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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

1.1 Χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

 

 Βασική επιδίωξη της νοµισµατοπιστωτικής πολιτικής κάθε κράτους είναι  να αυξήσει 

και να αναπτύξει την οικονοµία του. Για να υπάρχει ανάπτυξη της οικονοµίας αρκεί να 

δηµιουργηθούν διάφορα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και οργανισµοί, στα οποία ο κάθε 

πελάτης θα µπορεί να καταθέτει τα χρήµατα του και µε τη σωστή καθοδήγηση (από την 

πλευρά των ιδρυµάτων) να µπορούν οι πελάτες να αξιοποιούν καλύτερα τα χρήµατα τους µε 

άµεσο σκοπό να αυξήσουν τους οικονοµικούς τους πόρους.   

 

 Χαρακτηριστικό της διαδικασίας οικονοµικής ανάπτυξης είναι η αύξηση του αριθµού 

και του είδους των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων αλλά και η αύξηση της αναλογίας 

χρήµατος µε το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ). Η διάρθρωση µιας οικονοµίας 

αποτελείται από διάφορα είδη χρηµατοδοτικών οργανισµών. Χαρακτηριστικά αυτών των 

οργανισµών όπως: οι όροι λειτουργίας τους, ο βαθµός και η έκταση της λειτουργικής τους 

εξειδίκευσης, το είδος και ο αριθµός των τραπεζικών εργασιών κλπ., είναι συνάρτηση του 

βαθµού ανάπτυξης µιας οικονοµίας. Η βασικότερη συµβολή των χρηµατοδοτικών 

οργανισµών στην οικονοµική ανάπτυξη είναι ότι βοηθούν στο να κατανεµηθούν αναλογικά 

οι διάφοροι οικονοµικοί πόροι (που προκύπτουν από τις αποταµιεύσεις σε διάφορα 

ιδρύµατα) στις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες της οικονοµίας. Με άλλα λόγια το 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µε βάση τους οικονοµικούς πόρους που παρέχει, έχει την 

ικανότητα να επηρεάζει σηµαντικά τις διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες της 

οικονοµίας αλλά και τις διάφορες επιχειρηµατικές µονάδες (Μηλιάκος και ∆ρούγκας, 1986). 

 

Τα κυριότερα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα είναι η κάθε µορφή τραπεζικής επιχείρησης. 

Μεταξύ αυτών οι εµπορικές τράπεζες κατέχουν την πρώτη θέση και αποτελούν την κύρια 

πηγή χρηµατοδότησης µιας οικονοµίας. Ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής των 

τραπεζικών ιδρυµάτων στην χρηµατοδότηση της οικονοµίας, τα χρηµατοπιστωτικά 

συστήµατα διαχωρίζονται σε αυτά που στηρίζονται στο τραπεζικό σύστηµα και σε αυτά που 

στηρίζονται στις αγορές χρεογράφων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα  συστήµατα της 

Ιαπωνίας, της Γερµανίας ,της Γαλλίας και της Ελλάδας, ενώ στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν 
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τα συστήµατα των ΗΠΑ και της Αγγλίας (εταιρίες αµοιβαίων κεφαλαίων, ασφαλιστικές 

εταιρίες, εταιρίες leasing).  

 

Στις υπό ανάπτυξη χώρες, όπου το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα είναι αρκετά 

υποανάπτυκτο, ένας βασικός στόχος της αναπτυξιακής πολιτικής είναι η επιτάχυνση της 

ανάπτυξης του τοµέα αυτού. Μετά το Α’ παγκόσµιο πόλεµο δηµιουργήθηκε η ανάγκη για 

ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (δηµιουργία κεντρικών  τραπεζών, τράπεζες 

αγροτικής πίστης κλπ.) στις υπό ανάπτυξη χώρες µε σκοπό να καλύψουν εξειδικευµένες 

ανάγκες. Ακόµα και µετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο δηµιουργήθηκαν, στις περισσότερες υπό 

ανάπτυξη χώρες, τραπεζικά ιδρύµατα για την εξυπηρέτηση του τοµέα των βιοµηχανικών 

επενδύσεων.  

 

1.2 Γενικά γνωρίσµατα για τα τραπεζικά ιδρύµατα 

 

 Η τράπεζα είναι ένα ίδρυµα που έχει ως κύρια δραστηριότητα του να χορηγεί δάνεια 

και να δέχεται καταθέσεις από το κοινό. Κάνοντας αυτό βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα 

του χρηµατοδοτικού συστήµατος και ταυτόχρονα προσφέρει προστασία στους καταθέτες. 

Εποµένως, το τραπεζικό σύστηµα βελτιώνει την κατανοµή των πόρων της οικονοµίας 

προσφέροντας µια εξοµάλυνση στην κατανοµή των εισοδηµάτων και των επενδύσεων 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων (Πετράκης, 2002). Η βελτίωση στην κατανοµή των πόρων 

προέρχεται από τις τέσσερις ξεχωριστές βασικές λειτουργίες του τραπεζικού συστήµατος: α) 

προσφοράς πρόσβασης σ’ ένα σύστηµα συναλλαγών, β) διαχείριση κεφαλαίων, γ) διαχείριση 

του κινδύνου και δ) παραγωγή πληροφοριών, κατευθύνοντας τους δανειστές (οι λειτουργίες 

του τραπεζικού συστήµατος και πιο συγκεκριµένα των υποκαταστηµάτων των τραπεζών 

γίνονται αναλυτικότερα στα παρακάτω κεφάλαια) 

 

1.3 Οι λειτουργίες και ο ρόλος των υποκαταστηµάτων των τραπεζών 

 

Τράπεζα υποκαταστηµάτων (branch banking) υπάρχει όταν µια µόνο τραπεζική 

επιχείρηση λειτουργεί σε δύο ή περισσότερα µέρη. Τα υποκαταστήµατα ελέγχονται από ένα 

κεντρικό γραφείο (το κεντρικό κατάστηµα της τράπεζας). Τα υποκαταστήµατα µπορεί να 

βρίσκονται στην ίδια πόλη, περιοχή, χώρα, ακόµα και σε άλλες χώρες. Το κεντρικό γραφείο 
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και όλα τα υποκαταστήµατα ελέγχονται από το ίδιο διοικητικό συµβούλιο και ανήκουν στους 

ίδιους µετόχους. Οι υποθέσεις των υποκαταστηµάτων κατευθύνονται από τους διευθυντές 

τους σύµφωνα µε τους κανονισµούς και την πολιτική του κεντρικού γραφείου. Αν και 

ορισµένες τραπεζικές υπηρεσίες είναι βασικές για όλα τα υποκαταστήµατα, η ποικιλία των 

υπηρεσιών για κάθε υποκατάστηµα συνήθως διαφέρει (Αλεξάκης & Πετράκης, 1988) . 

 

Στην πραγµατικότητα οι λειτουργίες των υποκαταστηµάτων είναι οι ίδιες µε τα 

κεντρικά καταστήµατα τραπεζών µε την µόνη διαφορά ότι δεν δέχονται τον ίδιο όγκο 

εργασιών, καθώς τα κεντρικά καταστήµατα διαθέτουν µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού. 

Ουσιαστικά, οι λειτουργίες των υποκαταστηµάτων που ενδιαφέρουν την τράπεζα είναι 

κυρίως οι πωλήσεις και κατά δεύτερον οι συναλλαγές. Οι πωλήσεις  αναφέρονται στα δάνεια 

και τα διάφορα τραπεζικά προϊόντα που παρέχει η ίδια η τράπεζα όπως: ασφαλιστικά 

προϊόντα, πιστωτικές κάρτες κ.τ.λ., ενώ οι συναλλαγές αναφέρονται κυρίως στις καταθέσεις. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι οι πωλήσεις  στηρίζονται στην ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων 

παροχής τραπεζικών υπηρεσιών όπως: internet, ΑΤΜ, τηλεφωνικές τραπεζικές εργασίες, 

ώστε µε αυτό τον τρόπο όλες αυτές οι υπηρεσίες να είναι πιο προσιτές στους πελάτες. 

(Τhanassoulis et al. 2006) Εποµένως, η τράπεζα µέσω των υποκαταστηµάτων της προσπαθεί 

να προωθήσει στην αγορά τα τραπεζικά της προϊόντα κάνοντας τα γνωστά στο ευρύ κοινό.  

 

 Γενικά, όταν µια τράπεζα προσπαθεί να δραστηριοποιηθεί σε νέες αγορές για να 

προωθήσει τις υπηρεσίες της, δηµιουργεί ένα υποκατάστηµα που θα παρέχει όλες τις 

παραπάνω λειτουργίες. Επιπρόσθετα, η δηµιουργία ένας υποκαταστήµατος είναι σαφώς 

οικονοµικότερη λύση από την δηµιουργία ενός κεντρικού καταστήµατος. Εποµένως, η 

ίδρυση ενός υποκαταστήµατος έχει ως σκοπό η τράπεζα να αυξήσει τις παραγωγικές της 

εργασίες και τα έσοδα που προέρχονται από αυτές, µε απώτερο στόχο να αυξήσει τα κέρδη 

της. Βέβαια, η δηµιουργία ενός καταστήµατος σε µια νέα αγορά µπορεί να επηρεάσει 

αρνητικά την κερδοφορία της τράπεζας, αν πρώτα δεν εξεταστούν όλες οι παράµετροι για το 

αν είναι απαραίτητη η δηµιουργία υποκαταστήµατος. Επίσης, η παρουσία ενός 

υποκαταστήµατος µπορεί να βοηθήσει µε το να ανακαλύψει τυχόν ελλείψεις προϊόντων που 

απαιτούνται στην αγορά. (Ζοπουνίδης και Λεµονάκης, 2005)  

 

 Αξίζει να αναφερθεί ότι η δηµιουργία δικτύου υποκαταστηµάτων αυξάνει γενικά την 

ανταγωνιστικότητα µεταξύ των τραπεζών. Λόγω της ανταγωνιστικότητας, οι τράπεζες 

προσπαθώντας να διατηρήσουν τα κέρδη τους σε υψηλό επίπεδο, συχνά αναγκάζονται να 
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συγχωνευτούν µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να γίνονται πιο ισχυρές οικονοµικά και να 

παρουσιάζουν µεγαλύτερη σταθερότητα. Επίσης, έρευνα  έδειξε ότι τράπεζες µε δίκτυα 

υποκαταστηµάτων έχουν µικρότερο ποσοστό αποτυχίας να επιβιώσουν σε σχέση µε τράπεζες 

χωρίς δίκτυο υποκαταστηµάτων. (Carlson και Mitchewer, 2005) 

 

1.4 Σκοπός της εργασίας 

 

 Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να µετρήσουµε και να αναλύσουµε την 

αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων µιας µεγάλης Ελληνικής τράπεζας για την 

περίοδο 2002-2008. Η δοµή της εργασίας έχει ως εξής:  

 Στο 2ο κεφάλαιο αρχικά γίνεται µια ιστορική αναδροµή της εξέλιξης του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος. Επίσης, γίνεται αναφορά στις εργασίες της τράπεζας, στους 

κινδύνους που αντιµετωπίζουν αλλά και στο διεθνές τραπεζικό σύστηµα. Επιπροσθέτως, 

γίνεται αναφορά στη κατάσταση που βρίσκεται το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα για το 

2007-2008. Τέλος, γίνεται µια περιγραφή των στατιστικών στοιχείων των τραπεζών, 

όπως συγχωνεύσεις και εξαγορές των τραπεζών, αριθµός τραπεζικών υποκαταστηµάτων 

στην Ελλάδα κ.λπ.  

 Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται γενική αναφορά στην αποτελεσµατικότητα και στους όρους, 

τεχνική αποτελεσµατικότητα και αποτελεσµατικότητα κατανοµής, που χρησιµοποιούνται 

για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών. Επίσης, γίνεται αναφορά στις 

οικονοµίες και αντιοικονοµίες κλίµακες και τις προσεγγίσεις παραγωγής,  

διαµεσολάβησης και κέρδους.  

 Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις µεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας (παραµετρικά, µη-παραµετρικά µοντέλα) και γίνεται µια πιο 

εκτενής ανάλυση για το µοντέλο της DEA. 

 Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των αποτελεσµάτων του µοντέλου της DEA, ως προς 

την αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων της τράπεζας. Η DEA χρησιµοποιήθηκε 

σε δύο έρευνες (µια για το σύνολο των υποκαταστηµάτων και µια ανά διοικητική 

περιφέρεια) και στη συνέχεια έγινε σύγκριση µεταξύ των δύο.  

 Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο παρατίθενται τα συµπεράσµατα της συγκεκριµένης µελέτης.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

2.1 Ιστορική εξέλιξη του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος 

2.1.1 Ιστορική αναδροµή 

 Η πρώτη προσπάθεια τραπεζικής ανάπτυξης έγινε µε την ίδρυση της Εθνικής 

Χρηµατιστηριακής Τράπεζας. Η τράπεζα αυτή λειτουργούσε ως δανειστικός οργανισµός για 

λογαριασµό του κράτους, αλλά µε περιορισµένες δραστηριότητες όσον αφορά τις τραπεζικές 

εργασίες. Όµως λόγω των περιορισµένων τραπεζικών της δραστηριοτήτων και την αποτυχία 

της να εµπνεύσει την αναγκαία εµπιστοσύνη, οδηγήθηκε στη διάλυση το 1834. 

 

 Ουσιαστικά το ελληνικό κράτος αποκτά την πρώτη του τράπεζα µε την ίδρυση της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) το 1841. Με την ίδρυση της ΕΤΕ, που αποτέλεσε την 

αφετηρία για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας, άρχισε ουσιαστικά η λειτουργία του 

ελληνικού  τραπεζικού συστήµατος. Η ΕΤΕ ήταν η µόνη εκδοτική και εµπορική τράπεζα, και 

µάλιστα εµπορική τράπεζα µε πολύ περιορισµένη εµπορική δραστηριότητα. Ουσιαστικά, η 

ΕΤΕ λειτουργούσε ως τράπεζα µικτής µορφής καθώς είχε την αρµοδιότητα εκδοτικής, 

κτηµατικής και αγροτικής τράπεζας. Τα δάνεια της κατευθύνονταν, κυρίως, στη 

χρηµατοδότηση της γεωργικής παραγωγής και χορηγούνταν µε εµπράγµατη ασφάλεια. Η 

ΕΤΕ λειτουργούσε και σαν τράπεζα κράτους, κυρίως για τη διαπραγµάτευση και χορήγηση 

δανείων, ιδίως στην περίοδο που προηγήθηκε της Συνθήκης του Βερολίνου και στην περίοδο 

της έξαρσης του Κρητικού ζητήµατος (1868). Σιγά σιγά η ΕΤΕ διεύρυνε τις εργασίες της για 

να φτάσει το 1900 να διενεργεί όλες τις τραπεζικές συναλλαγές. 

 

 Άλλες τράπεζες που ιδρύθηκαν την εποχή αυτή ήταν η Ιονική µε έδρα την Κέρκυρα 

που ιδρύθηκε το 1839, η προνοµιούχος τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας µε έδρα το Βόλο που 

ιδρύθηκε το 1882 και η τράπεζα Κρήτης που ιδρύθηκε το 1899 µε έδρα τα Χανιά. Και οι 

τρεις τράπεζες είχαν και εκδοτικές αρµοδιότητες που τις ασκούσαν σε περιορισµένη τοπική 

κλίµακα (η Ιονική στα νησιά του Ιονίου, η Ηπειροθεσσαλίας στη Θεσσαλία και η τράπεζα 

Κρήτης στη Κρήτη). Οι τράπεζες αυτές άσκησαν το εκδοτικό τους προνόµιο µέχρι το 1920. 

