το οποίο αυξήθηκε κατά 20,19%. Σωρευτικά σε ε-

πίπεδο 5ετίας η αύξηση του Ενεργητικού ανήλθε σε 88,16%. 

• Το σύνολο των χορηγήσεων του κλάδου κινήθηκε και αυτό με ανοδικούς ρυθμούς με ανώ-

τατο το 1995, έτος κατά το οποίο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 25,92%. Σωρευτικά 

σε επίπεδο 5ετίας παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 65,6%. 

• Οι καταθέσεις στο σύνολο του κλάδου αυξήθηκαν στο σύνολο της 5ετίας κατά 101% πα-

ρουσιάζοντας εντονότερους ρυθμούς κατά την πρώτη 3ετία, με υψηλότερο το 1993 όπου 

παρατηρήθηκε ετήσια αύξηση της τάξης του 26,20%. 

Η εξέλιξη των μεγεθών και των ετήσιων ρυθμών μεταβολής παρουσιάζονται στα παρακάτω 

Διαγράμματα 3 και 4. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Στοιχεία μεγέθους τραπεζικού κλάδου (1990-1995) 
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Πηγή:  Πίνακας 7, σελ. 307  
 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Ετήσια μεταβολή μεγεθών τραπεζικού κλάδου (1990-1995) 
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Πηγή:  Πίνακας 7 (σελ. 307)  

Η παραπάνω εικόνα αποδίδει πλήρως την κατάσταση της σταδιακής απελευθέρωσης του τρα-

πεζικού συστήματος, της άρσης των περιορισμών, της απελευθέρωσης της κίνησης των κεφα-

λαίων, της πιστωτικής επέκτασης και της σταδιακής μετάβασης σε ένα πιο ανταγωνιστικό πε-

ριβάλλον με σταδιακή προσφορά νέων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. 

Ο αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα αυξάνεται από 1960 

σε 2360 στη διάρκεια της 5ετίας (1990-1995) αυξανόμενος κατά 20% συνολικά. Η απασχόλη-

ση στον τραπεζικό τομέα αυξάνεται και αυτή, με ελαφρά πιο έντονους ρυθμούς, καταλήγοντας 

σε μια σωρευτική άνοδο της τάξης του 27,6%. Αποτέλεσμα της δυσανάλογης αύξησης της α-
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πασχόλησης στον τραπεζικό κλάδο είναι η αύξηση του δείκτη «αριθμός προσωπικού ανά κα-

τάστημα» από 21,2 σε 22,5. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10: Ετήσια μεταβολή καταστημάτων και προσωπικού κλάδου (1990-1995) 
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Πηγή:  Πίνακας 7 (σελ. 307)  

Η παραγωγικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σταδιακά αυξάνεται καθώς οι δεί-

κτες παραγόμενου προϊόντος (καταθέσεις, χορηγήσεις) ανά μονάδα παραγωγής (κατάστημα, 

εργαζόμενοι) βελτιώνονται καθ’όλη τη διάρκεια της 5ετίας (1990-1995). Ειδικότερα ο δείκτης 

ενεργητικό ανά κατάστημα αυξάνεται σωρευτικά κατά 56%  υποδηλώνοντας τη δυναμική του 

κλάδου και τα περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξής του. Σχετικά με τις εργασίες των χορηγήσεων 

και των καταθέσεων τα ποσοστά αύξησης των σχετικών μεγεθών ανά κατάστημα είναι 38% 

και 68% αντίστοιχα, αντανακλώντας το πρόβλημα διάθεσης των κεφαλαίων που συσσωρεύουν 

οι τράπεζες καθώς οι επενδύσεις, εξαιτίας και των ιδιαίτερα υψηλών επιτοκίων της περιόδου 

εκείνης, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η εικόνα αυτή, που αποτελεί και μια αδυναμία του 

τραπεζικού συστήματος γίνεται περισσότερο εμφανής από την εξέλιξη του δείκτη χορηγήσεις 

προς καταθέσεις από 63% σε 51% στο τέλος της 5ετίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις κλάδου (1990-1995) 
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Πηγή:  Πίνακας 7 (σελ. 307)  

Ενας άλλος δείκτης που αξίζει να αναφερθούμε είναι ο όγκος των προσελκυόμενων εργασιών 

(Καταθέσεις, Χορηγήσεις) ανά εργαζόμενο ο οποίος παρουσιάζει μια πολύ ήπια ανοδική πο-

ρεία για τις Χορηγήσεις, όπως φαίνεται στα παρακάτω Διάγράμματα 7 & 8 Αντίθετα, πιο δυ-

ναμική είναι η ανοδική πορεία του δείκτη Ενεργητικό ανά υπάλληλο και Καταθέσεις ανά υ-

πάλληλο, γεγονός που αποκαλύπτει τη σταδιακή ανάπτυξη του κλάδου και των καταθετικών 

κεφαλάιων, λόγω των υψηλών ονομαστικών επιτοκίων, και παράλληλα την αδυναμία του τρα-

πεζικού συστήματος να προωθήσει σε χορηγητικές χρήσεις τα εν λόγω κεφάλαια. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Εξέλιξη μεγεθών κλάδου ανά υπάλληλο (1990-1995) 
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Πηγή:  Πίνακας 7 (σελ.307)  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13: Ετήσια μεταβολή μεγεθών κλάδου ανά υπάλληλο (1990-1995) 
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Πηγή:  Πίνακας 7 (σελ.307)  

2.5.2 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1995-2000) 

Με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στους Πίνακες 8 και 9 (βλ. Παράρτημα I, σελ. 308, 

309) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για τον τραπεζικό κλάδο την περίοδο 1995-2000. 

Σχετικά με το μέγεθος του τραπεζικού κλάδου και την εξέλιξη των οικονομικών του μεγεθών 

(εργασίες, αποτελέσματα), προκύπτουν τα εξής: 

• Το σύνολο του Ενεργητικού αυξάνεται συνεχώς στη διάρκεια της 5ετίας με σημαντικούς 

ρυθμούς με απόγειο το 1999 έτος κατά το οποίο αυξήθηκε κατά 23,14%. Σωρευτικά σε ε-

πίπεδο 5ετίας η αύξηση του Ενεργητικού ανήλθε σε 83,29%. 

• Το σύνολο των χορηγήσεων του κλάδου κινήθηκε και αυτό με αδιάλειπτους ανοδικούς 

ρυθμούς με ανώτατο το 1999, έτος κατά το οποίο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 

22,03%. Σωρευτικά σε επίπεδο 5ετίας παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 78,04%. 

• Αντίστοιχους και ελαφρά πιο ενισχυμένους ρυθμούς ανάπτυξης παρουσίασαν οι καταθέ-

σεις στο σύνολο του κλάδου που αυξήθηκαν στο σύνολο της 5ετίας κατά 89,65%. 

Τα παραπάνω είναι εμφανή στο Διάγραμμα 9 που ακολουθεί και στο οποίο παρατηρούμε την 

συνολική αυξητική πορεία των μεγεθών του κλάδου. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: Στοιχεία μεγέθους τραπεζικού κλάδου (1995-2000) 
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Πηγή:  Πίνακας 8 & 9 ( (σελ 308, 9)  

Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων του κλάδου κινήθηκε έντονα ανοδικά κατά την εξεταζό-

μενη 5ετία, με ανώτατο το 1999 όπου αυξήθηκαν κατά 52,94% προφανώς λόγω της έντονης 

δραστηριότητας χρηματιστηριακών πράξεων της περιόδου. Σωρευτικά στη διάρκεια της 5ετίας 

το σύνολο των λειτουργικών εσόδων αυξήθηκε κατά 157%. 

Τα λειτουργικά έξοδα ακολούθησαν ηπιότερους ρυθμούς ανόδου οδηγώντας σε ιδιαίτερα ικα-

νοποιητικούς ρυθμούς ανόδου τα Οργανικά Κέρδη του κλάδου, με εξαίρεση το 1996 όπου πα-

ρατηρήθηκε σημαντική μείωση της τάξης του 70,47%. Σωρευτικά στη διάρκεια της περιόδου 

τα λειτουργικά έξοδα του κλάδου αυξήθηκαν κατά 88,72% ενώ τα Οργανικά κέρδη αυξήθηκαν 

θεαματικά κατά 527% .  

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μικτή συμπεριφορά καθώς αυξήθηκαν σημαντικά 

μόνο το 1998 και 1999, με αποτέλεσμα στο τέλος της 5ετίας να σημειώσουν άνοδο.  

Τέλος ενδεικτικό του δυναμισμού και της αναπτυξιακής τροχιάς στην οποία έχει εισέλθει ο 

κλάδος την περίοδο αυτή, είναι η αύξηση των Ιδίων Κεφαλαίων, τα οποία ενισχύθηκαν ιδιαί-

τερα κατά το 1998 και 1999 με τις διαδοχικές αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων στο Χ.Α.Α. Σω-

ρευτικά σε επίπεδο 5ετίας, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 252%, ανερχόμενα από 3.729,30 

εκατ€ το 1995 σε 13.157,30 εκατ€ για το έτος 2000 κατά 370%. 

Η εικόνα των παραπάνω αποτυπώνεται γραφικά στο παρακάτω Διάγραμμα Α.2.2, όπου γίνεται 

φανερός ο δυναμισμός του τραπεζικού κλάδου την περίοδο εκείνη. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: Οικονομικά στοιχεία τραπεζικού κλάδου (1995-2000) 
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Πηγή:  Πίνακας 8 & 9( σελ. 308, 9)  

Ενδιαφέρον έχει η εξέλιξη των επιτοκιακών και μη επιτοκιακών εσόδων που αυξήθηκαν σω-

ρευτικά στο εξεταζόμενο διάστημα κατά 63,6% και 71,4% αντίστοιχα, καταδεικνύοντας τη 

σταδιακή και διαχρονική αύξηση των εσόδων των τραπεζών από μεσολαβητικές εργασίες. 

Παρόλα αυτά ο κύριος όγκος των εσόδων του τραπεζικού κλάδου προέρχεται από τα επιτοκια-

κά έσοδα, λόγω των υψηλών επιτοκιακών περιθωρίων, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 11. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: Εξέλιξη εσόδων & εξόδων τραπεζικού κλάδου (1995-2000) 
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Πηγή:  Πίνακας 8 & 9( σελ.308, 9)  

Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα γενικά έξοδα διοίκησης των τραπεζών εμφάνιζαν διψήφιους 

ρυθμούς ανόδου με εξαίρεση το έτος 2000, όπου παρατηρήθηκε δραστική μείωση αυτών των 
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εξόδων, ως ενδεχόμενη επίπτωση των οικονομιών κλίμακας στα διοικητικά έξοδα εξαιτίας των 

συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη. Στο σύνολο της 5ετίας η 

κατηγορία αυτή των εξόδων μειώθηκε σωρευτικά κατά 20,6%, επιφέροντας ιδιαίτερα θετική 

επίπτωση στην κερδοφορία του τραπεζικού κλάδου, λόγω των ανακατατάξεων που υλοποιή-

θηκαν.  

Η εικόνα των παραπάνω αποτυπώνεται γραφικά στο παρακάτω Διάγραμμα 12, όπου αποτυπώ-

νεται η προσπάθεια περιορισμού των Γενικών Εξόδων ώστε να βελτιωθεί σταδιακά η λειτουρ-

γική αποτελεσματικότητα του κλάδου. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 17: Εξέλιξη δεικτών επιλεγμένων εσόδων & εξόδων (1995-2000) 
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Πηγή:  Πίνακας 8 & 9( σελ.308, 9)  
• Στο επίπεδο του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων παρατηρείται μια σταδιακή ετή-

σια αύξηση της τάξης του 3% περίπου, με αποτέλεσμα στο σύνολο της εξεταζόμενης 5ετίας να 

αυξάνεται σωρευτικά κατά 400 καταστήματα (17%). Την ίδια περίοδο το σύνολο των απασχο-

λούμενων στον κλάδο αυξήθηκε κατά 3.762 υπαλλήλους δηλ 7%. Ο αριθμός των τραπεζικών 

ιδρυμάτων που λειτουργούν στην εγχώρια αγορά μειώθηκε κατά 6 (από 24 σε 18) για τις ελλη-

νικές τράπεζες, ενώ ο αριθμός των ξένων τραπεζών παρέμεινε σταθερός σε 21, μετά από κά-

ποιες αναδιαρθρώσεις (αποχώρησαν 2, εισήλθαν 2). 

Στο Διάγραμμα 13 που ακολουθεί εμφανίζονται οι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής του αριθμού των 

καταστημάτων και των απασχολούμενων στον τραπεζικό κλάδο. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 18: Ετήσια μεταβολή καταστημάτων & απασχολούμενων (1995-2000) 

ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ & 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΟΥ (1995-2000)
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Πηγή:  Πίνακας 8 & 9( (σελ. 308, 9)  

Από το Διάγραμμα είναι εμφανές ότι ο κλάδος περνάει σε φάση συγκέντρωσης μέσω των συγ-

χωνεύσεων στα μέσα της 10ετίας του 1990 και ότι τα καταστήματα ακολουθούν σταθερή ανο-

δική πορεία καθώς αποτελούν το κυρίαρχο κανάλι διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών. 

Σχετικά με την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συνόλου 

του τραπεζικού κλάδου για την περίοδο 1995-2000, παρατηρούνται τα εξής: 

• Το σύνολο των τραπεζών παρουσίασε μια υγιή ανάπτυξη όπως προκύπτει από την εξέλιξη 

του δείκτη Ενεργητικό ανά Κατάστημα ο οποίος από 35,45 εκατ € το 1995 αυξήθηκε σε 

55,56 εκατ € το 2000, αυξανόμενος κατά 56,7% γεγονός που καταδεικνύει τη σημαντική 

αύξηση του τραπεζικού προϊόντος στο σύνολο της Οικονομίας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

και ο δείκτης Ενεργητικό ανά εργαζόμενο ο οποίος από 1,58 εκατ € το 1995 αυξήθηκε σε 

2,70 εκατ € το 2000, αυξανόμενος κατά 70,9% καταδεικνύοντας τη σταδιακή βελτίωση της 

παραγωγικότητας των εργαζομένων του τραπεζικού τομέα. 

• Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται πλήρως από την εξέλιξη των δεικτών που σχετίζονται με τη 

διαδικασία προσέλκυσης καταθέσεων και διάθεσης των πόρων σε παραγωγικές χρήσεις: ο 

δείκτης καταθέσεων ανά κατάστημα παρουσιάζει συνεχή και σταδιακή αύξηση ξεκινώντας 

από 25 εκατ € το 1995 και καταλήγοντας σε 40,54 εκατ € για το 2000 αυξανόμενος κατά 

62%. Σε ελαφρώς ανώτερα επίπεδα κινήθηκε ο δείκτης καταθέσεις ανά εργαζόμενο που 

από 1,11 εκατ € το 1995 έφθασε τα 1,97 εκατ € το 2000, σημειώνοντας σωρευτική αύξηση 
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ης τάξης του 77,5%, γεγονός που υποδηλώνει τη σταδιακή βελτίωση της παραγωγικότη-

τας. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 19: Εξέλιξη μεγεθών ανά μονάδα παραγωγής (1995-2000) 
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Πηγή:  Πίνακας 8 & 9( (σελ.308, 9)  
• Στον τομέα των χορηγήσεων οι εξελίξεις είναι ακόμα πιο θετικές καθώς ο δείκτης χορηγή-

σεις ανά κατάστημα αυξήθηκε από 12,98 εκατ€ το 1995 σε 22,25 εκατ€ το 2000, εμφανί-

ζοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 71,4%. Αναφορικά με το δείκτη χορηγήσεις ανά 

εργαζόμενο, αυτός αυξήθηκε από 0,58 εκατ€ το 1995 σε 1,08 εκατ€ το 2000, που αντιστοι-

χεί σε σωρευτική αύξηση της τάξης του 86, 2% για το σύνολο της 5ετίας.  

• Από την εξέλιξη των προαναφερόμενων δεικτών προκύπτει μια σταδιακή βελτίωση της 

παραγωγικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αλλά και μια βελτίωση της ικα-

νότητάς του να προωθεί τα συσσωρευμένα κεφάλαια από καταθέσεις, σε παραγωγικές 

χρήσεις μέσω του μηχανισμού των χρηματοδοτήσεων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 20: Ετήσια μεταβολή Δεικτών καταθέσεων & χορηγήσεων ανά μονάδα 
παραγωγής (1995-2000) 
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Πηγή:  Πίνακας 8 & 9( σελ.308, 9)  
•  Αντίθετα στο θέμα της σύνθεσης των εσόδων, όπως αυτά διαχωρίζονται σε επιτοκιακά και 

μη επιτοκιακά, η εικόνα είναι μάλλον σταθεροποιητική καθώς ο δείκτης μη επιτοκιακά 

(προμήθειες) προς επιτοκιακά έσοδα (τόκοι) δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά στη διάρκεια 

της εξεταζόμενης περιόδου. Ειδικότερα ο δείκτης αυτός ήταν 9,56% το 1995 και διαμορ-

φώθηκε σε 10,01% το 2000, παρουσιάζοντας μια οριακή βελτίωση σε επίπεδο 5ετίας της 

τάξης του 4,7%.  Η εξέλιξη αυτή δεν κρίνεται θετική καθώς αποκαλύπτει την αδυναμία του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος να παρακολουθήσει τις διεθνείς τάσεις στην τραπεζική 

αγορά, όπου το μίγμα των εσόδων διαφοροποιείται προς όφελος των εσόδων από προμή-

θειες. Το γεγονός αυτό αποκαλύπτει την εντεινόμενη αύξηση του τραπεζικού ανταγωνι-

σμού που οδηγεί σε συρρίκνωση των επιτοκιακών περιθωρίων (spreads) κάτι που στην Ελ-

λάδα δεν έχει γίνει στον αναμενόμενο βαθμό (1995-2000) με αποτέλεσμα οι τράπεζες να 

μην έχουν αναπτύξει σε ικανοποιητικό βαθμό νέες μεσολαβητικές δραστηριότητες (π.χ. δι-

αχείρισης διαθεσίμων, τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα κ.α.) ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή 

των μη επιτοκιακών εσόδων.  

• Στο σκέλος των εξόδων παρατηρείται μια διαχρονική μείωση του ποσοστού συμμετοχής 

των Γενικών Εξόδων Διοίκησης στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων. Ο ρυθμός μείωσης 

είναι σχετικά ήπιος τα πρώτα 3 έτη, ενώ στη συνέχεια γίνεται ιδιαίτερα έντονος και οι ρυθ-

μοί μείωσης φθάνουν τα 23% και 53% για τα έτη 1999 και 2000 αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυ-

τή εξηγείται ενδεχομένως με την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας στο σκέλος αυτό των ε-
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ξόδων, λόγω της εκδηλωθείσας τάσης συγχώνευσης των ελληνικών τραπεζών την περίοδο 

1998-1999. 

• Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέλι-

ξη άλλων 2 δεικτών: ειδικότερα ο δείκτης της λειτουργικής αποτελεσματικότητας (λειτ έ-

ξοδα προς λειτ έσοδα) βελτιώνεται διαρκώς από το 1997 και μετά καθώς από το 96% το 

έτος 1996 πέφτει στο 62% το 2000, παρουσιάζοντας μια σωρευτική μείωση της τάξης του 

26%. Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική και αποτυπώνει τις ευεργετικές επιδράσεις του 

εκσυγχρονισμού του τραπεζικού τομέα μέσω της τεχνολογίας, της αναδιάρθρωσης των υ-

πηρεσιών και της αυξανόμενης τάσης συγχώνευσης των ελληνικών τραπεζών. Η ίδια εικό-

να αποκαλύπτεται και από την εξέλιξη του δείκτη των γενικών εξόδων διοίκησης προς τα 

επιτοκιακά έσοδα ο οποίος παρουσιάζει μικτή τάση στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιό-

δου, όμως στο τέλος μειώνεται δραστικά και εμφανίζει μια σωρευτική μείωση στην 5ετία 

της τάξης του 52%. Ειδικότερα ο δείκτης αυτός από το 20,05% κατά το 1995 καταλήγει 

στο 9,72% για το 2000, αποτυπώνοντας την ικανότητα του τραπεζικού συστήματος να ε-

λέγχει την κατηγορία των γενικών εξόδων διοίκησης αλλά και την διαρκή αυξητική τάση 

των επιτοκιακών εσόδων που παρατηρείται στην εξεταζόμενη περίοδο. 

• Σχετικά με τους δείκτες αποδοτικότητας ROE και ROA παρατηρείται μικτή τάση στη 

διάρκεια της 5ετίας με ιδιαίτερα σημαντική αύξηση να σημειώνεται κατά τα έτη 1998 και 

1999. Ειδικότερα ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων παρουσιάζει σωρευ-

τική βελτίωση της τάξης του 35,7% στην 5ετία, αναρριχόμενος στο ανώτατο σημείο (ROE  

25%) το 1999, αφού προηγουμένως είχε καταγράψει το χαμηλότερο σημείο του (ROE  

6%) το 1997. Αντίστοιχη είναι και η συμπεριφορά του δείκτη αποδοτικότητα του Ενεργη-

τικού ο οποίος καταγράφει το ανώτατο σημείο του (ROA 2,4%) το 1999, αφού προηγου-

μένως είχε περιορισθεί σε ένα ιδιαίτερα ισχνό 0,3% το 1997. Σε επίπεδο 5ετίας η σωρευτι-

κή αύξηση του δείκτη της αποδοτικότητας του Ενεργητικού ανέρχεται στο 166%, αναδει-

κνύοντας το δυναμισμό των τραπεζικών ιδρυμάτων. 

• Ως γνωστό ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων δύναται να αναλυθεί σε άλλους 3 

δείκτες από τους οποίους μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Ειδικότερα ο δεί-

κτης του περιθωρίου κέρδους αποκαλύπτει μια διαχρονική ανοδική πορεία, με μειούμενους 

όμως ρυθμούς. Εξαίρεση αποτελεί μόνο το έτος 1996, κατά το οποίο το περιθώριο κέρδους  

(Οργανικά κέρδη / λειτ. Έσοδο) περιορίστηκε στο 3,77% ενώ το έτος 2000 έφθασε στο 

υψηλότερο σημείο του 38,2%. Ο δείκτης εκμετάλλευσης του Ενεργητικού (Λειτ. Έσοδα 
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προς Ενεργητικό) παρουσιάζει μικρές μεταβολές μικτής κατεύθυνσης και κινείται σε σχε-

τικά χαμηλά επίπεδα με κατώτερο επίπεδο το 2,81% κατά το 1995, ενώ το ανώτερο ποσο-

στό (4,21%) κατεγράφη το 1999. Τέλος ο βαθμός της χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Ε-

νεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια) καταδεικνύει το βαθμό χρήσης ξένων κεφαλαίων και την 

επίπτωση που αυτό έχει στην αύξηση των κερδών. Εδώ παρατηρείται μια σταδιακή μείωση 

του βαθμού χρηματοοικ/κής μόχλευσης καταλήγοντας το 2000 στο 11,65, αισθητά χαμη-

λότερα από το 24,93 που ήταν το 1996. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποιους άλλους δείκτες που συμπληρώνουν την εικόνα του 

τραπεζικού κλάδου για την εξεταζόμενη περίοδο 1995-2000. 

• Ο δείκτης ρευστότητας (χορηγήσεις ως ποσοστό του ενεργητικού) παρουσιάζει μάλλον 

σταθεροποιητικές τάσεις καθώς οι ετήσιες μεταβολές είναι σχετικά μικρού μεγέθους. Ειδι-

κότερα για το έτος 2000, ανέρχεται στο ανώτερο σημείο του (40,04%) ενώ το κατώτερο εί-

χε καταγραφεί το έτος 1997 (35%). 

• Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (ίδια κεφάλαια ως ποσοστό του ενεργητικού)  βελ-

τιώνεται σταδιακά και παρουσιάζει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 92% καταλήγο-

ντας κατά το έτος 2000 στο 8,58% από το 4,46% που ήταν κατά το 1995. 

• Τέλος ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις αποκαλύπτει τη στρατηγική διαχείρισης 

των στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού του τραπεζικού τομέα κατά την εξεταζόμενη 

περίοδο. Σταθεροποιητικές είναι οι τάσεις που επικρατούν καθώς οι μεταβολές είναι μάλ-

λον οριακές και σε επίπεδο 5ετίας υπάρχει μια θετική μεταβολή της τάξης του 5,7%. Έτσι 

ο λόγος χορηγήσεις προς καταθέσεις από το 51,9% το έτος 1995, βελτιώνεται ελαφρά στο 

54,87% κατά το 2000. Όμως αυτή η εξέλιξη δεν κρίνεται ως θετική για το σύνολο του 

κλάδου καθώς καταδεικνύει τη δυσκολία διοχέτευσης των αντλούμενων κεφαλαίων σε πα-

ραγωγικές χρήσεις μέσω των χορηγήσεων. 

2.5.3. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2001-2003) 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος όπως διαμορφώ-

νεται τα τελευταία χρόνια μετά την είσοδο της Ελλάδας στην Ο.Ν.Ε και την υιοθέτηση του 

ΕΥΡΩ ως ενιαίου νομίσματος (Ευρωζώνη). 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν η εικόνα αυτή παρουσιάζεται στους Πίνακες Νο. 

10 και 11 (βλ. Παράρτημα I, σελ. 310): 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (1990-2003) ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 98

Σχετικά με το μέγεθος του τραπεζικού κλάδου και την εξέλιξη των οικονομικών του μεγεθών 

(εργασίες, αποτελέσματα), προκύπτουν τα εξής: 

• το σύνολο του Ενεργητικού αυξάνεται συνεχώς αλλά με φθίνοντες ρυθμούς στη διάρκεια 

της 3ετίας με απόγειο το 2001 έτος κατά το οποίο αυξήθηκε κατά 25,33%. Σωρευτικά σε 

επίπεδο 3ετίας η αύξηση του Ενεργητικού ανήλθε σε 38,43%. 

• Το σύνολο των χορηγήσεων του κλάδου κινήθηκε και αυτό με φθίνοντες ρυθμούς με ανώ-

τατο το 2001, έτος κατά το οποίο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 20,28%. Σωρευτικά 

σε επίπεδο 3ετίας παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 56,27%. 

• Οι καταθέσεις στο σύνολο του κλάδου αυξήθηκαν αρχικά όμως στο 2003 μειώθηκαν κατά 

12,11% με αποτέλεσμα να αυξηθούν οριακά στο σύνολο της 3ετίας κατά 7%. 

• Το σύνολο των λειτουργικών εσόδων του κλάδου κινήθηκε μεν ανοδικά όχι όμως με τους 

ίδιους έντονους ρυθμούς της προηγούμενης περιόδου. Ιδιαίτερα κατά το 2001 παρουσία-

σαν οριακή πτώση. Σωρευτικά στη διάρκεια της 3ετίας το σύνολο των λειτουργικών εσό-

δων αυξήθηκε κατά 29,5%. 

• Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν με εντονότερους ρυθμούς καθόλη τη διάρκεια της 

3ετίας,  οδηγώντας σε σημαντική μείωση το σύνολο των Οργανικών Κερδών του κλάδου.  

Σωρευτικά στη διάρκεια της περιόδου τα λειτουργικά έξοδα του κλάδου αυξήθηκαν κατά 

86,6% ενώ τα Οργανικά κέρδη μειώθηκαν θεαματικά κατά 62,5% .  

• Τα καθαρά κέρδη προ φόρων παρουσίασαν μικτή συμπεριφορά καθώς μειώθηκαν αισθητά 

το 2001 και  2002, ενώ το 2003 η αρνητική πορεία ανεκόπη. Στο σύνολο της 3ετίας όμως η 

μείωση των κερδών του κλάδου ανήλθε σε ποσοστό της τάξης του 25,5%. Είναι προφανές 

ότι η παραπάνω αρνητική εικόνα για την συνολική και οργανική κερδοφορία των τραπε-

ζών οφείλεται κυρίως στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην συρρίκνωση των επιτοκια-

κών περιθωρίων.   

• Ενδιαφέρον έχει η εξέλιξη των επιτοκιακών και μη επιτοκιακών εσόδων η οποία διαφέρει 

σημαντικά για την εξεταζόμενη περίοδο. Ειδικότερα τα επιτοκιακά έσοδα παρουσιάζουν 

διαρκή μείωση σε όλη την 3ετία, καταλήγοντας σε σωρευτική μείωση της τάξης του 

42,5%. Αντίθετα, τα μη επιτοκιακά έσοδα μετά μια αρχική πτώση κατά το 2001, στη συνέ-

χεια αυξάνονται σταδιακά, καταλήγοντας σε σωρευτική άνοδο της τάξης του 12,2,% για 

την ίδια περίοδο, γεγονός που υποδηλώνει τη στροφή του τραπεζικού συστήματος στην 

αναζήτηση εσόδων από την ανάπτυξη νέων διαμεσολαβητικών εργασιών και όχι στην εμ-

μονή στα υψηλά επιτοκιακά έσοδα τα οποία θα τείνουν να μειώνονται σταδιακά. 
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• Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι δαπάνες προσωπικού των τραπεζών κινούνται με ήπιους α-

νοδικούς ρυθμούς οι οποίοι μάλιστα την τελευταία 2ετία είναι κάτω του 4%.  

• Στο επίπεδο του δικτύου των τραπεζικών καταστημάτων παρατηρείται μια μικτή τάση, κα-

θώς τα πρώτα 2 έτη αυξάνεται σημαντικά (κατά 14% περίπου), όμως το 2003 μειώνεται 

οριακά κατά 7 Μονάδες. Η αύξηση αυτή των καταστημάτων εξηγείται από την είσοδο νέ-

ων τραπεζών στον κλάδο και την στροφή των περισσότερων τραπεζών στη Λιανική τραπε-

ζική με αποτέλεσμα την έμφαση στην ανάπτυξη του δικτύου τους. Η αύξηση αυτή δεν συ-

νοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού το οποίο αυξήθηκε σωρευτικά, σε επί-

πεδο 3ετίας, κατά 3.114 υπαλλήλους δηλ 5,4%. Την ίδια χρονική περίοδο ο αριθμός των 

τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην εγχώρια αγορά, μετά από κάποιες αναδιαρ-

θρώσεις, αυξήθηκε τελικά κατά 2 (από 18 σε 20) για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ ο αριθμός 

των ξένων τραπεζών μειώθηκε κατά 3 (από 21σε 18). 

• Τέλος, στον απόηχο της χρηματιστηριακής κρίσης του 1999-2001, τα Ίδια Κεφάλαια των 

Τραπεζών συρρικνώθηκαν στη 2ετία 2001-2002, ενώ σημάδια ανάκαμψης εμφανίζονται 

κατά το 2003 αυξανόμενα κατά 11%. 

Σχετικά με την παραγωγικότητα, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του συνό-

λου του τραπεζικού κλάδου για την περίοδο 2000-2003, παρατηρούνται τα εξής: 

• Η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα συνεχίζεται και σε αυτήν την περίοδο, με ηπιότερους 

όμως ρυθμούς όπως προκύπτει από τον δείκτη Ενεργητικό ανά κατάστημα, γεγονός που 

σημαίνει ότι ο κλάδος διατηρεί το δυναμισμό του. Εξαίρεση αποτελεί το 2002 έτος που ο 

δείκτης μειώνεται λόγω της σημαντικής αύξησης του αριθμού των τραπεζικών καταστημά-

των. Η ισορροπία όμως επανέρχεται το 2003 και ο δείκτης αυτός παρουσιάζει αύξηση.  

Συνεχή αύξηση εμφανίζει και ο δείκτης Ενεργητικό ανά υπάλληλο που καταδεικνύει την 

αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας των εργαζομένων στον κλάδο. 

• Στον τομέα των καταθέσεων, η εικόνα αλλάζει και οι δείκτες καταθέσεις ανά κατάστημα 

και ανά υπάλληλο μειώνονται τα δύο έτη 2002 και 2003, σηματοδοτώντας: 1) τη μείωση 

της ροπής προς αποταμίευση και την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και 

2) τη στροφή των πελατών σε άλλες μορφές αποταμίευσης, λόγω της αρνητικής ή οριακής 

απόδοσης των παραδοσιακών αποταμιευτικών λογαριασμών. 

• Στον τομέα των χορηγήσεων, οι εξελίξεις παραμένουν θετικές καθώς ο δείκτης χορηγήσεις 

ανά κατάστημα αυξήθηκε από 22,25 εκατ€ το 2000 σε 30,20 εκατ€ το 2003, εμφανίζοντας 

σωρευτική αύξηση της τάξης του 35,7%. Αναφορικά με το δείκτη χορηγήσεις ανά εργαζό-
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μενο, αυτός αυξήθηκε από 1,08 εκατ€ το 2000 σε 1,60 εκατ€ το 2003, που αντιστοιχεί σε 

σωρευτική αύξηση της τάξης του 48,1% για το σύνολο της 3ετίας.  

• Από την εξέλιξη των προαναφερόμενων δεικτών προκύπτει μια ήπια αλλά συνεχόμενη 

βελτίωση της παραγωγικότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος αλλά και μια βελ-

τίωση της ικανότητάς του να προωθεί τα συσσωρευμένα κεφάλαια από καταθέσεις, σε πα-

ραγωγικές χρήσεις μέσω του μηχανισμού των χρηματοδοτήσεων. 

•  Στο θέμα της σύνθεσης των εσόδων, όπως αυτά διαχωρίζονται σε επιτοκιακά και μη επι-

τοκιακά, η εικόνα είναι θετικότερη από την προηγούμενη περίοδο καθώς ο δείκτης μη επι-

τοκιακά (προμήθειες) προς επιτοκιακά έσοδα (τόκοι) αυξάνεται από 10,01% το 2000 σε 

19,56% το 2003, παρουσιάζοντας μια σωρευτική άνοδο της τάξης του 95,4%. Η εξέλιξη 

αυτή δείχνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρακολουθεί έστω και καθυστερημένα 

τις διεθνείς τάσεις στην τραπεζική αγορά, όπου το μίγμα των εσόδων διαφοροποιείται προς 

όφελος των εσόδων από προμήθειες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην εντεινόμενη αύξηση 

του τραπεζικού ανταγωνισμού που οδηγεί σε συρρίκνωση των επιτοκιακών περιθωρίων 

(spreads) κάτι που στην Ελλάδα γίνεται πλέον εμφανές, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να 

στρέφονται στην ανάπτυξη νέων μεσολαβητικών δραστηριοτήτων (π.χ. διαχείρισης διαθε-

σίμων, τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα κ.α.) ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή των μη επιτοκι-

ακών εσόδων. 

• Στο σκέλος των εξόδων παρατηρείται μια διαχρονική μείωση του ποσοστού συμμετοχής 

των Δαπανών Προσωπικού στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων. Ο ρυθμός μείωσης είναι 

σχετικά ήπιος και από το 32,87% του έτους 2000, το ποσοστό δαπανών προσωπικού προς 

το σύνολο των λειτουργικών εξόδων μειώνεται στο 28,85% το 2003. Η εξέλιξη αυτή αντα-

νακλά την τάση που διαφαίνεται στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα για μείωση του κόστους 

εργασίας έτσι ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου συνολικά. 

• Η εξέλιξη του δείκτη των δαπανών προσωπικού προς τα επιτοκιακά έσοδα παρουσιάζει 

έντονα ανοδικές τάσεις στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Ειδικότερα ο δείκτης αυ-

τός από το 15,85% κατά το 2000 καταλήγει στο 31,36% το 2003 παρουσιάζοντας σωρευτι-

κή αύξηση της τάξης του 97,85%. Η αρνητική αυτή εξέλιξη συμβαδίζει απολύτως με την 

πολύ αρνητική εξέλιξη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας της οποίας ο δείκτης αυξά-

νεται από το 0,62 το 2000 στο 0,89 κατά το 2003. Η παραπάνω αρνητική εικόνα που αντι-

στρέφει πλήρως την εικόνα της προηγούμενης περιόδου ενδεχομένως να οφείλεται στο γε-

γονός της εισόδου νέων τραπεζών και αύξησης του δικτύου των καταστημάτων τους χωρίς 
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να έχει υπάρξει αντίστοιχη αύξηση των λειτουργικών εσόδων τους στα πρώτα χρόνια λει-

τουργίας τους. 

• Επόμενο είναι να επηρεαστούν αρνητικά και οι δείκτες αποδοτικότητας ROE (Return on 

Equity) και ROA (Return on Assets). Ειδικότερα ο δείκτης της αποδοτικότητας των ιδίων 

κεφαλαίων παρουσιάζει σωρευτική μείωση της τάξης του 22,7% στην 3ετία, φθάνοντας 

στο κατώτατο σημείο (ROE  10,06%) το 2002, αλλά ανακάμπτει το 2003 ανερχόμενος στο 

14,55%. Αντίστοιχη είναι και η συμπεριφορά του δείκτη αποδοτικότητα του Ενεργητικού ο 

οποίος καταγράφει το κατώτατο σημείο του (ROA 0,55%) το 2002, αλλά ανακάμπτει και 

αυτός το επόμενο έτος και ανέρχεται στο 0,87%, εμφανίζοντας σωρευτική μείωση της τά-

ξης του 46,3%. Είναι προφανές ότι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο επιδρά 

αρνητικά στην αποδοτικότητα καθώς πλήττονται οι παραδοσιακοί κερδοφόροι τομείς (επι-

τοκιακά έσοδα) και δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς οι νέες μεσολαβητικές δραστηριότητες 

που θα αναπληρώσουν το κενό και θα προσδώσουν νέα δυναμική στον κλάδο. 

• Η εξέλιξη του δείκτη του περιθωρίου κέρδους αποκαλύπτει μια συνεχή και σχετικά έντονη 

επιδείνωση κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τις προηγούμενες 

παρατηρήσεις μας σχετικά με την επίδραση της αύξησης του ανταγωνισμού στην κερδο-

φορία των τραπεζών και την ανάγκη ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και μεσολαβητι-

κών δραστηριοτήτων. Ειδικότερα ο δείκτης περιθωρίου κέρδους μειώνεται από το 38,24% 

το 2000 σε 11,06% στο έτος 2003. 

• Ο δείκτης εκμετάλλευσης του Ενεργητικού (Λειτ. Έσοδα προς Ενεργητικό) παρουσιάζει 

σταθεροποιητικές τάσεις και καταλήγει στο 3,68% έχοντας υποστεί μικρή σωρευτική μεί-

ωση της τάξης του 9,3% για την εξεταζόμενη περίοδο 

• Τέλος ο δείκτης της χρηματοοικονομικής μόχλευσης (Ενεργητικό προς Ίδια Κεφάλαια) 

ονομάζεται και πολλαπλασιαστής Ιδίων Κεφαλαίων και καταδεικνύει το βαθμό χρήσης ξέ-

νων κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο δείκτης τόσο περισσότερα είναι τα ξένα 

κεφάλαια που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη Τράπεζα. Ο δείκτης αυτός όταν αυξάνεται ε-

πηρεάζει θετικά την απόδοση των Ιδίων Κεφαλαίων, όμως συγχρόνως αυξάνει και τον 

χρημστοοικονομικό κίνδυνο. Εδώ παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του δείκτη από το 

11,96 κατά το 2000 στο 16,73 κατά το 2003 καταδεικνύοντας την αύξηση της ικανότητας 

αποτελεσματικής χρήσης ξένων κεφαλαίων από τον τραπεζικό κλάδο. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε κάποιους άλλους δείκτες που συμπληρώνουν την εικόνα του 

τραπεζικού συστήματος για την εξεταζόμενη περίοδο 2000-2003. 
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• Ο δείκτης ρευστότητας (χορηγήσεις ως ποσοστό του ενεργητικού) παρουσιάζει ελαφρά 

ανοδικές τάσεις απεικονίζοντας την αύξηση του όγκου των χορηγήσεων λόγω της ανάπτυ-

ξης της καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης. Ειδικότερα από το 40,04% του έτους 2000 

ανήλθε στο 45,20% κατά το 2003, εμφανίζοντας μια σωρευτική άνοδο της τάξης του 

12,5%. 

• Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (ίδια κεφάλαια ως ποσοστό του ενεργητικού)  ακολου-

θεί αντίστροφη πορεία από αυτή της προηγούμενης περιόδου και μειώνεται σταδιακά στο 

6% κατά το 2003. 

• Τέλος ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις αποκαλύπτει τη στρατηγική διαχείρισης των 

στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού του τραπεζικού τομέα κατά την εξεταζόμενη περίο-

δο. Ανοδικές είναι οι τάσεις που επικρατούν καθώς ο δείκτης βαίνει συνεχώς αυξανόμενος 

και καταλήγει στο 80,14% το έτος 2003. Το αυξημένο αυτό ποσοστό χορηγήσεων προς 

καταθέσεις συνάδει απολύτως με τις προηγούμενες παρατηρήσεις μας για αύξηση των χο-

ρηγούμενων κεφαλαίων λόγω της ανάπτυξης της στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης. 

Τέλος καταλήγουμε ότι τα στοιχεία της μελέτης του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα την πε-

ρίοδο 1990-2003 προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του κλάδου και 

τις μετέπειτα διαφαινόμενες προοπτικές του: 

• Ο κλάδος παρουσιάζει μια διαρκή ανοδική δυναμική, η οποία μπορεί περιστασιακά να 

μειώνεται ή να διακόπτεται για κάποιο έτος, όμως στο σύνολο της περιόδου παρουσιάζει 

εντυπωσιακή ανάπτυξη, η οποία συνεχίζεται και πέραν του 2003 λόγω της έντονης δρα-

στηριότητας του τομέα της Λιανικής Τραπεζικής (στεγαστική, καταναλωτική πίστη). 

• Ο κλάδος εισήρθε σε μια φάση συγκέντρωσης την περίοδο 1996-1999 (συγχωνεύσεις), 

όμως από το 2001 και μετά παρατηρείται είσοδος νέων παικτών στον Τραπεζικό κλάδο (ι-

δρύσεις νέων τραπεζών π.χ. Nova (Milleniumbank), Omega, Probank κ.α.) 

• Διαπιστώνονται κάποιες αδυναμίες του τραπεζικού κλάδου: α) χαμηλός δείκτης «Χορηγή-

σεις προς Καταθέσεις», β) χαμηλός δείκτης «Μη Επιτοκιακά προς Επιτοκιακά έσοδα» και 

γ) χαμηλός δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας. 

• Το Κατάστημα εξακολουθεί και παραμένει το κυρίαρχο κανάλι διανομής, όπως προκύπτει 

από την αύξηση του αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων, παρά την ανάπτυξη εναλλα-

κτικών καναλιών διανομής των τραπεζικών προϊόντων (ATM, internet banking, phone 

banking κ.α.) 
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• Η πίεση του ανταγωνισμού γίνεται ιδιαίτερα εμφανής από το 2001 και μετά και η επερχό-

μενη μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων (spreads) αναγκάζει τις Τράπεζες να ανακαλύ-

ψουν εναλλακτικές πηγές εσόδων. 

Για τη μετά το 2003 περίοδο οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο επιβεβαιώνουν τις προηγούμε-

νες παρατηρήσεις μας και συνοπτικά αναφέρουμε τα εξής: 

• Οι περισσότερες Τράπεζες εστίασαν σε προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού τους κό-

στους μέσω της τεχνολογίας (π.χ. κεντροποίηση υπηρεσιών) και μέσω μείωσης του προ-

σωπικού (π.χ. προγράμματα εθελούσιας εξόδου) 

•  Εντάθηκε ο ανταγωνισμός στον τομέα της λιανικής τραπεζικής καθώς παρουσίαζε τις κα-

λύτερες προοπτικές ανάπτυξης 

• Οι μεγάλες Τράπεζες κινήθηκαν επιθετικά και επεκτάθηκαν εκτός συνόρων στις αγορές 

της Ν.Α. Ευρώπης προκειμένου να τοποθετηθούν έγκαιρα σε αυτές τις αναπτυσσόμενες 

αγορές, που μελλοντικά θα συνεισφέρουν όλο και περισσότερο στα συνολικά έσοδά τους. 

• Μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με τους διεθνείς επενδυτικούς οίκους (π.χ. Fitch, Morgan 

Stanley, κ.α.) ο ελληνικός τραπεζικός τομέας εμφανίζει πολύ θετικές προοπτικές ανάπτυ-

ξης, σε σχέση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΡΑ-

ΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

3.1. ΥΠΟΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ  

Θεμελιώδες ερώτημα αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η ανάπτυξη του δι-

κτύου των καταστημάτων μιας εμπορικής τράπεζας μπορεί να εξηγηθεί από μεταβλητές που 

περιγράφουν τη στρατηγική της. Εφόσον διαπιστωθεί ότι αυτό συμβαίνει, τότε να αναπτυχθεί 

ένα υπόδειγμα με βάση το οποίο να μπορεί να προσδιορισθεί ο «επιθυμητός» αριθμός των Κα-

ταστημάτων που θα πρέπει να υπάρχουν με δεδομένους τους στρατηγικούς στόχους που θα 

τεθούν από την τράπεζα, μέσω ενός καλά επεξεργασμένου επιχειρηματικού σχεδίου.   

Οι κύριοι ερευνητικοί στόχοι αυτής της μελέτης, από τους οποίους κάποιοι αντιμετωπίζονται 

με τη θεωρία της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, είναι οι εξής: 

Α. να εντοπισθούν ποιες είναι οι μεταβλητές που συνιστούν αυτό που ονομάζουμε «Στρατηγι-

κό Σχεδιασμό» ή απλά στρατηγική μιας Τράπεζας και οι οποίες θα αποτελέσουν τις εξαρτημέ-

νες μεταβλητές του υπό εξέταση υποδείγματος 

Β. να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν μεταβλητές της «στρατηγικής» των τραπεζών που ε-

ξηγούν το φαινόμενο του αριθμού των Καταστημάτων  

Γ. να ελεγχθεί το υπόδειγμά μας για 5 διαφορετικές περιπτώσεις τραπεζών και να εξηγηθούν οι 

τυχόν διαφοροποιήσεις 

Δ. να ελεγχθεί κατά πόσο υφίσταται ένα τέτοιο υπόδειγμα για το σύνολο του τραπεζικού κλά-

δου  

Η βασική υπόθεση προς έλεγχο που εξετάζεται στην παρούσα εργασία είναι η εξής: 

Ηο: Η στρατηγική της Διοίκησης μιας εμπορικής τράπεζας, όπως αυτή εκφράζεται μέσω του 

καθορισμού συγκεκριμένων στόχων (π.χ. σε μερίδια αγοράς εργασιών, σε κερδοφορία, αποτε-

λεσματικότητα, παραγωγικότητα) έχει στατιστικά σημαντική σχέση με τον αναμενόμενο αριθ-

μό καταστημάτων (φυσικό δίκτυο). 
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3.2. ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η επιλογή του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνά μας αφορά σε ελληνικές Τρά-

πεζες για τις οποίες δεν έχει γίνει παρόμοια έρευνα στο παρελθόν με τόσο εκτενή, σε βάθος 

χρόνου (1990-2003) και πλήρη στοιχεία. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος επιλέχθηκε γιατί 

βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης καθώς τα τελευταία χρόνια απελευθερώθηκε από το δημόσιο 

χαρακτήρα που είχε και μέσα από τη συμμετοχή του σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό οικονομικό πε-

ριβάλλον, αναγκάζεται να προσαρμοσθεί ταχύτατα και να κάνει σημαντικά βήματα εκσυγχρο-

νισμού προκειμένου να αντεπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό. Με το σκεπτικό αυτό εκτιμάται 

ότι τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής θα έχουν ταυτόχρονα και ακαδημαϊκό αλλά και πρα-

κτικό ενδιαφέρον γιατί ενδεχομένως θα προκύψουν στοιχεία αξιοποιήσιμα από τις Διοικήσεις 

των Τραπεζών στη χάραξη της στρατηγικής τους σχετικά με την ανάπτυξη του δικτύου των 

καταστημάτων τους. 

Η επιλογή των Τραπεζών που αποτελούν το δείγμα μας έγινε με γνώμονα τα εξής: 

• Στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία οι τράπεζες χωρίζονται σε ορισμένες διακριτές κα-

τηγορίες σύμφωνα με το μέγεθός τους (κεφαλαιοποίηση, ενεργητικό) και με το ιδιοκτησια-

κό τους καθεστώς (ιδιωτική, δημόσια). 

• Λόγω του σχετικά μεγάλου χρονικού ορίζοντα (14 έτη) και των μεγάλων αλλαγών στο εγ-

χώριο τραπεζικό σύστημα που έχουν συντελεστεί στο διάστημα αυτό, ορισμένες τράπεζες 

επέλεξαν να αναπτυχθούν μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και άλλες αυτόνομα με την 

ανάπτυξη του δικού τους δικτύου καταστημάτων, άρα αυτός ήταν ένας παράγοντας που 

έπρεπε να συμπεριληφθεί στα κριτήρια για την επιλογή των Τραπεζών του δείγματος. 

• Τέλος η ύπαρξη της πλήρους σειράς των οικονομικών στοιχείων που αναζητήσαμε, για τις 

επιμέρους τράπεζες του δείγματος ήταν ένα ακόμα κριτήριο το οποίο περιόρισε εκ των 

πραγμάτων τις τελικές μας επιλογές 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η τελική επιλογή αφορά σε 5 Τράπεζες που έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά:  

• Μεγάλου μεγέθους, Ιδιωτική Τράπεζα, ανάπτυξη και μέσω συγχωνεύσεων εξαγορών 

• Μεγάλου μεγέθους, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ανάπτυξη και μέσω συγχωνεύσεων 

εξαγορών  

• Μεσαίου μεγέθους, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αυτόνομη ανάπτυξη  

• Μικρού μεγέθους, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αυτόνομη ανάπτυξη και εξαγορά 
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• Μικρού (ή και πολύ μικρού) μεγέθους, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αυτόνομη ανά-

πτυξη  

Σημειώνεται όμως ότι για την πλειονότητα των Τραπεζών του δείγματός μας του ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα, ο στρατηγικός στόχος από τα μέσα της 10ετίας του 1990 ήταν η μερική ή 

πλήρης ιδιωτικοποίησή τους, μέσω της πώλησης του μεριδίου που κατείχε το Κράτος. Ο στό-

χος αυτός επιτεύχθηκε για άλλες ενωρίτερα και άλλες αργότερα, σήμερα όμως (έτος 2006) ό-

λες οι Τράπεζες του δείγματος έχουν ουσιαστικά ιδιωτικοποιηθεί. Εξαιτίας του γεγονότος αυ-

τού, εκτιμούμε ότι κατά την περίοδο που εξετάζουμε 1990-2004, το ιδιοκτησιακό καθεστώς 

δεν φάνηκε να επηρεάζει καθοριστικά τα ευρήματά μας, γεγονός που συμβαδίζει και με τα ευ-

ρήματα πρόσφατης μελέτης του Heather G. (2005) για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.  

 Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν για τους σκοπούς της ερευνάς μας, αφορούν σε συγκεκριμένα 

οικονομικά στοιχεία (που θα παρουσιασθούν αναλυτικά),  τόσο των εξεταζόμενων τραπεζών 

όσο και του συνολικού τραπεζικού κλάδου5 για την περίοδο από το 1990 έως και το 2003. 

Για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων αλλά 

και ενσωμάτωσης με ενιαίο τρόπο των ραγδαίων αλλαγών που συντελέσθηκαν στην περίοδο 

αυτή (π.χ. συγχωνεύσεις, εξαγορές), προβήκαμε στις ακόλουθες ενέργειες: 

• χρησιμοποιήσαμε στη συντριπτική πλειοψηφία ως δεδομένα δείκτες και όχι απόλυτα μεγέ-

θη (π.χ. μερίδιο αγοράς καταθέσεων ή χορηγήσεων αντί για καταθέσεις ή χορηγήσεις) 

• στις περιπτώσεις των τραπεζών που ανέπτυξαν το δίκτυό τους και μέσω συγχωνεύσεων, 

ενσωματώσαμε τα μεγέθη τους στην απορροφούσα τράπεζα και στα προ της συγχώνευσης 

έτη, καθώς η μη ενσωμάτωσή τους θα οδηγούσε σε σημαντική απώλεια αξιόλογων πληρο-

φοριών. 

• Τα οικονομικά στοιχεία που συλλέξαμε προέρχονται από δημοσιευμένες οικονομικές κα-

ταστάσεις των τραπεζών (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης) και από δευτερογενείς πη-

γές όπως η Τράπεζα της Ελλάδος και η ¨Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.   

Για κάθε μία από τις τράπεζες του δείγματος υπολογίσθηκαν τα εξής μεγέθη, για κάθε έτος της 

εξεταζόμενης περιόδου (1990-2003) ως εξής: 

• Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού της Τράπεζας ανά έτος (ενεργητικό της τράπεζας ως ποσο-

στό του συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού κλάδου) 

                                                 
5 Αφορά στο σύνολο των Ελληνικών και Ξένων εμπορικών τραπεζών που λειτουργούν στο εσωτερικό της χώρας, 
εξαιρουμένων των Συνεταιριστικών Τραπεζών και των Ειδικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 
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• Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων6 της Τράπεζας ανά έτος (καταθέσεις της τράπεζας ως ποσο-

στό του συνόλου των καταθέσεων του τραπεζικού κλάδου) 

• Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων7 της Τράπεζας ανά έτος (ενεργητικό της τράπεζας ως ποσο-

στό του συνόλου των χορηγήσεων του τραπεζικού κλάδου) 

• Μερίδιο δικτύου καταστημάτων της τράπεζας ανά έτος (σύνολο καταστημάτων της τράπε-

ζας ως ποσοστό του συνόλου των καταστημάτων του κλάδου). 

• Δείκτης Απόδοσης Ιδίων κεφαλαίων ROE της τράπεζας ανά έτος (ο λόγος Καθαρών κερ-

δών προ φόρων προς τα Ίδια Κεφάλαια) 

• Δείκτης Απόδοσης του Ενεργητικού ROA της τράπεζας ανά έτος (ο λόγος Καθαρών κερ-

δών προ φόρων προς το συνολικό Ενεργητικό) 

• Δείκτης αποτελεσματικότητας (ο λόγος λειτουργικών εξόδων προς λειτουργικά έσοδα), ο 

οποίος βελτιώνεται όσο οι τιμές κυμαίνονται από 0-1 και πλησιάζουν προς το μηδέν. 

• Δείκτης Οργανικά κέρδη (δηλ λειτουργικά έσοδα – λειτουργικά έξοδα) της εξεταζόμενης 

τράπεζας ανά κατάστημα  

• Δείκτης Οργανικά κέρδη της εξεταζόμενης τράπεζας ανά υπάλληλο 

• Δείκτης καταθέσεις ανά κατάστημα και ανά υπάλληλο 

• Δείκτης χορηγήσεις ανά κατάστημα και ανά υπάλληλο 

• Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα (συμπεριλαμβάνεται και το διοικητικό προ-

σωπικό) 

• Δείκτης επάρκειας προσωπικού σε σχέση με τον κλάδο (δηλ. ο προηγούμενος δείκτης προς 

τον λόγο μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα για το σύνολο του κλάδου). 

• Αριθμός του προσωπικού και ο αριθμός των καταστημάτων. 

• Δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις ανά έτος, ο οποίος χαρακτηρίζει εν πολλοίς τη στρα-

τηγική διαχείρισης στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού της κάθε τράπεζας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τέσσερεις κατηγορίες των ανεξάρτητων μεταβλη-

τών  που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του οικονομετρικού μας υποδείγματος. 

                                                 
6 Ως καταθέσεις νοούνται οι συνολικές υποχρεώσεις προς πελάτες. 
7 Ως χορηγήσεις νοούνται οι συνολικές απαιτήσεις κατά πελατών (αφαιρουμένων των προβλέψεων). 
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Πίνακας 17: Ανεξάρτητες μεταβλητές για τις εξεταζόμενες τράπεζες. 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές Σύμβολο 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  (Κατηγορία Α)  
Μερίδιο Καταθέσεων   S1 
Μερίδιο Χορηγήσεων  S2 
Μερίδιο Ενεργητικού  S3 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (Κατηγορία Β)  
Αποδοτ/τα Ιδίων Κεφαλαίων ROE Π1 
Αποδοτ/τα Ενεργητικού ROA Π2 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Κατηγορία Γ)  
Λειτουργ. Αποτελεσματικότητα  Ε1 
Οργανικά Κέρδη ανά κατάστημα Ε2 
Οργανικά Κέρδη ανά υπάλλ Ε3 
Χορηγήσεις ανά κατάστημα Ε4 
Καταθέσεις ανά Κατάστημα Ε5 
Χορηγήσεις ανά υπάλληλο Ε6 
Καταθέσεις ανά υπάλληλο Ε7 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Κατηγορία Δ)  
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα Q1 
Δείκτης επάρκειας προσωπικού (σύγκριση με τραπ. Κλάδο) Q2 
Χορηγήσεις Προς Καταθέσεις Q3 

ΠΗΓΗ: Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Τραπεζών 

Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν 15 μεταβλητές οι οποίες εμπίπτουν σε 4 κύριες κατη-

γορίες που χαρακτηρίζουν βασικούς άξονες της στρατηγικής των Τραπεζών. Η τελική επιλογή 

των ανεξάρτητων μεταβλητών για κάθε τράπεζα του δείγματός μας, θα εξαρτηθεί από τα απο-

τελέσματα των σχετικών ελέγχων για ύπαρξη πολυσυγγραμικότητας, αυτοσυσχέτισης κ.α. και 

θα προκύψει μέσα από μια διαδικασία βηματικών παλινδρομήσεων, παρόμοια με αυτήν που 

εφάρμοσαν ερευνητές όπως ο Avkiran (1995, 1997), οι Doyle, Fenwick and Savage (1981), o 

Clawson (1974) κ.α. Σημειώνεται επιπλέον ότι στο υπόδειγμα χρησιμοποιούνται πάντοτε μό-

νον οι σημαντικές στατιστικά ερμηνευτικές μεταβλητές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αγνοού-

νται οι υπόλοιπες. Απλά δεν είναι σημαντικές, οπότε δεν ισχύουν οι αντίστοιχες υποθέσεις. 

3. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

3. 3.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την διερεύνηση των στατιστικών μας υποθέσεων στη-

ρίζεται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου παλινδρόμησης με: 
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• εξαρτημένη μεταβλητή τον αριθμό καταστημάτων μιας εμπορικής τράπεζας και εναλ-

λακτικά το μερίδιο αγοράς των καταστημάτων μιας τράπεζας (αριθμός καταστημάτων 

της Τράπεζας προς το σύνολο καταστημάτων του κλάδου) 

• ανεξάρτητες μεταβλητές εκείνες που αντανακλούν τη στρατηγική που χαράζει η κάθε 

τράπεζα, μέσω της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων, σχετικά με την ανάπτυξη των ερ-

γασιών, απόκτηση μεριδίων αγοράς, την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα, όπως 

έχουν παρουσιασθεί παραπάνω σε 4 κατηγορίες (βλ. Πίνακας 17). 

Το γενικό μας υπόδειγμα είναι μια εξίσωση της μορφής: 

 

∑ =
+++++=

N

n i,ti,tnι,tι,ti,ti,ti,t εQκδΕγSβΠαΔ
1

  (3.1) 

όπου: 

1421 ,.....,,t =  ο αριθμός των ετών παρατήρησης 

i,tΔ  ο αριθμός των καταστημάτων του Δικτύου (Δ) της τράπεζας (i) τη χρονική στιγμή (t) 

i,tΠ  η κερδοφορία8, όπως εκφράζεται από τους δείκτες ROE, ROA. 

ι,tS  το μέγεθος, όπως εκφράζεται από τα μερίδια αγοράς των καταθέσεων, των χορηγήσεων 

και του ενεργητικού  

ι,tΕ  την αποτελεσματικότητα, όπως εκφράζεται από τον δείκτη λειτουργικά έξοδα προς λει-

τουργικά έσοδα. Επίσης άλλοι συναφείς δείκτες είναι τα οργανικά κέρδη ανά κατάστημα και 

ανά υπάλληλο. Ενώ ως δείκτες παραγωγικότητας εκτιμούνται οι δείκτες καταθέσεις και χορη-

γήσεις ανά υπάλληλο και ανά κατάστημα. 

∑ =

N

n i,tnQκ
1

 όλοι οι άλλοι παράγοντες (ποιοτικά χαρακτηριστικά) που διαφοροποιούν την 

κάθε τράπεζα, όπως π.χ. ο αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα, ο δείκτης χορηγήσεις προς 

καταθέσεις, και ο δείκτης επάρκειας προσωπικού σε σχέση με τον κλάδο. 

κδγβα ,,,,  οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών 

                                                 
8 Θα εξετασθούν και οι περιπτώσεις: Πi,t-1 και Ln(Πi,t) καθώς υπάρχουν ορισμένες μελέτες που δείχνουν ότι η 
σχέση μεταξύ κερδοφορίας και μεγέθους δεν είναι γραμμική 
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itε   ο διαταρακτικός όρος ή κατάλοιπο (residual)  

Η εξίσωση 3.1 μπορεί να εκφρασθεί ως εξής για την περίπτωση μιας μεμονωμένης Τράπεζας 

∑ =
+++++=

N

n ttnttttt εQκδΕγSβΠαΔ
1

  (3.2) 

Είναι ουσιαστικό να επισημανθεί ότι το οικονομετρικό μας υπόδειγμα καλείται να εξυπηρετή-

σει δύο διακριτούς σκοπούς: 

• τον πρώτο της θεωρητικής εξήγησης του φαινομένου της μεταβολής του αριθμού των κα-

ταστημάτων που έχει μια τράπεζα (εφόσον δειχθεί ότι η υπόθεσή μας είναι σωστή ότι δηλ. 

υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση με μεταβλητές που εκφράζουν την στρατηγική της 

τράπεζας, και 

• τον δεύτερο και ίσως πιο σημαντικό, να λειτουργήσει ως προβλεπτικό μοντέλο προσδιορί-

ζοντας τον συνολικό αριθμό των καταστημάτων που θάπρεπε να έχει μια τράπεζα προκει-

μένου να επιτύχει τους στρατηγικούς της στόχους. 

Επιπλέον, θα εξετάσουμε εάν το μοντέλο μας έχει ισχύ και για το σύνολο των Τραπεζών του 

δείγματός μας με αποτέλεσμα να μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα και για το σύνολο του 

τραπεζικού κλάδου. 

Ειδικότερα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και αφού εξετάσθηκαν 

τόσο γραμμικά όσο λογαριθμικά και  ημι-λογαριθμικά μοντέλα καταλήξαμε (μέσω της διαδι-

κασίας της βηματικής παλινδρόμησης) σε ένα σύνολο τεσσάρων έως έξη γραμμικών πολλα-

πλών παλινδρομήσεων που είναι της μορφής της εξίσωσης (3.1) του γενικού μας υποδείγματος 

και (3.2) για κάθε μία από τις 5 Τράπεζες του δείγματός μας. Ο σχετικά μεγάλος αριθμός των 

παλινδρομήσεων (4-6), δεν μας προβληματίζει καθόλου αφού αποτελούν διαφορετικές εκδοχές 

της ίδιας βασικής εξίσωσης του μοντέλου μας και επιπλέον είναι επιθυμητός για τους εξής λό-

γους: 

• Επιδίωξή μας είναι να εντοπισθούν όσες περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές που να 

συνδέονται με την έκφραση των στρατηγικών στόχων της κάθε Τράπεζας  

• Αυξάνεται η ευελιξία που προσφέρει το μοντέλο μας, καθώς προσφέρονται περισσότερες 

επιλογές για την εξήγηση του φαινομένου της ανάπτυξης του δικτύου των καταστημάτων 

μιας συγκεκριμένης Τράπεζας. Επιπλεόν η Διοίκηση της κάθε Τράπεζας μπορεί να επιλέξει 

εκείνες τις μεταβλητές που ενδιαφέρουν πιο πολύ από άποψη στρατηγικής.  
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• Ειδικότερα στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί το μοντέλο μας για προβλεπτικούς σκο-

πούς (π.χ. προσδιορισμός επιθυμητού αριθμού καταστημάτων), η προσφορά επιλογών δι-

ευκολύνει τη χρησιμοποίησή του ως εργαλείο χάραξης στρατηγικής για την ανάπτυξη του 

δικτύου των Καταστημάτων μιας Τράπεζας, καθώς προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην 

εκάστοτε Διοίκησή της. 

• Τέλος σημειώνεται ότι μία από τις βασικές υποθέσεις ενός υποδείγματος παλινδρόμησης 

(βλ. Κάτος 2004, σελ 201) είναι ότι πρέπει να ισχύει k+1<n (όπου k=αριθμός ερμηνευτι-

κών μεταβλητών και n=αριθμός παρατηρήσεων), υπόθεση που ισχύει στην περίπτωση του 

υποδείγματός μας. 

Σημειώνεται δε ότι για κάθε Τράπεζα του δείγματός μας και για κάθε μία από τις παλινδρομή-

σεις (εξίσωση τύπου 3.2) που εντοπίσαμε, προβήκαμε σε μια πλήρη σειρά διαγνωστικών στα-

τιστικών ελέγχων που αφορούν τα παρακάτω (βλ. Παράρτημα Διαγνωστικών Ελέγχων Παλιν-

δρομήσεων): 

• 1. Jacque Bera test (p>0,05), έλεγχος για την ύπαρξη κανονικότητας  

• 2. Breusch Godfrey test: (p>0,05), έλεγχος για τη μη ύπαρξη αυτοσυσχέτισης  

• 3. White test (p>0,05), έλεγχος για τη μη ύπαρξη ετεροσκεδαστικότητας  

• 4. Chow test for stability (p>0,05), έλεγχος για τη σταθερότητα των συντελεστών  

• 5. Chow test for forecasting (p> 0,05), έλεγχος για την προβλεπτική αξία του υποδείγματος 

• 6. Ramsey Reset Test (p>0,05), έλεγχος για τη σωστή εξειδίκευση της συνάρτησης  

Αναφορικά με τη στασιμότητα η οποία αποτελεί σημαντικό στοιχείο σε μια έρευνα, σημειώνε-

ται ότι ο έλεγχός της για να είναι κάπως αξιόπιστος θα πρέπει να αναφέρεται σε μεγάλο αριθμό 

παρατηρήσεων γιατί αλλοιώς υπάρχει «έλλειψη δυνάμεως» στους ελέγχους αυτούς (βλ. Κάτος 

2004, σελ. 991). Και στην περίπτωση όμως που οι μεταβλητές δεν είναι στάσιμες, πάλι μπο-

ρούμε να κάνουμε παλινδρομήσεις κάτω βέβαια από ορισμένες προϋποθέσεις (βλ. Κάτος 

2004, σελ 1003 και 1013). 

Τέλος σημειώνεται ότι εξετάσθηκαν εναλλακτικές εξειδικεύσεις, πέραν της γραμμικής, για το 

μοντέλο μας οι οποίες όμως δεν αποδείχθηκαν κατάλληλες για τις εξεταζόμενες περιπτώσεις., 

αφού δεν εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρ-

τητων μεταβλητών. Συμπερασματικά καταλήξαμε στο γραμμικό πολυμεταβλητό μοντέλο που 

προαναφέραμε, το οποίο χαρακτηρίζεται από καλή σταθερότητα και ικανοποιητική επεξηγη-

ματική και προβλεπτική αξία. 
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Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με χρήση του οικονομετρικού / στατιστικού λογισμικού 

πακέτου (Eviews) και τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την υπόθεσή μας ότι υπάρχουν ορι-

σμένες μεταβλητές κερδοφορίας, μεγέθους (μερίδια αγοράς), αποδοτικότητας, αποτελεσματι-

κότητας και εν γένει ποιοτικών χαρακτηριστικών οι οποίες εξηγούν το φαινόμενο της μεταβο-

λής του δικτύου των καταστημάτων της συγκεκριμένης Τράπεζας.  

3. 3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Λόγω του μεγάλου αριθμού των ανεξάρτητων μεταβλητών (15) σε σχέση με τον αριθμό των 

παρατηρήσεων (14 έτη), εξετάσαμε την επεξηγηματική αξία της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά 

για κάθε τράπεζα του δείγματός μας και επιλέξαμε από κάθε μια από τις 4 κατηγορίες (των 

ανεξάρτητων μεταβλητών) εκείνες που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Επιπλέον μέσω ε-

λέγχων αυτοσυσχέτισης, πολυσυγγραμικότητας, κ.α. αποκλείσθηκαν ορισμένες μεταβλητές με 

αποτέλεσμα να μειωθεί ο τελικός αριθμός ανεξάρτητων μεταβλητών για την κάθε Τράπεζα 

ξεχωριστά. 

Παρακάτω γίνεται μια αναλυτική αναφορά στις ανεξάρτητες μεταβλητές, στη σημασία που 

αυτές έχουν από άποψη στρατηγικής μάρκετινγκ και στην αναμενόμενη σχέσης τους με την 

εξαρτημένη μεταβλητή, το δίκτυο των καταστημάτων, εκφρασμένη είτε ως αριθμός καταστη-

μάτων είτε ως μερίδιο αγοράς (ποσοστό %). 

α. Μεταβλητές μεγέθους και μεριδίων αγοράς  

1) ο αριθμός καταστημάτων εκτιμάται ότι συσχετίζεται θετικά με το μερίδιο αγοράς π.χ. Κα-

ταθέσεων και επομένως αναμένεται θετικό πρόσημο. Η περίπτωση αρνητικού πρόσημου ενδε-

χομένως να αφορά την περίπτωση που η μείωση του μεριδίου αγοράς να οδηγεί στην αύξηση 

του δικτύου των καταστημάτων προκειμένου να προσελκυσθεί μεγαλύτερος αριθμός δυνητι-

κών πελατών και να καμφθεί η επίδραση του εντεινόμενου ανταγωνισμού από άλλες Τράπε-

ζες. 

2) παρομοίως ο αριθμός καταστημάτων εκτιμάται ότι συσχετίζεται θετικά με το το μερίδιο α-

γοράς των χορηγήσεων. Σε περίπτωση αρνητικού πρόσημου ισχύουν τα παραπάνω. 

3) το μερίδιο αγοράς με βάση το Ενεργητικό αναμένεται να έχει θετικό πρόσημο δείχνοντας τη 

θετική συσχέτιση μεγέθους ενεργητικού τραπεζών με δίκτυο καταστημάτων. Αρνητικό πρό-

σημο εκπλήσσει και ενδεχομένως να σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό στοιχείων του Ε-

νεργητικού που συσχετίζονται αρνητικά με την αύξηση του δικτύου. 
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β. Μεταβλητές κερδοφορίας 

ROE και ROA, αναμένεται αρνητική συσχέτιση με τον αριθμό των καταστημάτων (δίκτυο), 

περιγράφοντας την περίπτωση της επίτευξης καλύτερων ή ίδιων αποτελεσμάτων με λιγότερα 

ίδια κεφάλαια (επενδυμένα σε κατ/τα, και άλλους συντελεστές παραγωγής), άρα σημαίνει μι-

κρότερο αριθμό Καταστημάτων. Η περίπτωση θετικής συσχέτισης ενδεχομένως να σημαίνει 

ότι η συγκεκριμένη τράπεζα βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης και η επιπλέον κεφαλαιακή επέν-

δυση (πχ σε δίκτυο, ανθρώπινο δυναμικό κ.α.) να αποδίδει μεγαλύτερα κέρδη άρα βελτιωμένο 

δείκτη, επομένως οδηγεί σε μεγαλύτερο αριθμό καταστημάτων. 

γ. Μεταβλητές αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας 

1) ο δείκτης λειτ έξοδα προς λειτ έσοδα όσο πλησιάζει προς το 0 σημαίνει ότι η αποτελεσματι-

κότητα της τράπεζας αυξάνεται καθώς το ποσοστό των λειτ εξόδων σε σχέση με τα έσοδα 

μειώνεται. Αναμένεται αρνητικό πρόσημο καθώς αυτό θα σημαίνει ότι αύξηση του δείκτη α-

ποτελεσματικότητας μεταφράζεται σε λιγότερα καταστήματα, δηλ αξιοποιείται το υπάρχον 

δίκτυο σε μεγαλύτερο βαθμό και παράγονται περισσότερα έσοδα ανά μονάδα παραγωγής. 

2) οι δείκτες που αφορούν τη μέση οργανική κερδοφορία  ανά κατάστημα ή ανά υπάλληλο και 

το αρνητικό πρόσημο δηλώνουν ότι εφόσον αυξάνεται ο εν λόγω δείκτης τότε το δίκτυο μειώ-

νεται λόγω αποτελεσματικότερης αξιοποίησής του αλλά και καλύτερης απόδοσης των υπαλ-

λήλων. Θετικό πρόσημο θα σημαίνει ότι η αύξηση του δικτύου είναι προς το συμφέρον της 

τράπεζας γιατί η μέση κερδοφορία ανά κατάστημα αυξάνεται, ενώ αντίθετα συρρίκνωση του 

δικτύου θα επιφέρει μείωση των οργανικών κερδών ανά μονάδα παραγωγής (πχ κατάστημα ή 

υπάλληλο).  

3) εδώ συγκαταλέγονται οι δείκτες που εκφράζουν την  αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα 

των μονάδων παραγωγής (π.χ κατάστημα ή υπάλληλος) δηλ ποσό καταθέσεων ή χορηγήσεων 

που παράγεται από το μέσο κατάστημα ή το μέσο υπάλληλο. Αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι 

αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του δικτύου π.χ Καταθέσεις ανα Κατάστημα οδηγεί 

σε μείωση του αριθμού των καταστημάτων λόγω καλύτερης αξιοποίησής τους. Αντίστοιχα, 

μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας του δικτύου π.χ. Καταθέσεις ανά Κατάστημα οδηγεί 

σε αύξηση του αριθμού των καταστημάτων, προκειμένου να προσελκυσθεί μεγαλύτερος αριθ-

μός πελατών (εφόσον η αγορά δεν είναι στο στάδιο του κορεσμού). Αντίθετα θετικό πρόσημο 

θα σημαίνει ότι η αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητάς του δικτύου  μεταφράζεται σε πε-
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ραιτέρω αύξηση του αριθμού των καταστημάτων λόγω της προσδοκίας αύξησης της πελατείας 

μέσω ενός πιο αναπτυγμένου (πολυπληθέστερου) δικτύου.  