Μετά το 1920 η Ιονική έµεινε καθαρά εµπορική τράπεζα, η τράπεζα Ηπειροθεσσαλίας 

συγχωνεύτηκε µε την Εθνική το 1920 καθώς και η τράπεζα Κρήτης το 1919. 
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 Εκτός από αυτές τις τρεις τράπεζες, που είχαν εκδοτικές αρµοδιότητες,  ιδρύθηκαν 

και τράπεζες µε εµπορικές δραστηριότητες. Γενικά όµως µέχρι τον πόλεµο του 1897 στον 

τραπεζικό χώρο κυριαρχούσε η ΕΤΕ, καθώς οι υπόλοιπες τράπεζες (περίπου 20 τον αριθµό) 

είχαν τοπικές αρµοδιότητες και από αυτές οι περισσότερες δεν επέζησαν. Μοναδική 

εξαίρεση µπορεί να θεωρηθεί η τράπεζα Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε το 1893 και ανάπτυξε 

µεγάλη δραστηριότητα ως εµπορική τράπεζα µέχρι τη συγχώνευση της µε την Εθνική το 

1953. 

 

 Στην αρχή του 20ού αιώνα το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα επεκτάθηκε και 

βελτιώθηκε αρχικά µε την ίδρυση της Εµπορικής τράπεζας το 1907 και εν συνεχεία µε την 

ίδρυση της Τράπεζας Ανατολής, που συγχωνεύτηκε µε την ΕΤΕ το 1932. Επίσης, κατά τη 

διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου πολέµου ιδρύθηκε και η Τράπεζα Πειραιώς το 1916. Με το 

τέλος του πολέµου αρχίζει µια καινούργια περίοδος ανάπτυξης για το τραπεζικό σύστηµα. 

Παρόλο που µέχρι το 1927 έχει δηµιουργηθεί ένας µεγάλος αριθµός τραπεζών, το τραπεζικό 

σύστηµα δεν παρουσιάζει ουσιαστική ανάπτυξη. Από το 1927 και µετά, λόγω του ότι αρχίζει 

η προσπάθεια για νοµισµατική σταθεροποίηση, το τραπεζικό σύστηµα αρχίζει να κινείται σε 

σωστές βάσεις για την ανάπτυξη του. Στο τέλος του 1927 το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα 

αριθµούσε 45 τράπεζες. 

 

 Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα κατά την διάρκεια της εξέλιξης του παρουσίασε 

αρκετές αδυναµίες. Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, βασική αδυναµία του ελληνικού 

τραπεζικού συστήµατος αποτέλεσε το γεγονός ότι η ΕΤΕ έπαιξε συγχρόνως το ρόλο 

εκδοτικής και εµπορικής τράπεζας και αναλάµβανε όλες σχεδόν τις τραπεζικές εργασίες. 

Εκτός από τον υπερτροφικό ρόλο της ΕΤΕ, έλειπε επίσης και το αναγκαίο νοµοθετικό 

πλαίσιο για τη ρύθµιση και τον έλεγχο της λειτουργίας των τραπεζών. Η κυριότερη όµως 

αδυναµία του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος εκείνη την εποχή, ήταν η έλλειψη 

εξειδίκευσης στους διάφορους τοµείς της τραπεζικής δραστηριότητας. Ακόµα και τα 

ιδρύµατα µε κάποια παραπάνω εξειδίκευση, όπως οι τράπεζες της Αγροτικής και της 

Κτηµατικής πίστης είχαν περιορισµένες δυνατότητες ενώ παράλληλα δεν είχαν την 

απαραίτητη οργάνωση και την οικονοµική επάρκεια. Όλες σχεδόν οι τράπεζες ήταν γενικού 

χαρακτήρα, έκαναν όλες τις τραπεζικές εργασίες αλλά όχι µε την απαραίτητη ποιότητα 

εργασιών. Γι’ αυτό το λόγο η έλλειψη εξειδίκευση στους διάφορους τοµείς της τραπεζικής 

δραστηριότητας οδηγούσε στο υψηλό κόστος των τραπεζικών εργασιών και στη χαµηλή τους 

ποιότητα.    
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 Από το 1927 και µετά αρχίζει η διαφοροποίηση του τραπεζικού συστήµατος καθώς 

αρχίζει ο καταµερισµός των τραπεζικών εργασιών. Επίσηµα το 1927 αποχωρίζεται από την 

ΕΤΕ η κτηµατική πίστη, που την αναλαµβάνει η Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος. 

Το 1928 δηµιουργείται η Τράπεζα της Ελλάδος που ανάλαβε σε αποκλειστικότητα το 

εκδοτικό λειτούργηµα και αποτελεί έκτοτε την Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Η προσπάθεια 

εξειδίκευσης συνεχίστηκε το 1929 µε την ίδρυση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, η 

οποία ανέλαβε τον τοµέα της αγροτικής πίστης τον οποίο απέσπασε από την ΕΤΕ.  

 

 Ουσιαστικά, το τραπεζικό σύστηµα της εποχής στηριζόταν στην ιδιωτική 

πρωτοβουλία και ο κρατικός έλεγχος ήταν σχεδόν ανύπαρκτος, µε ελάχιστες εξαιρέσεις 

κάποιους οργανισµούς όπως: το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και το Ταχυδροµικό 

Ταµιευτήριο. Όµως από τις αλλαγές που σηµειώθηκαν από το 1927 και µετά το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα αρχίζει να διαµορφώνει τη φυσιογνωµία του. Η παραπάνω άποψη 

ενισχύεται από το γεγονός ότι έπαψαν να ιδρύονται νέες τράπεζες (που είχαν τοπικές 

αρµοδιότητες) και ότι άρχισε µια διαδικασία  συγχώνευσης ή απορρόφησης των µεγάλων 

τραπεζών από τις µικρότερες. Το 1927 στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν 45 τράπεζες, το 1938 

αυτός ο αριθµός µειώθηκε στις 31 και το 1945 στις 13. Βέβαια και άλλοι παράγοντες 

συνέβαλαν ώστε να µειωθεί ο αριθµός των τραπεζών την περίοδο 1928-1945 (η παγκόσµια 

κρίση του 1930 είχε σταµατήσει προσωρινά τη λειτουργία των τραπεζών και στα επόµενα 

χρόνια, µέχρι την έναρξη του Β’ Παγκοσµίου πολέµου, η διεθνή οικονοµική συνεργασία 

ανακόπηκε σε µεγάλο βαθµό και αναπτύχθηκε η αντίληψη του οικονοµικού αποµονωτισµού. 

(Μηλιάκος και ∆ρούγκας, 1986) 

 

 Παράλληλα, το 1931 εκδηλώνεται η κρατική µέριµνα για τη νοµοθετική ρύθµιση της 

λειτουργίας των τραπεζών. Με τη νοµοθεσία αυτή καθορίζονται: η κεφαλαιακή συγκρότηση, 

οι περιορισµοί και οι υποχρεώσεις των τραπεζών, επιβάλλεται η αναγκαστική κυκλοφορία 

των τραπεζογραµµατίων, η µονοπωλιακή διαχείριση του χρυσού και του εξωτερικού 

συναλλάγµατος από την Τράπεζα της Ελλάδος, ο έλεγχος των εισαγωγών – εξαγωγών και 

άλλες συναφείς ρυθµίσεις. (Οικονόµου, 1992)   

 

 Παρά την αξιόλογη ανάπτυξη που είχε το τραπεζικό σύστηµα την περίοδο 1927-

1945, ουσιαστικά από το 1946 και µετά το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αρχίζει να αποκτά 

την σύγχρονη µορφή του. Αρχίζουν να δηµιουργούνται περισσότεροι εξειδικευµένοι 

οργανισµοί µε κρατικά ή ιδιωτικά συµφέροντα. Έτσι, το 1946 δηµιουργείται ο Οργανισµός 
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Τουριστικής Πίστης, το 1954 δηµιουργείται ο Οργανισµός Χρηµατοδοτήσεων Οικονοµικής 

Ανάπτυξης και το 1960 δηµιουργείται ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. Τα τρία αυτά 

ιδρύµατα συγχωνεύτηκαν εν συνεχεία το 1964 και αποτέλεσαν την Ελληνική Τράπεζα 

Βιοµηχανικής Ανάπτυξης. Ανάλογη πρωτοβουλία αναπτύχθηκε από τις µεγάλες εµπορικές 

τράπεζες µε τη συνεργασία του ξένου τραπεζικού κεφαλαίου. Έτσι, ιδρύθηκε το 1962 η 

Τράπεζα Επενδύσεων από την Εµπορική Τράπεζα και το 1963 η Εθνική Τράπεζα 

Επενδύσεων Βιοµηχανικής Ανάπτυξης από την Εθνική Τράπεζα. Η κρατική παρέµβαση για 

την εποπτεία και την κατεύθυνση των νοµισµατικών και πιστωτικών εξελίξεων εκδηλώθηκε 

κυρίως µε τη σύσταση το 1946 της Νοµισµατικής Επιτροπής. Η Νοµισµατική Επιτροπή 

λειτουργούσε ως σύστηµα ελέγχου µέχρι το 1982 που καταργήθηκε, οπότε οι αρµοδιότητες 

πέρασαν απ’ απευθείας στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 Μετά τη µεταπολίτευση του 1974, το τραπεζικό σύστηµα περνάει σε καινούρια 

στάδιο, καθώς γίνεται πιο ισχυρή η παρουσία του κράτους στο τραπεζικό σύστηµα. Επίσης, 

γίνεται και εγκατάσταση ξένων τραπεζών στη χώρα µας. Σηµαντική παρατήρηση είναι ότι, η 

Εµπορική Τράπεζα που µέχρι εκείνη τη στιγµή ήταν ιδιωτική περνάει στον έλεγχο του 

∆ηµοσίου (1975). Το σύστηµα φτάνει τέλος στη σύγχρονη φάση που την χαρακτηρίζει η 

τάση απελευθέρωσης της τραπεζικής λειτουργίας από τους αυστηρούς διοικητικούς 

περιορισµούς, τους ειδικούς πιστωτικούς κανόνες και τον καθορισµό των επιτοκίων από την 

Τράπεζα της Ελλάδος. Το τραπεζικό µας σύστηµα βρίσκεται τώρα σε φάση εξέλιξης προς 

πλήρη απελευθέρωση και εκσυγχρονισµό µε σκοπό να συνυπάρξουν τα τραπεζικά 

συστήµατα των χωρών – µελών. (Οικονόµου, 1992)      

 

2.1.2 ∆οµή και προβλήµατα στα αρχικά στάδια του τραπεζικού συστήµατος 

 Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα στην αρχική του περίοδο (1930-1975) 

χαρακτηριζόταν από έντονη ολιγοπωλιακή δοµή και ισχυρό κρατικό έλεγχο. Η διάρθρωση 

του συστήµατος ήταν ολιγοπωλιακή γιατί υπήρχαν 3-4 µεγάλες τράπεζες που έλεγχαν το 

µεγαλύτερο µέρος των εµπορικών συναλλαγών, των χορηγήσεων, αλλά και των καταθέσεων 

ενώ οι υπόλοιπες µικρές τράπεζες εξειδικεύονταν σε διάφορους τραπεζικούς τοµείς. Επίσης 

το τραπεζικό σύστηµα στην Ελλάδα ήταν αρκετά συγκεντρωτικό, κυρίως στην περιφέρεια, 

όπου µόνο οι µεγάλες τράπεζες είχαν δίκτυο αλλά και από οικονοµικής πλευράς 

συγκέντρωναν το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας. 
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 Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα  σε σχέση µε το διεθνές τραπεζικό σύστηµα είχε 

πολλές δυσλειτουργίες και αναποτελεσµατικότητες που οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη 

θεσµικού πλαισίου και έλλειψη εφαρµογής των κανόνων του χρηµατοοικονοµικού πλαισίου. 

Λόγω των διαθρωτικών και λειτουργικών αδυναµιών του τραπεζικού συστήµατος αυτό είχε 

σαν αποτέλεσµα να µην δηµιουργούνται ανταγωνιστικές συνθήκες, που αυτό σηµαίνει 

υψηλά επίπεδα συγκεντρωτισµού. Ο βαθµός συγκεντρωτισµού καθορίζει την ύπαρξη ή µη 

µονοπωλιακής κυριαρχίας και εποµένως αποτελεί δείκτη αποδοτικότητας του τραπεζικού 

συστήµατος. 

  

Ο µεγάλος βαθµός συγκεντρωτισµού στη χώρας µας φαινόταν από το πολύ µεγάλο 

ποσοστό των καταθέσεων και χορηγήσεων που αντιστοιχούσε στις δύο µεγάλες εµπορικές 

τράπεζες, της Εθνικής και της Εµπορικής. Από το σύνολο των καταθέσεων που 

συγκεντρώνονταν στις εµπορικές τράπεζες, το ποσοστό αυτό ήταν 80% για την Ελλάδα ενώ 

στις άλλες χώρες της ΕΟΚ ο τραπεζικός συγκεντρωτισµός ήταν κάτω από το 50%. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι οι επιδράσεις της ολιγοπωλιακής δοµής του τραπεζικού συστήµατος 

απαλύνονταν σηµαντικά από το γεγονός ότι ελέγχονταν από το κράτος και από το ότι τα 

επιτόκια καθορίζονταν εξωγενώς και όχι από τις δυνάµεις της αγοράς. Αυτή η έλλειψη 

ανταγωνιστικών συνθηκών είχε αρνητική επίδραση στη δοµή του τραπεζικού συστήµατος, 

στη ανάπτυξης της τεχνολογίας και ιδιαίτερα στην ικανότητα του συστήµατος  να 

προσαρµόζεται στις διαχρονικά µεταβαλλόµενες απαιτήσεις των τραπεζικών αγορών. Αυτό 

είχε σαν αποτέλεσµα το τραπεζικό σύστηµα να µην λειτουργεί σωστά και να υπάρχει 

ανορθολογική κατανοµή των πιστωτικών πόρων. (Μηλιάκος και ∆ρούγκας, 1986) 

  

Ακόµη, σηµαντικό ρόλο έπαιξε και το µέγεθος της οικονοµίας των τελευταίων ετών, που 

δεν επέτρεψε µια ορθολογική προσέγγιση των επιτοκίων και του κόστους χρήµατος. 

Ιδιαίτερα τα προβλήµατα της Ελληνικής Οικονοµίας είναι: 

 Τα δηµόσια ελλείµµατα (εσωτερικό και εξωτερικό χρέος) 

 Ο πληθωρισµός 

 Τα επιτόκια που διατηρούνται υψηλά 

 Η έλλειψη σταθερού φορολογικού συστήµατος 

Όλα αυτά δηµιουργούσαν αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµία, στις παραγωγικές 

επενδύσεις και επακόλουθα και στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.  
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 Κατά συνέπεια στα πρώτα χρόνια του Ελληνικού τραπεζικού συστήµατος ήταν 

επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισµού του τραπεζικού συστήµατος, µε σκοπό να 

αντιµετωπιστεί ο ανταγωνισµός των ξένων τραπεζών και να λυθούν τα όποια προβλήµατα 

εµπόδιζαν την αποδοτική λειτουργία της οικονοµίας. Συνεπώς, οι ατέλειες στην λειτουργία 

των τραπεζών απαιτούσαν προσεκτικές κινήσεις και παρεµβάσεις για την αλλαγή των δοµών 

αλλά και τη βελτίωση του είδους και της ποιότητας της πιστωτικής πολιτικής. 

 

 Η Τράπεζα της Ελλάδος και τα αντίστοιχα υπουργεία βοήθησαν στην εξέλιξη της 

δοµής του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Οι τράπεζες πλέον στο σύνολο τους είναι 

αυτόνοµα διοικητικά και οικονοµικά συγκροτήµατα. Επιπλέον, οι αποφάσεις τους να 

προχωρούν σε νέες δραστηριότητες, νέα τραπεζικά προϊόντα και σε νέους επιχειρηµατικούς 

χώρους, καθιστά τις τράπεζες εφάµιλλες και ανταγωνιστικές των άλλων µεγάλων ξένων 

τραπεζών. Ωστόσο µε τα ανοίγµατα των τραπεζών στους νέους προσανατολισµούς και στα 

νέα τραπεζικά προϊόντα συνεπάγεται: 

 Τη λειτουργία τους µε βάση αντίληψη κέρδους,  

 Την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στον ευρύτερο τραπεζικό χώρο, 

 Την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου και 

 Την απαίτηση επιχειρηµατικής βάσης.  