δ. Μεταβλητές ποιοτικών χαρακτηριστικών Τραπεζών 

1) Οι δείκτες αυτοί έχουν σχέση με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και των 

στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού. Λογικό είναι όσο αυξάνεται ο δείκτης αριθμός υ-

παλλήλων ανά κατάστημα τόσο να μειώνεται η ανάγκη σε αριθμό καταστημάτων, άρα αναμέ-

νεται αρνητικό πρόσημο. Το ίδιο αναμένεται να συμβαίνει με το δείκτη επάρκειας προσωπικού 

σε σχέση με τον κλάδο που σημαίνει ότι όσο αυξάνεται πάνω από τη μονάδα (1) αυτός ο δεί-

κτης τόσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υπαλλήλων ανά κατάστημα της υπό εξέταση τρά-

πεζας σε σχέση με το μέσο όρο του τραπεζικού κλάδου. Άρα σε περίπτωση αύξησης του δεί-

κτη σημαίνει ότι συγκριτικά αυτή η τράπεζα έχει μεγαλύτερο Μ.Ο αριθμού υπαλλήλων σε 

σχέση με το Μ.Ο. του κλάδου άρα η δυναμική των καταστημάτων της είναι μεγαλύτερη επο-

μένως το δίκτυό της αιτιολογείται να μειώνεται αριθμητικά. Η αλλιώς σε περίπτωση μείωσης 

αυτού του δείκτη ο αριθμός των καταστημάτων, σε απόλυτα νούμερα, θάπρεπε να αυξηθεί 

προκειμένου να εξυπηρετεί από περισσότερα σημεία πώλησης αλλά με λιγότερο προσωπικό 

στο καθένα. 

2)Η συμπεριφορά του δείκτη Χορηγήσεις προς Καταθέσεις δεν είναι ευδιάκριτη καθώς περι-

γράφει το μίγμα των εργασιών που προωθεί η συγκεκριμένη τράπεζα (π.χ περισσότερες κατα-

θέσεις ή χορηγήσεις) και αυτό δεν είναι εμφανές πως επιδρά στην ανάπτυξη του δικτύου. Θα 

εξετάζεται κατά περίπτωση για κάθε εξεταζόμενη τράπεζα και θα εξάγονται σχετικά συμπερά-

σματα.  

Στο επόμενο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η στατιστική επεξεργασία για κάθε μία από τις 5 Τρά-

πεζες του δείγματός μας ξεχωριστά.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑ-

ΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τα ευρήματα της ανάλυσής μας και της στατιστικής ε-

πεξεργασίας για την περίπτωση πέντε (5) ελληνικών τραπεζών, οι οποίες φέρουν ξεχωριστά 

ειδικά χαρακτηριστικά, ώστε να μελετηθεί πως και κατά πόσο διαφοροποιείται το φαινόμενο 

της ανάπτυξης του δικτύου αυτών των τραπεζών, με βάση και τα ειδικά τους χαρακτηριστικά, 

δηλ. το μέγεθος, το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και την αυτόνομη ή μη ανάπτυξή τους. 

4.1. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1Η : ALPHABANK - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΜΕΓΑΛΟΥ 

ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ) 

Πρόκειται για Τράπεζα με μεγάλο δίκτυο καταστημάτων η οποία δραστηριοποιείται έντονα 

στην ελληνική τραπεζική αγορά και καταλαμβάνει σημαντικά μερίδια αγοράς στις κυριότερες 

τραπεζικές εργασίες ιδιαίτερα στις επιχειρηματικές χορηγήσεις. H Alphabank, πρώην Πίστεως 

είναι από τις πρώτες Ιδιωτικές Τράπεζες στην Ελλάδα η οποία κατάφερε να ακολουθήσει μια 

επιτυχημένη στρατηγική και να αναπτυχθεί σε όλα της τα μεγέθη. Ουσιαστικά επί σειρά ετών 

ακολουθούσε μια επιθετική στρατηγική εναντίον του ηγέτη της αγοράς (Εθνική) αποσπώντας 

μερίδια αγοράς τόσο από παραδοσιακές εργασίες (καταθέσεις, χορηγήσεις) όσο και από νέες 

εργασίες στις οποίες πολλές φορές ήταν και πρωτοπόρος. Η Alphabank επένδυσε στον παρά-

γοντα εξυπηρέτηση και ιδιαίτερα στην ταχύτητα και στην ποιότητα, σημεία στα οποία υστε-

ρούσε ο ηγέτης της αγοράς και κατάφερε να αποσπάσει μέρος της δυσαρεστημένης πελατείας 

του. Συνειδητοποιώντας ότι η ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα περνούσε μέσα 

από την ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής, επένδυσε στη δημιουργία ενός ευμεγέθους δικτύου 

καταστημάτων και φρόντισε να εισαγάγει νεωτερισμούς και αυτοματισμούς στη διαδικασία 

διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών (phone banking, home banking, κ.α.). Προκειμένου να 

ενδυναμώσει περαιτέρω την παρουσία της στην εσωτερική αγορά και  στοχεύοντας στις πρώ-

τες θέσεις της αγοράς, εξαγόρασε το 1999 την Ιονική Τράπεζα, συμμετέχοντας ενεργά στο 

πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της τότε Κυβέρνησης. Αν και τότε το τίμημα εξαγοράς είχε κρι-

θεί μάλλον υψηλό, το αποτέλεσμα ήταν η Alphabank να εδραιωθεί ως ένας από τους μεγάλους 

τραπεζικούς παίκτες τόσο στο εσωτερικό όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά και να θεωρείται ως 

μια από τις πλέον επιτυχημένες Τράπεζες στην Ελλάδα. Με αυτήν τη στρατηγική κατάφερε να 

αναπτύξει σημαντικά τις εργασίες της και αλλάζοντας το όνομά της από Άλφα Τράπεζα Πί-
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στεως σε Alphabank έβαλε τα θεμέλια για την επέκτασή της και εκτός των ελληνικών συνό-

ρων. Διαβλέποντας ότι η εσωτερική αγορά θα κορεσθεί και ότι οι Βαλκανικές χώρες θα  μετα-

σχηματισθούν σε οικονομίες της αγοράς, όπου η παρουσία ενός ισχυρού τραπεζικού τομέα εί-

ναι απαραίτητη, πήρε την στρατηγική απόφαση να επεκταθεί σε αυτές επενδύοντας είτε σε αυ-

τόνομη ανάπτυξη μέσω δικών της καταστημάτων, είτε σε εξαγορές τοπικών τραπεζών. 

4.1.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ALPHABANK (1990-2003) 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το 1999, η Τράπεζα εξαγόρασε την Ιονική Τράπεζα με αποτέ-

λεσμα να ενισχύσει τόσο το δίκτυό της και την παρουσία της στην ελληνική αγορά, όσο και τα 

μεγέθη των εργασιών της. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων, έχουν ενσωματωθεί τα 

μεγέθη της Ιονικής Τράπεζας σε όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.  

Παρακάτω γίνεται μια διαχρονική παρουσίαση επιλεγμένων χρηματοοικονιμκών δεικτών που 

αφορούν το μέγεθος, την κερδοφορία, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, την πα-

ραγωγικότητα κ.α. για την περίοδο 1990-2003, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα γύρω 

από τη στρατηγική της συγκεκριμένης Τράπεζας.  

Από την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών της Alphabank και όπως φαίνεται στον Πίνα-

κα 18 (βλ. Παράρτημα I, σελ. 313), κύριο χαρακτηριστικό είναι η σταδιακή και διαχρονική 

αύξηση των μεριδίων αγοράς της, αποσπώντας τα κυρίως από την ΕΤΕ και η μετεξέλιξή της 

σε ένα μεγάλο παίκτη της αγοράς, ιδιαίτερα μετά την εξαγορά της Ιονικής. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της ερευνάς μας η Alphabank έχει σημειώσει θεαματική αύξηση των μεριδίων αγοράς 

στις Χορηγήσεις καθώς έχει υπερδιπλασιάσει το μερίδιό της από 7,65% το 1990 σε 18,28% το 

2003, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Η σωρευτική αύξηση του μεριδίου αγοράς στις 

Καταθέσεις είναι μικρότερη και αγγίζει μόλις τα 47% . 

Πίνακας 18.1:Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς Alphabank (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος 
Ρυθμός Μεταβολής 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤ ALPHABANK 0,0898 0,1394 0,1305 0,0898 0,1840 3,40% 
ΜΕΡΙΔ ΑΓΟΡ ΚΑΤΑΘ ALPHABANK 0,1148 0,1691 0,1439 0,1018 0,1799 3,00% 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΩΝ ALPHABANK 0,0765 0,1828 0,1347 0,0765 0,1909 6,90% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ 
ALPHABANK (στο σύνολο Κλάδου) 0,1571 0,1114 0,1555 0,1114 0,1785 -2,60% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ.313 
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Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός ότι μετά το 2000 παρατηρείται μια κάμψη στα μερίδια 

αγοράς της, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 21.1. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.1: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς Alphabank (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ. 313 

Σημειώνεται επιπλέον ότι μέχρι το 2000 το μερίδιο αγοράς του Ενεργητικού, των Καταθέσεων 

και Χορηγήσεων της ALPHABANK, υπολειπόταν του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων, 

φανερώνοντας μια υποαπόδοση του δικτύου της (συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών της ΙΛ-

ΤΕ) ενώ από το 2000 και μετά παρατηρείται μια έντονα πτωτική τάση στο μερίδιο των κατα-

στημάτων, σε αντίθεση με τις Εργασίες (Καταθέσεις, Χορηγήσεις). Από το Διάγραμμα 21.1 

φαίνεται η σταδιακή μείωση του μεριδίου των Καταστημάτων (σωρευτική μείωση 29%) γεγο-

νός που αντανακλά την επιτυχημένη προσπάθεια αναδιάρθρωσης του δικτύου (συμπεριλαμβα-

νομένης της ΙΛΤΕ) και αποδοτικότερης χρησιμοποίησης αυτού, μετά το 2000. 

Παρατηρώντας τον πίνακα 18.2. της εξέλιξης του δικτύου καταστημάτων της Alphabank (συ-

μπεριλαμβανομένης της ΙΛΤΕ) προκύπτει ότι Τράπεζα ακολουθεί μια πολιτική εξορθολογι-

σμού του δικτύου της ιδιαίτερα μετά το 1999, καθώς κατά το 2003 ο αριθμός των  καταστημά-

των της (369) βρίσκονται χαμηλότερα από το Μ.Ο (381) και 69 Μονάδες χαμηλότερα από τη 

μέγιστη τιμή τους (438).  
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Πίνακας 18.2:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού Καταστ/των Alphabank & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος 
Ρυθμός Μεταβολής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ALPHABANK 308 369 381 308 438 1,40% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 2.168 3.311 2.506 2.168 3.311 3,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ. 313 

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του αριθμού των Καταστημάτων της Alphabank υπολείπε-

ται αυτού του μ.ο του κλάδου με αποτέλεσμα η σωρευτική αύξηση να ανέρχεται μόλις στα 

20% για την Alphabank ενώ η αντίστοιχη αύξηση για το σύνολο του κλάδου, φθάνει τα 53%.  

Η εικόνα αυτή γίνεται εμφανέστερη στο παρακάτω Διάγραμμα 21.2., όπου ενώ ο κλάδος συνε-

χίζει την ανοδική του πορεία η Alphabank μετά το 1999 μειώνει σταδιακά το δίκτυό της, συγ-

χωνεύοντας τις Μονάδες της. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.2: Εξέλιξη αριθμού Καταστημάτων Alphabank (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 

Σχετικά με την εξέλιξη του απασχολούμενου προσωπικού (Πίνακας18.3, Διάγραμμα 21.3) 

προκύπτει ότι το προσωπικό της ALPHABANK αυξάνεται μέχρι το 1997 και κατόπιν σταδια-

κά μειώνεται (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 1,30%), παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση 

της τάξης του 19%, σε αντίθεση με τον κλάδο όπου παρατηρείται συνεχής και εντονότερη αύ-

ξηση (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 2,90%) σε όλη την περίοδο καταλήγοντας σε σωρευ-

τική αύξηση της τάξης του 44%. 
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Πίνακας 18.3:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού προσωπικού Alphabank & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος 
Ρυθμός Μεταβολής 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ALPHABANK  6.126 7.277 7.706 6.126 8.590 1,30% 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 41.512 59.854 52.906 41.512 59.854 2,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ 313 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τη σημαντική μείωση του προσωπικού της, η 

ALPHABANK εξακολουθεί να έχει υψηλότερο δείκτη «απασχολούμενοι ανά κατάστημα» σε 

σχέση με το μέσο όρο του κλάδου, όπως φαίνεται παρακάτω (πίνακας 18.4, Διάγραμμα 21.4). 

Ειδικότερα, κατά το 2003, ο δείκτης αυτός για την ALPHABANK ανέρχεται σε 20 απασχο-

λούμενους ανά κατάστημα (σωρευτική μείωση 0,85%) ενώ για τον κλάδο αντιστοιχεί σε 18, 

εμφανίζοντας σημαντικότερη σωρευτική μείωση της τάξης του 5,6%, παρά το ότι στα ενδιά-

μεσα  της περιόδου ο δείκτης αυτός για τον κλάδο ήταν υψηλότερος σε σχέση με την Τράπεζα.  

Πίνακας 18.4:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού προσωπικού ανά Κατάστημα Alphabank & 
κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος Ρυθμός 
Μεταβολής 

ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ ΚΑΤΜΑ 
ALPHABANK 20 20 20 18 22 -0,10% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 
(ΚΛΑΔΟΣ) 19 18 21 18 24 -0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ 313 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.3: Εξέλιξη αριθμού προσωπικού Alphabank (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.4: Αριθμός προσωπικού ανά Κατάστημα Alphabank (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 

Η ALPHABANK φαίνεται ότι μετά το 1999 διανύει μια φάση αναδιάρθρωσης του δικτύου της 

και περιορισμού του προσωπικού της, προσπαθώντας να μειώσει το αυξημένο λειτουργικό της 

κόστος μετά από τη συγχώνευση με την ΙΛΤΕ. 

Από τη διαχρονική εξέταση των λειτουργικών εσόδων της Alphabank σε σχέση με τον κλάδο, 

προκύπτει ότι η σωρευτική αύξησή τους υπολείπεται αυτής του κλάδου με αποτέλεσμα η συ-

νεισφορά της Τράπεζας στα συνολικά έσοδα του κλάδου να μειώνεται από το 21,4% στο 

14,6%. Ανάλογη εξέλιξη παρατηρείται και στα λειτουργικά έξοδα, όπου ο κλάδος εμφανίζει 

εντονότερη ανοδική πορεία. 

Πίνακας 18.5 :Διαχρονική εξέλιξη λειτουργικών εσόδων, εξόδων& αποτελεσματικότητας 
Alphabank & κλάδου (1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 
ALPHABANK 197,22 1.139,67 654,49 197,22 1.157,45 14,40% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 
ALPHABANK 133,64 805,54 449,62 133,64 805,54 14,80% 

ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ * 2.347,28 7.816,93 5.062,15 2.347,28 7.816,93 9,70% 

ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ * 1.979,61 6.952,23 3.943,44 1.979,61 6.952,23 10,10% 

ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ 
ALPHABANK  0,68 0,71 0,70 0,53 0,84 0,30% 

ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ *  0,84 0,89 0,79 0,62 0,96 0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18 σελ 313 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.5: Εξέλιξη Λειτουργικής Αποτελ/τητας Alphabank (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 

Σχετικά με το δείκτη λειτουργικής αποτελεσματικότητας προκύπτει ότι η ALPHABANK έχει 

καλύτερη επίδοση από το σύνολο του κλάδου, σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, με εξαίρεση 

το 2000 και 2001, όπου τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν δυσανάλογα. Παρόλα αυτά  η 

λειτουργική της αποτελεσματικότητα παρά το ότι παρέμεινε σε σχετικά ικανοποιητικά επίπε-

δα, δεδομένης και της συγχώνευσης με ΙΛΤΕ, δεν κατάφερε διαχρονικά να μειωθεί, αντιθέτως 

παρουσίασε οριακή επιδείνωση αυξανόμενος σε 0,71 το 2003, από το 0,68 το 1990. Ενδιαφέ-

ρον στοιχείο αποτελεί η σωρευτική μεταβολή του δείκτη αποτελεσματικότητας του κλάδου για 

την περίοδο 1995-2003, που αυξάνεται κατά 5,5% γεγονός που φανερώνει μια επιδείνωση της 

συνολικής αποτελεσματικότητας του κλάδου. Στα παρακάτω Διαγράμματα 21.6α & 21.6β γί-

νεται η παρουσίαση των λειτουργικών εσόδων και εξόδων της ALPHABANK και του κλάδου.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.6α: Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων & Εξόδων Alphabank (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.6β: Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων & Εξόδων Κλάδου (1990-2003) 

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

ΕΤΗ

εκ
ατ

 € ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ
ΤΡΑΠΕΖ
ΚΛΑΔΟΥ

ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ
ΤΡΑΠΕΖ
ΚΛΑΔΟΥ

 
Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 

Η συγκριτική εξέλιξη των μεγεθών των λειτουργικών εσόδων και εξόδων της ALPHABANK 

και του κλάδου αποκαλύπτει μια συνολικά εντονότερη ανοδική κίνηση για τον κλάδο. Ειδικό-

τερα για την περίοδο 1995-2003, στο σκέλος των λειτουργικών εσόδων η σωρευτική αύξηση 

για την ALPHABANK φθάνει το 126% ενώ για τον κλάδου είναι περίπου διπλάσια, παρου-

σιάζοντας αύξηση της τάξης του 233%. Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα η σωρευτική αύ-

ξηση για την ALPHABANK φθάνει τα 145%, σε αντίθεση με τον κλάδο όπου η σωρευτική 
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αύξηση φθάνει τα 251% οδηγώντας σε πτωτική πορεία τον δείκτη λειτουργικής αποτελεσματι-

κότητας του κλάδου. H εικόνα αυτή αποκαλύπτει τη αδυναμία της Alphabank να ελέγξει, σε 

ικανοποιητικό βαθμό, τα λειτουργικά της έξοδα τα οποία αυξήθηκαν εντονότερα σε σχέση με 

τα έσοδα, σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από μια διαχρονική προσπάθεια απόκτησης με-

γαλύτερων μεριδίων αγοράς.  

Προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα παραπάνω, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε την εξέλιξη των 

κυριότερων εργασιών (π.χ. καταθέσεις, χορηγήσεις), και τη μεταξύ τους σχέση, τόσο για την 

Alphabank όσο και για τον κλάδο, όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 18.6. και στα 

Διαγράμματα 21.7 & 21.8. 

Πίνακας 18.6 :Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων Alphabank & κλάδου 
(1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος 
Ρυθμός Μεταβολής 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ALPHABANK 3.359,17 20.251,30 12.069,27 3.359,17 23.106,23 14,80% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ-
ΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 

29.250,27 119.728,40 77.925,12 29.250,27 136.227,50 11,50% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ALPHABANK 1.412,01 17.542,32 6.870,92 1.412,01 17.542,32 21,40% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟ-
ΡΗΓΗΣΕΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 

18.455,84 95.948,33 44.490,36 18.355,23 95.948,33 13,50% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ 313 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.7: Εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων Alphabank (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 
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Από τα στοιχεία της έρευνάς μας προκύπτει ότι η ALPHABANK σαφώς υπεραπόδοσε έναντι 

του συνόλου του κλάδου, καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης των εργασιών της ήταν εντονότεροι. Ει-

δικότερα για τις Καταθέσεις ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ήταν 14,80% έναντι 11,50% 

για τον κλάδο, ενώ στις Χορηγήσεις η διαφορά είναι εντυπωσιακή καθώς ο μέσος ετήσιος 

ρυθμός μεταβολής για την Alphabank ήταν 21,40% έναντι 13,50% για τον κλάδο. Επομένως 

για τις Καταθέσεις, η σωρευτική αύξηση για την ALPHABANK είναι 503% έναντι 310% του 

κλάδου, ενώ για τις Χορηγήσεις η μεταβολή είναι εντυπωσιακή καθώς η σωρευτική αύξηση 

είναι της τάξης των 1.142% και 420% αντίστοιχα. Στις Καταθέσεις παρατηρείται μια δραστική 

μείωση μετά το 2001, αντανακλώντας έτσι την αναζήτηση επικερδέστερων μορφών αποταμί-

ευσης και επένδυσης από το ευρύ αποταμιευτικό κοινό των Τραπεζών, λόγω της δραστικής 

μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων. Είναι εμφανές ότι η Alphabank έχει καταφέρει να απο-

κτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις Χορηγήσεις, απευθυνόμενη στα κατάλληλα τμήματα 

της αγοράς που αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες που προσφέρει ο τραπεζικός δανεισμός και 

τον αξιοποιούν επενδύοντας  στις επιχειρήσεις τους βοηθώντας τις να αναπτυχθούν. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι η Alphabank βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση αναφο-

ρικά με τη δυνατότητα διοχέτευσης των καταθετικών κεφαλαίων που προσελκύει, στη χρημα-

τοδότηση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Η εικόνα αυτή αποδίδεται και μέσω του 

δείκτη «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» ο οποίος για την Alphabank έχει αυξηθεί κατά 106% 

για την εξεταζόμενη περίοδο φθάνοντας στην υψηλότερη τιμή 0,87 κατά το 2003. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.8: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Alphabank (1990-2003) 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα 21.9 η ALPHABANK έχει καταφέρει να αντιστρέψει την κατά-

σταση καθώς μετά το 1998 συνεχίζοντας την επιθετική πολιτική της και στα δάνεια σε Ιδιώτες, 

πήρε πρωτοβουλίες ηγέτη και μείωσε αποφασιστικά σε αρκετές περιπτώσεις τα επιτόκια, απο-

σπώντας με αυτόν τον τρόπο επιπλέον μερίδια αγοράς.  

 Η προαναφερθείσα άποψη ενισχύεται περαιτέρω από την συγκριτική διαχρονική εξέλιξη των 

δεικτών καταθέσεις και χορηγήσεις ανά υπάλληλο, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 18.7. 

Πίνακας 18.7: Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ανά υπάλληλο Alphabank 
& κλάδου (1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος 
Ρυθμός Μεταβολής 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ALPHABANK ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,548 2,783 1,530 0,548 2,930 13,30% 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,705 2,000 1,427 0,705 2,303 8,40% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ALPHABANK ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,230 2,411 0,876 0,230 2,411 19,80% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ Υ-
ΠΑΛΛΗΛΟ 0,445 1,603 0,810 0,422 1,603 10,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ 313 

Οι Μ.Ο τόσο των Καταθέσεων όσο και των Χορηγήσεων ανά υπάλληλο είναι ελαφρώς υψη-

λότεροι των  αντίστοιχων του κλάδου. Όμως η πραγματική εικόνα της δυναμικότητας και απο-

τελεσματικότητάς της αποκαλύπτεται στο Διάγραμμα 21.9, όπου αποτυπώνονται οι ς μέσοι 

ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής των αντίστοιχων μεγεθών της Alphabank και του κλάδου. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.9: Εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ανά υπάλληλο Alphabank 
(1990-2003) 
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Γίνεται φανερό ότι η Alphabank μετά το 1998, καταφέρνει να αξιοποιήσει σε μεγαλύτερο 

βαθμό το ανθρώπινο δυναμικό της, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της ΙΛΤΕ, και να υπερβεί 

σε δυναμικότητα το μ.ο. του κλάδου. Για το δείκτη Καταθέσεις ανά υπάλληλο, η σωρευτική 

αύξηση για την ALPHABANK και τον κλάδο είναι της τάξης των 408% και 184% αντίστοιχα, 

ενώ για το δείκτη Χορηγήσεις ανά υπάλληλο η σωρευτική μεταβολή είναι της τάξης των 946% 

και 261% αντίστοιχα. Αυτοί οι εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης της Alphabank, ιδιαίτερα στις 

Χορηγήσεις (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 19,8%, της δίνουν ένα σταθερό και ελαφρά αυ-

ξανόμενο προβάδισμα έναντι του κλάδου, κυρίως μετά το 1998.  

Ένας άλλος τομέας που έχει ενδιαφέρον, είναι η κερδοφορία και η αποδοτικότητα των εργα-

σιών έτσι όπως μετρούνται από επιλεγμένους δείκτες. Από την πληθώρα δεικτών που χρησι-

μοποιούνται εκτενώς στη βιβλιογραφία επιλέξαμε ως αντιπροσωπευτικότερους, την απόδοση 

Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και την απόδοση του Ενεργητικού (ROA) και τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας παρουσιάζονται στον πίνακα 18.8.  

Πίνακας 18.8: Διαχρονική εξέλιξη ROE & ROA Alphabank & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος 
Ρυθμός Μεταβολής 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ALPHABANK (ROE) 0,3527 0,1567 0,1414 -0,0538 0,3527 -6,00% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ALPHABANK (ROA) 0,0181 0,0120 0,0087 -0,0036 0,0181 -3,10% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ* (ROE) 0,1418 0,1455 0,1427 0,0586 0,2527 0,20% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑ-
ΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ*  (ROA) 0,0063 0,0087 0,0095 0,0025 0,0238 2,50% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ 313 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας ο Μ.Ο των δεικτών της ALPHABANK είναι πολύ κοντά στους 

αντίστοιχους του κλάδου, όμως έχουν ακολουθήσει μια καθοδική πορεία που για μεν τον δεί-

κτη ROE αντιστοιχεί σε μέση ετήσια μείωση της τάξης του –6% ενώ για τον ROA είναι –

3,1%.  Η εικόνα γίνεται πολύ πιο ευκρινής στα παρακάτω Διάγράμματα (21.10 & 21.11) που 

αποτυπώνουν τη διαχρονική εξέλιξη των δύο δεικτών. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.10: Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού ROA Alphabank (1990-2003) 

-0,0050

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0,0300

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

ΕΤΗ

R
O

A

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ALPHABANK
(ROA)

ΑΠΟΔΟΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖ
ΚΛΑΔΟΥ (ROA)

  
Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 

Η απόδοση του Ενεργητικού της Alphabank (ROA) ακολουθεί μια καθοδική πορεία έως το 

1998 όπου φθάνει στο χαμηλότερο σημείο (αρνητική απόδοση), και μετά υπάρχει αντιστροφή 

της τάσης με αποτέλεσμα από το 2001 και μετά να επιτυγχάνει σαφώς ανώτερη απόδοση από 

το μ.ο. του κλάδου.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.11: Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ROE Alphabank (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 18, σελ 313 
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Ανάλογη είναι και η εξέλιξη του δείκτη αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων της Alphabank 

(ROE) καθώς η έντονα καθοδική πορεία του μέχρι το 1998, αντιστρέφεται και υπερβαίνει τον 

αντίστοιχο δείκτη του κλάδου από το 2000 και μετά.  

Ένας άλλος δείκτης ενδεικτικός της κερδοφορίας είναι ο λόγος Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο 

που αντανακλά την δυνατότητα παραγωγής κερδών από τις καθαρά τραπεζικές εργασίες ανά 

υπάλληλο.  

Πίνακας 18.9: Διαχρονική εξέλιξη οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο Alphabank & κλάδου 
(1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ALPHABANK 
ΑΝΑ ΥΠΑΛ 0,0104 0,0459 0,0258 0,0058 0,0636 12,10% 

ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ* 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (εκατ. €) 0,0069 0,0144 0,0198 0,0020 0,0407 5,80% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ 313 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
Από τα στοιχεία του πίνακα 18.9 προκύπτει ότι η ALPHABANK εμφανίζει μια διαχρονική 

ανοδική τάση με αποτέλεσμα ο μ.ο του δείκτη να είναι υψηλότερος σε σχέση με το μ.ο του 

κλάδου. Το ίδιο ισχύει και για τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές, γεγονός που σημαίνει ότι κατά 

την περίοδο 1995-2003 η Alphabank, σαφώς υπερέχει σε σχέση με το μ.ο του κλάδου, όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 21.12.   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.12: Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο Alphabank (1990-2003) 
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Παρακάτω, εξετάζεται η εξέλιξη του δείκτη Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις της 

ALPHABANK και του κλάδου (πίνακας 18.10) που αποκαλύπτει το ποσό των κερδών που α-

ντιστοιχούν σε κάθε € που προσελκύεται για καταθέσεις.  

Πίνακας 18.10: Διαχρονική εξέλιξη καθαρά κέρδη προς καταθέσεις Alphabank & κλάδου  

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος Ρυθ-
μός Μεταβολής 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(ALPHABANK) 0,021 0,018 0,012 -0,005 0,022 -1,15% 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΛΑΔΟΣ) 0,009 0,015 0,014 0,004 0,033 4,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ 313 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
Καταγράφεται αρνητική εξέλιξη για το σχετικό δείκτη της Alphabank ο οποίος μειώνεται δια-

χρονικά με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής της τάξης του –1,5%, σε αντίθεση με το σύνολο του 

κλάδου που εμφανίζει θετικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής (4,3%). Έτσι ο μ.ο του 

δείκτη αυτού είναι υψηλότερος για το σύνολο του κλάδου και το ίδιο ισχύει και ια τις ελάχι-

στες και μέγιστες τιμές του. Όμως την τελευταία 2ετία διαφαίνεται μια αλλαγή τάσης η οποία 

οφείλεται συνδυαστικά, στη μείωση των καταθέσεων αλλά και στην αύξηση των κερδών. Επι-

πλέον η σωρευτική μεταβολή του δείκτη αυτού είναι 248% για την ALPHABANK ενώ για τον 

κλάδο ανέρχεται σε 72%. Από το αντίστοιχο Διάγραμμα 21.13 προκύπτει ότι η εξέλιξη του 

δείκτη αυτού παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις και φαίνεται να επηρεάζεται από την πορεία 

των χρηματιστηριακών εξελίξεων (1998-2002). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.13: Δείκτης Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις Alphabank (1990-2003) 
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Τέλος είναι σημαντικό να εξετασθεί η πορεία ενός ακόμα δείκτη, του συντελεστή φερεγγυότη-

τας (πίνακας 18.11), που καταδεικνύει τι ποσοστό του Ενεργητικού της Alphabank και του 

κλάδου χρηματοδοτείται από τα Ίδια Κεφάλαια.  

Πίνακας 18.11: Διαχρονική εξέλιξη συντελεστή φερεγγυότητας Alphabank & κλάδου 
(1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος Ετήσιος Ρυθ-
μός Μεταβολής 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ALPHABANK) 0,051 0,077 0,063 0,050 0,086 3,20% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ΚΛΑΔΟΣ) 0,045 0,060 0,061 0,040 0,094 2,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 18, σελ 313 
Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας του κλάδου κινείται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση 

με αυτόν της Alphabank, με εξαίρεση το 2000-2001, όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 

Α.1.13. Σημειώνεται ότι τόσο για την Alphabank όσο και για τον κλάδο ο εν λόγω δείκτης α-

νεβαίνει σε υψηλότερες τιμές, εμφανίζοντας μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής της τάξης 

του 3,2% και 2,3% αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Μ.Ο. του δείκτη για την Alphabank και τον κλάδο είναι αντίστοιχα 

0,063 και 0,061που σημαίνει ότι μόνο το 6,3% και το 6,1% του Ενεργητικού της Alphabank 

και του κλάδου χρηματοδοτείται από τα Ίδια Κεφάλαιά τους. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 21.14: Εξέλιξη Συντ/τή Φερεγγυότητας Alphabank (1990-2003) 

(Ιδια Κεφάλ/Ενεργητ) 
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Από την προηγηθείσα συγκριτική και διαχρονική ανάλυση καταλήγουμε στα εξής συμπερά-

σματα για την Alphabank κατά την εξεταζόμενη περίοδο (1990-2003): 

• Έχει επιτύχει σταδιακή και συνεχή αύξηση των μεριδίων αγοράς της, ιδιαίτερα των Χορη-

γήσεων. 

• Το δίκτυο των Καταστημάτων της και ο αριθμός του προσωπικού της (συμπεριλαμβανο-

μένης της ΙΛΤΕ) παρουσιάζει μικρότερη σωρευτική αύξηση σε σχέση με τον κλάδο. Ιδιαί-

τερα γίνεται μια έντονη προσπάθεια εξορθολογισμού του δικτύου και των ανθρώπινων πό-

ρων από το 1998 και μετά. Το αποτέλεσμα είναι να καταγραφεί μια σταθερή υπεραπόδοση 

του δικτύου από το 2000 και μετά προσελκύοντας αναλογικά μεγαλύτερο όγκο εργασιών 

ανά μονάδα παραγωγής (Κατάστημα ή υπάλληλο), σε σχέση με τον κλάδο.  

• Σε επίπεδο κερδοφορίας η εικόνα της βελτιώνεται σημαντικά μετά το 2000, καθώς υπερ-

βαίνει αντίστοιχους δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του κλάδου.  

• Η Alphabank έχει αναπτύξει ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο είναι η ικανό-

τητά της να διοχετεύει τα προσελκυσθέντα καταθετικά κεφάλαια στις επιχειρήσεις ή στα 

νοικοκυριά, μέσω χρηματοδοτήσεων, με αποτέλεσμα να εκμεταλλεύεται την ύπαρξη υψη-

λών επιτοκιακών περιθωρίων (spreads). 

• Οι επεκτατικές και επιθετικές κινήσεις που ακολούθησε προκειμένου να αυξήσει τα μερί-

δια αγοράς της είχαν ως επίπτωση την κατά περιόδους δυσανάλογη αύξηση των λειτουργι-

κών της εξόδων, με αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργική της αποτελεσματικότητα. 

4.1.2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΗΣ ALPHABANK ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙ-

ΟΙΚΗΣΗΣ (1990-2003) 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αφορούν στις ανεξάρ-

τητες μεταβλητές ανά κατηγορία και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του οικο-

νομετρικού μας υποδείγματος. 

Πίνακας 19: Ανεξάρτητες μεταβλητές για την Alphabank. 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές Σύμβολο ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 1990 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (Κατηγορία Α) 
Μερίδιο Καταθέσεων   S1 16,9% 11,5% 
Μερίδιο Χορηγήσεων   S2 18,3% 7,6% 
Μερίδιο Ενεργητικού   S3 13,9% 8,9% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (Κατηγορία Β) 
Αποδοτ/τα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Π1 15,7% 35,3% 
Αποδοτ/τα Ενεργητικού (ROA) Π2 1,2% 1,8% 
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ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Κατηγορία Γ) 
Λειτουργ. Αποτελεσματικότητα   Ε1 70,7% 67,8% 
Οργανικά Κέρδη ανά κατάστημα εκατ€  Ε2 0,90 0,20 
Οργανικά Κέρδη ανά υπάλλ εκατ€  Ε3 0,05 0,01 
Χορηγήσεις ανά κατάστημα εκατ€   Ε4 47,54 4,58 
Καταθέσεις ανά Κατάστημα εκατ€  Ε5 54,88 10,91 
Χορηγήσεις ανά υπάλληλο εκατ€  Ε6 2,41 0,23 
Καταθέσεις ανά υπάλληλο εκατ€ Ε7 2,78 0,55 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Κατηγορία Δ) 
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα  Q1 19,72 19,89 
Δείκτης επάρκειας προσωπικού (σύγκριση με Κλάδο)  Q2 1,06 0,94 
Χορηγήσεις Προς Καταθέσεις  Q3 86,6% 42% 
ΠΗΓΗ: Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Τραπεζών 

Η εξεταζόμενη Τράπεζα στην διάρκεια της περιόδου 1990-2003, αύξησε σημαντικά τα μερίδια 

ενεργητικού και εργασιών, ιδιαίτερα των χορηγήσεων, αυτό όμως δεν συνδέθηκε με αντίστοι-

χη αύξηση των δεκτών κερδοφορίας (ROE, ROA) και της λειτουργικής αποτελεσματικότητάς 

της, συμπέρασμα που επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη  μελέτη του Gibson (2005) για 

τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.  

Στον παρακάτω πίνακα 20 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπί-

σθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλη-

τή που είναι ο αριθμός των καταστημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας. 

Πίνακας 20: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές ανά κατηγορία για την 
Alphabank  -  (Εξαρτημένη μεταβλητή- Αριθμός Καταστημάτων) 

ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ROE ROA  
ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς κα-

ταθέσεων 
Μερίδιο αγοράς χορη-
γήσεων 

Μερίδιο αγοράς ε-
νεργητικού 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Οργανικά κέρδη ανά 
υπάλληλο 

Καταθέσεις ανά υπάλ-
ληλο 

Καταθέσεις ανά Κα-
τάστημα 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-
ΚΑ 

Μέσος αριθμός προ-
σωπικού ανά κατά-
στημα 

Δείκτης επάρκειας 
προσωπικού σε σχέση 
με κλάδο 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψαν οι εξής έξη (6) πολλαπλές γραμμικές πα-

λινδρομήσεις9 , που είναι εξισώσεις της μορφής 3.2 του μαθηματικού μας υποδείγματος, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 21α: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων Alphabank 
Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 1 

                                                 
9 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.1α 
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S1 
Μερίδιο αγοράς Καταθέ-
σεων A 876,5765 200,8356 0,0011 

Π1 ROE B -174,9832 54,00473 0,0079 
α   279,4761 34,23683 0,0000 
Adj RSq 0,8380 
DW 1,8909 
S.E. of regression 17,8641 
Εξίσωση 2 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητι-

κού A 760,8326 215,5000 0,0054 

Π1 ROE B -169,0123 53,4024 0,0101 
Q1 Αριθ. Προσωπικού ανά 

Κατ/μα Δ -10,0468 4,8170 0,0636 

α    509,2559 119,3190 0,0016 
Adj RSq 0,8911 
DW 1,8131 
S.E. of regression 14,6457 
Εξίσωση 3 
S2 Mερίδιο αγοράς Χορηγή-

σεων A 756,4905 78,1005 0,0000 

Π2 ROA B -3.121,0340 506,2311 0,0001 
Q2 Αριθμ. Προσωπικού ανά 

Κατ/μα σε σχέση με κλάδο Δ -236,0461 84,0819 0,0186 

α    530,0815 77,9100 0,0000 
Adj RSq 0,93614 
DW 2,30313 
S.E. of regression 11,2138 

 

Πίνακας 21β: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων Alphabank 
Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 4 
Π2 ROA B -3802,8630 644,6423 0,0001 
Ε3 Οργανικά κέρδη ανά υπάλ-

ληλο Γ 1.599,2540 373,1326 0,0013 

α    372,7699 10,8493 0,0000 
Adj RSq 0,7918 
DW 1,8473 
S.E. of regression 20,2459 
Εξίσωση 5 
Π1 ROE B -250,0120 45,8457 0,0002 
Ε5 Καταθέσεις ανά Κατ/μα Γ 1,3522 0,3062 0,0010 
α    375,1109 13,7059 0,0000 
Adj RSq 0,8404 
DW 1,5634 
S,E. of regression 17,7299 
Εξίσωση 6 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητι-

κού A 636,1013 253,9455 0,0312 

Π2 ROA B -2.721,3310 819,0629 0,0077 
Ε7 Καταθέσεις ανά υπάλληλο Γ 16,7638 7,1919 0,0420 
α    295,9276 30,9419 0,0000 
Adj RSq 0,8951 
DW 2,1605 
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S.E. of regression 14,3734 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι τα ανα-

μενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο  ΙΙΙ.3 

(περιγραφή μεθοδολογίας). Ειδικότερα η θετική συσχέτιση των μεριδίων αγοράς Καταθέσεων 

Χορηγήσεων και Ενεργητικού με τον αριθμό των Καταστημάτων της είναι αναμενόμενη για 

τον λόγο ότι η εν λόγω Τράπεζα καταφέρνει να αυξήσει τις εργασίες της με εντονότερους ρυθ-

μούς από το μέσο όρο του κλάδου. Θετική συσχέτιση παρατηρείται και με τους δείκτες παρα-

γωγικότητας, αποτελεσματικότητας δηλ. «οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο», «καταθέσεις ανά 

υπάλληλο και Κατ/μα», γεγονός που ερμηνεύεται ως επιτυχία της Τράπεζας στην συνεχόμενη 

βελτίωση της αξιοποίησης των παρεχόμενων πόρων (Κατ/τα, προσωπικό). Τέλος, η αρνητική 

συσχέτιση των δεικτών αποδοτικότητας ROE, ROA με τον αριθμό των Καταστημάτων, ερμη-

νεύεται ως αποτέλεσμα της με ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης της εν λόγω Τράπεζας και της αύξη-

σης των εξόδων της με εντονότερους ρυθμούς από τα αντίστοιχα έσοδα.  

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φαινόμενο της μεταβολής του 

αριθμού των καταστημάτων Alphabank (ιδιωτική Τράπεζα μεγάλου μεγέθους) εξηγείται με 

τρόπο στατιστικά σημαντικό (επίπεδα 5% και 1% κατά περίπτωση) από τις μεταβολές συγκε-

κριμένων ανεξάρτητων μεταβλητών οι οποίες συνδέονται με την έκφραση των στρατηγικών 

στόχων της Διοίκησης μιας Τράπεζας. Επιπλέον, η επαλήθευση της ύπαρξης τέτοιας σχέσης 

έχει επαρκή προβλεπτική αξία ώστε το υπόδειγμά μας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

εκτίμηση του αναμενόμενου (επιθυμητού) συνολικού αριθμού καταστημάτων ανάλογα με τους 

στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας.  

4.1.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ALPHABANK 

Στην παρακάτω ανάλυση θα αναφερθούμε ειδικά για τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις 

6 γραμμικές πολλαπλές παλινδρομήσεις (δηλ. 6 εναλλακτικές μορφές του ίδιου εξίσωσης 3.2) 

που έχουν εντοπισθεί παρουσιάζοντας βασικά και κρίσιμα στοιχεία και θα αξιολογήσουμε τα 

αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη Τράπεζα. 

Ειδικότερα, με βάση το κριτήριο της πιστότερης εξήγησης του φαινομένου της μεταβολής του 

αριθμού των Καταστημάτων της Alphabank , κατατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά, τις 6 εναλ-

λακτικές παλινδρομήσεις με βάση τον διορθωμένο συντ/τή πολλαπλού προσδιορισμού (Adj. R 

sq.) στον παρακάτω Πίνακα 22 : 
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Πίνακας 22: Κατάταξη των 6 παλινδρομήσεων με βάση τον διορθωμένο συντελεστή πολ-
λαπλού προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Διορθωμένος συντελεστής πολλα-
πλού προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Εναλλακτικές Μορφές της Εξίσωσης 3.2 του Μοντέλου 
(6 παλινδρομήσεις) 

93,61% Εξίσωση 3: Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων, ROA, Αριθμ. 
Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 

89,51% Εξίσωση 6: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, ROA, Καταθέσεις 
ανά υπάλληλο  

89,11% Εξίσωση 2: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, ROE, Αριθ. Προ-
σωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με Κλάδο 

84,0% Εξίσωση 5: Καταθέσεις ανά Κατ/μα, ROE 
83,79% Εξίσωση 1: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, ROΕ  
79,18% Εξίσωση 4: ROA, Ογανικά κέρδη ανά υπάλληλο 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τρεις από τις έξη εναλλακτικές μορφές της γενικής εξίσωσης 

του μοντέλου μας για την Alphabank εμφανίζουν πολύ υψηλούς συντελεστές συσχέτισης (άνω 

του 89%) και επομένως πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας ως προς την ερμηνεία της μεταβολής 

του αριθμού των Καταστημάτων της Τράπεζας. 

Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί είναι η στατιστική σημαντικότητα της 

κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής που έχει εξετασθεί, και η κατάταξή τους με φθίνουσα σειρά, 

προκειμένου να μπορούν να επιλεγούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, εκείνες οι οποίες εμφανίζουν 

τη χαμηλότερη δυνατή πιθανότητα μη ορθής ερμηνείας του φαινομένου της μεταβολής του 

αριθμού των Καταστημάτων της Alphabank. Για τον λόγο αυτό, στον παρακάτω Πίνακα 23 

παρουσιάζουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές που ερμηνεύουν κατά στατιστικά σημαντικό τρό-

πο τις μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμό καταστημάτων), κατατάσσοντάς τες 

σύμφωνα με την τιμή της p value (<5%). 

Πίνακας 23: Κατάταξη των ανεξάρτητων μεταβλητών με βάση τη στατιστική σημαντι-
κότητα (p value) 

A/A Συντ/της Στατιστικής Σημα-
ντικότητας p value Ανεξάρτητες Μεταβλητές Εναλλακτική 

Εξίσωση Νο. 
1 0,0000 Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων  3 
2 0,0001 ROA 3 
3 0,0001 ROA 6 
4 0,0002 ROE 5 
5 0,0010 Καταθέσεις ανά Κατ/μα  5 
6 0,0011 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων  1 
7 0,0013 Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο 4 
8 0,0054 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού  2 
9 0,0077 ROA 6 
10 0,0079 ROE 1 
11 0,0101 ROE 2 
12 0,0186 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 3 
13 0,0312 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού  6 
14 0,0420 Καταθέσεις ανά υπάλληλο  6 
15 0,0636 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα  2 
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Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μεταβλητών (7 στις 10) εντοπίζεται με 

στατιστικά σημαντική σχέση μικρότερη του 1%, δύο (Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, Κατα-

θέσεις ανά υπάλληλο) έχουν μεταξύ του 5%-1%, ενώ μία (Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστη-

μα) έχει σχέση που δεν είναι στατιστικά σημαντική καθώς υπερβαίνει το 5% (6,36%). 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση προκύπτει ότι για την εν λόγω Τράπεζα τα σημαντικότερα 

ευρήματα είναι τα εξής:  

• Φαίνεται πως παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ευαισθησία κυρίως στις μεταβλητές μεγέθους 

και  αποτελεσματικότητας/ παραγωγικότητας καθώς εντοπίζεται μεγαλύτερος αριθμός 

(από 3 για κάθε κατηγορία), απ’ ότι για τις μεταβλητές κερδοφορίας και ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών (από 2 για κάθε κατηγορία) 

• Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εντοπίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

είναι οι εξής:  

• από 3 φορές «ROA», «ROΕ», και «μερίδιο ενεργητικού»  

• από 2 φορές «υπάλληλοι ανά κατάστημα» και δείκτης «επάρκειας προσωπικού» 

δηλ. αριθ προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με τον κλάδο  

• Η παλινδρόμηση που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, με βάση το Adj RSq, 

(93,6%), το φαινόμενο της ανάπτυξης του δικτύου των καταστημάτων της ALPHABANK 

είναι η Εξίσωση 3 με 3 ανεξάρτητες μεταβλητές: δείκτης «επάρκειας προσωπικού», «με-

ρίδιο χορηγήσεων», και «ROA». Η ίδια εξίσωση (Νο.3) είναι εκείνη με την υψηλότερη 

προβλεπτική αξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών μας ελέγχων (βλ. 

Παράρτημα Νο. 1) 

• Εξίσου ικανοποιητικές τιμές σχετικά με την πιστή περιγραφή του φαινομένου (Adj. R 

sq. 89,5%) και την προβλεπτική της ικανότητα, εμφανίζει και η εξίσωση Νο.6 με 3 ανε-

ξάρτητες μεταβλητές μεγέθους, παραγωγικότητας και κερδοφορίας («μερίδιο Ενεργητι-

κού», «καταθέσεις ανά υπάλληλο» και «ROΑ» αντίστοιχα)     

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αξία των ευρημάτων μας χρησιμοποιήσαμε τις 

έξη εξισώσεις που εντοπίσαμε για να προβλέψουμε τον αριθμό των Καταστημάτων που μας 

δίνει η κάθε εξίσωση και συγκρίναμε τις τιμές με τον πραγματικό αριθμό των Καταστημάτων.  

Πίνακας 24: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του αριθμού των Καταστημάτων 
ανά εξίσωση 

 ΑΡ/ΜΟΣ forecast01 forecast02 forecast03 forecast04 forecast05 forecast06 
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ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 Εξίσωση 2 Εξίσωση 3 Εξίσωση 4 Εξίσωση 5 Εξίσωση 6 

1990 308 318 345 310 321 302 313 
1991 316 326 340 315 324 324 317 
1992 328 335 358 339 340 343 333 
1993 343 339 336 354 347 342 340 
1994 359 334 327 346 341 343 341 
1995 377 386 381 373 392 387 383 
1996 398 408 400 387 407 406 405 
1997 418 433 417 425 414 415 418 
1998 434 430 454 439 424 432 436 
1999 438 419 419 432 455 415 421 
2000 414 407 375 425 391 398 421 
2001 411 407 385 393 387 410 402 
2002 419 390 420 415 388 406 401 
2003 369 400 378 381 401 410 399 

 
Adjusted  
R-squared 0,837941 0,891075 0,936142 0,791847 0,840367 0,895088 

 
 Akaike info 
criterion 8,790878 8,441123 7,907123 9,041194 8,775796 8,403588 

 
 Schwarz 
criterion 8,927819 8,623711 8,089711 9,178135 8,912737 8,586175 

 
S.E. of re-
gression 17,894150 14,645670 11,213800 20,245930 17,729940 14,373370 

BRNCH03 = 530,0814761 + 756,490462 LOAN - 3121,033604 ROA - 236,04608 EMPLPER-
SECT  
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΡΙΔ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
(LOAN) 0,2100 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘ. 

ΚΑΤ/ΤΩΝ  409 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ROA 0,0180  ΚΑΤ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2003 369 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ EMPLPERSECT 0,9500 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΑΤ/ΤΩΝ  40 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι εξισώσεις Νο. 3 και Νο. 6 είναι αυτές οι οποίες 

προβλέπουν με αρκετά καλή ακρίβεια των αριθμό των Καταστημάτων που θάπρεπε να έχει η 

εν λόγω Τράπεζα. 

Επιπλέον στον ίδιο πίνακα καταγράφεται, υπό τύπον παραδείγματος, ο εκτιμώμενος αριθμός 

Καταστημάτων που θα έπρεπε να έχει η εν λόγω Τράπεζα εφόσον κάνει χρήση της εξίσωσης 

Νο. 3 και βάλει τις ακόλουθες επιθυμητές τιμές στις ανεξάρτητες μεταβλητές: 

• Επιθυμητό μερίδιο χορηγήσεων     21% 

• Επιθυμητή αποδοτικότητα ενεργητικού     1,8% 

• Επιθυμητός δείκτης επάρκειας προσωπικού    0,95 

• ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  409 

Τα παραπάνω εμπειρικά ευρήματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία στην περίπτωση που τεθεί θέμα 

πρακτικής αξιοποίησής τους, για την εκτίμηση του «επιθυμητού» αριθμού καταστημάτων για 
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τη συγκεκριμένη Τράπεζα, με βάση τη μία ή την άλλη εξίσωση και σύμφωνα με τις ανεξάρτη-

τες μεταβλητές που θα επιλέξει η εκάστοτε Διοίκηση ως αντιπροσωπευτικότερες των στρατη-

γικών της στόχων. 

Σημειώνεται τέλος ότι η ύπαρξη πολλών (έξη συγκεκριμένα) εξισώσεων που περιγράφουν το 

φαινόμενο, επιστημονικά είναι αποδεκτό καθώς όλες εμπίπτουν σε ένα γενικότερο υπόδειγμα 

εξίσωσης που αποτελεί και το διερευνούμενο μοντέλο (εξίσωση 3.1 και 3.2 για την περίπτωση 

μιας μεμονωμένης Τράπεζας). 

Παρακάτω θα εξετάσουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο τη σχέση του δικτύου των Καταστημά-

των με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εκφράζουν τη στρατηγική της Τράπεζας λαμβάνοντας 

ως εξαρτημένη μεταβλητή το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων (δηλ. αριθμός των Κατα-

στημάτων της εν λόγω Τράπεζας προς το σύνολο των Καταστημάτων του κλάδου), αντί για 

τον απόλυτο αριθμό των Καταστημάτων της. Μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε εάν προκύπτουν 

διαφορετικά αποτελέσματα και να αξιολογήσουμε τα ευρήματα αυτής της προσέγγισης. 

Στον παρακάτω πίνακα 25 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπί-

σθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλη-

τή που είναι το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας. 

Πίνακας 25: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές Alphabank  (Εξαρτημένη 
μεταβλητή – μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ   
ΜΕΓΕΘΟΣ S3  (Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού)  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

E4 (Χορηγήσεις ανά Κατ/μα) E6 (Χορηγήσεις ανά υπάλληλο) 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-
ΚΑ 

Q2 (Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε 
σχέση με Κλάδο) 

 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψαν οι εξής δύο (2) πολλαπλές γραμμικές πα-

λινδρομήσεις10 τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 26: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων Alphabank (εξαρτ. μεταβλ. Με-
ρίδιο αγοράς Κατ/των)  

Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 1 

                                                 
10 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.1β 
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S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού A 0,3251 0,0451 0,0000 
Q2 Αριθ. προσωπικού ανά 

Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 
Δ -0,1856 0,0320 0,0002 

Ε4 Χορηγήσεις ανά κατάστημα Γ -0,0008 0,0001 0,0000 
α   0,3042 0,0333 0,0000 
Adj RSq 0,966302 
DW 2,15482 
S.E. of regression 0,003090 
Εξίσωση 2 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού A 0,3072 0,0411 0,0000 
Q2 Αριθ. προσωπικού ανά 

Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 
Δ -0,2000 0,0291 0,0000 

Ε6 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο Γ -0,0157 0,0018 0,0000 
α    0,3189 0,0302 0,0000 
Adj RSq 0,969689 
DW 2,142370 
S.E. of regression 0,002931 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι τα ανα-

μενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3 (περι-

γραφή μεθοδολογίας).  

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αία των ευρημάτων μας χρησιμοποιήσαμε τις δύο 

εξισώσεις που εντοπίσαμε για να προβλέψουμε τον αριθμό των Καταστημάτων που μας δίνει η 

κάθε εξίσωση και συγκρίναμε τις τιμές με τον πραγματικό αριθμό των Καταστημάτων, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 27: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του μεριδίου αγοράς των Κατα-
στημάτων Alphabank ανά εξίσωση 

 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ forecast01 forecast02 
ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 Εξίσωση 2 
1990 0,157140 0,154893 0,154891 
1991 0,155590 0,153126 0,153115 
1992 0,151500 0,154252 0,154575 
1993 0,152440 0,149283 0,149473 
1994 0,154740 0,155781 0,155748 
1995 0,159750 0,162050 0,161991 
1996 0,163580 0,163218 0,162970 
1997 0,174680 0,175979 0,176366 
1998 0,168670 0,172032 0,171700 
1999 0,166670 0,168276 0,168065 
2000 0,178530 0,172384 0,172954 
2001 0,144820 0,144213 0,143899 
2002 0,137600 0,140169 0,139595 
2003 0,111450 0,111504 0,111816 
  Adjusted R-squared 0,966302 0,969689 
  Akaike info criterion -8,486371 -8,592299 
  Schwarz criterion -8,303783 -8,409712 
  S.E. of regression 0,003090 0,002931 
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Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανές ότι και οι δύο παλινδρομήσεις παρουσιάζουν πολύ 

υψηλή πιστότητα στην εξήγηση του φαινομένου της μεταβολής του μεριδίου αγοράς των Κα-

ταστημάτων της Τράπεζας. Γίνεται όμως εμφανές ότι ο προσδιορισμός του «επιθυμητού» α-

ριθμού Καταστημάτων γίνεται με έμμεσο τρόπο καθώς χρειάζεται πρώτα να προβλεφθεί ο συ-

νολικός αριθμός Καταστημάτων του τραπεζικού κλάδου. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα αναφορικά με αυτήν την ε-

ναλλακτική προσέγγιση: 

• Είναι εμφανής ο μικρότερος αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών που εντοπίσθηκαν με 

στατιστικά σημαντική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή (μερίδιο αγοράς κατ/των) 

• Δεν εντοπίσθηκαν μεταβλητές κερδοφορίας που να ερμηνεύουν το φαινόμενο της διαμόρ-

φωσης του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων 

• Με βάση το διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού (Adj. Rsq.) οι δύο παλιν-

δρομήσεις που εντοπίσθηκαν να επεξηγούν το φαινόμενο με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό πιστό-

τητας (της τάξης του 96,5%) διαφοροποιούνται μόνο ως προς μια μεταβλητή 

• Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσιάζουν πολύ υψηλό συντελεστή στατιστικής ση-

μαντικότητας (p<0,01) 

• Με βάση τους σχετικούς διαγνωστικούς ελέγχους (βλ. Παράρτημα Νο.1β), προκύπτει ότι η 

προβλεπτική αξία των 2 παλινδρομήσεων είναι σημαντική  

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι παρά τις ικανοποιητικές τιμές που έχουμε από τους σχετι-

κούς διαγνωστικούς ελέγχους που πραγματοποιήσαμε, η πρακτική αξία των ευρημάτων μας 

είναι περιορισμένη καθώς το εύρος των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι περιορισμένο και η 

δυνατότητα προσδιορισμού του επιθυμητού αριθμού καταστημάτων είναι μειωμένη αφού συ-

ναρτάται με τον αριθμό των καταστημάτων του συνόλου του κλάδου, αριθμός που θα πρέπει 

προηγουμένως να προσδιορισθεί. Επομένως καταλήγουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνάς 

μας με εξαρτημένη μεταβλητή των αριθμό των καταστημάτων μας οδηγούν σε ποιοτικά ανώ-

τερα συμπεράσματα και επομένως προτείνουμε τη χρήση αυτής της μορφής και όχι την εναλ-

λακτική που μόλις εξετάσαμε. 
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4.2. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2Η : ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ, ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥ-

ΣΕΩΝ) 

Η Τράπεζα αυτή είναι από τις παλαιότερες στη χώρα και κατείχε δεσπόζουσα θέση στην τρα-

πεζική αγορά για πολλές δεκαετίας. Με την απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς και την αύ-

ξηση του ανταγωνισμού, η ηγετική της θέση περιορίσθηκε σημαντικά με αποτέλεσμα σήμερα 

να διατηρείται μεν στην 1η θέση συνολικά, αλλά σε πολλές επιμέρους τραπεζικές εργασίες να 

την έχει απολέσει. Η Τράπεζα, έχει εκπονήσει 3ετές Επιχειρηματικό Σχέδιο 2005-2007 (busi-

ness plan) ώστε με συγκεκριμένες ενέργειες να ενδυναμώσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά 

αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη, περιοχή στην οποία αποσκοπεί να καταστεί ηγέτιδα τράπεζα. Για 

την επόμενη τριετία η τράπεζα εκτιμά αύξηση των δανείων με ρυθμό 15% ετησίως, που θα 

επιφέρει βελτίωση στο λόγο δανείων προς καταθέσεις της ΕΤΕ από 67% σε πάνω από 80%. 

Συνεπώς, τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν 35% από 2 δισ. ευρώ, σε 2,7 δισ. ευρώ (με ρυθμό 

11% ετησίως). Το λειτουργικό κόστος θα αυξηθεί περιορισμένα, 4% ετησίως, ως αποτέλεσμα 

των ενεργειών διαχείρισης του κόστους και του προσωπικού. Ο δείκτης αποτελεσματικότητας 

αναμένεται να μειωθεί κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες και να φτάσει στα επίπεδα του 50% το 

2007, ενώ τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας αναμένεται να αυξηθούν 70% 

από 660 εκατ. ευρώ το 2004 σε 1,10 δισ. ευρώ το 2007 (με ετήσιο ρυθμό 19%). Επιπλέον, ο 

Όμιλος ΕΤΕ θα προβλέπει για τους μετόχους του σημαντικές αποδόσεις, με αύξηση της από-

δοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) 5 ποσοστιαίες μονάδες, από 19% σε 24%. Αναλυτικά, το πλάνο 

δίνει έμφαση στην ενίσχυση: α) των εργασιών στη λιανική τραπεζική με προϊόντα και υπηρε-

σίες, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των πελατών, β) στην εταιρική και επενδυτική τραπεζική 

με μεγαλύτερη αύξηση του όγκου των διενεργούμενων εργασιών ανά επιχείρηση και του cross 

selling σε διαμεσολαβητικές υπηρεσίες στους τομείς των μεγάλων επιχειρήσεων και των ναυ-

τιλιακών εργασιών. Παράλληλα, η ΕΤΕ προσδοκά αύξηση του μεριδίου της στην αγορά των 

ΜΜΕ και γ) στην αξιοποίηση της μεγάλης καταθετικής βάσης που διατηρεί για την ανάπτυξη 

ασφαλιστικών εργασιών. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 142

4.2.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕ (1990-2003)  

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Τράπεζα απορρόφησε τις δύο εξειδικευμένες, στην κτηματι-

κή και στεγαστική πίστη, θυγατρικές της (ΕΚΤΕ και ΕΣΤΕ αντίστοιχα), με αποτέλεσμα να α-

ποκτήσει ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στον τομέα της στεγαστικής πίστης που 

άρχισε να αναπτύσσεται έντονα από το 2000 και μετά, παράλληλα με τη σταδιακή αποκλιμά-

κωση των επιτοκίων. Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων, τα μεγέθη των εν λόγω θυ-

γατρικών (ΕΣΤΕ, ΕΚΤΕ) έχουν ενσωματωθεί σε αυτά της ΕΤΕ για όλη τη διάρκεια της εξετα-

ζόμενης περιόδου.  

Παρακάτω γίνεται μια διαχρονική παρουσίαση επιλεγμένων χρηματοοικονιμκών δεικτών που 

αφορούν στο μέγεθος, στην κερδοφορία, στην αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα, στην 

παραγωγικότητα κ.α. για την περίοδο 1990-2003, προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα 

γύρω από τη στρατηγική της. Από την επεξεργασία των οικονομικών μεγεθών της ΕΤΕ και 

όπως φαίνεται στον Πίνακα 28 (βλ. Παράρτημα I, σελ. 315), κύριο χαρακτηριστικό είναι η 

σταδιακή και διαχρονική μείωση των μεριδίων αγοράς της, με αποτέλεσμα ενώ κατά τη 10ετία 

του ’80 ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της τραπεζικής αγοράς, σήμερα να διατηρεί ένα μικρό 

ή μεγαλύτερο προβάδισμα στις περισσότερες εργασίες, ενώ σε κάποιες άλλες να βρίσκεται στη 

δεύτερη ή τρίτη θέση. Σύμφωνα με τις στοιχεία της ερευνάς μας η ΕΤΕ έχει υποστεί σημαντι-

κότατες απώλειες μεριδίων αγοράς στις Καταθέσεις και στις Χορηγήσεις. Στον παρακάτω πί-

νακα 28.1 γίνεται παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης των μεριδίων αγοράς της ΕΤΕ. 

Πίνακας 28.1 :Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΕΤΕ και Κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤ ΕΤΕ 0,3846 0,2314 0,3177 0,2314 0,3846 -3,80% 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΩΝ ΕΤΕ 0,4900 0,2957 0,3860 0,2957 0,4900 -3,80% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΩΝ ΕΤΕ 0,3160 0,1979 0,2450 0,1979 0,3160 -3,50% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ 
ΕΤΕ (στο σύνολο Κλάδου) 0,3160 0,1775 0,2420 0,1776 0,2918 -3,70% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 

Ειδικότερα, στις Καταθέσεις το μερίδιό της μειώθηκε από το 49% το 1990 στο 29,6% το 2003 

και στις Χορηγήσεις μειώθηκε από το 31,6% στο 19,8% αντίστοιχα. Αντίστοιχη είναι η μείω-

ση και στο μερίδιο αγοράς του Ενεργητικού και των καταστημάτων. Ουσιαστικά πρόκειται για 

μια μακρόχρονη καθοδική πορεία, με μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής της τάξης του –
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3,5%, και με ελάχιστα μικρά οριακά ανοδικά διαλείμματα, με αποτέλεσμα η σωρευτική μείω-

ση των μεριδίων να είναι της τάξης του 39% για τις Καταθέσεις και 31% για τις Χορηγήσεις.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.1: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Η εικόνα της σταδιακής και διαχρονικής μείωσης των μεριδίων αγοράς της ΕΤΕ, που είναι 

εμφανής στο Διάγραμμα 22.1, εξηγείται κυρίως από την ραγδαία αύξηση του ανταγωνισμού, 

όπως φαίνεται παρακάτω στον Πίνακα 28.2. 

Πίνακας 28.2:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού καταστημάτων ΕΤΕ και Κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΕ 572 588 588 567 607 0,20% 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 2.168 3.311 2.506 2.168 3.311 3,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.2: Εξέλιξη αριθμού Καταστημάτων ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το δίκτυο καταστημάτων της ΕΤΕ (συμπεριλαμβανομένων και 

των θυγατρικών ΕΚΤΕ, ΕΣΤΕ) παρέμεινε σταθερό με σωρευτική αύξηση μόλις 2,8% (περίπου 

590 καταστήματα), ουσιαστικά όμως συρρικνώθηκε η συνεισφορά του στο σύνολο του κλάδου 

καθώς το σύνολο των Καταστημάτων του κλάδου αυξήθηκαν από 2.168 το 1990 σε 3.311 το 

2003, παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 52,7% (μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου 

3,30% για τον κλάδο, σε σχέση με το μόλις 0,20% για την ΕΤΕ). 

Σχετικά με την εξέλιξη του απασχολούμενου προσωπικού προκύπτουν τα εξής:  

• Η ΕΤΕ σταδιακά μειώνει το προσωπικό της από 15.490 το 1990 σε 14.161 το 2003, εμφα-

νίζοντας μέσω ρυθμό μεταβολής –0,7% με αποτέλεσμα σωρευτική μείωση κατά 8,6% 

• Αντίθετα, στο σύνολο του κλάδου, ο αριθμός των απασχολούμενων σταδιακά αυξάνεται 

από τις 41.512 το 1990 στις 59.854 το 2003, αριθμοί που συμπίπτουν με τις ελάχιστες και 

μέγιστες τιμές αντίστοιχα, παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 44,2% (μέσος 

ετήσιος ρυθμός μεταβολής 3%) 

Πίνακας 28.3:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού προσωπικού ΕΤΕ και Κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ 
(περιλαμβάνει ΕΚΤΕ, Στεγαστ 
Τρ) 

15.490 14.161 15.572 14.161 16.738 -0,70% 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑ-
ΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 41.512 59.854 52.906 41.512 59.854 2,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 
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Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά τη σημαντική διαχρονική μείωση του προσωπικού 

της, η ΕΤΕ εξακολουθεί να έχει υψηλότερο δείκτη «απασχολούμενοι ανά κατάστημα» σε σχέ-

ση με το μέσο όρο του κλάδου, όπως φαίνεται παρακάτω.  

Πίνακας 28.4:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού προσωπικού ανά Κατάστημα ΕΤΕ και Κλάδου 
(1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ ΚΑΤΜΑ ΕΤΕ 27 24 27 24 29 -0,90% 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 
(ΚΛΑΔΟΣ) 19 18 21 18 24 -0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 

Ειδικότερα, κατά το 2003, ο δείκτης αυτός για την ΕΤΕ ανέρχεται σε 24 απασχολούμενους 

ανά κατάστημα (σωρευτική μείωση 11,1%) ενώ για τον κλάδο αντιστοιχεί σε μόλις 18, εμφα-

νίζοντας χαμηλότερη σωρευτική μείωση της τάξης του 5,6%.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.3: Εξέλιξη αριθμού προσωπικού ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.4: Αριθμός προσωπικού ανά Κατάστημα  ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Από τα προηγούμενα στοιχεία προκύπτει ότι η ΕΤΕ διανύει μια φάση ορθολογισμού του δι-

κτύου των καταστημάτων της και των ανθρώπινων πόρων της, μέσω αναδιαρθρώσεων, με 

προφανή ευεργετική επίπτωση στο κόστος λειτουργίας της, όπως θα φανεί παρακάτω στην α-

νάλυσή μας, διακινδυνεύοντας όμως περαιτέρω συρρίκνωση των μεριδίων της. 

Η εξέλιξη του δείκτη της λειτουργικής αποτελεσματικότητας (Λειτ Έξοδα / Λειτ. Έσοδα), αλ-

λά και των Εσόδων και Εξόδων συνάδει με την παραπάνω παρατήρησή μας, όμως ανησυχητι-

κά είναι τα ευρήματα από την εξέλιξη των κυριότερων εργασιών της (καταθέσεις, χορηγήσεις, 

κ.α.), όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

Πίνακας 28.5 :Διαχρονική εξέλιξη λειτουργικών εσόδων, εξόδων & αποτελεσματικότητας 
ΕΤΕ και Κλάδου (1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΕ 289,09 1.424,40 968,94 289,09 1.756,10 13,10% 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΕ 315,82 1.049,59 729,74 315,82 1.049,59 9,70% 
ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ * 2.347,28 7.816,93 5.062,15 2.347,28 7.816,93 9,70% 

ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ * 1.979,61 6.952,23 3.943,44 1.979,61 6.952,23 10,10% 

ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΤΕ (ΛΕΙΤ 
ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 1,09 0,74 0,86 0,53 1,33 -3,00% 

ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ * (ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / 
ΕΣΟΔΑ) 

 0,84 0,89 0,79 0,62 0,96 0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.5: Εξέλιξη Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Αναφορικά με τη λειτουργική αποτελεσματικότητα προκύπτει ότι η ΕΤΕ βελτιώνει τη θέση 

της διαχρονικά και σε όλη την περίοδο υπερτερεί έναντι του μ.ο του κλάδου. Το 2003 η ΕΤΕ 

αυξάνει περαιτέρω τη διαφορά καθώς ο δείκτης φθάνει 0,74 έναντι 0,89 του κλάδου. Ευνόητο 

είναι ότι ο δείκτης αποτελεσματικότητας βελτιώνεται όσο οι τιμές του μειώνονται. Ενδιαφέρον 

στοιχείο αποτελεί ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής που για μεν την ΕΤΕ είναι αρνητικός (-

3%), ενώ για τον κλάδο είναι θετικός (0,40%) παραπέμποντας σε μια σταδιακή επιδείνωση της 

αποτελεσματικότητας για το σύνολο του κλάδου. Στο παρακάτω Διάγραμμα 22.6. γίνεται η 

παρουσίαση των λειτουργικών εσόδων και εξόδων της ΕΤΕ και του κλάδου.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.6: Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων & Εξόδων ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 
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Η συγκριτική εξέλιξη των μεγεθών των λειτουργικών εσόδων και εξόδων της ΕΤΕ και του 

κλάδου αποκαλύπτει δύο έκδηλα διαφορετικές εικόνες: μιας ήπια ανοδικής πορείας για την 

ΕΤΕ και μιας σταθερά έντονα ανοδικής τάσης (κλάδος), τόσο στο σκέλος των εσόδων, όσο και 

στο σκέλος των εξόδων. Ειδικότερα για την περίοδο 1995-2003, στο σκέλος των λειτουργικών 

εσόδων η σωρευτική αύξησή τους για την ΕΤΕ φθάνει το 110% ενώ για τον κλάδου είναι υ-

περδιπλάσια, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 233%. Όσον αφορά στα λειτουργικά έξο-

δα η σωρευτική αύξηση για την ΕΤΕ φθάνει μόλις τα 85%, αντανακλώντας τις επιτυχημένες 

προσπάθειες περιορισμού του λειτουργικού της κόστους, σε αντίθεση με τον κλάδο όπου η 

σωρευτική αύξηση φθάνει τα 251% οδηγώντας σε πτωτική πορεία τον δείκτη λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας του κλάδου. Σε ότι αφορά την ΕΤΕ όμως, η εικόνα αυτή πέρα από τη 

θετική επίδραση στη λειτουργική αποτελεσματικότητά της, ενδεχομένως να αντανακλά την 

αδυναμία της ΕΤΕ να συμμετέχει, με πρωταγωνιστικό ρόλο, σε μια φάση έντονης ανάπτυξης 

του εθνικού τραπεζικού προϊόντος καθώς φαίνεται να έχει στραμμένη την προσοχή της σε κι-

νήσεις αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού του δικτύου της. Επιπλέον από τα διαθέσιμα στοι-

χεία μας προκύπτει ότι η συνεισφορά της ΕΤΕ στα συνολικά λειτουργικά έσοδα του κλάδου 

μειώθηκε δραστικά από το 28,8% κατά το 1995 στο 18,2% κατά το 2003.  

Για το λόγο αυτό είναι σκόπιμο να εξετάσουμε την εξέλιξη των κυριότερων εργασιών (π.χ. κα-

ταθέσεις, χορηγήσεις), και της μεταξύ τους σχέσης, τόσο στην ΕΤΕ όσο και στον κλάδο, όπως 

παρουσιάζονται  στον παρακάτω Πίνακα 28.6 και στα Διαγράμματα 22.7 & 22.8. 

Πίνακας 28.6:Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων, Χορηγήσεων ΕΤΕ και Κλάδου (1990-
2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΤΕ  14.332,63 35.439,30 27.950,75 14.332,63 41.445,72 7,20% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘ 
ΚΛΑΔΟΥ 29.250,27 119.728,40 77.925,12 29.250,27 136.227,50 11,50% 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ 
ΠΕΛΑΤΩΝ  ΕΤΕ 5.832,04 18.997,80 10.340,93 5.479,04 18.997,80 9,50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 14.332,63 95.948,33 44.490,36 18.355,23 95.948,33 13,50% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΕΤΕ (%) 

0,41 0,54 0,36 0,30 0,54 2,10% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ (%) 

0,63 0,80 0,55 0,44 0,80 1,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.7: Εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΕΤΕ δεν παρακολούθησε τη δυναμική ανάπτυξη του κλά-

δου καθώς οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης των θεμελιωδών μεγεθών της (7,2% για καταθέ-

σεις, 11,5% για χορηγήσεις) υπολείπονται εκείνων του συνόλου του τραπεζικού κλάδου 

(11,5% για Καταθέσεις, 13,5% για Χορηγήσεις). Ιδιαίτερα για τις Καταθέσεις, η σωρευτική 

αύξηση για την ΕΤΕ είναι 141% έναντι 310% του κλάδου, ενώ για τις Χορηγήσεις η μεταβολή 

είναι εντονότερη καθώς η σωρευτική αύξηση είναι της τάξης των 226% και 420% αντίστοιχα. 