 

2.1.3 Η απελευθέρωση της αγοράς  

Η έννοια της απελευθέρωσης της αγοράς είχε τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Την άρση κάθε φύσεως περιορισµών στην κίνηση των κεφαλαίων, 

 Την απελευθέρωση των επιτοκίων, καταθέσεων και χορηγήσεων, 

 Την κατάργηση των επιδοτήσεων του επιτοκίου για ορισµένες τραπεζικές 

χρηµατοδοτήσεις, 

 Την κατάργηση των υποχρεώσεων των τραπεζών για επένδυση σε κρατικούς τίτλους, 

 Τον εκσυγχρονισµό του θεσµικού πλαισίου των αγορών χρήµατος και κεφαλαίου και 

 Την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας για τον έλεγχο της 

λειτουργίας των τραπεζών.  

 

Όλα τα παραπάνω συν µια σειρά µέτρων που λήφθηκαν στον χρηµατοπιστωτικό 

χώρο, όπως η καθιέρωση σύγχρονων συστηµάτων πληρωµών, η εποπτεία και ο έλεγχος των 
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πιστωτικών ιδρυµάτων µε σύγχρονους κανόνες κ.λπ., δηµιούργησαν ένα καλύτερο και πιο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις τράπεζες. (Κωστάρας, 2006) 

 

2.2 Τράπεζα της Ελλάδος 

 

 Η κεντρική τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1928 ως ανώνυµη εταιρεία και είναι 

µικτή κρατική και ιδιωτική µε κύριο µέτοχο το κράτος αλλά και ιδιώτες. Οι αρµοδιότητες της 

τράπεζας της Ελλάδος ήταν αυξηµένες µέχρι το 1985 και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στα 

θέµατα της νοµισµατικής, συναλλαγµατικής και οικονοµικής πολιτικής αλλά και του ελέγχου 

σε θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης των τραπεζών, καθώς επίσης και στην έγκριση άδειας 

λειτουργίας των τραπεζών και των καταστηµάτων τους. Οι δραστηριότητες της Τράπεζας της 

Ελλάδος είναι οι εξής: 

 Η έκδοση χαρτονοµισµάτων από το 1928 µέχρι σήµερα. Αυτό αναφέρεται γιατί από το 

1841 µέχρι το 1928 όλες οι τράπεζες είχαν το δικαίωµα να εκδίδουν τα δικά τους 

χαρτονοµίσµατα. 

 Κινεί και παρακολουθεί τους λογαριασµούς του δηµοσίου. Χρησιµοποιείται επίσης από 

τις κυβερνήσεις για την άντληση οικονοµικών πόρων για λογαριασµό του δηµοσίου, 

µέσω των έντοκων γραµµατίων και οµολόγων. Τέλος σε ότι αφορά την έκδοση τίτλων 

του ελληνικού δηµοσίου έχει τον πρώτο λόγο στη διαµόρφωση επιτοκίων. 

 Η διαχείριση των συναλλαγµατικών διαθεσίµων είναι αποκλειστική αρµοδιότητα της 

Τράπεζας της Ελλάδος µε σκοπό την διευκόλυνση του εξωτερικού εµπορίου 

 Η παροχή συµβουλών στην κυβέρνηση σε θέµατα νοµισµατικής πολιτικής. Εδώ θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι από το 1946-1982 η εποπτεία και η άσκηση της νοµισµατικής 

πολιτικής γινόταν από τη Νοµισµατική Επιτροπή. (Μητσιόπουλος, 1997) 

 

Η τράπεζα της Ελλάδος είναι τράπεζα όλων των τραπεζών, γιατί έχει το δικαίωµα να 

εγκρίνει τις άδειες λειτουργίας τους, να ελέγχει και να εποπτεύει τις εργασίες τους, να 

εγκρίνει την επέκταση των δικτύων τους µε νέα υποκαταστήµατα κ.λπ. Στις αρµοδιότητες 

της Τράπεζας της Ελλάδος είναι ο έλεγχος και η εποπτεία όλων των τραπεζών που σήµερα 

αριθµούνται γύρω στις 40 όπου µισές από αυτές είναι ελληνικές και οι υπόλοιπες ξένες.  
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2.3 Εµπορικές τράπεζες και οι εργασίες τους  

 

2.3.1 Γενικά 

Οι εµπορικές τράπεζες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία της χώρας 

αφού επιδρούν τόσο στην εξέλιξη των νοµισµατικών της µεγεθών όσο και στην αναπτυξιακή 

διαδικασία, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου αποτελούν συχνά το µοναδικό 

µηχανισµό συγκέντρωσης αποταµιευτικών πόρων και διανοµή τους στις ελλειµµατικές 

µονάδες. Οι ικανότητες αυτές από την πλευρά των τραπεζών ωθούν τις αρχές στη θέσπιση 

διαφόρων κανονισµών, που σκοπό έχουν να επιτευχθούν επιθυµητοί οικονοµικοί στόχοι. 

Τέτοιοι κανονισµοί αναφέρονται σε απαιτήσεις διακράτησης ρευστών αποθεµάτων από τις 

τράπεζες στην κεφαλαιουχική κατάσταση τους, στην ρευστότητα τους, στα επιτόκια 

καταθέσεων και χορηγήσεων, στη διοχέτευση δανείων σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, 

καθώς και σε άλλα είδη. Οι περιορισµοί αυτοί επιδρούν στις αποφάσεις των τραπεζών και 

στην τελική διαµόρφωση της διάρθρωσης και του µεγέθους των δραστηριοτήτων τους 

(Αλεξάκης και Πετράκης, 1988).  

 

 Οι εµπορικές τράπεζες οργανώνονται σε διάφορες µορφές, ενώ στο τραπεζικό 

ισολογισµό υπάρχουν οι καταθέσεις από πλευράς του παθητικού και τα δάνεια από πλευράς 

του ενεργητικού. Η διάρθρωση του ισολογισµού αποτελεί µια από τις σηµαντικότερες 

αποφάσεις για τις εµπορικές τράπεζες, αφού επηρεάζει το εισόδηµα τους. Ωστόσο, οι 

τράπεζες θα πρέπει να προχωρήσουν σε µια σειρά άλλων σηµαντικών αποφάσεων οι οποίες 

γίνονται δυσκολότερες κάτω από την επίδραση της αβεβαιότητας που επικρατεί στις 

χρηµατοδοτικές αγορές. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι ο κύριος στόχος των εµπορικών 

τραπεζών είναι η µεγιστοποίηση του πλούτου των µετόχων τους, και έχοντας υπόψη τους 

περιορισµούς που επιβάλλονται από τις αρχές, διαµορφώνουν το χαρτοφυλάκιο τους έτσι 

ώστε να τον επιτύχουν.     

 

2.3.2 Εργασίες των τραπεζών 

 Με βάση το στόχο της µεγιστοποίησης του πλούτου από την πλευρά των εµπορικών 

τραπεζών εξετάζονται πιο κάτω συγκεκριµένα θέµατα τραπεζικής διαχείρισης, τα οποία 

περιλαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε: α) την αύξηση των καταθέσεων, β) τη χορήγηση 
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κεφαλαίων, γ) τη διαχείριση της ρευστότητας, δ) την αγορά και πώληση συναλλάγµατος, ε) 

την είσπραξη αξιών δηλαδή εγγράφων που ενσωµατώνουν κάποια απαίτηση.  

 

 Η αύξηση των καταθέσεων και η έλκυση κεφαλαίων είναι οι πιο σηµαντικές εργασίες 

για την λειτουργία των εµπορικών τραπεζών. Αν και οι τράπεζες µπορούν να ελέγχουν το 

επίπεδο των καταθέσεων, το οποίο επηρεάζεται άµεσα από τους νοµισµατικούς και 

δηµοσιονοµικούς κανονισµούς όσο και από το γενικό οικονοµικό κλίµα, µπορούν επίσης να 

αλλάξουν κάποιους παράγοντες που επηρεάζουν άµεσα τον όγκο των καταθέσεων. Τέτοιοι 

παράγοντες µπορεί να είναι το µέγεθος και η φυσική τοποθεσία των τραπεζών, οι υπηρεσίες 

που προσφέρουν στους πελάτες τους και επίσης τις ενέργειες του προσωπικού για να 

προσελκύσει νέους πελάτες. Παράλληλα, πρέπει να αναφέρουµε ότι ένας παράγοντας που 

επηρεάζει τη συγκέντρωση καταθέσεων είναι η δυνατότητα παροχής δανείων από τη µεριά 

της τράπεζας στους πελάτες της. Πολλές φορές η τράπεζα προσφέρει πιστωτικές 

διευκολύνσεις σε επιχειρήσεις που έχουν καταθέσεις στη συγκεκριµένη τράπεζα, µε σκοπό 

να προσφέρουν χορήγηση δανείου σε περίπτωση που υπάρξει ανάγκη από την επιχείρηση 

στο µέλλον (Πρωτοπαπαδάκη, 2004). 

 

 Οι καταθέσεις χωρίζονται σε καταθέσεις όψεως, καταθέσεις ταµιευτηρίου, 

καταθέσεις προθεσµίας, καταθέσεις µε προειδοποίηση, καταθέσεις σε κοινό λογαριασµό και 

καταθέσεις σε εξωτερικό συνάλλαγµα. Αναλυτικά έχουµε για κάθε περίπτωση: 

 Οι καταθέσεις όψεως περιλαµβάνουν τις καταθέσεις που κάνουν συνήθως επιχειρήσεις, 

οι οποίες διενεργούν ταυτόχρονα και αναλήψεις, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις που 

έχουν έναντι τρίτων. Οι καταθέσεις όψεως επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διενεργούν 

σειρά πληρωµών µε την έκδοση επιταγών. Έτσι, από τη µια ο τρεχούµενος λογαριασµός 

πιστώνεται µε τις κάθε είδους πληρωµές που γίνονται για την επιχείρηση, ενώ από την 

άλλη ο ίδιος λογαριασµός χρεώνεται µε τις κάθε είδους πληρωµές που κάνει η ίδια η 

επιχείρηση. Τέλος, οι καταθέσεις όψεως αποτελούν ίσως το πλέον µεταβλητό µέρος  των 

στοιχείων του παθητικού και παράλληλα χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα. 

 Οι καταθέσεις ταµιευτηρίου χρησιµοποιούνται ως µέσο αγοραστικής δύναµης ή ως µέσο 

διακράτησης διαθεσίµων για λόγους ασφάλισης. Βέβαια υπάρχει και σε αυτά κάποιος 

βαθµός αβεβαιότητας. Συνήθως τέτοιες καταθέσεις κάνουν συνήθως τα νοικοκυριά, τα 

οποία λαµβάνουν ως ανταµοιβή τους τους τόκους που είναι για τις καταθέσεις 

ταµιευτηρίου. Επίσης αναφέρουµε ότι καταθέσεις ταµιευτηρίου παρέχουν και µη 

τραπεζικά ιδρύµατα όπως τα ταχυδροµικά ταµιευτήρια. 
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 Οι καταθέσεις προθεσµίας περιλαµβάνουν όλες εκείνες τις καταθέσεις που συµφωνείται 

µεταξύ καταθετών και τραπεζών να παραµείνουν στην τράπεζα για ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα (τρίµηνο, εξάµηνο, χρόνο κλπ.) χωρίς να γίνει καµία ανάληψη. Οι 

καταθέσεις προθεσµίας εξυπηρετούν τις τράπεζες, γιατί έτσι οι τράπεζες διαθέτουν 

ρευστότητα και µπορούν να προγραµµατίσουν καλύτερα τις εργασίες τους και να 

συνάψουν περισσότερα δάνεια. 

 Στις καταθέσεις µε προειδοποίηση για να πραγµατοποιηθεί µια ανάληψη ποσού, που 

είναι κατατεθειµένο, χρειάζεται η τράπεζα να ειδοποιηθεί έγκαιρα ανάλογα µε τη 

συµφωνία που έχει κάνει µε τον πελάτη της (µια βδοµάδα πριν, 15 µέρες, ένα µήνα κλπ.) 

 Στις καταθέσεις σε κοινό λογαριασµό δύο ή περισσότεροι καταθέτες µπορούν να 

χρησιµοποιούν κοινό τραπεζικό λογαριασµό και να αναλαµβάνουν διάφορα ποσά χωρίς 

να είναι απαραίτητη η παρουσία ή η έγγραφη άδεια όλων των δικαιούχων.  

 Καταθέσεις σε εξωτερικό συνάλλαγµα κάνουν ξένοι υπήκοοι ή και κάτοικοι της χώρας 

στην οποία εδρεύει η τράπεζα που πραγµατοποιεί τέτοιου είδους καταθέσεις. Για να 

προσελκυσθούν οι κάτοχοι συναλλάγµατος τα επιτόκια είναι γενικά υψηλά και δεν 

φορολογούνται οι ετησίως πραγµατοποιούµενοι τόκοι. Οι καταθέσεις σε συνάλλαγµα 

αποτελούν βασικότατη πηγή αντλήσεως κεφαλαίων για να πραγµατοποιούν οι τράπεζες 

διεθνής τραπεζικές εργασίες αλλά και για να  πραγµατοποιούν κερδών από τις µεταβολές 

των συναλλαγµατικών ισοτιµιών (Στεριώτης, 1986).  

 

Οι χορηγήσεις δανείων αποτελούν την πρωταρχική λειτουργία των εµπορικών 

τραπεζών και σκοπεύουν στην απόκτηση υψηλής απόδοσης µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 

του κινδύνου, που προέρχεται από την πιστωτική επέκταση. Η κάθε τράπεζα θα πρέπει να 

αποφασίσει για το µέγεθος του χαρτοφυλακίου των δανείων, κάτι που προσδιορίζεται από τις 

ανάγκες της οικονοµίας και την ικανότητα της τράπεζας. Επίσης, θα πρέπει να αποφασίσει 

για τη διανοµή των κεφαλαίων της ανάµεσα στα διάφορα είδη δανείων τα οποία διαφέρουν 

σε διάρκεια και κίνδυνο και επηρεάζονται από το περιβάλλον και τις καταθέσεις των 

δανειζοµένων στη δεδοµένη τράπεζα. Παράλληλα, απαιτείται ανάλυση των αγορών και 

προσοχή από την πλευρά των τραπεζών αφού δεν υπάρχει δευτερογενής αγορά για 

περισσότερα είδη. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το ιστορικό του κάθε πελάτη (όλες οι 

συναλλαγές που έχει µε την τράπεζα), αλλά και οι ατέλειες που επικρατούν στις αγορές και 

δηµιουργούν αβεβαιότητες και κινδύνους (Αλεξάκης και Πετράκης, 1988).  
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Οι όροι ενός δανείου περιλαµβάνουν το επιτόκιο που επιβάλλεται από την τράπεζα, 

το µέγεθος των καταθέσεων που απαιτείται να διατηρεί ο δανειζόµενος σε αυτήν και το 

χρονοδιάγραµµα εξόφλησης και τις εγγυήσεις. Η αναµενόµενη απόδοση ενός δανείου θα 

πρέπει να αποζηµιώνει την τράπεζα από τον κίνδυνο που αναλαµβάνει καθώς και να 

περιλαµβάνει απόδοση από επιπρόσθετες υπηρεσίες που παρέχονται στο δανειζόµενο 

πελάτη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες δεν έχουν την ικανότητα να γνωρίζουν τον 

κίνδυνο που υπάρχει από την χορήγηση ενός δανείου, για το οποίο υπάρχει σίγουρα µια 

αβεβαιότητα. Η τράπεζα για να µειώσει το κίνδυνο από πιθανή απώλεια δανειακών 

κεφαλαίων λαµβάνει µια σειρά από µέτρα: 

 

 Υπάρχουν ειδικευµένες υπηρεσίες που έχουν ως στόχο να συγκεντρώνουν και να 

αξιοποιούν πληροφορίες σχετικά µε τις οικονοµικές ή και τις εξωοικονοµικές 

δραστηριότητες των πελατών τους. 

 Παρέχονται διάφορες εγγυήσεις είτε από άµεσους δανειοδοτούµενους είτε από άλλους 

τρίτους. Τα δάνεια µπορούν να χωριστούν σε «δάνεια µε προσωπική ασφάλεια» και 

«δάνεια µε εµπράγµατη ασφάλεια». 

 Οι τράπεζες επιβλέπουν είτε διακριτικά είτε άµεσα τον τρόπο διάθεσης των δανείων τους 

από τους πελάτες τους (Στεριώτης, 1986). 

Πλην των παραπάνω µέτρων οι τράπεζες έχουν αναπτύξει και λογισµικά 

προγράµµατα που υπολογίζουν σε µορφή ποσοστού το πιστωτικό κίνδυνο που πιθανότατα θα 

υπάρξει από την χορήγηση κάποιου δανείου. Ως δεδοµένα χρησιµοποιούνται όλες οι 

πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί για τους πελάτες της τράπεζας. Μ’ αυτό τον τρόπο οι 

τράπεζες έχουν την ικανότητα να επιλέγουν τους πελάτες (που θα παρέχουν δάνεια) που 

είναι πιο αξιόπιστοι, δηλαδή πιο συνεπής στις υποχρεώσεις απέναντι στη τράπεζα.  

 

 Μια άλλη βασική πολιτική των εµπορικών τραπεζών είναι να εκτιµούν τις ανάγκες 

τους σε ρευστότητα, καθώς και τον τρόπο που θα καλυφθούν οι ανάγκες αυτές. Οι ανάγκες 

αυτές καθορίζονται από τη διαφορά ανάµεσα στις αυξήσεις για παροχές δανείων και στην 

ανάπτυξη των καταθέσεων. Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στην εµπειρία 

του παρελθόντος. Οι τράπεζες θα πρέπει να προβαίνουν στις εκτιµήσεις αυτές αφού η 

συµπεριφορά των δανείων και των καταθέσεων ακολουθούν αντίθετη πορεία σε περιόδους 

υψηλής και χαµηλής οικονοµικής δραστηριότητας.  
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 Η διατήρηση του επιθυµητού επιπέδου ρευστότητας είναι µια δύσκολη διαδικασία 

και απαιτεί συγκεκριµένες διαδικασίες, που συχνά οι τράπεζες δυσκολεύονται να επιτύχουν. 

Μια µέθοδο που εφαρµόζουν αναφέρεται στη διαχείριση των στοιχείων του παθητικού 

(δηλαδή, απόκτηση παθητικού στην αγορά για την κάλυψη της ζήτησης για δάνεια ή των 

αναλήψεων των καταθέσεων). Ωστόσο, µια τέτοια µέθοδος εφαρµόζεται µόνο στις µεγάλες 

τράπεζες, καθώς για τις µικρού και µεσαίου µεγέθους τράπεζες η εφαρµογή της 

συγκεκριµένη µεθόδου θα ήταν αρκετά δαπανηρή. Εποµένως, µια ορθή πολιτική για τις 

τράπεζες απαιτεί η κατάσταση ρευστότητας τους να αποτελείται κυρίως από διαθέσιµα 

υψηλής ποιότητας, µικρής ηµεροµηνίας λήξης, που να είναι δυνατόν να πωληθούν χωρίς να 

υπάρξουν πιθανότητες αντίθετης επίδρασης στους πελάτες της τράπεζας, και που θα µπορούν 

να πωληθούν χωρίς κεφαλαιουχικές απώλειες. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι όταν οι 

εµπορικές τράπεζες αντιµετωπίζουν προβλήµατα ρευστότητας η κεντρική τράπεζα δρα ως 

«τελευταίος τραπεζίτης» για να καλύψει τις ανάγκες των τραπεζών σε ρευστότητα µέσω της 

παροχής δανείων (Πρωτοπαπαδάκη, 2004).    

   

 Εκτός από τις κύριες εργασίες τις τράπεζας µπορούµε να αναφέρουµε και τα 

συµπληρωµατικά τραπεζικά προϊόντα που παρέχονται από την ίδια την τράπεζα. Αυτά τα 

συµπληρωµατικά προϊόντα χωρίζονται σε πέντε οµάδες. Αναλυτικά έχουµε: 

 Η πρώτη οµάδα συµπληρωµατικών προϊόντων είναι τα ασφαλιστικά προϊόντα. 

Παραδοσιακά υπήρχαν διακριτικοί ρόλοι µεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών. 

Όµως η δυναµική επεκτατική προσέγγιση εκατέρωθεν έχει καταργήσει τους διακριτικούς 

ρόλους. Οι τράπεζες προσφέρουν ασφαλιστικά πακέτα και οι ασφαλιστικές εταιρείες 

προσφέρουν τραπεζικά ή χρηµατοοικονοµικά προϊόντα.  

 Η δεύτερη οµάδα συµπληρωµατικών προϊόντων αφορά την παροχή πιστωτικών καρτών 

µε ευρεία εφαρµογή αυτών σε µεγάλα δίκτυα καταστηµάτων αγοράς και καταστηµάτων 

άλλων τραπεζών, αυτόµατης συναλλαγής, ανάληψης και κατάθεσης µετρητών κ.α. 

 Η τρίτη οµάδα αφορά τον συνδυασµό των λογαριασµών καταθέσεων και των υπολοίπων 

κεφαλαίων µε χορήγηση δανείων, προσωπικών, καταναλωτικών, στεγαστικών, 

επιχειρηµατικών µε υπεραναλήψεις κ.α. 

 Η τέταρτη οµάδα αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών σε κάθε είδους συναλλαγής, 

πληρωµής λογαριασµών, µεταφοράς κεφαλαίων από λογαριασµό σε λογαριασµό, 

ενηµέρωση του πελάτη σε τακτικά χρονικά διαστήµατα µε πλήρη στοιχεία κ.α. 

 Τέλος η πέµπτη οµάδα αφορά τη διαχείριση σε µια σειρά χρηµατιστηριακών προϊόντων 

και χρεογράφων, µετοχών, οµολόγων, αµοιβαίων κεφαλαίων, έντοκων γραµµατίων κ.α. 
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Ακόµη αφορά την έµµεση εξυπηρέτηση των πελατών τους µέσω των διαµεσολαβητικών 

εργασιών όπως factoring, forfeiting, leasing, venture capital, joint venture κ.α. 

(Μητσιόπουλος, 1997) 

 

2.4 Περίπτωση εµπορική τράπεζα: Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

 

2.4.1 Προφίλ της τράπεζας 

H Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1929 και λειτούργησε ως ένα 

εξειδικευµένο πιστωτικό ίδρυµα µε σκοπό την υποστήριξη και ανάπτυξη του αγροτικού 

τοµέα στην Ελλάδα, ο οποίος παραµένει και σήµερα ένας από τους βασικούς πυλώνες 

δραστηριοποίησής της µε προσφορά πιστώσεων και εγγυήσεων σε αγρότες και 

συνεταιρισµούς και µε ταχεία διανοµή των κοινοτικών επιδοτήσεων. Σήµερα, ο ρόλος της 

ATE έχει διευρυνθεί µε επέκταση σε όλα τα πεδία τραπεζικών εφαρµογών. Από τις αρχές τις 

δεκαετίας του ’80 η ΑΤΕ εµπλούτισε τις δραστηριότητες της, παρέχοντας ευρύ φάσµα  

χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών τόσο προς τα φυσικά πρόσωπα - πελάτες 

όσο και στις ατοµικές και λοιπές επιχειρήσεις. Το 1991 µετατράπηκε σε Α.E. και το 2000 

πραγµατοποιεί αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και εισάγεται στο Χ.Α.Α. Το 2004 και 2005, µε 

µια γιγαντιαία αύξηση του µετοχικού της κεφαλαίου (Ιούνιος 2005), µε δυναµική πολιτική 

εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της, µε αποτελεσµατική εφαρµογή του νόµου για τα 

Πανωτόκια, µε µετασχηµατισµό της εταιρικής της εικόνας ως ΑΤΕbank, καθώς και µε την 

εισαγωγή της µετοχής της ΑΤΕbank στο δείκτη FTSE/Athex 20 των επιχειρήσεων µεγάλης 

κεφαλαιοποίησης (Νοέµβριος 2005), επιβεβαιώνει τη θέση της ως µία από τις µεγαλύτερες 

τράπεζες στην Ελλάδα. Το 2006, συνεχίζοντας την πολιτική των δύο προηγούµενων ετών, 

επεκτείνει τις δραστηριότητές της στα Βαλκάνια µε την εξαγορά ποσοστού της AIKBanka 

στη Σερβία και της MINDΒank (Ιούλιος 2006) στη Ρουµανία, η οποία µετασχηµατίζεται σε 

ATEbank Romania και επιτυγχάνει την έκδοση άδειας για τραπεζοασφαλιστικές εργασίες.  

  

Το νέο όνοµα και η σύγχρονη εταιρική εικόνα της ΑΤΕbank οριοθετεί συµβολικά και 

ουσιαστικά το πέρασµα της Τράπεζας στη νέα εποχή ως Τράπεζας όλων των Ελλήνων, όλων 

των ηλικιών και όλων των επαγγελµατικών και κοινωνικών κατηγοριών. Με ισχυρή 

κεφαλαιακή δοµή, αυξανόµενη κερδοφορία, µε αποτελεσµατική και σύγχρονη διοίκηση, µε 

διαφάνεια στη λειτουργία της, καθώς και επιχειρησιακή πελατοκεντρική φιλοσοφία, η 
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ΑΤΕbank στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξή της στο ελληνικό και διεθνές οικονοµικό 

περιβάλλον. Η ΑΤΕbank αυτή τη στιγµή διαθέτει το δεύτερο µεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο 

εξυπηρέτησης στην Ελλάδα και το µεγαλύτερο στην Ελληνική Περιφέρεια, προσφέροντας 

έτσι ένα ανταγωνιστικό πακέτο χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και υπηρεσιών σε εταιρίες 

και ιδιώτες. Παράλληλα, επενδύει στο έργο του µετασχηµατισµού των καταστηµάτων της µε 

στόχο την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες της, ώστε να λαµβάνουν 

την πιο συµφέρουσα χρηµατοοικονοµική απόφαση. Τέλος, η ΑΤΕbank µε σταθερό 

ευρωπαϊκό προσανατολισµό είναι επικεφαλής ενός δυναµικού Οµίλου εξειδικευµένων 

χρηµατοοικονοµικών εταιριών, που δραστηριοποιούνται σε ασφάλειες, πιστωτικές κάρτες, 

αµοιβαία κεφάλαια, χρηµατοδοτική µίσθωση, χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

διαχείρισης κεφαλαίων κ.α. Συµπερασµατικά, η ΑΤΕ είναι µια τράπεζα πολλαπλών 

δραστηριοτήτων που διαθέτει ένα εκτενέστατο πανελλαδικό δίκτυο, το οποίο αποτελείται 

από 478 υποκαταστήµατα (112 στο νοµό Αττικής, 33 στο νοµό Θεσσαλονίκης και 333 στην 

υπόλοιπη Ελλάδα) στην Ελλάδα κι ένα στη Γερµανία, 23 Γραφεία, 960 ΑΤΜ και πάνω 6.000 

άτοµα προσωπικό. 

 

2.4.2 Όραµα της τράπεζας  

Η ΑΤΕ είναι µια τράπεζα: 

 Που αξιοποιεί τους ισχυρούς της δεσµούς µε τον αγροτικό χώρο και εξασφαλίζει µ’ αυτό 

τον τρόπο τον κυρίαρχο ρόλο της στην Ελλάδα και την ισχυρή παρουσία της στο διεθνές 

περιβάλλον. 

 Με ανθρώπινο πρόσωπο, που προτιµούν και εµπιστεύονται οι πελάτες της για τον 

επαγγελµατισµό, την ποιότητα υπηρεσιών, το κύρος, την αξιοπιστία, τα ανταγωνιστικά 

της προϊόντα, την εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και το ανταγωνιστικό της κόστος. 

 Που εµπνέει το προσωπικό της και τους παρέχει δίκαιες αµοιβές, συµµετοχή στα 

αποτελέσµατα, συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης, αξιοκρατικό 

κλίµα, αναγνώριση και ευχάριστο περιβάλλον. 

 Που θα εξασφαλίζει υψηλή κερδοφορία για τους µετόχους της, θα δηµιουργεί 

πραγµατικές αξίες και θα συµβάλλει στην οικονοµική ανάπτυξη, την πρόοδο και την 

ευηµερία της κοινωνίας. 
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 Που είναι σύγχρονη και ανθρώπινη για όλους τους Έλληνες, για όλους τους πολίτες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

2.4.3 Οικονοµικές καταστάσεις της τράπεζας 

Στο παρακάτω πίνακα είναι συγκεντρωµένα τα οικονοµικά στοιχεία της Αγροτικής τράπεζας 

για τη περίοδο 2007-2008: 

 

ΑΤΕ 

(ποσά σε εκατ. Ευρώ) 
Περιοδικές οικονοµικές καταστάσεις 

Βασικά µεγέθη ισολογισµού 30η Σεπτεµβρίου 2008 31η ∆εκεµβρίου 2007 

Στοιχεία Ενεργητικού     

Σύνολο Ενεργητικού 26.247,12 23.399,22 

∆άνεια & απαιτήσεις κατά 

πελατών 
17.977,59 16.849,84 

Στοιχεία υποχρεώσεων     

Υποχρεώσεις προς πελάτες 19.829,97 20.713,67 

Ίδια κεφάλαια 1.112,19 1.449,04 

Κατάσταση αποτελεσµάτων 1/01/2008-31/09/2008 1/01/2007-31/09/2007 

Καθαρό έσοδο από τόκους 453,92 437,41 

Καθαρό έσοδο από προµήθειες 47 41,53 

Κέρδη/ζηµίες από 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 
29,19 121,95 

Έσοδα από µερίσµατα 25,43 25,9 

Λοιπά έσοδα 16,93 18,9 

Σύνολο Εσόδων 514,09 401,78 

Προβλέψεις 68,77 61,85 

Αµοιβές & έξοδα προσωπικού 253,13 246,22 
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Γενικά λειτουργικά έξοδα 80,73 68,79 

Αποσβέσεις 18,76 20,92 

Κέρδη προ φόρων 92,7 247,92 

Φόροι 27,06 54,44 

Βασικά κέρδη ανά µετοχή 0,07 0,21 

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

 

Η ΑΤΕ παρουσίασε αύξηση του συνόλου του ενεργητικού της κατά 2.847,9 εκατ. 

Ευρώ (26.247,12 εκ. το 2008 – 23.399,22 εκ. το 2007), αλλά και στα δάνεια και στις 

απαιτήσεις κατά των πελατών της (17.977,59 εκ. το 2008 – 16.849,84 εκ. το 2007). Οι 

υποχρεώσεις προς πελάτες µειώθηκαν (θετικό στοιχείο), αλλά παράλληλα µειώθηκαν τα ίδια 

κεφάλαια της τράπεζας (1.112,19 εκ. το 2008 – 1.449,04 εκ. το 2007), αρνητικό στοιχείο από 

τη στιγµή που οι τράπεζες σκοπεύουν να αυξάνουν χρόνο µε το χρόνο τα ίδια τους κεφάλαια 

ώστε να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους. Επιπλέον, τα συνολικά έσοδα της τράπεζας 

µπορεί να αυξήθηκαν (514,09 εκ. το 2008 – 401,78 εκ. το 2007), αλλά τα κέρδη προ φόρων 

µειώθηκαν αισθητά (92,7 εκ. το 2008 – 247,92 εκ. το 2007), το οποίο θεωρείται φυσιολογικό 

γι’ αυτή τη περίοδο έλαιο οικονοµικής κρίσης σε διεθνές επίπεδο που σαφώς έχει επηρεάσει 

και τις ελληνικές τράπεζες. 