Στις Καταθέσεις παρατηρείται μια δραστική μείωση μετά το 2001, αντανακλώντας έτσι την 

αναζήτηση επικερδέστερων μορφών αποταμίευσης και επένδυσης από το ευρύ αποταμιευτικό 

κοινό των Τραπεζών, λόγω της δραστικής μείωσης των επιτοκίων καταθέσεων. Σημειώνεται 

ότι η μείωση αυτή είναι περισσότερο ήπια στην περίπτωση ης ΕΤΕ απ’ ότι στον κλάδο, γεγο-

νός που αντανακλά την ύπαρξη μεγάλης καταθετικής μάζας που φαίνεται να είναι περισσότερο 

παραδοσιακή και συντηρητική και καθυστερεί να προσαρμοσθεί στις μεταβαλλόμενες συνθή-

κες ή να ακολουθήσει τις νέες τάσεις που διαμορφώνονται. 

Η ύπαρξη αυτής της μεγάλης συντηρητικής πελατειακής βάσης ενδεχομένως να αποτελεί την 

εξήγηση για τον σχετικά χαμηλό βαθμό διείσδυσης της ΕΤΕ στις χρηματοδοτήσεις κυρίως των 

Ιδιωτών, όπως προκύπτει από τη συμπεριφορά του Δείκτη «Χορηγήσεις / Καταθέσεις», όπου ο 

μ.ο του δείκτη για την ΕΤΕ είναι μόλις 0,36 ενώ για τον κλάδο φθάνει το 0,55. Ο δείκτης ακο-

λουθεί μια ήπια ανοδική πορεία η οποία γίνεται εντονότερη από το 2001 και μετά.  Αξιοση-
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μείωτο είναι το γεγονός ότι η εξέλιξη του δείκτη αυτού, είναι σχεδόν παρόμοια για την ΕΤΕ 

και για τον κλάδο με μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής της τάξης του 2,10% και 1,90% α-

ντίστοιχα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω Διάγραμμα 22.8. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.8: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Η ΕΤΕ εμφανίζεται να υστερεί έναντι του κλάδου σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, στη διοχέ-

τευση των καταθετικών κεφαλάιων σε χορηγητικές χρήσεις. Παρόλα αυτά η σωρευτική άνο-

δος του εν λόγω δείκτη είναι της τάξης του 31% για την ΕΤΕ έναντι 27% για το σύνολο του 

κλάδου.  

 Η προαναφερθείσα άποψη ενισχύεται περαιτέρω από τη συγκριτική διαχρονική εξέλιξη των 

δεικτών «καταθέσεις και χορηγήσεις ανά υπάλληλο», που παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 28.7 Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ανά υπάλληλο ΕΤΕ και 
Κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΑΝΑ Υ-
ΠΑΛΛΗΛΟ 0,925 2,503 1,814 0,925 2,920 8,00% 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,705 2,000 1,427 0,705 2,303 8,40% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΤΕ ΑΝΑ Υ-
ΠΑΛΛΗΛΟ 0,377 1,342 0,676 0,353 1,342 10,30% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,445 1,603 0,810 0,422 1,603 10,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.9: Εξέλιξη Καταθ. & Χορηγ. ανά υπάλληλο ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Η ΕΤΕ σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα υπερτερεί αναφορικά με τον δείκτη Καταθέσεις ανά 

υπάλληλο, καθώς επιτυγχάνει διαρκώς υψηλότερες τιμές, ενώ αντίθετα υστερεί στην επίδοσή 

της με βάση το δείκτη χορηγήσεις ανά υπάλληλο, όπου η διαφορά της από τον αντίστοιχο του 

κλάδου σταθερά διευρύνεται με ήπιους ρυθμούς. Για το δείκτη Καταθέσεις ανά υπάλληλο, η 

σωρευτική αύξηση για την ΕΤΕ και τον κλάδο είναι της τάξης των 171% και 184% αντίστοι-

χα, ενώ για το δείκτη Χορηγήσεις ανά υπάλληλο η σωρευτική μεταβολή είναι της τάξης των 

256% και 261% αντίστοιχα. 

Αναφορικά με την κερδοφορία και την αποδοτικότητα των εργασιών, εξετάζουμε την απόδοση 

Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και την απόδοση του Ενεργητικού (ROA) και τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας παρουσιάζονται παρακάτω.  

Πίνακας 28.8: Διαχρονική εξέλιξη ROE & ROA ΕΤΕ και Κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΕΤΕ (ROE) 0,1800 0,1598 0,2011 0,1220 0,3388 -0,90% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΤΕ 
(ROA) 0,0142 0,0083 0,0097 0,0036 0,0202 -4,10% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ* (ROE) 0,1418 0,1455 0,1427 0,0586 0,2527 0,20% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑ-
ΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ*  (ROA) 0,0063 0,0087 0,0095 0,0025 0,0238 2,50% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας η ΕΤΕ εμφανίζεται με σαφώς υψηλότερες τιμές στον δείκτη ROE 

γεγονός που σημαίνει ότι αξιοποιεί με αποδοτικότερο τρόπο τα κεφάλαιά της, ενώ ο ROA της 

ΕΤΕ είναι οριακά ανώτερος από αυτόν του κλάδου. Η εικόνα γίνεται πολύ πιο ευκρινής στα 
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παρακάτω Διάγράμματα 22.10 & 22.11 που αποτυπώνουν τη διαχρονική εξέλιξη των δύο δει-

κτών. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.10: Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ROE ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.11: Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού ROA ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Ο δείκτης ROA της ΕΤΕ συμβαδίζει με την εξέλιξη του δείκτη για το σύνολο του κλάδου. Και 

οι δύο δείκτες κορυφώνονται τα έτη 1999-2000, γεγονός που αποδίδεται στην χρηματιστηρια-

κή ευφορία και στα υψηλά χρηματιστηριακά κέρδη της περιόδου.  

Ένας άλλος δείκτης ενδεικτικός της κερδοφορίας είναι ο λόγος Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο 

που αντανακλά την δυνατότητα παραγωγής κερδών από τις καθαρά τραπεζικές εργασίες ανά 

υπάλληλο.  
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Πίνακας 28.9: Διαχρονική εξέλιξη οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο ΕΤΕ και Κλάδου (1990-
2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθμός 
μεταβολής 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΕΤΕ ΑΝΑ ΥΠΑΛ -0,0017 0,0265 0,0157 -0,0070 0,0531 223,40% 
ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ * 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (εκατ. €) 0,0069 0,0144 0,0198 0,0020 0,0407 5,80% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η ΕΤΕ εμφανίζει αρνητική οργανική κερδοφορία 

τα πρώτα χρόνια της 10ετίας του ΄90 με αποτέλεσμα ο μ.ο του δείκτη να είναι χαμηλότερος σε 

σχέση με το μ.ο του κλάδου. Όμως όπως φαίνεται από το παρακάτω Διάγραμμα, η ΕΤΕ μετά 

το 1995 έχει σταθερά καλύτερη επίδοση από το μ.ο του κλάδου στον εν λόγω δείκτη, με τη 

διαφορά να κορυφώνεται κατά το έτος 2000.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.12: Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Παρακάτω εξετάζεται η εξέλιξη του δείκτη Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις της ΕΤΕ και του 

κλάδου που αποκαλύπτει το ποσό των κερδών που αντιστοιχούν σε κάθε € που προσελκύεται 

για κατάθεση.  

Πίνακας 28.10: Διαχρονική εξέλιξη Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις ΕΤΕ και Κλάδου  

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (Ε-
ΤΕ) 0,005 0,011 0,010 0,004 0,024 6,50% 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΛΑΔΟΣ)* 0,009 0,015 0,014 0,004 0,033 4,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
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Ο δείκτης αυτός είναι υψηλότερος για το σύνολο του κλάδου ιδιαίτερα κατά την τελευταία 

3ετία, γεγονός που εξηγείται κυρίως από την προσέλκυση μεγαλύτερων αναλογικά καταθετι-

κών ποσών από την ΕΤΕ. Σημειώνεται ότι οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής του δείκτη για 

την ΕΤΕ και τον κλάδο είναι 6,5% και 4,3% αντίστοιχα. Επιπλέον η σωρευτική μεταβολή του 

δείκτη αυτού είναι 41% για την ΕΤΕ ενώ για τον κλάδο ανέρχεται σε 72%. Από το αντίστοιχο 

Διάγραμμα 22.13 προκύπτει ότι η εξέλιξη του δείκτη αυτού παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις 

και φαίνεται να επηρεάζεται από την πορεία των χρηματιστηριακών εξελίξεων (1998-2002).  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.13: Δείκτης Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις ΕΤΕ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Τέλος είναι σημαντικό να εξετασθεί η πορεία ενός ακόμα δείκτη, του συντελεστή φερεγ-

γυότητας, που καταδεικνύει τι ποσοστό του Ενεργητικού της ΕΤΕ και του κλάδου χρηματοδο-

τείται από τα Ίδια Κεφάλαια.  

Πίνακας 28.11: Διαχρονική εξέλιξη Συντελεστή Φερεγγυότητας ΕΤΕ και Κλάδου 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ΕΤΕ) 0,024 0,052 0,038 0,024 0,060 6,20% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ΚΛΑΔΟΣ)* 0,045 0,060 0,061 0,040 0,094 2,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 28, σελ 315 
*Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας του κλάδου κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυτόν 

της ΕΤΕ, παρουσιάζει όμως και εντονότερες διακυμάνσεις, όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 

22.14. Σημειώνεται ότι καλύτερη είναι η εξέλιξη του δείκτη αυτού για την ΕΤΕ καθώς ο μέσος 
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ετήσιος ρυθμός μεταβολής είναι 6,20% έναντι 2,30% για τον κλάδο. Παρόλα αυτά ακόμα και 

κατά το 2003 η ΕΤΕ εξακολουθεί να υπολείπεται του μ.ο του κλάδου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Μ.Ο. του δείκτη για την ΕΤΕ και τον κλάδο είναι αντίστοιχα 0,038 

και 0,061που σημαίνει ότι μόνο ένα 3,8% και 6,1% του Ενεργητικού χρηματοδοτείται από τα 

Ίδια Κεφάλαια της ΕΤΕ και των υπολοίπων Τραπεζών. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 22.14: Εξέλιξη Συντ/τη Φερεγγυότητας ΕΤΕ (1990-2003) (Ιδια Κεφάλαι-
α/Ενεργητικό) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 28, σελ 315 

Από την προηγηθείσα συγκριτική και διαχρονική ανάλυση καταλήγουμε στα εξής συμπερά-

σματα για την ΕΤΕ κατά την εξεταζόμενη περίοδο (1990-2003): 

• Έχει υποστεί σταδιακή και συνεχή μείωση των μεριδίων αγοράς της. 

• Το δίκτυο των Καταστημάτων της και ο αριθμός του προσωπικού της (συμπεριλαμβανο-

μένων των πρ. θυγατρικών της ΕΣΤΕ, ΕΚΤΕ) παρουσιάζει οριακές μόνο μεταβολές. Επο-

μένως σε σχέση με έναν ολοένα αυξανόμενο τραπεζικό κλάδο, η συνεισφορά της ΕΤΕ βαί-

νει συνεχώς μειούμενη σε όλα τα επίπεδα και σε εργασίες (καταθέσεις, χορηγήσεις) και σε 

λειτουργικά έσοδα.  

• Παρόλα αυτά σε επίπεδο κερδοφορίας η εικόνα της δείχνει ικανοποιητική, καθώς υπερβαί-

νει αντίστοιχους δείκτες αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του κλάδου.  

• Η ΕΤΕ διατηρεί ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο είναι η τεράστια καταθετική 

δεξαμενή που διαθέτει, όμως παρουσιάζει μια μεγαλύτερη σε σχέση με τον κλάδο δυσκο-
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λία, στη διοχέτευση αυτών των πόρων στις επιχειρήσεις ή στα νοικοκυριά, μέσω χρηματο-

δοτήσεων. 

• Το προσωπικό της έχει μειωθεί, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στον κλάδο, παρόλα αυτά ο 

δείκτης αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα εξακολουθεί να είναι υψηλότερος του Μ.Ο. 

του κλάδου. 

• Η στρατηγική της ΕΤΕ φαίνεται πως εστιάζει σε κινήσεις αναδιοργάνωσης και εξορθολο-

γισμού του δικτύου των Καταστημάτων της και του ανθρώπινου δυναμικού της, με αποτέ-

λεσμα να έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις στα μερίδια αγοράς της. 

4.2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1990-

2003)  

Στον πίνακα 29 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την 

ανάπτυξη του οικονομετρικού μας υποδείγματος και οι τιμές τους στην αρχή και στο τέλος 

των παρατηρήσεων. 

Πίνακας 29: Ανεξάρτητες μεταβλητές για την ΕΤΕ 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές Σύμβολο ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 1990 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (Κατηγορία Α) 
Μερίδιο Καταθέσεων  (DEPOS) S1 29,60% 49,00% 
Μερίδιο Χορηγήσεων  (LOAN) S2 19,80% 31,60% 
Μερίδιο Ενεργητικού  (ASSET) S3 23,10% 38,50% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (Κατηγορία Β) 
Αποδοτ/τα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Π1 16,00% 18,00% 
Αποδοτ/τα Ενεργητικού (ROA) Π2 0,80% 1,40% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Κατηγορία Γ) 
Λειτουργ. Αποτελεσματικότητα  (EFFIC) Ε1 73,70% 109,20% 
Οργανικά Κέρδη ανά κατάστημα εκατ€ (ORGAN) Ε2 0,637  -0,046 
Οργανικά Κέρδη ανά υπάλλ εκατ€ (ORGEMPL) Ε3 0,026 -0,002 
Χορηγήσεις ανά κατάστημα εκατ€  (LOANPRBRNC) Ε4 32,30 10,12 
Καταθέσεις ανά Κατάστημα εκατ€ (DEPRBRNC) Ε5 60,27 25,06 
Χορηγήσεις ανά υπάλληλο εκατ€ (LOANPEREMPL) Ε6 1,34 0,37 
Καταθέσεις ανά υπάλληλο εκατ€(DEPEREMPL) Ε7 2,50 0,93 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Κατηγορία Δ) 
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα (EMPLBRNC) Q1 24,08 27,08 
Δείκτης επάρκειας προσωπικού (σύγκριση με Κλάδο) (EM-
PLPERSEC) Q2 1,30 1,28 

Χορηγήσεις Προς Καταθέσεις (LOANPERDEP) Q3 53,61% 40,70% 
ΠΗΓΗ: Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Τραπεζών 

Από τα παραπάνω γίνεται ιδιαίτερα εμφανής η μείωση των μεριδίων αγοράς της Τράπεζας 

στους τομείς των καταθέσεων και των χορηγήσεων, όπου έχει υποχωρήσει κατά τουλάχιστον 

40% από το 1990 έως το 2003. Αντίστοιχη περίπου είναι και η μείωση στο μερίδιο αγοράς του 
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Ενεργητικού της και του δικτύου των καταστημάτων της. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη 

Τράπεζα είναι ότι ο αριθμός των Καταστημάτων της σε απόλυτα νούμερα παραμένει σχεδόν 

σταθερός στην διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου όμως το μερίδιο του δικτύου της μειώνε-

ται αισθητά.   

Οι δείκτες αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων και του Ενεργητικού έχουν χειροτερέψει, 

όμως έχει διαπιστωθεί μια διαχρονική υψηλή μεταβλητότητα στην διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου που σχετίζεται με τα δηλωθέντα Κέρδη και τον τρόπο υπολογισμού τους.  

Αντίθετα η εξέλιξη των δεικτών αποτελεσματικότητας κρίνεται στο σύνολό της ως θετική κα-

θώς ο δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας μειώθηκε από το 109% στο 73,7% αποκα-

λύπτοντας την σταδιακή πρόοδο προς μια πιο αποτελεσματική χρήση των εισροών της Τράπε-

ζας. Σημαντική βελτίωση έχει καταγραφεί και στους δείκτες παραγωγικότητας δηλ. οργανικά 

κέρδη και εργασίες ανά κατάστημα ή ανά υπάλληλο. Ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη της ορ-

γανικής κερδοφορίας η οποία έπαψε πλέον να είναι αρνητική γεγονός που δείχνει την ικανότη-

τα της Τράπεζας να παράγει κέρδη από τις κυρίως τραπεζικές της εργασίες. Παράλληλα ση-

μειώνεται και μια σαφής βελτίωση του λόγου Χορηγήσεις προς Καταθέσεις που αντανακλά 

την καλύτερη αξιοποίηση των ελκυόμενων καταθετικών κεφαλαίων της Τράπεζας. 

Σχετικά με το μέσο αριθμό προσωπικού ανά  Κατάστημα παρατηρείται μια μείωση, όμως συ-

γκριτικά με τις άλλες Τράπεζες φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετή καθώς ο δείκτης επάρκειας προ-

σωπικού είναι κατά 30% υψηλότερος του μέσου όρου του κλάδου (1,30).  

Στον πίνακα 30 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπίσθηκε στατι-

στικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλητή. Σημαντι-

κό στοιχείο διαφοροποίησης σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εξετάζεται πρώτα η εναλλα-

κτική μορφή όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνεται το μερίδιο αγοράς των Κατα-

στημάτων της Τράπεζας (στο σύνολο του Τραπεζικού κλάδου)και όχι ο αριθμός των Κα-

ταστημάτων της. Ο λόγος είναι ότι κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου το δίκτυό 

της σε απόλυτο αριθμό Μονάδων παρουσίαζε μόνο οριακές μεταβολές, ενώ το μερίδιο αγοράς 

των Καταστημάτων εμφάνιζε διαχρονική μείωση. Στη συνέχεια θα εξετασθεί και η κλασσική 

περίπτωση όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή λαμβάνεται ο απόλυτος αριθμός των Καταστημά-

των του δικτύου της Τράπεζας, παρά το γεγονός ότι ο διαφορές από έτος σε έτος είναι οριακές. 
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Πίνακας 30: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές ανά κατηγορία  για την 
ΕΤΕ (Εξαρτημένη μεταβλητή – μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ROE ROA 
ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς καταθέσεων Μερίδιο αγοράς ενεργητικού 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΠΑΡΑΓΩ-
ΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Οργανικά κέρδη ανά κατάστημα Χορηγήσεις ανά Κατάστημα 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέσος αριθμός προσωπικού ανά 
κατάστημα 

Δείκτης επάρκειας προσωπικού 
σε σχέση με κλάδο 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψαν οι εξής έξη (6) πολλαπλές γραμμικές πα-

λινδρομήσεις11 , που είναι εξισώσεις της μορφής 3.2 του μαθηματικού μας υποδείγματος, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 31α: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων ΕΤΕ  
Ανεξάρτητη Με-
ταβλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 1 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού A 0,9851 0,0941 0,0000 
Q1 Αριθ υπαλλήλων ανα Κατ/μα Δ -0,0079 0,0028 0,0184 
Ε2 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα Γ 0,0419 0,0068 0,0001 
α    0,1225 0,0552 0,0511 
Adj RSq 0,945991 
DW 1,860603 
S.E. of regression 0,007304 
Εξίσωση 2 
Π2 ROA B 2,1596 0,6226 0,0053 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ -0,0039 0,0004 0,0000 
α    0,2910 0,0092 0,0000 
Adj RSq 0,886838 
DW 2,562473 
S.E. of regression 0,011494 
Εξίσωση 3 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού A 0,7799 0,0758 0,0000 
Ε2 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα Γ 0,0387 0,0086 0,0009 
α    -0,0211 0,0269 0,4487 
Adj RSq 0,912053 
DW 1,550797 
S.E. of regression 0,009321 

Πίνακας 31β: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων ΕΤΕ 
Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Block Συντελεστής 

Παλιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 4 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού Α 0,5718 0,0303 0,0000 
Π2 ROA B 2,3099 0,3160 0,0000 
Q2 Αρθμ. Προσωπικού ανά Κατ/μα Δ -0,1364 0,0383 0,0052 

                                                 
11 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.2α 
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σε σχέση με κλάδο 
α    0,2070 0,0489 0,0017 
Adj RSq 0,966388 
DW 1,441368 
S,E. of regression 0,005762 
Εξίσωση 5 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού A 0,5753 0,0688 0,0000 
Π1 ROE B 0,1220 0,0494 0,0314 
α    0,0346 0,0272 0,2293 
Adj RSq 0,839743 
DW 1,819491 
S.E. of regression 0,012582 
Εξίσωση 6 
S1 Μερίδιο αγοράς καταθέσεων A 0,6704 0,0792 0,0000 
Ε2 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα Γ 0,0427 0,0107 0,0022 
α    -0,0337 0,0342 0,3454 
Adj RSq 0,875666 
DW 2,645354 
S.E. of regression 0,011083 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι τα ανα-

μενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο  ΙΙΙ.3 

(περιγραφή μεθοδολογίας). Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για την περίπτωση των δει-

κτών κερδοφορίας (αποδοτικότητας ROE, ROA) οι οποίοι βρέθηκαν με θετικό πρόσημο. Το 

γεγονός αυτό ίσως αντανακλά την υποβόσκουσα δυναμικότητα της εν λόγω Τράπεζας, η οποία 

παρά το ήδη μεγάλο της μέγεθος φαίνεται ότι δύναται να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τα περι-

ουσιακά της στοιχεία και τα ίδια κεφάλαιά της. 

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φαινόμενο της μεταβολής του 

αριθμού των καταστημάτων μιας εμπορικής τράπεζας (μεγάλου μεγέθους του ευρύτερου δη-

μόσιου τομέα στην συγκεκριμένη περίπτωση) εξηγείται με τρόπο στατιστικά σημαντικό (επί-

πεδα 5% και 1% κατά περίπτωση) από τις μεταβολές συγκεκριμένων ανεξάρτητων μεταβλη-

τών που θεωρητικά μπορούν να αντανακλούν τη στρατηγική της Διοίκησης μιας Τράπεζας. 

Επιπλέον η σχέση αυτή που διαπιστώθηκε ότι υφίσταται, έχει τέτοιας μορφής προβλεπτική 

αξία ώστε το υπόδειγμά μας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του αναμενό-

μενου μεριδίου αγοράς καταστημάτων ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους της Τρά-

πεζας στους τομείς όπου εντοπίσθηκε η εν λόγω σχέση.  

4.2.3 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Στην παρακάτω ανάλυση θα αναφερθούμε ειδικά στα χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις 6 

γραμμικές πολλαπλές παλινδρομήσεις (δηλ. 6 εναλλακτικές μορφές του ίδιου τύπου εξίσωσης) 
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που έχουν εντοπισθεί παρουσιάζοντας βασικά και κρίσιμα στοιχεία και θα αξιολογήσουμε τα 

αποτελέσματα για τη συγκεκριμένη Τράπεζα. 

Ειδικότερα, με βάση το κριτήριο της πιστότερης εξήγησης του φαινομένου της μεταβολής του 

αριθμού των Καταστημάτων της ΕΤΕ , κατατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά, τις 6 εξισώσεις 

(εναλλακτικές παλινδρομήσεις) με βάση τον διορθωμένο συντ/τή πολλαπλού προσδιορισμού 

(Adj. R sq.) στον παρακάτω Πίνακα 32: 

Πίνακας 32: Κατάταξη των 6 παλινδρομήσεων με βάση τον διορθωμένο συντελεστή πολ-
λαπλού προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού 
προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Εναλλακτικές Μορφές της Εξίσωσης του Μοντέλου 
(6 παλινδρομήσεις) 

96,63% Εξίσωση 4: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, ROA, Αριθμ. Προσωπικού ανά 
Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 

94,60% Εξίσωση 1: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα, 
Υπάλληλοι ανά Κατ/μα) 

91,21% Εξίσωση 3: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 
88,68% Εξίσωση 2: ROA, Χορηγήσεις ανά Κατ/μα 
87,57% Εξίσωση 6: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 
83,97% Εξίσωση 5: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, ROΕ 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τρεις από τις έξη εναλλακτικές μορφές της γενικής εξίσωσης 

του μοντέλου μας για την ΕΤΕ εμφανίζουν πολύ υψηλούς συντελεστές συσχέτισης (άνω του 

89%) και επομένως πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας ως προς την ερμηνεία της μεταβολής του 

μεριδίου αγοράς των Καταστημάτων της Τράπεζας.  

Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί είναι η στατιστική σημαντικότητα της 

κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής που έχει εξετασθεί, και η κατάταξή τους με φθίνουσα σειρά, 

προκειμένου να μπορούν να επιλεγούν, εκείνες που φαίνονται σημαντικότερες στην ερμηνεία 

της μεταβολής της εξαρτημένης μεταβλητής (μερίδιο αγορά Κατ/των ΕΤΕ).  

Πίνακας 33: Κατάταξη των ανεξάρτητων μεταβλητών με βάση τη στατιστική σημαντι-
κότητα (p value) 

A/A Συντ/της Στατιστικής Σημα-
ντικότητας (p value) Ανεξάρτητες Μεταβλητές Εναλλακτική 

Εξίσωση Νο. 
1 0,0000 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού  4,1,3,6 
2 0,0000 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα 2 
3 0,0000 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων  6 
4 0,0000 ROA 4 
5 0,0001 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 1 
6 0,0009 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 3 
7 0,0022 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 6 
8 0,0052 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο  4 
9 0,0053 ROA 2 
10 0,0184 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα  1 
11 0,0314 ROE 5 
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Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μεταβλητών (6 στις 8) εντοπίζεται με στα-

τιστικά σημαντική σχέση μικρότερη του 1% και δύο (Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα 

και ROE ) έχουν μεταξύ του 5%-1%. 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση προκύπτει ότι για την εν λόγω Τράπεζα τα σημαντικότερα 

ευρήματα είναι τα εξής:  

• Φαίνεται πως παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ευαισθησία κυρίως στις μεταβλητές μεγέθους 

και  αποτελεσματικότητας/ παραγωγικότητας καθώς εντοπίζεται μεγαλύτερος αριθμός 

(5 και 4 αντίστοιχα), απ’ ότι για τις μεταβλητές κερδοφορίας και ποιοτικών χαρακτηριστι-

κών (3 και 2 αντίστοιχα) 

• Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εντοπίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

είναι οι εξής:  

• από 4 φορές «μερίδιο ενεργητικού»  

• από 3 φορές «οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα» 

• από 2 φορές «ROA»,  

• Η παλινδρόμηση που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, με βάση το Adj RSq, 

(96,64%), το φαινόμενο της μεταβολής του μεριδίου αγοράς του δικτύου των καταστημά-

των της ΕΤΕ είναι η Εξίσωση Νο. 4 με 3 ανεξάρτητες μεταβλητές: δείκτης «επάρκειας 

προσωπικού», «μερίδιο ενεργητικού», και «ROA». Η ίδια εξίσωση (Νο.4) είναι εκείνη με 

την υψηλότερη προβλεπτική αξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών μας 

ελέγχων (βλ. Παράρτημα Νο. 2) 

• Εξίσου ικανοποιητικές τιμές σχετικά με την πιστή περιγραφή του φαινομένου (Adj. R 

sq. 94,6%) και την προβλεπτική της ικανότητα, εμφανίζει και η εξίσωση Νο.1 με 3 ανε-

ξάρτητες μεταβλητές μεγέθους, αποτελεσματικότητας και ποιοτικών χαρακτηριστικών 

(«μερίδιο Ενεργητικού», «οργανικά κέρδη ανά κατάστημα» και «μέσο αριθμό υπαλλήλων 

ανά κατάστημα» αντίστοιχα)  

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αία των ευρημάτων μας χρησιμοποιήσαμε τις έξη 

εξισώσεις που εντοπίσαμε για να προβλέψουμε τον αριθμό των Καταστημάτων που μας δίνει η 

κάθε εξίσωση και συγκρίναμε τις τιμές με τον πραγματικό αριθμό των Καταστημάτων.  
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Πίνακας 34: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του μεριδίου αγοράς των Κατα-
στημάτων ανά εξίσωση 

 ΜΕΡΙΔ ΑΓΟΡ forecast01 forecast02 forecast03 forecast04 forecast05 forecast06 
ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 Εξίσωση 2 Εξίσωση 3 Εξίσωση 4 Εξίσωση 5 Εξίσωση 6 
1990 0,291837 0,28472 0,28098 0,27695 0,28527 0,27795 0,29275 
1991 0,282619 0,28041 0,27969 0,27344 0,28069 0,27245 0,27900 
1992 0,261894 0,26748 0,26414 0,26637 0,26872 0,26383 0,27740 
1993 0,253333 0,25596 0,25174 0,25412 0,25873 0,25810 0,25313 
1994 0,249138 0,24846 0,25192 0,25382 0,25136 0,26583 0,24897 
1995 0,247881 0,24503 0,25313 0,25644 0,24631 0,25977 0,23889 
1996 0,243321 0,23680 0,24219 0,24496 0,23532 0,24435 0,22857 
1997 0,251149 0,26118 0,24150 0,26049 0,24946 0,24406 0,25330 
1998 0,235911 0,24555 0,24902 0,24463 0,24291 0,24918 0,23101 
1999 0,229072 0,22618 0,25099 0,23028 0,23426 0,22872 0,24083 
2000 0,261320 0,25572 0,24098 0,25135 0,25776 0,23854 0,24413 
2001 0,206836 0,20713 0,21396 0,20986 0,20594 0,21282 0,21730 
2002 0,196716 0,18775 0,18852 0,18197 0,19088 0,18568 0,19160 
2003 0,177590 0,18625 0,17985 0,18396 0,18102 0,18733 0,19174 

 
Adjusted  
R-squared 0,945991 0,866264 0,912053 0,966388 0,839743 0,875666 

 
Akaike info crite-
rion -6,765757 -5,906576 -6,325710 -7,240022 -5,725668 -5,979476 

 Schwarz criterion -6,583170 -5,769635 -6,188769 -7,057435 -5,588727 -5,842535 

 
S.E. of  
regression 0,007304 0,011494 0,009321 0,005762 0,012582 0,011083 

BRNCPERC = 0,207006 - 0,136461 EMPLPERSECT + 0,571823 ASSET + 2,309978 ROA 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟΥ (EMPLPERSECT) 1,100 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΡΙΔΙΟ 

ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ  23,6% 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY (ASSET) 24,0%    
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ROA 0,018    

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι εξισώσεις Νο. 4 και Νο. 6 είναι αυτές οι οποίες 

προβλέπουν με αρκετά καλή ακρίβεια το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων που θάπρεπε να 

έχει η εν λόγω Τράπεζα. 

Επιπλέον στον ίδιο πίνακα καταγράφεται, υπό τύπον παραδείγματος, το εκτιμώμενο μερίδιο 

αγοράς των Καταστημάτων που θα έπρεπε να έχει η εν λόγω Τράπεζα εφόσον κάνει χρήση της 

Εξίσωση Νο. 3 και βάλει τις ακόλουθες επιθυμητές τιμές στις ανεξάρτητες μεταβλητές: 

• Επιθυμητός δείκτης επάρκειας προσωπικού    0,95 

• Επιθυμητό μερίδιο ενεργητικού      24% 

• Επιθυμητή αποδοτικότητα ενεργητικού (ROA)    1,8% 

• ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 23,6% 
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Τα παραπάνω εμπειρικά ευρήματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία στην περίπτωση που τεθεί θέμα 

πρακτικής αξιοποίησής τους, για την εκτίμηση του «επιθυμητού» αριθμού καταστημάτων για 

τη συγκεκριμένη Τράπεζα, με βάση τη μία ή την άλλη εξίσωση και σύμφωνα με τις ανεξάρτη-

τες μεταβλητές που θα επιλέξει η εκάστοτε Διοίκηση ως αντιπροσωπευτικότερες των στρατη-

γικών της στόχων. 

Σημειώνεται τέλος ότι η ύπαρξη πολλών (έξη συγκεκριμένα) εξισώσεων που περιγράφουν το 

φαινόμενο, επιστημονικά είναι αποδεκτό καθώς όλες εμπίπτουν σε ένα γενικότερο υπόδειγμα 

εξίσωσης που αποτελεί και το διερευνούμενο μοντέλο (εξίσωση 3.1 και 3.2 για την περίπτωση 

μιας μεμονωμένης Τράπεζας. 

Στη συνέχεια εξετάζουμε και την κλασσική περίπτωση, όπου ως εξαρτημένη μεταβλητή 

λαμβάνεται ο αριθμός των Καταστημάτων της Τράπεζας. Έτσι θα διαπιστώσουμε εάν έ-

χουμε καλύτερη εξήγηση του φαινομένου και επιπλέον τα όποια ευρήματα από τις παλινδρο-

μήσεις, εφόσον επιβεβαιώνουν την αρχική μας υπόθεση, θα είναι ευκολότερα αξιοποιήσιμα 

καθώς θα αφορούν αριθμό Καταστημάτων και όχι μερίδιο αγοράς Κατ/των.  

Χρησιμοποιώντας τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και αφού εξετάσθηκαν τόσο γραμμι-

κά όσο και λογαριθμικά, ημι-λογαριθμικά μοντέλα καταλήξαμε σε ένα σύνολο πέντε (5) 

γραμμικών πολλαπλών παλινδρομήσεων που είναι της μορφής της εξίσωσης 3.2 για την περί-

πτωση μιας μεμονωμένης Τράπεζας. 

Στον πίνακα 35 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπίσθηκε στατι-

στικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλητή.   

Πίνακας 35: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές ΕΤΕ (Εξαρτημένη μετα-
βλητή – Αριθμός Καταστημάτων) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ROE ROA   
ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς 

καταθέσεων 
Μερίδιο αγοράς 
ενεργητικού 

Μερίδιο αγοράς 
χορηγήσεων 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Οργανικά κέρδη 
ανά κατάστημα και 
ανά υπάλληλο 

Χορηγήσεις ανά 
Κατάστημα και ανά 
υπάλληλο 

Λειτ.ουργική 
Αποτελ/τητα 

Καταθέσεις 
ανά υπάλ-
ληλο 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέσος αριθμός 
προσωπικού ανά 
κατάστημα 

Δείκτης επάρκειας 
προσωπικού σε 
σχέση με κλάδο 

Δείκτης Χορηγή-
σεις προς Κατα-
θέσεις 
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Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψαν οι εξής πέντε (5) πολλαπλές γραμμικές πα-

λινδρομήσεις12 τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 36α: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων ΕΤΕ (εξαρτ. μεταβλ. Αριθμός 
Καταστημάτων) 

Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής Πα-

λινδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα 

p 
VALUE 

Εξίσωση 1 
S1 Μερίδιο αγοράς 

Καταθέσεων 
A -463,5888 42,2718 0,0016 

S2 Μερίδιο αγοράς 
χορηγήσεων 

A 314,3585 85,1182 0,0344 

S3  Μερίδιο αγοράς 
Ενεργητικού 

A -239,1728 79,2744 0,0569 

Π1 ROE B 56,8051 14,6267 0,0302 
Π2 ROA B -1.710,5180 293,1669 0,0100 
Ε1 Λειτ. Αποτ/τα Γ -43,2145 4,1033 0,0018 
Ε4 Χορηγήσεις ανά 

Κατ/μα 
Γ 

-6,4052 0,4934 0,0010 

Q1 Αριθ. υπαλλήλων. 
ανα Κατ/μα 

Δ -100,6885 0,9464 0,0029 

Q2 Αριθ. υπαλλήλων 
ανά Κατ/μα σε σχέ-
ση με κλάδο 

Δ 
-8,5215 14,2000 0,0058 

Q3 Χορηγήσεις προς 
καταθέσεις 

Δ 158,4965 21,3143 0,0050 

α    1.213,2070 33,4778 0,0000 
Adj RSq 0,998348 
DW 2,763970 
S.E. of regres-
sion 

1,176160 

Εξίσωση 2 
S1 Μερίδιο αγοράς 

Καταθέσεων 
A -434,8467 58,6253 0,0003 

Π2 ROA Β -1.570,8280 334,2642 0,0033 
Ε2 Οργανικά κέρδη ανά 

Κατ/μα 
Γ 41,2228 6,3703 0,0006 

Ε4 Χορηγήσεις ανά 
Κατ/μα 

Γ -22,2082 2,7448 0,0002 

Ε6 Χορηγήσεις ανά 
υπάλληλο 

Γ 292,0417 67,8655 0,0051 

Ε7 Καταθέσεις ανά 
υπάλληλο 

Γ 38,6338 14,9733 0,0418 

Q3 Χορηγήσεις προς 
καταθέσεις 

Δ 325,8818 86,9389 0,0095 

α    757,5197 40,5842 0,0000 
Adj RSq 0.967152 
DW 3.007265 
S.E. of regres-
sion 

2.519791 

                                                 
12 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.2β 
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Εξίσωση 3 
S1 Μερίδιο αγοράς 

Καταθέσεων 
A -464,5155 70,1181 0,0006 

Π2 ROA B -1.572,8720 384,6547 0,0064 
Ε2 Οργανικά κέρδη ανά 

Κατ/μα 
Γ 32,3501 6,5832 0,0027 

Ε4 Χορηγήσεις ανά 
Κατ/μα 

Γ -10,3513 1,9592  0,0019 

Ε7 Καταθέσεις ανά 
υπάλληλο 

Γ 34,9736 18,2436 0,1037 

Q1 Αριθ. υπαλλήλων. 
ανα Κατ/μα 

Δ -8,1263 2,2941 0,0122 

Q3 Χορηγήσεις προς 
καταθέσεις 

Δ 338,3733 99,6309 0,0146 

α    979,8536 104,0421 0,0001 
Adj RSq 0,956578 
DW 2,985932 
S.E. of regres-
sion 

2,897109 

Πίνακας 36β: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων ΕΤΕ (εξαρτ. μεταβλ. Αριθμός 
Καταστημάτων) 

Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής Πα-

λινδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 4 
S1 Μερίδιο αγοράς Κα-

ταθέσεων 
A -419,4769 82,4849 0,0007 

Ε3 Οργανικά κέρδη ανά 
Κατ/μα 

Γ 505,3222 144,3689 0,0067 

Ε4 Χορηγήσεις ανά 
Κατ/μα 

Γ -16,7027 5,1646 0,0103 

Ε6 Χορηγήσεις ανά υ-
πάλληλο 

Γ 303,0905 105,5221 0,0184 

α    829,2938 50,0625 0,0000 
Adj RSq 0,857651 
DW 1,644911 
S.E. of re-
gression 

5,245525 

Εξίσωση 5 
S1 Μερίδιο αγοράς Κα-

ταθέσεων 
A -339,1811 71,6836 0,0011 

D1 Αριθ. υπαλλήλων. ανα 
Κατ/μα 

Δ -7,9328 2,3335 0,0079 

Ε4 Χορηγήσεις ανά 
Κατ/μα 

Γ -3,7735 0,7911 0,0010 

Ε1 Λειτ. Αποτ/τα Γ -31,3308 9,7632 0,0107 
α    1021,8920 89,2764 0,0000 
Adj RSq 0,894678 
DW 2,102912 
S.E. of re-
gression 

4,512038 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα πρόσημα των περισσότερων ανεξάρτητων μεταβλητών 

είναι τα αναμενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κε-
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φάλαιο 3 (περιγραφή μεθοδολογίας). Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για την περίπτωση 

του ROE, που βρέθηκε με θετικό πρόσημο. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι παρά το ήδη μεγάλο 

της μέγεθος, η Τράπεζα φαίνεται ότι δύναται να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τα ίδια κεφάλαιά 

της. Το αρνητικό πρόσημο για το μερίδιο αγοράς Καταθέσεων και Ενεργητικού, προφανώς 

αντανακλά τη μη επαρκή αύξηση των Καταστημάτων, αφού τα μερίδια αγοράς των προανα-

φερθέντων μεγεθών εξακολουθούν να υποχωρούν. Αντίθετα για τα μερίδια αγοράς χορηγήσε-

ων η θετική συσχέτιση είναι η αναμενόμενη καθώς η αύξησή τους οδηγεί σε περαιτέρω αύξη-

ση των Καταστημάτων. Ενδιαφέρον έχει το θετικό πρόσημο του δείκτη Χορηγήσεις προς Κα-

ταθέσεις το οποίο ενδεχομένως σημαίνει ότι η καλύτερη αξιοποίηση (αύξηση χορηγήσεων ) 

των αντληθέντων κεφαλαίων (καταθέσεις) προϋποθέτει την αύξηση των σημείων πώλησης 

των χορηγητικών προϊόντων. 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση προκύπτει ότι για την εν λόγω Τράπεζα (εξαρτημένη μετα-

βλητή ο αριθμός των καταστημάτων της) τα σημαντικότερα ευρήματα είναι τα εξής:  

• Παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία στις μεταβλητές αποτελεσματικότητας/ παραγω-

γικότητας καθώς αυτές εντοπίσθηκαν σε μεγαλύτερο αριθμό (14) και ακολουθούν οι με-

ταβλητές μεγέθους και ποιοτικών χαρακτηριστικών (από 7 αντίστοιχα), και τέλος οι με-

ταβλητές κερδοφορίας (4 ). 

• Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εντοπίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

είναι οι εξής:  

• από 5 φορές, «μερίδιο Καταθέσεων» και «Χορηγήσεις ανά Κατάστημα»  

• από 3 φορές, «αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα», ο δείκτης ROA, ο δείκτης 

«χορηγήσεις προς καταθέσεις» 

• από 2 φορές, «οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα», ο δείκτης «λειτουργικής αποτελεσμα-

τικότητα», «χορηγήσεις ανά υπάλληλο», «καταθέσεις ανά υπάλληλο»  

• Η παλινδρόμηση που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, με βάση το Adj RSq, 

(99,83%), το φαινόμενο της μεταβολής του αριθμού των καταστημάτων της ΕΤΕ είναι η 

Εξίσωση 1 με 10 ανεξάρτητες μεταβλητές. Εξαιτίας όμως του σχετικά μικρού αριθμού 

των ετών παρατήρησης (14 έτη) δε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την ποιότητά της ως 

προς την προβλεπτική της ικανότητα, καθώς οι διαγνωστικοί έλεγχοι δεν είχαν επαρκή 

στοιχεία (βλ. Παράρτημα Νο. 2). 

• Εξίσου ικανοποιητικές τιμές σχετικά με την πιστή περιγραφή του φαινομένου (Adj. R 

sq. 96,7% και 93,99%), εμφανίζουν οι εξισώσεις Νο.2 και 3 αντίστοιχα (με 7 ανεξάρτητες 
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μεταβλητές) για τις οποίες επιπλέον έχουμε θετική αξιολόγηση ως προς την προβλεπτι-

κή τους αξία. Παρόλα αυτά δεν ήταν εφικτή η αξιολόγησή τους, λόγω μη επαρκών στοι-

χείων, στο σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων (βλ. Παράρτημα Νο. 2).  

• Τέλος, οι εξισώσεις Νο. 4 & 5 (με 4 ανεξάρτητες μεταβλητές) έχουν ικανοποιητικές τιμές  

σχετικά με την πιστή περιγραφή του φαινομένου (Adj. R sq. 85,76% και 89,47%) αλλά και 

με την προβλεπτική τους αξία. Επιπλέον τα αποτελέσματα του συνόλου των διαγνωστικών 

ελέγχων ήταν ικανοποιητικά σε όλους τους τομείς. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αία των ευρημάτων μας χρησιμοποιήσαμε τις δύο  

εξισώσεις (Νο. 4 και 5) για να προβλέψουμε τον αριθμό των Καταστημάτων που μας δίνει η 

κάθε εξίσωση και συγκρίναμε τις τιμές με τον πραγματικό αριθμό των Καταστημάτων, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 37: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του αριθμού των Καταστημάτων 
ανά εξίσωση 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Πρόβλεψη Πρόβλεψη 
 ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωσης 4 Εξίσωσης 5 
1990 572 567 568 
1991 574 579 578 
1992 567 569 571 
1993 570 576 571 
1994 578 577 576 
1995 585 588 586 
1996 592 589 589 
1997 601 591 595 
1998 607 605 607 
1999 602 606 606 
2000 606 606 604 
2001 587 591 594 
2002 599 599 597 
2003 588 586 586 
    

 
Adjusted 
R-squared 0,857651 0,894678 

 
Akaike info 
criterion 6,425081 6,123828 

 
Schwarz  
criterion 6,653316 6,352063 

 
S.E. of 
 regression 5,245525 4,512038 

BRNCH=-419,47*DEPOS+505,32*ORGAN -
16,70*LOANPERBRNC+303,90*LOANPEREMPL+829,29 
Επιθυμ μερίδ Καταθεσε. 0,31 
Επιθυμ οργαν κέρδη ανά Κατ/μα  0,90 
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Επιθυμ ποσό χορηγ ανά Κατ/μα   63,00 
Επιθυμ χορηγ  ανά υπάλλ.  1,65 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ 603 
ΚΑΤ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2003 588 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ 15 

Στον παραπάνω πίνακα και υπό τύπο παραδείγματος, καταγράφεται ο εκτιμώμενος αριθμός 

Καταστημάτων (603) που θα έπρεπε να έχει η εν λόγω Τράπεζα εφόσον κάνει χρήση της Εξί-

σωσης Νο. 4 (πίνακας 36β) και θέσει τις ανάλογες τιμές στις ανεξάρτητες μεταβλητές, με βά-

ση τους επιθυμητούς στόχους της Διοίκησης για κάθε περίπτωση.  

Τα παραπάνω εμπειρικά ευρήματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία στην περίπτωση που τεθεί θέμα 

πρακτικής αξιοποίησής τους, για την εκτίμηση του «επιθυμητού» αριθμού καταστημάτων για 

τη συγκεκριμένη Τράπεζα, με βάση τη μία ή την άλλη εξίσωση και σύμφωνα με τις ανεξάρτη-

τες μεταβλητές που θα επιλέξει η εκάστοτε Διοίκηση ως αντιπροσωπευτικότερες των στρατη-

γικών της στόχων. Λόγω δε αυτής ακριβώς της δυνατότητας, δηλ της προσέγγισης του επιθυ-

μητού αριθμού καταστημάτων, θεωρούμε ότι η χρήση του αριθμού καταστημάτων ως εξαρτη-

μένη μεταβλητή, αντί του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων, είναι προτιμητέα. 

Σημειώνεται τέλος ότι η ύπαρξη πολλών (πέντε συγκεκριμένα) εξισώσεων που περιγράφουν το 

φαινόμενο, επιστημονικά είναι αποδεκτό καθώς όλες εμπίπτουν σε ένα γενικότερο υπόδειγμα 

εξίσωσης που αποτελεί και το διερευνούμενο μοντέλο (εξίσωση 3.1 και 3.2) για την περίπτω-

ση μιας μεμονωμένης Τράπεζας. 
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4.3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3Η: ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟ-

ΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

Στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, η Τράπεζα Αττικής έκανε πολλές προσπάθειες εξεύ-

ρεσης ενός «χώρου» μέσα στην ελληνική τραπεζική αγορά , στον οποίο θα μπορούσε να ανα-

πτυχθεί. Αυτή η μικρή σε μέγεθος Τράπεζα, βρισκόταν κάτω από την εποπτεία του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, λόγω συμμετοχής της Τρ. Εμπορικής με 68% στο μετοχικό κεφάλαιο της 

Τράπεζας. Στους αρχικούς ης σχεδιασμούς ήταν, ως Τράπεζα του Δημοσίου, να εξυπηρετήσει 

το κοινωνικό σύνολο και να ενισχύσει όλους τους παραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονο-

μίας, μέσω της χρηματοδότησης, κυρίως βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων με εξαγωγι-

κή δυναμικότητα.  

Στις αρχές της 10ετίας του 1990, το ενδιαφέρον της επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση επεν-

δύσεων στην Βαλκανική και στην Ανατολική Ευρώπη, θεωρώντας ότι αποτελεί μια μακρο-

πρόθεσμη ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  

Προς τα μέσα της 10ετίας και μετά από 2 αυξήσεις κεφαλαίου, η Τράπεζα Αττικής εφαρμόζει 

νέο στρατηγικό σχέδιο δυναμικής ανάπτυξης, με την επέκταση του δικτύου της  και την ανα-

διάρθρωση της κεφαλαιακής της βάσης, με στόχο την παράλληλη δραστηριοποίηση στη χρη-

ματοδότηση των κατασκευαστικών έργων.  Η κατεύθυνση αυτή ασφαλώς σχετίζεται και υπα-

γορεύεται από τις μεταβολές στην κεφαλαιακή της διάρθρωση στο τέλος του 1995, κατά τις 

οποίες το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η Εμπορική Τρ. μειώνεται σε 23% (η 

οποία διατηρεί το μάνατζμεντ για μια 5ετία), ενώ νέοι κύριοι μέτοχοι αναδεικνύονται το 

ΤΣΜΕΔΕ (ταμείο Μηχανικών) με 34% και Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων με 25%. 

Στόχος πλέον της Τράπεζας, είναι η δραστηριοποίησή της στον κατασκευαστικό τομέα, στον 

τομέα των δημοσίων έργων και έργων υποδομής αλλά και η στήριξη της περιφερειακής ανά-

πτυξης χρηματοδοτώντας έργα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με εργολήπτες. 

Ταυτόχρονα όμως προσδιορίζει το «χαρακτήρα» της ως  τράπεζας γενικών συναλλαγών και 

«εμπορική», θέτοντας ως προτεραιότητα την αξιοποίηση της πελατείας του ΤΣΜΕΔΕ και την 

εμπειρία του Τ.Π.Δ στην τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το Τεχνικό Ε-

πιμελητήριο Ελλάδος, εκείνη την περίοδο (1996), πραγματοποιούσε περίπου 500.000 τραπεζι-

κές συναλλαγές το χρόνο, ενώ οι καταθέσεις του αποθεματικού του ξεπερνούσαν τα 100 δις. 

δρχ. (293 εκατ €) 
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Ουσιαστικά το 1997 η Τράπεζα εκπόνησε ένα στρατηγικό σχέδιο που περιέγραφε αναλυτικά 

την επέκτασή της σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. υποστήριξη σε έργα που δεν έχουν την εγγύ-

ηση του δημοσίου, ομολογιακά δάνεια σε περιφέρειες, διαχείριση κοινοτικών πόρων) προβάλ-

λοντας ταυτόχρονα τον εμπορικό της χαρακτήρα (π.χ. στεγαστική πίστη).  

Στα μέσα του 1999 και αφού είχε προηγηθεί άλλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η Τρ. Αττι-

κής, αναπροσαρμόζει εκ νέου το 5ετές της στρατηγικό σχέδιο και ταυτόχρονα αφήνει ανοιχτό 

το ενδεχόμενο για νέα αύξηση κεφαλαίου σε συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή. Παράλληλα 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της και στη διαχείριση περιουσίας (asset management) των Τα-

μείων, εκμεταλλευόμενη την εμπειρία της από το ΤΣΜΕΔΕ.  

Από το 2000 και μετά παρατηρείται μια πιο έντονη αύξηση των καταθετικών και κυρίως των 

χορηγητικών της μεγεθών, που αποτυπώνεται στη βελτίωση των σχετικών μεριδίων αγοράς. 

Το 2002 ολοκληρώνεται η μεταβίβαση του 17% που κατείχε η Εμπορική Τράπεζα στο Ταχυ-

δρομικό Ταμιευτήριο, το οποίο ενδιαφέρεται για είσοδό του στο ΧΑΑ, μέσω συγχώνευσης με 

την Τρ. Αττικής. Οι προτεραιότητες της Τράπεζας είναι πλέον η κάλυψη όλων των τομέων της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς όπως το retail banking, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το corporate 

banking και η επενδυτική τραπεζική.  

Τα επόμενα έτη 2003, 2004 εμφανίζει σημαντική αύξηση μεγεθών, ταυτόχρονα όμως παρατη-

ρείται και μείωση στην κερδοφορία, λόγω αυξημένων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια και 

για την επικείμενη αναδιάρθρωση της Τράπεζας. 

4.3.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (1990-2003)  

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η μικρή αυτή Τράπεζα του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, προ-

σπαθεί να προσδιορίσει τον κατάλληλο στρατηγικό χώρο, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 

στον οποίο να μπορέσει να αναπτυχθεί. Οι στρατηγικές αποφάσεις των Διοικήσεών της είναι, 

σε αρκετές περιπτώσεις, προσδιοριζόμενες από τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων, ό-

μως σταθερός παράγοντας είναι η απόφαση για την Ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας και η λει-

τουργία της με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. 

Αναφορικά με το μέγεθός της η Τράπεζα αυτή, ήταν και παρέμεινε μικρού μεγέθους τόσο 

σε δίκτυο όσο και στις εργασίες που προσέλκυσε σύμφωνα με τα στοιχεία της ερευνάς μας που 

παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 38.1, Διάγραμμα 23.1). 
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Πίνακας 38.1:Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡ-
ΓΗΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,0021 0,0096 0,0052 0,0021 0,0105 12,20% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,0029 0,0143 0,0061 0,0029 0,0143 13,20% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 0,0018 0,0151 0,0067 0,0018 0,0151 17,90% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ  0,0107 0,0175 0,0141 0,0107 0,0211 3,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 

Παρά το ότι τα μερίδια αγοράς της Τράπεζας στις καταθέσεις και στις χορηγήσεις της παρου-

σίασαν εντυπωσιακή σωρευτική αύξηση της τάξης των 399% και 746% αντίστοιχα, δεν κατά-

φερε να ξεφύγει από την κατηγορία μιας πολύ μικρής Τράπεζας καθώς τα αντίστοιχα μερίδια 

αγοράς για το 2003 είναι μόλις 1,43% και 1,51%. Σημειώνεται δε ότι με βάση τα στοιχεία μας 

ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για τις Χορηγήσεις είναι έντονος και ανέρχεται σε 17,90%, 

ενώ για τις Καταθέσεις είναι πιο ήπιος και ανέρχεται σε 13,20%. Το μερίδιο αγοράς του δικτύ-

ου των Καταστημάτων της αυξήθηκε μόνο κατά 63,5%, παρόλη τη συγκρατημένη όμως ανο-

δική του πορεία (μέσος ετήσιος ρυθμός 3,90%), εξακολουθεί να υποαποδίδει σε σχέση με τα 

μερίδια εργασιών (καταθέσεις, χορηγήσεις). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.1: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Είναι εμφανές ότι σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο το μερίδιο του αριθμού των Καταστημάτων 

της είναι υψηλότερο του μεριδίου των εργασιών της, γεγονός που σημαίνει ότι υποαποδίδει 

καθώς δεν προσελκύει τουλάχιστον ίσο μερίδιο εργασιών. Από το Διάγραμμα 23.1 προκύπτει 

ότι την τελευταία 3ετία 2000-2003 η αύξηση των εργασιών είναι έντονα ανοδική με αποτέλε-

σμα να πλησιάζει το μερίδιο αγοράς των καταστημάτων της.  
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Την εξεταζόμενη περίοδο τα καταστήματα και το προσωπικό της Τράπεζας Αττικής εμφάνι-

σαν σωρευτική αύξηση της τάξης των 176% και 128% αντίστοιχα (μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μετα-

βολής 8,10% και 6,60%), ενώ η σχετική αύξηση για τον κλάδο είναι της τάξης των 53% και 

44% (μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής 3,30% και 2,90% αντίστοιχα).  

Πίνακας 38.2:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού καταστημάτων ΑΤΤΙΚΗΣ & κλάδου (1990-
2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 21 58 36 21 58 8,10% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 2.168 3.311 2.506 2.168 3.311 3,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 

Πίνακας 38.3:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού προσωπικού ΑΤΤΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 483 1.102 758 483 1.102 6,60% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 41.512 59.854 52.906 41.512 59.854 2,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 

Είναι προφανές ότι παρά τους υψηλότερους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής των μεγεθών 

της ΑΤΤΙΚΗΣ το ποσοστό της σε σχέση με τον κλάδο παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, όπως 

φαίνεται στα σχετικά Διαγράμματα 23.2. και 23.3. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.2: Εξέλιξη αριθμού Κατ/των ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.3: Εξέλιξη αριθμού προσωπικού ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Σχετικά με τη μεταβολή του αριθμού προσωπικού ανά κατάστημα παρατηρείται μια ελαφρά 

πτωτική τάση για όλη την περίοδο, που ακολουθεί την εξέλιξη στον κλάδο. 

Πίνακας 38.4:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού προσωπικού ανά Κατάστημα ΑΤΤΙΚΗΣ & 
κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ ΚΑΤΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 23 19 22 19 23 -1,50% 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ (ΚΛΑΔΟΣ) 19 18 21 18 24 -0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 

Η τάση είναι εντονότερα πτωτική για τα καταστήματα της Τράπεζας Αττικής καθώς η σωρευ-

τική μείωση φθάνει τα 17,4% έναντι 5,6% στο σύνολο του κλάδου (μέσοι ετήσιοι ρυθμοί με-

ταβολής –1,50% και –0,40%). 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.4: Αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Το σχετικό Διάγραμμα 23.4 επιβεβαιώνει τα παραπάνω και εξηγείται από τη συγκρατημένη 

αύξηση του αριθμού των καταστημάτων σε μια προσπάθεια εξορθολογισμού του και αύξησης 

της αποτελεσματικότητάς του, κατά την τελευταία 3ετία. 

Η εξέλιξη του Δείκτη Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας και των λειτουργικών Εσόδων και 

Εξόδων, συνάδει με την παραπάνω παρατήρησή μας και εξετάζεται παρακάτω. 

Πίνακας 38.5:Διαχρονική εξέλιξη λειτουργικών εσόδων, εξόδων & αποτελεσματικότητας 
ΑΤΤΙΚΗΣ & κλάδου(1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΣΟΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,03 107,58 42,99 8,03 107,58 22,10% 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΕΞΟΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 6,37 81,78 33,50 6,37 81,78 21,70% 
ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑ-
ΔΟΥ * 2.347,28 7.816,93 5.062,15 2.347,28 7.816,93 9,70% 

ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑ-
ΔΟΥ * 1.979,61 6.952,23 3.943,44 1.979,61 6.952,23 10,10% 

ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΛΕΙΤ 
ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 0,79 0,76 0,81 0,67 0,99 -0,30% 

ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑ-
ΔΟΥ * (ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 0,84 0,89 0,79 0,62 0,96 0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας προκύπτει ότι η Τράπεζα κατάφερε να αυξήσει τα λειτουργικά 

της έσοδα με εντονότερους ρυθμούς (μέσος ετήσιος ρυθμός 22,10%) τόσο σε σχέση με τα α-

ντίστοιχα του κλάδου (μέσος ετήσιος ρυθμός 9,70%), όσο και σε σχέση με τα λειτουργικά της 

έξοδα (μέσος ετήσιος ρυθμός 21,70%). Ειδικότερα, τα λειτουργικά της έσοδα για την περίοδο 
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1995-2003 παρουσίασαν σωρευτική αύξηση της τάξης του 350% έναντι 233% που ήταν για 

τον κλάδο. Κατά την ίδια περίοδο τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν κατά 305% αντανα-

κλώντας την προσπάθεια περιορισμού του λειτουργικού κόστους και της ορθολογικότερης 

χρήσης του δικτύου των Καταστημάτων της. Τα παραπάνω οδήγησαν σε μια θετική μεταβολή 

τον δείκτη αποτελεσματικότητας της Τράπεζας Αττικής, όπως φαίνεται στα σχετικά Διαγράμ-

ματα 23.5 και 23.6. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.5: Εξέλιξη Λειτουργικής Αποτελεσματικότητας ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.6: Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων & Εξόδων ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Από τα παραπάνω διαγράμματα γίνεται εμφανές ότι η Τράπεζα Αττικής καταφέρνει κατά την 

τελευταία 2ετία να βελτιώσει τα εσοδά της, προσελκύοντας μεγαλύτερους όγκους εργασιών 

και αξιοποιώντας καλύτερα το δίκτυό της. 
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Η προαναφερθείσα άποψη ενισχύεται περαιτέρω από την συγκριτική διαχρονική εξέλιξη των 

βασικών εργασιών της (Καταθέσεις, Χορηγήσεις) και των δεικτών καταθέσεις και χορηγήσεις 

ανά υπάλληλο, που παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 38.6:Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ΑΤΤΙΚΗΣ & κλάδου 
(1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕ-
ΛΑΤΕΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ) 

84,03 1.715,17 588,50 84,03 1.715,17 26,10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 29.250,27 119.728,40 77.925,12 29.250,27 136.227,50 11,50% 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕ-
ΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ) 

32,93 1.448,38 393,47 32,93 1.448,38 33,80% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 18.455,84 95.948,33 44.490,36 18.355,23 95.948,33 13,50% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ (%) 

0,39 0,84 0,59 0,36 0,84 6,10% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ-
ΔΟΥ (%) 

0,63 0,80 0,55 0,44 0,80 1,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 

Είναι προφανές ότι τα μεγέθη εργασιών (Καταθέσεις, Χορηγήσεις) της Τρ. Αττικής εξακολου-

θούν και είναι μικρά όμως διακρίνεται μια ιδιαίτερα έντονη δυναμική από το 1995 και μετά 

αναφορικά με τους ρυθμούς αύξησης των εργασιών, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακοί. 

Ειδικότερα για τις Καταθέσεις, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής είναι 26,10% με αποτέλε-

σμα η σωρευτική αύξηση της περιόδου είναι της τάξης του 1941%  ενώ για τις Χορηγήσεις ο 

μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής είναι πολύ πιο έντονος 33,80% και η σωρευτική αύξηση 

φθάνει τα 4298%, ενώ για το σύνολο του κλάδου τα αντίστοιχα. ποσοστά σωρευτικής αύξησης 

είναι της τάξης του 309% και 420%.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.7: Εξέλιξη Καταθέσεων & ΧορηγήσεωνΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Όμως παρά την εντυπωσιακή πορεία των μεγεθών η Αττικής δεν έχει ενεργοποιήσει επαρκώς 

το δίκτυό της με αποτέλεσμα να υποαποδίδει σε σχέση με τον κλάδο, όπως φαίνεται παρακά-

τω. 

Πίνακας 38.7: Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ανά υπάλληλο ΑΤΤΙΚΗΣ 
& κλάδου (1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,174 1,556 0,655 0,174 1,556 18,40% 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,705 2,000 1,427 0,705 2,303 8,40% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,068 1,314 0,426 0,068 1,314 25,60% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,445 1,603 0,810 0,422 1,603 10,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.8: Εξέλιξη Καταθέσ & Χορηγήσ ανά υπάλληλο ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Οι δείκτες «Καταθέσεις και Χορηγήσεις ανά υπάλληλο» της Αττικής υστερούν έναντι των α-

ντίστοιχων του κλάδου για όλη την εξεταζόμενη περίοδο, παρά τους εντονότερους μέσους ε-

τήσιους ρυθμούς ανόδου. Παρατηρείται μια εντονότερη ανοδική πορεία από το 1999 και μετά 

με αποτέλεσμα οι δείκτες αυτοί να τείνουν να συγκλίνουν στο εγγύς μέλλον. Ειδικότερα για τις 

Καταθέσεις ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανέρχεται σε 18,40% ενώ για τις Χορηγήσεις ο 

ρυθμός είναι εντονότερος και φθάνει το 25,60%. 

Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» να βελτιώνεται 

διαχρονικά, φανερώνοντας τον προσανατολισμό της Τράπεζας Αττικής από το 1997 στη χρη-

ματοδότηση του δημοσίου, της περιφερειακής ανάπτυξης και του Ιδιωτικού τομέα.   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.9: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 
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Στο παραπάνω Διάγραμμα 23.9. εμφανίζεται η διαχρονική ανοδική τάση του δείκτη «Χορηγή-

σεις προς Καταθέσεις» της Αττικής Τρ. που υπερτερεί του κλάδου και εμφανίζει σωρευτική 

άνοδο της τάξης του 115% έναντι 27% που ισχύει για τον κλάδο. 

Αναφορικά με την κερδοφορία και την αποδοτικότητα των εργασιών, εξετάζουμε την απόδοση 

Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και την απόδοση του Ενεργητικού (ROA) και τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας παρουσιάζονται παρακάτω.  

Πίνακας 38.8: Διαχρονική εξέλιξη ROE & ROA ΑΤΤΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ (ROE) 0,1966 0,1253 0,1251 0,0215 0,1966 -3,40% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ (ROA) 0,0209 0,0128 0,0132 0,0016 0,0210 -3,70% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ* (ROE) 0,1418 0,1455 0,1427 0,0586 0,2527 0,20% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ*  (ROA) 0,0063 0,0087 0,0095 0,0025 0,0238 2,50% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, η Τρ. Αττικής πετυχαίνει σαφώς υψηλότερες τιμές στον δείκτη 

ROA γεγονός που σημαίνει ότι αξιοποιεί με αποδοτικότερο τρόπο τα στοιχεία του Ενεργητι-

κού της, ενώ ο ROE υστερεί σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του κλάδου.   

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.10: Δείκτης απόδοσης Ενεργητικού ROA ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Σημειώνεται όμως ότι σε αντίθεση με την πορεία των δεικτών ROE και ROA για τον κλάδο, 

που είναι θετική, οι εν λόγω δείκτες της Τρ. Αττικής παρουσιάζουν διαχρονική μείωση με μέ-

σους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής της τάξης του – 3,40% και –3,70% αντίστοιχα.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.11: Δείκτης απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ROΕ ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Ένας άλλος δείκτης σχετικός με την κερδοφορία είναι ο δείκτης «Οργανικά Κέρδη ανά υπάλ-

ληλο», όπου και εδώ παρατηρείται η υστέρηση της Τράπεζας έναντι του κλάδου.  

Πίνακας 38.9: Διαχρονική εξέλιξη οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο ΑΤΤΙΚΗΣ & κλάδου 
(1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛ 0,0034 0,0234 0,0107 0,0005 0,0255 15,90% 

ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ * 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (εκατ. €) 0,0069 0,0144 0,0198 0,0020 0,0407 5,80% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.12: Οργανικά Κέρδη ανά υπάλληλο ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 

0,0000

0,0050

0,0100

0,0150

0,0200

0,0250

0,0300

0,0350

0,0400

0,0450

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

ΕΤΗ

εκ
ατ

 €

ΟΡΓΑΝ
ΚΕΡΔΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΑ ΥΠΑΛ

ΟΡΓΑΝ.
ΚΕΡΔΗ
ΚΛΑΔΟΥ
ΑΝΑ
ΥΠΑΛΛΗΛ
Ο (εκατ. €)

 
Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 
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Από τα στοιχεία του Πίνακα 38.9 προκύπτει ότι η Τρ. Αττικής επιτυγχάνει υψηλότερο μέσο 

ετήσιο ρυθμό μεταβολής (15,90%) σε σχέση με τον κλάδο (5,80%) με αποτέλεσμα κατά το 

2003 ο δείκτης «Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο» να είναι καλύτερος από αυτόν του κλάδου 

(βλ. Διάγραμμα 23.12). 

Παρακάτω εξετάζεται η εξέλιξη του δείκτη Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις της Τρ. Αττικής 

και του κλάδου που αποκαλύπτει το ποσό των κερδών που αντιστοιχούν σε κάθε € που προ-

σελκύεται για κατάθεση.  

Πίνακας 38.10: Διαχρονική εξέλιξη Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις ΑΤΤΙΚΗΣ & κλά-
δου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΑΤ-
ΤΙΚΗΣ) 0,024 0,015 0,016 0,002 0,029 -3,30% 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΛΑΔΟΣ) 0,009 0,015 0,014 0,004 0,033 4,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας ο δείκτης αυτός φανερώνει μια μάλλον πτωτική πορεία για την 

Τράπεζα σε 2 φάσεις, μια κατά την περίοδο 1990-1996 και μια την περίοδο 2000 και μετά, ο-

πότε και συμβαδίζει με την πορεία του δείκτη για τον κλάδο. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.13: Δείκτης Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

ΕΤΗ

Δ
ΕΙ
Κ
ΤΗ

Σ

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ /
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ /
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
(ΚΛΑΔΟΣ)

 
Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Τέλος είναι σημαντικό να εξετασθεί η πορεία ενός ακόμα δείκτη, του συντελεστή φερεγγυότη-

τας, που καταδεικνύει τι ποσοστό του Ενεργητικού της Αττικής Τρ. και του κλάδου χρηματο-

δοτείται από τα Ίδια Κεφάλαια.  
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Πίνακας 38.11: Διαχρονική εξέλιξη Συντελεστή Φερεγγυότητας ΑΤΤΙΚΗΣ & κλάδου 
(1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ΑΤΤΙΚΗΣ) 0,107 0,102 0,105 0,071 0,144 -0,30% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ΚΛΑΔΟΣ) * 0,045 0,060 0,061 0,040 0,094 2,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 38, σελ 317 
*Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας της Τράπεζας κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με αυ-

τόν του κλάδου, καθώς ο Μ.Ο. του δείκτη για την Τρ. Αττικής και τον κλάδο είναι αντίστοιχα 

0,105 και 0,061. Σημειώνεται επιπλέον η ελαφρά καθοδική πορεία του δείκτη για ην Τρ. Αττι-

κής, σε αντίθεση με τη θετική μεταβολή που καταγράφεται για το σύνολο του κλάδου. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 23.14: Εξέλιξη Συντ/τη Φερεγγυότητας  ΑΤΤΙΚΗΣ (1990-2003) 

(Ιδια Κεφάλαια/Ενεργητικό) 
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Πηγή: Στοιχεία Πίνακα 38, σελ 317 

Από τη συγκριτική και διαχρονική εξέταση των μεγεθών και των δεικτών της Τράπεζας Αττι-

κής για την περίοδο 1990-2003, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Το δίκτυο της υποαποδίδει καθώς τα προσελκυόμενα μερίδια εργασιών υπολείπονται του 

μεριδίου αγοράς των Καταστημάτων της 

• Σε κανέναν από τους δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας η Τράπεζα δεν ξε-

περνάει τους αντίστοιχους δείκτες του μ.ο του κλάδου. 

• Παρατηρείται μια σημαντική βελτίωση της εν γένει εικόνας από το 2000 και μετά καθώς 

προσελκύονται μεγαλύτεροι όγκοι εργασιών ανά συντελεστή παραγωγής (π.χ. υπάλληλο) 

και  βελτιώνεται η λειτουργική αποτελεσματικότητά της. 
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• Στα θετικά καταγράφεται ότι ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις είναι υψηλότερος του 

αντίστοιχου του κλάδου, αντανακλώντας την παραδοσιακή στρατηγική της τοποθέτηση, 

ως η Τράπεζα που χρηματοδοτεί τις Κατασκευές, τα Δημόσια Έργα και την Τοπική Αυτο-

διοίκηση. Η στρατηγική αυτή διευρύνθηκε από το 1997 ώστε να περιλαμβάνει και τις χρη-

ματοδοτήσεις Ιδιωτών και έδωσε περαιτέρω ώθηση στις εργασίες της, διευρύνοντας τις πε-

λατειακές σχέσεις που παραδοσιακά τηρούσε με το Ταμείο των Μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ). 

• Παρά τους εκρηκτικούς ρυθμούς ανάπτυξης των εργασιών της, δεν έχει καταφέρει έως σή-

μερα να προβάλει ένα έντονο και διακριτό στίγμα στην ελληνική τραπεζική αγορά και πα-

ραμένει μια μικρή σε μέγεθος Τράπεζα, η οποία όμως έχει δυνατότητες για περαιτέρω α-

νάπτυξη των κύριων εργασιών της αλλά και των λειτουργικών της εσόδων. 

4.3.2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1990-

2003)  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία που αφορούν στις ανεξάρ-

τητες μεταβλητές ανά κατηγορία και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του οικο-

νομετρικού μας υποδείγματος. Ειδικότερα στον παρακάτω πίνακα39 παρουσιάζονται οι τιμές 

των μεταβλητών κατά τα έτη έναρξης και λήξης των παρατηρήσεων. 

Πίνακας 39: Ανεξάρτητες μεταβλητές ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές Σύμβολο ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 1990 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (Κατηγορία Α) 
Μερίδιο Καταθέσεων   S1 1,4% 0,3% 
Μερίδιο Χορηγήσεων   S2 1,5% 0,2% 
Μερίδιο Ενεργητικού  S3 0,9% 0,2% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (Κατηγορία Β) 
Αποδοτ/τα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Π1 12,5% 19,7% 
Αποδοτ/τα Ενεργητικού (ROA) Π2 1,3% 2,1% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Κατηγορία Γ) 
Λειτουργ. Αποτελεσματικότητα   Ε1 76,0% 79,3% 
Οργανικά Κέρδη ανά κατάστημα εκατ€ Ε2 0,445  0,079 
Οργανικά Κέρδη ανά υπάλλ εκατ€  Ε3 0,023 0,003 
Χορηγήσεις ανά κατάστημα εκατ€  Ε4 24,97 1,57 
Καταθέσεις ανά Κατάστημα εκατ€ Ε5 29,57 4,0 
Χορηγήσεις ανά υπάλληλο εκατ€  Ε6 1,31  0,07 
Καταθέσεις ανά υπάλληλο εκατ€ Ε7 1,56 0,17 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Κατηγορία Δ) 
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα  Q1 19 23 
Δείκτης επάρκειας προσωπικού (σύγκριση με Κλάδο) Q2 1,03 1,09 
Χορηγήσεις Προς Καταθέσεις Q3 84,4% 39,2% 
ΠΗΓΗ: Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Τραπεζών 
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Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα εξής συμπεράσματα για την πορεία της Τράπεζας κα-

τά την εξεταζόμενη περίοδο:  

• η Τράπεζα εξακολουθεί και παραμένει μικρή σε μέγεθος και σε όγκους εργασιών, σε σχέ-

ση με το σύνολο του κλάδου. Ειδικότερα κατά το 2003,  τα μερίδια αγοράς των βασικών 

της εργασιών για καταθέσεις και χορηγήσεις ανέρχονται σε 1,4% και 1,5% αντίστοιχα. 

• παρόλα αυτά θεωρείται ότι έχει επιδείξει ιδιαίτερα σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης στις 

εργασίες της, καθώς οι χορηγήσεις της έχουν υπερ7πλασιαστεί και οι καταθέσεις της έχουν 

υπερ4πλασιαστεί 

• ο ρυθμός αύξησης του δικτύου των Καταστημάτων της είναι μικρότερος αυτού των εργα-

σιών, γεγονός που καταδεικνύει την αύξηση της παραγωγικότητας των Καταστημάτων της. 

Ειδικότερα το δίκτυό της αυξήθηκε από 21 Καταστήματα το 1990 σε 58 το 2003, τριπλα-

σιάζοντας περίπου το μέγεθός του.   

• Οι δείκτες αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων και του Ενεργητικού έχουν χειροτερέψει, 

ίσως λόγω των διαχρονικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και λόγω της αύξησης της α-

ξίας των στοιχείων του Ενεργητικού  

• η εξέλιξη των δεικτών αποτελεσματικότητας κρίνεται στο σύνολό της ως θετική καθώς ο 

δείκτης λειτουργικής αποτελεσματικότητας μειώθηκε ελαφρά στο 76% αποκαλύπτοντας 

την παγιοποίηση της τάσης για αποτελεσματικότερη χρήση των εισροών της Τράπεζας. 

Σημαντική βελτίωση έχει καταγραφεί και στους δείκτες παραγωγικότητας δηλ. οργανικά 

κέρδη και εργασίες ανά κατάστημα ή ανά υπάλληλο. Ιδιαίτερα θετική είναι η εξέλιξη της 

οργανικής κερδοφορίας και των χορηγήσεων ανά κατάστημα και ανά υπάλληλο.  

• Επιπλέον σημειώνεται και μια ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση του λόγου Χορηγήσεις προς 

Καταθέσεις που αντανακλά την καλύτερη αξιοποίηση των ελκυόμενων καταθετικών κεφα-

λαίων της Τράπεζας, αλλά και ενδεχομένως το αποτέλεσμα της πολιτικής της για ενίσχυση 

των χορηγητικών εργασιών, ως πλέον αποδοτικές 

• Σχετικά με το μέσο αριθμό προσωπικού ανά  Κατάστημα παρατηρείται μια μείωση, από 23 

σε 19 υπαλλήλους, γεγονός που οδηγεί τον δείκτη επάρκειας προσωπικού κοντά στο μέσο 

όρο του κλάδου (1,03 δηλ. υψηλότερο μόλις κατά 3%).  

Στον παρακάτω πίνακα 40 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπί-

σθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλη-

τή που είναι ο αριθμός των καταστημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας. 
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Πίνακας 40: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές ανά κατηγορία  για την 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

(Εξαρτημένη μεταβλητή – Αριθμός καταστημάτων) 
ΑΝΕΞΑΡΤ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ROE ROA  
ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς κα-

ταθέσεων 
Μερίδιο αγοράς χορη-
γήσεων 

Μερίδιο αγοράς ε-
νεργητικού 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Οργανικά κέρδη ανά 
κατάστημα 

Χορηγήσεις ανά κατά-
στημα 

Καταθέσεις ανά Κα-
τάστημα 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μέσος αριθμός προ-
σωπικού ανά κατά-
στημα 

Δείκτης επάρκειας 
προσωπικού σε σχέση 
με κλάδο 

 

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των (6) πολλαπλών γραμμικών 

παλινδρομήσεων13 που προέκυψαν από την οικονομετρική διερεύνηση της εν λόγω Τράπεζας 

και οι οποίες είναι της μορφής της εξίσωσης 3.2 του μαθηματικού μας υποδείγματός: 

Πίνακας 41α: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων για την ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ανεξάρτητη Μεταβλη-
τή Περιγραφή Block Συντελεστής 

Παλιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 1 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού A 1.052,7150 429,6477 0,0342 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ 1,2079 0,1667 0,0000 
Q2 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα 

σε σχέση με κλάδο 
Δ -38,2130 8,7634 0,0014 

Α   58,3803 9,3745 0,0001 
Adj RSq 0,983088 
DW 1,733217 
S.E. of regression 1,611180 
Εξίσωση 2 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού A 2.533,0600 609,4263 0,0020 
Π1 ROE B -48,3145 18,6237 0,0268 
Q1 Αριθ. υπαλλήλων ανά κατ/μα Δ -3,5106 1,1790 0,0139 
Α    104,8949 29,1437 0,0049 
Adj RSq 0,948468 
DW 1,883426 
S.E. of regression 2,812439 
Εξίσωση 3 
S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού A 1.044,0750 463,7909 0,0481 
S2 Μερίδιο αγοράς χορηγήσεων A 2.223,8310 331,1179 0,0001 
Q2 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα 

σε σχέση με κλάδο 
Δ -19,3470 9,0047 0,0572 

Α    35,0116 9,4788 0,0042 
Adj RSq 0.980826 
DW 2.034730 
S.E. of regression 1.715568 

                                                 
13 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.3 
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Πίνακας 41β: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων για την ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Block Συντελεστής Πα-

λιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 4 
Π2 ROA B -539,2699 142,3758 0,0043 
Ε2 Οργανικά κέρδη ανα 

κατ/μα 
Γ 16,9077 6,4033 0,0269 

Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ 0,7332 0,1765 0,0025 
Q1 Αριθ. υπαλλήλων ανά 

κατ/μα 
Δ -3,0585 0,7315 0,0024 

Α    99,0234 17,6168 0,0003 
Adj RSq 0,980495 
DW 1,912733 
S.E. of regression 1,730273 
Εξίσωση 5 
S1 Μερίδιο αγοράς καταθέ-

σεων 
A 3040,2630 235,3647 0,0000 

Q2 Αριθ υπαλλήλων ανά 
Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 

Δ -50,6309 15,7039 0,0081 

Α    68,4813 16,2965 0,0015 
Adj RSq 0,937391 
DW 1,779176 
S.E. of regression 3,100032 
Εξίσωση 6 
Π2 ROA B -422,4799 133,6336 0,0101 
Ε5 Μερίδιο αγοράς καταθέ-

σεων 
Γ 0,6521 0,1344 0,0007 

Q1 Αριθ. υπαλλήλων ανά 
κατ/μα 

Δ -4,1817 0,8384 0,0005 

Α    123,2150 20,4746 0,0001 
Adj RSq 0,965607 
DW 1,780431 
S.E. of regression 2,297639 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι τα ανα-

μενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο  3 (πε-

ριγραφή μεθοδολογίας). Οι δείκτες μεγέθους, δηλ. τα μερίδια αγοράς Καταθέσεων, Χορηγή-

σεων, Ενεργητικού συσχετίζονται θετικά με τον αριθμό των Καταστημάτων της, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την αναπτυξιακή πορεία της Τράπεζας που εντοπίσθηκε στην προηγούμενη ανά-

λυσή μας με βάση χρηματοοικονομικούς δείκτες. Οι δείκτες παραγωγικότητας/ αποτελεσματι-

κότητας  (Οργανικά κέρδη, Χορηγήσεις και καταθέσεις ανά Κατ/μα) συσχετίζονται θετικά με 

τον αριθμό των Καταστημάτων της εν λόγω τράπεζας γεγονός που σημαίνει ότι βρίσκεται σε 

φάση έντονης ανοδικής πορείας των μεγεθών της με αποτέλεσμα η προσθήκη νέων καταστη-

μάτων να προσελκύει αναλογικά μεγαλύτερο όγκο εργασιών. Επιπλέον εύλογη είναι η αρνητι-

κή συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των Καταστημάτων και του δείκτη «μέσος αριθ. Προσωπι-

κού ανά κατ/μα » και δείκτης επάρκειας προσωπικού σε σχέση με τον κλάδο, καθώς η αύξηση 
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των δεικτών αυτών θα σημαίνει την δημιουργία μεγαλύτερων και πιο ολοκληρωμένων Μονά-

δων σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές και όχι έντονη διασπορά του δικτύου με μικρές και 

ευέλικτες Μονάδες. 

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φαινόμενο της μεταβολής του 

αριθμού των καταστημάτων μιας εμπορικής τράπεζας (ιδιωτικής μικρού μεγέθους στην συ-

γκεκριμένη περίπτωση) εξηγείται με τρόπο στατιστικά σημαντικό (επίπεδα 5% και 1% κατά 

περίπτωση) από τις μεταβολές συγκεκριμένων ανεξάρτητων μεταβλητών που θεωρητικά μπο-

ρούν να αντανακλούν τη στρατηγική της Διοίκησης μιας Τράπεζας. Επιπλέον η σχέση αυτή 

που διαπιστώθηκε ότι υφίσταται, έχει τέτοιας μορφής προβλεπτική αξία ώστε το υπόδειγμά 

μας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του αναμενόμενου συνολικού αριθμού 

καταστημάτων ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας στους τομείς όπου εντο-

πίσθηκε η εν λόγω σχέση.  

4.3.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Στην παρακάτω ανάλυση θα αναφερθούμε ειδικά για τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις 

6 γραμμικές πολλαπλές παλινδρομήσεις (δηλ. 6 εναλλακτικές μορφές της ίδιας εξίσωσης)  που 

έχουν εντοπισθεί παρουσιάζοντας βασικά και κρίσιμα στοιχεία και θα αξιολογήσουμε τα απο-

τελέσματα για τη συγκεκριμένη Τράπεζα. 

Ειδικότερα, με βάση το κριτήριο της πιστότερης εξήγησης του φαινομένου της μεταβολής του 

αριθμού των Καταστημάτων της Τρ. ΑΤΤΙΚΗΣ, κατατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά, τις 6 

εναλλακτικές παλινδρομήσεις με βάση τον διορθωμένο συντ/τή πολλαπλού προσδιορισμού 

(Adj. R sq.) στον παρακάτω Πίνακα 42 : 

Πίνακας 42: Κατάταξη των 6 παλινδρομήσεων με βάση τον διορθωμένο συντελεστή πολ-
λαπλού προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού 
προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Εναλλακτικές Μορφές της Εξίσωσης του Μοντέλου 
(6 παλινδρομήσεις) 

98,30% Εξίσωση 1: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, Χορηγήσεις ανά κατ/μα, Αριθμ. 
υπαλλήλων ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 

98,08% Εξίσωση 3: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, Μερίδιο Χορηγήσεων, Αριθμ. 
υπαλλήλων ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 

98,04% Εξίσωση 4: Χορηγήσεις ανά κατ/μα, ROΑ, Αριθ. υπαλλήλων ανά Κατ/μα, 
Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 

96,56% Εξίσωση 6: Καταθέσεις ανά Κατ/μα, ROΑ, Αριθ. υπαλλήλων ανά Κατ/μα, 
Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 

94,84% Εξίσωση 2: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, ROΕ, Αριθ. υπαλλήλων ανά 
Κατ/μα, Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 

93,74% Εξίσωση 5: Μερίδιο Καταθέσεων, Αριθ. υπαλλήλων ανά Κατ/μα, Οργανι-
κά κέρδη ανά Κατ/μα 
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Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι έξη εναλλακτικές μορφές της γενικής εξίσωσης του μοντέλου 

μας για την Τράπεζα Αττικής εμφανίζουν πολύ υψηλούς συντελεστές συσχέτισης (άνω του 

93%) και επομένως πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας ως προς την ερμηνεία της μεταβολής του 

αριθμού των Καταστημάτων της Τράπεζας. Ειδικότερα οι πρώτες τρείς (δηλ Εξίσωση 1, 3, 4) 

εμφανίζουν τιμές για το Adj. R sq. της τάξης του 98%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό.  

Συνεχίζοντας την ανάλυσή μας εξετάζουμε εκείνες τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εμφανί-

ζουν τις υψηλότερες τιμές στατιστικής σημαντικότητας (p values) και επομένως έχουν υψηλό-

τερο βαθμό συσχέτισης με τις μεταβολές του αριθμού των Καταστημάτων (εξαρτημένη μετα-

βλητή). 

Για τον λόγο αυτό, στον παρακάτω Πίνακα 43, παρουσιάζουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές 

που ερμηνεύουν κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο τις μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής 

(αριθμό καταστημάτων), κατατάσσοντάς τες σύμφωνα με την τιμή της p value (<5%). 

Πίνακας 43: Κατάταξη των ανεξάρτητων μεταβλητών με βάση τη στατιστική σημαντι-
κότητα (p value) 

A/A Συντ/της Στατιστ 
Σημαντικότητας Ανεξάρτητες Μεταβλητές Εναλλακτική 

Εξίσωση Νο. 
1 0,0000 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων  5 
2 0,0000 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  1 
3 0,0001 Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων  3 
4 0,0014 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο  1 
5 0,0020 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού  2 
6 0,0024 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα  4 
7 0,0025 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  1 
8 0,0043 ROA 4 
9 0,0007 Καταθέσεις ανά Κατ/μα  6 
10 0,0081 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο  1 
11 0,0101 ROA 6 
12 0,0139 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα  2 
13 0,0139 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα  6 
14 0,0268 ROE 2 
15 0,0269 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα  4 
16 0,0342 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού 4 
17 0,0481 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού  3 
18 0,0572 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο  3 

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μεταβλητών (8 στις 10) εντοπίζεται με 

στατιστικά σημαντική σχέση μικρότερη του 1%, ενώ δύο έχουν μεταξύ του 5%-1%, ενώ 

μία μόνο υπερβαίνει οριακά το 5% (5,72). 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση προκύπτει ότι για την εν λόγω Τράπεζα τα σημαντικό-

τερα ευρήματα είναι τα εξής:  
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• Φαίνεται πως παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ευαισθησία κυρίως στις μεταβλητές ποιοτικών 

χαρακτηριστικών (6) και μεγέθους (5) καθώς εντοπίζεται μεγαλύτερος αριθμός, απ’ ότι 

για τις μεταβλητές κερδοφορίας και παραγωγικότητας / αποτελεσματικότητας (από 3 για 

κάθε κατηγορία) 

• Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εντοπίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

είναι οι εξής:  

• από 3 φορές «μερίδιο ενεργητικού», «υπάλληλοι ανά κατάστημα» και δείκτης «ε-

πάρκειας προσωπικού» δηλ. αριθ προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με τον κλάδο  

• από 2 φορές «ROA», και «Χορηγήσεις ανά Κατ/μα»  

• Η παλινδρόμηση που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, με βάση το Adj RSq, 

(98,31%), το φαινόμενο της ανάπτυξης του δικτύου των καταστημάτων της ΑΤΤΙΚΗΣ εί-

ναι η Εξίσωση Νο. 1 με 3 ανεξάρτητες μεταβλητές: δείκτης «επάρκειας προσωπικού», 

«μερίδιο ενεργητικού», και «χορηγήσεις ανά Κατ/μα».  

• Εξίσου ικανοποιητικές τιμές σχετικά με την πιστή περιγραφή του φαινομένου (Adj. R 

sq. 98,08%), εμφανίζει και η εξίσωση Νο.3 με 3 ανεξάρτητες μεταβλητές μεγέθους και 

ποιοτικών χαρακτηριστικών («μερίδιο Ενεργητικού», «μερίδιο Χορηγήσεων» και δείκτη 

«επάρκειας προσωπικού» αντίστοιχα). Επισημαίνεται ότι η ίδια εξίσωση (Νο.3) είναι εκεί-

νη με την υψηλότερη προβλεπτική αξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγνωστι-

κών μας ελέγχων (βλ. Παράρτημα Νο. 3α) 

 Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αξία των ευρημάτων μας χρησιμοποιήσαμε τις 

έξη εξισώσεις που εντοπίσαμε για να προβλέψουμε τον αριθμό των Καταστημάτων που μας 

δίνει η κάθε εξίσωση και συγκρίναμε τις τιμές με τον πραγματικό αριθμό των Καταστημάτων, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 44: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του αριθμού των Καταστημάτων 
ανά εξίσωση 

 ΜΕΡΙΔ ΑΓΟΡ forecast 1 forecast02 forecast03 forecast04 forecast05 forecast06 

ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 Εξίσωση 2 Εξίσωση 3 Εξίσωση 4 Εξίσωση 5 Εξίσωση 6 

1990 21 21 20 20 20 22 21 
1991 22 22 26 22 24 24 24 
1992 24 24 24 23 23 26 23 
1993 25 26 25 25 25 27 25 
1994 26 28 28 29 29 29 30 
1995 29 30 28 30 30 30 30 
1996 32 29 31 29 31 27 31 
1997 34 33 32 34 32 32 32 
1998 37 36 34 38 36 33 35 
1999 38 39 40 39 38 38 36 
2000 49 48 52 48 48 50 49 
2001 50 50 52 51 50 52 54 
2002 53 52 48 51 52 47 51 
2003 58 59 57 59 60 60 58 
        

 
Adjusted  
R-squared 0,983088 0,948468 0,980826 0,980495 0,937391 0,965607 

 
 Akaike info cri-
terion 4,026767 5,140937 4,152322 4,206888 5,288111 4,736598 

 
 Schwarz crite-
rion 4,209355 5,323525 4,334909 4,435123 5,425052 4,919185 

 
S.E. of  
regression 1,611180 2,812439 1,715568 1,730273 3,100032 2,297639 

BRNCH = 58,38037 + 1052,715 ASSET + 1,207981 LOANPERBRNC - 38,21303 EMPLPERSECT 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,03  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ 92 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 30,00 ΚΑΤ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2003 58 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ EMPLPERSECT 0,90   ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ  34 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι εξισώσεις Νο. 1 και Νο. 3 είναι αυτές οι οποίες 

προβλέπουν με αρκετά καλή ακρίβεια των αριθμό των Καταστημάτων που θάπρεπε να έχει η 

εν λόγω Τράπεζα. 

Επιπλέον στον ίδιο πίνακα καταγράφεται, υπό τύπον παραδείγματος, ο εκτιμώμενος αριθμός 

Καταστημάτων που θα έπρεπε να έχει η εν λόγω Τράπεζα εφόσον κάνει χρήση της εξίσωσης 

Νο. 1 και θέσει τις ακόλουθες επιθυμητές τιμές στις ανεξάρτητες μεταβλητές: 

• Επιθυμητό μερίδιο Ενεργητικού      3% 

• Επιθυμητές Χορηγήσεις ανά Κατ/μα      30 (εκατ €) 

• Επιθυμητός δείκτης επάρκειας προσωπικού     0,90 

• ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ   92 
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Τα παραπάνω εμπειρικά ευρήματα αποκτούν μεγαλύτερη αξία στην περίπτωση που τεθεί θέμα 

πρακτικής αξιοποίησής τους, προκειμένου να προσεγγισθεί το θέμα του «επιθυμητού» αριθμού 

καταστημάτων για τη συγκεκριμένη Τράπεζα, με βάση τη μία ή την άλλη εξίσωση και σύμφω-

να με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που θα επιλέξει η εκάστοτε Διοίκηση ως αντιπροσωπευτικό-

τερες των στρατηγικών τους στόχων. 

Σημειώνεται τέλος ότι η ύπαρξη πολλών (έξη συγκεκριμένα) εξισώσεων που περιγράφουν το 

φαινόμενο, επιστημονικά είναι αποδεκτό καθώς όλες εμπίπτουν σε ένα γενικότερο υπόδειγμα 

εξίσωσης που αποτελεί και το διερευνούμενο μοντέλο (εξίσωση 3.1 και 3.2 για την περίπτωση 

μιας μεμονωμένης Τράπεζας). 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε με έναν εναλλακτικό τρόπο τη σχέση του δικτύου των Καταστη-

μάτων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εκφράζουν τη στρατηγική της Τράπεζας λαμβάνο-

ντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων (δηλ. αριθμός των 

Καταστημάτων της εν λόγω Τράπεζας προς το σύνολο των Καταστημάτων του κλάδου), αντί 

για τον απόλυτο αριθμό των Καταστημάτων της. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογήσουμε εάν 

διαφοροποιούνται τα ευρήματα της προηγούμενης (κλασσική) προσέγγισης και εάν προκύ-

πτουν πιο ενδιαφέροντα και πιο αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. 

Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία των ελαχίστων τερταγώνων καταλήξαμε σε μια (1) 

εξίσωση (πολλαπλή γραμμική παλλινδρόμηση) και στον παρακάτω πίνακα 45 παρουσιάζονται 

οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπίσθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχι-

στον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλητή που είναι το μερίδιο αγοράς των Κατα-

στημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας.  

Πίνακας 45: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές (ΤΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ)  
(Εξαρτημένη μεταβλητή – μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗ-
ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ    

ΜΕΓΕΘΟΣ 
   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

E6  Χορηγήσεις ανά υπάλληλο E1 Λειτ.ουργική Α-
ποτελ/τητα 

E7 Καταθέσεις 
ανά υπάλληλο 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ 

Q1 Μέσος αριθμός προσωπικού 
ανά κατάστημα 
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Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψε μία (1) πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση14 

τα χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 46: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων Τρ. ΑΤΤΙΚΗΣ   
(Εξαρτημένη μεταβλητή Μερίδιο αγοράς Κατ/των)  

Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 1 
Ε1 Λειτ αποτελ/τητα Γ 0,0141 0,0051 0,0229 
Ε6 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο Γ -0,0087 0,0032 0,0244 
Ε7 Καταθέσεις ανά υπάλληλο Γ 0,0061 0,0023 0,0259 
Q1 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα Δ -0,0025 0,0005 0,0004 
α   0,0581 0,0094 0,0002 
Adj RSq 0,907243 
DW 1,578897 
S.E. of regression 0,000990 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι τα ανα-

μενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3 (περι-

γραφή μεθοδολογίας), με εξαίρεση αυτό του δείκτη «καταθέσεις ανά  υπάλληλο» που είναι 

θετικό, γεγονός που ερμηνεύεται ότι στις Καταθέσεις υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο ανάπτυ-

ξης και αυτό οδηγεί σε επιπλέον αύξηση του μεριδίου αγοράς των Καταστημάτων. Σε αυτή 

την ερμηνεία συνηγορεί και η προηγηθείσα ανάλυση της Τράπεζας, όπου καταγράφεται ο 

προσανατολισμός της στην ανάπτυξη των χορηγήσεων ενώ τα μεγέθη των Καταθέσεων δεν 

έχουν αναπτυχθεί επαρκώς και σαφώς υπάρχουν σημαντικά περιθώρια. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αξία των ευρημάτων μας χρησιμοποιήσαμε την 

εξίσωση που εντοπίσαμε για να προβλέψουμε το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων και συ-

γκρίναμε τις τιμές με το πραγματικό μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα. 

                                                 
14 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα I, σελ 298 
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Πίνακας 47: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του μεριδίου αγοράς των Κατα-
στημάτων ΑΤΤΙΚΗΣ ανά εξίσωση 

 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ forecast01 
ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 
1990 0,01071 0,01080 
1991 0,01083 0,01170 
1992 0,01109 0,01089 
1993 0,01111 0,01069 
1994 0,01121 0,01266 
1995 0,01229 0,01327 
1996 0,01315 0,01294 
1997 0,01421 0,01281 
1998 0,01438 0,01379 
1999 0,01446 0,01358 
2000 0,02113 0,02055 
2001 0,01762 0,01826 
2002 0,01741 0,01683 
2003 0,01752 0,01829 
  Adjusted R-squared 0,90726 
  Akaike info criterion -10,72505 
   Schwarz criterion -10,49682 
  S.E. of regression 0,00099 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη εξίσωση παρουσιάζει πολύ υψηλή 

πιστότητα στην εξήγηση του φαινομένου της μεταβολής του μεριδίου αγοράς των Καταστημά-

των της Τράπεζας. Γίνεται όμως εμφανές ότι ο προσδιορισμός του «επιθυμητού» αριθμού Κα-

ταστημάτων γίνεται με έμμεσο τρόπο καθώς χρειάζεται πρώτα να προβλεφθεί ο συνολικός α-

ριθμός Καταστημάτων του τραπεζικού κλάδου.  

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα αναφορικά με αυτήν την ε-

ναλλακτική προσέγγιση: 

• Είναι εμφανής ο σημαντικά μικρότερος αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών που εντο-

πίσθηκαν με στατιστικά σημαντική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή (μερίδιο αγοράς 

καταστημάτων) 

• Εντοπίσθηκε μόνο μία (1) εξίσωση με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά το εύρος επιλο-

γής των  ανεξάρτητων μεταβλητών που αποτελούν έκφραση των στρατηγικών στόχων της 

Τράπεζας.  

• Δεν εντοπίσθηκαν μεταβλητές κερδοφορίας ούτε μεγέθους που να ερμηνεύουν το φαινόμε-

νο της διαμόρφωσης του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων 
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• Με βάση το διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού (Adj. Rsq.) η παλινδρό-

μηση που εντοπίσθηκε, επεξηγεί το φαινόμενο της διαμόρφωσης του μεριδίου αγοράς των 

καταστημάτων με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό πιστότητας (της τάξης του 90,7%).  

• Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσιάζουν υψηλό συντελεστή στατιστικής σημαντι-

κότητας (p<0,05) 

• Με βάση τους σχετικούς διαγνωστικούς ελέγχους (βλ. Παράρτημα Νο.3β), προκύπτει ότι η 

προβλεπτική αξία της παλινδρόμησης είναι σημαντική  

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι παρά τις ικανοποιητικές τιμές που έχουμε από τους σχετι-

κούς διαγνωστικούς ελέγχους που πραγματοποιήσαμε, η πρακτική αξία των ευρημάτων μας 

είναι περιορισμένη καθώς το εύρος των ανεξάρτητων μεταβλητών και των εναλλακτικών πα-

λινδρομήσεων είναι μικρό και η δυνατότητα προσδιορισμού του επιθυμητού αριθμού κατα-

στημάτων είναι μειωμένη, αφού συναρτάται με τον αριθμό των καταστημάτων του συνόλου 

του κλάδου, αριθμός που θα πρέπει προηγουμένως να προσδιορισθεί. Επομένως καταλήγουμε 

ότι, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με εξαρτημένη μεταβλητή των αριθμό των καταστημά-

των μας, οδηγούν σε ποιοτικά ανώτερα συμπεράσματα και επομένως προτείνουμε τη χρήση 

αυτής της μορφής και όχι την εναλλακτική που μόλις εξετάσαμε. 

4.4. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4Η : ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ -ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟ-

ΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

Ιδρύθηκε το 1937 ως Τράπεζα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) και εκτελούσε περιο-

ρισμένο αριθμό τραπεζικών εργασιών (προεξοφλήσεις μερισμάτων, ενυπόθηκα δάνεια, κατα-

θέσεις) με συγκεκριμένο πελατολόγιο (στρατιωτικούς και μερισματούχους) και μετονομάσθη-

κε σε ΓΕΝΙΚΗ Τράπεζα της Ελλάδος το 1966.  Η Τράπεζα την εποχή εκείνη διέθετε μόλις 7 

Καταστήματα (5 στο Ν. Αττικής, 1 στη Θεσσαλονίκη, 1 Πάτρα). Τον Ιανουάριο του 1985 έγι-

νε η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και έκτοτε ξεκινάει η πορεία της ως μια 

σύγχρονη Τράπεζα που δραστηριοποιείται στους κυριότερους τραπεζικούς τομείς. 

Χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας της είναι η ισχυρή συμμετοχή του ΜΤΣ με περίπου 68,8% 

και οι παραδοσιακοί πελατειακοί δεσμοί που έχει αναπτύξει με το προσωπικό των σωμάτων 

ασφαλείας (αστυνομία, πυροσβεστική, κ.α.) και των ενόπλων δυνάμεων (π.χ στρατό, αεροπο-

ρία, κ.α.). Όμως από τις αρχές της 10ετίας του 1990 τίθεται ως προτεραιότητα η ιδιωτικο-

ποίηση της Τράπεζας μέσω διαδοχικών μετοχοποιήσεων (π.χ. αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου 
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και πώληση μετοχών του ευρύτερου δημόσιου τομέα δηλ ΜΤΣ). Σταθμός στην πορεία της 

Τράπεζας είναι το έτος 1998 όπου μέσω 2 διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου πραγματοποιείται 

σημαντική αναδιάρθρωση της μετοχικής της σύνθεσης ως εξής: ΜΤΣ 35,5% Μετοχικό Ταμείο 

Αεροπορίας 4,11%, άλλα ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. χωροφυλακής) 9%, Όμιλος Interamerican 

10% με προοπτική αύξηση έως και 15%, λοιποί 41,4%. Μεταξύ των νέων μετόχων εκτός από 

τον Όμιλο Interamerican είναι και Αμοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού όπως της BCIA, της San 

Paolo, της Golman Sachs και της Bayerische. Η αποχώρηση του Ομίλου Interamerican από το 

Μετοχικό Κεφάλαιο της ΓΕΝΙΚΗΣ μετά από ένα χρόνο περίπου επαναφέρει στο προσκήνιο το 

θέμα της πώλησης ενός μεγάλου ποσοστού ακόμα και το θέμα της ανάληψης του μάνατζμεντ 

της Τράπεζας από ένα στρατηγικό επενδυτή του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού. Τα νήματα 

κινούνται από τον μεγαλύτερο μέτοχο (35,5%) της Τράπεζας το ΜΤΣ (μετοχικό Ταμείο Στρα-

τού) που επιθυμεί την ένταξη της Τράπεζας σε έναν ισχυρό Όμιλο (εσωτερικού ή εξωτερικού) 

είτε μέσω απευθείας πώληση πλειοψηφικού πακέτου και την παραχώρηση του μάνατζμεντ είτε 

με την επίτευξη ευρύτερης συνεργασίας σε επίπεδο δικτύων και προϊόντων που θα επικυρωθεί 

με ανταλλαγή μετοχικών ποσοστών.  

Στις αρχές του 2004 επικυρώνεται η συμφωνία για αρχική εξαγορά του 24% της ΓΕΝΙΚΗΣ 

από την Societe Generale (S.G) η οποία θα επεκταθεί τελικά στο 50% και στην ανάληψη του 

μάνατζμεντ της Τράπεζας από την Γαλλική Τράπεζα. Στόχος της Τράπεζας είναι η ανάπτυξη 

της διεθνούς λιανικής τραπεζικής καθώς παρόμοιες κινήσεις έχει κάνει στις γύρω Βαλκανικές 

χώρες και ευρύτερα στην Ν.Α. Ευρώπη. Αναφορικά με τη Γενική Τράπεζα υιοθετείται ένα μο-

ντέλο ανάπτυξης, με αιχμή τους τομείς του retail banking, private banking, corporate και in-

vestment banking, όπου η S.G διαθέτει μεγάλη διεθνή εμπειρία, όμως ο στόχος είναι η ΓΕΝΙ-

ΚΗ να αποτελέσει «μια ελληνική τράπεζα που θα είναι τράπεζα όλων των Ελλήνων»15 και θα 

αυξήσει το μερίδιό της άνω του 4%.   

Α.4.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (1990-2003)  

Στο μεγαλύτερο μέρος της 10ετίας του 1990 η εν λόγω Τράπεζα αναζητά στρατηγική κατεύ-

θυνση και έναν ισχυρό παίκτη της ελληνικής ή/και διεθνούς τραπεζικής αγοράς, που θα ανα-

λάβει, μέσω ιδιωτικοποίησης και το μάναντζμεντ της Τράπεζας αξιοποιώντας το σχετικά εκτε-

                                                 
15 Δηλώσεις του Δ/ντος Συμβούλου Jacques Tournebize Φεβρ. 2004 
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νές δίκτυό της και την όποια παραδοσιακή πελατεία της παρέμεινε από το Μετοχικό ταμείο 

Στρατού (ΜΤΣ). 

Αναφορικά με το μέγεθός της η Τράπεζα αυτή ήταν και παρέμεινε μικρού μεγέθους τόσο σε 

δίκτυο όσο και στις εργασίες που προσέλκυσε σύμφωνα με τα στοιχεία της ερευνάς μας που 

παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 48.1, Διάγραμμα 24.1). 

Πίνακας 48.1.:Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡ-
ΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ 0,0142 0,0160 0,0130 0,0107 0,0160 0,90% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 0,0208 0,0222 0,0162 0,0124 0,0222 0,50% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 0,0160 0,0249 0,0179 0,0134 0,0249 3,50% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ (στο σύνολο Κλά-
δου) 

0,0398 0,0329 0,0369 0,0329 0,0399 -1,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48 , σελ 319 

Η εξέλιξη των μεριδίων αγοράς αποκαλύπτει μια μικτή εικόνα με βάση το πρόσημο της μετα-

βολής τους, αλλά και τα ποσοστά σωρευτικής μεταβολής. Ουσιαστικά το μερίδιο αγοράς των 

καταθέσεών της παραμένει στάσιμο καθώς εμφανίζει οριακή σωρευτική αύξηση της τάξης του 

7% και καταλήγει να κατέχει μόλις το 2,22% της αγοράς το 2003 (2,08% το 1990). Παρόμοια 

είναι η εικόνα για το μερίδιο αγοράς του Ενεργητικού της Τράπεζας (1,6% το 2003) που δεί-

χνει σε τι ποσοστό συμμετέχει στη διαμόρφωση του τραπεζικού κλαδου και το οποίο σημείω-

σε μια οριακή σωρευτική αύξηση της τάξης του 12%. Στα πλαίσια αυτά μπορούμε να θεωρή-

σουμε ως σχετικά ικανοποιητική την εξέλιξη του μεριδίου αγοράς των Χορηγήσεων (2,5% το 

2003) που αυξήθηκε σωρευτικά κατά 56% και παρουσίασε μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 

3,50%. Αντίθετα το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων της μειώθηκε από το 3,98% το 1990 

σε 3,29% το 2003 εμφανίζοντας σωρευτική μείωση της τάξης του 17%, όπως φαίνεται στο πα-

ρακάτω διάγραμμα 24.1 . 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.1: Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Είναι εμφανές ότι σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο το μερίδιο του αριθμού των Καταστημάτων 

της, αν και ακολουθεί πτωτική πορεία, είναι υψηλότερο του μεριδίου των εργασιών της, γεγο-

νός που σημαίνει ότι το δίκτυο των καταστημάτων υποαποδίδει καθώς δεν προσελκύει τουλά-

χιστον ίσο μερίδιο εργασιών. Από το διάγραμμα προκύπτει ότι την τελευταία 3ετία 2000-2003 

η αύξηση των εργασιών είναι έντονα ανοδική με αποτέλεσμα να τείνει να πλησιάσει το μερίδιο 

αγοράς των καταστημάτων της.  

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο τα καταστήματα και το προσωπικό της Γενικής Τράπεζας εμ-

φάνισαν σωρευτική αύξηση της τάξης των 40% και 28% αντίστοιχα, ενώ η σχετική αύξηση 

για τον κλάδο είναι της τάξης των 53% και 44%. Σε ότι αφορά τα Καταστήματα είναι φανερό 

ότι η Τράπεζα προσπαθεί να ορθολογικοποιήσει το δίκτυό της καθώς ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

αύξησης είναι μόλις 2,60% έναντι 3,30% που ισχύει για τον κλάδο.  

Πίνακας 48.2:Διαχρονική εξέλιξη αριθ. καταστημάτων ΓΕΝΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 78 109 91 78 109 2,60% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 2168 3311 2.506 2.168 3.311 3,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48, σελ 319  
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Πίνακας 48.3:Διαχρονική εξέλιξη αριθ. Προσωπικού ΓΕΝΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗΣ 1.594 2.046 1.827 1.594 2.046 1,90% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 41.512 59.854 52.906 41.512 59.854 2,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48 σελ 319 

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι η Γενική Τράπεζα, σε σχέση με τον κλάδο, δεν ανα-

πτύχθηκε με αντίστοιχους ρυθμούς καθώς δεν ενίσχυσε αναλόγως το προσωπικό της και το 

δίκτυό της, όπως φαίνεται και στα σχετικά Διαγράμματα 24.2. και 24.3.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.2: Εξέλιξη αριθμού Καταστημάτων ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.3: Εξέλιξη αριθμού προσωπικού ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 
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Σχετικά με τη μεταβολή του αριθμού προσωπικού ανά κατάστημα παρατηρείται μια ελαφρά 

πτωτική τάση για όλη την περίοδο που ακολουθεί την εξέλιξη στον κλάδο, όπως φαίνεται πα-

ρακάτω.  

Πίνακας 48.4:Διαχρονική εξέλιξη αριθμού Προσωπικού ανά Κατάστημα ΓΕΝΙΚΗΣ & 
κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ ΚΑΤΜΑ ΓΕΝΙ-
ΚΗΣ 20 19 20 19 21 -0,60% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 
(ΚΛΑΔΟΣ) 19 18 21 18 24 -0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48 , σελ 319 

Σημειώνεται ότι η πτωτική τάση είναι παρόμοια με αυτή του συνόλου του κλάδου καθώς η 

σωρευτική μείωση για την Γενική φθάνει τα 8,1% έναντι 5,6% στο σύνολο του κλάδου και οι 

μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μείωσης είναι αντίστοιχοι (-0,60% και –0,40%).  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.4: Αριθμός προσωπικού ανά Κατ/μα ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Το σχετικό Διάγραμμα 24.4 επιβεβαιώνει τα παραπάνω και καταδεικνύει την προσπάθεια ορ-

θολογικότερης κατανομής των πόρων της Τράπεζας και αύξησης της αποτελεσματικότητάς 

της μέσα από μια συγκρατημένη αύξηση του αριθμού των καταστημάτων και του προσωπικού 

της Τράπεζας.  

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η Γενική Τράπεζα δεν κατάφερε να συμμετέχει ισομερώς στην 

ραγδαία ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου, όπως προκύπτει από ένα ακόμα στοιχείο που είναι 

η εξέλιξη των λειτουργικών της εσόδων. Ενδεικτικό των παραπάνω είναι η διαπίστωση ότι η 

συμμετοχή της Γενικής στο διαμορφούμενο συνολικό ποσό λειτουργικών εσόδων του κλάδου, 

μειώνεται από το 2,9% το 1995 στο 2,2% το 2003. Η συγκριτική διαχρονική εξέλιξη των σχε-
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τικών μεγεθών της Γενικής και του κλάδου που παρουσιάζεται παρακάτω (Πίνακες 48.5, Δια-

γράμματα 24.5 & 24.6.), αποτυπώνει με σαφήνεια την κατάσταση.    

Πίνακας 48.5:Διαχρονική εξέλιξη λειτουργικών εσόδων, εξόδων & αποτελεσματικότητας 
ΓΕΝΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕ-
ΝΙΚΗΣ 33,64 168,75 83,48 33,64 168,75 13,20% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕ-
ΝΙΚΗΣ 28,42 161,42 78,19 28,42 161,42 14,30% 

ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ * 2.347,28 7.816,93 5.062,15 2.347,28 7.816,93 9,70% 

ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ * 1.979,61 6.952,23 3.943,44 1.979,61 6.952,23 10,10% 

ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
(ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 0,84 0,96 0,92 0,71 1,19 1,00% 

ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ * (ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / 
ΕΣΟΔΑ) 

0,84 0,89 0,79 0,62 0,96 0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48, σελ 319 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Σύμφωνα με τα στοιχεία μας προκύπτει ότι η Τράπεζα δεν κατάφερε να αυξήσει τα λειτουργι-

κά της έσοδα με εντονότερους ρυθμούς από τα αντίστοιχα του κλάδου, αλλά ούτε και από τα 

λειτουργικά της έξοδα. Ειδικότερα, τα λειτουργικά της έσοδα για την περίοδο 1995-2003 πα-

ρουσίασαν σωρευτική αύξηση της τάξης του 149% έναντι 233% που ήταν για τον κλάδο. Κα-

τά την ίδια περίοδο τα λειτουργικά της έξοδα αυξήθηκαν κατά 235% αντανακλώντας την αδυ-

ναμία περιορισμού του λειτουργικού κόστους και της ορθολογικότερης χρήσης του δικτύου 

των Καταστημάτων της, παρά τις πολύ συντηρητικές κινήσεις στην αύξηση του δικτύου και 

του προσωπικού.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.5: Εξέλιξη Λειτουργικής Αποτελ/τητας ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.6: Εξέλιξη Λειτουργικών Εσόδων & Εξόδων ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Επιπλέον ο υψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των εξόδων 14,30% έναντι 13,20% 

που ίσχυσε για τα έσοδα είχε σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση του δείκτη λειτουργικής αποτε-

λεσματικότητας όπως φαίνεται στο Διάγραμμα.24.5  

Από τα στοιχεία της ερευνάς μας προκύπτει ότι την περίοδο 1995-2003, ο δείκτης λειτουργι-

κής αποτελεσματικότητας της Γενικής Τράπεζας επιδεινώθηκε σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθ-
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μό από αυτόν του μ.ο του κλάδο, καθώς αυξήθηκε κατά 34%, έναντι 5,2% για τον κλάδο, γε-

γονός που συνιστά σαφή αρνητική εξέλιξη. 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί είναι η συγκριτική διαχρο-

νική εξέλιξη των βασικών εργασιών της (Καταθέσεις, Χορηγήσεις) και των δεικτών καταθέ-

σεις και χορηγήσεις ανά υπάλληλο, που παρουσιάζονται παρακάτω. 

Πίνακας 48.6:Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ΓΕΝΙΚΗΣ & κλάδου 
(1990-2003) 

Ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ) 

607,22 2.656,36 1256,57 607,22 2656,36 12,00% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕ-
ΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 29.250,27 119.728,40 77.925,12 29.250,27 136.227,50 11,50% 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ 
ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ) 

295,44 2.392,98 857,44 295,44 2392,98 17,50% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕ-
ΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 18.455,84 95.948,33 44.490,36 18.355,23 95.948,33 13,50% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  

0,49 0,90 0,62 0,48 0,90 4,90% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ  

0,63 0,80 0,55 0,44 0,80 1,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48, σελ 319  

Είναι προφανές ότι τα μεγέθη εργασιών (Καταθέσεις, Χορηγήσεις) της Γενικής Τράπεζας εξα-

κολουθούν και είναι μικρά όμως διακρίνεται μια ιδιαίτερα έντονη δυναμική από το 1995 και 

μετά (βλ. Διάγραμμα 24.7) αναφορικά με τους ρυθμούς αύξησης των εργασιών, ιδιαίτερα των 

Χορηγήσεων. Αναφορικά με τις Καταθέσεις, η σωρευτική αύξηση της περιόδου είναι της τά-

ξης του 337,5%  και για τις Χορηγήσεις είναι 710%, ενώ για το σύνολο του κλάδου τα αντί-

στοιχα. ποσοστά σωρευτικής αύξησης είναι της τάξης του 309% και 420%. Ειδικότερα για τις 

Χορηγήσεις η εξέλιξη των μεγεθών της Γενικής Τρ. είναι πολύ καλύτερη καθώς ο μέσος ετή-

σιος ρυθμός αύξησης είναι της τάξης του 17,5% έναντι 13,50% για τον κλάδο. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.7: Εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Όμως παρά την υψηλότερη ποσοστιαία μεταβολή των εργασιών της, η Γενική δεν έχει ενεργο-

ποιήσει επαρκώς το δίκτυό της με αποτέλεσμα να υποαποδίδει σε σχέση με τον κλάδο, όπως 

φαίνεται παρακάτω. 

Πίνακας 48.7: Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ανά υπάλληλο ΓΕΝΙΚΗΣ 
& κλάδου (1990-2003) 

ποσά σε εκατ € 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,381 1,298 0,668 0,370 1,298 10,00% 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,705 2,000 1,427 0,705 2,303 8,40% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,185 1,170 0,449 0,185 1,170 15,20% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,445 1,603 0,810 0,422 1,603 10,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48, σελ 319 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.8: Εξέλιξη καταθέσεων & Χορηγήσεων ανά υπάλληλο (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

 Οι δείκτες «Καταθέσεις και Χορηγήσεις ανά υπάλληλο» της Γενικής υστερούν σημαντικά έ-

ναντι των αντίστοιχων του κλάδου για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Για τις Καταθέσεις ο μ.ο 

της περιόδου για την Γενική ανέρχεται μόλις σε 0,668 εκατ € ανά υπάλληλο, έναντι 1,427 εκατ 

€ για τον μ.ο του κλάδου. Για δε τις Χορηγήσεις ο μ.ο φθάνει μόλις τα 0,449 εκατ € ανά υπάλ-

ληλο, έναντι του 0,810 εκατ € για τον μ.ο. του κλάδου. Όμως στα θετικά καταγράφεται ο ση-

μαντικά υψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των εν λόγω μεγεθών, όπως φαίνεται 

στον Πίνακα 48.7.  

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η αύξηση των μεγεθών των Χορηγουμένων κεφα-

λαίων της Γενικής, είναι αναλογικά υψηλότερη από αυτή των αντλουμένων κεφαλαίων, γεγο-

νός που επιδρά ευεργετικά στη διαμόρφωση του δείκτη Χορηγήσεις προς Καταθέσεις. Σύμφω-

να με τα στοιχεία μας ο μ.ο του εν λόγω δείκτη για την Γενική είναι 0,62 έναντι 0,55 για το 

σύνολο του κλάδου, σημειώνοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 85% έναντι μόλις 27% 

για το σύνολο του κλάδου, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα Α.24.9.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.9: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Ο εν λόγω υψηλότερος δείκτης σημαίνει ότι η Γενική Τράπεζα διαθέτει αυξημένες ικανότητες 

στη διοχέτευση των αντλουμένων κεφαλαίων σε χορηγητικές χρήσεις και θα αναμέναμε θετική 

επίδραση στην αποδοτικότητα και στην κερδοφορία της, τομείς που διερευνούνται παρακάτω. 

Πίνακας 48.8: Διαχρονική εξέλιξη ROE & ROA ΓΕΝΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ (ROE) 0,2828 0,0375 0,1487 -0,1514 0,4599 -14,40% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕ-
ΝΙΚΗΣ (ROA) 0,0083 0,0023 0,0063 -0,0098 0,0204 -9,40% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ* (ROE) 0,1418 0,1455 0,1427 0,0586 0,2527 0,20% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ*  (ROA) 0,0063 0,0087 0,0095 0,0025 0,0238 2,50% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48, σελ 319  
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Σύμφωνα όμως με τα στοιχεία της έρευνάς μας αυτό δεν επιβεβαιώνεται καθώς η Τράπεζα υ-

στερεί σε απόδοση έναντι του μ.ο του κλάδου, ιδιαίτερα μετά το 1999, γεγονός που μπορεί να 

σημαίνει ότι η πιστωτική επέκταση γίνεται σε βάρος της κερδοφορίας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.10: Δείκτης Απόδοσης Ενεργητικού ROA ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι και οι δύο δείκτες ROE & ROA της Γενικής παρουσιάζουν παρόμοια 

μεταβολή για την εξεταζόμενη περίοδο, με ραγδαία επιδείνωση την τελευταία 3ετία. Ιδιαίτερα 

σημειώνεται ότι οι μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μείωσης είναι της τάξης του –14,40% και –9,40% για 

τους δείκτες ROE και ROA, τη στιγμή που για το σύνολο του κλάδου σημειώνονται θετικές 

επιδόσεις ( 0,20% και 2,50% μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης για τους εν λόγω δείκτες).  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.11: Δείκτης Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ROE ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Ένας άλλος δείκτης σχετικός με την κερδοφορία είναι ο δείκτης «Οργανικά Κέρδη ανά υπάλ-

ληλο», όπου και εδώ παρουσιάζεται η υστέρηση της Τράπεζας έναντι του κλάδου.  
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Πίνακας 48.9: Διαχρονική εξέλιξη οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο ΓΕΝΙΚΗΣ & κλάδου 
(1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,003 0,003 0,003 -0,012 0,016 6,80% 

ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ * 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ (εκατ. €) 0,007 0,014 0,020 0,002 0,041 0,70% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48, σελ 319  
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.12: Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Από τα στοιχεία της έρευνάς μας επιβαβαιώνονται οι προηγούμενες επισημάνσεις καθώς ο εν 

λόγω δείκτης αποκαλύπτει χαμηλές επιδόσεις στην ικανότητα παραγωγής οργανικών κερδών, 

σε σχέση με τον κλάδο. Στα θετικά όμως καταγράφεται ο σαφώς υψηλότερος μέσος ετήσιος 

ρυθμός αύξησης των οργανικών κερδών ανά υπάλληλο που είναι της τάξης του 6,80%. 

Παρακάτω εξετάζεται η εξέλιξη του δείκτη Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις της Γενικής και 

του κλάδου που αποκαλύπτει το ποσό των κερδών που αντιστοιχούν σε κάθε € που προσελκύ-

εται για κατάθεση.  

Πίνακας 48.10: Διαχρονική εξέλιξη Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις ΓΕΝΙΚΗΣ & κλά-
δου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(ΓΕΝΙΚΗΣ) 0,009 0,003 0,008 -0,012 0,026 -0,80% 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΛΑΔΟΣ)* 0,009 0,015 0,014 0,004 0,033 0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48, σελ 319  
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία μας ο δείκτης αυτός αποκαλύπτει μια έντονη μεταβλητότητα και πα-

ράλληλα μια σημαντική διαχρονική υστέρηση σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του κλάδου, 

όπως επιβεβαιώνεται και από τη διαφορά στους μέσους ετήσιους ρυθμούς μεταβολής, που για 

την Γενική Τρ. είναι αρνητικοί. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.13: Δείκτης Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΘ. ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ & ΚΛΑΔΟΥ (1990-2003)
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Τέλος είναι σημαντικό να εξετασθεί η πορεία ενός ακόμα δείκτη, του συντελεστή φερεγγυότη-

τας, που καταδεικνύει τι ποσοστό του Ενεργητικού της Γενικής Τρ. και του κλάδου χρηματο-

δοτείται από τα Ίδια Κεφάλαια.  

Πίνακας 48.11: Διαχρονική εξέλιξη Συντελεστή Φερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗΣ & κλάδου 
(1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος ρυθ-
μός μεταβολής 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ΓΕΝΙΚΗΣ) 0,029 0,061 0,053 0,029 0,104 5,80% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ΚΛΑΔΟΣ)* 0,045 0,060 0,061 0,040 0,094 2,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 48, σελ 319  
*Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας της Τράπεζας κινείται σε παρόμοια επίπεδα με αυτόν του κλά-

δου, καθώς ο Μ.Ο. του δείκτη για την Γενική και τον κλάδο είναι αντίστοιχα 0,053 και 0,061. 

Παρατηρείται δε σε ορισμένες περιπτώσεις σημαντική αύξηση του συντ/τη φερεγγυότητας για 

την Τράπεζα, γεγονός που αποδίδεται στις αυξήσεις κεφαλαίου στις οποίες προέβη κατά και-

ρούς, με αποτέλεσμα ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του δείκτη να είναι υψηλότερος του 

αντίστοιχου του κλάδου.  
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 24.14: Εξέλιξη Συντ/τη Φερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗΣ (1990-2003) 

(Ιδια Κεφάλαια / Ενεργητικό) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 48, σελ 319 

Από τη συγκριτική και διαχρονική εξέταση των μεγεθών και των δεικτών της Γενικής Τράπε-

ζας για την περίοδο 1990-2003, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

• Το δίκτυό της υποαποδίδει, καθώς τα προσελκυόμενα μερίδια εργασιών υπολείπονται αι-

σθητά του μεριδίου αγοράς των Καταστημάτων της 

• Σε κανέναν από τους δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας η Τράπεζα δεν ξε-

περνάει τους αντίστοιχους δείκτες του μ.ο του κλάδου. 

• Τα λειτουργικά της έξοδα έχουν υπερκεράσει σε μέσους ετήσιους ρυθμούς αύξησης τα α-

ντίστοιχα έσοδα, με αρνητικές επιπτώσεις στους δείκτες αποτελεσματικότητας. 

• Παρατηρείται μια σχετική βελτίωση της εν γένει εικόνας από το 1997 και μετά, καθώς 

προσελκύονται μεγαλύτεροι όγκοι εργασιών συνολικά αλλά και ανά συντελεστή παραγω-

γής (π.χ. υπάλληλο). 

• Στα θετικά καταγράφεται ότι ο δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις είναι υψηλότερος του 

αντίστοιχου του κλάδου, αντανακλώντας την ικανότητά της να διοχετεύει σε χορηγητικές 

χρήσεις τα ανλούμενα κεφάλαιά της. Όμως φαίνεται ότι η πιστωτική επέκταση έγινε σε 

βάρος της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας. 

• Πρωταρχικό θέμα για την Τράπεζα ήταν σε όλο το εξεταζόμενο διάστημα η ιδωτικοποίησή 

της και η ανάληψη του μάναντζμεντ από έναν σοβαρό εγχώριο ή διεθνή παίκτη της αγορά 

που θα ήταν σε θέση να αξιοποιήσει το αρκετά εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων και το 

έμπειρο αλλά χαμηλής παραγωγικότητας προσωπικό.  
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4.4.2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1990-

2003)  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για 

την ανάπτυξη του οικονομετρικού μας υποδείγματος και οι τιμές τους στην αρχή (1990) και 

στο τέλος των παρατηρήσεων (2003). 

Πίνακας 49: Ανεξάρτητες μεταβλητές ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές Σύμβολο ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 1990 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (Κατηγορία Α) 
Μερίδιο Καταθέσεων  S1 2,21% 2,07% 
Μερίδιο Χορηγήσεων  S2 2,49% 1,60% 
Μερίδιο Ενεργητικού  S3 1,60% 1,42% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (Κατηγορία Β) 
Αποδοτ/τα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Π1 3,70% 28,30% 
Αποδοτ/τα Ενεργητικού (ROA) Π2 0,20% 0,80% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Κατηγορία Γ) 
Λειτουργ. Αποτελεσματικότητα  Ε1 95,70% 84,50% 
Οργανικά Κέρδη ανά κατάστημα εκατ€  Ε2 0,067 0,067 
Οργανικά Κέρδη ανά υπάλλ εκατ€ Ε3 0,0035 0,0032 
Χορηγήσεις ανά κατάστημα εκατ€   Ε4 21,95 3,79 
Καταθέσεις ανά Κατάστημα εκατ€ Ε5 24,37 7,78 
Χορηγήσεις ανά υπάλληλο εκατ€  Ε6 1,17 0,19 
Καταθέσεις ανά υπάλληλο εκατ€ Ε7 1,30 0,38 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Κατηγορία Δ) 
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα  Q1 19 20 
Δείκτης επάρκειας προσωπικού (σύγκριση με Κλά-
δο)  Q2 1,01 0,96 

Χορηγήσεις Προς Καταθέσεις  Q3 90,10% 48,70% 
ΠΗΓΗ: Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Τραπεζών 

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα εξής συμπεράσματα για την πορεία της Τράπεζας και 

τα χαρακτηριστικά της κατά την εξεταζόμενη περίοδο:  

• Η Γενική στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (1990-2003) δεν κατάφερε να επωφε-

ληθεί πλήρως από τις ραγδαίες ανακατατάξεις που συνέβησαν στην ελληνική τραπεζική 

αγορά και εξακολουθεί και παραμένει μικρή σε μέγεθος και σε όγκους εργασιών, σε σχέση 

με το σύνολο του κλάδου  

• Παρόλα αυτά κατάφερε να ενεργοποιήσει και να αξιοποιήσει το υφιστάμενο δίκτυό της 

καθώς οι βασικές της εργασίες (Χορηγήσεις, Καταθέσεις), αυξήθηκαν με ιδιαίτερα έντο-

νους ρυθμούς ανώτερους του μέσου όρου του κλάδου. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 211

• Το δίκτυο των καταστημάτων της αυξήθηκε από 78 σε 109 Καταστήματα, όμως η αύξηση 

αυτή δεν ήταν ανάλογη της ανάπτυξης που είχε συνολικά ο κλάδος και έτσι το μερίδιο α-

γοράς της (σε καταστήματα) μειώθηκε από 3,98% το 1990σε 3,29%το 2003. 

•  Το αποτέλεσμα ήταν, παρά την πτώση του μεριδίου αγοράς των Καταστημάτων της, να 

αυξήσει τα μερίδια καταθέσεων και χορηγήσεων κατά 7% και 56% αντίστοιχα. 

• Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλη τη διάρκεια της περιόδου η Τράπεζα υποαποδίδει καθώς 

το μερίδιο αγοράς των εργασιών της (καταθέσεις και χορηγήσεις) σαφώς υπολείπεται του 

μεριδίου αγοράς του δικτύου, υποδηλώνοντας ότι δεν αξιοποιούνται επαρκώς οι διαθέσιμοι 

πόροι. 

• Οι δείκτες αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων και του Ενεργητικού έχουν χειροτερέψει, 

ίσως λόγω των διαχρονικών αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και λόγω της αύξησης της α-

ξίας των στοιχείων του Ενεργητικού, που δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη θετική επίδρα-

ση στα οικονομικά της αποτελέσματα. 

• Η εξέλιξη των δεικτών αποτελεσματικότητας είναι απογοητευτική καθώς στη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου ο δείκτης λειτ. Έξοδα προς λειτ. Έσοδα επιδεινώθηκε και είναι ι-

διαίτερα υψηλός 95,7%, γεγονός που καταδεικνύει τη μη αποτελεσματική λειτουργία της 

Τράπεζας   

• Επιπλέον οι δείκτες των οργανικών κερδών ανά κατάστημα και ανά υπάλληλοι, υπολείπο-

νται των αντίστοιχων του μέσου όρου του κλάδου και εμφανίζουν σταδιακή επιδείνωση 

μετά το 1999..  

• Σημαντική άνοδος έχει καταγραφεί στους δείκτες παραγωγικότητας καθώς οι δείκτες χο-

ρηγήσεις και καταθέσεις ανά κατάστημα υπερ 4πλασιάστηκαν και υπερ 2πλασιάστηκαν 

αντίστοιχα. Παρατηρείται επιπλέον, μια βελτίωση της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυνα-

μικού, σχετικά με τις χορηγήσεις καθώς οι χορηγήσεις ανά υπάλληλο έχουν υπερ 

5πλασιαστεί για την ίδια περίοδο. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει μια σαφή έντονη δραστη-

ριοποίηση στην αξιοποίηση των καταθετικών κεφαλαίων με τη χορήγηση δανείων, όπως 

μας επιβεβαιώνει και ο δείκτης χορηγήσεις προς καταθέσεις που από το 48,7% (1990) α-

νήλθε στο 90,1% (2003). 

• Σχετικά με το μέσο αριθμό προσωπικού ανά Κατάστημα παρατηρείται μια μείωση, από 20 

σε 19 υπαλλήλους, όμως η μείωση αυτή δεν ήταν αντίστοιχη της τάσης που επικρατούσε 

στον κλάδο και έτσι ο δείκτης επάρκειας προσωπικού επιδεινώθηκε, καθώς από το 0,96 

(1990) ανήλθε στο 1,01 (2003). 
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Συνοπτικά θα λέγαμε ότι κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Γενική Τράπεζα υστερεί σε αρκετά 

σημεία έναντι του μέσου όρου του κλάδου και φανερώνει μια Τράπεζα η οποία βρίσκεται σε 

ένα σταυροδρόμι στρατηγικών αλλαγών, όπως είναι η πορεία της προς την ιδιωτικοποίηση, 

που όμως συνοδεύτηκαν από συνεχείς αλλαγές στη διοικητική της πυραμίδα με αποτέλεσμα να 

μη μπορέσει να αναπτυχθεί όσο της επέτρεπαν οι ιδιαίτερα θετικές συγκυρίες στην ελληνική 

τραπεζική αγορά της περιόδου εκείνης.   

Στον παρακάτω πίνακα 50 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπί-

σθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλη-

τή που είναι ο αριθμός των καταστημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας. 

Πίνακας 50: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές ανά κατηγορία για την 
ΓΕΝΙΚΗ 

(Εξαρτημένη μεταβλητή – Αριθμός Καταστημάτων) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ    
ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς κα-

ταθέσεων 
Μερίδιο αγοράς χορη-
γήσεων 

Μερίδιο αγοράς ε-
νεργητικού 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Χορηγήσεις ανά κα-
τάστημα 

Καταθέσεις ανά Κατά-
στημα 

 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-
ΚΑ 

Μέσος αριθμός προ-
σωπικού ανά κατά-
στημα 

Δείκτης επάρκειας 
προσωπικού σε σχέση 
με κλάδο 

Χορηγήσεις προς 
Καταθέσεις 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ανάλυσή μας δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη στατιστικά ση-

μαντικής σχέσης (<5%) με τις ανεξάρτητες μεταβλητές της κερδοφορίας δηλ. ROE, ROA. Πι-

θανή εξήγηση για τη συγκεκριμένη Τράπεζα ίσως να αποτελεί το γεγονός ότι οι δείκτες αυτοί 

παρουσίαζαν μεγάλες και απότομες μεταπτώσεις λόγω διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου, ανα-

προσαρμογής της αξίας των παγίων και καταγραφής εκτάκτων ζημιών, λόγω αυξημένων προ-

βλέψεων για επισφαλή δάνεια.  ΄Ένα άλλο σημείο άξιο προσοχής είναι ότι για πρώτη φορά ο 

δείκτης «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» συσχετίζεται με τον αριθμό των Καταστημάτων μιας 

συγκεκριμένης Τράπεζας (Γενική εν προκειμένω) αντανακλώντας την πολιτική της Τράπεζας 

για έμφαση στις χρηματοδοτήσεις.  
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Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψαν οι εξής πέντε (5) πολλαπλές γραμμικές 

παλινδρομήσεις16, που είναι εξισώσεις της μορφής 3.2 του μαθηματικού μας υποδείγματος, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 51α: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων για την ΓΕΝΙΚΗ  
Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής Πα-

λιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 1 
S3 Μερίδιο Ενεργητικού A -2609,278 706,787 0,0042 
Q1 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα Δ -2,461 1,179 0,0635 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ 1,509 0,153 0,0000 
α   160,647 27,997 0,0002 
Adj RSq 0,902069 
DW 1,568247 
S.E. of re-
gression 

2,571064 

Εξίσωση 2 
S1 Μερίδιο Καταθέσεων  A -565,674 265,150 0,0587 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ 1,721 0,205 0,0000 
Q2 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα 

σε σχέση με κλάδο 
Δ -61,183 23,442 0,0260 

α    141,953 20,842 0,0000 
Adj RSq 0,891552 
DW 0,946101 
S.E. of re-
gression 

2,705600 

Εξίσωση 3 
S2 Μερίδιο χορηγήσεων A -1895,111 313,202 0,0002 
Ε5 Καταθέσεις ανά Κατ/μα  Γ 0,387 0,172 0,0515 
Q1 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα Δ -3,867 0,869 0,0016 
Q3 Χορηγήσεις προς καταθέσεις Γ 73,686 9,728 0,0000 
α    151,819 19,619 0,0000 
Adj RSq 0,956098 
DW 2,110328 
S.E. of re-
gression 

1,721456 

Πίνακας 51β: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων για την ΓΕΝΙΚΗ  
Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής Πα-

λιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 4 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ 1,834 0,195 0,0000 
Q1 Αριθ υπαλλήλων ανά 

Κατ/μα 
Δ -51,825 21,771 0,0386 

S3 Μερίδιο Ενεργητικού A -1806,603 655,919 0,0203 
α    146,492 19,161 0,0000 
Adj RSq 0,910266 
DW 1,233247 
S,E, of regression 2,461106 
Εξίσωση 5 

                                                 
16 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.4α 
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Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ 1,430 0,278 0,0006 
Q2 Αριθ υπαλλήλων ανά 

Κατ/μα σε σχέση με κλά-
δο 

Δ 
-47,302 16,706 0,0197 

α    123,978 14,592 0,0000 
AR(1)* 0,701028 * εισαγωγή του όρου ar(-1) στην αρχική εξίσωση για επίλυ-

ση του προβλήματος αυτοσυσχέτισης   
Adj RSq 0,917831 
DW 1,115751 
S.E. of regression 2,203729 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι τα ανα-

μενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3 (περι-

γραφή μεθοδολογίας). Όμως, εξαίρεση αποτελούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές μεγέθους και 

ειδικότερα τα μερίδια αγοράς καταθέσεων, χορηγήσεων και ενεργητικού τα οποία εμφανίζο-

νται με αρνητικό πρόσημο, αντίθετα από την θεωρητική μας προσέγγιση. Το γεγονός αυτό α-

ποκαλύπτει κάτι που επισημάνθηκε ήδη στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της Τράπεζας, 

ότι δηλ. το δίκτυό της υποαποδίδει και η στρατηγική της είναι να αξιοποιηθεί περαιτέρω το 

υπάρχον δυναμικό (Κατ/τα, προσωπικό) αυξάνοντας τον όγκο εργασιών ανά μονάδα παραγω-

γής. Έτσι αναμενόμενη είναι η θετική συσχέτιση που εντοπίζεται μεταξύ των ανεξάρτητων 

μεταβλητών της παραγωγικότητας του δικτύου (Χορηγήσεις και Καταθέσεις ανά Κατ/μα) και 

της εξαρτημένης μεταβλητής των Καταστημάτων, καθώς η αύξηση του αριθμού των συνοδεύ-

εται από αύξηση των δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δικτύου. Ανα-

φορικά με τους δείκτες των ποιοτικών χαρακτηριστικών της τράπεζας ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η θετική συσχέτιση του δείκτη «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» που εξηγείται από την πιστή 

εφαρμογή της επιθετικής πολιτικής που ακολουθεί η Τράπεζα στον τομέα των Χορηγήσεων, 

με αποτέλεσμα η αύξηση του αριθμού των Καταστημάτων να συνοδεύεται από αύξηση του εν 

λόγω δείκτη.  Αντίθετα η αρνητική συσχέτιση των δεικτών επάρκειας προσωπικού (προσωπι-

κό ανά Κατ/μα Γενικής σε σχέση με τον κλάδο) και «προσωπικό ανά Κατ/μα» είναι η αναμε-

νόμενη καθώς η αύξηση των δεικτών αυτών οδηγεί στη συγκέντρωση των δυνάμεων σε λιγό-

τερα καταστήματα σε επιλεγμένες θέσεις σε μια γεωγραφική περιοχή.  

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φαινόμενο της μεταβολής του 

αριθμού των καταστημάτων μιας εμπορικής τράπεζας (ιδιωτικής μικρού μεγέθους στην συ-

γκεκριμένη περίπτωση) εξηγείται με τρόπο στατιστικά σημαντικό (επίπεδα 5% και 1% κατά 

περίπτωση) από τις μεταβολές συγκεκριμένων ανεξάρτητων μεταβλητών που θεωρητικά μπο-

ρούν να αντανακλούν τη στρατηγική της Διοίκησης μιας Τράπεζας. Επιπλέον η σχέση αυτή 

που διαπιστώθηκε ότι υφίσταται, έχει τέτοιας μορφής προβλεπτική αξία (βλ. Διαγνωστικοί έλεγ-
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χοι Παράρτημα Νο.4α) ώστε το υπόδειγμά μας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμη-

ση του αναμενόμενου συνολικού αριθμού καταστημάτων ανάλογα με τους στρατηγικούς στό-

χους της Τράπεζας, στους τομείς όπου εντοπίσθηκε η εν λόγω σχέση.  

4.4.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Στην παρακάτω ανάλυση θα αναφερθούμε ειδικά για τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις 

5 γραμμικές πολλαπλές παλινδρομήσεις (δηλ. 5 εναλλακτικές μορφές της ίδιας εξίσωσης)  που 

έχουν εντοπισθεί παρουσιάζοντας βασικά και κρίσιμα στοιχεία και θα αξιολογήσουμε τα απο-

τελέσματα για τη συγκεκριμένη Τράπεζα. 

Ειδικότερα, με βάση το κριτήριο της πιστότερης εξήγησης του φαινομένου της μεταβολής του 

αριθμού των Καταστημάτων της Γενικής, κατατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά, τις 5 εναλλα-

κτικές παλινδρομήσεις με βάση τον διορθωμένο συντ/τή πολλαπλού προσδιορισμού (Adj. R 

sq.) στον παρακάτω Πίνακα 52: 

Πίνακας 52: Κατάταξη των 5 παλινδρομήσεων με βάση τον διορθωμένο συντελεστή πολ-
λαπλού προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Διορθωμένος συντελεστή πολλαπλού 
προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Εναλλακτικές Μορφές της Εξίσωσης του Μοντέλου 
(5 παλινδρομήσεις) 

95,61% Εξίσωση 3: Καταθέσεις ανά Κατ/μα, Χορηγήσεις προς Καταθέσεις, Αριθ. 
προσωπικού ανά Κατ/μα, Μερίδιο Χορηγήσεων 

91,78% Εξίσωση 5: Αριθμ. προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο, Χορηγή-
σεις ανά Κατ/μα 

91,03% Εξίσωση 4: Χορηγήσεις ανά Κατ/μα, Αριθ. προσωπικού ανά Κατ/μα, Με-
ρίδιο αγοράς Ενεργητικού 

90,21% Εξίσωση 1: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, Αριθ. προσωπικού ανά Κατ/μα,  
Χορηγήσεις ανά Κατ/μα,  

89,16% Εξίσωση 2: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, Χορηγήσεις ανά Κατ/μα, Α-
ριθμ. προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο, 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλειοψηφία εμφανίζει πολύ υψηλούς συντελεστές συσχέτι-

σης, αντίστοιχους αυτών που εντοπίσθηκαν για την Τρ. Αττικής,. Ειδικότερα τέσσερις από τις 

πέντε εναλλακτικές μορφές της γενικής εξίσωσης του μοντέλου μας για την ΓΕΝΙΚΗ Τρ.  συ-

ντελεστές συσχέτισης (άνω του 90%) και επομένως πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας ως προς 

την ερμηνεία της μεταβολής του αριθμού των Καταστημάτων της Τράπεζας.  

Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί είναι η στατιστική σημαντικότητα της 

κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής που έχει εξετασθεί, και η κατάταξή τους με φθίνουσα σειρά, 

προκειμένου να μπορούν να επιλεγούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, εκείνες οι οποίες εμφανίζουν 

τη χαμηλότερη δυνατή πιθανότητα μη ορθής ερμηνείας του φαινομένου της μεταβολής του 
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αριθμού των Καταστημάτων της Γενικής. Για τον λόγο αυτό, στον παρακάτω Πίνακα 53, πα-

ρουσιάζουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές που ερμηνεύουν κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο 

τις μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμό καταστημάτων), κατατάσσοντάς τες κα-

τάφ θίνουσα φορά. 

Πίνακας 53: Κατάταξη των ανεξάρτητων μεταβλητών με βάση τη στατιστική σημαντι-
κότητα (p value) 

A/A Συντ/της Στατιστικής 
Σημαντικότητας p value Ανεξάρτητες Μεταβλητές Εναλλακτική 

Εξίσωση Νο. 
1 0,0000 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  2 
2 0,0000 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  1 
3 0,0000 Χορηγήσεις προς Κατθέσεις  3 
4 0,0000 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  4 
5 0,0002 Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων  3 
6 0,0006 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  5 
7 0,0016 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα  3 
8 0,0042 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού  1 
9 0,0197 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο  5 
10 0,0203 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού  4 
11 0,0260 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο  2 
12 0,0386 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα  4 
13 0,0515 Καταθέσεις ανά Κατ/μα  3 
14 0,0587 Μείδιο αγοράς Καταθέσεων  1 
15 0,0635 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατάστημα  1 

Σημειώνεται ότι η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μεταβλητών (8 στις 15) εντοπίζεται με στατι-

στικά σημαντική σχέση μικρότερη του 1%, τέσσερις (4 στις 15) έχουν συντελεστή μεταξύ του 

5%-1%, ενώ για τρεις (Καταθέσεις ανά Κατ/μα, Μερίδιο Καταθέσεων και Αριθ. Προσωπικού 

ανά Κατάστημα) διαπιστώνονται σχέσεις που οριακά υπερβαίνουν το 5% (5,15% - 6,36%). 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση προκύπτει ότι για την εν λόγω Τράπεζα (ΓΕΝΙΚΗ) τα ση-

μαντικότερα ευρήματα είναι τα εξής:  

• Φαίνεται πως παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ευαισθησία κυρίως στις μεταβλητές ποιοτικών 

χαρακτηριστικών (6) και δευτερευόντως στις μεταβλητές αποτελεσματικότητας/ παρα-

γωγικότητας (5) και ακολουθούν οι μεταβλητές μεγέθους (4), ενώ για τις μεταβλητές κερ-

δοφορίας (ROE, ROA) (0) για πρώτη φορά δεν εντοπίσθηκε στατιστικά σημαντική σχέση 

με το δίκτυο των Καταστημάτων.  

• Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εντοπίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης 

είναι οι εξής:  

• από 4 φορές, «Χορηγήσεις ανά Κατ/μα», 

• από 3 φορές, «υπάλληλοι ανά κατάστημα»  
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• από 2 φορές, «μερίδιο Ενεργητικού» και δείκτης «επάρκειας προσωπικού» δηλ. α-

ριθ προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με τον κλάδο  

• Η παλινδρόμηση που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, με βάση το Adj RSq, το φαι-

νόμενο της ανάπτυξης του δικτύου των καταστημάτων της Γενικής Τράπεζας είναι η Εξί-

σωση Νο. 3, με 4 ανεξάρτητες μεταβλητές: «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις», «μερίδιο Χο-

ρηγήσεων», «Καταθέσεις ανά Κατάστημα» και  «Προσωπικό ανά κατάστημα» 

• Επιπλέον η ίδια αυτή εξίσωση μαζί με τη Νο.1 με τις 3 ανεξάρτητες μεταβλητές («μερίδιο 

ενεργητικού», «χορηγήσεις ανά κατάστημα» και «προσωπικό ανά κατάστημα»), αποτε-

λούν εκείνες με την υψηλότερη προβλεπτική αξία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δι-

αγνωστικών μας ελέγχων (βλ. Παράρτημα Νο. 4α)  

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αία των ευρημάτων μας χρησιμοποιήσαμε τις πέ-

ντε εξισώσεις που εντοπίσαμε για να προβλέψουμε τον αριθμό των Καταστημάτων που μας 

δίνει η κάθε εξίσωση και συγκρίναμε τις τιμές με τον πραγματικό αριθμό των Καταστημάτων, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. 
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Πίνακας 54: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του αριθμού των Καταστημάτων 
ανά εξίσωση 

 ΑΡΙΘΜ. forecast01 forecast02 forecast03 forecast04 forecast05  
ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 Εξίσωση 2 Εξίσωση 3 Εξίσωση 4 Εξίσωση 5  
1990 78 79 78 81 78 -  
1991 81 83 82 80 82 82  
1992 84 85 85 83 85 86  
1993 85 87 88 84 88 87  
1994 88 88 87 89 87 86  
1995 91 87 86 89 87 86  
1996 89 87 86 89 87 86  
1997 91 91 90 90 92 90  
1998 89 88 90 89 88 91  
1999 91 91 93 92 91 93  
2000 92 91 95 91 94 95  
2001 95 99 96 95 97 97  
2002 104 106 105 106 105 104  
2003 109 106 105 108 105 108  

 
Adjusted  
R-squared 0,902069 0,891552 0,956098 0,910266 0,917831 

 

 
Akaike info 
criterion 4,961473 5,063481 4,196671 4,874055 4,665839  

 
Schwarz crite-
rion 5,144061 5,246069 4,424906 5,056643 4,839669 

 

 
S.E. of  
regression 2,571064 2,7056 1,721456 2,261106 2,203729 

 

 BRNCH = 151,8192 - 1895,111 LOAN + 73,68633 LOANPERDEP + 0,387970 DEPERBRNC - 3,867993 EMPLBRNC 
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 0,03    
ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΛΟΓΟΣ «ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΙΣ» 1,20 ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ  ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΑΤ/ΤΩΝ 126 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΠΟΣΟ «ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑ/ΜΑ» 27,50 ΚΑΤ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2003 109 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ   16,50 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 17 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι εξισώσεις Νο. 1 και Νο. 3 είναι αυτές οι οποίες 

προβλέπουν με αρκετά καλή ακρίβεια των αριθμό των Καταστημάτων που θάπρεπε να έχει η 

εν λόγω Τράπεζα. 