 

2.5 Κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες 

 
 Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούµενη παράγραφο, ο αντικειµενικός στόχος µιας 

τράπεζας είναι να αυξήσει την αξία των µετοχών της µεγιστοποιώντας την εξαρτώµενη από 

τον κίνδυνο απόδοση που απολαµβάνουν οι µέτοχοι. Με αυτή την έννοια η αποδοτικότητα 

και η προστιθέµενη αξία των µετόχων της τράπεζας θα εξαρτηθούν από τη διαχείριση του 

κινδύνου. Η ακατάλληλη διαχείριση του κινδύνου θα µπορούσε να απειλήσει τη 

φερεγγυότητα µιας τράπεζας, όπου η έλλειψη φερεγγυότητας εντοπίζεται στην αρνητική 

καθαρή θέση (δηλαδή µεγαλύτερο παθητικό από ενεργητικό ή αδυναµία να ανταπεξέλθει 

στις υποχρεώσεις της). Ειδικότερα αξίζει να σηµειωθεί ότι τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά 

προϊόντα είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν ώστε να καλύψουν ή να µετριάσουν ορισµένους 

κινδύνους. Ταυτόχρονα όµως, αν χρησιµοποιηθούν κερδοσκοπικά, δηµιουργούν κινδύνους. 

Υπήρξαν διεθνώς αρκετές περιπτώσεις που αφορούσαν τράπεζες και άλλες εταιρίες 
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(Metalgesellschaft στη Γερµανία, Orange County στις ΗΠΑ) που υπέστησαν σοβαρές ζηµιές 

ή και κατέρρευσαν, ως αποτέλεσµα της εκ µέρους τους ανάληψης υπερβολικών κινδύνων 

από παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα, λόγω αδυναµιών των εσωτερικών τους 

συστηµάτων διαχείρισης ελέγχου (Μόσχος και Φραγγέτης, 1997). Παρακάτω 

παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες: 

 

Α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να καταστεί ένα στοιχείο του ενεργητικού (π.χ. 

δάνειο) µη ανακτήσιµο λόγω αδυναµίας του οφειλέτη ή να υπάρξει καθυστέρηση 

αποπληρωµής ενός δανείου. Και στις δύο περιπτώσεις η παρούσα αξία του ενεργητικού 

στοιχείου µειώνεται, υπονοµεύοντας τη φερεγγυότητα της τράπεζας.   

 

Β)Κίνδυνος ρευστότητας και ταµειακός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ουσιαστικά η ανεπάρκεια ρευστότητας από πλευράς 

της τράπεζας για να καλύψει τις λειτουργικές της ανάγκες, δηλαδή την ικανότητα της 

τράπεζας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν καθίστανται ληξιπρόθεσµες. Αυτό το 

πρόβληµα µπορεί να εµφανιστεί λόγω έλλειψης στοιχείων του ενεργητικού µε υψηλή 

ρευστότητα ή γιατί η τράπεζα δεν µπορεί να συγκεντρώσει µετρητά ούτε στη λιανική ούτε 

στη χονδρική αγορά. Από την άλλη, ταµειακός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος να µην µπορεί η 

τράπεζα να χρηµατοδοτεί τις καθηµερινές της λειτουργίες.  

 

Γ) Κίνδυνος διακανονισµών – πληρωµών  

Ο κίνδυνος διακανονισµών ή πληρωµών δηµιουργείται όταν ο ένας συµβαλλόµενος 

σε µια συµφωνία πληρώνει χρήµατα ή παραδίδει περιουσιακά στοιχεία προτού εισπράξει 

χρήµατα ή παραλάβει περιουσιακά στοιχεία. Ένας πιο εξειδικευµένος όρος για τον κίνδυνο 

διακανονισµών είναι ο «κίνδυνος Herstatt», ένας όρος που προήλθε από την οµώνυµη 

γερµανική τράπεζα, η οποία κατέρρευσε το 1974 λόγω µεγάλων ζηµιών από συναλλαγές σε 

συνάλλαγµα. Ο κίνδυνος αυτός είναι πιο έντονος στις διατραπεζικές αγορές γιατί ο όγκος 

των διατραπεζικών πληρωµών είναι ιδιαίτερα υψηλός. Με τόσο µεγάλο όγκο συναλλαγών οι 

τράπεζες συναλλάσουν πόσα πολύ µεγαλύτερα από τα κεφάλαια τους. Εφόσον οι πληρωµές 

είναι διατραπεζικές, ένα πρόβληµα σε µια µόνο τράπεζα µπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές 

αντιδράσεις. 
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Η εκκαθάριση (netting) είναι ένας τρόπος µείωσης του κινδύνου πληρωµών, αφού 

επιτρέπει σε µια τράπεζα να κάνει µια καθαρή πληρωµή στον αντισυµβαλλόµενό της αντί 

πολλές ακαθάριστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα πολύ χαµηλότερο όγκο συναλλαγών, διότι 

λιγότερα χρήµατα κυκλοφορούν στα συστήµατα πληρωµών και διακανονισµών και 

εποµένως χαµηλότερο επίπεδο κινδύνου στο τραπεζικό σύστηµα. Παράλληλα, η κεντρική 

τράπεζα ελέγχει τις διάφορες τράπεζες - υποκαταστήµατα ώστε να µην παρουσιάζουν 

κινδύνους διακανονισµών, µε το να απαιτεί από κάθε τράπεζα να εξοφλήσει τις καθαρές 

υποχρεώσεις της µέχρι µια συγκεκριµένη µέρα. Επίσης, η κεντρική τράπεζα έχει την ευθύνη 

να διασφαλίσει το σύστηµα από τον κίνδυνο αποτυχίας µε το να εφαρµόζει διάφορα µέτρα, 

όπως συµφωνίες για συµµόρφωση µέσα σε συγκεκριµένα όρια έκθεσης σε πιστωτικό 

κίνδυνο, απαίτηση εγγυήσεων, προώθηση νοµοθεσίας που θα κάνει τη διµερή ή πολυµερή 

εκκαθάριση υποχρεωτική και επιβολή κυρώσεων σε τράπεζες που αργούν να έρθουν σε 

επαφή µε την κεντρική τράπεζα κατά τη διάρκεια της ηµέρας.  

 

∆) Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος του επιτοκίου οφείλεται στις διαφορές των επιτοκίων των ευαίσθητων ως 

προς τα επιτόκια στοιχείων του ενεργητικού, του παθητικού αλλά και στοιχείων εκτός 

ισολογισµού, τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς την περίοδο λήξης τους. Μια µη 

αναµενόµενη κίνηση των επιτοκίων µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά την αποδοτικότητα µιας 

τράπεζας. Οι τράπεζες µπορεί να είναι ευαίσθητες ως προς τα στοιχεία του ενεργητικού τους, 

δηλαδή τα εξαρτώµενα από επιτόκιο ενεργητικά στοιχεία να ανατιµώνται ή υποτιµόνται πιο 

γρήγορα από τα αντίστοιχα στοιχεία του παθητικού, ή ευαίσθητες ως προς τα στοιχεία του 

παθητικού, όπου συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι µεταβολές 

αυτές στο επιτόκιο επιδρούν αρνητικά στα καθαρά έσοδα της τράπεζας και εποµένως θέτουν 

την τράπεζα σε κίνδυνο.  

 

Ε) Κίνδυνο τιµής 

Οι τράπεζες αντιµετωπίζουν κίνδυνο τιµής σε τίτλους, που διαπραγµατεύονται σε 

θεσµοθετηµένες αγορές. Η αξία κάθε τίτλου είναι µια συνάρτηση τιµής, τοκοµερίδιου, 

συχνότητας τοκοµεριδίου, χρόνου, επιτοκίου και άλλων παραγόντων. Αν µια τράπεζα 

κατέχει τίτλους (π.χ. µετοχές ή οµόλογα) για λογαριασµό της, τότε είναι εκτεθειµένη σε 

κίνδυνο τιµής, αφού οι τιµές των τίτλων θα είναι ασταθείς. Ο γενικός ή συστηµατικός 

κίνδυνος τιµής οφείλεται σε µεταβολές στις τιµές όλων των τίτλων της αγοράς εξαιτίας π.χ. 

µιας αλλαγής στην οικονοµική πολιτική. Ο µη συστηµατικός ή ειδικός κίνδυνος εµφανίζεται 
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σε περιπτώσεις όπου η τιµή ενός τίτλου µεταβάλλεται µαζί µε άλλους οµοειδείς τίτλους 

εξαιτίας ενός γεγονότος που σχετίζεται µε τον εκδότη του τίτλου. Μια τράπεζα µπορεί να 

είναι εκτεθειµένη σε κίνδυνο τιµής (γενικό ή ειδικό) από χρεωστικά χρεόγραφα, χρεωστικά 

παράγωγα, µετοχές, παράγωγα µετοχών και συναλλαγµατικές συναλλαγές.  

 

Ζ) Συναλλαγµατικός ή νοµισµατικός κίνδυνος  

Εφόσον οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες είναι ευµετάβλητες, κάθε καθαρή 

βραχυπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη ανοιχτή θέση µιας τράπεζας, σε συγκεκριµένο νόµισµα 

την εκθέτει σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Μια τράπεζα µε δραστηριότητες σε παγκόσµιο 

επίπεδο εκτίθεται σε πολλαπλό νοµισµατικό κίνδυνο. Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος οφείλεται 

στις διακυµάνσεις των ισοτιµιών, οι οποίες επηρεάζουν τις θέσεις σε συνάλλαγµα που έχει 

πάρει η τράπεζα, είτε για λογαριασµό της είτε για λογαριασµό των πελατών της.   

 

Η) Κίνδυνος µόχλευσης  

Μόχλευση είναι το χρέος µιας επιχείρησης που εκφράζεται σαν ποσοστό του 

µετοχικού κεφαλαίου ή εναλλακτικά σαν ποσοστό του ποσού του χρέους και του µετοχικού 

κεφαλαίου. Υψηλή µόχλευση υπάρχει όταν το χρέος είναι µεγάλο σε σχέση µε το 

ενεργητικό, δηλαδή τα ξένα κεφάλαια είναι πολύ µεγαλύτερα από τα ίδια κεφάλαια της 

τράπεζας. Οι τράπεζες που παρουσιάζουν ένα µεγάλο βαθµό µόχλευσης µπορεί να 

κινδυνεύουν µε χρεοκοπία εάν ευρεθούν σε αδυναµία πληρωµής των χρεών τους.  

 

Θ) Κίνδυνος ανώτατης αρχής και πολιτικός κίνδυνος  

Με τον όρο κίνδυνος ανώτατης αρχής αναφερόµαστε στην περίπτωση, όπου η 

κυβέρνηση δε θα πληρώσει το χρέος της απέναντι σε κάποια ιδιωτική τράπεζα. Με αυτή την 

έννοια πρόκειται για έναν τύπο πιστωτικού κινδύνου, αλλά µάλλον η τράπεζα δε θα µπορεί 

να εφαρµόσει τις συνηθισµένες µεθόδους για να ανακτήσει τα κεφάλαια της. Πολιτικός 

κίνδυνος είναι ο κίνδυνος πολιτικής παρέµβασης στις λειτουργίες µιας ιδιωτικής τράπεζας. Η 

παρέµβαση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει από επιβολή συγκεκριµένων επιτοκίων και 

κανονισµούς ελέγχου για το συνάλλαγµα µέχρι και κρατικοποίηση µιας τράπεζας.  

 

Ι) Λειτουργικός κίνδυνος 

Λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος εµφάνισης ζηµιών από απάτη ή από έκτακτα έξοδα, 

όπως έξοδα για δικαστικό αγώνα.  
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Κ) Κίνδυνος αγοράς  

Για τις τράπεζες ο κίνδυνος αγοράς εµφανίζεται όταν διαπραγµατεύονται 

χρηµατοοικονοµικούς τίτλους και όταν κατέχουν µετοχές σαν κάποια µορφή ενεχύρου ή σαν 

µέρος της γενικότερης επενδυτικής τους στρατηγικής. Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τη 

µεταβολή στην αποτίµηση της αξίας των τίτλων που αποτελούν µέρος του χαρτοφυλακίου 

της τράπεζας.  

 

Λ) Κίνδυνος από την παγκοσµιοποίηση της λειτουργίας της τράπεζας 

Ο κίνδυνος παγκοσµιοποίησης οφείλεται στη «συνθετότητα» της διαχείρισης που 

συνεπάγεται η δραστηριοποίηση σε µεγάλο αριθµό αγορών. Η έκθεση σε κίνδυνο σε 

παγκόσµιο επίπεδο κάνει τη διαχείριση κινδύνου πιο πολύπλοκη για διαφόρους λόγους. 

Πρώτον, τράπεζες µε καταστήµατα σε άλλες χώρες έχουν µέρος της υποδοµής τους 

εκτεθειµένο σε νοµισµατικό, συναλλαγµατικό και πολιτικό κίνδυνο. ∆εύτερον, η αξιολόγηση 

του πιστωτικού κινδύνου σε ξένες χώρες απαιτεί επιπλέον έρευνα και πληροφορίες. Τρίτον, η 

διατραπεζική αγορά και οι ευρωπαϊκές αγορές είναι ευπρόσβλητες σε µη αναµενόµενα 

χρηµατοοικονοµικά σοκ από πλευράς των «ισχυρών». Τέταρτον, ο κίνδυνος της ανώτατης 

αρχής µπορεί να είναι πιο απειλητικός σε πολυεθνικό επίπεδο, αν οι ανώτατες αρχές σε ξένες 

χώρες αφήνουν πιο συχνά απλήρωτα τα χρέη τους απ’ ότι στη µητρική χώρα της τράπεζας.  

 

2.6 Ανταγωνισµός τραπεζών 

 

 Η απελευθέρωση της αγοράς µαζί µε την τεχνολογική εξέλιξη και τον ανταγωνισµό 

έχουν διαµορφώσει νέες συνθήκες στον τραπεζικό χώρο. Με την απελευθέρωση της αγοράς 

αναπτύσσονται και προσφέρονται τραπεζικά προϊόντα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ο 

ανταγωνισµός να γίνεται οξύτερος στην τραπεζική αγορά και αυτός ο παράγοντας να 

βοηθάει στην εξέλιξη των τραπεζικών ιδρυµάτων αλλά και στη δυναµική εµφάνιση των 

ασφαλιστικών εταιρειών στην τραπεζική αγορά. 

 

 Πλέον η παραδοσιακή τραπεζική αγορά αρχίζει να χάνει τη σπουδαιότητα της για δύο 

λόγους. Πρώτον, τα κέρδη στην παραδοσιακή αγορά αρχίζουν και µειώνονται και δεύτερον, 

έχουν αναπτυχθεί µια σειρά από νέα τραπεζικά προϊόντα στην σύγχρονη τραπεζική αγορά 

που προσελκύουν το ενδιαφέρον των τραπεζών και των πελατών. Με αυτόν τον τρόπο οι 
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τράπεζες µετατρέπονται σε τράπεζες πολλαπλών εργασιών και προσφέρουν κάθε υπηρεσία 

στους πελάτες είτε µέσα από τις ίδιες τις τράπεζες είτε από τις θυγατρικές τους εταιρείες. 

 

 Μια τράπεζα πολλαπλών εργασιών θα ασχολείται µε διάφορες δραστηριότητες όπως 

την πολιτική µεγάλων πελατών (corporate banking), των επενδύσεων (investment banking), 

των τραπεζικών εργασιών (retail banking), των θεσµικών επενδυτών (institutional banking) 

και των εµπορικών συναλλαγών (commercial banking). Η νέα αυτή προσέγγιση και 

εξυπηρέτηση θα έχει επιπτώσεις στον χώρο του δικτύου διανοµής, γιατί απαιτείται αλλαγή 

των σχέσεων µεταξύ τράπεζας και πελάτη. Επίσης, η εξειδίκευση των παρεχοµένων 

υπηρεσιών απαιτεί αλλαγές δοµικών και οργανωτικών λειτουργιών. Απαιτεί ουσιαστικά την 

εφαρµογή των µεθόδων και τεχνικών µάρκετινγκ, καθώς και πλήρη τεχνολογική 

αναδιάρθρωση. 