Επιπλέον στον ίδιο πίνακα καταγράφεται, υπό τύπον παραδείγματος, ο εκτιμώμενος αριθμός 

Καταστημάτων που θα έπρεπε να έχει η εν λόγω Τράπεζα εφόσον κάνει χρήση της εξίσωσης 

Νο. 1 και θέσει ως στόχο τις ακόλουθες επιθυμητές τιμές στις ανεξάρτητες μεταβλητές: 

• Επιθυμητό μερίδιο χορηγήσεων     3,2% 

• Επιθυμητές Χορηγήσεις προς Καταθέσεις    1,2 

• Επιθυμητές Καταθέσεις ανά Κατ/μα     27,5 (εκατ €) 
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• Επιθυμητός αριθμός υπαλλήλων ανά Κατ/μα   16,5 

• ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  126 

Τα παραπάνω ευρήματα αποκτούν μεγαλύτερη χρησιμότητα στην περίπτωση που τεθεί θέμα 

πρακτικής αξιοποίησης των ευρημάτων της έρευνάς μας, προκειμένου να προσεγγισθεί το θέ-

μα του «επιθυμητού» αριθμού καταστημάτων της Γενικής τράπεζας με βάση τη μία ή την άλλη 

εξίσωση.  

Το γεγονός της ύπαρξης πολλών (πέντε συγκεκριμένα) εξισώσεων που περιγράφουν το φαινό-

μενο, επιστημονικά είναι αποδεκτό καθώς όλες εμπίπτουν σε ένα γενικότερο υπόδειγμα εξί-

σωσης που αποτελεί και το διερευνούμενο μοντέλο (εξίσωση 3.1 και 3.2 για την περίπτωση 

μιας μεμονωμένης Τράπεζας). 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε με το γνωστό εναλλακτικό τρόπο τη σχέση του δικτύου των Κα-

ταστημάτων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εκφράζουν τη στρατηγική της Τράπεζας λαμ-

βάνοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων (δηλ. αριθμός 

των Καταστημάτων της εν λόγω Τράπεζας προς το σύνολο των Καταστημάτων του κλάδου), 

αντί για τον απόλυτο αριθμό των Καταστημάτων της. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογήσουμε 

εάν διαφοροποιούνται τα ευρήματα της προηγούμενης (κλασσική) προσέγγισης και εάν προ-

κύπτουν πιο ενδιαφέροντα και πιο αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. 

Στον παρακάτω πίνακα 55 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπί-

σθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλη-

τή που είναι το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας.  

Πίνακας 55: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές ΤΡ. ΓΕΝΙΚΗΣ  

(Εξαρτημένη μεταβλητή – μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ROE   

ΜΕΓΕΘΟΣ 
Μερίδιο αγοράς Κα-
ταθέσεων 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Οργανικά κέρδη ανά 
υπάλληλο 

  

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Μέσος αριθμός προ-
σωπικού ανά κατά-
στημα 

Αριθ. προσωπικού 
ανά Κατ/μα σε σχέση 
με κλάδο 

Δείκτης Χορηγήσεις 
προς Καταθέσεις 
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Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψε μία (1) πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση17 

τα χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 56: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων Τρ. ΓΕΝΙΚΗΣ  (εξαρτ. μεταβλ. 
Μερίδιο αγοράς Κατ/των)  

Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 1 
S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων A 0,7064 0,1001 0,0002 
Π1 ROE B 0,0065 0,0015 0,0044 
Ε3 Oργανικά κέρδη ανά υπάλληλο Γ -0,1327 0,0378 0,0099 
Q1 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα Δ 0,0040 0,0005 0,0001 
Q3 Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Δ 0,0075 0,0029 0,0384 
Q2 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα 

σε σχέση με κλάδο 
Δ -0,0549 0,0081 0,0003 

α   -0,0100 0,0076 0,2312 
Adj RSq 0,956924 
DW 2,668408 
S.E. of regression 0,000515 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς τα πρόσημα ο-

ρισμένων ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς δεν είναι τα αναμενόμενα με βάση τις θεωρητικές 

εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3 (περιγραφή μεθοδολογίας). Ιδιαίτερη 

αναφορά θα πρέπει να γίνει για την περίπτωση του δείκτη «οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο» 

του οποίου η αρνητική συσχέτιση ενδεχομένως να σημαίνει ότι η αύξηση του εν λόγω δείκτη, 

δεν οδηγεί σε επαρκή αύξηση των Καταστημάτων της Τράπεζας (αφού το μερίδιο αγοράς της 

μειώνεται) λόγω της στρατηγικής της που εστιάζει στην περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμε-

νου δυναμικού της (κατ/τα, προσωπικό). Ενδιαφέρον έχει το θετικό πρόσημο του δείκτη Χο-

ρηγήσεις προς Καταθέσεις το οποίο ενδεχομένως σημαίνει ότι η καλύτερη αξιοποίηση (αύξη-

ση χορηγήσεων) των αντληθέντων κεφαλαίων (καταθέσεις) προϋποθέτει την αύξηση των ση-

μείων πώλησης των χορηγητικών προϊόντων. Αναφορικά με τη μεταβλητή ROE που βρέθηκε 

με θετικό πρόσημο, φαίνεται ότι η Τράπεζα δύναται να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τα ίδια κε-

φάλαιά της. Τέλος, η θετική συσχέτιση του λόγου «υπάλληλοι ανά Κατ/μα» με το μερίδιο α-

γοράς των Καταστημάτων, ενδεχομένως να αντανακλά την πολιτική καλύτερης αξιοποίησης 

του υφιστάμενου δυναμικού της και έτσι να προβαίνει σε μείωση του λόγου «προσωπικό ανά 

Κατ/μα» χωρίς όμως να οδηγείται παράλληλα σε επαρκή αύξηση του αριθμού των Καταστη-

μάτων της, με αποτέλεσμα να μειώνεται το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της. 

                                                 
17 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.4β 
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Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αξία των ευρημάτων μας, χρησιμοποιήσαμε την 

εξίσωση που εντοπίσαμε για να προβλέψουμε το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων και συ-

γκρίναμε τις τιμές με το πραγματικό μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα 57. 

Πίνακας 57: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του μεριδίου αγοράς των Κατα-
στημάτων της ΓΕΝΙΚΗΣ Τρ. ανά εξίσωση 

 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ forecast01 
ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 
1990 0,03980 0,040079 
1991 0,03988 0,039211 
1992 0,03880 0,039124 
1993 0,03778 0,038095 
1994 0,03793 0,037679 
1995 0,03856 0,038890 
1996 0,03658 0,036442 
1997 0,03803 0,038203 
1998 0,03459 0,035063 
1999 0,03463 0,034077 
2000 0,03967 0,039183 
2001 0,03347 0,033756 
2002 0,03415 0,033942 
2003 0,03292 0,033047 

 Adjusted R-squared 0,956924 

  Akaike info criterion -1,199603 

   Schwarz criterion -1,167650 

  S.E. of regression 0,000515 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συγκεκριμένη εξίσωση παρουσιάζει πολύ υψηλή 

πιστότητα στην εξήγηση του φαινομένου της μεταβολής του μεριδίου αγοράς των Καταστημά-

των της Τράπεζας. Γίνεται όμως εμφανές ότι ο προσδιορισμός του «επιθυμητού» αριθμού Κα-

ταστημάτων γίνεται με έμμεσο τρόπο καθώς χρειάζεται πρώτα να προβλεφθεί ο συνολικός α-

ριθμός Καταστημάτων του τραπεζικού κλάδου.  

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα αναφορικά με αυτήν την ε-

ναλλακτική προσέγγιση: 

• Είναι εμφανής ο αισθητά μικρότερος αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών που εντοπί-

σθηκαν με στατιστικά σημαντική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή (μερίδιο αγοράς 

καταστημάτων) 
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• Εντοπίσθηκε μόνο μία (1) εξίσωση με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά το εύρος επιλο-

γής των  ανεξάρτητων μεταβλητών που αποτελούν έκφραση των στρατηγικών στόχων της 

Τράπεζας.  

• Ειδικότερα εντοπίσθηκαν έξη (6) ανεξάρτητες μεταβλητές που καλύπτουν μεν όλο το φά-

σμα των τεσσάρων κατηγοριών των μεταβλητών (κερδοφορία, μέγεθος, αποδοτικότητα και 

ποιοτικά χαρκτηριστικά), με ιδιαίτερη ευαισθησία στις μεταβλητές των ποιοτικών χαρα-

κτηριστικών, γεγονός που περιορίζει κάπως την πρακτική αξία των ευρημάτων καθώς συν-

δέονται πιο έμμεσα με τους στρατηγικούς στόχους και επιδιώξεις της Τράπεζας. 

• Με βάση το διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού (Adj. Rsq.) η παλινδρό-

μηση που εντοπίσθηκε, επεξηγεί το φαινόμενο της διαμόρφωσης του μεριδίου αγοράς των 

καταστημάτων με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό πιστότητας (της τάξης του 95,7%).  

• Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσιάζουν πολύ υψηλό συντελεστή στατιστικής ση-

μαντικότητας (p<0,01), με μόνο τη μεταβλητή «χορηγήσεις προς καταθέσεις» να βρίσκεται 

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας του 5%. 

• Με βάση τους σχετικούς διαγνωστικούς ελέγχους (βλ. Παράρτημα Νο.4β), προκύπτει ότι η 

προβλεπτική αξία της παλινδρόμησης είναι σημαντική  

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι παρά τις ικανοποιητικές τιμές που έχουμε από τους σχετι-

κούς διαγνωστικούς ελέγχους που πραγματοποιήσαμε, η πρακτική αξία των ευρημάτων μας 

είναι περιορισμένη καθώς το εύρος των ανεξάρτητων μεταβλητών και των εναλλακτικών πα-

λινδρομήσεων είναι περιορισμένο και η δυνατότητα προσδιορισμού του επιθυμητού αριθμού 

καταστημάτων είναι μειωμένη αφού συναρτάται με τον αριθμό των καταστημάτων του συνό-

λου του κλάδου, αριθμός που θα πρέπει προηγουμένως να προσδιορισθεί. Επομένως καταλή-

γουμε ότι, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με εξαρτημένη μεταβλητή των αριθμό των κατα-

στημάτων μας, οδηγούν σε ποιοτικά ανώτερα συμπεράσματα και επομένως προτείνουμε τη 

χρήση αυτής της μορφής και όχι την εναλλακτική που μόλις εξετάσαμε. 
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4.5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5Η : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗ-

ΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

Η Εμπορική είναι μια Τράπεζα με μεγάλη ιστορία η οποία ακολούθησε αντίστροφη πορεία και 

από τα χέρια Ιδιωτών, πέρασε στο Δημόσιο προκειμένου να επιβιώσει και να συνεχίσει την 

λειτουργία της. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο η Εμπορική ανήκει στο Δημόσιο, όμως ο σπό-

ρος της Ιδιωτικοποίησης (ξανά) έχει πέσει και το 1992 η πώληση της συμμετοχής της στην 

Τράπεζα Επενδύσεων (περίπου 80% του μετοχικού κεφαλάιου) αποτελεί σαφή ένδειξη των 

μελλοντικών εξελίξεων σχετικά με το ιδιοκτησιακό της καθεστώς.   

Κατά το 1993 οι στρατηγικοί στόχοι της Τράπεζας, όπως εκφράζονται από την τότε Διοίκησή 

της, ήταν η ενίσχυση της θέσης της στο εσωτερικό με 30 επιπλέον Μονάδες, η ενίσχυση της 

παρουσίας της στο εξωτερικό μέσω εξαγορών αλλά κυρίως μέσω αυτόνομης ανάπτυξης ή ί-

δρυσης θυγατρικών με πλειοψηφικά δικαιώματα στο μετοχικό κεφάλαιο, η ανάπτυξη θυγατρι-

κών και η δημιουργία ενός σύγχρονου τραπεζικού Ομίλου. Παράλληλα στόχος είναι και η αξι-

οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η αλλαγή νοοτροπίας του προκειμένου να αυξήσουν 

την παραγωγικότητά τους.    

Στη διάρκεια της περιόδου 1990-1996 η Εμπορική κινήθηκε με «όραμα» το οποίο όμως έμεινε 

ανολοκλήρωτο και το οποίο επέτεινε τα προβλήματά της οδηγώντας την σε περαιτέρω αύξηση 

του λειτουργικού της κόστους, απώλεια μεριδίων αγοράς, επιδείνωση της κερδοφορίας της και 

σταδιακή αποδυνάμωση του ρόλου της στην εσωτερική αγορά καθώς σταδιακά αλλά σταθερά 

διολίσθαινε από την 2η θέση που κατείχε στον τραπεζικό κλάδο, προς όφελος της Alphabank. 

Η Εμπορική έφθασε στο σημείο να έχει πάνω από 30 θυγατρικές στον Όμιλό της, αναμεσά 

τους μια Διαφημιστική εταιρεία, 2 Ασφαλιστικές, και θυγατρικές που ίδρυε στο εξωτερικό 

(Ν.Α Ευρώπη) προκειμένου να εδραιωθεί στα Βαλκάνια. Οι κινήσεις της στα Βαλκάνια και 

την ευρύτερη περιοχή είναι εντυπωσιακές καθώς ιδρύει θυγατρικές (’94-’95), την International 

Commercial Black Sea με Καταστήματα και ανάλογες επενδύσεις στην Ρουμανία, στη Γεωρ-

γία, στη Μολδαβία, στην Αρμενία και εισέρχεται στο χώρο της επενδυτικής τραπεζικής. Όμως 

την ίδια ώρα η θέση της στην ελληνική αγορά σταδιακά αποδυναμώνεται και παρά τις εντυ-

πωσιακές κινήσεις στρατηγικής, όπως η ίδρυση Τράπεζας Ιδιωτών το 1994 η οποία θα λει-

τουργούσε παράλληλα μέσα στο υπάρχον δίκτυο των καταστημάτων της, με σκοπό την προώ-

θηση σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.  
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Το 1996 με την αλλαγή της Διοίκησης, η Τράπεζα εγκαταλείπει τα μεγαλεπήβολα σχέδια και 

στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των καταστημάτων της, στη συγχώνευση των θυγατρικών όπου 

εμφανίζονται συνέργειες και φαινόμενα «κανιβαλισμού» και στην σταθεροποίηση των λει-

τουργικών δαπανών ως ποσοστού κρίσιμων μεγεθών (π.χ.  ενεργητικού, τοποθετήσεων, κ.α.) 

αρχικά και κατόπιν στον βαθμιαίο περιορισμό τους. Αποτέλεσμα των προσπαθειών ήταν να 

μειωθεί τελικά το λειτουργικό κόστος και να αυξηθεί η λογιστική της αξία χωρίς να υπάρξουν 

αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον επικεντρώνεται στα δυνατά της σημεία που είναι οι 

ΜΜΕ και οι καταθέτες, δανειολήπτες μεσαίας εισοδηματικής κλάσης. Όμως το γεγονός ότι η 

Τράπεζα δεν κατάφερε να αυξήσει τη συμμετοχή των μη επιτοκιακών της εσόδων (προμήθει-

ες) δημιουργεί πιέσεις στην κερδοφορία της καθώς το τραπεζικό περιβάλλον λόγω και του ε-

ντεινόμενου ανταγωνισμού έχει εισέρθει σε φάση συμπίεσης των επιτοκιακών περιθωρίων.    

Το 1999 πωλεί το 51% των μετοχών της Ιονικής Τράπεζας και αποκτά την πολυπόθητη ρευ-

στότητα για διενέργεια επενδύσεων που ήταν αναγκαίες εδώ και καιρό. Προβαίνει σε αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου, εκμεταλλευόμενη τη χρηματιστηριακή ευφορία και θέτει ως στρα-

τηγικό στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και την άσκηση επιθετικής εμπορικής 

πολιτικής προκειμένου να ανακτήσει τα χαμένα μερίδια αγοράς.   

Ουσιαστικά όμως από το 2000 η απόφαση για την ιδιωτικοποίησή της αρχίζει να υλοποιείται 

με τη διαρκή αναζήτηση στρατηγικού εταίρου προκειμένου να μεταβιβαστεί κάποιο μετοχικό 

πακέτο και να απεμπλακεί σταδιακά το Δημόσιο από την Τράπεζα. Η στρατηγική συμμαχία με 

την Credit Agricole το 2000 οδηγεί στη μερική ιδιωτικοποίηση της Εμπορικής η οποία το 2002 

πωλεί το ποσοστό του 15% που κατείχε στην Τράπεζα Αττικής.  Οι τομείς συνεργασίας με την 

C.A αφορούν την καταναλωτική πίστη, τις τραπεζοασφάλειες, την επενδυτική τραπεζική, τη 

διαχείριση κεφαλαίων και την κοινή δράση σε ορισμένες θυγατρικές με ομοειδή δραστηριότη-

τα όπως οι Ασφαλιστικές όπου δρομολογούνται συγχωνεύσεις προκειμένου ο Όμιλος να γίνει 

πιο λειτουργικός.  

Από το 2002 και μετά η στρατηγική της Εμπορικής εστιάζει στη διείσδυση της λιανικής τρα-

πεζικής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του Ομίλου. Ο εκσυγχρονισμός των κατα-

στημάτων που ήδη έχει ολοκληρωθεί, η νέα εταιρική ταυτότητα σε συνδυασμό με την εκπαί-

δευση του προσωπικού και την υιοθέτηση νέας πελατοκεντρικής φιλοσοφίας με τη συμμετοχή 

του νέου στρατηγικού εταίρου, της Credit Agricole, έχει βάλει τις βάσεις για μια νέα αναπτυ-

ξιακή πορεία για την Εμπορική.  
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Το 2004 με την αλλαγή της Κυβέρνησης οι διαδικασίες ιδιωτικοποίησης της Εμπορικής επιτα-

χύνονται και τέλος το 2006 η βελτιωμένη προσφορά της Credit Agricole για εξαγορά του 

100% των μετοχών της Εμπορικής γίνεται αποδεκτή από το Ελληνικό Δημόσιο και πλέον η 

Τράπεζα αποκτά νέους ιδιοκτήτες και χαράσσεται μια καινούργια πορεία τόσο στο εσωτερικό 

της χώρας όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής. 

4.5.1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003)  

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, η Τράπεζα ακολούθησε μια αυτόνομη πορεία χωρίς να προβεί 

σε κάποιου είδους εξαγορά ή συγχώνευση και ανέπτυξε το δίκτυό της στις γειτονικές βαλκανι-

κές χώρες. Παράλληλα εκποίησε τη συμμετοχή της στην Τρ. Αττικής και προσανατολίσθηκε 

σε μια πορεία εκσυγχρονισμού της, προκειμένου να ιδιωτικοποιηθεί τελικά πλήρως. Οι πρό-

σφατες εξελίξεις (2006) με την ολική εξαγορά της από την γαλλική Τράπεζα Credit Agricole 

σφράγισαν τη μέχρι σήμερα πορεία της.  

Παρακάτω γίνεται μια διαχρονική παρουσίαση επιλεγμένων χρηματοοικονομκών δεικτών 

που αφορούν το μέγεθος, την κερδοφορία, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, την 

παραγωγικότητα κ.α. για την περίοδο 1990-2003. Κύριο χαρακτηριστικό της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

είναι η μικτή εικόνα που παρουσιάζει σχετικά με την εξέλιξη των μεριδίων αγοράς της σε έναν 

ταχύτατα αναπτυσσόμενο τραπεζικό κλάδο. Σύμφωνα με τις στοιχεία της ερευνάς μας, η Ε-

ΜΠΟΡΙΚΗ έχει υποστεί μερικές απώλειες μεριδίων αγοράς στο Ενεργητικό και στο μερίδιο 

αγοράς των καταστημάτων της, ενώ τα μερίδια αγοράς των εργασιών της εμφανίζουν από ορι-

ακή έως μια ήπια ανοδική πορεία, όπως φαίνονται στον Πίνακα 58.1. 

Πίνακας 58.1 :Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙ-
ΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,0899 0,0784 0,0906 0,0784 0,1021 -1,00% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,1170 0,1258 0,1038 0,0923 0,1258 0,60% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,0787 0,1220 0,0974 0,0751 0,1220 3,40% 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ (στο σύνολο Κλάδου) 0,1554 0,1127 0,1408 0,1127 0,1587 -2,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 

Ειδικότερα, στις Καταθέσεις το μερίδιό της αυξήθηκε από το 11,7% το 1990 στο 12,6% το 

2003 παρουσιάζοντας μια οριακή αύξηση της τάξης του 7,54%.  Το μερίδιο των Χορηγήσεων 
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εμφάνισε καλύτερη εξέλιξη καθώς αυξήθηκε από το 7,9% το 1990 στο 12,2% το 2003 παρου-

σιάζοντας μια ήπια ανοδική πορεία (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 3,40%) που οδήγησε σε 

σωρευτική αύξηση της τάξης του 55%. Ουσιαστικά όμως μειώθηκε η συμμετοχή της Τράπε-

ζας στον κλάδο, καθώς το μερίδιο του Ενεργητικού της ακολούθησε μια ήπια πτωτική πορεία 

(μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής –1,00%) οδηγώντας σε σωρευτική μείωση της τάξης του 

12,8%. Σχετικά με το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων η πτωτική τάση είναι εντονότερη 

(μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής –2,40%) και έφθασε σε μια σωρευτική μείωση της τάξης 

του 27,5% λόγω της συντηρητικής ανάπτυξης του δικτύου των Καταστημάτων της, καθώς κύ-

ρια προτεραιότητα της Τράπεζας ήταν ο εκσυγχρονισμός του και η αποτελεσματικότερη αξιο-

ποίηση του ήδη υπάρχοντος.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.1 Διαχρονική εξέλιξη μεριδίων αγοράς ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Στο Διάγραμμα 25.1 γίνεται εμφανής η παραπάνω εικόνα, όπως και το γεγονός ότι κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο το δίκτυό της υστερούσε σε απόδοση, αφού το μερίδιο των προσελκυ-

σμένων εργασιών υπολειπόταν αυτό του μεριδίου των καταστημάτων. Σημειώνεται όμως η 

αντιστροφή της τάσης αυτής κατά το έτος 2003, όπου υπήρξε έντονη ανοδική κίνηση στο με-

ρίδιο αγοράς των Καταθέσεων και των Χορηγήσεων. 

Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το δίκτυο καταστημάτων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ αυξήθηκε συνο-

λικά κατά 22,48%, ουσιαστικά όμως συρρικνώθηκε η συνεισφορά του στο σύνολο του κλάδου 

καθώς τα συνολικά καταστήματα του κλάδου αυξήθηκαν από 2.168 το 1990 σε 3.311 το 2003, 

παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 52,7% (βλ. Πίνακα 58.2, Διάγραμμα 25.2) 
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Πίνακας 58.2:Διαχρονική εξέλιξη αριθ. Κατ/των ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 305 373 344 305 373 1,60% 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗ-
ΜΑΤΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 2.168 3.311 2.506 2.168 3.311 3,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.2: Εξέλιξη αριθμού Καταστημάτων ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Σχετικά με την εξέλιξη του απασχολούμενου προσωπικού προκύπτουν τα παρακάτω συμπερά-

σματα (βλ. Πίνακα 58.3, Διάγραμμα 25.3):  

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ σταδιακά μειώνει το προσωπικό της από 7.248 το 1990 σε 6.827 το 2003, α-

ριθμό που αποτελεί και τον χαμηλότερο στην εξεταζόμενη περίοδο, παρουσιάζοντας σωρευτι-

κή μείωση της τάξης του 5,8% 

Αντίθετα, στο σύνολο του κλάδου, ο αριθμός των απασχολούμενων σταδιακά αυξάνεται από 

τις 41.512 το 1990 στις 59.854 το 2003,  παρουσιάζοντας σωρευτική αύξηση της τάξης του 

44,2%. Σημειώνεται ότι ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για την Εμπορική είναι της τάξης 

του –0,50%, ενώ για τον κλάδο είναι θετικός και ανέρχεται σε 2,90%.  

 

Πίνακας 58.3:Διαχρονική εξέλιξη αριθ. προσωπικού ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ &κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ 7.248 6.827 7.4383 6.827 7.887 -0,50% 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕ-
ΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 41.512 59.854 52.906 41.512 59.854 2,90% 
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα με την πολιτική περιορισμού των απασχολούμενων και αξιοποίη-

σης του υπάρχοντος δικτύου καταφέρνει να μειώσει διαχρονικά τον δείκτη «απασχολούμενοι 

ανά κατάστημα» (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής –2,00%) και να φθάσει στο ίδιο επίπεδο με 

τον κλάδο κατά το 2003 (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής –0,40%), όπως φαίνεται παρακάτω 

(πίνακας 58.4, διάγραμμα 25.4).  

Πίνακας 58.4:Διαχρονική εξέλιξη αριθ. προσωπικού ανά Κατάστημα ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ ΚΑΤΜΑ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ 24 18 22 18 24 -2,00% 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 
(ΚΛΑΔΟΣ) 19 18 21 18 24 -0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 

Ειδικότερα, κατά το 2003, ο δείκτης αυτός για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ φθάνει τους 18 απασχολούμε-

νους ανά κατάστημα (σωρευτική μείωση 23,1%) ενώ για τον κλάδο η σωρευτική μείωση ήταν 

της τάξης του 5,6%.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.3: Εξέλιξη αριθμού προσωπικού ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.4: Εξέλιξη αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ φαίνεται ότι διανύει μια φάση εκσυγχρονισμού του δικτύου των καταστημά-

των της, ήπιας ανάπτυξης των εσόδων της και περιορισμού του λειτουργικού της κόστους, κα-

ταφέρνοντας όμως να αποφύγει συρρίκνωση των μεριδίων εργασιών της. 

Η συγκριτική εξέλιξη των μεγεθών των λειτουργικών εσόδων και εξόδων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

και του κλάδου αποκαλύπτει μια ήπια ανοδική πορεία για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ και μιας σταθερά 

έντονα ανοδική τάση για τον κλάδο.  Ειδικότερα για την περίοδο 1995-2003, η σωρευτική αύ-

ξηση των λειτουργικών εσόδων για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ φθάνει το 124% ενώ για τον κλάδο είναι 

περίπου 2πλάσια (233%). Όσον αφορά στα λειτουργικά έξοδα η σωρευτική αύξηση για την 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ φθάνει τα 105%, αντανακλώντας τις επιτυχημένες προσπάθειες περιορισμού του 

λειτουργικού της κόστους, σε αντίθεση με τον κλάδο όπου η σωρευτική αύξηση φθάνει τα 

251% οδηγώντας σε πτωτική πορεία τον δείκτη λειτουργικής αποτελεσματικότητας του κλά-

δου. Σε ότι αφορά την ΕΜΠΟΡΙΚΗ όμως, η εικόνα αυτή ενδεχομένως να αποκαλύπτει μια α-

δυναμία της να συμμετέχει δυναμικά σε μια φάση έντονης ανάπτυξης του εθνικού τραπεζικού 

προϊόντος καθώς φαίνεται να έχει στραμμένη την προσοχή της σε κινήσεις εκσυγχρονισμού 

και εξορθολογισμού του δικτύου της. Επιπλέον από τα διαθέσιμα στοιχεία μας προκύπτει ότι η 

συνεισφορά της ΕΜΠΟΡΙΚΗ στα συνολικά λειτουργικά έσοδα του κλάδου μειώθηκε από το 

15% κατά το 1995 στο 10% κατά το 2003.  
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Πίνακας 58.5:Διαχρονική εξέλιξη λειτουργικών εσόδων, εξόδων & αποτελεσματικότητας 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ-
ΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 145,76 791,08 478,20 145,76 893,82 13,90% 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟ-
ΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 167,35 575,74 350,36 160,41 575,74 10,00% 

ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑ-
ΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ * 2.347,28 7.816,93 5.062,15 2.347,28 7.816,93 9,70% 

ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑ-
ΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ * 1.979,61 6.952,23 3.943,44 1.979,61 6.952,23 10,10% 

ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ (ΛΕΙΤ 
ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 

1,15 0,73 0,78 0,59 1,15 -3,40% 

ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ * 
(ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟ-
ΔΑ) 

0,84 0,89 0,79 0,62 0,96 0,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.5: Εξέλιξη Λειτουργ. Εσόδων & Εξόδων ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Με βάση τα παραπάνω είναι αναμενόμενο η λειτουργική αποτελεσματικότητα της ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΗΣ να βελτιώνεται διαχρονικά και να υπερτερεί έναντι του κλάδου. Το 2003 η ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

αυξάνει περαιτέρω τη διαφορά καθώς ο δείκτης φθάνει 0,73 έναντι 0,89 του κλάδου. Ενδιαφέ-

ρον στοιχείο αποτελεί η σωρευτική μεταβολή του δείκτη για την περίοδο 1995-2003, που για 

μεν την ΕΜΠΟΡΙΚΗ, μειώνεται κατά 8,3% (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής –3,40%), ενώ 

για το σύνολο του κλάδου ο δείκτης αυξάνεται κατά 5,5% (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 

0,40%) γεγονός που φανερώνει μια επιδείνωση της αποτελεσματικότητάς του. Στο παρακάτω 
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Διάγραμμα 25.6 γίνεται η παρουσίαση του δείκτη «λειτουργική αποτελεσματικότητα» της 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και του κλάδου.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.6: Εξέλιξη Λειτουργ Αποτελ/τητας ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Συνεχίζοντας, είναι σκόπιμο να εξετάσουμε την εξέλιξη των κυριότερων εργασιών (π.χ. κατα-

θέσεις, χορηγήσεις), και της μεταξύ τους σχέσης, για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ και τον κλάδο, σύμφω-

να με τα στοιχεία που παρουσιάζονται  στον παρακάτω Πίνακα 58.6. και στα αντίστοιχα Δια-

γράμματα (25.7 & 25.8). 

Πίνακας 58.6:Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & κλάδου 
(1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. 
Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μετα-
βολής 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕ-
ΛΑΤΕΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ) 

3.422,98 15.067,24 8058,36 3422,98 15067,24 12,10% 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 29.250,27 119.728,40 77.925,12 29.250,27 136.227,50 11,50% 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕ-
ΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ) 

1.451,90 11.705,00 4627,38 1451,90 11705,00 17,40% 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 14.332,63 95.948,33 44.490,36 18.355,23 95.948,33 13,50% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ (%) 

0,42 0,78 0,52 0,37 0,78 4,80% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑ-
ΔΟΥ (%) 

0,63 0,80 0,55 0,44 0,80 1,90% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 
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 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.7: Εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ κατάφερε να παρακολουθήσει τη δυναμική 

ανάπτυξη του κλάδου καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα μεγέθη της (καταθέσεις, χορηγήσεις). 

Ιδιαίτερα για τις Καταθέσεις, η σωρευτική αύξηση για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ είναι 340% έναντι 

310% του κλάδου, ενώ για τις Χορηγήσεις η μεταβολή είναι πολύ εντονότερη καθώς ο μέσος 

ετήσιος ρυθμός ανόδου για την Εμπορική είναι της τάξης του 17,40% έναντι 13,50% για τον 

κλάδο, με αποτέλεσμα η σωρευτική αύξηση να είναι της τάξης των 706% για την Εμπορική, 

έναντι 420% για τον κλάδο. Σημειώνεται ότι αυτή η σημαντική διαφορά στο ρυθμό ανόδου 

των Χορηγήσεων της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ οδήγησε στην βελτίωση του δείκτη Χορηγήσεις προς Κα-

ταθέσεις ο οποίος αυξήθηκε από το 42% το 1990, στο 78% το 2003, γεγονός που υποδηλώνει 

την ικανότητα της τράπεζας να διοχετεύει τα αντλούμενα κεφάλαια σε χορηγητικές χρήσεις 

βελτιώνοντας την κερδοφορία της. Επιπλέον, η σωρευτική αύξηση του δείκτη για την Εμπορι-

κή είναι 83% (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 4,80%) έναντι 27% που ισχύει για τον κλάδο 

(μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής 1,90%), όπως φαίνεται παρακάτω. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.8: Δείκτης Χορηγήσεις προς Καταθέσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Η προαναφερθείσα άποψη ενισχύεται περαιτέρω από την συγκριτική διαχρονική εξέλιξη των 

δεικτών «καταθέσεις και χορηγήσεις ανά υπάλληλο», που παρουσιάζονται στον Πίνακα 58.7 

και στο Διάγραμμα 25.9. 

Πίνακας 58.7: Διαχρονική εξέλιξη Καταθέσεων & Χορηγήσεων ανά υπάλληλο ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. 
Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μετα-
βολής 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,472 2,207 1,106 0,472 2,207 12,60% 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,705 2,000 1,427 0,705 2,303 8,40% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,200 1,715 0,642 0,200 1,715 18,00% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,445 1,603 0,810 0,422 1,603 10,40% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.9: Εξέλιξη Καταθέσεις & Χορηγήσεις ανά υπάλληλο (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Για το δείκτη «Καταθέσεις ανά υπάλληλο» της Εμπορικής, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανόδου 

είναι 12,60%, ενώ για τον κλάδο είναι 8,40%, με αποτέλεσμα η σωρευτική αύξηση να είναι 

της τάξης των 367% και 184% αντίστοιχα. Για το δείκτη «Χορηγήσεις ανά υπάλληλο» ο μέσος 

ετήσιος ρυθμός ανόδου είναι 18%, ενώ για τον κλάδο είναι 10,40%, με αποτέλεσμα η σωρευ-

τική μεταβολή είναι της τάξης των 756% και 261% αντίστοιχα. Η προαναφερόμενη διαφορά 

στους μέσους ετήσιους ρυθμούς ανόδου των σχετικών μεγεθών για την Εμπορική σε σχέση με 

τον κλάδο, αντανακλούν την πρόοδο που έκανε σε αυτόν τον τομέα η Τράπεζα, καθώς ενώ σε 

όλο το εξεταζόμενο διάστημα υπολειπόταν έναντι του κλάδου, κατάφερε το 2003 να αντι-

στρέψει την κατάσταση, γεγονός που σημαίνει ότι οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού και βελτί-

ωσης της αποτελεσματικότητας ήταν πετυχημένες.  

Αναφορικά με την κερδοφορία και την αποδοτικότητα των εργασιών, εξετάζουμε την απόδοση 

Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) και την απόδοση του Ενεργητικού (ROA) και τα αποτελέσματα της 

έρευνάς μας παρουσιάζονται παρακάτω.  

Πίνακας 58.8: Διαχρονική εξέλιξη ROE & ROA ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ& κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μεταβολής 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ROE) 0,2290 0,0833 0,1809 0,0651 0,5268 -7,50% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ (ROA) 0,0139 0,0064 0,0156 0,0041 0,0686 -5,90% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ* (ROE) 0,1418 0,1455 0,1427 0,0586 0,2527 0,20% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑ-
ΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ*  (ROA) 0,0063 0,0087 0,0095 0,0025 0,0238 2,50% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία μας η ΕΜΠΟΡΙΚΗ εμφανίζεται με υψηλότερες τιμές σε επίπεδο μ.ο 

και για τους δύο εξεταζόμενους δείκτες ROE και ROA, όμως κατά την τελευταία 3ετία ακο-

λουθούν έντονα πτωτική πορεία (μέσοι ετήσιοι ρυθμοί μεταβολής –7,50% και –5,90% αντί-

στοιχα), με αποτέλεσμα  κατά το 2003 να υστερεί έναντι του κλάδου. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.10: Δείκτης απόδοσης Ενεργητικού ROA (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.11:Δείκτης απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων ROE (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Από τα παραπάνω διαγράμματα είναι εμφανής η ομοιότητα στην εξέλιξη και των δύο δεικτών 

οι οποίοι κορυφώνονται το έτος 1999, γεγονός που αποδίδεται στην χρηματιστηριακή ευφορία 

και στα υψηλά χρηματιστηριακά κέρδη της περιόδου, και ακτόπιν ακολουθούν έντονα καθοδι-

κή πορεία. 
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Ένας άλλος δείκτης ενδεικτικός της κερδοφορίας είναι ο λόγος Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο 

που αντανακλά την δυνατότητα παραγωγής κερδών από τις καθαρά τραπεζικές εργασίες ανά 

υπάλληλο.  

Πίνακας 58.9: Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 
 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. 
ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΥΠΑΛ -0,0030 0,0315 0,0177 -0,0030 0,0531 
ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ * ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
(εκατ. €) 0,0069 0,0144 0,0198 0,0020 0,0407 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η ΕΜΠΟΡΙΚΗ βελτιώνει διαχρονικά αυτόν τον 

δείκτη οδηγώντας τον σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά του μ.ο του κλάδου. Ενδεικτικό είναι 

το γεγονός ότι ο εν λόγω δείκτης εμφανίζει υπερδιπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με 

τον κλάδο καθώς η σωρευτική ανάπτυξη της περιόδου 1995-2003 για την Εμπορική φθάνει τα 

233% έναντι 108% που ισχύει για τον κλάδο. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.12: Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Από το Διάγραμμα (25.12) προκύπτει ότι από το 1999 και μετά η ΕΜΠΟΡΙΚΗ έχει σταθερά 

καλύτερη επίδοση από τον κλάδο στον εν λόγω δείκτη, με τη διαφορά να κορυφώνεται τη 

2ετία 2000-2001.  

Παρακάτω εξετάζεται η εξέλιξη του δείκτη Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις της ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

και του κλάδου που είναι ενδεικτική του βαθμού απόδοσης των αντλούμενων κεφαλαίων.  
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Πίνακας 58.10: Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. 
Μέσος ετήσιος 
ρυθμός μετα-
βολής 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(ΕΜΠΟΡΙΚΗ) 0,016 0,007 0,020 0,005 0,089 -6,30% 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
(ΚΛΑΔΟΣ*) 0,009 0,015 0,014 0,004 0,033 4,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 
* Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Ο δείκτης αυτός αρχικά είναι υψηλότερος για την Εμπορική, όμως μετά το 1999 εμφανίζει κά-

θετη πτώση και σταδιακά μειώνεται σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του κλάδου για το 2003. 

Ενδεικτικό είναι πως η σωρευτική μεταβολή του δείκτη αυτού είναι –45% για την ΕΜΠΟΡΙ-

ΚΗ (μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής – 6,30%) ενώ για τον κλάδο ανέρχεται σε 72%. Από το 

αντίστοιχο Διάγραμμα (25.13) προκύπτει ότι η εξέλιξη του δείκτη αυτού παρουσιάζει έντονες 

διακυμάνσεις και φαίνεται να επηρεάζεται από την πορεία των χρηματιστηριακών εξελίξεων 

(1999-2002). 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.13: Δείκτης Καθαρά Κέρδη προς Καταθέσεις (1990-2003) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Τέλος είναι σημαντικό να εξετασθεί η πορεία ενός ακόμα δείκτη, του συντελεστή φερεγγυότη-

τας, που καταδεικνύει τι ποσοστό του Ενεργητικού της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και του κλάδου χρημα-

τοδοτείται από τα Ίδια Κεφάλαια.  
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Πίνακας 58.11: Συντελεστής Φερεγγυότητας ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & κλάδου (1990-2003) 

 1990 2003 Μ.Ο. Min. Max. Μέσος ετήσιος 
ρυθμός ανόδου 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ) 0,061 0,076 0,078 0,051 0,130 1,80% 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
(ΚΛΑΔΟΣ)* 0,045 0,060 0,061 0,040 0,094 2,30% 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Πίνακα 58, σελ 321 
*Σημ. Τα στοιχεία του κλάδου αφορούν την περίοδο 1995-2003 

Ο συντελεστής φερεγγυότητας της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ κινείται σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με 

αυτόν του κλάδου, όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 25.14. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο Μ.Ο. του δείκτη για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ και τον κλάδο είναι αντί-

στοιχα 0,078 και 0,061 που σημαίνει ότι μόνο ένα 7,8% και 6,1% του Ενεργητικού χρηματο-

δοτείται από τα Ίδια Κεφάλαια της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και των υπολοίπων Τραπεζών αντίστοιχα. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 25.14: Εξέλιξη Συντ/τη Φερεγγυότητας ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ (1990-2003) 

(Ιδια Κεφάλαια / Ενεργητικό) 
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Πηγή : Στοιχεία Πίνακα 58, σελ 321 

Από την προηγηθείσα συγκριτική και διαχρονική ανάλυση καταλήγουμε στα εξής συμπερά-

σματα για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ κατά την εξεταζόμενη περίοδο (1990-2003): 

• Παρά την απώλεια μεριδίων αγοράς αναφορικά με το δίκτυο Καταστημάτων και το Ενερ-

γητικό, κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς των Καταθέσεων και να αυξήσει ουσι-

αστικά το αντίστοιχο των Χορηγήσεων.  
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• Το δίκτυο των Καταστημάτων της αυξήθηκε με πολύ συντηρητικούς ρυθμούς, σε σχέση με 

τον κλάδο,  καθώς προτεραιότητά της ήταν η αναμόρφωση και ο εκσυγχρονισμός του προ-

κειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητά του, γεγονός που γίνεται εμφανές το 2003.  

• Ο αριθμός προσωπικού της μειώνεται διαχρονικά καθώς γίνεται προσπάθεια περιορισμού 

του κόστους με θετική επίπτωση στον δείκτη λειτουργικής αποτελεσματικότητας αλλά και 

στον δείκτη «απασχολούμενοι ανά κατάστημα» 

• Παρά το ότι το μερίδιο των λειτουργικών της εσόδων στο σύνολο του κλάδου μειώνεται 

αισθητά, κατάφερε να  πετύχει έντονους ρυθμούς αύξησης των εσόδων της, διατηρώντας 

χαμηλά τα αντίστοιχα έξοδα, με θετική επίπτωση στους δείκτες αποδοτικότητας. 

• Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ κατάφερε να βελτιώσει αισθητά τον λόγο Χορηγήσεις προς Καταθέσεις, 

γεγονός που αντανακλά τη βελτίωση της ικανότητάς της στη διοχέτευση των αντλούμενων 

καταθετικών κεφαλαίων στις επιχειρήσεις ή στα νοικοκυριά, μέσω χρηματοδοτήσεων. 

• Η Εμπορική ακολουθώντας μια αυτόνομη πορεία και με στόχο την τελική και πλήρη ιδιω-

τικοποίησή της κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα μεγέθη εργασιών της (Καταθέσεις, 

Χορηγήσεις) σε σχέση με τον κλάδο και έτσι να βελτιώσει το βαθμό αξιοποίησης του υφι-

στάμενου δικτύου της, αυξάνοντας αισθητά τα μερίδια χορηγήσεων και τα οργανικά της 

κέρδη. 

4.5.2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΤΗΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (1990-

2003)  

Στον παρακάτω Πίνακα 59 παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία των μεταβλητών που διε-

ρευνούνται κατά το έτος έναρξης (1990) και λήξης (2003) των παρατηρήσεών μας 
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Πίνακας 59: Ανεξάρτητες μεταβλητές για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ. 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές Σύμβολο ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 1990 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (Κατηγορία Α) 
Μερίδιο Καταθέσεων  (DEPOS) S1 12,58% 11,70% 
Μερίδιο Χορηγήσεων  (LOAN) S2 12,20% 7,86% 
Μερίδιο Ενεργητικού  (ASSET) S3 7,84% 9,00% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (Κατηγορία Β) 
Αποδοτ/τα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Π1 8,3% 22,9% 
Αποδοτ/τα Ενεργητικού (ROA) Π2 0,60% 1,40% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Κατηγορία Γ) 
Λειτουργ. Αποτελεσματικότητα  (EFFIC) Ε1 72,8% 114,80% 
Οργανικά Κέρδη ανά κατάστημα εκατ€ (ORGAN) Ε2 0,577  -0,071  
Οργανικά Κέρδη ανά υπάλλ εκατ€ (ORGEMPL) Ε3 0,031  -0,003  
Χορηγήσεις ανά κατάστημα εκατ€  (LOANPRBRNC) Ε4 31,38  4,77  
Καταθέσεις ανά Κατάστημα εκατ€ (DEPRBRNC) Ε5 40,40  11,24  
Χορηγήσεις ανά υπάλληλο εκατ€ (LOANPEREMPL) Ε6 1,72  0,20  
Καταθέσεις ανά υπάλληλο εκατ€(DEPEREMPL) Ε7 2,21  0,47  
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Κατηγορία Δ) 
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα 
(EMPLBRNC) Q1 18 24 

Δείκτης επάρκειας προσωπικού (σύγκριση με Κλάδο) 
(EMPLPERSEC) Q2 0,99 1,12 

Χορηγήσεις Προς Καταθέσεις (LOANPERDEP) Q3 77,70% 42,40% 
ΠΗΓΗ: Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Τραπεζών 

Από τον παραπάνω πίνακα εξάγονται τα εξής συμπεράσματα για την πορεία της Τράπεζας κα-

τά την εξεταζόμενη περίοδο:  

• Η Τράπεζα έχει καταφέρει να αυξήσει τα μερίδια αγοράς της στις βασικές εργασίες (Κατα-

θέσεις, Χορηγήσεις) παρά την πτωτική τάση του μεριδίου αγοράς των Καταστημάτων της 

• Σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο το δίκτυο Καταστημάτων της Εμπορικής υποαποδίδει κα-

θώς το μερίδιο εργασιών υπολείπεται αυτού των Καταστημάτων.  

• Η συντηρητική αύξηση του αριθμού των Καταστημάτων της σε συνδυασμό με την πολιτι-

κή εκσυγχρονισμού του αλλά και ενεργοποίησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμι-

κού της, οδήγησε σε αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση των μεγεθών της σε σχέση με τα αντί-

στοιχα του μέσου όρου του κλάδου. 

• Οι δείκτες αποδοτικότητας των Ιδίων Κεφαλαίων και του Ενεργητικού υπερέχουν των α-

ντίστοιχων του κλάδου. 

• Ο υψηλότερος ρυθμός αύξησης των λειτουργικών εσόδων της Εμπορικής και η πολιτική 

«νοικοκυρέματος» του λειτουργικού της κόστους είχε θετικές επιπτώσεις στα οργανικά της 

κέρδη ανά μονάδα παραγωγής (Κατ/μα, υπάλληλο) αλλά και στον δείκτη λειτουργικής α-

ποτελεσματικότητας 
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• Επιπλέον σημειώνεται και μια ιδιαίτερα σημαντική βελτίωση του λόγου Χορηγήσεις προς 

Καταθέσεις που αντανακλά την καλύτερη αξιοποίηση των ελκυόμενων καταθετικών κεφα-

λαίων της Τράπεζας, αλλά και ενδεχομένως το αποτέλεσμα της πολιτικής της για ενίσχυση 

των χορηγητικών εργασιών, ως πλέον αποδοτικές 

• Σχετικά με το μέσο αριθμό προσωπικού ανά  Κατάστημα παρατηρείται μια μείωση, από 24 

σε 18 υπαλλήλους, γεγονός που οδηγεί τον δείκτη επάρκειας προσωπικού οριακά κάτω του 

μέσου όρου του κλάδου (0,99 από 1,12).   

Στον παρακάτω πίνακα 60 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπί-

σθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλη-

τή που είναι ο αριθμός των καταστημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας. 

Πίνακας 60: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές ανά κατηγορία για την 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

(Εξαρτημένη μεταβλητή – Αριθμός Καταστημάτων) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗ-
ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ROA   
ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς 

καταθέσεων 
Μερίδιο αγοράς 
χορηγήσεων 

Μερίδιο αγοράς 
ενεργητικού 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Καταθέσεις ανά 
Υπάλληλο  

Χορηγήσεις ανά 
κατάστημα 

Οργανικά κέρδη ανά 
κατ/μα 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ-
ΣΤΙΚΑ 

Δείκτης επάρκειας 
προσωπικού σε σχέ-
ση με κλάδο  

Χορηγήσεις προς 
Καταθέσεις 

 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ανάλυσή μας επιβεβαίωσε την ύπαρξη στατιστικά σημαντι-

κής σχέσης (<5%) μόνο με τη μία από τις ανεξάρτητες μεταβλητές της κερδοφορίας, συγκε-

κριμένα τον δείκτη ROA. ΄Ένα άλλο σημείο άξιο προσοχής είναι ότι και σε αυτήν την Τράπε-

ζα ο δείκτης «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» συσχετίζεται με τον αριθμό των Καταστημάτων 

αντανακλώντας την επιθετική πολιτική της Τράπεζας για έμφαση στις χρηματοδοτήσεις, ιδιαί-

τερα από το 2000 και μετά. Επιπλέον σημειώνεται ότι δεν εντοπίσθηκε στατιστικά σημαντική 

σχέση με την ανεξάρτητη μεταβλητή «προσωπικό ανά Κατ/μα», παρά το γεγονός ότι παρατη-

ρείται μια διαχρονική τάση μείωσής του. 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψαν οι εξής πέντε (5) πολλαπλές γραμμικές πα-

λινδρομήσεις18 τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες: 

                                                 
18 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.5α 
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Πίνακας 61α: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
Ανεξάρτητη Με-
ταβλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής Πα-

λιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p value 

Εξίσωση 1 
Ε7 Μερίδιο αγοράς καταθέσεων Γ 22,0622 5,0142 0,0011 
Q2 Αριθ. Προσωπικού ανά 

Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 
Δ -158,8720 44,9465 0,0047 

Α   480,7456 50,2288 0,0000 
Adj RSq 0,927659 
DW 0,963319 
S.E. of regression 6,231387 
Εξίσωση 2 
S1 DEPOS  Μερίδιο αγοράς κα-

ταθέσεων 
A -674,1372 197,3387 0,0066 

Ε2 ORGAN Οργανικά κέρδη ανά 
κατ/μα 

Γ 28,6630 6,4951 0,0013 

Q3 LOANPERDEP Χορηγήσεις 
προς Καταθέσεις 

Γ 131,4451 17,0967 0,0000 

α    335,0644 20,5677 0,0000 
Adj RSq 0,924918 
DW 1,946491 
S.E. of regression 6,348375 
Εξίσωση 3 
Π2 ROA B 233,9566 105,1739 0,0503 
S1 DEPOS  Μερίδιο αγοράς κα-

ταθέσεων 
A -867,1787 190,5854 0,0011 

Ε4 LOANPERBRNC Χορηγήσεις 
ανά κατάστημα  

Γ 2,6068 0,2027 0,0000 

α    396,5724 19,6248 0,0000 
Adj RSq 0,930449 
DW 1,896542 
S.E. of regression 6,110076 

Πίνακας 61β. Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ  
Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής Πα-

λιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 4 
S2 LOAN Μερίδιο αγοράς 

χορηγήσεων 
A 777,7181 230,0111 0,0061 

Q2 EMPLPERSECT Δείκτης 
επάρκειας προσωπικού σε 
σχέση με κλάδο 

Δ 
-198,9150 46,9250 0,0014 

α    469,9969 66,2917 0,0000 
Adj RSq 0,902097 
DW 2,159348 
S.E. of regression 7,249222 
Εξίσωση 5 
S3 ASSET Μερ αγορ ενεργ A 834,9199 352,5413 0,0373 
Ε4 LOANPERBRNC Χορη-

γήσεις ανά  κατάστημα 
Γ 2,6807 0,3137 0,0000 

α    233,5582 33,6458 0,0000 
Adj RSq 0,845829 
DW 1,212743 
S.E. of regression 9,096934 
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Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι τα 

αναμενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3 

(περιγραφή μεθοδολογίας).Εξαίρεση αποτελεί η ανεξάρτητη μεταβλητή μεγέθους και ειδικό-

τερα το μερίδιο αγοράς καταθέσεων, που εμφανίζεται με αρνητικό πρόσημο, αντίθετα από τη 

θεωρητική μας προσέγγιση. Πιθανή εξήγηση αποτελεί ότι η αύξηση των Καταστημάτων δεν 

συνοδεύεται από ικανοποιητική αύξηση των Καταθέσεων με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς 

στις Καταθέσεις να μειώνεται. Το γεγονός αυτό αντανακλά την επιθετική πολιτική που ακο-

λουθεί στις χορηγήσεις η Τράπεζα με αποτέλεσμα η αύξηση του αριθμού των Καταστημάτων 

της να συνοδεύεται από αναλογικά μεγαλύτερη αύξηση στις Χορηγήσεις ανά Κατάστημα.  

Έτσι αναμενόμενη είναι η θετική συσχέτιση που εντοπίζεται μεταξύ των ανεξάρτητων μετα-

βλητών της παραγωγικότητας του δικτύου (Χορηγήσεις και Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα και 

Καταθέσεις ανά υπάλληλο) και της εξαρτημένης μεταβλητής των Καταστημάτων, καθώς η 

αύξηση του αριθμού των συνοδεύεται από αύξηση των δεικτών παραγωγικότητας και αποτε-

λεσματικότητας του δικτύου. Αναφορικά με τους δείκτες των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 

τράπεζας παρατηρείται θετική συσχέτιση του δείκτη «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» που εξη-

γείται από την πιστή εφαρμογή της επιθετικής πολιτικής που ακολουθεί η Τράπεζα στον τομέα 

των Χορηγήσεων.  Η αρνητική συσχέτιση των δεικτών επάρκειας προσωπικού (προσωπικό 

ανά Κατ/μα Εμπορικής σε σχέση με τον κλάδο) είναι η αναμενόμενη, καθώς η αύξηση των 

δεικτών αυτών οδηγεί στη συγκέντρωση των δυνάμεων σε λιγότερα καταστήματα σε επιλεγ-

μένες θέσεις σε μια γεωγραφική περιοχή. Αντίθετα, η θετική συσχέτιση του δείκτη ROA υπο-

δηλώνει τη σωστή διαχειριστική πολιτική της Τράπεζας η οποία ακολούθησε συντηρητικούς 

ρυθμούς στην ανάπτυξη του δικτύου της (Ενεργητικό), το οποίο όμως αξιοποίησε σε πολύ ι-

κανοποιητικό βαθμό με θετική επίπτωση στην κερδοφορία της και στην αποδοτικότητά της.   

Από τα παραπάνω στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φαινόμενο της μεταβολής του 

αριθμού των καταστημάτων μιας εμπορικής τράπεζας (ιδιωτικής μεσαίου μεγέθους στην συ-

γκεκριμένη περίπτωση) εξηγείται με τρόπο στατιστικά σημαντικό (επίπεδα 5% και 1% κατά 

περίπτωση) από τις μεταβολές συγκεκριμένων ανεξάρτητων μεταβλητών που θεωρητικά μπο-

ρούν να αντανακλούν τη στρατηγική της Διοίκησης μιας Τράπεζας. Επιπλέον η σχέση αυτή 

που διαπιστώθηκε ότι υφίσταται, έχει τέτοιας μορφής προβλεπτική αξία ώστε το υπόδειγμά 

μας να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του αναμενόμενου συνολικού αριθμού κα-

ταστημάτων ανάλογα με τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας στους τομείς όπου εντοπί-

σθηκε η εν λόγω σχέση.  
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4.5.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ 

Στην παρακάτω ανάλυση θα αναφερθούμε ειδικά για τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας από τις 

5 γραμμικές πολλαπλές παλινδρομήσεις (δηλ. 5 εναλλακτικές μορφές της ίδιας εξίσωσης)  που 

έχουν εντοπισθεί παρουσιάζοντας βασικά και κρίσιμα στοιχεία και θα αξιολογήσουμε τα απο-

τελέσματα για τη συγκεκριμένη Τράπεζα. 

Ειδικότερα, με βάση το κριτήριο της πιστότερης εξήγησης του φαινομένου της μεταβολής του 

αριθμού των Καταστημάτων της Εμπορικής, κατατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά, τις 5 εναλ-

λακτικές παλινδρομήσεις με βάση τον διορθωμένο συντ/τή πολλαπλού προσδιορισμού (Adj. R 

sq.) στον παρακ5άτω Πίνακα Α.5.2.4 : 

Πίνακας 62: Κατάταξη των 5 παλινδρομήσεων με βάση τον διορθωμένο συντελεστή πολ-
λαπλού προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού 
προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Εναλλακτικές Μορφές της Εξίσωσης 3.2  του Μοντέλου 
(5 παλινδρομήσεις) 

93,04% Εξίσωση 3: ROA, Χορηγήσεις ανά Κατ/μα , Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων  

92,77% Εξίσωση 1: Καταθέσεις ανά υπάλληλο, Αριθμ. προσωπικού ανά Κατ/μα 
σε σχέση με κλάδο  

92,49% Εξίσωση 2: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, Χορηγήσεις προς Καταθέσεις 
Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα 

90,21% Εξίσωση 4: Μερίδιο Χορηγήσεων, Αριθμ. προσωπικού ανά Κατ/μα σε 
σχέση με κλάδο  

84,58% Εξίσωση 5: Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού, Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πλειοψηφία εμφανίζει πολύ υψηλούς συντελεστές συσχέτι-

σης. Ειδικότερα τέσσερις από τις πέντε εναλλακτικές μορφές της γενικής εξίσωσης του μοντέ-

λου μας για την ΕΜΠΟΡΙΚΗ Τρ.  έχουν συντελεστές συσχέτισης (άνω του 90%) και επομένως 

πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας ως προς την ερμηνεία της μεταβολής του αριθμού των Κατα-

στημάτων της Τράπεζας.  

Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να διερευνηθεί είναι ο βαθμός στατιστικής σημαντικό-

τητας της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής και η κατάταξή τους με φθίνουσα σειρά, προκειμένου 

να μπορούν να επιλεγούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, εκείνες οι οποίες εμφανίζουν τις υψηλότε-

ρες τιμές. Για τον λόγο αυτό, στον παρακάτω Πίνακα 63, παρουσιάζουμε τις ανεξάρτητες με-

ταβλητές που ερμηνεύουν κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο τις μεταβολές της εξαρτημένης 

μεταβλητής (αριθμό καταστημάτων), κατατάσσοντάς τις σύμφωνα με την τιμή της p value 

(<5%). 
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Πίνακας 63: Κατάταξη των ανεξάρτητων μεταβλητών με βάση τη στατιστική σημαντι-
κότητα (p value) 

A/A Συντ/της Στατιστικής 
Σημαντικότητας p value Ανεξάρτητες Μεταβλητές Εναλλακτική 

Εξίσωση Νο. 
1 0,0000 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  3 
2 0,0000 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  5 
3 0,0000 Χορηγήσεις προς Κατθέσεις  2 
4 0,0011 Καταθέσεις ανά Υπάλληλο  1 
5 0,0011 Μείδιο αγοράς Καταθέσεων  3 
6 0,0013 Οργαν Κέρδη ανά Κατ/μα  2 
7 0,0014 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο  4 
8 0,0047 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο  1 
9 0,0061 Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων  4 
10 0,0066 Μείδιο αγοράς Καταθέσεων  2 
11 0,0373 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού  5 
12 0,0503 ROA 3 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μεταβλητών (10 

στις 12) εντοπίζεται με στατιστικά σημαντική σχέση μικρότερη του 1%, ενώ δύο («μερίδιο 

Ενεργητικού» και «ROA») έχουν συντελεστή μεταξύ του 5%-1%. 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση προκύπτει ότι για την εν λόγω Τράπεζα (ΕΜΠΟΡΙΚΗ) τα 

σημαντικότερα ευρήματα είναι τα εξής:  

• Φαίνεται πως παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ευαισθησία κυρίως στις μεταβλητές αποτελε-

σματικότητας/ παραγωγικότητας (4), μεγέθους (4), και δευτερευόντως στις μεταβλητές 

ποιοτικών χαρακτηριστικών (3) . 

• Οι ανεξάρτητες μεταβλητές με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης είναι οι εξής:  

• από 2 φορές, «μερίδιο Καταθέσεων», δείκτης «επάρκειας προσωπικού» δηλ. αριθ 

προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με τον κλάδο και «Χορηγήσεις ανά Κατ/μα»,  

• από 1 φορά οι υπόλοιπες μεταβλητές 

• Η παλινδρόμηση που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, με βάση το Adj RSq, το φαινό-

μενο της ανάπτυξης του δικτύου των καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας είναι η Εξί-

σωση Νο.3 με 3 ανεξάρτητες μεταβλητές: ROA, Χορηγήσεις ανά Κατ/μα, μερίδιο αγοράς 

Καταθέσεων 

• Η Εξίσωση 2 με τις 3 ανεξάρτητες μεταβλητές; (μερίδιο αγοράς Καταθέσεων,  Χορηγήσεις 

προς Καταθέσεις, Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα) κατέχει την υψηλότερη προβλεπτική αξία, 

σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγνωστικών μας ελέγχων (βλ. Παράρτημα Νο. 5α) 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αξία των ευρημάτων μας χρησιμοποιήσαμε τις 

πέντε εξισώσεις που εντοπίσαμε για να καταγράψουμε τον αριθμό των Καταστημάτων που μας 
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δίνει η κάθε εξίσωση και συγκρίναμε τις τιμές με τον πραγματικό αριθμό των Καταστημάτων, 

όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της Εξίσωσης Νο.1 

δεν αξιολογούνται καθώς εντοπίσθηκαν προβλήμτα στην προβλεπτική της αξία, βάση των 

σχετικών διαγνωστικών ελέγχων (chow breakpont και  chow forecast). 

Πίνακας 64: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του αριθμού των Καταστημάτων 
ανά εξίσωση 

 ΑΡΙΘΜ. forecast01 forecast02 forecast03 forecast04 forecast05 
ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 Εξίσωση 2 Εξίσωση 3 Εξίσωση 4 Εξίσωση 5 
1990 305 313 310 311 308 321 
1991 316 321 323 317 327 320 
1992 323 325 316 320 318 316 
1993 327 326 336 334 333 330 
1994 328 328 327 329 330 334 
1995 330 333 329 330 330 333 
1996 336 331 336 337 329 336 
1997 349 343 343 340 352 333 
1998 356 344 350 350 346 351 
1999 362 357 354 363 353 351 
2000 368 376 370 361 379 367 
2001 370 374 376 371 372 372 
2002 373 374 377 383 371 370 
2003 373 372 369 371 368 383 

 Adjusted  
R-squared 0,927659 0,924918 0,930450 0,902097 0,845829 

 
    Akaike info crite-
rion 6,684484 6,769231 6,692712 6,987075 7,441161 

 
    Schwarz criterion 

6,821425 6,951819 6,875299 7,124015 7,578102 

 
S.E. of regression 6,231387 6,348375 6,110076 7,249220 9,096934 

       
BRNCH = 397 - 867 DEPOS + 234 EMPOROA + 2,61 L0ANPERBRNC 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ(DEPOS) 0,14 ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ Α-
ΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ 379 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ROA  0,035 ΚΑΤ/ΤΑ ΕΤΟΥΣ 2003 373 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36,50 ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ 6 

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα οι εξισώσεις Νο. 3 και Νο. 2 είναι αυτές οι οποίες 

προβλέπουν με αρκετά καλή ακρίβεια των αριθμό των Καταστημάτων που θάπρεπε να έχει η 

εν λόγω Τράπεζα. 
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Επιπλέον στον ίδιο πίνακα καταγράφεται, υπό τύπον παραδείγματος, ο εκτιμώμενος αριθμός 

Καταστημάτων που θα έπρεπε να έχει η εν λόγω Τράπεζα εφόσον κάνει χρήση της Εξίσωσης 

Νο. 3 και θέσει ως στόχο τις ακόλουθες επιθυμητές τιμές στις ανεξάρτητες μεταβλητές: 

• Επιθυμητό μερίδιο καταθέσεων     14% 

• Επιθυμητές Χορηγήσεις ανά Κατ/μα     36,5 (εκατ €) 

• Επιθυμητός δείκτης ROA     3,5% 

• ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  379 

Τα παραπάνω ευρήματα αποκτούν μεγαλύτερη χρησιμότητα στην περίπτωση που τεθεί θέμα 

πρακτικής αξιοποίησής τους, προκειμένου να προσεγγισθεί το θέμα του «επιθυμητού» αριθμού 

καταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας με βάση τη μία ή την άλλη εξίσωση.  

Το γεγονός της ύπαρξης πολλών (πέντε συγκεκριμένα) εξισώσεων που περιγράφουν το φαινό-

μενο, επιστημονικά είναι αποδεκτό καθώς όλες εμπίπτουν σε ένα γενικότερο υπόδειγμα εξί-

σωσης που είχε καταγραφεί αρχικά (εξίσωση 3.1 και 3.2 για την περίπτωση μιας μεμονωμένης 

Τράπεζας). 

Στη συνέχεια θα εξετάσουμε με το γνωστό εναλλακτικό τρόπο τη σχέση του δικτύου των Κα-

ταστημάτων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εκφράζουν τη στρατηγική της Τράπεζας λαμ-

βάνοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων (δηλ. αριθμός 

των Καταστημάτων της εν λόγω Τράπεζας προς το σύνολο των Καταστημάτων του κλάδου), 

αντί για τον απόλυτο αριθμό των Καταστημάτων της. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογήσουμε 

εάν διαφοροποιούνται τα ευρήματα της προηγούμενης (κλασσική) προσέγγισης και εάν προ-

κύπτουν πιο ενδιαφέροντα και πιο αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. 

Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία των ελαχίστων τερταγώνων καταλήξαμε σε μια (1) 

εξίσωση (πολλαπλή γραμμική παλλινδρόμηση) και στον παρακάτω πίνακα 65 παρουσιάζονται 

οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες εντοπίσθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχι-

στον σε επίπεδο 5%) με την εξαρτημένη μεταβλητή που είναι το μερίδιο αγοράς των Κατα-

στημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας.  
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Πίνακας 65: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές Τρ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
(Εξαρτημένη μεταβλητή – μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ   
ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ ΠΑ-
ΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο Καταθέσεις ανά υπάλληλο 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε 
σχέση με κλάδο 

Χορηγήσεις προς Καταθέσεις 

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψε μία (1) πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση19 

τα χαρακτηριστικά της οποίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 66: Αποτελέσματα Ανάλυσης Παλινδρομήσεων Τρ. ΕΜΠΟΡΙΚΗ  (εξαρτ. με-
ταβλ. Μερίδιο αγοράς Κατ/των)  

Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλιδρόμησης 
Τυπικό 
Σφάλμα p VALUE 

Εξίσωση 1 
S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων A 0,3028 0,1337 0,0579 

S2 
Μερίδιο αγοράς Χορηγήσε-
ων 

A -0,8779 0,2512 0,0101 

Ε3 
Οργανικά κέρδη ανά υπάλ-
ληλο 

Γ 1,0700 0,2175 0,0017 

Ε7 Καταθέσεις ανά υπάλληλο Γ -0,0827 0,0100 0,0001 
Q3 Χορηγήσεις προς Καταθέσεις Δ 0,2408 0,0539 0,0029 
Q2 Αριθ. Προσωπικού ανά 

Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 
Δ -0,1452 0,0362 0,0051 

Α   0,2888 0,0336 0,0001 
Adj RSq 0,952049 
DW 2,254523 
S.E. of regression 0,002800 

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι σε ορισμένες ανεξάρτητες μεταβλητές παρατηρούνται δι-

αφοροποιήσεις ως προς  τα πρόσημα καθώς δεν είναι τα αναμενόμενα με βάση τις θεωρητικές 

εξηγήσεις που δόθηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο 3 (περιγραφή μεθοδολογίας). Ειδικότερα  

η αρνητική συσχέτιση του «μεριδίου αγοράς χορηγήσεων» με την εξαρτημένη μεταβλητή εν-

δεχομένως να σημαίνει ότι παρά την επιθετική πολιτική στον τομέα των χορηγήσεων, αυτή δεν 

συνοδεύτηκε από επαρκή αύξηση του αριθμού των Καταστημάτων, ώστε να αυξηθεί και το 

αντίστοιχο μερίδιο αγοράς. Παρόμοια είναι και η εξήγηση για την αρνητική συσχέτιση της με-

ταβλητής «καταθέσεις ανά υπάλληλο» που ενδεχομένως η αύξηση του εν λόγω μεγέθους να 

μην οδηγεί σε επαρκή αύξηση των Καταστημάτων με αποτέλεσμα το αντίστοιχο μερίδιο αγο-

                                                 
19 Τα αποτελέσματα των διαγνωστικών ελέγχων βρίσκονται στο Παράρτημα Νο.5β 
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ράς να μειώνεται. Αναφορικά με τους δείκτες των ποιοτικών χαρακτηριστικών της τράπεζας 

παρατηρείται θετική συσχέτιση του δείκτη «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» που εξηγείται από 

την πιστή εφαρμογή της επιθετικής πολιτικής που ακολουθεί η Τράπεζα στον τομέα των Χο-

ρηγήσεων. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή η πρακτική αξία των ευρημάτων μας, χρησιμοποιήσαμε την 

εξίσωση που εντοπίσαμε για να προβλέψουμε το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων και συ-

γκρίναμε τις τιμές με το πραγματικό μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω Πίνακα. 

Πίνακας 67: Συγκεντρωτικός πίνακας των προβλέψεων του μεριδίου αγοράς των Κατα-
στημάτων ανά εξίσωση 

 ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ forecast01 
ΕΤΟΣ ΚΑΤ/ΤΩΝ Εξίσωση 1 
1990 0,155380 0,152386 
1991 0,155500 0,155519 
1992 0,149320 0,150549 
1993 0,145230 0,146678 
1994 0,141210 0,137097 
1995 0,139830 0,142340 
1996 0,138100 0,140179 
1997 0,145840 0,147837 
1998 0,138360 0,137265 
1999 0,137750 0,138614 
2000 0,158690 0,157348 
2001 0,130370 0,130337 
2002 0,122500 0,120361 
2003 0,112650 0,114221 

 Adjusted R-squared 0,952049 

  Akaike info criterion -8,611271 

  Schwarz criterion -8,291742 

  S.E. of regression 0,002800 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα αναφορικά με αυτήν την ε-

ναλλακτική προσέγγιση: 

• Είναι εμφανής ο αισθητά μικρότερος αριθμός των ανεξάρτητων μεταβλητών που εντοπί-

σθηκαν με στατιστικά σημαντική σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή (μερίδιο αγοράς 

καταστημάτων) 

• Εντοπίσθηκε μόνο μία (1) εξίσωση με αποτέλεσμα να μειώνεται δραστικά το εύρος επιλο-

γής των  ανεξάρτητων μεταβλητών που αποτελούν έκφραση των στρατηγικών στόχων της 

Τράπεζας.  
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• Ειδικότερα εντοπίσθηκαν έξη (6) ανεξάρτητες μεταβλητές που καλύπτουν τις τρείς από τις 

τέσσερις κατηγορίες των μεταβλητών (δύο μεγέθους, δύο αποδοτικότητας και δύο ποιοτι-

κών χαρκτηριστικών). Οι μεταβλητές κερδοφορίας δεν επηρεάζουν με στατιστικά σημα-

ντικό τρόπο τη διαμόρφωση της εξαρτημένης μεταβλητής. 

• Με βάση το διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού (Adj. Rsq.) η παλινδρό-

μηση που εντοπίσθηκε, επεξηγεί το φαινόμενο της διαμόρφωσης του μεριδίου αγοράς των 

καταστημάτων με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό πιστότητας (της τάξης του 95,2%).  

• Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσιάζουν πολύ υψηλό συντελεστή στατιστικής ση-

μαντικότητας (p<0,01), με μόνο τη μεταβλητή «μερίδιο αγοράς Καταθέσεων» να βρίσκεται 

σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας οριακά άνω του 5%. 

• Οι τιμές των σχετικών διαγνωστικών ελέγχων είναι ικανοποιητικές, με εξαίρεση το Chow 

Breakpoint test (βλ. Παράρτημα Νο.5β) λόγω ανεπαρκούς πλήθους παρατηρήσεων.  

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι παρά τις ικανοποιητικές τιμές που έχουμε από τους σχετι-

κούς διαγνωστικούς ελέγχους (πλην του Chow breakpoint test) που πραγματοποιήσαμε, η 

πρακτική αξία των ευρημάτων μας είναι περιορισμένη καθώς το εύρος των ανεξάρτητων με-

ταβλητών και των εναλλακτικών παλινδρομήσεων είναι περιορισμένο και η δυνατότητα προσ-

διορισμού του επιθυμητού αριθμού καταστημάτων είναι μειωμένη αφού συναρτάται με τον 

αριθμό των καταστημάτων του συνόλου του κλάδου, αριθμός που θα πρέπει προηγουμένως να 

προσδιορισθεί. Επομένως καταλήγουμε ότι, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με εξαρτημένη 

μεταβλητή των αριθμό των καταστημάτων μας, οδηγούν σε ποιοτικά ανώτερα συμπεράσματα 

και επομένως προτείνουμε τη χρήση αυτής της μορφής και όχι την εναλλακτική που μόλις εξε-

τάσαμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑ-

ΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

5.1. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΓΙΑ 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Ένας επιπλέον στόχος της παρούσας διατριβής είναι να εξετασθεί κατά πόσο η αρχική μας υ-

πόθεση - ότι δηλ. η ανάπτυξη του δικτύου των Καταστημάτων μιας Τράπεζας εξαρτάται από 

τους στρατηγικούς στόχους της, όπως εκφράζονται μέσα από επιλεγμένους δείκτες μεγέθους, 

κερδοφορίας, αποτελεσματικότητας κ.α. - μπορεί να ισχύει και για το σύνολο του τραπεζικού 

κλάδου.  

Με βάση τα παραπάνω οδηγούμαστε στην έρευνα μέσω διαστρωματικής ανάλυσης (cross 

section analysis) χρησιμοποιώντας τα ίδια δεδομένα και στοιχεία για την ίδια χρονική περίοδο 

(1990 – 2003) από το αρχικό δείγμα των πέντε (5) Τραπεζών. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε 

να κατασκευάσουμε νέες στατιστικές σειρές όπου ο αριθμός των παρατηρήσεων ανέρχεται σε 

70 (δηλ. 5x14). Ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο θα διερευνήσουμε εάν υπάρχουν και ποιες εί-

ναι οι μεταβλητές εκείνες που ερμηνεύουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη μεταβολή του 

αριθμού των τραπεζικών καταστημάτων και για τις πέντε Τράπεζες του δείγματός μας συνολι-

κά και όχι ανά περίπτωση, όπως εξετάσθηκε μέχρι τώρα. Εφόσον διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα 

μπορούμε να γενικεύσουμε και να συμπεράνουμε ότι τα κατά περίπτωση ευρήματά μας έχουν 

ισχύ και για ένα μεγαλύτερο αριθμό Τραπεζών που αντιστοιχεί περίπου στο 60% του Τραπεζι-

κού κλάδου σήμερα.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε είναι ανάλογη αυτής που ακολουθήσαμε για την εξέταση 

της υπόθεσης για κάθε μια Τράπεζα ξεχωριστά και στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου 

παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το συνολικό αριθμό καταστημάτων των πέντε Τρα-

πεζών του δείγματός μας και ως ανεξάρτητες μεταβλητές τους ίδιους δείκτες που χρησιμοποι-

ήσαμε για κάθε μια Τράπεζα χωριστά και οι οποίοι αντανακλούν τους στρατηγικούς στόχους 

των Τραπεζών σχετικά με την ανάπτυξη των εργασιών, την απόκτηση μεριδίων αγοράς, την 

κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα κ.α. Επιπλέον θα εξετασθεί εάν η εναλλακτική μορφή 

της εξαρτημένης μεταβλητής, το μερίδιο αγοράς των καταστημάτων, παρουσιάζει καλύτερη 

συσχέτιση με τις προαναφερθείσες ανεξάρτητες μεταβλητές. 
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Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν αρχικά 15 ανεξάρτητες μεταβλητές οι οποίες εμπί-

πτουν σε 4 κύριες κατηγορίες που χαρακτηρίζουν βασικούς άξονες της στρατηγικής των Τρα-

πεζών. Η τελική επιλογή των ανεξάρτητων μεταβλητών για τη διαστρωματική ανάλυση, θα 

εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων για ύπαρξη πολυσυγγραμικότητας, αυ-

τοσυσχέτισης κ.α. και θα προκύψει μέσα από μια διαδικασία βηματικών παλινδρομήσεων, πα-

ρόμοια με αυτήν που εφάρμοσαν ερευνητές όπως ο Avkiran (1995, 1997), οι Doyle, Fenwick 

and Savage (1981), o Clawson (1974) κ.α. 

Το γενικό μας υπόδειγμα είναι η εξίσωση της μορφής: 

∑ =
+++++=

N

n i,ti,tnι,tι,ti,ti,ti,t εQκδΕγSβΠαΔ
1   (3.1) 

όπου: 

1421 ,.....,,t =  ο αριθμός των ετών παρατήρησης 

i,tΔ  ο αριθμός των καταστημάτων του Δικτύου (Δ) της τράπεζας (i) τη χρονική στιγμή (t) 

i,tΠ  η κερδοφορία20, όπως εκφράζεται από τους δείκτες ROE, ROA. 

ι,tS  το μέγεθος, όπως εκφράζεται από τα μερίδια αγοράς των καταθέσεων, των χορηγήσεων 

και του ενεργητικού  

ι,tΕ  η αποτελεσματικότητα, όπως εκφράζεται από τον δείκτη λειτουργικά έξοδα προς λει-

τουργικά έσοδα. Επίσης άλλοι συναφείς δείκτες είναι τα οργανικά κέρδη ανά κατάστημα και 

ανά υπάλληλο. Ενώ ως δείκτες παραγωγικότητας εκτιμούνται οι δείκτες καταθέσεις και χορη-

γήσεις ανά υπάλληλο και ανά κατάστημα. 

∑ =

N

n i,tnQκ
1  όλοι οι άλλοι παράγοντες (ποιοτικά χαρακτηριστικά) που διαφοροποιούν την 

κάθε τράπεζα, όπως π.χ. ο αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα, ο δείκτης χορηγήσεις προς 

καταθέσεις, και ο δείκτης επάρκειας προσωπικού σε σχέση με τον κλάδο. 

κδγβα ,,,,  οι συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών 

itε   ο διαταρακτικός όρος ή κατάλοιπο (residual)  

                                                 
20 Θα εξετασθούν και οι περιπτώσεις: Πi,t-1 και Ln(Πi,t) καθώς υπάρχουν ορισμένες μελέτες που δείχνουν ότι η 
σχέση μεταξύ κερδοφορίας και μεγέθους δεν είναι γραμμική 
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Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε με χρήση του οικονομετρικού / στατιστικού λογισμικού 

πακέτου (Eviews) και τα αποτελέσματα των εξισώσεων επιβεβαιώνουν μερικώς την υπόθεσή 

μας ότι υπάρχουν ορισμένες μεταβλητές κερδοφορίας, μεγέθους (μερίδια αγοράς) , αποδοτικό-

τητας και αποτελεσματικότητας αλλά και εν γένει ποιοτικών χαρακτηριστικών οι ποίες εξη-

γούν το φαινόμενο της μεταβολής του δικτύου των καταστημάτων του τραπεζικού κλάδου. 

Ειδικότερα χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και εξετάσαμε εναλλα-

κτικές εξειδικεύσεις, πέραν της γραμμικής (π.χ. λογαριθμικές, ημιλογαριθμικές), για το μοντέ-

λο μας οι οποίες όμως δεν αποδείχθηκαν κατάλληλες., αφού δεν εντοπίστηκε στατιστικά ση-

μαντική σχέση μεταξύ της εξαρτημένης και των ανεξάρτητων μεταβλητών. Συμπερασματικά 

καταλήξαμε στο γραμμικό πολυμεταβλητό μοντέλο που προαναφέραμε, το οποίο χαρακτηρί-

ζεται από καλή σταθερότητα και ικανοποιητική επεξηγηματική αξία. 

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι συμπληρωματικά στη μέχρι τώρα ανάλυσή μας και προκει-

μένου να επιτύχουμε το στόχο μας -να εντοπίσουμε ένα μοντέλο που θα έχει ισχύ και για τις 5 

τράπεζες του δείγματός μας και κατ’ επέκταση για το σύνολο του τραπεζικού κλάδου θα χρη-

σιμοποιήσουμε τη μέθοδο της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis). Μέσω αυτής θα επι-

χειρήσουμε να εξάγουμε τις κύριες συνιστώσες της στρατηγικής των Τραπεζών που περιγρά-

φονται από το σύνολο των 15 ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιούμε και τις οποίες θα 

ενσωματώσουμε σε μικρό αριθμό παραγόντων (3 με 4) των οποίων τη συσχέτιση θα εξετά-

σουμε με την εξαρτημένη μεταβλητή του υποδείγματός μας. 

5.2. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ Α-

ΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ (5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ)  

Παρακάτω παρουσιάζεται συγκεντρωτικός πίνακας των 15 ανεξάρτητων μεταβλητών με τις 

τιμές που λαμβάνουν στην έναρξη (1990) και στο τέλος (2003) των παρατηρήσεών μας, για 

κάθε Τράπεζα του δείγματός μας και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν στη διαστρωματική ανά-

λυση. 
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Πίνακας 68: Ανεξάρτητες Μεταβλητές για τη διαστρωματική ανάλυση (5 τράπεζες). 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές Σύμβολο ΕΤΟΣ 2003 ΕΤΟΣ 1990 
ανά Τράπεζα  ALPHA ΕΤΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ALPHA ΕΤΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (Κατηγορία Α)  
Μερίδιο Καταθέσεων   S1 16,9% 29,6% 1,4% 2,2% 12,6% 11,5% 49,0% 0,3% 2,1% 11,7% 
Μερίδιο Χορηγήσεων  S2 18,3% 19,8% 1,5% 2,5% 12,2% 7,6% 31,6% 0,2% 1,6% 7,9% 
Μερίδιο Ενεργητικού  S3 13,9% 23,1% 0,9% 1,6% 7,8% 8,9% 38,5% 0,2% 1,4% 9,0% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ  (Κατηγορία Β)  
Αποδοτ/τα Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) Π1 15,7% 16,0% 12,5% 3,7% 8,3% 35,3% 18,0% 19,7% 28,3% 22,9% 
Αποδοτ/τα Ενεργητικού (ROA) Π2 1,2% 0,8% 1,3% 0,2% 0,6% 1,8% 1,4% 2,1% 0,8% 1,4% 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΗΤΑΣ  (Κατηγορία Γ)  
Λειτουργ. Αποτελεσματικότητα   Ε1 70,7% 73,7% 76.0% 95,7% 72,8% 67,8% 109,2% 79,3% 84,5% 114,8% 
Οργανικά Κέρδη ανά κατάστημα εκατ € Ε2 0,905  0,637  0,445  0,067  0,577  0,206  -0,046 0,079 0,067 -0,071  
Οργανικά Κέρδη ανά υπάλλ εκατ€  Ε3 0,046  0,026 0,023 0,004 0,031  0,010  -0,002 0,003 0,003 -0,003  
Χορηγήσεις ανά κατάστημα εκατ€   Ε4 47,54  32,30 24,97 21,95  31,38  4,58 10,12 1,57 3,79  4,77  
Καταθέσεις ανά Κατάστημα εκατ€  Ε5 54,88  60,27 29,57 24,37  40,40  10,91 25,06 4,00 7,78  11,24  
Χορηγήσεις ανά υπάλληλο εκατ€  Ε6 2,41 1,34 1,31  1,17 1,72  0,23 0,37 0,07 0,19  0,20  
Καταθέσεις ανά υπάλληλο εκατ€ Ε7 2,78  2,50 1,56 1,30  2,21  0,55 0,93 0,17 0,38  0,47  
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  (Κατηγορία Δ)  
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατά-
στημα Q1 20 24 19 19 18 20 27 23 20 24 

Δείκτης επάρκειας προσωπικού (σύγκριση 
με Κλάδο) Q2 1,06 1,30 1,03 1,01 0,99 0,94 1,28 1,09 0,96 1,12 

Χορηγήσεις Προς Καταθέσεις  Q3 86,6% 53,6% 84,4% 90,1% 77,7% 42,0% 40,7% 39,2% 48,7% 42,4% 
ΠΗΓΗ: Δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις Τραπεζών 
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Στον παρακάτω πίνακα 69 παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις οποίες 

εντοπίσθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την εξαρ-

τημένη μεταβλητή που είναι ο αριθμός των καταστημάτων για το σύνολο των 5 τρα-

πεζών (διαστρωματική ανάλυση). 

Πίνακας 69: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές ανά κατηγορία για 
τη διαστρωματική ανάλυση (5 Τράπεζες) -  

(Εξαρτημένη μεταβλητή – Αριθμός Καταστημάτων) 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ-
ΒΛΗΤΩΝ 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ROE(-1)    
ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς 

καταθέσεων 
Μερίδιο αγοράς χορη-
γήσεων 

Μερίδιο αγοράς 
ενεργητικού 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ/ ΠΑΡΑ-
ΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Καταθέσεις ανά 
Υπάλληλο  

Χορηγήσεις ανά κατά-
στημα και υπάλληλο 

Οργανικά κέρδη 
ανά κατ/μα και 
υπάλληλο 

Δείκτης Λειτ. 
Αποτελ/τητας 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Αριθ. υπαλλή-
λων ανά Κατ/μα 

Αριθ. υπαλλήλων ανά 
Κατ/μα σε σχέση με 
κλάδο 

  

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ανάλυσή μας δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη στατι-

στικά σημαντικής σχέσης (<5%) για καμία από τις μεταβλητές κερδοφορίας. Όταν 

όμως εφαρμόσθηκε χρονική υστέρηση ενός έτους, τότε διαπιστώθηκε στατιστικά ση-

μαντική σχέση με το δείκτη ROE(-1). Το γεγονός της θετικής συσχέτισης με την ε-

ξαρτημένη μεταβλητή σημαίνει ότι η αύξηση των Κατ/των εξηγείται από τη βελτίωση 

του δείκτη ROE κατά το προηγούμενο έτος.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψαν οι εξής πέντε (5) πολλαπλές 

γραμμικές παλινδρομήσεις, που είναι εξισώσεις της μορφής 3.1 του μαθηματικού μας 

υποδείγματος, τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνα-

κες: 

Πίνακας 70α: Αποτελέσματα Διαστρωματικής Ανάλυσης Παλινδρομήσεων (5 
Τράπεζες) 

Ανεξάρτητη Μεταβλη-
τή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπική α-
πόκλιση p VALUE 

Εξίσωση 1 
S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων A -490,858 196,797 0,015 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων A 2.557,512 302,141 0,000 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ -7,329 0,808 0,000 
Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα Γ 5,284 0,616 0,000 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -3,517 1,204 0,005 
α   27,774 4,816 0,000 
Adj RSq 0,935598 
DW 0,245445 
S.E. of regression 52,01162 
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Εξίσωση 2 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων A 2.072,370 64,7549 0,000 
Ε3 Οργανικά κέρδη ανά υπάλλη-

λο 
Γ -2.594,402 515,819 0,000 

Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα Γ 5,127 0,649 0,000 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -12,494 0,961 0,000 
Ε1 Λειτ. Αποτελ/τητα Γ -226,729 36,396 0,000 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ -5,932 0,744 0,000 
α    524,950 36,971 0,000 
Adj RSq 0,937856 
DW 0,320559  
S.E. of regression 51,09173 
Εξίσωση 3 
Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα Γ 5,098 0,660 0,000 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -13,874 1,176 0,000 
Ε1 Λειτ. Αποτελ/τητα Γ -200,861 42,213 0,000 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων A 2.040,982 64,738 0,000 
Ε6 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο Γ -121,485 14,924 0,000 
Ε2 Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα Γ 

-106,968 27,925 0,000 

α    530,497 38,159 0,000 
Adj RSq 0,936780 
DW 0,279457  
S.E. of regression 51,53200 

Πίνακας 70β Αποτελέσματα Διαστρωματικής Ανάλυσης Παλινδρομήσεων (5 
Τράπεζες) 

Ανεξάρτητη Μετα-
βλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπική α-
πόκλιση p VALUE 

Εξίσωση 4 
S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέ-

σεων 
Α -460,709 173,098 0,010 

S2 Μερίδιο Χορηγήσεων Α 2.548,028 270,276 0,000 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ -6,762 1,016 0,000 
Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα Γ 5,953 0,780 0,000 
Ε1 Λειτ. Αποτελ/τητα Γ -150,040 43,525 0,001 
Ε2 Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα Γ -92,573 31,244 0,004 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -5,065 1,125 0,000 
α    291,596 44,698 0,000 
Adj RSq 0,938623 
DW 0,308436  
S.E. of regression 50,77553 
Εξίσωση 5 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων Α 3.007,957 250,997 0,000 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ -7,119 0,816 0,000 
Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα Γ 4,726 0,635 0,000 
Π1 ROE?(-1) Β 62,508 22,568 0,008 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -2,420 1,284 0,064 
S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέ-

σεων 
Α -739,239 164,696 0,000 

α    97,465 32,237 0,000 
Adj RSq 0,944020 
DW 0,377939   
S.E. of regression 48,60864 
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Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών 

είναι τα αναμενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο Κεφάλαιο 

3 (περιγραφή μεθοδολογίας).Εξαίρεση αποτελεί στην κατηγορία των ανεξάρτητων 

μεταβλητών του μεγέθους, το μερίδιο αγοράς καταθέσεων, που εμφανίζεται με αρνη-

τικό πρόσημο, αντίθετα από τη θεωρητική μας προσέγγιση. Πιθανή εξήγηση αποτελεί 

ότι η αύξηση των Καταστημάτων δεν συνοδεύεται από ικανοποιητική αύξηση των 

Καταθέσεων με αποτέλεσμα το μερίδιο αγοράς στις Καταθέσεις να μειώνεται.  Έτσι 

αναμενόμενη είναι η θετική συσχέτιση που εντοπίζεται μεταξύ του δείκτη παραγωγι-

κότητας των Καταθέσεων (Καταθέσεις ανά κατάστημα) και της εξαρτημένης μετα-

βλητής των Καταστημάτων, καθώς η αύξηση του αριθμού των συνοδεύεται από αύ-

ξηση των δεικτών παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δικτύου. Αντίθετα 

για τους υπόλοιπους δείκτες αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας η αρνητική 

συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή (αριθμός καταστημάτων) είναι η αναμενό-

μενη καθώς η βελτίωση των εν λόγω δεικτών οδηγεί σε μειωμένο αριθμό Καταστη-

μάτων (π.χ. οργανικά κέρδη ανά κατάστημα και ανα υπάλληλο). Αναφορικά με τους 

δείκτες της κατηγορίας των ποιοτικών χαρακτηριστικών, παρατηρείται αρνητική συ-

σχέτιση του δείκτη «προσωπικό ανά Κατάστημα»  που είναι η αναμενόμενη, καθώς η 

αύξηση αυτού του δείκτη οδηγεί στη συγκέντρωση των δυνάμεων σε λιγότερα κατα-

στήματα σε επιλεγμένες θέσεις σε μια γεωγραφική περιοχή.  

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι παρά τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά χα-

ρακτηριστικά των 5 Τραπεζών του δείγματός μας, εντοπίσθηκαν κοινές ανεξάρτητες 

μεταβλητές οι οποίες εξηγούν με τρόπο στατιστικά σημαντικό (επίπεδα 5% και 1% 

κατά περίπτωση) τις μεταβολές στον αριθμό των Καταστημάτων των πέντε Τραπε-

ζών. 

Στη συνέχεια και για λόγους επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων μας προχωρήσαμε σε 

μια ανάλυση με τη μέθοδο της βηματικής (προς τα πίσω) παλινδρόμησης η οποία 

στηρίζεται στην σταδιακή (βήμα – βήμα) απομάκρυνση εκείνων των ανεξάρτητων 

μεταβλητών που δεν επεξηγούν με στατιστικά σημαντικό τρόπο ( p>0,1) την εξαρτη-

μένη μεταβλητή. Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόσθηκε για το σύνολο των 15 ανεξάρτη-

των μεταβλητών με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS και τα αποτελέσματα 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (70γ). 
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Πίνακας 70γ Αποτελέσματα Διαστρωματικής Ανάλυσης μέσω της Βηματικής 
Παλινδρόμησης (5 Τράπεζες) (εξαρτ μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 

Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπική α-
πόκλιση 

p 
VALUE 

Εξίσωση 6 
S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων Α -1.364,805 372,566 0,001 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων Α 4.046,542 542,189 0,000 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα Γ -8,041 2,768 0,005 
Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα Γ 16,123 4,601 0,001 
Ε1 Λειτ. Αποτελ/τητα Γ -171,689 83,968 0,045 
Ε2 Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα Γ -99,311 50,877 0,056 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -28,847 10,283 0,007 
Q2 Προσωπικό ανά κατάστημα σε 

σχέση με κλάδο 
Δ 302,472 176,542 0,092 

Ε6 Καταθέσεις ανά υπάλληλο Γ -250,469 116,296 0,035 
α    539,064 171,144 0,003 
Adj RSq 0,947 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι η Εξίσωση 6 ενισχύει τα προηγούμενα ευ-

ρήματα καθώς εντοπίζει τις ίδιες μεταβλητές που εντόπισαν οι προηγούμενες εξισώ-

σεις και προσθέτει δύο ακόμα: τις Καταθέσεις ανά υπάλληλο και τον δείκτη Προσω-

πικό ανά κατάστημα σε σχέση με κλάδο. Τελικά καταλήγουμε ότι η εξίσωση 6 είναι 

αυτή που επεξηγεί καλύτερα τη μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής για το σύνολο 

των 5 τραπεζών του δείγματός μας και αυτό αντανακλάται στον υψηλότερο διορθω-

μένο συντελεστή προσδιορισμού (Adj. Rsq.) της παλινδρόμησης που ανέρχεται στο 

94,7%. 

5.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑ-

ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (5 ΤΡΑΠΕΖΕΣ) 

Στην παρακάτω ανάλυση θα αναφερθούμε ειδικά για τα χαρακτηριστικά της κάθε 

μιας από τις 6 γραμμικές πολλαπλές παλινδρομήσεις (δηλ. 6 εναλλακτικές μορφές της 

ίδιας εξίσωσης)  που έχουν εντοπισθεί από την διαστρωματική ανάλυση και που ι-

σχύουν και για τις 5 Τράπεζες του δείγματός μας. 

Ειδικότερα, με βάση το κριτήριο της πιστότερης εξήγησης του φαινομένου της μετα-

βολής του αριθμού των Καταστημάτων, κατατάσσουμε κατά φθίνουσα σειρά, τις 6 

εναλλακτικές παλινδρομήσεις με βάση τον διορθωμένο συντ/τή πολλαπλού προσδιο-

ρισμού (Adj. R sq.) στον παρακάτω Πίνακα 71 : 
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Πίνακας 71: Διαστρωματική Ανάλυση - Κατάταξη των 6 παλινδρομήσεων με 
βάση τον διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού ( Adj. R sq.) 

Διορθωμένο συντ/τή πολλαπλού 
προσδιορισμού (Adj. R sq.) Εναλλακτικές Μορφές της Εξίσωσης 3.1 του Μοντέλου (6 παλ/μήσεις) 

94,70% 

Εξίσωση 6: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, Μερίδιο Χορηγήσεων, Λειτ. Απο-
τελ/τητα, Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα, Προσωπικό ανά κατάστημα , Αριθ. 
Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο, Χορηγήσεις ανά Κατ/μα, Κα-
ταθέσεις ανά κατάστημα, Καταθέσεις ανά υπάλληλο., 

94,40% Εξίσωση 5: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, Μερίδιο Χορηγήσεων, ROΕ(-1), 
Χορηγήσεις ανά Κατ/μα, Καταθέσεις ανά κατ/μα, Προσωπικό ανά κατ/μα 

93,86% 
Εξίσωση 4: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, Μερίδιο Χορηγήσεων, Χορηγή-
σεις ανά Κατ/μα, Καταθέσεις ανά κατάστημα, Προσωπικό ανά κατάστημα, 
Λειτ. Αποτελ/τητα, Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα   

93,78% 
Εξίσωση 2:  Μερίδιο Χορηγήσεων, Χορηγήσεις ανά Κατ/μα, Καταθέσεις ανά 
κατάστημα, Προσωπικό ανά κατάστημα, Λειτ. Αποτελ/τητα, Οργανικά κέρδη 
ανά υπάλληλο  

93,67% 
Εξίσωση 3: Μερίδιο Χορηγήσεων, Καταθέσεις ανά κατάστημα, Προσωπικό 
ανά κατάστημα, Χορηγήσεις ανά υπάλληλο, Λειτ. Αποτελ/τητα, Οργαν κέρ-
δη ανά Κατ/μα  

93,56% 
Εξίσωση 1: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, Μερίδιο Χορηγήσεων, ROΕ(-1), 
Χορηγήσεις ανά Κατ/μα, Καταθέσεις ανά κατάστημα, Προσωπικό ανά κατά-
στημα 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι και οι έξη παλινδρομήσεις που έχουν εντοπισθεί πα-

ρουσιάζουν πολύ υψηλό βαθμό αξιοπιστίας καθώς οι τιμές του συντ/τη συσχέτισης 

(Adj. Rsq.) κυμαίνονται μεταξύ του 93,5% και 94,7%.  

Ένα άλλο στοιχείο που έχει ενδιαφέρον να αναφερθεί είναι ο βαθμός στατιστικής σημα-

ντικότητας της κάθε ανεξάρτητης μεταβλητής και η κατάταξή τους με φθίνουσα σειρά, 

προκειμένου να μπορούν να επιλεγούν, εφόσον κριθεί σκόπιμο, εκείνες οι οποίες εμφανί-

ζουν τις υψηλότερες τιμές. Για τον λόγο αυτό, στον παρακάτω Πίνακα 72, παρουσιάζουμε 

τις ανεξάρτητες μεταβλητές που ερμηνεύουν κατά στατιστικά σημαντικό τρόπο τις μετα-

βολές της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμό καταστημάτων), κατατάσσοντάς τις σύμφωνα 

με την τιμή της p value (<5%). 

Πίνακας 72: Κατάταξη των ανεξάρτητων μεταβλητών με βάση τη στατιστική 
σημαντικότητα (p value) – Διαστρωματική ανάλυση (5 τράπεζες) 

A/A Συντ/της Στατιστικής Σημαντι-
κότητας (p value) Ανεξάρτητες Μεταβλητές Εναλλακτική 

Εξίσωση Νο. 
1 0,0000 Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων  1,2,3,4,5,6 
2 0,0000 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα  1,2,4,5,6 
3 0,0000 Καταθέσεις ανά Κατάστημα  1,2,3,4,5,6 
4 0,0000  Αριθμός Προσωπικού ανά Υπάλληλο  1,2,3,4,5,6 
5 0,0000 Χορηγήσεις ανά Υπάλληλο  3 
6 0,0000 Οργανικά κέρδη ανά Υπάλληλο  2 
7 0,0000 και 0,0001 Δείκτης Λειτ. Αποτελ/τητας 2, 3,5,6 
8 0,0000 και 0,0099 και 0,0152 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων  1,4,5,6 
9 0,0003 και 0,0043 Οργανικά κέρδη ανά Κατάστημα  3,4,6 
10 0,0075 RΟΕ (-1)  Δείκτης ROE προηγούμενου 

έτους 5 
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Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το σύνολο των ανεξάρτητων μεταβλητών 

(10 στις 10) εντοπίζεται με στατιστικά σημαντική σχέση πολύ μικρότερη του 1%. 

Από την προαναφερθείσα ανάλυση προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:  

o Φαίνεται πως παρουσιάζει μια μεγαλύτερη ευαισθησία κυρίως στις μεταβλητές 

αποτελεσματικότητας/ παραγωγικότητας (6), και δευτερευόντως οι μεταβλητές 

μεγέθους (2) ενώ από μία (1) υπάρχει για τις κατηγορίες κερδοφορίας (ROE(-1)) 

και ποιοτικών χαρακτηριστικών. 

o Οι ανεξάρτητες μεταβλητές που εντοπίζονται με τη μεγαλύτερη συχνότητα 

εμφάνισης είναι οι εξής:  

o από 5 φορές, «μερίδιο Χορηγήσεων», «Καταθέσεις ανά Κατάστημα», και 

«Αριθμός Προσωπικού ανά Κατάστημα»   

o από 4 φορές, «Χορηγήσεις ανά Κατ/μα», 

o από 3 φορές, «μερίδιο Καταθέσεων»,  και ο δείκτης «Λειτ. Αποτελ/τητας»  

o από 2 φορές, ο δείκτης «Οργανικά κέρδη ανά Κατάστημα» και 

o από 1 φορά οι υπόλοιπες μεταβλητές  

o Η παλινδρόμηση που περιγράφει με τον καλύτερο τρόπο, με βάση το Adj 

RSq, το φαινόμενο της ανάπτυξης του δικτύου των καταστημάτων των 5 Τραπε-

ζών που συμμετέχουν στη διαστρωματική ανάλυση (cross section analysis) είναι 

η.Εξίσωση Νο 6 με 9 ανεξάρτητες μεταβλητές: Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων, 

Μερίδιο Χορηγήσεων, Λειτ. Αποτελ/τητα, Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα, Προσωπικό 

ανά κατάστημα , Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα σε σχέση με κλάδο, Χορηγήσεις 

ανά Κατ/μα, Καταθέσεις ανά κατάστημα, Καταθέσεις ανά υπάλληλο., 

Το γεγονός της ύπαρξης πολλών (έξη συγκεκριμένα) εξισώσεων που περιγράφουν το 

φαινόμενο, επιστημονικά είναι αποδεκτό καθώς όλες εμπίπτουν σε ένα γενικότερο 

υπόδειγμα εξίσωσης που είχε καταγραφεί αρχικά (εξίσωση 3.1 και 3.2 για την περί-

πτωση μιας μεμονωμένης Τράπεζας). 

Τέλος σημειώνεται ότι οι εξισώσεις στις οποίες καταλήξαμε από την διαστρωματική 

ανάλυση των 5 Τραπεζών, ελέγχθηκαν ουσιαστικά ως προς την επεξηγηματική τους 

αξία και όχι ως προς την προβλεπτική τους ικανότητα, όπως συνέβη με τις επιμέρους 

εξισώσεις που εντοπίσθηκαν για την κάθε μια Τράπεζα ξεχωριστά, καθώς αυτό στε-

ρείται λογικής βάσης, αφού οι στρατηγικοί στόχοι της μιας τράπεζας διαφέρουν από 

την άλλη, επομένως δε μπορεί να υπάρξει κοινός τόπος. 
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Στη συνέχεια θα εξετάσουμε με το γνωστό εναλλακτικό τρόπο τη σχέση του δικτύου 

των Καταστημάτων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εκφράζουν τη στρατηγική 

της Τράπεζας λαμβάνοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το μερίδιο αγοράς των Κατα-

στημάτων (δηλ. αριθμός των Καταστημάτων της εν λόγω Τράπεζας προς το σύνολο 

των Καταστημάτων του κλάδου), αντί για τον απόλυτο αριθμό των Καταστημάτων 

της. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογήσουμε εάν διαφοροποιούνται τα ευρήματα της 

προηγούμενης (κλασσική) προσέγγισης και εάν προκύπτουν πιο ενδιαφέροντα και πιο 

αξιοποιήσιμα συμπεράσματα. 

Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων καταλήξαμε σε 

τρεις (3) εξισώσεις της γνωστής μορφής 3.1 (πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση) και 

στον παρακάτω πίνακα 73 όπου παρουσιάζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές για τις 

οποίες εντοπίσθηκε στατιστικά σημαντική σχέση (τουλάχιστον σε επίπεδο 5%) με την 

εξαρτημένη μεταβλητή που είναι το μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων για τις 5 

Τράπεζες συνολικά.  

Πίνακας 73: Στατιστικά σημαντικές ανεξάρτητες μεταβλητές για 5 Τράπεζες 
(Εξαρτημένη μεταβλητή – μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ROE   

ΜΕΓΕΘΟΣ Μερίδιο αγοράς Χορηγήσε-
ων 

  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ/ 
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ 

Οργανικά κέρδη ανά υπάλ-
ληλο και Κατάστημα 

Καταθέσεις ανά 
Κατάστημα 

Χορηγήσεις ανά υ-
πάλληλο 

ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙ-
ΚΑ 

Αριθ. Προσωπικού ανά 
Κατ/μα σε σχέση με κλάδο 

Χορηγήσεις προς 
Καταθέσεις 

Αριθ. Προσωπικού 
ανά Κατάστημα 

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι η ανάλυσή μας επιβεβαίωσε την ύπαρξη στατιστικά 

σημαντικής σχέσης (<5%) για μία μόνο από τις μεταβλητές κερδοφορίας και μεγέ-

θους.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνάς μας προέκυψαν οι εξής τρεις (3) πολλαπλές γραμ-

μικές παλινδρομήσεις, που είναι εξισώσεις της μορφής 3.1 του μαθηματικού μας υ-

ποδείγματος, τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνα-

κες: 
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Πίνακας 74α: Αποτελέσματα Διαστρωματικής Ανάλυσης (5 Τράπεζες) 
(εξαρτ. μεταβλ. Μερίδιο αγοράς Κατ/των) 

Ανεξάρτητη Με-
ταβλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπική 
απόκλιση 

p 
VALUE 

Εξίσωση 1 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων A 1,0891 0,0695 0,0000 
Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα Γ -0,0013 0,0004 0,0005 
Q3 Χορηγήσεις προς Καταθέ-

σεις 
Δ -0,0887 0,0254 0,0009 

Ε3 Οργανικά κέρδη ανά υπάλ-
ληλο 

Γ -4,4641 1,3737 0,0019 

Ε2 Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα Γ 0,2197 0,0641 0,0011 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -0,0066 0,0020 0,0014 
α   0,2321 0,0487 0,0000 
Adj RSq 0,944409 
DW 0,294371 
S.E. of regression 0,020160 
Εξίσωση 2 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων A 1,0256 0,0642 0,000 
Ε2 Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα Γ 0,1712 0,0603 0,006 
Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα Γ -0,0009 0,0004 0,022 
Q3 Χορηγήσεις προς Καταθέ-

σεις 
Δ -0,0677 0,0250 0,009 

Q2 Προσωπικό ανά κατάστημα 
σε σχέση με κλάδο 

Δ -0,1070 0,0384 0,007 

Ε3 Οργανικά κέρδη ανά υπάλ-
ληλο 

Γ -3,4183 1,2780 0,010 

α    0,1812 0,0400 0,000 
Adj RSq 0,941762 
DW 0,225416 
S.E. of regression 0,020635 
Εξίσωση 3 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων A 1,0235 0,0263 0,000 
Ε2 Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα Γ 0,1421 0,0271 0,000 
Ε3 Οργανικά κέρδη ανά υπάλ-

ληλο 
Γ -3,1125 0,6140 0,000 

Ε6 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο Γ -0,0367 0,0064 0,000 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -0,0065 0,0010 0,000 
Π1  ROE B 0,0244 0,0132 0,069 
Q3 Χορηγήσεις προς Καταθέ-

σεις 
Δ -0,0260 0,0136 0,061 

α    0,1914 0,0196 0,000 
Adj RSq 0,940076 
DW 0,251118 
S.E. of regression 0,020931 

Και σε αυτήν την περίπτωση ισχύει ότι τα πρόσημα των ανεξάρτητων μεταβλητών 

είναι τα αναμενόμενα με βάση τις θεωρητικές εξηγήσεις που δόθηκαν στο Κεφάλαιο 

3 (περιγραφή μεθοδολογίας). Εξαίρεση αποτελεί η ανεξάρτητη μεταβλητή κερδοφο-

ρίας (ROE), που εμφανίζεται με θετικό πρόσημο, αντίθετα από τη θεωρητική μας 

προσέγγιση. Πιθανή εξήγηση αποτελεί ότι η αύξηση του μεριδίου αγοράς των Κατα-

στημάτων συνοδεύεται από ικανοποιητική αύξηση της κερδοφορίας με αποτέλεσμα 

να υπάρχει περαιτέρω περιθώριο αύξησης του μεριδίου αγοράς των Καταστημάτων. 
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Έτσι αναμενόμενη είναι η αρνητική συσχέτιση που εντοπίζεται μεταξύ των μεταβλη-

τών της κατηγορίας των ποιοτικών χαρακτηριστικών: του δείκτη «προσωπικό ανά 

Κατάστημα» και του δείκτη «προσωπικό ανά κατάστημα σε σχέση με τον κλάδο» 

καθώς η αύξηση αυτού του δείκτη οδηγεί στη συγκέντρωση των δυνάμεων σε λιγότε-

ρα καταστήματα, με πληρέστερη στελέχωση, σε επιλεγμένες θέσεις σε μια γεωγραφι-

κή περιοχή. Επιπλέον για τους δείκτες αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας η 

αρνητική συσχέτιση με την εξαρτημένη μεταβλητή (μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

είναι η αναμενόμενη καθώς η βελτίωση των εν λόγω δεικτών οδηγεί σε μειωμένο α-

ριθμό Καταστημάτων (π.χ. καταθέσεις ανά κατάστημα και οργανικά κέρδη ανά υ-

πάλληλο). Εξαίρεση αποτελεί η θετική συσχέτιση του δείκτη «οργανικά κέρδη ανά 

κατάστημα» που ενδεχομένως αποκαλύπτει το περαιτέρω περιθώριο αύξησης της 

κερδοφορίας με την ενίσχυση του μεριδίου αγοράς των Καταστημάτων.   

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι παρά τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά χα-

ρακτηριστικά των 5 Τραπεζών του δείγματός μας, εντοπίσθηκαν κοινές ανεξάρτητες 

μεταβλητές οι οποίες εξηγούν με τρόπο στατιστικά σημαντικό (επίπεδα 5% και 1% 

κατά περίπτωση) τις μεταβολές στο μερίδιο αγοράς των Καταστημάτων των πέντε 

Τραπεζών. 

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα αναφορικά με αυτήν 

την εναλλακτική προσέγγιση: 

• Εντοπίσθηκαν οκτώ (8) ανεξάρτητες μεταβλητές που καλύπτουν και τις τέσσερις 

κατηγορίες των μεταβλητών (μια μεγέθους, μια κερδοφορίας, τρεις αποδοτικότη-

τας και τρεις ποιοτικών χαρακτηριστικών). 

• Με βάση το διορθωμένο συντελεστή πολλαπλού προσδιορισμού (Adj. Rsq.) και 

οι τρεις εξισώσεις που εντοπίσθηκαν, επεξηγούν το φαινόμενο της διαμόρφωσης 

του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων με ιδιαίτερα υψηλό βαθμό πιστότητας 

(της τάξης του 94%).  

• Όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές παρουσιάζουν πολύ υψηλό συντελεστή στατι-

στικής σημαντικότητας (p<0,01), με μόνο τις μεταβλητές «ROE» και «χορηγήσεις 

προς καταθέσεις» να βρίσκονται σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας οριακά 

άνω του 5%. 

• Οι ανεξάρτητες μεταβλητές με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης (3 φορές) 

είναι οι εξής: «μερίδιο αγοράς χορηγήσεων», «οργανικά κέρδη ανά κατάστημα 

και ανά υπάλληλο». 
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Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι, παρά τις ικανοποιητικές τιμές που λαμβάνουμε 

και με αυτόν τον εναλλακτικό τρόπο εξέτασης, τα αποτελέσματα της έρευνάς μας με 

εξαρτημένη μεταβλητή των αριθμό των καταστημάτων, οδηγούν σε ποιοτικά ανώτε-

ρα συμπεράσματα και επομένως προτείνουμε τη χρήση αυτής της μορφής και όχι την 

εναλλακτική που μόλις εξετάσαμε. 

Στη συνέχεια και για λόγους επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων μας προχωρήσαμε σε 

μια ανάλυση με τη μέθοδο της βηματικής (προς τα πίσω) παλινδρόμησης η οποία 

στηρίζεται στην σταδιακή (βήμα – βήμα) απομάκρυνση εκείνων των ανεξάρτητων 

μεταβλητών που δεν επεξηγούν με στατιστικά σημαντικό τρόπο ( p>0,1) την εξαρτη-

μένη μεταβλητή.(μερίδιο αγοράς καταστημάτων) Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόσθηκε 

για το σύνολο των 15 ανεξάρτητων μεταβλητών με τη χρήση του στατιστικού πακέ-

του SPSS και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (74β). 

Πίνακας 74β Αποτελέσματα Διαστρωματικής Ανάλυσης μέσω της Βηματικής 
Παλινδρόμησης (5 Τράπεζες) (εξαρτ μεταβλητή: μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή Περιγραφή Κατηγορία Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπική 
απόκλιση 

p 
VALUE 

Εξίσωση 4 
S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων Α -0,233 0,115 0,047 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων Α 1,441 0,169 0,000 
Ε2 Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα Γ 0,154 0,056 0,008 
Ε3 Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο Γ -3,170 1,276 0,016 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα Δ -0,006 0,002 0,006 
Ε6 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο Γ -0,059 0,008 0,000 
α       
Adj RSq 0,947 

Από τα στοιχεία του πίνακα προκύπτει ότι η Εξίσωση 4 συμβαδίζει με τα προηγούμε-

να ευρήματα καθώς εντοπίζει τις ίδιες ανεξάρτητες μεταβλητές που εντόπισαν οι 

προηγούμενες εξισώσεις. Τελικά καταλήγουμε ότι η εξίσωση 4 είναι αυτή που επεξη-

γεί καλύτερα τη μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής για το σύνολο των 5 τραπε-

ζών του δείγματός μας και αυτό αντανακλάται στον υψηλότερο διορθωμένο συντελε-

στή προσδιορισμού (Adj. Rsq.) της παλινδρόμησης που ανέρχεται στο 94,7%. 
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5.4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ-

ΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  

5.4.1. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ 

ΜΑΣ (ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ) 

Με στόχο τη διερεύνηση ύπαρξης ενός μοντέλου που να έχει εφαρμογή για το σύνολο 

του τραπεζικού κλάδου και με δεδομένο το αυξημένο πλήθος μεταβλητών (14) σε 

σχέση με τον αριθμό των παρατηρήσεων (70 για τη διαστρωματική ανάλυση) χρησι-

μοποιούμε την παραγοντική ανάλυση προκειμένου να κατηγοριοποιήσουμε τις μετα-

βλητές μας σε 3-4 παράγοντες των οποίων τη σχέση με τον αριθμό των Καταστημά-

των (εξαρτημένη μεταβλητή) θα μελετήσουμε. 

Η στατιστική τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης στηρίζεται στην αλληλοσυσχέτιση 

των μεταβλητών και στον εντοπισμό μικρού αριθμού κύριων συνιστωσών στις οποίες 

ομαδοποιούνται οι επιμέρους μεταβλητές που έχουν υψηλό βαθμό εσωτερικής συσχέ-

τισης και άρα παρουσιάζουν υψηλή συνοχή. Η τελική επιλογή του αριθμού των πα-

ραγόντων (factors/ components) βασίζεται στην ήδη αναπτυχθείσα θεωρία όπου έ-

χουμε χωρίσει τις ανεξάρτητες μεταβλητές μας στις 4 γνωστές ομάδες (μεγέθους, 

κερδοφορίας, αποτελεσματικότητας/παραγωγικότητας, ποιοτικών χαρακτηριστικών) 

αλλά και στα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης με βάση τα παρακάτω κρι-

τήρια επιλογής (βλ. Σιάρδος 2002): 

i) Επιλέγουµε τόσες συνιστώσες όσες εξηγούν ένα μεγάλο ποσοστό από τη συνολική 

διακύµανση, περίπου 70-80%. 

ii) Οι Guttman και Kaiser, όπως αναφέρει ο Σιάρδος (2002), πρότειναν η επιλογή του 

αριθµού των συνιστωσών να γίνεται σύµφωνα µε το αν οι χαρακτηριστικές τιµές 

τους είναι ίσες ή μεγαλύτερες της μονάδας. Ο Jollife, όπως αναφέρει ο Bartholomew 

(2002), πρότεινε να επιλέγονται όσες συνιστώσες έχουν χαρακτηριστικές τιµές 

µεγαλύτερες ή ίσες µε το 0,70. 

iii) Το τρίτο κριτήριο επιλογής, συνίσταται στον έλεγχο της οµαλής µεταβολής της 

κλίσης, σύµφωνα µε τον οποίο ο αριθµός των απαιτούµενων κύριων συνιστωσών εί-

ναι αυτός µετά τον οποίο υπάρχει τάση ευθυγράµµισης της γραµµής που ενώνει τις 

τιµές των χαρακτηριστικών τιµών του αρχικού πίνακα των κύριων συνιστωσών. 
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iv) Τελικά εξαρτάται από το κατά πόσο και ποιες από τις κύριες συνιστώσες-

παράγοντες έχουν λογική και προσφέρουν χρήσιµη ερµηνεία. 

 Η στατιστική τεχνική της παραγοντικής ανάλυσης βασίζεται στην αλληλοσυσχέτιση 

των µεταβλητών. Ο κάθε παράγοντας περιλαµβάνει οµάδα µεταβλητών µε κοινά χα-

ρακτηριστικά (συσχετιζόµενες µεταβλητές) των οποίων οι συντελεστές συσχέτισης 

με τις µεταβλητές καλούνται επιβαρύνσεις (ή φορτίσεις), οι οποίες µπορεί να είναι 

στατιστικά σηµαντικές ή όχι βάσει συγκεκριµένου επιπέδου σηµαντικότητας. Σύμ-

φωνα με τον Σιάρδο (2002), σημαντικό συνήθως θεωρείται το παραγοντικό φορτίο 

που έχει τιµή ίση ή µεγαλύτερη του συν ή πλην 0,30-0,40 

Μια από τις πλέον διαδεδοµένες µεθόδους για την εξαγωγή παραγόντων, είναι η ανά-

λυση σε κύριες συνιστώσες (Principal Components Analysis) που είναι και η μέθοδος 

που θα χρησιμοποιήσουμε παρακάτω στην ανάλυσή μας. Η μέθοδος αυτή λαµβάνει 

υπόψη τη συνολική διακύµανση των μεταβλητών κατά φθίνουσα ακολουθία. 

.δηλαδή, η πρώτη κύρια συνιστώσα είναι ο γραµµικός συνδυασµός των αρχικών 

µεταβλητών που εξηγεί στο µέγιστο την ολική διακύµανση τους. Η δεύτερη κύρια 

συνιστώσα, η οποία είναι ασυσχέτιστη µε την πρώτη, εξηγεί στο µέγιστο την υπόλοι-

πη διακύµανση, κ.τ.λ. Κατά µέγιστο µπορούν να εξαχθούν τόσες κύριες συνιστώσες 

όσες και οι αρχικές µεταβλητές, και το άθροισµα των διακυµάνσεων τους είναι το 

άθροισµα των διακυµάνσεων των αρχικών µεταβλητών. Στην πράξη επιλέγονται λι-

γότερες κύριες συνιστώσες από τις αρχικές µεταβλητές, µε γνώμονα τα κριτήρια που 

προαναφέραμε. Το άθροισµα των τετραγώνων των επιβαρύνσεων µιας κύριας συνι-

στώσας δηλώνει τη συµµετοχή της συνιστώσας στην ολική διακύµανση των 

µεταβλητών. Η τιµή του αθροίσµατος για κάθε κύρια συνιστώσα ονοµάζεται χαρα-

κτηριστική τιµή. Το µέγεθος των χαρακτηριστικών τιµών, που εµφανίζονται κατά 

φθίνουσα σειρά µεγέθους, βοηθούν στην πράξη να αποκλειστούν οι κύριες συνιστώ-

σες που δεν συµµετέχουν σηµαντικά στην εξήγηση της ολικής διακύµανσης και να 

διατηρηθούν αυτές που εξηγούν αθροιστικά το υψηλότερο ποσοστό αυτής. 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία –Σιάρδος (2002) και Bartholomew κ.α. (2002) -

προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι η παραγοντική ανάλυση είναι κατάλληλη ως μέθο-

δος και ότι τα αποτελέσματα είναι έγκυρα θα προβούμε στους παρακάτω ελέγχους 

καταλληλότητας : 
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1. Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett, που ελέγχει ότι ο πίνακας συσχετίσεων δεν είναι 

ταυτοτικός, δηλαδή ότι τα διαγώνια στοιχεία της δεν είναι μονάδες και τα εκτός της δι-

αγωνίου μηδενικά. Με τον έλεγχο αυτό διασφαλίζεται ότι οι συντελεστές συσχέτισης 

µεταξύ των µεταβλητών είναι υψηλοί. Εάν οι συσχετίσεις είναι χαµηλές είναι σχεδόν 

αδύνατο οι µεταβλητές να µοιράζονται κοινούς παράγοντες. 

2. Ο δείκτης Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), που συγκρίνει τα µεγέθη των παρατηρούµενων 

συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελεστές µερικής συσχέτισης. Μικρές τιµές του 

δείκτη (κάτω του 0,5) δηλώνουν ότι η παραγοντική ανάλυση δεν είναι κατάλληλη τε-

χνική για τα δεδοµένα, ενώ όσο προσεγγίζουμε τη μονάδα (άνω του 0,6), τόσο καλύτε-

ρα. 

3. Οι συντελεστές µερικής συσχέτισης µεταξύ των ζευγών µεταβλητών πρέπει να είναι 

χαµηλοί. O συντελεστής µερικής συσχέτισης µεταξύ δυο µεταβλητών µετρά τη συσχέ-

τιση τους µετά την αφαίρεση της επίδρασης των υπόλοιπων µεταβλητών. Εδώ οι συ-

ντελεστές µερικής συσχέτισης είναι εκτιµητές των συσχετίσεων µεταξύ των παραγό-

ντων και αναµένεται να προσεγγίζουν το µηδέν, δεδοµένων των προϋποθέσεων της 

παραγοντικής ανάλυσης ότι οι χαρακτηριστικοί παράγοντες των µεταβλητών είναι α-

συσχέτιστοι µεταξύ τους αλλά και µε τους κοινούς παράγοντες 

Παρακάτω θα αναφερθούμε στα στάδια της ανάλυσης που θα ακολουθήσουμε, για 

την εξαγωγή των κύριων συνιστωσών (παραγόντων) των μεταβλητών της έρευνάς 

μας, με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS:  

1.Υπολογίζεται ο πίνακας των συντελεστών συσχέτισης R των µεταβλητών και αξιολο-

γείται η καταλληλότητα του υποδείγµατος βάσει των προηγουµένων ελέγχων. 

2. Δίνεται πίνακας µε τις χαρακτηριστικές τιµές αλλά και το ερµηνευόµενο ποσοστό 

διακύµανσης από την κάθε κύρια συνιστώσα σε φθίνουσα διάταξη, καθώς και το γράφηµα 

(scree plot) που αναπαριστά τις χαρακτηριστικές τιµές. Βάσει αυτών επιλέγεται ο αριθµός 

των κυρίων συνιστωσών-παραγόντων που θα εκπροσωπούν τις αρχικές μεταβλητές 

3. Γίνεται η εξαγωγή των κύριων συνιστωσών που είναι ικανοί για την εκπροσώπηση 

των δεδοµένων µας. Ο πίνακας µε τον περιορισµένο αριθµό των συνιστωσών ονοµάζεται 

πίνακας κυρίων συνιστωσών (component matrix). Η κάθε γραµµή αυτού του πίνακα εκ-

φράζει την σχέση της µεταβλητής ως προς τις συνιστώσες. Οι συντελεστές αυτοί καλού-

νται επιβαρύνσεις (ή φορτίσεις) και δηλώνουν πόσο κάθε συνιστώσα εξηγεί µια 

µεταβλητή 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 270

4. Μερικές φορές οι µεταβλητές και οι συνιστώσες-παράγοντες δεν φαίνονται να συ-

σχετίζονται κατά τρόπο εύκολα ερµηνεύσιµο. Σε αυτήν την περίπτωση ακολουθείται η πε-

ριστροφή των κυρίων συνιστωσών (δηλ. των ορθογώνιων αξόνων) έτσι ώστε να γίνει ευ-

κολότερη η ερµηνεία τους. Μετά την περιστροφή η καθεµιά από τις μεταβλητές θα έχει µη 

µηδενικές επιβαρύνεις σε όσο το δυνατό λιγότερους παράγοντες, ή ακόµη και σε έναν 

µόνο παράγοντα. Το γεγονός αυτό βοηθάει στην ερµηνεία του παράγοντα και παρουσιάζε-

ται στον περιστρεφόμενο πίνακα κύριων συνιστωσών (rotated component matrix). 

Με βάση τα στοιχεία των μεταβλητών της ερευνάς μας και την επεξεργασία τους με 

τη χρήση της μεθόδου της παραγοντικής ανάλυση (ανάλυση σε κύριες συνιστώσες) 

θα επιχειρήσουμε να ομαδοποιήσουμε τις μεταβλητές μας σε 3-4 κοινούς παράγοντες. 

Κατόπιν και αφού ονοματίσουμε κατάλληλα τους παράγοντες αυτούς θα εξετάσουμε, 

με τη μέθοδο της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης, κατά πόσο συσχετίζονται με 

την εξαρτημένη μεταβλητή (αριθμό καταστημάτων ή/και μερίδιο αγοράς καταστημά-

των) και κατά πόσο ερμηνεύουν επαρκώς τη μεταβολή των τιμών της εξαρτημένης 

μεταβλητής. Σε αυτήν την περίπτωση θα είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ή όχι 

την αρχική μας υπόθεση και να εξάγουμε ένα υπόδειγμα που θα αφορά το σύνολο του 

τραπεζικού κλάδου αφού αθροιστικά οι 5 τράπεζες της έρευνάς μας αντιστοιχούν σε 

πάνω από το 60% του τραπεζικού τομέα.  

Όπως προαναφέραμε, το πρώτο βήμα στην παραγοντική ανάλυση είναι να βρεθούν οι 

συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών οι οποίες θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες, 

ώστε να μοιράζονται κοινούς παράγοντες, και μάλιστα σε επίπεδο σημαντικότητας 

μικρότερο του 5% (p value), όπως φαίνεται στο Παράρτημα III (πίνακα 1, σελ 331). 

Στο επόμενο στάδιο, διερευνάται, μέσω των σχετικών ελέγχων, η καταλληλότητα της 

παραγοντικής ανάλυσης ως αποδεκτής στατιστικής μεθόδου για την ανάλυση των δε-

δομένων μας, όπως φαίνεται στον πίνακα 75. 

Πίνακας 75: Έλεγχοι καταλληλότητας της παραγοντικής ανάλυσης 
Kaiser-Meyer-Olkin Δείκτης εγκυρότητας δείγματος. ,643 
Bartlett's έλεγχος σφαιρικότητας Approx. Chi-Square 2.497,846 
  df 105 
  Sig. ,000 

Οι μεγάλες τιµές του δείκτη Kaiser-Meyer-Olkin (άνω του 0,50), ως δείκτη σύγκρι-

σης των µεγεθών των παρατηρούµενων συντελεστών συσχέτισης προς τους συντελε-

στές µερικής συσχέτισης, δηλώνουν ότι η µέθοδος της παραγοντικής ανάλυσης των 
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µεταβλητών είναι αποδεκτή. Ο έλεγχος σφαιρικότητας του Bartlett. χρησιµοποιεί το 

στατιστικό χ2  και ελέγχει την υπόθεση ότι ο πίνακας συσχετίσεων δεν είναι ταυτοτι-

κός και, συνεπώς, ότι το υπόδειγµα της παραγοντικής ανάλυσης είναι κατάλληλο. 

Από τα στοιχεία του πίνακα 76 διαπιστώνουμε ότι έχουμε μεγάλες τιμές του χ2 και 

συνεπώς απόρριψη της υπόθεσης ότι ο πίνακας συσχετίσεων είναι ταυτοτικός. 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες παρα-

θέτουμε τον πίνακα 76 όπου παρουσιάζεται το ποσοστό της ερμηνευόμενης διακύ-

μανσης από την κάθε κύρια συνιστώσα. 

Πίνακας 76: Ερμηνευμένη διακύμανση από τις κύριες συνιστώσες 
Κύρια 
συνιστώ-
σα 

Χαρακτηριστικές Τιμές Εξαγωγή αθροίσματος Φορτί-
σεων 

Φορτίσεις μετά από ορθογω-
νική περιστροφή 

 Σύνολο % Δια-
κύμαν 

Σωρευτι-
κό % Σύνολο % Δια-

κύμαν 
Σωρευτι-
κό % Σύνολο % Δια-

κύμαν 
Σωρευ-
τικό % 

1 6,32 42,17 42,17 6,32 42,17 42,17 5,13 34,23 34,23 
2 4,34 28,93 71,10 4,34 28,93 71,10 4,24 28,30 62,53 
3 2,41 16,09 87,20 2,41 16,09 87,20 2,74 18,30 80,83 
4 0,87 5,81 93,01 0,87 5,81 93,01 1,82 12,17 93,01 
5 0,43 2,89 95,90             
6 0,23 1,57 97,48             
7 0,17 1,13 98,61             
8 0,10 0,71 99,33             
9 0,04 0,32 99,66             
10 0,03 0,22 99,88             
11 0,01 0,05 99,93             
12 0,01 0,03 99,97             
13 0,00 0,02 99,98             
14 0,00 0,01 99,99             
15 0,00 0,00 100,00             

Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα 76, η διακύμανση που εξηγείται από την 1η  κύ-

ρια συνιστώσα ανέρχεται στο 42,2% (χαρακτηριστική τιμή = 6,326), από την 2η  κύ-

ρια συνιστώσα φθάνει στο 28,9% (χαρακτ τιμή =4,341), από την 3η  στο 16,1% (χα-

ρακτ τιμή =2,414) ενώ από την 4η σο 5,8% (χαρακτ τιμή =0,872). Η διακύμανση που 

εξηγείται σωρευτικά από τις 4 κύριες συνιστώσες ανέρχεται στο ιδιαίτερα ικανοποιη-

τικό ποσοστό του 93%. Σημειώνεται ότι εξίσου ικανοποιητική είναι κα η διακύμανση 

που εξηγείται σωρευτικά από τις 3 πρώτες κύριες συνιστώσες που αντιστοιχεί στο 

87,2%. Όπως αναφέρει ο Bartholomew κ.α. (2002),  σχετικά µε τον προσδιορισµό 

του αριθµού των συνιστωσών, ο Cattell συνιστά τη χρησιµοποίηση του ελέγχου της 

οµαλής µεταβολής της κλίσης. Ο αριθµός των εξαγόµενων συνιστωσών θα είναι αυ-
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τός µετά τον οποίο παρατηρείται τάση ευθυγράµµισης της γραµµής που ενώνει τις 

τιµές των χαρακτηριστικών ριζών του αρχικού πίνακα των κυρίων συνιστωσών, όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 26. 

Διάγραμμα 26 : Χαρακτηριστικές τιμές κύριων συνιστωσών (scree plot) 
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Scree Plot

Από το διάγραμμα παρατηρούμε ότι  εντοπίζεται τάση ευθυγράµµισης μετά την τέ-

ταρτη κύρια συνιστώσα, γεγονός που συνηγορεί για την εξαγωγή τεσσάρων (4) πα-

ραγόντων. Όμως και η επιλογή τριών (3) παραγόντων είναι αποδεκτή γιατί η χαρα-

κτηριστική τιμή της 4ης κύριας συνιστώσας είναι κάτω της μονάδας (0,872) και με 

βάση αυτό το κριτήριο μπορεί να αποκλειστεί. Σε τελική ανάλυση η επιλογή 3 ή 4 

κύριων συνιστωσών (παραγόντων) θα γίνει και με γνώμονα τη χρησιμότητα ύπαρξης 

αυτών.  

Στο επόμενο στάδιο γίνεται η αναπαραγωγή του πίνακα συσχετίσεων βάσει των 

εκτιµώµενων κύριων συνιστωσών. Ο αναπαραγόµενος πίνακας συσχετίσεων που 

βρίσκεται στο Παράρτημα Νο.4, περιλαµβάνει τους εκτιµώµενους συντελεστές συ-

σχέτισης των μεταβλητών βάσει των συνιστωσών, καθώς και τα κατάλοιπα που απο-

τελούν τις διαφορές µεταξύ των εκτιµώµενων συντελεστών συσχέτισης και των αρ-

χικών συντελεστών συσχέτισης. Σύμφωνα με τον αναπαραγόμενο πίνακα συσχετίσε-

ων (Παράρτ. Νο.4) παρατηρούµε χαµηλές τιµές καταλοίπων, γεγονός που δηλώνει 

την αποτελεσµατικότητα του υποδείγµατος της ανάλυσης σε τέσσερις (4) κύριες συ-

νιστώσες στην πιστή και ακριβή αναπαραγωγή του αρχικού πίνακα συσχετίσεων. 
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Τέλος στον παρακάτω πίνακα 78 παρουσιάζονται οι 4 κύριες συνιστώσες με τις αντί-

στοιχες παραγοντικές επιβαρύνσεις τους. Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της επεξεργα-

σίας με το στατιστικό πακέτο SPSS, δόθηκε εντολή να μην εμφανίζονται τιμές των 

παραγοντικών επιβαρύνσεων κάτω του +/- 0,3 και επίσης να ακολουθείται φθίνουσα 

σειρά των τιμών των φορτίσεων. 

Πίνακας 78: Παραγοντικές φορτίσεις των επιλεγμένων 4 κύριων συνιστωσών  

 Μεταβλητές Συνιστώσα 
Α/Α  1 2 3 4 
1 Καταθέσεις ανά Κατ/μα 0,963       
2 Καταθέσεις ανά υπάλληλο 0,918       
3 Μερ. Αγοράς Χορηγήσεων 0,846 0,448     
4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα 0,776 -0,472 -0,346   
5 Μερ. Αγοράς Ενεργητικού 0,772 0,595     
6 Μερ. Αγοράς Καταθέσεων 0,768 0,607     
7 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 0,722 -0,531 0,325   
8 Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο 0,686 -0,606     
9 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο 0,673 -0,591 -0,364   
10 Αριθ. Προσωπ ανά Κατ/μα 0,326 0,883     
11 Χορηγήσεις προς Καταθέσεις   -0,718 -0,456 0,376 
12 Αριθ. Προσωπ ανά κατ/μα σε σχέση με 

τον κλάδο 0,536 0,689     

13 ROE     0,826 0,395 
14 ROA     0,815 0,446 
15 Λειτ. Αποτελ/τητα -0,363 0,550 -0,579 0,369 

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (principal components analysis). . 

Σημειώνουμε ότι το τετράγωνο της παραγοντικής επιβάρυνσης εκφράζει το ποσοστό 

της συµµετοχής της κύριας συνιστώσας στην εξήγηση της διακύµανσης της 

µεταβλητής. Το υπόλοιπο ποσοστό της διακύµανσης που δεν εξηγείται από τις κύριες 

συνιστώσες σαν κοινή παραγοντική διακύµανση, οφείλεται στην µοναδικότητα της 

κάθε µεταβλητής. Ειδικότερα η 1η συνιστώσα εξηγεί το 92,7% (=0,9632) της διακύ-

μανσης της μεταβλητής «Καταθέσεις ανά Κατ/μα», το 84,3% (=0,9182) της διακύ-

μανσης της μεταβλητής «Καταθέσεις ανά υπάλληλο» και με τον ίδιο τρόπο ερμηνεύ-

ουμε και τις υπόλοιπες τιμές των παραγοντικών φορτίσεων. Από την επεξεργασία των 

στοιχείων του πίνακα 78 προκύπτει η εξαγωγή 3 αντί 4 κύριων συνιστωσών και τα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

• Η 1η συνιστώσα που μπορεί να λάβει το όνομα «Μέγεθος» περιλαμβάνει τις πρώ-

τες 9 μεταβλητές των οποίων τη διακύμανση εξηγεί σε ικανοποιητικό βαθμό, α-

φού για την περίπτωση της τελευταίας μεταβλητής το ποσοστό της διακύμανσής 

της που εξηγείται από την 1η συνιστώσα φθάνει το 45,3% (=0,6732). Σημειώνεται 
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ότι σε αυτήν τη συνιστώσα (κύριο παράγοντα) συγκαταλέγονται οι μεταβλητές 

μεριδίων αγοράς, οι μεταβλητές εργασιών (καταθέσεις και χορηγήσεις) ανά μο-

νάδα παραγωγής (Κατ/μα και υπάλληλο), αλλά και οι μεταβλητές κερδοφορίας 

(οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα και ανά υπάλληλο). Αποψή μας είναι ότι αυτή η ο-

μαδοποίηση γίνεται σε βάρος της επεξηγηματικής ικανότητας των αποτελεσμά-

των της ανάλυσής μας.  

• Η 2η συνιστώσα που μπορεί να λάβει το όνομα «Ανθρώπινοι πόροι» περιλαμβάνει 

τις δύο μεταβλητές (emplbrnc και persect) και εξηγεί το 78% και το 47,5% της 

διακύμανσής τους αντίστοιχα. 

• Η 3η συνιστώσα που μπορεί να λάβει το όνομα «Αποδοτικότητα» περιλαμβάνει 

τις δύο μεταβλητές (ROA και ROE) και εξηγεί το 68% και το 66% της διακύμαν-

σής τους αντίστοιχα. 

• Σημειώνεται ότι για τις μεταβλητές «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» και «Λειτ. 

Αποτελ/τητας» δεν βρέθηκαν κύριες συνιστώσες που να ερμηνεύουν μεγάλο πο-

σοστό της διακύμανσής τους και έτσι δεν εντάχθηκαν πουθενά. 

 Με βασικό σκοπό την καλύτερη ερµηνεία των συνιστωσών, γίνεται περιστροφή των 

κυρίων συνιστωσών µε την τεχνική της ορθογωνικής περιστροφής µέγιστης 

διακύµανσης. Με αυτήν επιχειρείται να µεγιστοποιηθεί η διακύµανση των τετραγώ-

νων των επιβαρύνσεων και να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός των µεταβλητών µε υψηλές 

επιβαρύνσεις σε κάθε παράγοντα, που θα βοηθήσει, έτσι, στην ερµηνεία των παραγό-

ντων. 

Ακολουθώντας τη τεχνική της ορθογωνικής περιστροφής µέγιστης διακύµανσης ο 

παρακάτω πίνακας 79 περιέχει τις επιβαρύνσεις των παραγόντων µετά την περιστρο-

φή. 
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Πίνακας 79: Παραγοντικές φορτίσεις των επιλεγμένων 4 κύριων συνιστωσών 
μετά την ορθογωνική περιστροφή (varimax rotation)  

 Μεταβλητές Συνιστώσα 
Α/Α  1 2 3 4 
1 Μερ. Αγοράς Καταθέσεων 0,955       
2 Μερ. Αγοράς Ενεργητικού 0,952       
3 Μερ. Αγοράς Χορηγήσεων 0,885 0,337     
4 Αριθ. Προσωπ ανά Κατ/μα 0,885       
5 Αριθ. Προσωπ ανά κατ/μα σε σχέση με τον κλάδο 0,851       
6 Χορηγήσεις προς Καταθέσεις -0,721 0,563     
7 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο   0,964     
8 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα   0,963     
9 Καταθέσεις ανά υπάλληλο 0,354 0,837 0,378   
10 Καταθέσεις ανά Κατ/μα 0,554 0,734 0,332   
11 Λειτ. Αποτελ/τητα     -0,898   
12 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα   0,495 0,821   
13 Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο   0,530 0,810   
14 ROA       0,924
15 ROE       0,898

Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (principal components analysis). 
Μέθοδος περιστροφής: μέγιστης διακύμανσης (varimax with Kaiser normalization) . 

 Παρατηρούµε ότι µετά την εφαρµογή της τεχνικής της ορθογωνικής περιστροφής 

της µέγιστης διακύµανσης, οι κύριες συνιστώσες ομαδοποιούνται με ευκρινέστερο 

τρόπο ως εξής: 

• Η 1η συνιστώσα που μπορεί να λάβει το όνομα «Μέγεθος» περιλαμβάνει τις πρώ-

τες 5 μεταβλητές των οποίων τη διακύμανση εξηγεί σε ικανοποιητικό βαθμό, α-

φού για την περίπτωση της τελευταίας μεταβλητής το ποσοστό της διακύμανσής 

της που εξηγείται από την 1η συνιστώσα φθάνει το 72,4% (=0,8512). Σημειώνεται 

ότι στην συνιστώσα αυτή περιλαμβάνονται εκτός από τις μεταβλητές μεριδίων 

αγοράς και οι μεταβλητές που σχετίζονται με τον αριθμό προσωπικού. 

• Η 2η συνιστώσα που μπορεί να λάβει το όνομα «Παραγωγική δυναμικότητα» πε-

ριλαμβάνει τις 4 μεταβλητές (καταθέσεις και χορηγήσεις ανά Κατ/μα και ανά υ-

πάλληλο αντίστοιχα) και εξηγεί από το 93% (0,9642)  έως και το 54% (0,7342)   

της διακύμανσής τους αντίστοιχα. 

• Η 3η συνιστώσα που μπορεί να λάβει το όνομα «Κερδοφορία» περιλαμβάνει τις 

δύο μεταβλητές (οργανικά κέρδη ανά κατ/μα και ανά υπάλληλο) και εξηγεί το 

67% και το 66% της διακύμανσής τους αντίστοιχα. 
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• Η 4η συνιστώσα που μπορεί να λάβει το όνομα «Αποδοτικότητα» περιλαμβάνει 

τις δύο μεταβλητές (ROA και ROE) και εξηγεί το 85% και το 81% της διακύμαν-

σής τους αντίστοιχα. 

• Σημειώνεται ότι για τις μεταβλητές «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» και «Λειτ. 

Αποτελ/τητας» δεν βρέθηκαν κύριες συνιστώσες που να ερμηνεύουν μεγάλο πο-

σοστό της διακύμανσής τους και έτσι δεν εντάχθηκαν πουθενά. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η μέθοδος της ορθογωνικής περιστροφής, σύμφω-

να και με τη σχετική θεωρία, δίνει ποιοτικά ανώτερα αποτελέσματα αναφορικά με 

την ερμηνεία των συνιστωσών και είναι αυτή που θα υιοθετήσουμε για τη συνέχεια 

της ανάλυσής μας. 

Στο επόμενο στάδιο της ανάλυσής μας, θα εξετάσουμε με τη μέθοδο της πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης, την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ της 

εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμός καταστημάτων, ή/και μερίδιο αγοράς καταστημά-

των) και των ανεξάρτητων μεταβλητών που είναι πλέον οι 4 κύριες συνιστώσες (πα-

ράγοντες), που απομονώσαμε μέσω της παραγοντικής ανάλυσης. 

5.4.2. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΠΑΛΙΝ-

ΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Στην προηγούμενη ενότητα καταλήξαμε να ομαδοποιήσουμε τις αρχικές μας ανεξάρ-

τητες μεταβλητές (15) σε 4 κύριες συνιστώσες (παράγοντες) με σκοπό να διερευνή-

σουμε την ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ αυτών και της εξαρτημένης 

μας μεταβλητής (αριθμός Καταστημάτων τραπεζών, ή/και μερίδιο αγοράς καταστη-

μάτων). 

Η διερεύνηση αυτή γίνεται μέσω του γνωστού στατιστικού πακέτου SPSS και εφαρ-

μόζοντας τη μεθοδολογία της βηματικής (προς τα πίσω) παλινδρόμησης προκύπτουν 

τα εξής: 

• Εντοπίσθηκε εξίσωση της γνωστής μορφής 3.2 του βασικού μας υποδείγματος με 

3 μεταβλητές (τους 3 από τους 4 παράγοντες) η οποία επεξηγεί με υψηλό βαθμό 

αξιοπιστίας (Adj. Rsq = 86,7%) τη μεταβολή της εξαρτημένης μας μεταβλητής 

(αριθμό καταστημάτων), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 
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Πίνακας 80: Αποτελέσματα Διαστρωματικής Ανάλυσης Παλινδρομήσεων των 4 
κύριων συνιστωσών (παραγόντων) για τις 5 Τράπεζες συνολικά 

(εξαρτ. Μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 
Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή Περιγραφή Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπική α-
πόκλιση p VALUE 

Παράγοντας 1 Μέγεθος 172,260 19,151 0,000 
Παράγοντας 2 Παραγωγικότητα 61,282 6,813 0,000 
Παράγοντας 3 Κερδοφορία 56,885 6,324 0,000 
α Σταθερός όρος 287,729 32,219 0,000 
     
Adj. R sq 0,867    
St. Error 74,717    
Fvalues 151,056    

• Και οι 3 παράγοντες που συμμετέχουν στην εξίσωση εμφανίζουν θετική συσχέτι-

ση με την εξαρτημένη μεταβλητή (αριθμό καταστημάτων) με υψηλή στατιστική 

σημαντικότητα (pvalue=0,000) 

• Ο παράγοντας 1 «Μέγεθος» περιλαμβάνει τις ακόλουθες 5 ανεξάρτητες μεταβλη-

τές με φθίνουσα σειρά: μερίδιο αγοράς καταθέσεων, μερίδιο αγοράς ενεργητικού, 

μερίδιο αγοράς χορηγήσεων, αριθμός υπαλλήλων ανά κατάστημα, αριθμός υπαλ-

λήλων ανά κατάστημα σε σχέση με κλάδο. 

• Ο παράγοντας 2 «Παραγωγικότητα» περιλαμβάνει τις ακόλουθες 4 ανεξάρτητες 

μεταβλητές με φθίνουσα σειρά: χορηγήσεις ανά υπάλληλο, χορηγήσεις ανά κατά-

στημα, καταθέσεις ανά υπάλληλο, καταθέσεις ανά  

• Ο παράγοντας 3 «Κερδοφορία» περιλαμβάνει τις ακόλουθες 2 ανεξάρτητες μετα-

βλητές με φθίνουσα σειρά: οργανικά κέρδη ανά κατάστημα, οργανικά κέρδη ανά 

υπάλληλο. 

•  Ο παράγοντας 4 «Αποδοτικότητα» περιλαμβάνει τις ακόλουθες 2 ανεξάρτητες 

μεταβλητές με φθίνουσα σειρά: ROA, ROE, οι οποίες δεν εξηγούν με στατιστικά 

σημαντικά τρόπο τη μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής και επομένως απορ-

ρίφθηκαν μέσω της μεθόδου της βηματικής (προς τα πίσω) παλινδρόμησης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνάς μας λαμβάνοντας ως ε-

ξαρτημένη μεταβλητή την εναλλακτική μορφή της δηλ. το μερίδιο αγοράς των κατα-

στημάτων. Εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο για τους 4 παράγοντες και με το ίδιο στα-

τιστικό πακέτο καταλήξαμε στα παρακάτω αποτελέσματα: 

• Εντοπίσθηκε εξίσωση της γνωστής μορφής 3.2 του βασικού μας υποδείγματος με 3 με-

ταβλητές (τους 3 από τους 4 παράγοντες) η οποία επεξηγεί με υψηλό βαθμό αξιοπιστί-
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ας (Adj. Rsq = 82,6%) τη μεταβολή της εξαρτημένης μας μεταβλητής (μερίδιο αγοράς 

καταστημάτων), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα 

Πίνακας 81: Αποτελέσματα Διαστρωματικής Ανάλυσης Παλινδρομήσεων των 4 
κύριων συνιστωσών (παραγόντων) για τις 5 Τράπεζες συνολικά 

(εξαρτ. Μεταβλητή: μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 
Ανεξάρτητη 
Μεταβλητή Περιγραφή Συντελεστής 

Παλινδρόμησης 
Τυπική α-
πόκλιση p VALUE 

Παράγοντας 1 Μέγεθος 0,075 17,425 0,000 
Παράγοντας 2 Παραγωγικότητα 0,012 2,882 0,005 
Παράγοντας 3 Κερδοφορία 0,019 4,320 0,000 
α Σταθερός όρος 0,118 27,649 0,000 
     
Adj. R sq 0,826    
St. Error 0,035    
Fvalues 81,440    

Σημειώνεται ότι και σε αυτήν την περίπτωση οι 3 από τους 4 παράγοντες (μέγεθος, 

παραγωγικότητα, κερδοφορία), συσχετίζονται θετικά με την εναλλακτική μορφή της 

εξαρτημένης μεταβλητής (μερίδιο αγοράς καταστημάτων) και επεξηγούν το 82,6% 

της μεταβολής της με στατιστικά σημαντικό τρόπο (<5%). 