 

 Ο ανταγωνισµός εποµένως αναγκάζει τις τράπεζες να εκσυγχρονισθούν µε άµεσο 

σκοπό να διατηρήσουν το κοµµάτι της αγοράς που τους αναλογεί ή ακόµα και να το 

επεκτείνουν, ακολουθούµενοι πάντα τους νόµους της αγοράς. Όλα τα παραπάνω µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν αρκεί να γίνουν σηµαντικές και ουσιαστικές αλλαγές στην οργάνωση, 

στην λειτουργία και στους στρατηγικούς στόχους κάθε τράπεζας. 

 

2.7 ∆ιεθνές τραπεζικό σύστηµα 

 

Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια η διεθνής οικονοµία πέρασε από πολλές 

διακυµάνσεις. Αρχικά υπήρξαν υψηλή ρυθµοί ανάπτυξης στη διεθνή οικονοµία, αλλά οι 

πετρελαϊκές κρίσεις του 1973 και του 1975 είχαν ως αποτέλεσµα να αποσταθεροποιηθούν οι 

τιµές των καυσίµων µε συνέπεια να αυξηθεί το εγχώριο δηµόσιο χρέος κάθε χώρας. Επίσης ο 

πληθωρισµός µειώθηκε στις περισσότερες αναπτυγµένες χώρες και παράλληλα οι  

αναπτυσσόµενες χώρες αντιµετώπιζαν πολλά προβλήµατα όπως η αύξηση της ρευστότητας, 

των χορηγήσεων και του συνολικού χρέους µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µεγάλα 

προβλήµατα στο σύνολο του πιστωτικού συστήµατος. 

 

 Όλα τα παραπάνω είχαν µεγάλες επιπτώσεις για την οικονοµία στο 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, που συνεπάγεται αβεβαιότητα στις προβλέψεις που 

αντιµετωπίζουν οι επιχειρήσεις και µη εµπιστοσύνη των επενδυτών και των αποταµιευτών 
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στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Επίσης το κόστος χρήµατος γίνεται πολύ µεγάλο, για το 

λόγο ότι τα επιτόκια αυξάνονται και γίνονται περισσότερα αβέβαια. Λόγω των υψηλών 

επιτοκίων και των συνεχόµενων τεχνολογικών εξελίξεων γίνεται απαραίτητη η συγκέντρωση 

περισσότερων κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις εποµένως, αναζητούν νέες 

µορφές χρηµατοδοτήσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα οι τράπεζες να δηµιουργήσουν µια 

σειρά νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων.  Μ’ αυτά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία οι τράπεζες 

καταφέρνουν να παίξουν διαµεσολαβητικό ρόλο και να µεταβιβάσουν τους κινδύνους στους 

καταθέτες και τους δανειζόµενους. 

 

 Οι τράπεζες αυξάνουν τα εργαλεία προσέλκυσης καταθέσεων µε σκοπό να 

αποκτήσουν αποδοτικότερες µορφές καταθέσεων. Αυτή η στρατηγική είχε σαν αποτέλεσµα 

την αύξηση των αποταµιεύσεων. Η εξέλιξη αυτή και από τις δύο πλευρές των τραπεζών, 

τόσο δηλαδή στην προσπάθεια βελτίωσης των διαδικασιών δανεισµού, όσο και της 

προσέλκυσης των καταθέσεων, οδηγεί το τραπεζικό σύστηµα σε οξύ ανταγωνισµό, ο οποίος 

τις αναγκάζει να εκσυγχρονισθούν. Επίσης, οι τραπεζικές υπηρεσίες εξελίσσονται και όλο 

και νέες τεχνικές εφαρµόζονται ενώ παράλληλα διευρύνεται η τραπεζική αγορά. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι λόγο του ότι παρατηρείται µια ταυτόχρονη αύξηση του εισοδήµατος των 

πολιτών, της εγκληµατικότητας  αλλά και των κινδύνων της κυκλοφορίας του χρήµατος µε 

αποτέλεσµα οι συναλλαγές πλέον να γίνονται ασφαλέστερες και ταχύτερες. 

 

 Η αναζήτηση κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις, µέσω των κεφαλαιαγορών και των 

νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων,  γεννά ελπίδες για νέες εργασίες στις τράπεζες αλλά 

και για ανταγωνισµό µεταξύ τους. Βέβαια αυτές οι νέες εργασίες γίνονται χρόνο µε το χρόνο 

πιο εξειδικευµένες και ανταγωνιστικές. Οι νέες τραπεζικές εργασίες προωθούνται και µέσα 

από άλλους εξειδικευµένους χρηµατοδοτικούς οργανισµούς που δηµιουργούν στις τράπεζες. 

 

 Τα νέα αυτά εργαλεία και τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα αυξάνονται µε γρήγορο 

ρυθµό και αυτά είναι διάφορες µορφές µετοχών, οµολογίες µε κυµαινόµενο επιτόκιο, leasing, 

factoring – forfeiting, venture capital, capital futures, options, swaps κ.α.  Βέβαια µε τη 

χρησιµοποίηση των προϊόντων αυτών αυξάνεται ο διαχειριστικός κίνδυνος αλλά οι τράπεζες 

προσπαθούν να µειώσουν αυτό το κίνδυνο µε νέα εργαλεία, µεθόδους και τεχνικές, όπως το 

hedging που χρησιµοποιείται ως αντιστάθµιση των κινδύνων που προέρχονται από τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, τις διαφορές επιτοκίων, τις µεταβολές των τιµών των πρώτων 
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υλών κ.α. Η χρησιµοποίηση του hedging γίνεται σε συνδυασµό µε τα προθεσµιακά 

συµβόλαια futures, options κ.α.  

 

 Τέλος, αυτό που διαφαίνεται στην τρέχουσα περίοδο είναι η τιτλοποίηση,  δηλαδή η 

επιθυµία και θέληση των δανειζοµένων να πωλούν µέρος των τίτλων τους µέσω της 

κεφαλαιαγοράς (χρησιµοποίηση της χρηµαταγοράς για την πώληση πακέτων τίτλων, κυρίως 

σε τράπεζες και να µετατρέπουν µέρος των δανείων τους σε διαπραγµατεύσιµα αξιόγραφα). 

Την πρωτοπορία στις εξελίξεις αυτές την έχουν οι αγορές των µεγάλων κεφαλαίων, όπως οι 

ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ιαπωνία και µετά ακολουθούν όλες οι µικρότερες αγορές σε παγκόσµια 

βάση.   

 

2.8 Η Σύγχρονη τραπεζική αγορά  

 

Η νέα κατάσταση στην οποία βρίσκεται η τράπεζα της επιβάλλει να αναπτύξει και να 

αξιοποιήσει τις νέες αγορές µε το να προωθήσει νέες δραστηριότητες όπως αµοιβαία 

κεφάλαια, ασφάλειες, διαχείριση χαρτοφυλακίων πελατών, πιστωτικές κάρτες, 

χρηµατοδοτική µίσθωση, προεξόφληση απαιτήσεων (factoring, forfaitng), κεφάλαια παροχής 

επιχειρηµατικού κινδύνου, χρηµατιστηριακές εργασίες hedging, underwriting, εργασίες 

συναλλάγµατος, προθεσµιακά συµβόλαια, στεγαστική πίστη, καταναλωτική πίστη κ.α.  

 

Ο προσανατολισµός των τραπεζών προς τους νέους πελάτες και τις νέες αγορές µε το 

να προσφέρουν νέα τραπεζικά προϊόντα θεωρείται αναγκαίος αν θέλουν οι τράπεζες να 

συµβαδίσουν µε τις απαιτήσεις της εποχής. Έτσι που είναι πλέον διαµορφωµένη η αγορά οι 

τράπεζες είναι υποχρεωµένες να ρισκάρουν και να εισέλθουν σε άγνωστες αγορές που 

απαιτούν νέες δραστηριότητες (προϊόντα - υπηρεσίες) και που πιθανότατα να εµπεριέχουν 

µεγάλο κίνδυνο αλλά και σκληρό ανταγωνισµό. Σ’ αυτή τη περίπτωση, οι τράπεζες πρέπει  

να οργανωθούν διοικητικά µε το καλύτερο δυνατό τρόπο και να βελτιστοποιήσουν την 

συναλλακτική τους ικανότητα. Επίσης, πρέπει να επιλέξουν τον τύπο πελατών που τους 

ενδιαφέρουν και να σχεδιάσουν ανταγωνιστικά ‘πακέτα’ υπηρεσιών µε τα οποία θα 

εξυπηρετήσουν τους ‘µεγάλους’ πελάτες τους. 
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2.9 Το Ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σήµερα   

 

Σ΄ αυτό το κοµµάτι θα περιγράψουµε την εξέλιξη που έχει το ελληνικό τραπεζικό 

σύστηµα τα τελευταία 2 χρόνια (2007-2008). Ουσιαστικά, πρόκειται για δύο διαφορετικές 

περιόδους. Το 2007 ήταν µια περίοδος που το τραπεζικό σύστηµα βρισκόταν σε πλήρη 

άνθηση σε αντίθεση µε το 2008, που προέκυψε η διεθνής οικονοµική κρίση, και προκάλεσε 

πτώση των κερδών αλλά και της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών. Επίσης, στη 

παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουµε και στατιστικά στοιχεία των ελληνικών τραπεζών όσον 

αφορά των αριθµό των ΑΤΜ στην Ελλάδα,  τις συγχωνεύσεις των Ελληνικών τραπεζών την 

περίοδο 1996-2007, το δίκτυο των Ελληνικών τραπεζών που λειτουργούν στο εξωτερικό, τις 

εξαγορές που έχουν κάνει οι Ελληνικές τράπεζες στην Ευρώπη και τη διάρθρωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος (αριθµός τραπεζών, υποκαταστηµάτων και υπαλλήλων). 

 

2.9.1 Κερδοφορία και δείκτες των ελληνικών τραπεζών για το 2007 

Για το 2007, οι ελληνικές εµπορικές τράπεζες, που συνεχίζουν να κατέχουν το 

σηµαντικότερο µερίδιο αγοράς στο ελληνικό πιστωτικό σύστηµα, βελτίωσαν τα βασικά τους 

µεγέθη σε σχέση µε το 2006. Η κερδοφορία των ελληνικών εµπορικών τραπεζών και των 

οµίλων τους διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο για το 2007. Οι εργασίες και ιδίως η 

κερδοφορία των τραπεζικών οµίλων ευνοήθηκαν από την ανοδική φάση του οικονοµικού 

κύκλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

όπου ορισµένες τράπεζες διεύρυναν την παρουσία τους µέσω υποκαταστηµάτων και 

θυγατρικών. Επίσης, σε συνδυασµό µε την πιστωτική επέκταση, θετικά επέδρασε και η 

ελάχιστη έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα υψηλού 

κινδύνου. Στο παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικότερα η κερδοφορία των ελληνικών 

τραπεζών:  
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Αποτελέσµατα χρήσεως ελληνικών εµπορικών τραπεζών & οµίλων 

(2007) 

(% µεταβολή έναντι προηγούµενου έτους) Τράπεζες Όµιλοι 

Λειτουργικά έσοδα 10,9 19,5 

Καθαρά έσοδα από τόκους 10,4 20,9 

Καθαρά έσοδα από µη τοκοφόρες εργασίες 12,4 16,5 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες 11,9 21,5 

Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις 5,1 35,2 

Λοιπά έσοδα 26,9 -9,5 

Λειτουργικά έξοδα 11,8 18,5 

∆απάνες προσωπικού 11,4 17,9 

Αποσβέσεις 7,2 9,8 

Λοιπά έξοδα 13,3 21,5 

Καθαρά έσοδα 10 22,4 

Προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο -15,6 -10,7 

Κέρδη προ φόρων 23,6 36,6 

Φόροι -26,8 -10,5 

Κέρδη µετά από φόρων 46,1 55 

Πηγή: Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος για το 2007 

 

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 23,6% για τις τράπεζες και κατά 36,6% για 

τους τραπεζικούς οµίλους σε σχέση µε το 2006 και ανήλθαν σε 3.650 εκατ. Ευρώ για τις 

τράπεζες και 5.529 εκατ. Ευρώ για τους οµίλους. Θετικά συνέβαλε η ενίσχυση των καθαρών 

εσόδων από τόκους (τράπεζες: 10,4%, όµιλοι: 20,9%) και από προµήθειες (τράπεζες: 11,9%, 

όµιλοι: 21,5%). Αυτές οι δύο κατηγορίες εσόδων αποτελούν περίπου το 86% του συνόλου 

των εσόδων των τραπεζών και οµίλων. Η ταχύτερη αύξηση των εσόδων που παρατηρείται σε 

επίπεδο οµίλων αποδίδεται στο γεγονός ότι ο ρυθµός πιστωτικής επέκτασης στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν υπερδιπλάσιος του αντίστοιχου ρυθµού στην Ελλάδα. 

Ανοδικά κινήθηκαν και οι υπόλοιπες κατηγορίες εσόδων µε αποτέλεσµα την αύξηση των 

λειτουργικών εσόδων κατά 10,9% για τις τράπεζες και 19,5% για τους οµίλους. Αύξηση 

εµφάνισαν και τα λειτουργικά έξοδα (τράπεζες: 11,8%, όµιλοι: 18,5%) καθώς επηρεάστηκαν 
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από τη σηµαντική διεύρυνση των δραστηριοτήτων των τραπεζών στο εξωτερικό. Οι 

προβλέψεις για τον πιστωτικό κίνδυνο εµφάνισαν σηµαντική µείωση κατά 15,6% για τις 

τράπεζες, ενώ για τους οµίλους µειώθηκε κατά 10,7% και διαµορφώθηκαν στο 0,47%, 

ποσοστό το οποίο εξακολουθεί να είναι υψηλότερο απ’ ότι στους µεσαίους µεγέθους 

τραπεζικούς οµίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υψηλότερο ποσοστό στην Ελλάδα 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα να εµφανιστούν ζηµιές 

για τους τραπεζικούς οµίλους. Γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαία η επιπλέον µείωση του 

ποσοστού των καθυστερήσεων, µε την υιοθέτηση αυστηρότερων κριτηρίων χρηµατοδότησης 

και την αποτελεσµατικότερη συσχέτιση των προβλέψεων µε τους κινδύνους. Οι προβλέψεις 

ως ποσοστό των λειτουργικών εσόδων εµφανίζουν το 2007 µείωση κατά 4% σε σχέση µε το 

2006 (τράπεζες: 12,6%, όµιλοι: 10,6%). Παράλληλα, η ποιότητα του χαρτοφυλακίου των 

ελληνικών τραπεζών βελτιώθηκε, καθώς ο λόγος των δανείων σε καθυστέρηση 

(καταναλωτικά, στεγαστικά, επιχειρηµατικά) προς το σύνολο των δανείων µειώθηκε σε 4,5% 

για το 2007, σε σχέση µε το 5,4% το 2006.  

 

Τράπεζες Τραπεζικοί όµιλοι 
∆είκτες 

2007 2006 2007 2006 

Αποτελεσµατικότητα 52,90% 52,20% 52,70% 53,10% 

Προβλέψεις ως ποσοστό 

λειτουργικών εσόδων 12,60% 16,60% 10,60% 14,60% 

Καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο 2,50% 2,70% 3% 3% 

Αποδοτικότητα ενεργητικού 1,50% 0,80% 2,10% 1,10% 

Αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων 14,70% 12,80% 17,90% 14,10% 

Πηγή: Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος για το 2007 

 

Οι ανωτέρω εξελίξεις στα λειτουργικά έσοδα και έξοδα οδήγησαν σε µικρές 

µεταβολές του δείκτη αποτελεσµατικότητας (λειτουργικά έξοδα προς λειτουργικά έσοδα), ο 

οποίος αυξήθηκε (επιδεινώθηκε) για τις τράπεζες (2007: 52,9%, 2006: 52,2%), ενώ αντίθετα 

µειώθηκε (βελτιώθηκε) για τους τραπεζικούς οµίλους (2007: 52,7%, 2006: 53,1%), που είναι 

καλύτερο σε σχέση µε τους µεγάλους τραπεζικούς οµίλους της ζώνης του ευρώ (2007: 60%). 