Όπως έχουμε προαναφέρει, επιλέγουμε την κλασσική μορφή της εξαρτημένης μετα-

βλητής επειδή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από άποψη στατιστικών στοιχείων (με-

γαλύτερο Adj. Rsq) αλλά και επειδή προσφέρεται περισσότερο για χρήση σε πρακτι-

κές εφαρμογές στον τραπεζικό τομέα.  

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι αφού η επεξεργασία μέσω του στατιστικού πακέ-

του SPSS επιτρέπει τον υπολογισμό τιμών για τους 4 παράγοντες, έχουμε τη δυνατό-

τητα να προσδιορίσουμε την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμός καταστημά-

των) τοποθετώντας στην γνωστή μας εξίσωση (3.1) τις αντίστοιχες τιμές των παραγό-

ντων, όπως υπολογίζονται από το εν λόγω στατιστικό πακέτο. 

Άρα από την συνδυασμένη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης και της πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης προκύπτει ότι το «μέγεθος», η «παραγωγικότητα», η 

«κερδοφορία» είναι οι 3 παράγοντες που συσχετίζονται θετικά με τον αριθμό κατα-

στημάτων, ενώ η «αποδοτικότητα» απορρίφθηκε ως μη έχουσα στατιστικά σημαντική 

σχέση. Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι δύο από τις αρχικές μεταβλητές που εξετάσαμε 

(χορηγήσεις προς καταθέσεις και λειτουργική αποτελεσματικότητα) δεν ενσωματώ-

θηκαν σε κανένα από τους 4 κύριους παράγοντες που προέκυψαν στα πλαίσια της 

παραγοντικής ανάλυσης  που μόλις περιγράψαμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

6.1. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙ-

ΜΕΡΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

Τα κυριότερα ευρήματα της παρούσας μελέτης συνδέονται με τους κύριους άξονες 

της έρευνάς μας οι οποίοι έχουν αναφερθεί στην Εισαγωγή και είναι οι εξής: 

1. Να διερευνηθεί εάν η μεταβολή του δικτύου των Καταστημάτων (των υπό ε-

ξέταση 5 ελληνικών Τραπεζών) ερμηνεύεται με βάση τους στρατηγικούς στό-

χους που θέτει η Διοίκηση της κάθε τράπεζας 

2. Να διερευνηθεί εάν, μπορεί να προσδιορισθεί ένας «επιθυμητός» αριθμός Κα-

ταστημάτων, προκειμένου να στηρίξει την επίτευξη των μελλοντικών στρατη-

γικών στόχων που θέτει η κάθε τράπεζα π.χ. επόμενη 5ετία. 

3. Να διερευνηθεί εάν, με βάση το δείγμα ανάλυσης, μπορεί για το σύνολο του 

ελληνικού τραπεζικού τομέα, να ερμηνευθεί η ανάπτυξη του αριθμού των Κα-

ταστημάτων. 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην Στρατηγική ανάπτυξης τραπεζικών δικτύων κατα-

στημάτων στην Ελλάδα και διερευνά την ύπαρξη σχέσης (στατιστικά σημαντικής σε 

επίπεδο τουλάχιστον 5%) μεταξύ του αριθμού των καταστημάτων των τραπεζικών 

ιδρυμάτων και των στρατηγικών στόχων που θέτει η Διοίκηση κάθε Τράπεζας (π.χ. 

σε μερίδια αγοράς, κερδοφορία, αποδοτικότητα, κ.α.). Για το σκοπό αυτό χρησιμο-

ποιήθηκαν τα οικονομικά στοιχεία (περίοδος 1990-2003) των 5 Τραπεζών του δείγ-

ματός μας και δημιουργήθηκαν πλήρεις χρονοσειρές δεδομένων για μια σειρά μετα-

βλητών που σχετίζονται με: α) την κερδοφορία β) το μέγεθος (μερίδια αγοράς εργα-

σιών), γ) την αποτελεσματικότητα / παραγωγικότητα και δ) ποιοτικά χαρακτηριστικά 

τραπεζών.  

Ο εμπειρικός έλεγχος της στατιστικής μας υπόθεσης ότι οι στρατηγικοί στόχοι της 

Διοίκησης της τράπεζας στους παραπάνω τομείς επηρεάζουν τη διαμόρφωση του δι-

κτύου των καταστημάτων της πραγματοποιήθηκε με τη χρήση πολλαπλών γραμμικών 

(ελέγχθηκαν και μη γραμμικές εξειδικεύσεις) παλινδρομήσεων και τη μέθοδο των 

ελαχίστων τετραγώνων. 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΚΛΗΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 280

Τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αρχική μας υπόθεση εντοπίζοντας μά-

λιστα και τις επιμέρους ανεξάρτητες μεταβλητές ανά περίπτωση (π.χ. ROE, ROA, 

μερίδιο αγοράς καταθέσεων, χορηγήσεων κ.α) οι οποίες εξηγούν τις μεταβολές της 

εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμός καταστημάτων) για κάθε μια από τις τράπεζες του 

δείγματος ξεχωριστά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Νο.82.  

Πίνακας 82: Συγκεντρωτικός πίνακας ανά Τράπεζα των ανεξάρτητων μεταβλη-
τών που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή  

(εξαρτ. Μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Συντελεστής Πα-
λινδρόμησης p VALUE Adj RSq 

S2 Mερίδιο αγοράς Χορηγήσεων 756,490 0,0000 
Π2  ROA -3.121,034 0,0001 ALPHABANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α Q2 Αριθμ. Προσωπικού ανά Κατ/μα 
σε σχέση με κλάδο -236,046 0,0186 

0,936 

S1   Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων -464,516 0,0006 
Π2  ROA -1.572,872 0,0064 
Ε2 Οργανικά κέρδη ανά Κατ/μα 32,350 0,0027 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα -10,351 0,0019 
Ε7 Καταθέσεις ανά υπάλληλο 34,973 0,1037 
D1  Αριθ. υπαλλήλων. ανα Κατ/μα -8,126 0,0122 

ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Β 

D3  Χορηγήσεις προς καταθέσεις 338,373 0,0146 

0,957 

S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού 1.044,075 0,0481 
S2  Μερίδιο αγοράς χορηγήσεων 2.223,831 0,0001 ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Γ Q2  Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα 
σε σχέση με κλάδο -19,347 0,0572 

0,981 

S2 Μερίδιο χορηγήσεων -1.895,111 0,0002 
Ε5 Καταθέσεις ανά Κατ/μα 0,388 0,0515 
Q1 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα -3,868 0,0016 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Δ 

D3  Χορηγήσεις προς καταθέσεις 73,686 0,0000 

0,956 

Π2 ROA 233,957 0,0503 
S1 Μερίδιο αγοράς καταθέσεων -867,179 0,0011 ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

 ΤΡΑΠΕΖΑ Ε Ε4 Χορηγήσεις ανά κατάστημα 2,607 0,0000 
0,930 

Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτουν τα εξής: 

• Η στρατηγική και τα ποιοτικά στοιχεία της κάθε Τράπεζας διαφέρουν, όπως έχει 

εξηγηθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια με αποτέλεσμα να διαφέρει και ο τρόπος συ-

σχέτισης των ανεξάρτητων μεταβλητών με την εξαρτημένη, όπως αποκαλύπτεται 

στα πρόσημα των συντελεστών παλινδρόμησης για την κάθε Τράπεζα. 

• Από την κατηγορία των μεταβλητών του μεγέθους, η ανεξάρτητη μεταβλητή «με-

ρίδιο χορηγήσεων» εμφανίζεται πιο συχνά (3 στις 5) να ερμηνεύει τη μεταβολή 

της εξαρτημένης (αριθμός καταστημάτων), με τις μεταβλητές «μερίδιο καταθέ-

σεων», «μερίδιο ενεργητικού» να εμφανίζονται από 2 και 1 φορά αντίστοιχα. Για 

την Τράπεζα Α, η αύξηση του μεριδίου αγοράς των χορηγήσεών της κατά 1% ο-

δηγεί σε αύξηση κατά 7 του συνολικού αριθμού των καταστημάτων της. Για την 
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Τράπεζα Γ, η ίδια αύξηση του μεριδίου χορηγήσεων οδηγεί σε αύξηση κατά 22 

του αριθμού των καταστημάτων ενώ για την Τράπεζα Δ οδηγεί σε μείωση του δι-

κτύου κατά 19 καταστήματα. Στην περίπτωση της Δ η συσχέτιση είναι αρνητική, 

αντίθετα από το αναμενόμενο, γεγονός που αντανακλά κατά την εκτίμησή μας 

την έμφαση της Τράπεζας στην αντιστροφή της τάσης υποαπόδοσης του δικτύου 

των καταστημάτων της, όπως αναλύθηκε στο σχετικό κεφάλαιο (4.4.3). Τέλος η 

αύξηση του μεριδίου καταθέσεων κατά 1% των Τραπεζών Β και Ε οδηγεί σε μεί-

ωση του δικτύου τους κατά 4 και 8 καταστήματα αντίστοιχα και η αύξηση του 

μεριδίου Ενεργητικού κατά 1% της Τράπεζας Γ οδηγεί σε αύξηση του δικτύου 

της κατά 10 καταστήματα. 

• Από την κατηγορία των μεταβλητών της αποτελεσματικότητας/ παραγωγικότητας 

4 ανεξάρτητες μεταβλητές εμφανίζονται από 1 φορά μόνο να ερμηνεύουν τη με-

ταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής. Ειδικότερα αναφερόμαστε στις: οργανικά 

κέρδη ανά κατάστημα για την Τράπεζα Β, όπου η αύξηση κατά 100 χιλ € ανά κα-

τάστημα οδηγεί σε αύξηση κατά 3 του συνολικού αριθμού των καταστημάτων, 

χορηγήσεις ανά κατάστημα για την Τράπεζα Β, όπου η αύξηση κατά 100 χιλ € 

ανά κατάστημα οδηγεί σε μείωση κατά 1 του συνολικού αριθμού καταστημάτων, 

καταθέσεις ανά υπάλληλο για την Τράπεζα Β, όπου η αύξηση κατά 100 χιλ € ανά 

υπάλληλο οδηγεί σε αύξηση κατά 3 του συνολικού αριθμού των καταστημάτων, 

καταθέσεις ανά κατάστημα για την τράπεζα Δ, όπου η αύξηση κατά 100 χιλ € ανά 

κατάστημα ουσιαστικά δεν έχει κάποια επίπτωση αφού αυτό σημαίνει οριακή αύ-

ξηση κατά 0,04 καταστήματα. 

• Στην κατηγορία των μεταβλητών της κερδοφορίας, η ανεξάρτητη μεταβλητή 

ROA (αποδοτικότητα ενεργητικού) εμφανίζεται συχνά (3 στις 5) να ερμηνεύει τη 

μεταβολή της εξαρτημένης (αριθμός καταστημάτων). Ειδικότερα για τις Τράπεζες 

Α και Β, αύξηση κατά 1% του δείκτη ROA οδηγεί σε μείωση του δικτύου κατά 

31 και 16 καταστήματα αντίστοιχα. Αντίθετα στην περίπτωση της Τράπεζας Ε, 

αύξηση του ROA κατά 1% οδηγεί σε αύξηση του δικτύου κατά 2 καταστήματα. Η 

θετική συσχέτιση του δείκτη ROA αντανακλά τη συντηρητική πολιτική της Τρά-

πεζας στην ανάπτυξη του δικτύου της (Ενεργητικό), το οποίο όμως αξιοποίησε σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό με θετική επίπτωση στην κερδοφορία της και στην 

αποδοτικότητά της. 
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• Τέλος στην κατηγορία των ποιοτικών χαρακτηριστικών, εντοπίσθηκαν στατιστικά 

σημαντικές σχέσεις και για τις 3 ανεξάρτητες μεταβλητές με την εξαρτημένη. Ει-

δικότερα για τις Τράπεζες Β και Δ, αύξηση της μεταβλητής «χορηγήσεις προς κα-

ταθέσεις» κατά 1% οδηγεί σε αύξηση του δικτύου τους κατά 3 και 1 καταστήματα 

αντίστοιχα. Για τις Τράπεζες Α και Γ αύξηση της «δείκτης αριθ. υπαλλήλων ανά 

κατάστημα σε σχέση με τον κλάδο» κατά 1% οδηγεί σε μείωση του δικτύου των 

καταστημάτων τους κατά 2 και 0 αντίστοιχα. Τέλος για την «αριθ. υπαλλήλων 

ανά κατάστημα», αύξηση κατά 1 του αριθμού υπαλλήλων ανά κατάστημα της 

Τράπεζας Δ οδηγεί σε μείωση του δικτύου της κατά 4 καταστήματα. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οι ανεξάρτη-

τες μεταβλητές μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες, με βάση το βαθμό επί-

δρασης στον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμός καταστημάτων) ως 

εξής: 

1. Υψηλής επίδρασης: μερίδιο χορηγήσεων, ROA, μερίδιο ενεργητικού. 

2. Μεσαίας επίδρασης: μερίδιο καταθέσεων, αριθ. υπαλλήλων ανά κατάστη-

μα, οργανικά κέρδη ανά κατάστημα, καταθέσεις ανά υπάλληλο. 

3. Χαμηλής επίδρασης: χορηγήσεις προς καταθέσεις, δείκτης αριθ. υπαλλή-

λων ανά κατάστημα σε σχέση με τον κλάδο, χορηγήσεις ανά κατάστημα, 

καταθέσεις ανά κατάστημα. 

Επιπλέον, πέραν της επεξηγηματικής αξίας του υποδείγματός μας εξετάσθηκε και η 

προβλεπτική του ικανότητα η οποία αξιολογήθηκε θετικά με τη χρήση εξειδικευμέ-

νων διαγνωστικών ελέγχων (βλ. Παραρτήματα Νο. 1 έως Νο,5). 

Σημειώνεται δε ότι εξετάσθηκε και με έναν εναλλακτικό τρόπο η σχέση του δικτύου 

των καταστημάτων με τις ανεξάρτητες μεταβλητές που εκφράζουν τη στρατηγική 

μιας τράπεζας λαμβάνοντας ως εξαρτημένη μεταβλητή το μερίδιο αγοράς των κατα-

στημάτων της συγκεκριμένης τράπεζας. Χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία των 

ελαχίστων τετραγώνων διαμορφώθηκαν οι παρακάτω πολλαπλές γραμμικές παλιν-

δρομήσεις τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα.  
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Πίνακας 83: Συγκεντρωτικός πίνακας ανά Τράπεζα των ανεξάρτητων μεταβλη-
τών που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή  

(εξαρτ. Μεταβλητή: μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΕΞ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Συντελεστής Πα-
λινδρόμησης p VALUE Adj RSq 

S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού 0,307 0,0000 
Q2 Αριθ. προσωπικού ανά Κατ/μα 
σε σχέση με κλάδο  -0,200 0,0000 ALPHABANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ Α 
Ε6 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο -0,016 0,0000 

0,970 

S3 Μερίδιο αγοράς Ενεργητικού 0,572 0,0000 
Π2  ROA 2,310 0,0000 ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ Β Q2 Αριθ. προσωπικού ανά Κατ/μα 
σε σχέση με κλάδο  -0,136 0,0052 

0,966 

Ε1 Λειτ αποτελ/τητα 0,014 0,0229 
Ε6 Χορηγήσεις ανά υπάλληλο -0,009 0,0244 
Ε7 Καταθέσεις ανά υπάλληλο 0,006 0,0259 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Γ 

Q1 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα -0,003 0,0004 

0,907 

S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων 0,706 0,0002 
Π1 ROE 0,008 0,0044 
Ε3 Oργανικά κέρδη ανά υπάλληλο -0,133 0,0099 
Q1 Αριθ υπαλλήλων ανά Κατ/μα 0,004 0,0001 
Q3 Χορηγήσεις προς καταθέσεις 0,008 0,0384  

ΓΕΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ Δ 

Q2 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα 
σε σχέση με κλάδο -0,055 0,0003 

0,957 

S1 Μερίδιο αγοράς καταθέσεων 0,303 0,0579 
S2 Μερίδιο αγοράς Χορηγήσεων -0,878 0,0101 
Ε3 Οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο 1,070 0,0017 
Ε7 Καταθέσεις ανά υπάλληλο -0,083 0,0001 
Q3 Χορηγήσεις προς Καταθέσεις 0,241 0,0029 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
 ΤΡΑΠΕΖΑ Ε 

Q2 Αριθ. Προσωπικού ανά Κατ/μα 
σε σχέση με κλάδο -0,145 0,0051 

0,952 

Από τα στοιχεία του πίνακα 83 προκύπτουν τα εξής   

• .Από την κατηγορία των μεταβλητών του μεγέθους, οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

«μερίδιο ενεργητικού» και «μερίδιο καταθέσεων», εμφανίζονται πιο συχνά (2 στις 

5) να ερμηνεύουν τη μεταβολή της εξαρτημένης (μερίδιο αγοράς καταστημάτων), 

με τη μεταβλητή “μερίδιο χορηγήσεων» να εμφανίζεται 1 φορά μόνο. Για την 

Τράπεζα Α, η αύξηση του μεριδίου αγοράς του Ενεργητικού της κατά 1% οδηγεί 

σε αύξηση κατά 0,3% του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων της ενώ για την 

Τράπεζα Β, η ίδια αύξηση οδηγεί σε αύξηση κατά 0,6% του μεριδίου αγοράς των 

καταστημάτων της. Για την Τράπεζα Δ η αύξηση του μεριδίου αγοράς των κατα-

θέσεων οδηγεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων της κατά 

0,7%, ενώ για την Τράπεζα Ε η ίδια αύξηση του μεριδίου καταθέσεων οδηγεί σε 

αύξηση κατά 0,3% του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων της. Τέλος η αύξηση 

του μεριδίου χορηγήσεων της Τράπεζας Ε κατά 1% οδηγεί σε μείωση του μεριδί-

ου αγοράς των καταστημάτων της κατά 0,9%.  
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• Από την κατηγορία των μεταβλητών της αποτελεσματικότητας/ παραγωγικότητας 

3 ανεξάρτητες μεταβλητές εμφανίζονται από 2 φορές ενώ 1 μεταβλητή  από 1 φο-

ρά μόνο να ερμηνεύουν τη μεταβολή της εξαρτημένης μεταβλητής. Για την Τρά-

πεζα Δ αύξηση της μεταβλητής «οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο» κατά 100 χιλ € 

ανά υπάλληλο, οδηγεί σε μείωση του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων της κα-

τά 1,3% γεγονός που αντανακλά την προσήλωση της Διοίκησης στην πολιτική 

αύξησης της αποδοτικότητας του δικτύου. Αντίθετα για την Τράπεζα Ε, ισόποση 

αύξηση της ίδιας μεταβλητής οδηγεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς των κατα-

στημάτων της κατά 10,7%. Για την Τράπεζα Α η αύξηση της μεταβλητής «χορη-

γήσεις ανά υπάλληλο» κατά 100 χιλ € οδηγεί σε μείωση του μεριδίου αγοράς των 

καταστημάτων κατά 0,2%, ενώ για την περίπτωση της Τράπεζα Γ το μερίδιο αγο-

ράς των καταστημάτων μειώνεται μόλις κατά 0,1%. Για την Τράπεζα Γ η αύξηση 

της μεταβλητής «καταθέσεις ανά υπάλληλο» κατά 100 χιλ € οδηγεί σε οριακή 

μείωση κατά 0,06% του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων της, ενώ στην περί-

πτωση της Τράπεζας Ε η μείωση είναι της τάξης του 0,8%. Τέλος γα την Τράπεζα 

Γ η αύξηση της τιμής της μεταβλητής «λειτουργική αποτελεσματικότητα» κατά 

10% οδηγεί σε οριακή αύξηση του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων κατά 

0,1%. 

• Στην κατηγορία των μεταβλητών της κερδοφορίας, οι ανεξάρτητες μεταβλητές 

ROA (αποδοτικότητα ενεργητικού) και ROE (αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων) 

εμφανίζονται από 1 φορά έκαστη να ερμηνεύει τη μεταβολή της εξαρτημένης 

(μερίδιο αγοράς καταστημάτων). Ειδικότερα για την Τράπεζα Β αύξηση της με-

ταβλητής ROA κατά 10% αντιστοιχεί σε αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 23%. 

Στην περίπτωση της Τράπεζας Δ, αύξηση της μεταβλητής ROE κατά 10% οδηγεί 

σε οριακή, σχεδόν μηδενική (0,07%) αύξηση του μεριδίου αγοράς των καταστη-

μάτων της. 

• Τέλος στην κατηγορία των ποιοτικών χαρακτηριστικών, εντοπίσθηκαν στατιστικά 

σημαντικές σχέσεις και για τις 3 ανεξάρτητες μεταβλητές με την εξαρτημένη. Για 

τις Τράπεζες Α, Β, Δ και Ε αύξηση της «δείκτης αριθ. υπαλλήλων ανά κατάστημα 

σε σχέση με τον κλάδο» κατά 10% οδηγεί σε μείωση του μεριδίου αγοράς των 

καταστημάτων τους κατά 2%, 1,4%, 0,6% και 1,5% αντίστοιχα. Για τις Τράπεζες 

Δ και Ε, αύξηση της «χορηγήσεις προς καταθέσεις» κατά 10% οδηγεί σε αύξηση 

του μεριδίου αγοράς των καταστημάτων τους κατά 0,08% και 2,4% αντίστοιχα. 
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Τέλος για την «αριθ. υπαλλήλων ανά κατάστημα», αύξηση κατά 1 του αριθμού 

υπαλλήλων ανά κατάστημα της Τράπεζας Γ οδηγεί σε μείωση του μεριδίου αγο-

ράς των καταστημάτων τους κατά 0,3%.  

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οι ανεξάρτη-

τες μεταβλητές μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες, με βάση το βαθμό επί-

δρασης στον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμός καταστημάτων) ως 

εξής: 

1. Υψηλής επίδρασης: ROA, οργανικά κέρδη ανά υπάλληλο.  

2. Μεσαίας επίδρασης: μερίδιο καταθέσεων, μερίδιο ενεργητικού, μερίδιο 

χορηγήσεων,. δείκτης αριθ. υπαλλήλων ανά κατάστημα σε σχέση με τον 

κλάδο, χορηγήσεις προς καταθέσεις.  

3. Χαμηλής επίδρασης: ROE, αριθ. υπαλλήλων ανά κατάστημα, χορηγήσεις 

ανά υπάλληλο, καταθέσεις ανά υπάλληλο, λειτουργική αποτελεσματικό-

τητα. 

Σε κάθε περίπτωση ο εναλλακτικός αυτός τρόπος εξέτασης του φαινομένου της μετα-

βολής του δικτύου έδωσε αποτελέσματα υποδεέστερα του κλασσικού (εξαρτημένη 

μεταβλητή ο αριθμός καταστημάτων), τόσο από άποψη επεξηγηματικής όσο και προ-

βλεπτικής αξίας. Επιπλέον η χρηστικότητα αυτής της προσέγγισης είναι αμφισβητού-

μενη καθώς θα πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός καταστημάτων του 

τραπεζικού κλάδου, προκειμένου η κάθε τράπεζα να εκτιμήσει τον δικό της «επιθυ-

μητό αριθμό» με βάση το μερίδιο αγοράς των καταστημάτων της. 

6.2. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟ-

ΛΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Το δεύτερο σκέλος της έρευνάς μας ασχολείται με την εύρεση ενός γενικού μοντέλου 

για το σύνολο του κλάδου που να εξηγεί τη μεταβολή του συνολικού αριθμού των 

καταστημάτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία και των 5 Τραπε-

ζών του δείγματός μας για την ίδια περίοδο (190-2003), που αντιστοιχούν στο 60% 

περίπου του τραπεζικού κλάδου, και πραγματοποιήσαμε διαστρωματική ανάλυση 

προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθότητα της ερευνητικής μας πρότασης. Ακολουθή-

θηκε η ίδια ερευνητική μέθοδος  η οποία στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός μοντέλου 

παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή το συνολικό αριθμό καταστημάτων των 
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πέντε Τραπεζών του δείγματός μας και ως ανεξάρτητες μεταβλητές τους ίδιους δεί-

κτες που χρησιμοποιήσαμε για κάθε μια Τράπεζα χωριστά και οι οποίοι αντανακλούν 

τους στρατηγικούς στόχους των Τραπεζών σχετικά με την ανάπτυξη των εργασιών, 

την απόκτηση μεριδίων αγοράς, την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα κ.α. Επι-

πλέον εξετάσθηκε εάν η εναλλακτική μορφή της εξαρτημένης μεταβλητής, δηλ. το 

μερίδιο αγοράς των καταστημάτων, παρουσιάζει καλύτερη συσχέτιση με τις προανα-

φερθείσες ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την αρχική μας υπόθεση εντοπίζοντας μάλι-

στα και τις επιμέρους ανεξάρτητες μεταβλητές για το σύνολο των 5 Τραπεζών (π.χ. μερίδιο 

αγοράς καταθέσεων, χορηγήσεων, οργανικά κέρδη ανά κατάστημα κ.α) οι οποίες εξηγούν 

τις μεταβολές της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμός καταστημάτων) για κάθε μια από τις 

τράπεζες του δείγματος ξεχωριστά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα Νο.84.  

Πίνακας 84: Πίνακας αποτελεσμάτων διαστρωματικής ανάλυσης των 5 Τραπε-
ζών - ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή  

(εξαρτ. Μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Συντελεστής Πα-
λινδρόμησης p VALUE Adj RSq 

S1 Μερίδιο αγοράς Καταθέσεων -1.364,805 0,001 
S2 Μερίδιο Χορηγήσεων 4.046,542 0,000 
Ε4 Χορηγήσεις ανά Κατ/μα -8,041 0,005 
Ε5 Καταθέσεις ανά κατάστημα 16,123 0,001 
Ε1 Λειτ. Αποτελ/τητα -171,689 0,045 
Ε2 Οργαν κέρδη ανά Κατ/μα -99,311 0,056 
Q1 Προσωπικό ανά κατάστημα -28,847 0,007 
Q2 Προσωπικό ανά κατάστημα σε σχέση με κλά-
δο 302,472 0,092 

Ε6 Καταθέσεις ανά υπάλληλο -250,469 0,035 

0,947 

Από τα στοιχεία του πίνακα 84 προκύπτουν τα εξής: 

• Από την κατηγορία των μεταβλητών μεγέθους εντοπίσθηκαν 2 ανεξάρτητες με-

ταβλητές που επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή (αριθμός καταστημάτων). 

Ειδικότερα για την ανεξάρτητη μεταβλητή «μερίδιο χορηγήσεων», αύξησή της 

κατά 1% οδηγεί σε αύξηση κατά 40 του συνολικού αριθμού καταστημάτων των 5 

Τραπεζών. Στην περίπτωση της ανεξάρτητης μεταβλητής «μερίδιο καταθέσεων» 

η αρνητική συσχέτιση πιθανότατα αντανακλά την ανάγκη βελτίωσης της απόδο-

σης των καταστημάτων στον τομέα της προσέλκυσης των καταθέσεων. Ενδεικτι-

κά αναφέρεται ότι αύξηση του μεριδίου αγοράς των καταθέσεων κατά 1%, οδηγεί 

σε μείωση κατά 13 του συνολικού αριθμού των καταστημάτων. 
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• Δεν εντοπίσθηκε κάποια ανεξάρτητη μεταβλητή από την κατηγορία των μεταβλη-

τών κερδοφορίας (ROA, ROE) η οποία να επεξηγεί με στατιστικά σημαντικό 

τρόπο την εξαρτημένη μεταβλητή. 

• Από την κατηγορία των μεταβλητών παραγωγικότητας /αποτελεσματικότητας 

εντοπίσθηκαν 5 ανεξάρτητες μεταβλητές που επηρεάζουν την εξαρτημένη μετα-

βλητή (αριθμός καταστημάτων). Πιο συγκεκριμένα, αύξηση της «χορηγήσεις ανά 

κατάστημα» κατά 1 εκατ € οδηγεί σε μείωση κατά 8 του συνολικού αριθμού κα-

ταστημάτων των 5 Τραπεζών, ενώ αύξηση της «καταθέσεις ανά κατάστημα» κα-

τά 1 εκατ € οδηγεί σε αύξηση κατά 16 του συνολικού αριθμού καταστημάτων των 

5 Τραπεζών. Τέλος αύξηση των μεταβλητών «λειτουργική αποτελεσματικότητα» 

κατά 10% και  «οργανικά κέρδη ανά κατάστημα» κατά 100 χιλ € οδηγούν σε μεί-

ωση κατά 17 και 10 αντίστοιχα του συνολικού αριθμού καταστημάτων των 5 

Τραπεζών.  

• Τέλος από την κατηγορία των ποιοτικών χαρακτηριστικών εντοπίσθηκαν 2 ανε-

ξάρτητες μεταβλητές που επεξηγούν με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη μεταβολή 

της εξαρτημένης μεταβλητής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αύξηση της «αριθμός 

υπαλλήλων ανά κατάστημα» κατά 1 οδηγεί σε μείωση κατά 29 του συνολικού α-

ριθμού καταστημάτων των 5 Τραπεζών. 

Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, οι ανεξάρτη-

τες μεταβλητές μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες, με βάση το βαθμό επί-

δρασης στον προσδιορισμό της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμός καταστημάτων) ως 

εξής: 

1. Υψηλής επίδρασης: μερίδιο χορηγήσεων, αριθ. υπαλλήλων ανά κατάστη-

μα.   

2. Μεσαίας επίδρασης: μερίδιο καταθέσεων, λειτουργική αποτελεσματικότη-

τα,  καταθέσεις ανά κατάστημα.  

3. Χαμηλής επίδρασης: χορηγήσεις ανά κατάστημα, οργανικά κέρδη ανά κα-

τάστημα. 

Παράλληλα και επικουρικά έγινε χρήση της παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis) 

προκειμένου να ομαδοποιήσουμε τις 14 αρχικές ανεξάρτητες μεταβλητές μας σε 3-4 

παράγοντες των οποίων τη σχέση με την εξαρτημένη μεταβλητή θα μελετήσουμε. 
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Αυτή η νέα οπτική θα μας επιτρέψει να καταλήξουμε σε ένα πιο γενικό μοντέλο που 

να έχει εφαρμογή για όλο τον κλάδο ακολουθώντας την επαγωγική μέθοδο πηγαίνο-

ντας από το επιμέρους στο γενικό. Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσής μας προ-

έκυψαν 4 συνιστώσες (παράγοντες) οι οποίες εξηγούν το 93% της σωρευτικής διακύ-

μανσης των 14 αρχικών ανεξάρτητων μεταβλητών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι 14 μετα-

βλητές ομαδοποιούνται στους εξής 4 παράγοντες:  

1. Παράγοντας 1 «Μέγεθος»: περιλαμβάνει τις μεταβλητές των μεριδίων α-

γοράς καταθέσεων, ενεργητικού, χορηγήσεων και τις μεταβλητές που σχε-

τίζονται με τον αριθμό προσωπικού ανά κατάστημα και σε σχέση με τον 

κλάδο και εξηγεί από το 90% έως και το 72,4% της διακύμανσής τους. 

2. Παράγοντας 2 «Παραγωγική δυναμικότητα»: περιλαμβάνει τις μεταβλητές 

καταθέσεις και χορηγήσεις ανά Κατ/μα, και ανά υπάλληλο αντίστοιχα και 

εξηγεί από το 93% έως και το 54% της διακύμανσής τους αντίστοιχα. 

3. Παράγοντας 3 «Κερδοφορία»: περιλαμβάνει τις μεταβλητές οργανικά 

κέρδη ανά κατ/μα και ανά υπάλληλο και εξηγεί το 67% και το 66% της 

διακύμανσής τους αντίστοιχα. 

4. Παράγοντας 4 «Αποδοτικότητα»: περιλαμβάνει τις μεταβλητές ROA και 

ROE και εξηγεί το 85% και το 81% της διακύμανσής τους αντίστοιχα. 

Σημειώνεται ότι για τις μεταβλητές «Χορηγήσεις προς Καταθέσεις» και «Λειτ. Απο-

τελ/τητας» δεν βρέθηκαν κύριες συνιστώσες που να ερμηνεύουν μεγάλο ποσοστό της 

διακύμανσής τους και έτσι δεν εντάχθηκαν πουθενά. 

Στη συνέχεια διερευνήθηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης των 4 αυτών 

παραγόντων αυτών (ανεξάρτητες μεταβλητές) με την εξαρτημένη μεταβλητή (αριθ-

μός καταστημάτων και μερίδιο αγοράς) για την περίπτωση των 5 Τραπεζών συνολι-

κά. Η διερεύνηση αυτή έγινε μέσω του γνωστού στατιστικού πακέτου SPSS και ε-

φαρμόζοντας τη μεθοδολογία της βηματικής (προς τα πίσω) παλινδρόμησης προέκυ-

ψαν τα εξής συμπεράσματα: 

• Εντοπίσθηκε εξίσωση της γνωστής μορφής 3.2 του βασικού μας υποδείγματος με 

3 μεταβλητές (τους 3 από τους 4 παράγοντες) η οποία επεξηγεί με υψηλό βαθμό 

αξιοπιστίας (Adj. Rsq = 86,7%) και με στατιστικά σημαντικό τρόπο (<1%) τη με-

ταβολή της εξαρτημένης μας μεταβλητής (αριθμό καταστημάτων). 
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• Οι 3 παράγοντες που συμμετέχουν στην εξίσωση εμφανίζουν θετική συσχέτιση με 

την εξαρτημένη μεταβλητή και είναι: «Μέγεθος», «Παραγωγική δυναμικότητα», 

«Κερδοφορία». 

• Με βάση το βαθμό επίδρασης των μεταβλητών στη διακύμανση της εξαρτημένης, 

ο παράγοντας «Μέγεθος» είναι ο πλέον κρίσιμος καθώς μεταβολή του κατά 1 μο-

νάδα μεταβάλλει τον αριθμό των καταστημάτων κατά 172, ενώ για τους άλλους 2 

δηλ. «Παραγωγική δυναμικότητα», «Κερδοφορία» η αντίστοιχη μεταβολή είναι 

61 και 57 καταστήματα αντίστοιχα. 

Αντίστοιχα είναι και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την διερεύνηση της ε-

ναλλακτικής μορφής της εξαρτημένης μεταβλητής δηλ του μεριδίου αγοράς των κα-

ταστημάτων. 

• Ειδικότερα και σε αυτήν την περίπτωση εντοπίσθηκε εξίσωση της γνωστής μορ-

φής 3.2 του βασικού μας υποδείγματος με 3 μεταβλητές (τους ίδιους παράγοντες) 

η οποία επεξηγεί με υψηλό βαθμό αξιοπιστίας (Adj. Rsq = 82,6%) και με στατι-

στικά σημαντικό τρόπο (<1%) τη μεταβολή της εξαρτημένης μας μεταβλητής 

(μερίδιο αγοράς καταστημάτων). 

Όπως έχουμε προαναφέρει, επιλέγουμε την κλασσική μορφή της εξαρτημένης μετα-

βλητής επειδή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από άποψη στατιστικών στοιχείων (υ-

ψηλότερη τιμή Adj. Rsq) αλλά και επειδή προσφέρεται περισσότερο για πρακτικές 

εφαρμογές στον τραπεζικό τομέα.  

Άρα από την συνδυασμένη χρήση της παραγοντικής ανάλυσης και της πολλαπλής 

γραμμικής παλινδρόμησης προκύπτει ότι το «μέγεθος», η «παραγωγικότητα», η 

«κερδοφορία» είναι οι 3 παράγοντες που συσχετίζονται θετικά με τον αριθμό κατα-

στημάτων, ενώ η «αποδοτικότητα» απορρίφθηκε ως μη έχουσα στατιστικά σημαντική 

σχέση. Επιπλέον υπενθυμίζουμε ότι δύο από τις αρχικές μεταβλητές που εξετάσαμε 

(χορηγήσεις προς καταθέσεις και λειτουργική αποτελεσματικότητα) δεν ενσωματώ-

θηκαν σε κανένα από τους 4 κύριους παράγοντες που προέκυψαν στα πλαίσια της 

παραγοντικής ανάλυσης  που μόλις περιγράψαμε.  

6.3. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  

Οι εφαρμογές του μοντέλου μας εκτιμούμε ότι υπερβαίνουν τα όρια του τραπεζικού 

κλάδου και μπορούν να επεκταθούν σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που διαθέτουν ή 

προτίθενται να αναπτύξουν δίκτυο καταστημάτων ή σημείων πώλησης και επιθυμούν 
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να προσδιορίσουν το μέγεθος αυτού του δικτύου σε σχέση με τους στρατηγικούς 

στόχους που θα θέτει κατά περίπτωση η Διοίκηση της κάθε επιχείρησης. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε τα σουπερμάρκετ, τις εταιρείες franchising από τον κλάδο εστίασης, 

πρατήρια βενζίνης, τις αλυσίδες καταστημάτων λιανικής π.χ. ηλεκτρικών ειδών κ.α. 

Όμως εδώ θα αναφερθούμε για τις πρακτικές εφαρμογές που ενδεχομένως τα αποτε-

λέσματα της ερευνάς μας έχουν για την περίπτωση των ελληνικών τραπεζών και μά-

λιστα αυτών που ήδη δραστηριοποιούνται επί 10ετίας τουλάχιστον, ώστε να υπάρ-

χουν επαρκή στοιχεία.   

Τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας για τις 5 τράπεζες του δείγματός μας οδη-

γούν στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Η διαχρονική πορεία των 5 Τραπεζών διαφέρει σε πολλά σημεία και λόγω του 

διαφορετικού χαρακτήρα τους (π.χ. ιδιωτική, δημόσια) αλλά και των διαφορετι-

κών στρατηγικών επιλογών τους. 

• Για την περίπτωση του τραπεζικού κλάδου (σύνολο 5 τραπεζών του δείγματος) οι 

3 παράγοντες που εντοπίσθηκαν να επεξηγούν με στατιστικά σημαντικό τρόπο το 

86,7% της διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής (αριθμός καταστημάτων) 

είναι κατά σειρά βαθμού επίδρασης το μέγεθος, η παραγωγική δυναμικότητα  και 

η κερδοφορία.  

• Στην περίπτωση των 5 επιμέρους τραπεζών τα αποτελέσματα της ερευνάς μας 

εξειδικεύονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και αποκτούν ιδιαίτερη σημασία κα-

θώς εντοπίζονται  επιμέρους μεταβλητές (από σύνολο δεκατεσσάρων) που σχετί-

ζονται με το μέγεθος, την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα και οι οποίες ε-

ξηγούν το φαινόμενο της μεταβολής του αριθμού των καταστημάτων με στατι-

στικά σημαντικό τρόπο. 

Επιπλέον, το υπόδειγμά μας για τις 5 επιμέρους τράπεζες διαθέτει εκτός από  επεξη-

γηματική και προβλεπτική αξία με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η εκτίμηση του συνο-

λικού αριθμού καταστημάτων με βάση τους στρατηγικούς στόχους που θέτει η Διοί-

κηση της κάθε μιας Τράπεζας. 

Για τον λόγο αυτόν το υπόδειγμά μας είναι ικανό να υποστηρίξει διοικητικές αποφά-

σεις της κάθε Τράπεζας που έχουν σχέση με τη διαχείριση του δικτύου της, προσδιο-

ρίζοντας τον «επιθυμητό» αριθμό καταστημάτων προκειμένου να επιτευχθούν (υπο-
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στηριχθούν) οι στρατηγικοί της στόχοι, όπως αυτοί εκφράζονται από τις επιμέρους 

ανεξάρτητες μεταβλητές που χρησιμοποιούμε στο υπόδειγμά μας.  

Τέλος ένα σημαντικό πλεονέκτημα της μελέτης μας είναι ο εντοπισμός εναλλακτικών 

εξισώσεων της γνωστής μορφής 3.1. του γενικού μας υποδείγματος, οι οποίες προσ-

δίδουν ευελιξία και αυξάνουν την πρακτική αξία των αποτελεσμάτων καθώς είναι 

δυνατή η χρησιμοποίηση μεγαλύτερου αριθμού μεταβλητών αναλόγως των προτεραι-

οτήτων της Διοίκησης της κάθε Τράπεζας.  

Παρακάτω καταγράφονται τα κυριότερα βήματα που απαιτούνται για την πρακτική 

εφαρμογή του μοντέλου μας και τη χρήση του ως ένα εργαλείο στρατηγικής διαχείρι-

σης του δικτύου των καταστημάτων μιας Τράπεζας: 

1. Καθορισμός των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας και των μεταβλητών εκείνων 

που αντανακλούν ή εκφράζουν τη συγκεκριμένη στρατηγική της. 

2. Καθορισμός των πηγών από τις οποίες θα συλλέγονται τα απαραίτητα στοιχεία 

και εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων για τη διασφάλιση της συγκρισιμότητάς τους 

σε βάθος χρόνου 

3. Επιλογή της κατάλληλης οικονομετρικής μεθόδου, π.χ. πολλαπλή παλινδρόμηση, 

ανάλυση παραγόντων, αναλόγως της πληρότητας και του χρονικού ορίζοντα των 

στοιχείων.  

4. Επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων με την επιλεγείσα οικονομετρική μέθο-

δο με σκοπό: 

i. Τον εντοπισμό εκείνων των παραγόντων ή μεταβλητών που επηρεάζουν 

και εξηγούν επαρκώς και με στατιστικά σημαντικό τρόπο, τη μεταβολή 

του αριθμού των καταστημάτων της Τράπεζας 

ii. Την ανάπτυξη ενός προβλεπτικού μοντέλου που θα εκτιμά τον επιθυμητό 

αριθμό (εύρος τιμών) καταστημάτων της τράπεζας, προκειμένου να επι-

τευχθούν οι καθορισμένοι στρατηγικοί της στόχοι  

5. Εκτίμηση του συνολικού κόστους της προτεινόμενης επένδυσης (π.χ. αριθμός νέ-

ων καταστημάτων) και λήψη απόφασης με τη χρήση γνωστών μοντέλων αξιολό-

γησης της ελκυστικότητας της επένδυσης (π.χ. καθαρά παρούσα αξία, εσωτερικός 

συντελεστής απόδοσης κ.α.) 
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6.4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΕΡΕΥΝΑ  

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί εδώ ότι το υπόδειγμά μας έχει εφαρμογή στις περιπτώ-

σεις Τραπεζών οι οποίες έχουν ένα εύλογο χρονικό διάστημα λειτουργίας, τουλάχι-

στον 10ετίας, ώστε να υπάρχουν επαρκή στοιχεία. Για τις περιπτώσεις Τραπεζών με 

μικρό χρονικό ορίζοντα λειτουργίας υπάρχουν άλλες οικονομετρικές μέθοδοι οι ο-

ποίες μπορούν να εφαρμοσθούν με σκοπό τον προσδιορισμό ενός επιθυμητού αριθ-

μού καταστημάτων, ώστε να υποστηριχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της εκάστοτε 

Διοίκησης. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και μια συνέχεια της παρούσας έρευνας 

καθώς οι περιπτώσεις αυτές δεν εξετάζονται στην παρούσα μελέτη.  Επιπλέον, λόγω 

του περιορισμένου αριθμού των παρατηρήσεων (1990-2003), θα ήταν σκόπιμη η ε-

πανάληψη της παρούσας μελέτης στο μέλλον, π.χ. μετά την πάροδο τουλάχιστο μιας 

5ετίας, ώστε να ελεγχθεί περαιτέρω η εγκυρότητα των ευρημάτων μας.  

Το εν λόγω υπόδειγμα είναι σαφές ότι δεν αποτελεί ένα εργαλείο χωροθέτησης των 

Μονάδων σε κάποια γεωγραφική περιοχή (π.χ. Ελλάδα) καθώς δεν λαμβάνει καθόλου 

υπόψη του εξωγενείς μεταβλητές που σχετίζονται με την ελκυστικότητα των επιμέ-

ρους περιοχών (δηλ. δημογραφικά, οικονομικά, επιχειρηματικά στοιχεία κ.α.), όπως 

συμβαίνει στην περίπτωση της P. Boufounou (1995) και των P. Μiliotis, M. 

Dimopoulou, I. Giannikos (2002). 

Συνδυάζοντας τα ευρήματα της δικής μας μελέτης με αυτά άλλων συναφών ερευνών 

προτείνουμε τη διαμόρφωση πολυπαραγοντικών υποδειγμάτων με συνδυασμένη χρή-

ση ενδογενών και εξωγενών μεταβλητών προκειμένου να  αναπτυχθεί και ένα εργα-

λείο χωροθέτησης πέρα από αυτό του προσδιορισμού του «συνολικού επιθυμητού 

αριθμού» καταστημάτων. Ειδικότερα προς αυτήν την κατεύθυνση έχει ενδιαφέρον να 

αναπτυχθεί ένα ερευνητικό εργαλείο το οποίο: 

1) να κατατάσσει τις γεωγραφικές περιοχές π.χ. σε επίπεδο Δήμου ή και Δημοτικού 

Διαμερίσματος με βάση το βαθμό οικονομικής ανάπτυξής τους (υψηλή, χαμηλή) 

2) να κατατάσσει τα Καταστήματα του δικτύου μιας Τράπεζας με βάση το βαθμό 

απόδοσής τους (υψηλή, χαμηλή) 

3) να συνδυάζει τα στοιχεία αυτά, με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων πληρο-

φορικής, ώστε να παρακολουθείται διαχρονικά η χωροθέτηση των αποδοτικών 

και μη μονάδων του δικτύου μιας Τράπεζας στις κατάλληλες περιοχές.  
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Επιπλέον στο βαθμό που είναι εφικτή η συγκέντρωση των κατάλληλων στοιχείων, 

έχει ενδιαφέρον ο εντοπισμός εκείνων των μεταβλητών ή παραγόντων που επηρεά-

ζουν καθοριστικά την απόδοση των καταστημάτων μιας Τράπεζας και η αξιολόγηση 

κατόπιν του κατά πόσο η περιοχή εγκατάστασης της κάθε Μονάδας, εμφανίζει χαρα-

κτηριστικά τέτοια που δίνουν περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης της Μονάδας ή όχι. Οι 

εφαρμογές των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας έρευνας, ξεπερνούν το πεδίο της διαχεί-

ρισης της χωροθέτησης των Καταστημάτων μιας Τράπεζας (διατήρηση ή μετεγκατά-

σταση) και μπορούν να εφαρμοσθούν: 

• σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (ενίσχυση ή αποδέσμευση 

προσωπικού επιμέρους καταστημάτων),  

• και αποτελεσματικότερης στοχοθεσίας των Μονάδων με την τοποθέτηση 

ρεαλιστικότερων στόχων, προσαρμοσμένων στις τοπικές συνθήκες της 

αγοράς και στις δυνατότητες των καταστημάτων.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Πίνακας 1 : Στοιχεία Τραπεζικού Τομέα Κρατών Μελών της Ευρωζώνης για το έτος 2004 

(Ποσά σε εκατ € ΒΕΛΓΙΟ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ 

Αριθμός Τραπεζών 108 184 2.107 60 900 89 804 

Αριθμός Τραπεζικών Καταστημάτων 3.528 2.126 47.607 3.263 26.152 4.100 5.159 

Κόστος Προσωπικού 4.772 3.164,6 38.169,0 2.599 26.365 8.605 4.649 

Αμοιβές Προσωπικού - - 29.234,0 - 17.046 6.393 3.141 

Αριθμός υπαλλήλων 69.636 46.198 698.900 - 378.015 129.036 72.872 

Αριθμός υπαλλήλων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) 61.497 43.694 594.065 - 364.810 116.249 62.575 

Επιτοκιακά και παρόμοια έσοδα  53.975 21.419 267.185,0 9.600 154.230 50.571 20.720 

Επιτοκιακά και παρόμοια έξοδα  46.036 15044 201.158,0 4.225 126.332 33.913 13.697 

Προμήθειες εισπρακτέες 3.882 2723,3 30.369,0 1.751 24.501 5.586 3.772 

Προμήθειες πληρωτέες 1.771 702,7 7.499,0 470 7.111 775 849 

Οικονομικά αποτελέσματα χρημ/νομικών λειτουργιών 902 614,3 11.40,0 224 12.414 1.265 591 

Οικονομικά αποτελέσματα κανονικής δραστηριότητας 4.025 2.968,6 21.104,0 1.487 25.365 11.922 3.352 

Χορηγηθέντα κεφάλαια σε πελάτες 310.598 349.459,7 3.134.172,0 121.075 1.322.872 839.056 301.322 

Απαιτήσεις πελατείας (αντληθέντα κεφάλαια)  405.479 140.874,9 2.622.182,0 150.885 999.737 562.157 183.063 

Αριθμός ΑΤΜ  7.237 2.943 52.595 5.787 2.5667 7.889 2.496 
Πηγή: http://www.fbe.be/ 
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Πίνακας 2: Στοιχεία Τραπεζικού Τομέα Κρατών Μελών της Ευρωζώνης για το έτος 2003 

Ποσά σε εκατ € ΒΕΛΓΙΟ ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Αριθμός Τραπεζών 113 188 2.180 57 944 86 821 366 

Αριθμός Τραπεζικών Καταστημάτων 3.773 2.116 49.450 3.161 25.439 4.499 5.216 1.926 

Κόστος Προσωπικού 4.821 3.137,9 38.482 2.441 25.259 8.026 4.531 1.132 

Αμοιβές Προσωπικού - - 29.653 - 16.556 6.163 3.124 - 

Αριθμός υπαλλήλων 72.075 46.397 706.097 - 380.390 131.942 73.328 25.024 

Αριθμός υπαλλήλων (ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) 64.488 43.437 600.182 - 366.537 118.867 45.502 25.217 

Επιτοκιακά και παρόμοια έσοδα  46.790 22.072,2 275.099 8.948 152.658 51.302 20.176 5.191 

Επιτοκιακά και παρόμοια έξοδα  38.984 15.416,4 208.731 3.916 123.533 34.735 13.247 2.671 

Προμήθειες εισπρακτέες 3.546 2.509,3 29.247 1.486 22.818 5.201 3.505 1.104 

Προμήθειες πληρωτέες 1.598 648,7 7.312 438 6.468 676 745 247 

Οικονομικά αποτελέσματα χρημ/νομικών λειτουργιών 1.357 770,2 5.804 429 10.486 948 601 127 

Οικονομικά αποτελέσματα κανονικής δραστηριότητας 3.500 2.908 11.736 1.472 19.270 9.375 2.504 1.263 

Χορηγηθέντα κεφάλαια σε πελάτες 286.857 320.273,9 3.113.389 104.242 1.222.340 756.597 285.619 99.600 

Απαιτήσεις πελατείας (αντληθέντα κεφάλαια)  368.295 127.380,7 2.495.304 134.965 957.837 526.709 168.766 75.059 

Αριθμός ΑΤΜ  7.114 2.873 51.129 5.468 24.118 7.556 2.478 3.955 
Πηγή: http://www.fbe.be/ 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 303 

Πίνακας 3: Στοιχεία Τραπεζικού Τομέα Κρατών Μελών της Ευρωζώνης για το έτος 2002 

Ποσά σε εκατ € ΒΕΛΓΙΟ ΔΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓ. ΦΙΝΛΑΝ. ΑΓΓΛΙΑ 

Αριθμός Τραπεζών 116 192 59 359 996 814 88 830 206 370 444 

Αριθμός Τραπεζικών Καταστημάτων 4.814 2.131 3.109 39.009 25.423 29.947 2.215 5.296 5.546 1.971 15.036 

Κόστος Προσωπικού 4.906,5 2.994 2.271 12.897 24.016 21.729 7.900 4.583 2.150 1.091 24.065,3 

Αμοιβές Προσωπικού - - - - 15.741 - - - - - - 

Αριθμός υπαλλήλων 72.881 47.686 - 243.677 383.176 - 136.618 74.102 55.610 26.108 454.735 

Αριθμός υπαλλήλων (ισοδύναμο 
πλήρους απασχόλησης) 65.077 44.533 - 241.899 368.216 329.974 124.198 45.978 54.611 26.009 404.635 

Επιτοκιακά και παρόμοια έσοδα  56.176,5 22.682,6 8.790 54.478 173.491 82.943 54.076 22.728 15.190 5.991 236.516,6 

Επιτοκιακά και παρόμοια έξοδα  48.531,5 16.320,1 4.635 31.061 145.383 54.622 38.901 15.808 10.216 3.538 181.276,1 

Προμήθειες εισπρακτέες 3.589,7 2.266 1.332 10.037 22.796 20.918 5.280 3.293 1.703 1.076 38.832,4 

Προμήθειες πληρωτέες 1.622,4 549,1 251 2.008 6.538 4.473 700 679 319 233 11.594,5 

Οικονομικά αποτελέσματα 
χρημ/νομικών λειτουργιών 1.280,4 154,2 2.610 479 10.048 937 662 557 -6 84 11.872,8 

Οικονομικά αποτελέσματα κανονικής 
δραστηριότητας 2.845,8 2.276 1.020 9.096 21.030 12.092 6.331 1.890 1.865 1.727 45.630,7 

Χορηγηθέντα κεφάλαια σε πελάτες 276.333,6 299.786,6 80.945 765.143 1.186.167 1.086.539 716.922 280.179 183.221 92.730 5.091.043 

Απαιτήσεις πελατείας  347.037,9 115.450,1 114.976 767.546 914.370 718.582 494.593 160.537 133.803 70.962 5.506.675 

Αριθμός ΑΤΜ  6.772 2.822 4.955 51.765 21.768 36.292 7.442 2.764 11.117 4.217 31.073 
Πηγή: http://www.fbe.be/ 
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Πίνακας 4: Συγκριτικά στοιχεία Κεντροευρωπαϊκών χωρών (2002-2004) 

Ποσά σε εκατ € ΒΕΛΓΙΟ 
2002 

ΒΕΛΓΙΟ 
2003 

ΒΕΛΓΙΟ 
2004 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
2002 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
2003 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
2004 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
2002 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
2003 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
2004 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
2002 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
2003 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
2004 

Αριθμός Τραπεζικών Καταστημάτων 4.814 3.773 3.528 38.201 36.599 45.467 5.296 5.216 5.159 2.215 4.499 4.100 
Αριθμός υπαλλήλων 72.881 72.075 69.636 732.800 712.000 702.750 74.102 73.328 72.872 136.618 131.942 129.036 
Επιτοκιακά και παρόμοια έσοδα  56.177 46.790 53.975 - 275.099 267.185 22.728 20.176 20.720 54.076 51.302 50.571 
Επιτοκιακά και παρόμοια έξοδα  48.532 38.984 46.036 - 208.731 201.158 15.808 13.247 13.697 38.901 34.735 33.913 
Προμήθειες εισπρακτέες 3.590 3.546 3.882 - 29.247 30.369 3.293 3.505 3.772 5.280 5.201 5.586 
Προμήθειες πληρωτέες 1.622 1.598 1.771 - 7.312 7.499 679 745 849 700 676 775 
Οικονομικά αποτελέσματα κανονικής 
δραστηριότητας 2.846 3.500 4.025 - 11.736 21.104 1.890 2.504 3.352 6.331 9.375 11.922 

Χορηγηθέντα κεφάλαια ( και προκα-
ταβολές) σε πελάτες (εκατ €) 276.334 286.857 310.598 3.021.710 3.025.500 3.009.280 280.179 285.619 301.322 716.922 756.597 839.056 

Απαιτήσεις πελατείας (αντληθέντα 
κεφάλαια) (εκατ €)  347.038 368.295 405.479 2.405.060 2.447.650 2.511.210 160.537 168.766 183.063 494.593 526.709 562.157 

Αριθμός ΑΤΜ  6.772 7.114 7.237 - 51.129 52.595 2.764 2.478 2.496 7.442 7.556 7.889 
Μ.Ο. υπαλλήλων ανά κατάστημα 15,10 19,10 19,70 19,20 19,50 15,50 14 14,10 14,10 61,70 29,30 31,5 
Μη επιτοκιακά έσοδα / Συν. Εσοδα 0,06 0,07 0,07   0,10 0,10 0,13 0,15 0,15 0,09 0,09 0,10 
Χορηγήσεις / Καταθέσεις 0,80 0,78 0,77 1,26 1,24 1,20 1,75 1,69 1,65 1,45 1,44 1,49 
Περιθώριο Κέρδους (Ορ-
γαν.Κέρδη/Επιτοκ. & Μη επιτοκ. 
Εσοδα) 

0,05 0,07 0,07 - 0,04 0,07 0,07 0,11 0,14 0,11 0,17 0,21 

Λειτ Αποτ/τα (Εξοδα/ Εσοδα) 0,84 0,81 0,83   0,71 0,70 0,63 0,59 0,59 0,67 0,63 0,62 
Χορηγήσεις ανά Κατάστημα  57,40 76,03 88,04 79,10 82,67 66,19 52,90 54,76 58,41 323,67 168,17 204,65 
Καταθέσεις ανά Κατάστημα 72,09 97,61 114,93 62,96 66,88 55,23 30,31 32,36 35,48 223,29 117,07 137,11 
Χορηγήσεις ανά απασχολούμενο 3,79 3,98 4,46 4,12 4,25 4,28 3,78 3,90 4,13 5,25 5,73 6,50 
Καταθέσεις ανά απασχολούμενο 4,76 5,11 5,82 3,28 3,44 3,57 2,17 2,30 2,51 3,62 3,99 4,36 
Πηγή: Eurostat, Ευρωπ. Κεντρική Τράπεζα  
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Πίνακας 5: Συγκριτικά στοιχεία Μεσογειακών χωρών (2002-2004) 

Ποσά σε εκατ € ΕΛΛΑΔΑ 
2002 

ΕΛΛΑΔΑ 
2003 

ΕΛΛΑΔΑ 
2004 

ΓΑΛΛΙΑ 
2002 

ΓΑΛΛΙΑ 
2003 

ΓΑΛΛΙΑ 
2004 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
2002 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
2003 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
2004 

ΠΟΡΤΟ-
ΓΑΛΛΙΑ 
2002 

ΠΟΡΤΟ-
ΓΑΛΛΙΑ 
2003 

ΠΟΡΤΟ-
ΓΑΛΛΙΑ 
2004 

ΙΤΑΛΙΑ 
2002 

ΙΤΑΛΙΑ 
2003 

ΙΤΑΛΙΑ 
2004 

Αριθμός Τραπεζικών 
Καταστημάτων 3.027 3.095 3.403 25.423 25.439 26.152 38752 39.506 40.445 5341 5.431 5.487 29947 30.502 30.944 

Αριθμός υπαλλήλων 63.407 61.074 59.337 383.176 380.390 378.015 239368 240.210 241.664 54884 54.089 52.755 340403 336.630 336.979 
Επιτοκιακά και παρό-
μοια έσοδα  8.790 8.948 9.600 173.491 152.658 154.230 54478 - - 15190 - - 82943 - - 

Επιτοκιακά και παρό-
μοια έξοδα  4.635 3.916 4.225 145.383 123.533 126.332 31061 - - 10216 - - 54622 - - 

Προμήθειες εισπρακτέ-
ες 1.332 1.486 1.751 22.796 22.818 24.501 10037 - - 1703 - - 20918 - - 

Προμήθειες πληρωτέες 251 438 470 6.538 6.468 7.111 2008 - - 319 - - 4473 - - 
Οικονομικά αποτελέ-
σματα κανονικής δρα-
στηριότητας 

1.020 1.472 1.487 21.030 19.270 25.365 9096 - - 1865 - - 12092 - - 

Χορηγηθέντα κεφάλαια 
( και προκαταβολές) σε 
πελάτες (εκατ €) 

86.500 101.200 117.200 1.186.167 1.222.340 1.322.872 715.670 813.000 952.190 177.880 180.900 186.910 980.250 1.039.200 1.113.000 

Απαιτήσεις πελατείας 
(αντληθέντα κεφάλαια) 
(εκατ €)  

104.800 115.800 128.420 914.370 957.837 999.737 747.920 808.000 875.500 136.610 139.100 144.850 594.390 595.700 656.000 

Αριθμός ΑΤΜ  4.955 5.468 5.787 21.768 24.118 25.667 51765 - - 11117 - - 36292 - - 
Μ.Ο. υπαλλήλων ανά 
κατάστημα 20,90 19,70 17,40 15,10 15 14,50 6,20 6,10 6 10,30 10 9,60 11,40 11 10 

Μη επιτοκιακά έσοδα / 
Συν. Εσοδα 0,13 0,14 0,15 0,12 0,13 0,14 0,16 - - 0,10 - - 0,20 - - 

Χορηγήσεις / Καταθέ-
σεις 0,83 0,87 0,91 1,30 1,28 1,32 0,96 1,01 1,09 1,30 1,30 1,29 1,65 1,74 1,70 
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Ποσά σε εκατ € ΕΛΛΑΔΑ 
2002 

ΕΛΛΑΔΑ 
2003 

ΕΛΛΑΔΑ 
2004 

ΓΑΛΛΙΑ 
2002 

ΓΑΛΛΙΑ 
2003 

ΓΑΛΛΙΑ 
2004 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
2002 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
2003 

ΙΣΠΑΝΙΑ 
2004 

ΠΟΡΤΟ-
ΓΑΛΛΙΑ 
2002 

ΠΟΡΤΟ-
ΓΑΛΛΙΑ 
2003 

ΠΟΡΤΟ-
ΓΑΛΛΙΑ 
2004 

ΙΤΑΛΙΑ
2002 

ΙΤΑΛΙΑ 
2003 

ΙΤΑΛΙΑ 
2004 

Περιθώριο Κέρδους 
(Οργαν.Κέρδη/Επιτοκ. 
& Μη επιτοκ. Εσοδα) 

0,10 0,14 0,13 0,11 0,11 0,14 0,14 - - 0,11 - - 0,12 - - 

Λειτ Αποτ/τα (Εξοδα/ 
Εσοδα) 0,48 0,42 0,41 0,77 0,74 0,75 0,51 - - 0,62 - - 0,57 - - 

Χορηγήσεις ανά Κατά-
στημα  28,58 32,70 34,44 46,66 48,05 50,58 18,47 20,58 23,54 33,30 33,31 34,06 32,73 34,07 35,97 

Καταθέσεις ανά Κατά-
στημα 34,62 37,42 37,74 35,97 37,65 38,23 19,30 20,45 21,65 25,58 25,61 26,40 19,85 19,53 21,20 

Χορηγήσεις ανά απα-
σχολούμενο 1,36 1,66 1,98 3,10 3,21 3,50 2,99 3,38 3,94 3,24 3,34 3,54 2,88 3,09 3,30 

Καταθέσεις ανά απα-
σχολούμενο 1,65 1,90 2,16 2,39 2,52 2,64 3,12 3,36 3,62 2,49 2,57 2,75 1,75 1,77 1,95 

Πηγή: Eurostat, Ευρωπ. Κεντρική Τράπεζα  
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Πίνακας 6: Συγκριτικά στοιχεία λοιπών χωρών (2002-2004) 

Ποσά σε εκατ € ΔΑΝΙΑ  
2002 

ΔΑΝΙΑ 
2003 

ΔΑΝΙΑ 
2004 

ΦΙΝ-
ΛΑΝΔΙΑ 
2002 

ΦΙΝ-
ΛΑΝΔΙΑ 
2003 

ΦΙΝ-
ΛΑΝΔΙΑ 
2004 

ΑΓΓΛΙΑ  
2002 

ΑΓΓΛΙΑ 
2003 

ΑΓΓΛΙΑ 
2004 

Αριθμός Τραπεζικών Κατα-
στημάτων 2.131 2.116 2.126 1.537 1.527 1.585 12.140 11.624 11.300 

Αριθμός υπαλλήλων 47.686 46.397 46.198 28.670 23.372 22.814 458.700 455.500 453.000 
Επιτοκιακά και παρόμοια 
έσοδα  22.683 22.072 21.419 5.991 5.191 - 236.516,6 - - 

Επιτοκιακά και παρόμοια 
έξοδα  16.320 15.416 15.044 3.538 2.671 - 181.276,1 - - 

Προμήθειες εισπρακτέες 2.266 2.509 2.723 1.076 1.104 - 38.832,4 - - 
Προμήθειες πληρωτέες 549 649 703 233 247 - 11594,5 - - 
Οικονομικά αποτελέσματα 
κανονικής δραστηριότητας 2.276 2.908 2.969 1.727 1.263 - 45630,7 - - 

Χορηγηθέντα κεφάλαια ( 
και προκαταβολές) σε πελά-
τες (εκατ €) 

299.787 320.274 349.460 74.200 81.000 89.800 2.977.160 3.283.330 3.121.320

Απαιτήσεις πελατείας (α-
ντληθέντα κεφάλαια) (εκατ 
€)  

115.450 127.381 140.875 62.200 64.400 76.100 2.897.820 3.493.210 3.409.200

Αριθμός ΑΤΜ  2.822 2.873 2.943 4.217 3.955 - 31.073 - - 
Μ.Ο. υπαλλήλων ανά κατά-
στημα 22,4 21,9 21,7 18,7 15,3 14,4 37,8 39,2 40,1 

Μη επιτοκιακά έσοδα / Συν. 
Εσοδα 0,09 0,10 0,11 0,15 0,18 - 0,14 - - 

Χορηγήσεις / Καταθέσεις 2,60 2,51 2,48 1,19 1,26 1,18 1,03 0,94 0,92 
Περιθώριο Κέρδους (Ορ-
γαν.Κέρδη/Επιτοκ. & Μη 
επιτοκ. Εσοδα) 

0,09 0,12 0,12 0,24 0,20 - 0,17 - - 

Λειτ Αποτ/τα (Εξοδα/ Εσο-
δα) 0,68 0,65 0,65 0,53 0,46 - 0,70 - - 

Χορηγήσεις ανά Κατάστημα 140,68 151,36 164,37 48,28 53,05 56,66 245,24 282,46 276,22 
Καταθέσεις ανά Κατάστημα 54,18 60,20 66,26 40,47 42,17 48,01 238,70 300,52 301,70 
Χορηγήσεις ανά απασχο-
λούμενο 6,29 6,90 7,56 2,59 3,47 3,94 6,49 7,21 6,89 

Καταθέσιες ανά απασχο-
λούμενο 2,42 2,75 3,05 2,17 2,76 3,34 6,32 7,67 7,53 

Πηγή: Eurostat, Ευρωπ. Κεντρική Τράπεζα  
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Πίνακας 7 Μεγέθη συνολικού Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα (1990-1995) 

ποσά σε εκατ ΕΥΡΩ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 91/'90 92/91 93/92 94/'93 95/94 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 44.456,84 52.640,10 63.265,90 71.236,05 74.118,48 83.654,88 18,41% 20,19% 12,60% 4,05% 12,87% 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 18.455,84 18.355,23 21.025,63 22.181,04 24.321,27 30.626,36 -0,55% 14,55% 5,50% 9,65% 25,92% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 29.250,27 34.413,69 39.937,88 50.402,72 53.498,92 59.065,71 17,65% 16,05% 26,20% 6,14% 10,41% 
            
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 22,68 25,92 29,22 31,66 31,95 35,45 14,27% 12,75% 8,34% 0,91% 10,95% 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 9,42 9,04 9,71 9,86 10,48 12,98 -60,16% 7,46% 1,51% 6,34% 23,79% 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 14,92 16,94 18,45 22,40 23,06 25,03 13,54% 8,87% 21,44% 2,94% 8,53% 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟ 1,07 1,21 1,32 1,40 1,43 1,58 13,04% 8,64% 6,26% 2,21% 10,54% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟ 0,44 0,42 0,44 0,44 0,47 0,58 -5,05% 3,54% -0,44% 7,71% 23,33% 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟ 0,70 0,79 0,83 0,99 1,03 1,11 12,32% 4,90% 19,10% 4,27% 8,13% 

            
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.960 2.031,00 2.165 2.250 2.320 2.360 3,62% 6,60% 3,93% 3,11% 1,72% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 41.512 43.483 48.104 50.971 51.887 52.978 4,75% 10,63% 5,96% 1,80% 2,10% 
            
1.Τα στοιχεία αφορούν τις ελληνικές και ξένες τράπεζες στην Ελλάδα       
2. Δεν συμπεριλαμβάνεται η Τρ. Ελλάδος και Ειδικοί Πιστωτ. Οργανισμοί και Συνεταιριστικές Τράπεζες    
      
Πηγή: Ανάλυση Ισολογισμών και Τράπεζα της Ελλάδος        
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Πίνακας 8 Μεγέθη συνολικού Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα (1995-2000) 

ποσά σε εκατ ΕΥΡΩ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 96/'95 97/96 98/97 99/'98 2000/99 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 83.654,89 94.528,41 108.048,64 114.212,72 140.643,08 153.333,45 13,00% 14,30% 5,70% 23,14% 9,02% 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 30.626,36 40.222,05 40.769,37 43.668,41 53.286,49 61.396,64 16,64% 1,36% 7,11% 22,03% 15,22% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 59.005,72 66.383,54 77.556,85 88.421,49 101.831,51 111.902,10 12,50% 16,83% 14,01% 15,17% 9,89% 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ ΕΣΟΔΩΝ 2.347,28 2.876,40 3.223,60 3.869,70 5.918,32 6.034,73 22,54% 12,07% 20,04% 52,94% 1,97% 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΩΝ 1.979,61 2.767,84 2.887,35 2.931,05 3.717,37 3.726,92 39,82% 4,32% 1,51% 26,83% 0,26% 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 367,67 108,56 336,25 938,65 2.200,95 2.307,81 -70,47% 209,74% 179,15% 134,48% 4,86% 
ΚΑΘ. ΚΕΡΔΗ Π.Φ 528,76 304,75 270,80 1.035,70 3.344,58 2.478,52 -42,37% -11,14% 282,46% 222,93% -25,89% 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3.729,30 3.791,89 4.620,43 6.378,69 13.237,03 13.157,30 1,68% 21,85% 38,05% 107,52% -0,60% 
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕ-
ΝΑ ΕΣΟΔΑ  7.649,89 7.933,07 8.124,69 9.183,90 10.237,23 12.518,92 3,70% 2,42% 13,04% 11,47% 22,29% 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 731,17 875,03 968,39 980,22 1.420,53 1.253,16 19,67% 10,67% 1,22% 44,92% -11,78% 
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.533,44 1.829,83 2.021,57 2.188,59 2.566,18 1.217,37 19,33% 10,48% 8,26% 17,25% -52,56% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.360 2.433 2.521 2.582 2.662 2.760,00 3,09% 3,62% 2,42% 3,10% 3,68% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 52.978 54.761 54.629 55.153 56.493 56.740,00 3,37% -0,24% 0,96% 2,43% 0,44% 
ΑΡΙΘΜ ΕΛΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 24 23 23 21 19 18 -4,17% 0,00% -8,70% -9,52% -5,26% 
ΑΡΙΘΜ.ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 21 21 21 19 20 21 0,00% 0,00% -9,52% 5,26% 5,00% 
            
       
1.Τα στοιχεία αφορούν τις ελληνικές και ξένες τράπεζες στην Ελλάδα    
2. Δεν συμπεριλαμβάνεται η Τρ. Ελλάδος και Ειδικοί Πιστωτ. Οργανισμοί και Συνεταιριστικές Τράπεζες    
3. Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες προέρχονται μόνο από τις Ελληνικές Τράπεζες      
Πηγή: Ανάλυση Ισολογισμών και Ένωση Ελληνικών Τραπεζών  (Ε.Ε.Τ)       
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Πίνακας 9 Δείκτες συνολικού Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα (1995-2000) 

ποσά σε εκατ ΕΥΡΩ 1995 1996 1997 1998 1999 2000 96/'95 97/96 98/97 99/'98 2000/99 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 35,45 38,85 42,86 44,23 52,83 55,56 9,61% 10,31% 3,21% 19,44% 5,15% 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 12,98 14,63 14,96 16,91 20,02 22,25 12,72% 2,28% 13,04% 18,36% 11,13% 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 25,00 27,28 30,76 34,25 38,25 40,54 9,13% 12,75% 11,32% 11,70% 5,99% 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 1,58 1,73 1,98 2,07 2,49 2,70 9,32% 14,58% 4,70% 20,22% 8,55% 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 0,58 0,65 0,69 0,79 0,94 1,08 12,42% 6,24% 14,67% 19,13% 14,72% 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 1,11 1,21 1,42 1,60 1,80 1,97 8,84% 17,11% 12,93% 12,43% 9,41% 
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ  
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 20,05% 23,07% 24,88% 23,83% 25,07% 9,72% 15,07% 7,87% -4,22% 5,19% -61,21%

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΩΝ 65,33% 63,62% 62,71% 56,56% 43,36% 20,17% -2,62% -1,42% -9,81% -23,33% -53,48%

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 9,56% 11,03% 11,92% 10,67% 13,88% 10,01% 15,40% 8,06% -10,45% 30,01% -27,86%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΑΠΟΤ/ΤΑΣ 0,84 0,96 0,90 0,76 0,63 0,62 14,10% -6,92% -15,44% -17,07% -1,68% 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  (ΧΟΡΗΓ ΩΣ % ΕΝΕΡΓΗΤ) 36,61% 37,65% 34,91% 38,23% 37,89% 40,04% 2,84% -7,28% 9,52% -0,91% 5,68% 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
(ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΩΣ % ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) 4,46% 4,01% 4,28% 5,58% 9,41% 8,58% -10,02% 6,60% 30,60% 68,52% -8,83% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) 0,14 0,08 0,06 0,16 0,25 0,19 -43,32% -27,07% 177,04% 55,61% -25,45%
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA) 0,006 0,003 0,003 0,009 0,024 0,016 -48,99% -22,26% 264,17% 160,55% -32,03%
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ  (οργαν κέρδος / λειτ έσοδα) 15,66% 3,77% 10,43% 24,26% 37,19% 38,24% -75,90% 176,38% 132,54% 53,32% 2,83% 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(Λειτ έσοδα/ Ενεργητικό) 2,81% 3,04% 2,98% 3,39% 4,21% 3,94% 8,45% -1,95% 13,56% 24,20% -6,47% 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ (Ενεργητικό/ Ίδια Κε-
φάλαια) 22,43 24,93 23,38 17,91 10,62 11,65 11,13% -6,19% -23,43% -40,66% 9,68% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 51,90% 53,61% 48,63% 49,39% 52,33% 54,87% 3,29% -9,29% 1,55% 5,96% 4,85% 
1. Τα έσοδα από τόκους και προμήθειες προέρχονται μόνο από τις Ελληνικές Τράπεζες     
Πηγή: Ανάλυση Ισολογισμών και Ένωση Ελληνικών Τραπεζών  (Ε.Ε.Τ)     
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Πίνακας 10 Μεγέθη συνολικού Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα (2001-2003) 

ποσά σε εκατ ΕΥΡΩ 2000 2001 2002 2003 01/00 02/01 03/02 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 153.333,45 192.177,90 208.593,73 212.259,29 25,33% 8,54% 1,76% 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 61.396,64 73.847,96 86.442,86 95.948,33 20,28% 17,06% 11,00% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 111.902,10 129.205,40 136.227,50 119.728,40 15,46% 5,43% -12,11% 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ ΕΣΟΔΩΝ 6.034,73 6.007,76 7.464,61 7816,93 -0,45% 24,25% 4,72% 
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΩΝ 3.726,92 4.091,37 6.437,24 6952,23 9,78% 57,34% 8,00% 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 2.307,81 1.916,39 1.027,37 864,7 -16,96% -46,39% -15,83% 
ΚΑΘ. ΚΕΡΔΗ Π.Φ 2.478,52 2.008,44 1.149,35 1.846,09 -18,97% -42,77% 60,62% 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 13.157,30 13.009,40 11.427,91 12.685,54 -1,12% -12,16% 11,00% 
ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜ 
 ΕΣΟΔΑ  12.518,92 9.311,40 8273,4517 7191,55 -25,62% -11,15% -13,07% 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.253,16 1.086,98 1.222,13 1406,8 -13,26% 12,43% 15,11% 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.983,63 2.116,50 2.171,79 2255,10 6,70% 2,61% 3,85% 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2.760 2.838 3.184 3.177 2,83% 12,19% -0,22% 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 56.740 56.109 59.772 59.854 -1,11% 6,53% 0,14% 
ΑΡΙΘΜ ΕΛΛΗΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 18 21 22 20 16,67% 4,76% -9,09% 
ΑΡΙΘΜ.ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 21 20 20 18 -4,76% 0,00% -10,00% 
Πηγή: Ανάλυση Ισολογισμών και Ένωση Ελληνικών Τραπεζών  (Ε.Ε.Τ) 

Πίνακας 11 Δείκτες συνολικού Ελληνικού Τραπεζικού Τομέα (2001-2003) 

ποσά σε εκατ ΕΥΡΩ 2000 2001 2002 2003 01/00 02/01 03/02 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 55,56 67,72 65,51 66,81 21,89% -3,25% 1,98% 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 22,25 26,02 27,15 30,20 16,97% 4,33% 11,24% 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 40,54 45,53 42,79 37,69 12,29% -6,02% -11,92% 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 2,70 3,43 3,49 3,55 26,74% 1,89% 1,62% 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 1,08 1,32 1,45 1,60 21,63% 9,88% 10,84% 
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 1,97 2,30 2,28 2,00 16,76% -1,03% -12,23% 
ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΑΠΟΤ/ΤΑ 0,62 0,68 0,86 0,89 10,27% 26,63% 3,13% 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ  
(ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΩΣ % ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) 40,04% 38,43% 41,44% 45,20% -4,03% 7,84% 9,08% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 
(ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΩΣ % ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ) 8,58% 6,77% 5,48% 5,98% -21,11% -19,07% 9,09% 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ  
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 15,85% 22,73% 26,25% 31,36% 43,45% 15,49% 19,46% 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ  
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΩΝ 32,87% 35,23% 29,09% 28,85% 7,18% -17,41% -0,84% 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΣΟΔΑ  
ΑΠΌ ΤΟΚΟΥΣ 10,01% 11,67% 14,77% 19,56% 16,62% 26,54% 32,43% 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ROE) 18,84% 15,44% 10,06% 14,55% -18,04% -34,85% 44,70% 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ROA) 1,62% 1,05% 0,55% 0,87% -35,35% -47,28% 57,85% 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΕΡΔΟΥΣ  
(οργαν κέρδος /λειτ έσοδα) 38,24% 31,90% 13,76% 11,06% -16,59% -56,85% -19,63% 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΚΜΕΤ/ΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 
(λειτ έσοδα/ενεργητικό)) 3,94% 3,13% 3,58% 3,68% -20,57% 14,47% 2,91% 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ/ΚΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗ 
(Ενεργητ/ϊδια Κεφάλαια) 11,65 14,77 18,25 16,73 26,76% 23,56% -8,33% 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 54,87% 57,16% 63,45% 80,14% 4,17% 11,02% 26,29% 
Πηγή: Ανάλυση Ισολογισμών και Ένωση Ελληνικών Τραπεζών  (Ε.Ε.Τ) 
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Πίνακας 12: Αναλογία πληθυσμού & τραπεζικών Μονάδων στην Ε.Ε.  