Όσον αφορά τους δείκτες αποδοτικότητας, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (καθαρά έσοδα 
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από τόκους ως ποσοστό του µέσου ενεργητικού) εµφάνισε µικρή µείωση για τις τράπεζες 

(2007: 2,5%, 2006: 2,7%) και παρέµεινε σταθερό στο 3% για τους οµίλους. Η εξέλιξη αυτή 

αντανακλά, για τις τράπεζες, τις αυξηµένες συνθήκες ανταγωνισµού στην εγχώρια αγορά, 

την αυξηµένη χρήση των λογαριασµών προθεσµιακών καταθέσεων από τους πελάτες τους 

και γενικότερα την αύξηση του κόστους άντλησης κεφαλαίων, ενώ για τους οµίλους 

αντανακλά τις δραστηριότητες εξωτερικού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλότερα 

περιθώρια κέρδους, αλλά γενικά εκτιµάται ότι ενέχουν και µεγαλύτερους κινδύνους. Αύξηση 

σηµείωσαν η αποδοτικότητα ενεργητικού και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων για τις 

τράπεζες και τους οµίλους. Το 2007 η αποδοτικότητα ενεργητικού των τραπεζών 

διαµορφώθηκε στο 1,5% (2006: 0,8%) και η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων στο 14,7% 

(2006: 12,8%), ενώ οι αντίστοιχοι δείκτες για τους οµίλους είναι στο 2,1% (2006: 1,1%) και 

στο 17,9% (2006: 14,1%).    

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω µπορεί αυτή η περίοδο (2007) να ήταν µια περίοδος 

άνθησης για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, αλλά παράλληλα η αναταραχή στις διεθνείς 

αγορές χρήµατος και κεφαλαίων, σε συνθήκες σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα και 

εντεινόµενου βαθµού διεθνοποίησης, ανέδειξε τη σηµασία των κινδύνων αγοράς και 

ρευστότητας. Συγκεκριµένα, η αναταραχή που ξεκίνησε από την αγορά στεγαστικών δανείων 

προς νοικοκυριά στις ΗΠΑ µεταδόθηκε πρώτα στις πιστωτικές αγορές και στη συνέχεια στη 

διατραπεζική αγορά. Αυτό είχε ως συνέπεια ο αυξηµένος πιστωτικός κίνδυνος των 

συγκεκριµένων χαρτοφυλακίων στεγαστικών δανείων να εξελιχθεί τελικά σε κίνδυνο αγοράς 

επηρεάζοντας σηµαντικά την αξιοπιστία αποτίµησης των επενδυτικών προϊόντων. Αυτές οι 

εξελίξεις συνέβαλαν µε τη σειρά τους στην αύξηση του κινδύνου ρευστότητας των 

τραπεζών. Ενώ παρατηρήθηκε αύξηση της ζήτησης στη διατραπεζική αγορά, οι αγορές 

χρήµατος εµφάνισαν έλλειψη ρευστότητας, καθώς προκλήθηκαν µεγάλες ζηµιές σε πολλές 

κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων και οι τράπεζες περιόρισαν τα δάνεια τους προς 

αντισυµβαλλόµενα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, η 

περιορισµένη έκθεση τους σε σύνθετα επενδυτικά προϊόντα συνέβαλε ώστε να διατηρηθεί ο 

κίνδυνος αγοράς σε χαµηλό επίπεδο, παρά τις δυσµενείς εξελίξεις στο οικονοµικό 

περιβάλλον. Όµως, ο κίνδυνος ρευστότητας εµφανίζεται αυξηµένος µολονότι οι δείκτες 

ρευστότητας παρέµειναν σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο συνεχιζόµενος υψηλός ρυθµός 

πιστωτικής επέκτασης συνέβαλε στην αύξηση του λόγου των χορηγήσεων προς τις 

καταθέσεις κατά 7% (2007: 112%, 2006: 105%), αν και ο λόγος αυτός παραµένει 

χαµηλότερος από τους τραπεζικούς οµίλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2006: 130%). 
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Παράλληλα, µικρή µείωση εµφάνισαν οι δείκτες ρευστών διαθεσίµων (2007: 23,2%, 2006: 

24%) και ασυµφωνίας ληκτότητας απαιτήσεων / υποχρεώσεων (2007: -2,8%, 2006: 0,7%), 

παραµένοντας ωστόσο σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τα ελάχιστα απαιτούµενα 

όρια του 20% και -20% αντίστοιχα.    

 

2.9.2 Κερδοφορία και δείκτες των ελληνικών τραπεζών για το 2008 

Οι ισχυρές αναταράξεις, που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2007 στις ΗΠΑ και 

µεταδόθηκαν σε όλο τον κόσµο, συνεχίστηκαν και για το 2008. Αυτή τη στιγµή, η παγκόσµια 

οικονοµία βρίσκεται εν µέσω της µεγαλύτερης χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης 

από τη δεκαετία του 1930. Η διεθνής κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά την ελληνική 

οικονοµία, ιδίως την περίοδο µετά το Σεπτέµβριο του 2008, αφότου δηλαδή η κρίση 

επιδεινώθηκε δραµατικά. Ο ρυθµός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, ο οποίος ήταν 

σταθερά υψηλός από το δεύτερο ήµισυ της δεκαετίας του 1990, επιβραδύνθηκε σηµαντικά το 

2008, ενώ το 2009 αναµένεται στασιµότητα της οικονοµικής δραστηριότητας. Όλα τα 

παραπάνω είχαν ως αποτέλεσµα να επηρεάσουν αρνητικά τους παράγοντες (αποδοτικότητα, 

αποτελεσµατικότητα, κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα κτλ) που προσδιορίζουν τη 

σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Οι τράπεζες αντιµετωπίζουν δυσκολίες 

ως προς την άντληση κεφαλαίων από τη διατραπεζική αγορά, και προκειµένου να 

αποκτήσουν ρευστότητα, προσέφεραν υψηλά επιτόκια στις προθεσµιακές καταθέσεις 

(συγκέντρωση περισσότερων πελατών και εποµένως αύξηση κεφαλαίων). Από την άλλη, οι 

τράπεζες αναγκάστηκαν να διατηρήσουν υψηλά τα επιτόκια των δανείων για να 

αντισταθµίσουν έτσι τα υψηλά επιτόκια των προθεσµιακών καταθέσεων. Βέβαια πλην των 

υψηλών επιτοκίων στα δάνεια, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να εφαρµόσουν και αυστηρότερα 

κριτήρια ως προς τη χορήγηση δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έτσι ώστε να 

αποφύγουν πιθανούς κινδύνους ως προς την εξόφληση των δανείων.    
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Αποτελέσµατα χρήσεως ελληνικών εµπορικών τραπεζών & οµίλων 

(2008) 

(% µεταβολή έναντι προηγούµενου έτους) Τράπεζες Όµιλοι 

Λειτουργικά έσοδα -7,7 2,4 

Καθαρά έσοδα από τόκους 7,4 13,2 

Καθαρά έσοδα από µη τοκοφόρες εργασίες -47,9 -17,6 

Καθαρά έσοδα από προµήθειες -3,4 -2,5 

Έσοδα από χρηµατοοικονοµικές πράξεις - -59,3 

Λοιπά έσοδα -15,3 26,4 

Λειτουργικά έξοδα 6,3 9,9 

∆απάνες προσωπικού 4,2 6,5 

∆ιοικητικά έξοδα 11,1 12,9 

Αποσβέσεις 6,5 10,1 

Λοιπά έξοδα -9,5 72,5 

Καθαρά έσοδα -23,4 -5,6 

Προβλέψεις για πιστωτικό κίνδυνο 108,1 113,5 

Κέρδη προ φόρων -72,4 -39,2 

Φόροι -42,3 -23,5 

Κέρδη µετά από φόρων -79,1 -42,8 

Πηγή: Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος για το 2008 

 

Για το 2008, τα µόνα έσοδα που αυξήθηκαν και για τις δύο κατηγορίες ήταν τα 

καθαρά έσοδα από τόκους (τράπεζες: 7,4%, όµιλοι: 13,2%). Αντίθετα, τα καθαρά έσοδα από 

µη τοκοφόρες εργασίες παρουσίασαν την µεγαλύτερη µείωση για τις τράπεζες  (-47,9% ), 

ενώ για τους τραπεζικούς οµίλους, τη µεγαλύτερη µείωση είχαν τα έσοδα από 

χρηµατοοικονοµικές πράξεις (-59,3%). Τα λοιπά έσοδα µειώθηκαν κατά 15,3% για τις 

τράπεζες, ενώ για τους τραπεζικούς οµίλους αυξήθηκαν κατά 26,4%. Τη µικρότερη µείωση 

παρουσίασαν τα καθαρά έσοδα από προµήθειες (τράπεζες: -3,4%, όµιλοι: -2,5%). Οι 

τράπεζες παρουσίασαν µείωση των λειτουργικών τους εσόδων κατά 7,7%, ενώ οι τραπεζικοί 

όµιλοι παρουσίασαν αύξηση κατά 2,4%. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 

6,3% για τις τράπεζες και 9,9% για τους τραπεζικούς οµίλους, που σηµαίνει ουσιαστικά 
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αύξηση των δαπανών προσωπικού (τράπεζες: 4,2%, όµιλοι: 6,5%), των διοικητικών εξόδων 

(τράπεζες: 11,1%, όµιλοι: 12,9%), των αποσβέσεων (τράπεζες: 6,5%, όµιλοι: 10,1%) και των 

λοιπών εξόδων (τράπεζες: -9,5%, όµιλοι: 72,5%).  

 

Από τη στιγµή που τα λειτουργικά έσοδα µειώθηκαν και αντίστοιχα τα λειτουργικά 

έξοδα αυξήθηκαν για τις τράπεζες και τους τραπεζικούς οµίλους, λογικό είναι τα κέρδη των 

δύο κατηγοριών να µειωθούν. Έτσι, τα κέρδη προ φόρων µειώθηκαν κατά -72,4% για τις 

τράπεζες και κατά -39,2% για τους τραπεζικούς οµίλους σε σχέση µε το 2007. Τα κέρδη µετά 

από φόρους των τραπεζικών οµίλων υποχώρησαν σηµαντικά το 2008 (-42,8%) και ανήλθαν 

σε 2,6 δισεκ. Ευρώ, ενώ για τις τράπεζες µειώθηκαν κατά 79,1%. Η µείωση των κερδών (για 

τους τραπεζικούς οµίλους) περιορίζεται σε 34,6% αν ληφθούν υπόψη τα µη 

επαναλαµβανόµενα κέρδη που είχαν καταγραφεί το 2007. Στην υποχώρηση των κερδών 

συνέβαλαν ο υπερδιπλασιασµός των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, το αυξηµένο 

κόστος άντλησης κεφαλαίων και τα µειωµένα κέρδη από χρηµατοοικονοµικές πράξεις και 

από το επενδυτικό κεφάλαιο. Ο λόγος που υπερδιπλασιάστηκαν οι προβλέψεις για πιστωτικό 

κίνδυνο για το 2008  (τράπεζες: 108,1%, όµιλοι: 113,5%) σε σχέση µε το 2007 είναι γιατί, οι 

τράπεζες υιοθέτησαν µια πιο συντηρητική πολιτική προβλέψεων στην οποία συνεκτιµώνται 

όχι µόνο οι δείκτες ποιότητας χαρτοφυλακίου αλλά και οι προοπτικές των οικονοµικών και 

πιστωτικών συνθηκών καθώς και το περιθώριο των ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της µη 

αναµενόµενης ζηµίας.  

 

Τράπεζες Τραπεζικοί όµιλοι 
∆είκτες 

2008 2007 2008 2007 

Αποτελεσµατικότητα 60,90% 52,90% 56,00% 52,70% 

Καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο 
2,20% 2,50% 2,90% 3% 

Αποδοτικότητα ενεργητικού 0,30% 1,50% 1,00% 2,10% 

Αποδοτικότητα ιδίων 

κεφαλαίων 
3,00% 14,70% 10,10% 17,90% 

Πηγή: Έκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζα της Ελλάδος για το 2008 
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Όλες οι παραπάνω εξελίξεις επηρέασαν αναπόφευκτα την αποδοτικότητα 

ενεργητικού (2008: 1%, 2007: 2,1%), την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων (2008: 

10,1%, 2007: 17,9%) και το δείκτη αποτελεσµατικότητας (2008: 56%, 2007: 52,7%). Οριακή 

µόνο ήταν η επιδείνωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου (2008: 2,9%, 2007: 3%). 

Ωστόσο, οι δείκτες για τους ελληνικούς τραπεζικούς οµίλους παρέµειναν σε καλύτερο 

επίπεδο από εκείνους των µεγάλων τραπεζικών οµίλων της ζώνης του ευρώ, οπού η 

επιδείνωση των αντίστοιχων δεικτών ήταν µεγαλύτερη. Όσον αφορά τις προοπτικές για το 

2009, η λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών αναµένεται να επηρεαστεί αρνητικά από την 

επιβράδυνση του ρυθµού πιστωτικής επέκτασης, τον περιορισµό των εσόδων από προµήθειες 

και των λοιπών εσόδων. Επίσης, αρνητική επίδραση στην κερδοφορία θα έχει η αναµενόµενη 

αύξηση των προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένης της καθοδικής φάσης του 

οικονοµικού κύκλου.  

 

Μείωση παρατηρήθηκε και στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (2008: 9,5%, 2007: 

11,2%) και βασικών κεφαλαίων (2008: 7,9%, 2007: 9,2%). Οι δείκτες αυτοί επηρεάστηκαν 

από την καταγραφή ζηµιών αποτίµησης στα ίδια κεφάλαια, την αγορά ιδίων µετοχών από τις 

τράπεζες, την αποµείωση συµµετοχών των ελληνικών τραπεζικών οµίλων λόγω 

συναλλαγµατικών διαφορών, τον υπολογισµό για πρώτη φορά, λόγω της εφαρµογής του 

πλαισίου «Βασιλείας ΙΙ», κεφαλαιακών απαιτήσεων για το λειτουργικό κίνδυνο, αλλά και της 

αύξησης του σταθµισµένου για τον πιστωτικό κίνδυνο ενεργητικού, η οποία υπερκάλυψε τη 

µείωση του σταθµισµένου για τον κίνδυνο αγοράς ενεργητικού. Παρ’ όλα αυτά, ο βαθµός 

µόχλευσης των ελληνικών τραπεζικών οµίλων, αν και αυξήθηκε, παρέµεινε σχετικά χαµηλός 

(2008: 17,6, 2007: 13,2). Επίσης, η κεφαλαιακή επάρκεια παραµένει σε επίπεδο υψηλότερο 

των ελάχιστων απαιτουµένων και αναµένεται ότι θα ενισχυθεί.    

 

Όσον αφορά τους κυριότερους τραπεζικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι ελληνικοί 

τραπεζικοί όµιλοι για το 2008 είναι: 

 H αναµενόµενη επιδείνωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων, 

 Η έκθεση των τραπεζικών οµίλων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 

 Οι επιπτώσεις από τη συνεχιζόµενη στενότητα ρευστότητας σε διεθνές επίπεδο. 