Α/
Α ΧΩΡΑ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
(απογραφή 
2001) 

ΤΡΑΠΕΖΙ-
ΚΕΣ ΜΟ-
ΝΑΔΕΣ 
(1999) 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(1999) 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 
(2004) 

ΚΑΤΟΙΚΟΙ 
ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖ 
ΜΟΝΑΔΑ 
(2004) 

1 Σουηδία 8.691.678 2.140 4.062 -  - 
2 Μ. Βρετανία 56.556.000 15.470 3.656 11.300 5.004 
3 Φινλανδία 5.029.055 1.964 2.561 1.585 3.172 
4 Δανία 5.196.390 2.333 2.227 2.126 2.443 
5 Ολλανδία 15.127.800 6.830 2.215 4.100 3.689 
6 Γαλλία 56.610.321 26.159 2.164 26.152 2.164 
7 Ιταλία 57.138.493 27.145 2.105 30.944 1.846 
8 Πορτογαλ 9.852.018 5.491 1.794 5.487 1.795 
9 Βέλγιο 10.129.428 5.727 1.769 3.528 2.870 
10 Αυστρία 7.812.468 5.391 1.449 5.159 1.513 
11 Γερμανία 81.335.386 61.587 1.321 47.607 1.707 
12 Λουξεμβ 385.192 310 1.243 -  - 
13 Ισπανία 38.750.682 39.376 984 40.445 957 
14 Ιρλανδία - - - -  - 
15 Ελλάδα 10.939.771 2.866 3.817 3.263 3.352 
Πηγή: Eurostat, Ευρωπ. Κεντρική Τράπεζα 

Πίνακας 13α: Αριθμός τραπεζικών καταστημάτων σε χώρες μέλη της Ε.Ε.  

Α/Α ΧΩΡΑ 2002 2003 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
03/02 ΣΕ % 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
04/03 ΣΕ % 

1 Γερμανία 38.201 36.599 45.467 -4,19% 24,23% 
2 Ισπανία 38.752 39.506 40.445 1,95% 2,38% 
3 Ιταλία 29.947 30.502 30.944 1,85% 1,45% 
4 Γαλλία 25.423  25.439 26.152 0,06% 2,80% 
5 Μ. Βρετανία 12.140 11.624 11.300 -4,25% -2,79% 
6 Πορτογαλία 5.341 5.431 5.487 1,69% 1,03% 
7 Αυστρία 5.296 5.216 5.159 -1,51% -1,09% 
8 Ολλανδία 2.215 4.499 4.100 103,12% -8,87% 
9 Βέλγιο 4.814 3.773 3.528 -21,62% -6,49% 
10 Ελλάδα 3.027 3.095 3.403 2,25% 9,95% 
11 Δανία 2.131 2.116 2.126 -0,70% 0,47% 
12 Φινλανδία 1.537 1.527 1.585 -0,65% 3,80% 

Πηγή: Eurostat, Ευρωπ. Κεντρική Τράπεζα 

Πίνακας 13β: Αριθμος απασχολουμενων στον τραπεζικο τομεα στην Ε.Ε.  

Α/Α ΧΩΡΑ 2002 2003 2004 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
03/02 ΣΕ % 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
04/03 ΣΕ % 

1 Γερμανία 732.800 712.000 702.750 -2,84% -1,30% 
2 Μ. Βρετανία 458.700 455.500 453.000 -0,70% -0,55% 
3 Γαλλία 383.176 380.390 378.015 -0,73% -0,62% 
4 Ιταλία 340.403 336.630 336.979 -1,11% 0,10% 
5 Ισπανία 239.368  240.210 241.664 0,35% 0,61% 
6 Ολλανδία 136.618 131.942 129.036 -3,42% -2,20% 
7 Αυστρία 74.102 73.328 72.872 -1,04% -0,62% 
8 Βέλγιο 72.635 72.177 69.740 -0,63% -3,38% 
9 Ελλάδα 58.316 59.341 57.655 1,76% -2,84% 
10 Πορτογαλία 54.884 54.089 52.755 -1,45% -2,47% 
11 Δανία 47.686 46.397 46.198 -2,70% -0,43% 
12 Φινλανδία 28.670 23.372 22.814 -18,48% -2,39% 

Πηγή: Eurostat, Ευρωπ. Κεντρική Τράπεζα 
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Πίνακας 18: Διαχρονική εξέλιξη οικονομικών μεγεθών ALPHABANK & τραπεζικού κλάδου. 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ              

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ALPHABANK & ΚΛΑΔΟΥ  (όχι ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί και Τρ.  Ελλάδος)      
(περίοδος  1990-2003)              

ΣΤΟΙΧΕΙΑ -  (ποσά σε εκατ. €) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ALPHABANK 29.591,640 27.263,750 28.017,970 28.217,430 23.169,150 18.059,683 16.599,850 13.317,896 10.717,808 8.320,564 6.933,039 5.712,953 4.765,203 3.991,786 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙ-
ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 212.259,291 208.593,730 192.177,900 153.333,450 140.643,080 113.476,400 108.048,640 94.528,410 83.654,880 74.118,477 71.236,051 63.265,895 52.640,099 44.456,843 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤ ALPHABANK 0,139 0,131 0,146 0,184 0,165 0,159 0,154 0,141 0,128 0,112 0,097 0,090 0,091 0,090 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ALPHABANK 1.139,670 988,970 1.085,460 1.045,670 1.157,447 777,338 675,630 569,417 502,720 268,259 271,096 249,685 234,227 197,220 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ALPHABANK 805,540 750,420 769,180 718,360 617,517 585,690 456,646 388,056 328,249 164,595 197,104 209,981 169,748 133,637 
ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ ALPHABANK (ΛΕΙΤ 
ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 0,707 0,759 0,709 0,687 0,534 0,753 0,676 0,681 0,653 0,614 0,727 0,841 0,725 0,678 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ALPHABANK (ΜΙ-
ΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ) 334,130 238,550 316,280 327,310 539,930 191,648 218,985 181,362 174,471 103,664 73,992 39,703 64,479 63,583 

ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 7.816,930 7.464,610 6.007,760 6.034,730 5.918,320 3.869,700 3.223,600 2.876,400 2.347,280   
ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 6.952,230 6.437,240 4.091,370 3.726,920 3.717,370 2.931,050 2.887,350 2.767,840 1.979,610   
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 864,700 1.027,370 1.916,390 2.307,810 2.200,950 938,650 336,250 108,560 367,670   

ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 
(ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 0,889 0,862 0,681 0,618 0,628 0,757 0,896 0,962 0,843   

ΜΕΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤ ΕΣΟΔΩΝ ALPHABANK 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 0,146 0,132 0,181 0,173 0,196 0,201 0,210 0,198 0,214   

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 
ALPHABANK 356,410 243,590 350,530 337,550 114,110 -64,924 2,274 6,351 40,073 117,515 77,182 63,255 80,058 72,118 

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ 1.846,090 1.149,350 2.008,440 2.478,520 3.344,580 1.035,700 270,800 304,750 528,760   

ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΘ ΚΕΡΔΩΝ ALPHABANK 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 0,193 0,212 0,175 0,136 0,034 -0,063 0,008 0,021 0,076   

ΚΑΘ. ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘ. ALPHABANK 0,018 0,011 0,015 0,017 0,007 -0,005 0,000 0,001 0,005 0,021 0,014 0,016 0,022 0,021 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHABANK 2.274,230 1.602,380 2.113,040 1.957,460 1.984,023 1.206,764 952,697 662,653 607,530 546,084 350,809 325,956 298,131 204,500 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 12.685,540 11.427,910 13.009,400 13.157,300 13.237,030 6.378,690 4.620,430 3.791,890 3.729,300   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤ.ALPHABANK 0,077 0,059 0,075 0,069 0,086 0,067 0,057 0,050 0,057 0,066 0,051 0,057 0,063 0,051 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ALPHABANK (ROE) 0,157 0,152 0,166 0,172 0,058 -0,054 0,002 0,010 0,066 0,215 0,220 0,194 0,269 0,353 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑ-
ΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ (ROE) 0,146 0,101 0,154 0,188 0,253 0,162 0,059 0,080 0,142   

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤ ALPHA (ROA) 0,012 0,009 0,013 0,012 0,005 -0,004 0,000 0,000 0,004 0,014 0,011 0,011 0,017 0,018 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤ ΚΛΑΔΟΥ (ROA) 0,009 0,006 0,010 0,016 0,024 0,009 0,003 0,003 0,006   
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ALPHABANK 20.251,300 21.327,360 23.106,230 20.125,680 17.414,134 14.049,705 12.537,652 9.851,504 7.933,115 5.653,620 5.618,280 4.064,410 3.677,580 3.359,170 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 119.728,400 136.227,500 129.205,400 111.902,100 101.831,500 87.573,300 71.530,800 66.383,540 59.065,710 53.498,921 50.402,718 39.937,876 34.413,689 29.250,271 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ALPHABANK 0,169 0,157 0,179 0,180 0,171 0,160 0,175 0,148 0,134 0,106 0,111 0,102 0,107 0,115 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ALPHABANK 17.542,320 15.466,930 12.936,400 11.722,480 9.436,329 6.557,101 5.338,494 3.925,866 3.226,210 2.764,576 2.555,910 1.807,820 1.500,500 1.412,010 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 95.948,330 86.442,860 73.847,960 61.396,640 53.286,490 43.668,410 37.719,050 35.590,000 30.626,360 24.321,270 22.181,040 21.025,630 18.355,227 18.455,837 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΩΝ ALPHABANK 0,183 0,179 0,175 0,191 0,177 0,150 0,142 0,110 0,105 0,114 0,115 0,086 0,082 0,077 

ΑΡΙΘ ΚΑΤ/ΤΩΝ ALPHABANK  369,000 419,000 411,000 414,000 438,000 434,000 418,000 398,000 377,000 359,000 343,000 328,000 316,000 308,000 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHABANK  7.277,000 7.732,000 7.885,000 8.211,000 8.487,000 8.566,000 8.590,000 8.487,000 8.035,000 7.740,040 7.501,410 6.822,400 6.427,440 6.126,120 
ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 19,721 18,453 19,185 19,833 19,377 19,737 20,550 21,324 21,313 21,560 21,870 20,800 20,340 19,890 

ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 3.311,000 3.045,000 2.838,000 2.319,000 2.628,000 2.573,000 2.393,000 2.433,000 2.360,000 2.320,000 2.250,000 2.165,000 2.031,000 1.960,000 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑ-
ΔΟΥ 61.312,000 59.772,000 56.109,000 51.125,000 55.572,000 55.074,000 54.629,000 54.004,000 52.978,000 51.887,000 50.971,000 48.104,000 43.483,000 41.512,000 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 18,518 19,630 19,771 22,046 21,146 21,405 22,829 22,196 22,448 22,365 22,654 22,219 21,410 21,180 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ 
ALPHABANK  0,111 0,138 0,145 0,179 0,167 0,169 0,175 0,164 0,160 0,155 0,152 0,152 0,156 0,157 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ALPHABANK ΣΤΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 0,119 0,129 0,141 0,161 0,153 0,156 0,157 0,157 0,152 0,149 0,147 0,142 0,148 0,148 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ALPHABANK ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 0,906 0,569 0,770 0,791 1,233 0,442 0,524 0,456 0,463 0,289 0,216 0,121 0,204 0,206 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΡΑΠ ΚΛΑΔΟΥ 
ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ (εκατ €) 0,261 0,337 0,675 0,995 0,838 0,365 0,141 0,045 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ALPHABANK ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ  0,046 0,031 0,040 0,040 0,064 0,022 0,025 0,021 0,022 0,013 0,010 0,006 0,010 0,010 

ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟ 0,014 0,017 0,034 0,045 0,040 0,017 0,006 0,002 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΙΣ ALPHABANK (%) 0,866 0,725 0,560 0,582 0,542 0,467 0,426 0,399 0,407 0,489 0,455 0,445 0,408 0,420 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 
ALPHA ΠΡΟΣ ΚΛΑΔΟ 1,065 0,940 0,970 0,900 0,916 0,922 0,900 0,961 0,949 0,964 0,965 0,936 0,950 0,939 

ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΛΦΑ 54,882 50,901 56,220 48,613 39,758 32,373 29,994 24,753 21,043 15,748 16,380 12,391 11,638 10,906 
ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΛΦΑ 2,783 2,758 2,930 2,451 2,052 1,640 1,460 1,161 0,987 0,730 0,749 0,596 0,572 0,548 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΛΦΑ 47,540 36,914 31,475 28,315 21,544 15,109 12,772 9,864 8,558 7,701 7,452 5,512 4,748 4,584 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΛΦΑ 2,411 2,000 1,641 1,428 1,112 0,765 0,621 0,463 0,402 0,357 0,341 0,265 0,233 0,230 
ΠΗΓΗ:      
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕNΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕ-
ΖΩΝ, ICAP, ΧΑΑ 
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Πίνακας 28: Διαχρονική εξέλιξη οικονομικών μεγεθών ΕΤΕ & τραπεζικού κλάδου. 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ               

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΤΕ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (όχι ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί και Τρ. Ελλάδος)   
(περίοδος 1990-2003)               

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (ποσά σε εκατ. €) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΤΕ 49.116,800 49.161,000 47.846,540 43.307,590 38.087,900 35.488,080 36.151,810 31.582,000 28.998,130 26.237,941 25.815,945 23.370,422 20.029,558 17.098,102 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 

212.259,291 208.593,730 192.177,900 153.333,450 140.643,080 113.476,400 108.048,640 94.528,410 83.654,880 74.118,477 71.236,051 63.265,895 52.640,099 44.456,843 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤ ΕΤΕ 0,231 0,236 0,249 0,282 0,271 0,313 0,335 0,334 0,347 0,354 0,362 0,369 0,381 0,385 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΕ 1.424,400 1.324,500 1.558,200 1.756,100 1.597,500 1.219,200 1.148,700 886,240 677,090 492,710 324,040 404,090 463,340 289,090 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΕ 1.049,590 1.024,990 999,110 938,100 971,360 875,640 826,800 800,810 566,990 508,730 431,840 411,810 494,740 315,820 
ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΤΕ (ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟ-
ΔΑ) 

0,737 0,774 0,641 0,534 0,608 0,718 0,720 0,904 0,837 1,033 1,333 1,019 1,068 1,092 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΤΕ (ΜΙΚΤΑ Α-
ΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ) 

374,810 299,510 559,090 818,000 626,140 343,560 321,900 85,430 110,100 -16,020 -107,800 -7,720 -31,400 -26,730 

ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 7.816,930 7.464,610 6.007,760 6.034,730 5.918,320 3.869,700 3.223,600 2.876,400 2.347,280   
ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 6.952,230 6.437,240 4.091,370 3.726,920 3.717,370 2.931,050 2.887,350 2.767,840 1.979,610   
Οργανικά κέρδη Τραπεζ. Κλάδου 864,700 1.027,370 1.916,390 2.307,810 2.200,950 938,650 336,250 108,560 367,670   
ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ (ΛΕΙΤ 
ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 

0,889 0,862 0,681 0,618 0,628 0,757 0,896 0,962 0,843   

ΜΕΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΛΑ-
ΔΟ 

0,182 0,177 0,259 0,291 0,270 0,315 0,356 0,308 0,288   

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΕΤΕ 406,700 296,700 647,490 874,580 671,300 381,980 187,600 116,300 188,760 180,510 84,050 86,170 86,340 72,930 
ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑ-
ΔΟΥ 

1.846,090 1.149,350 2.008,440 2.478,520 3.344,580 1.035,700 270,800 304,750 528,760   

ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΘ ΚΕΡΔΩΝ ΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΛΑ-
ΔΟ 

0,220 0,258 0,322 0,353 0,201 0,369 0,693 0,382 0,357   

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΕΤΕ) 0,011 0,007 0,016 0,024 0,019 0,012 0,007 0,005 0,008 0,008 0,004 0,005 0,005 0,005 
ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΚΛΑΔΟΣ) 0,015 0,008 0,016 0,022 0,033 0,012 0,004 0,005 0,009   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΕ 2.544,600 2.353,200 2.265,740 2.581,600 2.144,300 1.349,500 1.358,700 814,400 898,660 802,250 688,970 633,620 559,590 405,180 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 12.685,540 11.427,910 13.009,400 13.157,300 13.237,030 6.378,690 4.620,430 3.791,890 3.729,300   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΕΤΕ) 0,052 0,048 0,047 0,060 0,056 0,038 0,038 0,026 0,031 0,031 0,027 0,027 0,028 0,024 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (ΚΛΑΔΟΣ) 0,060 0,055 0,068 0,086 0,094 0,056 0,043 0,040 0,045   
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΕ 
(ROE) 

0,160 0,126 0,286 0,339 0,313 0,283 0,138 0,143 0,210 0,225 0,122 0,136 0,154 0,180 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ (ROE) 

0,146 0,101 0,154 0,188 0,253 0,162 0,059 0,080 0,142   

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΤΕ (ROA) 0,008 0,006 0,014 0,020 0,018 0,011 0,005 0,004 0,007 0,005 0,004 0,009 0,012 0,014 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖ 0,009 0,006 0,010 0,016 0,024 0,009 0,003 0,003 0,006   
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ΚΛΑΔΟΥ (ROA) 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ) 

35.439,300 41.445,720 40.533,960 36.745,900 34.949,600 31.423,600 28.183,900 25.364,190 23.312,150 22.656,793 22.177,196 18.571,112 16.174,434 14.332,633 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 119.728,400 136.227,500 129.205,400 111.902,100 101.831,500 87.573,300 71.530,800 66.383,540 59.065,710 53.498,921 50.402,718 39.937,876 34.413,689 29.250,271 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΕ 0,296 0,304 0,314 0,328 0,343 0,359 0,394 0,382 0,395 0,424 0,440 0,465 0,470 0,490 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΙΣ ΕΤΕ) 

18.997,800 17.309,500 15.604,320 14.207,500 11.759,700 9.926,400 9.141,550 8.422,000 7.606,070 7.347,424 6.716,730 6.423,007 5.479,035 5.832,045 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 95.948,330 86.442,860 73.847,960 61.396,640 53.286,490 43.668,410 37.719,050 35.590,000 30.626,360 24.321,270 22.181,040 21.025,630 18.355,227 18.455,837 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΩΝ ΕΤΕ 

0,198 0,200 0,211 0,231 0,221 0,227 0,242 0,237 0,248 0,257 0,268 0,274 0,299 0,316 

ΑΡΙΘ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΕΤΕ (περιλαμβάνει ΕΚΤΕ, 
Στεγαστ Τρ) 

588,000 599,000 587,000 606,000 602,000 607,000 601,000 592,000 585,000 578,000 570,000 567,000 574,000 572,000 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕ (περιλαμβάνει 
ΕΚΤΕ, Στεγαστ Τρ) 

14.161,000 14.196,000 14.850,000 15.411,000 15.696,000 15.984,000 16.176,000 16.493,000 16.738,000 16.156,000 15.502,000 15.616,000 15.540,000 15.490,000 

ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 3.311,000 3.045,000 2.838,000 2.319,000 2.628,000 2.573,000 2.393,000 2.433,000 2.360,000 2.320,000 2.250,000 2.230,000 2.210,000 2.168,000 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 59.854,000 59.772,000 56.109,000 56.740,000 55.572,000 55.074,000 54.629,000 54.004,000 52.978,000 51.887,000 50.971,000 48.104,000 43.483,000 41.512,000 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΕΤΕ (στο σύνολο 
Κλάδου) 

0,178 0,197 0,207 0,261 0,229 0,236 0,251 0,243 0,248 0,249 0,253 0,254 0,260 0,264 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 

0,237 0,238 0,265 0,272 0,282 0,290 0,296 0,305 0,316 0,311 0,304 0,325 0,357 0,373 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΤΕ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 
(εκατ €) 

0,637 0,500 0,952 1,350 1,040 0,566 0,536 0,144 0,188 -0,028 -0,189 -0,014 -0,055 -0,047 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΡΑΠ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ (εκατ €) 

0,261 0,337 0,675 0,995 0,838 0,365 0,141 0,045 0,156   

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΕΤΕ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
(εκατ €) 

0,026 0,021 0,038 0,053 0,040 0,021 0,020 0,005 0,007 -0,001 -0,007 0,000 -0,002 -0,002 

ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟ (εκατ. €) 

0,014 0,017 0,034 0,041 0,040 0,017 0,006 0,002 0,007   

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΙΣ ΕΤΕ (%) 

0,536 0,418 0,385 0,387 0,336 0,316 0,324 0,332 0,326 0,324 0,303 0,346 0,339 0,407 

ΠΗΓΗ:      
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕNΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ICAP, ΧΑΑ   
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Πίνακας 38: Διαχρονική εξέλιξη οικονομικών μεγεθών ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & τραπεζικού κλάδου 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (όχι ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί και Τρ. Ελλάδος) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (ποσά σε εκατ. €) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.045,600 1.715,210 2.018,000 1.224,890 1.003,080 579,600 411,630 322,500 287,090 237,197 198,222 162,238 132,109 95,507 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕ-
ΖΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

212.259,291 208.593,730 192.177,900 153.333,450 140.643,080 113.476,400 108.048,640 94.528,410 83.654,880 74.118,477 71.236,051 63.265,895 52.640,099 44.456,843 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 0,010 0,008 0,011 0,008 0,007 0,005 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,002 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 107,580 96,310 79,480 69,090 63,280 44,360 31,730 25,837 23,903 15,125 13,922 12,957 10,241 8,034 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 81,780 78,210 58,670 48,890 42,370 34,970 29,060 25,488 20,161 12,608 11,040 11,016 8,427 6,374 
ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ (ΛΕΙΤ 
ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 

0,760 0,812 0,738 0,708 0,670 0,788 0,916 0,986 0,843 0,834 0,793 0,850 0,823 0,793 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 
(ΜΙΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ) 

25,800 18,100 20,810 20,200 20,910 9,390 2,670 0,349 3,742 2,517 2,882 1,941 1,814 1,660 

ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 7.816,930 7.464,610 6.007,760 6.034,730 5.918,320 3.869,700 3.223,600 2.876,400 2.347,280   
ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 6.952,230 6.437,240 4.091,370 3.726,920 3.717,370 2.931,050 2.887,350 2.767,840 1.979,610   
Οργανικά κέρδη Τραπεζ. Κλάδου 864,700 1.027,370 1.916,390 2.307,810 2.200,950 938,650 336,250 108,560 367,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 
(ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 

0,889 0,862 0,681 0,618 0,628 0,757 0,896 0,962 0,843 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!   

ΜΕΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤ ΕΣΟΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΡ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

0,014 0,013 0,013 0,011 0,011 0,011 0,010 0,009 0,010   

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 26,240 18,020 21,090 20,590 21,080 8,930 3,000 0,520 3,870 2,667 2,872 2,216 1,939 1,999 
ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ 

1.846,090 1.149,350 2.008,440 2.478,520 3.344,580 1.035,700 270,800 304,750 528,760   

ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΘ ΚΕΡΔΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΡ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

0,014 0,016 0,011 0,008 0,006 0,009 0,011 0,002 0,007   

ΚΑΘ. ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 0,015 0,013 0,014 0,023 0,029 0,019 0,009 0,002 0,018 0,013 0,017 0,016 0,017 0,024 
ΚΑΘ. ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘ. (ΚΛΑΔΟΣ) 0,015 0,008 0,016 0,022 0,033 0,012 0,004 0,005 0,009   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 209,470 140,190 144,170 145,500 144,700 54,810 50,450 24,180 23,780 22,839 21,897 20,214 18,730 10,173 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 12.685,540 11.427,910 13.009,400 13.157,300 13.237,030 6.378,690 4.620,430 3.791,890 3.729,300   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. /ΕΝΕΡΓΗΤ (ΑΤΤΙΚΗΣ) 0,102 0,082 0,071 0,119 0,144 0,095 0,123 0,075 0,083 0,096 0,110 0,125 0,142 0,107 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤ (ΚΛΑΔΟΣ) 0,060 0,055 0,068 0,086 0,094 0,056 0,043 0,040 0,045   
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ (ROE) 

0,125 0,129 0,146 0,142 0,146 0,163 0,059 0,022 0,163 0,117 0,131 0,110 0,104 0,197 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ (ROE) 

0,146 0,101 0,154 0,188 0,253 0,162 0,059 0,080 0,142   

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ ΤΡ (ROA) 

0,013 0,011 0,010 0,017 0,021 0,015 0,007 0,002 0,013 0,011 0,014 0,014 0,015 0,021 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ (ROA) 

0,009 0,006 0,010 0,016 0,024 0,009 0,003 0,003 0,006   

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ) 1.715,170 1.386,530 1.555,320 912,590 724,430 458,140 316,020 250,600 219,190 201,293 164,146 139,704 111,793 84,029 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 119.728,400 136.227,500 129.205,400 111.902,100 101.831,500 87.573,300 71.530,800 66.383,540 59.065,710 53.498,921 50.402,718 39.937,876 34.413,689 29.250,271 
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ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 

0,014 0,010 0,012 0,008 0,007 0,005 0,004 0,004 0,004 0,004 0,003 0,003 0,003 0,003 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ) 1.448,380 1.067,480 830,320 572,820 381,220 333,890 235,120 172,340 152,340 111,143 77,875 52,836 39,836 32,927 
ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 95.948,330 86.442,860 73.847,960 61.396,640 53.286,490 43.668,410 37.719,050 35.590,000 30.626,360 24.321,270 22.181,040 21.025,630 18.355,227 18.455,837 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΟ-
ΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 

0,015 0,012 0,011 0,009 0,007 0,008 0,006 0,005 0,005 0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 

ΑΡΙΘ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 58,000 53,000 50,000 49,000 38,000 37,000 34,000 32,000 29,000 26,000 25,000 24,000 22,000 21,000 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ  1.102,000 1.076,000 1.025,000 922,000 821,000 798,000 770,000 739,000 642,000 585,000 577,500 561,600 503,800 483,000 
ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 
ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 

19,000 20,302 20,500 18,816 21,605 21,568 22,647 23,094 22,138 22,500 23,100 23,400 22,900 23,000 

ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 3.311,000 3.045,000 2.838,000 2.319,000 2.628,000 2.573,000 2.393,000 2.433,000 2.360,000 2.320,000 2.250,000 2.230,000 2.210,000 2.168,000 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 59.854,000 59.772,000 56.109,000 56.740,000 55.572,000 55.074,000 54.629,000 54.004,000 52.978,000 51.887,000 50.971,000 48.104,000 43.483,000 41.512,000 
ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 

18,077 19,630 19,771 24,467 21,146 21,405 22,829 22,196 22,448 22,365 22,654 21,571 19,676 19,148 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΡ (στο σύνολο Κλάδου) 

0,018 0,017 0,018 0,021 0,014 0,014 0,014 0,013 0,012 0,011 0,011 0,011 0,010 0,010 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ ΣΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

0,018 0,018 0,018 0,016 0,015 0,014 0,014 0,014 0,012 0,011 0,011 0,012 0,012 0,012 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 
ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ (εκατ €) 

0,445 0,342 0,416 0,412 0,550 0,254 0,079 0,011 0,129 0,097 0,115 0,081 0,082 0,079 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΡΑΠ ΚΛΑΔΟΥ 
ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ (εκατ €) 

0,261 0,337 0,675 0,995 0,838 0,365 0,141 0,045 0,156   

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ (εκατ €) 

0,023 0,017 0,020 0,022 0,025 0,012 0,003 0,000 0,006 0,004 0,005 0,003 0,004 0,003 

ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ (εκατ. €) 

0,014 0,017 0,034 0,041 0,040 0,017 0,006 0,002 0,007   

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑ-
ΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ (%) 

0,844 0,770 0,534 0,628 0,526 0,729 0,744 0,688 0,695 0,552 0,474 0,378 0,356 0,392 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ ΠΡΟΣ ΚΛΑΔΟ 

1,051 1,034 1,037 0,769 1,022 1,008 0,992 1,040 0,986 1,006 1,020 1,085 1,164 1,201 

ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 29,572 26,161 31,106 18,624 19,064 12,382 9,295 7,831 7,558 7,742 6,566 5,821 5,082 4,001 
ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ ΤΡ 

1,556 1,289 1,517 0,990 0,882 0,574 0,410 0,339 0,341 0,344 0,284 0,249 0,222 0,174 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΑΤΤΙ-
ΚΗΣ ΤΡ 

24,972 20,141 16,606 11,690 10,032 9,024 6,915 5,386 5,253 4,275 3,115 2,202 1,811 1,568 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΡ 

1,314 0,992 0,810 0,621 0,464 0,418 0,305 0,233 0,237 0,190 0,135 0,094 0,079 0,068 

ΠΗΓΗ:     
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕNΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ICAP, ΧΑΑ   
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Πίνακας 48: Διαχρονική εξέλιξη οικονομικών μεγεθών ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & τραπεζικού κλάδου 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (όχι ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί και Τρ.  Ελλάδος)     

(περίοδος  1990-2003)              
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (ποσά σε εκατ. €) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 3.401,100 2.853,370 2.582,720 2.124,500 1.922,200 1.534,920 1.158,860 1.103,167 964,889 837,503 870,615 829,274 707,750 632,266 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 212.259,291 208.593,730 192.177,900 153.333,450 140.643,080 113.476,400 108.048,640 94.528,410 83.654,880 74.118,477 71.236,051 63.265,895 52.640,099 44.456,843 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 0,016 0,014 0,013 0,014 0,014 0,014 0,011 0,012 0,012 0,011 0,012 0,013 0,013 0,014 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 168,750 133,510 135,010 117,090 124,160 88,130 69,650 63,177 67,557 48,782 41,757 39,772 37,711 33,635 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 161,420 158,290 127,750 117,120 95,700 76,400 74,050 60,587 48,211 37,777 38,100 37,184 33,613 28,418 
ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ  0,957 1,186 0,946 1,000 0,771 0,867 1,063 0,959 0,714 0,774 0,912 0,935 0,891 0,845 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ (ΜΙΚΤΑ 
ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ) 

7,330 -24,780 7,260 -0,030 28,460 11,730 -4,400 2,590 19,346 11,005 3,657 2,589 4,098 5,217 

ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 7.816,930 7.464,610 6.007,760 6.034,730 5.918,320 3.869,700 3.223,600 2.876,400 2.347,280   
ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 6.952,230 6.437,240 4.091,370 3.726,920 3.717,370 2.931,050 2.887,350 2.767,840 1.979,610   
Οργανικά κέρδη Τραπεζ. Κλάδου 864,700 1.027,370 1.916,390 2.307,810 2.200,950 938,650 336,250 108,560 367,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 0,889 0,862 0,681 0,618 0,628 0,757 0,896 0,962 0,843 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0!   
ΜΕΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ 

0,022 0,018 0,022 0,019 0,021 0,023 0,022 0,022 0,029   

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 7,730 -27,910 12,450 5,520 30,430 12,170 3,960 0,123 19,689 11,020 3,073 4,705 7,075 5,217 
ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 1.846,090 1.149,350 2.008,440 2.478,520 3.344,580 1.035,700 270,800 304,750 528,760   
ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΘ ΚΕΡΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑΔΟ 

0,004 -0,024 0,006 0,002 0,009 0,012 0,015 0,000 0,037   

ΚΑΘ. ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘ. ΓΕΝΙΚΗ 0,003 -0,012 0,006 0,003 0,020 0,009 0,004 0,000 0,026 0,017 0,004 0,006 0,010 0,009 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 206,170 184,290 214,390 219,960 121,510 112,860 42,740 42,125 42,814 34,559 27,834 27,282 22,557 18,446 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 12.685,540 11.427,910 13.009,400 13.157,300 13.237,030 6.378,690 4.620,430 3.791,890 3.729,300   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ. / ΕΝΕΡΓΗΤ. ΓΕΝΙΚΗΣ 0,061 0,065 0,083 0,104 0,063 0,074 0,037 0,038 0,044 0,041 0,032 0,033 0,032 0,029 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 
(ROE) 

0,037 -0,151 0,058 0,025 0,250 0,108 0,093 0,003 0,460 0,319 0,110 0,172 0,314 0,283 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ (ROE) 

0,146 0,101 0,154 0,188 0,253 0,162 0,059 0,080 0,142   

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 
(ROA) 

0,002 -0,010 0,005 0,003 0,016 0,008 0,003 0,000 0,020 0,013 0,004 0,006 0,010 0,008 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 
(ROA) 

0,009 0,006 0,010 0,016 0,024 0,009 0,003 0,003 0,006   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ) 

2.656,360 2.267,320 2.037,180 1.702,340 1.546,820 1.294,320 1.005,090 889,931 770,744 664,948 737,526 734,756 677,365 607,222 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 119.728,400 136.227,500 129.205,400 111.902,100 101.831,500 87.573,300 71.530,800 66.383,540 59.065,710 53.498,921 50.402,718 39.937,876 34.413,689 29.250,271 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 0,022 0,017 0,016 0,015 0,015 0,015 0,014 0,013 0,013 0,012 0,015 0,018 0,020 0,021 
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ΤΡ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΟΡΗΓΗ-
ΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ) 

2.392,980 1.983,650 1.589,740 1.121,120 903,200 755,070 513,970 477,685 427,988 401,233 439,222 376,728 326,177 295,442 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 95.948,330 86.442,860 73.847,960 61.396,640 53.286,490 43.668,410 37.719,050 35.590,000 30.626,360 24.321,270 22.181,040 21.025,630 18.355,227 18.455,837 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 

0,025 0,023 0,022 0,018 0,017 0,017 0,014 0,013 0,014 0,016 0,020 0,018 0,018 0,016 

ΑΡΙΘ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ  109,000 104,000 95,000 92,000 91,000 89,000 91,000 89,000 91,000 88,000 85,000 84,000 81,000 78,000 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ  2.046,000 2.030,000 2.001,000 1.960,000 1.814,000 1.808,000 1.832,000 1.855,000 1.888,000 1.797,840 1.708,500 1.646,400 1.603,800 1.593,540 
ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 

18,771 19,519 21,063 21,304 19,934 20,315 20,132 20,843 20,747 20,430 20,100 19,600 19,800 20,430 

ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 3.311,000 3.045,000 2.838,000 2.319,000 2.628,000 2.573,000 2.393,000 2.433,000 2.360,000 2.320,000 2.250,000 2.230,000 2.210,000 2.168,000 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 59.854,000 59.772,000 56.109,000 56.740,000 55.572,000 55.074,000 54.629,000 54.004,000 52.978,000 51.887,000 50.971,000 48.104,000 43.483,000 41.512,000 
ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 18,077 19,630 19,771 24,467 21,146 21,405 22,829 22,196 22,448 22,365 22,654 21,571 19,676 19,148 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ (στο 
σύνολο Κλάδου) 

0,033 0,034 0,033 0,040 0,035 0,035 0,038 0,037 0,039 0,038 0,038 0,038 0,037 0,036 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 

0,034 0,034 0,036 0,035 0,033 0,033 0,034 0,034 0,036 0,035 0,034 0,034 0,037 0,038 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ (εκατ €) 

0,067 -0,238 0,076 0,000 0,313 0,132 -0,048 0,029 0,213 0,125 0,043 0,031 0,051 0,067 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΡΑΠ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ (εκατ €) 

0,261 0,337 0,675 0,995 0,838 0,365 0,141 0,045 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟ (εκατ €) 

0,004 -0,012 0,004 0,000 0,016 0,006 -0,002 0,001 0,010 0,006 0,002 0,002 0,003 0,003 

ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 
(εκατ. €) 

0,014 0,017 0,034 0,041 0,040 0,017 0,006 0,002 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ (%) 

0,901 0,875 0,780 0,659 0,584 0,583 0,511 0,537 0,555 0,603 0,596 0,513 0,482 0,487 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΤΡ ΠΡΟΣ ΚΛΑΔΟ 

1,038 0,994 1,065 0,871 0,943 0,949 0,882 0,939 0,924 0,913 0,887 0,909 1,006 1,067 

ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 24,370 21,801 21,444 18,504 16,998 14,543 11,045 9,999 8,470 7,556 8,677 8,747 8,363 7,785 
ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 1,298 1,117 1,018 0,869 0,853 0,716 0,549 0,480 0,408 0,370 0,432 0,446 0,422 0,381 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 21,954 19,074 16,734 12,186 9,925 8,484 5,648 5,367 4,703 4,559 5,167 4,485 4,027 3,788 
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡ 1,170 0,977 0,794 0,572 0,498 0,418 0,281 0,258 0,227 0,223 0,257 0,229 0,203 0,185 
ΠΗΓΗ:     
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕNΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ICAP, ΧΑΑ             
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Πίνακας 58: Διαχρονική εξέλιξη οικονομικών μεγεθών ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & τραπεζικού κλάδου 
ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (όχι ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί και Τρ. Ελλάδος)  

(περίοδος  1990-2003)              
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  (ποσά σε εκατ. €) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 16.644,280 16.448,340 17.721,240 15.649,880 13.334,700 11.448,100 9.061,040 8.691,700 7.835,960 7.280,952 6.748,841 5.258,511 4.526,991 3.997,784 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙ-
ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

212.259,291 208.593,730 192.177,900 153.333,450 140.643,080 113.476,400 108.048,640 94.528,410 83.654,880 74.118,477 71.236,051 63.265,895 52.640,099 44.456,843 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 0,078 0,079 0,092 0,102 0,095 0,101 0,084 0,092 0,094 0,098 0,095 0,083 0,086 0,090 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 791,080 667,530 893,820 853,570 722,300 485,420 417,640 360,549 352,833 310,040 250,767 225,673 217,878 145,761 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 575,740 554,170 527,790 515,100 457,260 396,650 359,070 326,497 280,126 226,503 178,023 180,336 160,405 167,352 
ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΛΕΙΤ Ε-
ΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 

0,728 0,830 0,590 0,603 0,633 0,817 0,860 0,906 0,794 0,731 0,710 0,799 0,736 1,148 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΜΙ-
ΚΤΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜ/ΣΗΣ) 

215,340 113,360 366,030 338,470 265,040 88,770 58,570 34,051 72,707 83,537 72,745 45,337 57,473 -21,591 

ΛΕΙΤ. ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 7.816,930 7.464,610 6.007,760 6.034,730 5.918,320 3.869,700 3.223,600 2.876,400 2.347,280   
ΛΕΙΤ. ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 6.952,230 6.437,240 4.091,370 3.726,920 3.717,370 2.931,050 2.887,350 2.767,840 1.979,610   
Οργανικά κέρδη Τραπεζ. Κλάδου 864,700 1.027,370 1.916,390 2.307,810 2.200,950 938,650 336,250 108,560 367,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
ΛΕΙΤ. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 
(ΛΕΙΤ ΕΞΟΔΑ / ΕΣΟΔΑ) 

0,889 0,862 0,681 0,618 0,628 0,757 0,896 0,962 0,843      

ΜΕΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤ ΕΣΟΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

0,101 0,089 0,149 0,141 0,122 0,125 0,130 0,125 0,150   

ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 105,700 118,190 374,040 339,400 914,380 90,160 58,660 35,420 76,980 84,640 72,576 68,666 74,012 55,614 
ΚΑΘ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ 

1.846,090 1.149,350 2.008,440 2.478,520 3.344,580 1.035,700 270,800 304,750 528,760   

ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΘ ΚΕΡΔΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

0,057 0,103 0,186 0,137 0,273 0,087 0,217 0,116 0,146   

ΚΑΘ. ΚΕΡΔΗ / ΚΑΤΑΘ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 0,007 0,009 0,028 0,030 0,089 0,011 0,008 0,005 0,013 0,016 0,015 0,016 0,019 0,016 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 1.268,570 1.255,200 2.014,000 1.847,530 1.735,720 580,260 580,730 543,740 522,210 522,228 488,676 351,362 290,401 242,862 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 12.685,540 11.427,910 13.009,400 13.157,300 13.237,030 6.378,690 4.620,430 3.791,890 3.729,300   
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛ / ΕΝΕΡΓΗΤ. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 0,076 0,076 0,114 0,118 0,130 0,051 0,064 0,063 0,067 0,072 0,072 0,067 0,064 0,061 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΜΠΟ-
ΡΙΚΗ (ROE) 

0,083 0,094 0,186 0,184 0,527 0,155 0,101 0,065 0,147 0,162 0,149 0,195 0,255 0,229 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΡΑ-
ΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ (ROE) 

0,146 0,101 0,154 0,188 0,253 0,162 0,059 0,080 0,142   

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
(ROA) 

0,006 0,007 0,021 0,022 0,069 0,008 0,006 0,004 0,010 0,012 0,011 0,013 0,016 0,014 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖ 
ΚΛΑΔΟΥ (ROA) 

0,009 0,006 0,010 0,016 0,024 0,009 0,003 0,003 0,006   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (ΚΑ-
ΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ) 

15.067,240 13.152,040 13.429,290 11.309,030 10.276,620 8.086,580 7.147,460 6.520,680 6.074,870 5.457,166 4.753,699 4.262,709 3.856,682 3.422,982 
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ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 119.728,400 136.227,500 129.205,400 111.902,100 101.831,500 87.573,300 71.530,800 66.383,540 59.065,710 53.498,921 50.402,718 39.937,876 34.413,689 29.250,271 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ε-
ΜΠΟΡΙΚΗ 

0,126 0,097 0,104 0,101 0,101 0,092 0,100 0,098 0,103 0,102 0,094 0,107 0,112 0,117 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΧΟ-
ΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ) 

11.705,000 9.791,890 8.441,030 6.600,080 5.197,400 4.340,390 3.808,510 3.211,470 2.621,990 2.228,465 2.107,149 1.579,167 1.698,867 1.451,899 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ 95.948,330 86.442,860 73.847,960 61.396,640 53.286,490 43.668,410 37.719,050 35.590,000 30.626,360 24.321,270 22.181,040 21.025,630 18.355,227 18.455,837 
ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ ΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

0,122 0,113 0,114 0,107 0,098 0,099 0,101 0,090 0,086 0,092 0,095 0,075 0,093 0,079 

ΑΡΙΘ ΚΑΤ/ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ  373,000 373,000 370,000 368,000 362,000 356,000 349,000 336,000 330,000 327,613 326,764 323,275 315,814 304,538 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ( 6.827,000 6.859,000 6.890,000 7.129,000 7.451,000 7.671,000 7.881,000 7.887,000 7.672,000 7.784,088 7.875,020 7.629,294 7.326,886 7.247,995 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 

18,303 18,389 18,622 19,372 20,583 21,548 22,582 23,473 23,248 23,760 24,100 23,600 23,200 23,800 

ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑΔΟΥ 3.311,000 3.045,000 2.838,000 2.319,000 2.628,000 2.573,000 2.393,000 2.433,000 2.360,000 2.320,000 2.250,000 2.230,000 2.210,000 2.168,000 
ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖ ΚΛΑ-
ΔΟΥ 

59.854,000 59.772,000 56.109,000 56.740,000 55.572,000 55.074,000 54.629,000 54.004,000 52.978,000 51.887,000 50.971,000 48.104,000 43.483,000 41.512,000 

ΑΡΙΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 

18,077 19,630 19,771 24,467 21,146 21,405 22,829 22,196 22,448 22,365 22,654 21,571 19,676 19,148 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΡΙΘ. ΚΑΤ/ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
(στο σύνολο Κλάδου) 

0,113 0,122 0,130 0,159 0,138 0,138 0,146 0,138 0,140 0,141 0,145 0,145 0,143 0,140 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟ-
ΛΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

0,114 0,115 0,123 0,126 0,134 0,139 0,144 0,146 0,145 0,150 0,155 0,159 0,169 0,175 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ (εκατ €) 

0,577 0,304 0,989 0,920 0,732 0,249 0,168 0,101 0,220 0,255 0,223 0,140 0,182 -0,071 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΡΑΠ ΚΛΑΔΟΥ 
ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ (εκατ €) 

0,261 0,337 0,675 0,995 0,838 0,365 0,141 0,045 0,156 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΑ Υ-
ΠΑΛΛΗΛΟ (εκατ €) 

0,032 0,017 0,053 0,047 0,036 0,012 0,007 0,004 0,009 0,011 0,009 0,006 0,008 -0,003 

ΟΡΓΑΝ. ΚΕΡΔΗ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΑ ΥΠΑΛ-
ΛΗΛΟ (εκατ. €) 

0,014 0,017 0,034 0,041 0,040 0,017 0,006 0,002 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑ-
ΘΕΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ (%) 

0,777 0,745 0,629 0,584 0,506 0,537 0,533 0,493 0,432 0,408 0,443 0,370 0,440 0,424 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ ΕΜΠΟΡΙ-
ΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

1,012 0,937 0,942 0,792 0,973 1,007 0,989 1,058 1,036 1,062 1,064 1,094 1,179 1,243 

ΠΗΓΗ:      
ΤΡΑΠ. ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕNΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ICAP, ΧΑΑ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ  

ALPHABANK  

1.α. (Εξαρτημένη μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 
Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

Αποτελέσματα Διαγνω-
στικών ελέγχων 

Εξίσωση 
1 

Εξίσωση 
2 

Εξίσωση 
3 

Εξίσωση 
4 

Εξίσωση 
5 

Εξίσωση 
6 

1. Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test 0,6655 0,8900 0,4960 0,8274 0,8606 0,1727 

2. White Heteroskedastic-
ity Test 0,4899 0,1926 0,5014 0,0156* 0,5360 0,2067 

3. Chow Breakpoint Test:  0,8632 0,1633 0,6569 0,3350 0,6880 0,8817 
4. Chow Forecast Test:  0,4400 0,1170 0,6332 0,3006 0,1233 0,4113 
5. Ramsey RESET Test 0,6174 0,7050 0,4456 0,1896 0,7562 0,9970 
6. Jarque-Bera Normality 
Test 0,9142 0,6887 0,6158 0,6905 0,2751 0,7643 

*Λόγω προβλήματος ετεροσκεδαστικότητας εφαρμόσθηκε η μέθοδος επίλυσης του προβλήματος αυ-
τού (eviews). 

1.β. (Εξαρτημένη μεταβλητή: μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 
Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

Αποτελέσματα Διαγνωστικών ελέγχων Εξίσωση 
1 

Εξίσωση 
2 

1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 0,7376 0,7402 
2. White Heteroskedasticity Test 0,0502 0,0328* 
3. Chow Breakpoint Test 0,1447 0,2023 
4. Chow Forecast Test: Forecast  0,3333 0,4060 
5. Ramsey RESET Test 0,8629 0,7222 
6. Jarque-Bera Normality Test 0,4876 0,5570 

* Λόγω προβλήματος ετεροσκεδαστικότητας εφαρμόσθηκε η μέθοδος επίλυσης του προβλήματος (μέ-
σω eviews), ΧΩΡΊΣ όμως ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΕΛΙΚΑ 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

2.α. (Εξαρτημένη μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 
Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

Αποτελέσματα Δια-
γνωστικών ελέγχων Εξίσωση 1 Εξίσωση 2 Εξίσωση 3 Εξίσωση 4 Εξίσωση 5 

1. Breusch-Godfrey 
Serial Correlation LM 
Test 

0,2587 0,2256 0,1211 0,7239 0,7358 

2. White Heteroske-
dasticity Test) 

«Ανεπαρκής 
αριθμός παρα-
τηρήσεων» 

«Ανεπαρκής αριθ-
μός παρατηρήσε-
ων» 

«Ανεπαρκής 
αριθμός παρα-
τηρήσεων» 

0,4199 0,6738 

3. Chow Breakpoint 
Test 

«Ανεπαρκής 
αριθμός παρα-
τηρήσεων» 

«Ανεπαρκής αριθ-
μός παρατηρήσε-
ων» 

«Ανεπαρκής 
αριθμός παρα-
τηρήσεων» 

0,2173 0,3020 

4. Chow Forecast Test «Ανεπαρκής 
αριθμός παρα-
τηρήσεων» 

0,9552 0,8688 0,2173 0,3020 

5. Ramsey RESET 
Test 0,5839 0,8162 0,7662 0,8763 0,7795 

6. Jarque-Bera Nor-
mality Test 0,5648 0,6921 0,7879 0,6162 0,5725 

 

2.β. (Εξαρτημένη μεταβλητή: μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 
Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

Αποτελέσματα Διαγνωστικών ελέγ-
χων 

Εξίσωση 
1 

Εξίσωση 
2 

Εξίσωση 
3 

Εξίσωση 
4 

Εξίσωση 
5 

Εξίσωση 
6 

1. Breusch-Godfrey Serial Correla-
tion LM Test 0,8763 0,2901 0,7775 0,5274 0,9805 0,1541 

2. White Heteroskedasticity Test) 0,0111* 0,0007* 0,4914 0,8763 0,4350 0,4551 
3. Chow Breakpoint Test 0,2295 0,3329 0,3978 0,2364 0,5114 0,3370 
4. Chow Forecast Test: Forecast  0,8038 0,0661 0,1456 0,3438 0,1836 0,0410 
5. Ramsey RESET Test 0,4344 0,5424 0,1067 0,5043 0,7006 0,3004 
6. Jarque-Bera Normality Test 0,5850 0,0523 1,7182 0,9448 0,7166 0,4904 

*Λόγω προβλήματος ετεροσκεδαστικότητας εφαρμόσθηκε η μέθοδος επίλυσης του προβλήματος (μέ-
σω eviews), ΧΩΡΊΣ όμως ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΕΛΙΚΑ 
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ΑΤΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

3.α. (Εξαρτημένη μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 

Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
Αποτελέσματα Διαγνω-
στικών ελέγχων 

Εξίσωση 
1 

Εξίσωση 
2 

Εξίσωση 
3 

Εξίσωση 
4 

Εξίσωση 
5 

Εξίσωση 
6 

1.Breusch-Godfrey Se-
rial Correlation LM Test 0,7506 0,9037 0,9029 0,9003 0,7648 0,7315 

2. White Heteroskedas-
ticity Test 0,9309 0,5893 0,9194 0,6862 0,5359 0,3588 

3. Chow Breakpoint Test 0,1931 0,2479 0,3567 0,1011 0,2570 0,3305 
4. Chow Forecast Test: 
Forecast  0,1523 0,2630 0,3524 0,1885 0,2708 0,2586 

5. Ramsey RESET Test 0,4868 0,7489 0,6497 0,4376 0,0823 0,4275 
6. Jarque-Bera Normality 
Test 0,7406 0,8413 0,9621 0,4936 0,2968 0,5515 

 

3.β. (Εξαρτημένη μεταβλητή: μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 

Αποτελέσματα Διαγνωστικών ελέγχων Εξίσωση 
1 

1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 0,519192 
2. White Heteroskedasticity Test 0,953381 
3. Chow Breakpoint Test 0,118610 
4. Chow Forecast Test: Forecast  0,238766 
5. Ramsey RESET Test 0,894662 
6. Jarque-Bera Normality Test 0,647653 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

4.α. (Εξαρτημένη μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 

Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
Αποτελέσματα Διαγνωστικών ελέγ-
χων 

Εξίσωση 
1 

Εξίσωση 
2 

Εξίσωση 
3 

Εξίσωση 
4 

Εξίσωση 
5 

1.Breusch-Godfrey Serial Correla-
tion LM Test 0,6035 0,0943 0,3365 0,2837 0,1236** 

2. White Heteroskedasticity Test 0,5294 0,8355 0,8545 0,8532* 0,6581 
3. Chow Breakpoint Test 0,4634 0,2734 0,5319 0,3744 0,2582 
4. Chow Forecast Test: Forecast  0,5143 0,1607 0,5319 0,1083 0,1442 
5. Ramsey RESET Test 0,7862 0,1699 0,4980 0,5527 0,1225 
6. Jarque-Bera Normality Test 0,8538 0,5774 0,3923 0,4756 0,4627 
*Λόγω προβλήματος ετεροσκεδαστικότητας εφαρμόσθηκε η μέθοδος επίλυσης του προβλήματος αυ-
τού (eviews). 
** Έχει γίνει επέμβαση για την επίλυση του προβλήματος αυτοσυσχέτισης (Breusch Godfrey serial 
correlation LM test) που εμφάνισε η συγκεκριμένη εξίσωση (με την εισαγωγή του όρου ar(-1) στην 
αρχική εξίσωση. 

 

4.β. (Εξαρτημένη μεταβλητή: μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
Αποτελέσματα Διαγνωστικών ελέγχων Εξίσωση 1 
1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 0,2564 
2. White Heteroskedasticity Test 0,7319 
3. Chow Breakpoint Test «Ανεπαρκής αριθμός παρατηρήσεων» 
4. Chow Forecast Test: Forecast  0,2084 
5. Ramsey RESET Test 0,9203 
6. Jarque-Bera Normality Test 0,4910 
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

5.α. (Εξαρτημένη μεταβλητή: αριθμός καταστημάτων) 

Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
Αποτελέσματα Διαγνωστικών 
ελέγχων 

Εξίσωση 
1* 

Εξίσωση 
2 

Εξίσωση 
3** 

Εξίσωση 
4 

Εξίσωση 
5*** 

1. Breusch-Godfrey Serial Cor-
relation LM Test 0,1128 0,9341 0,9996 0,7094 0,3713 

2, White Heteroskedasticity 
Test 0,4189 0,9483 0,7538 0,5715 0,7937 

3. Chow Breakpoint Test 0,0120* 0,5259 0,0970 0,1485 0,2103 
4. Chow Forecast Test: Forecast  0,0652* 0,7111 0,1482 0,2149 0,1156 
5. Ramsey RESET Test 0,0001* 0,2002 0,0179** 0,2561 0,0359*** 
6. Jarque-Bera Normality Test 0,7631 0,6082 0,9118 0,7323 0,9942 
* Οι έλεγχοι (3,4,5) δεν έχουν δώσει ικανοποιητικές τιμές και είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς την 
προβλεπτική ικανότητα της συγκεκριμένης εξίσωσης, παρά τις καλές επεξηγηματικές της ιδιότητες 
**Τα στοιχεία του ελέγχου Νο. 5 δεν είναι ικανοποιητικά, καθώς βρίσκονται εκτός των ορίων των 
αποδεκτών τιμών 
***Τα στοιχεία του ελέγχου Νο. 5 δεν είναι ικανοποιητικά, καθώς βρίσκονται εκτός των ορίων των 
αποδεκτών τιμών 

 

5.β. (Εξαρτημένη μεταβλητή: μερίδιο αγοράς καταστημάτων) 

Διαγνωστικοί έλεγχοι της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης 
Αποτελέσματα Διαγνωστικών ελέγχων Εξίσωση 1 
1. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 0,4718 
2. White Heteroskedasticity Test 0,1338 
3. Chow Breakpoint Test «Ανεπαρκής αριθμός παρατηρήσεων» 
4. Chow Forecast Test: Forecast  0,1334 
5. Ramsey RESET Test 0,6641 
6. Jarque-Bera Normality Test 0,5342 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ 

Πίνακας 1: Συντελεστές συσχέτισης μεταβλητών (Παραγοντική ανάλυση) 

 
ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣ 

ROE ROA ΛΕΙΤ 
ΑΠΟΤ/ΤΑ 

ΟΡΓΑΝ 
ΚΕΡΔΗ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ 

ΟΡΓΑΝ 
ΚΕΡΔΗ 
ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛ 

ΑΡΙΘ 
ΠΡΟΣΩΠ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ 

ΑΡΙΘ ΠΡΟ-
ΣΩΠ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΚΛΑΔΟ 

ΧΟΡΗΓ 
ΠΡΟΣ 
ΚΑΤΑΘ 

ΧΟΡΗΓ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ 

ΧΟΡΗΓ 
ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛ 

ΚΑΤΑΘ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ 

ΚΑΤΑΘ 
ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛ 

ΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤ 1,000 0,996 0,975 0,145 -0,057 0,063 0,228 0,172 0,731 0,741 -0,574 0,308 0,171 0,680 0,527 
ΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣ 0,996 1,000 0,970 0,152 -0,054 0,095 0,205 0,148 0,738 0,768 -0,562 0,314 0,176 0,680 0,525 
ΜΕΡ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣ 0,975 0,970 1,000 0,134 -0,037 -0,020 0,338 0,300 0,606 0,660 -0,478 0,448 0,330 0,751 0,641 
ROE 0,145 0,152 0,134 1,000 0,755 -0,353 0,245 0,203 0,154 0,128 -0,331 -0,098 -0,139 0,064 0,001 
ROA -0,057 -0,054 -0,037 0,755 1,000 -0,409 0,329 0,330 -0,033 -0,020 -0,117 -0,039 -0,035 -0,019 -0,011 
ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ 0,063 0,095 -0,020 -0,353 -0,409 1,000 -0,810 -0,796 0,279 0,230 0,041 -0,278 -0,286 -0,288 -0,351 
ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 0,228 0,205 0,338 0,245 0,329 -0,810 1,000 0,985 -0,168 -0,008 0,028 0,644 0,616 0,680 0,734 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,172 0,148 0,300 0,203 0,330 -0,796 0,985 1,000 -0,271 -0,104 0,104 0,666 0,662 0,639 0,727 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 0,731 0,738 0,606 0,154 -0,033 0,279 -0,168 -0,271 1,000 0,878 -0,689 -0,187 -0,345 0,244 0,006 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΚΛΑΔΟ 

0,741 0,768 0,660 0,128 -0,020 0,230 -0,008 -0,104 0,878 1,000 -0,460 0,173 0,014 0,496 0,297 

ΧΟΡΗΓ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘ -0,574 -0,562 -0,478 -0,331 -0,117 0,041 0,028 0,104 -0,689 -0,460 1,000 0,406 0,514 -0,086 0,094 
ΧΟΡΗΓ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 0,308 0,314 0,448 -0,098 -0,039 -0,278 0,644 0,666 -0,187 0,173 0,406 1,000 0,982 0,842 0,930 
ΧΟΡΗΓ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛ 0,171 0,176 0,330 -0,139 -0,035 -0,286 0,616 0,662 -0,345 0,014 0,514 0,982 1,000 0,740 0,872 
ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 0,680 0,680 0,751 0,064 -0,019 -0,288 0,680 0,639 0,244 0,496 -0,086 0,842 0,740 1,000 0,966 
ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛ 0,527 0,525 0,641 0,001 -0,011 -0,351 0,734 0,727 0,006 0,297 0,094 0,930 0,872 0,966 1,000 
Πηγή: Επεξεργασία παραγοντικής ανάλυσης των ανεξάρτητων μεταβλητών με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Πίνακας 1: Αναπαραγόµενος πίνακας συσχετίσεων βάσει των εκτιμώμενων 4 κύριων συνιστωσών (Παραγοντική ανάλυση)  

 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΕΝΕΡΓΗΤ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣ 

ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ 
ΧΟΡΗΓΗΣ 

ROE ROA 
ΛΕΙΤ 
Α-

ΠΟΤ/ΤΑ 

ΟΡΓΑΝ 
ΚΕΡΔΗ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ 

ΟΡΓΑΝ 
ΚΕΡΔΗ 
ΑΝΑ Υ-
ΠΑΛΛ 

ΑΡΙΘ ΠΡΟ-
ΣΩΠ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠ 
ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΚΛΑΔΟ 

ΧΟΡΗΓ 
ΠΡΟΣ ΚΑ-

ΤΑΘ 

ΧΟΡΗΓ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ 

ΧΟΡΗΓ 
ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛ 

ΚΑΤΑΘ 
ΑΝΑ 

ΚΑΤ/ΜΑ 

ΚΑΤΑΘ 
ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛ 

ΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤ 0,954 0,956 0,924 0,134 -0,067 0,046 0,243 0,171 0,774 0,814 -0,589 0,319 0,169 0,704 0,538 
ΜΕΡ. ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣ 0,956 0,961 0,924 0,140 -0,061 0,079 0,219 0,147 0,782 0,831 -0,573 0,324 0,174 0,702 0,535 
ΜΕΡ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣ 0,924 0,924 0,921 0,119 -0,052 -0,043 0,363 0,301 0,665 0,756 -0,482 0,456 0,317 0,789 0,655 
ROE 0,134 0,140 0,119 0,876 0,856 -0,355 0,266 0,230 0,198 0,180 -0,319 -0,102 -0,142 0,048 -0,013 
ROA -0,067 -0,061 -0,052 0,856 0,900 -0,433 0,324 0,310 -0,036 -0,011 -0,109 -0,032 -0,036 -0,003 -0,006 
ΛΕΙΤ ΑΠΟΤ/ΤΑ 0,046 0,079 -0,043 -0,355 -0,433 0,905 -0,825 -0,826 0,320 0,302 0,081 -0,263 -0,279 -0,291 -0,365 
ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 0,243 0,219 0,363 0,266 0,324 -0,825 0,959 0,958 -0,207 -0,049 0,002 0,651 0,633 0,678 0,745 

ΟΡΓΑΝ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 0,171 0,147 0,301 0,230 0,310 -0,826 0,958 0,964 -,288 -0,114 0,086 0,674 0,670 0,655 0,742 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ 0,774 0,782 0,665 0,198 -0,036 0,320 -0,207 -0,288 0,894 0,779 -0,737 -0,193 -0,333 0,236 0,021 

ΑΡΙΘ ΠΡΟΣΩΠ ΑΝΑ 
ΚΑΤ/ΜΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΚΛΑΔΟ 

0,814 0,831 0,756 0,180 -0,011 0,302 -0,049 -0,114 0,779 0,813 -0,492 0,159 0,025 0,481 0,310 

ΧΟΡΗΓ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΘ -0,589 -0,573 -0,482 -0,319 -0,109 0,081 0,002 0,086 -0,737 -0,492 0,906 0,418 0,534 -0,063 0,131 
ΧΟΡΗΓ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 0,319 0,324 0,456 -0,102 -0,032 -0,263 0,651 0,674 -0,193 0,159 0,418 0,989 0,973 0,840 0,929 
ΧΟΡΗΓ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛ 0,169 0,174 0,317 -0,142 -0,036 -0,279 0,633 0,670 -0,333 0,025 0,534 0,973 0,981 0,753 0,874 
ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΚΑΤ/ΜΑ 0,704 0,702 0,789 0,048 -0,003 -0,291 0,678 0,655 0,236 0,481 -0,063 0,840 0,753 0,956 0,937 
ΚΑΤΑΘ ΑΝΑ ΥΠΑΛΛ 0,538 0,535 0,655 -0,013 -0,006 -0,365 0,745 0,742 0,021 0,310 0,131 0,929 0,874 0,937 0,971 
Πηγή: Επεξεργασία παραγοντικής ανάλυσης των ανεξάρτητων μεταβλητών με χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 
Μέθοδος εξαγωγής: Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (principal components analysis). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΓΓΛΙΚΟΙ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Adj RSq Διορθωμένος συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού 
Akaike info criterion Κριτήριο Akaike 
American Bankers Association Αμερικανική Ένωση Τραπεζιτών 
Asset Management Διαχείριση Περιουσίας 
ATM Αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test Ελεγχος αυτοσυσχέτισης Breusch-Godfrey 
Call Centers Τηλεφωνικά κέντρα 
Chow Breakpoint Test Ελεγχος νεκρού σημείου Chow  
Chow Forecast Test Ελέγχος προβλεψιμότητας Chow  
Corporate banking Τραπεζική των επιχειρήσεων 
Data Envelopment Analysis (D.E.A) Μη παραμετρική μέθοδος 
DW test Έλεγχος Durbin Watson 
Factoring Είσπραξη απαιτήσεων 
Hedging Μέθοδος προστασίας από συναλλαγματικούς και άλ-

λους κινδύνους 
Interactive TV Διαδραστική τηλεόραση 
Internet Banking Τραπεζική μέσω διαδικτύου 
Investment banking Επενδυτική τραπεζική 
Jarque-Bera Normality Test Ελεγχος κανονικότητας Jarque-Bera 
KSF Key success factors Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας 
Leasing Χρηματοδοτική Μίσθωση 
Merchandising Τοποθέτηση προωθητικού υλικού 
MIS Management Information System Συστήματα Διοικητικής Πληροφόρησης 
Mobile banking Τραπεζική μέσω κινητών τηλεφώνων 
Multimedia Kiosks Περίπτερα πολυμέσων 
Outrights Πώληση χρεογράφων μέχρι τη λήξη 
Phone banking Τραπεζική μέσω τηλεφώνου 
Private Banking Διαχείριση χαρτοφυλακίων Ιδιωτικής Πελατείας 
Ramsey RESET Test Ελεγχος ευτάθειας της παλινδρόμησης Ramsey 
Repos Συμφωνίες Επαναγοράς 
ROA Δείκτης αποδοτικότητας Ενεργητικού 
ROE Δείκτης αποδοτικότητας Ιδιών Κεφαλαίων 
S.E. of regression Τυπικό σφάλμα της παλινδρόμησης 
Schwarz criterion Κριτήριο Schwarz 
Stepwise regression Βηματική παλινδρόμηση 
SUR Seemingly unrelated regressions Φαινομενικά ασυσχέτιστες παλινδρομήσεις 
Voice response units VRU Τηλεφωνική αυτόματη εξυπηρέτηση 
WAP Ασύρματο πρωτόκολλο επικοινωνίας 
White Heteroskedasticity Test Ελεγχος ετεροσκεδαστικότητας White 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
Ανεξάρτητες Μεταβλητές Σύμβολο 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ  (Κατηγορία Α)  
Μερίδιο Καταθέσεων   S1 
Μερίδιο Χορηγήσεων  S2 
Μερίδιο Ενεργητικού  S3 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ (Κατηγορία Β)  
Αποδοτ/τα Ιδίων Κεφαλαίων ROE Π1 
Αποδοτ/τα Ενεργητικού ROA Π2 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Κατηγορία Γ)  
Λειτουργ. Αποτελεσματικότητα  Ε1 
Οργανικά Κέρδη ανά κατάστημα Ε2 
Οργανικά Κέρδη ανά υπάλλ Ε3 
Χορηγήσεις ανά κατάστημα Ε4 
Καταθέσεις ανά Κατάστημα Ε5 
Χορηγήσεις ανά υπάλληλο Ε6 
Καταθέσεις ανά υπάλληλο Ε7 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (Κατηγορία Δ)  
Μέσος αριθμός προσωπικού ανά κατάστημα Q1 
Δείκτης επάρκειας προσωπικού (σύγκριση με τραπ. Κλάδο) Q2 
Χορηγήσεις Προς Καταθέσεις Q3 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΗΓΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

(Ετήσια στοιχεία περιόδου 1990-2003) 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙ-

ΚΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙ-
ΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 

Εξαιρούνται οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργα-
νισμοί π.χ. ταχ. Ταμ/ριο, Συνετ. Τράπεζες 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 

Εξαιρούνται οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργα-
νισμοί π.χ. ταχ. Ταμ/ριο, Συνετ. Τράπεζες 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥ-
ΝΟΛΟ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΚΛΑΔΟΥ 

Εξαιρούνται οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργα-
νισμοί π.χ. ταχ. Ταμ/ριο, Συνετ. Τράπεζες 

ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑ-
ΠΕΖΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥ-
ΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΚΛΑΔΟΥ 

Εξαιρούνται οι Ειδικοί Πιστωτικοί Οργα-
νισμοί π.χ. ταχ. Ταμ/ριο, Συνετ. Τράπεζες 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΚΑ  ΕΣΟΔΑ 

Λειτ. Έξοδα= Τόκοι κ έσοδα- Τόκοι κ 
έξοδα+ Εσοδα προμηθειών- Εξοδα προ-
μηθειών + Εσοδα από τίτλους + Απο-
τελ/τα χρηματ/κών πράξεων + Λοιπά 
έσοδα εκμ/σης 
 
Λειτ. Έσοδα= Δαπάνες προσωπικού+ 
Αλλα έξοδα διοίκησης + Αποσβέσεις + 
Λοιπά έξοδα εκμετ/σης + Προβλέψεις, 
διαφορές αναπροσαρμοσμένες     

ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ROE ΤΡΑΠΕ-
ΖΑΣ 

ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Π.Φ. ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ROΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ Π.Φ. ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙ-
ΚΟ 

 

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΕΞΟΔΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΑΔΟΥ 

  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΑΔΟΥ  

  

Μ.Ο ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό 
που απασχολείται στη Διοίκηση 

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΛΑΔΟ 

Μ.Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ Μ.Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

Αποτελεί μέτρο σύγκρισης του βαθμού 
στελέχωσης των Καταστημάτων της κάθε 
Τράπεζας  

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η/ΚΑΙ 
ΑΝΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η/ΚΑΙ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Η/ΚΑΙ ΑΝΑ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Η ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Πηγές στοιχείων: 
• Δημοσιευμένες ετήσιες λογιστικές καταστάσεις Τραπεζών (Ισολογισμοί, Αποτελέσματα 

Χρήσης) 
• Ενωση Ελληνικών Τραπεζών (www.hba.gr και  www.hba.gr/8stoixeia/index8.htm) 
• Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr) 

Παρατηρήσεις:  

• Στην περίπτωση της Alphabank έχουν ενσωματωθεί και τα στοιχεία της Ιονι-

κής Τράπεζας (για τα έτη πρό της συγχώνευσης) 

• Στην περίπτωση της ΕΤΕ έχουν ενσωματωθεί και τα στοιχεία της Στεγαστικής 

και Κτηματικής Τράπεζας (για τα έτη πρό της συγχώνευσης) 

http://www.hba.gr/
http://www.hba.gr/8stoixeia/index8.htm
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