Όσον αφορά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, ο λόγος των δανείων σε 

καθυστέρηση προς το σύνολο των δανείων ανήλθε σε 5% το 2008 από 4,5% το 2007. Η 
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εξέλιξη αυτή οφείλεται αποκλειστικά στη σηµαντική επιδείνωση των σχετικών δεικτών για 

τα δάνεια προς τα νοικοκυριά (στεγαστικά: 2008: 5,3%, 2007: 3,6% - καταναλωτικά: 2008: 

8,2%, 2007: 6%), η οποία αντιστάθµισε την οριακή βελτίωση του λόγου των 

επιχειρηµατικών δανείων σε καθυστέρηση (2008: 4,3%, 2007: 4,6%). Παρά τη αύξηση των 

προβλέψεων για το πιστωτικό κίνδυνο, η αύξηση των καθυστερήσεων είχε ως αποτέλεσµα τη 

µείωση του ποσοστού κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από προβλέψεις (2008: 48,9%, 

2007: 53,4%) και την αύξηση του λόγου των καθαρών καθυστερήσεων προς τα εποπτικά ίδια 

κεφάλαια (2008: 26%, 2007: 16,8%). Όσον αφορά τις δραστηριότητες των ελληνικών 

τραπεζών σε αναπτυσσόµενες ευρωπαϊκές χώρες, παρατηρήθηκε αύξηση του λόγου των 

δανείων σε καθυστέρηση το 2ο εξάµηνο του 2008. Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες 

διατήρησαν αµετάβλητο στο 100% περίπου το ποσοστό κάλυψης των δανείων σε 

καθυστέρηση από προβλέψεις, σχηµατίζοντας σηµαντικές προβλέψεις για τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Πάντως, σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονοµικών συνθηκών στις χώρες αυτές, 

οι ελληνικές τράπεζες θα βρεθούν εκτεθειµένες όχι µόνο σε πιστωτικό αλλά και σε 

συναλλαγµατικό κίνδυνο. Τέλος, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος παρουσίασε 

επιδείνωση, καθώς οι πηγές άντλησης ρευστότητας, τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές 

τραπεζικό σύστηµα, παρέµειναν περιορισµένες. Αναλυτικότερα, ο δείκτης ρευστών 

διαθεσίµων διαµορφώθηκε στο 19% (2007: 23,2%) και ο δείκτης ασυµφωνίας ληκτότητας 

απαιτήσεων / υποχρεώσεων στο -7,3% (2007: -2,8%), έναντι ελαχίστων απαιτούµενων ορίων 

20% και -20% αντίστοιχα.    
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2.9.3 Ανάπτυξη και µεγέθη Ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων 

Στη παράγραφο αυτή θα παρουσιάσουµε τα στατιστικά στοιχεία των ελληνικών 

τραπεζών όσον αφορά των αριθµό των ΑΤΜ στην Ελλάδα,  τις συγχωνεύσεις των 

Ελληνικών τραπεζών την περίοδο 1996-2007, το δίκτυο των Ελληνικών τραπεζών που 

λειτουργούν στο εξωτερικό, τις εξαγορές που έχουν κάνει οι Ελληνικές τράπεζες στην 

Ευρώπη και τη διάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος (αριθµός τραπεζών, 

υποκαταστηµάτων και υπαλλήλων). 

 

Αριθµός ΑΤΜ στην Ελλάδα 

Όσον αφορά το δίκτυο αυτόµατων ταµειολογιστικών µηχανών (ΑΤΜ) έχουµε τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα για τη περίοδο 2007-2008: 

 

∆ίκτυο Αυτοµάτων Ταµειολογιστικών Μηχανών 

(Στοιχεία 31/12/2008) 

Τράπεζες 2007 2008 

Πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα 

την Ελλάδα 
6.653 6.906 

Υποκαταστήµατα αλλοδαπής 413 441 

Συνεταιριστικές τράπεζες 204 228 

Σύνολο 7.270 7.575 

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

 

Το δίκτυο ταµειολογιστικών µηχανών δηµιουργήθηκε για να γίνονται πιο γρήγορες οι 

συναλλαγές των πελατών. Γι’ αυτό το λόγο χρόνο µε το χρόνο παρουσιάζεται µια αύξηση 

των ΑΤΜ (αυτό άλλωστε φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα). Αρχικά για το 2007, από 

7.270 ΑΤΜ που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο τα 6.653 χρησιµοποιούνται από πιστωτικά 

ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα,  δηλαδή γύρω στο 91,5%. Τα υποκαταστήµατα ξένων 

τραπεζών χρησιµοποιούν 413 ΑΤΜ (5,68%) και οι συνεταιριστικές τράπεζες 204 ΑΤΜ 

(2,8%). Γιο το 2008 είχαµε αύξηση των ΑΤΜ κατά 305 (7.270 το 2007 και 7.575 το 2008). 

Αναλυτικότερα, τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα αύξησαν τα ΑΤΜ τους κατά 

253 (6.653 το 2007 και 6.906 το 2008), τα υποκαταστήµατα των ξένων τραπεζών αύξησαν τα 
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ΑΤΜ τους κατά 28 (413 το 2007 και 441 το 2008) και οι συνεταιριστικές τράπεζες αύξησαν 

τα ΑΤΜ τους κατά 24 (204 το 2007 και 228 το 2008). 

 

Επίσης, στο παράρτηµα A µπορούµε να δούµε αναλυτικά όλη την κατανοµή των 

αυτόµατων ταµειολογιστικών µηχανών που λειτουργούν σε όλες τις τράπεζες στην Ελλάδα. 

Στο πίνακα αυτό καταγράφονται όλα τα ΑΤΜ  κάθε πιστωτικού ιδρύµατος σε κάθε µια από 

τις 3 περιφέρειες (νοµός Αττικής, νοµός Θεσσαλονίκης και στην υπόλοιπη χώρα) που 

χωρίζεται η Ελλάδα. Η Αγροτική  τράπεζα που αποτελεί µέρος της έρευνας µας έχει 265 

ΑΤΜ στο νοµό της Αττικής (134 σε καταστήµατα και 131 σε off-site), 63 ΑΤΜ στο νοµό 

Θεσσαλονίκης (37 σε καταστήµατα και 26 σε off-site) και 632 ΑΤΜ στην υπόλοιπη χώρα 

(337 σε καταστήµατα και 295 σε off-site). Εν συνεχεία, θα αναφέρουµε τον αριθµό των 

ΑΤΜ που χρησιµοποιούν µερικές από τις πιο γνωστές τράπεζες στην Ελλάδα κατά φθίνουσα 

σειρά. Από τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα 1.470 ATM έχει η Εθνική, 960 η 

Αγροτική, 859 η Eurobank-Ergasias, 838 η Alpha Bank, 773 η Εµπορική, 719 η Πειραιώς, 

281 η Millenium Bank, 241 η Marfin Egnatia Bank, 198 η Γενική κτλ. Από τα 

υποκαταστήµατα των ξένων τραπεζών 210 ΑΤΜ έχει η Τράπεζα Κύπρου, 190 η CityBank, 

37 η HSBC Bank και 4 η Intensa Sanpaolo. Τέλος, από τους πιστωτικούς οργανισµούς 81 

ΑΤΜ έχει η Παγκρήτια, 46 η Χανίων, 28 η ∆ωδεκανήσου, από 11 η Αχαϊκή και η 

Πελοποννήσου κτλ.  
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Συγχωνεύσεις στην Ελληνική αγορά για την περίοδο 1996-2007

Συγχωνεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελληνική 

αγορά 1996-2007 

Έτος Αγοραστής Συγχωνευθείσα 

1996 ΕFG Εurobank Interbank 

1997 
Εθνική Κτηµατική 

τράπεζα 

Εθνική Στεγαστική 

τράπεζα 

1997 Τράπεζα Πειραιώς 
Ελληνικό δίκτυο Chase 

Manhattan 

1998 
Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος 

Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος 

1998 EFG Eurobank Τράπεζα Κρήτης 

1998 EFG Eurobank Τράπεζα Αθηνών 

1998 Τράπεζα Πειραιώς 
Τράπεζα Μακεδονίας 

Θράκης 

1998 Τράπεζα Πειραιώς Χίος Bank 

1998 Τράπεζα Πειραιώς Credit Lyonnais 

1998 Εγνατία τράπεζα 
Τράπεζα Κεντρικής 

Ελλάδος 

1999 
Alpha τράπεζα 

πίστεως 
Ιονική τράπεζα 

1999 EFG Eurobank Τράπεζα Εργασίας 

1999 Deutsche Bank 
10% της ΕFG 

Eurobank 

1999 Τράπεζα Πειραιώς 
National Westminster 

Bank 

1999 Telesis AXE ∆ωρική τράπεζα 

2000 Credit Agricole 
6,7% της Εµπορικής 

τράπεζας 
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Συγχωνεύσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελληνική 

αγορά 1996-2007 (συνέχεια) 

Έτος Αγοραστής Συγχωνευθείσα 

2000 BCB 50% της Nova Bank 

2001 EFG Eurobank 
Telesis Tράπεζα 

Επενδύσεων 

2002 
Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος 
ΕΤΕΒΑ 

2002 EFG Eurobank Unit Bank 

2002 Τράπεζα Πειραιώς ΕΤΒΑ 

2004 Εµπορική τράπεζα Τράπεζα Επενδύσεων 

2005 Marfin Bank 10% της  Egnatia Bank 

2006-2007 Marfin Popular Bank

Marfin Bank, Εγνατία 

Τράπεζα, Λαϊκή 

Τράπεζα 

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

  

Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται όλες οι συγχωνεύσεις που έγιναν στον 

Ελλαδικό χώρο για την περίοδο 1996-2007. Το 1996, η Eurobank αγόρασε την Interbank και 

συγχωνεύτηκε µαζί της. Το 1997, η Εθνική Κτηµατική τράπεζα αγόρασε την Εθνική 

Στεγαστική τράπεζα, ενώ η τράπεζα Πειραιώς αγόρασε το Ελληνικό δίκτυο Chase 

Manhattan. Το 1998, η Eurobank αγόρασε την τράπεζα Κρήτης και την τράπεζα Αθηνών, η 

τράπεζα Πειραιώς αγόρασε την τράπεζα Μακεδονίας Θράκης, την Χίος Bank και την Credit 

Lyonnais και η Εγνατία τράπεζα αγόρασε την τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος. Το 1999, η 

Alpha τράπεζα Πίστεως αγόρασε την Ιονική τράπεζα, η Eurobank αγόρασε την τράπεζα 

Εργασίας, η Deutsche Bank αγόρασε το 10% της Eurobank, η τράπεζα Πειραιώς αγόρασε 

την National Westminster Bank και η Τelesis AXE αγόρασε την ∆ωρική τράπεζα. Το 2000, η 

Credit Agricole  αγόρασε το 6,7% της Εµπορικής τράπεζας και η BCB αγόρασε το 50% της 

Nova Bank. Το 2001, η Eurobank αγόρασε την Τelesis τράπεζα Επενδύσεων. Το 2002, η 

Εθνική τράπεζα αγόρασε την ΕΤΕΒΑ, η Εurobank αγόρασε την Unit Bank και η τράπεζα 

Πειραιώς αγόρασε την ΕΤΒΑ. Το 2004, η Εµπορική τράπεζα αγόρασε την Τράπεζα 
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Επενδύσεων. Το 2005, η Marfin Bank αγόρασε το 10% της Εgnatia Bank. Τέλος, τη περίοδο 

2006-2007 η Marfin µετονοµάστηκε σε Marfin Popular Bank (ουσιαστικά εξαγόρασε την 

Marfin Bank) και παράλληλα αγόρασε την Εγνατία Τράπεζα και τη Λαική Τράπεζα.   

 

∆ίκτυο Ελληνικών τραπεζών που λειτουργούν στο εξωτερικό 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα καταστήµατα και το προσωπικό που 

διαθέτουν οι ελληνικές εµπορικές τράπεζες σε 7 χώρες (Αίγυπτος, Αλβανία, Βουλγαρία, 

Γερµανία, Κύπρος, Μ. Βρετανία και Πολωνία) του εξωτερικού για την χρονιά 2008:  

 

 Εθνική Alpha Eurobank Eµπορική Πειρ/ως Αγροτική Σύνολο 
Χώρες 

 Κατ Υπ Κατ Υπ Κατ Υπ Κατ Υπ Κατ Υπ Κατ Υπ Κατ Υπ 

Αίγυπτος 7 109                     7 109 

Αλβανία 30 341 42 329                 72 670 

Βουλγαρία     120 994                 120 994 

Γερµανία                     1 13 1 13 

Κύπρος 1 2                     1 2 

Μ.Βρετανία 1 61 1   1 15 1 7 1 166     5 234 

Πολωνία         177 2.392             177 2.392

Σύνολο 39 513 163 1.323 178 2.407 1 7 1 166 1 13 383 4.414

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

 

Για το 2008, στο εξωτερικό υπάρχουν συνολικά 383 υποκαταστήµατα µε 4.414 

απασχολούµενο προσωπικό που ανήκουν στις ελληνικές εµπορικές τράπεζες. 

Αναλυτικότερα, στην Αίγυπτο υπάρχουν 7 υποκαταστήµατα µε 109 άτοµα προσωπικό, το 

οποίο ανήκει στην Εθνική τράπεζα. Στην Αλβανία υπάρχουν συνολικά 72 υποκαταστήµατα 

µε 670 άτοµα προσωπικό (η Εθνική τράπεζα έχει τα 30 υποκαταστήµατα και απασχολεί 341 

υπαλλήλους και η Αlpha Bank έχει τα υπόλοιπα 42 υποκαταστήµατα και απασχολεί 329 

υπαλλήλους). Στη Βουλγαρία υπάρχουν 120 υποκαταστήµατα µε 994 άτοµα προσωπικό, τα 

οποία ανήκουν στην Alpha Bank. Στην Γερµανία υπάρχει 1 υποκατάστηµα µε 13 άτοµα 

προσωπικό και ανήκει στην Αγροτική τράπεζα.  Στην Κύπρο υπάρχει 1 υποκατάστηµα µε 2 

άτοµα προσωπικό, το οποίο ανήκει στην Εθνική τράπεζα. Στην Μ. Βρετανία υπάρχουν 5 

υποκαταστήµατα µε 234 άτοµα προσωπικό (η Εθνική τράπεζα έχει 1 υποκατάστηµα και 
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απασχολεί 61 υπαλλήλους, η Alpha Bank έχει 1 υποκατάστηµα αλλά δεν απασχολεί δικούς 

της υπαλλήλους, η Eurobank έχει 1 υποκατάστηµα και απασχολεί 15 υπαλλήλους, η 

Εµπορική τράπεζα έχει 1 υποκατάστηµα µε 7 άτοµα προσωπικό και τέλος η τράπεζα 

Πειραιώς έχει 1 υποκατάστηµα µε 166 άτοµα προσωπικό). Τέλος στην Πολωνία έχουµε τα 

περισσότερα υποκαταστήµατα ελληνικών εµπορικών τραπεζών στο εξωτερικό, 177 στο 

αριθµό µε συνολικό προσωπικό 2.392 άτοµα και τα οποία ανήκουν στην Εurobank. 

 

Επίσης, από το παραπάνω πίνακα µπορούµε να συµπεράνουµε ποιες από τις 

ελληνικές τράπεζες διαθέτουν τα περισσότερα καταστήµατα και σε ποιες χώρες - αγορές 

δραστηριοποιούνται. Η EFG Eurobank διαθέτει τα περισσότερα καταστήµατα στο εξωτερικό 

(178 καταστήµατα µε 2.407 άτοµα προσωπικό) και δραστηριοποιείται στη Μ. Βρετανία και 

στη Πολωνία και. Η Alpha Bank είναι η 2η τράπεζα µε τα περισσότερα καταστήµατα στο 

εξωτερικό (163 καταστήµατα και 1.323 άτοµα προσωπικό) και δραστηριοποιείται στην 

Αλβανία, στη Βουλγαρία και στη Μ. Βρετανία. Η Εθνική τράπεζα είναι η 3η τράπεζα µε τα 

περισσότερα καταστήµατα (39 καταστήµατα µε 513 άτοµα προσωπικό), αλλά είναι η 

µοναδική ελληνική τράπεζα που έχει επεκταθεί σε 4 χώρες του εξωτερικού (Αίγυπτο, 

Αλβανία, Κύπρο και Μ. Βρετανία). Οι υπόλοιπες τράπεζες διαθέτουν από ένα κατάστηµα 

στο εξωτερικό, η Εµπορική στη Μ. Βρετανία µε 7 άτοµα προσωπικό, η Πειραιώς στη Μ. 

Βρετανία µε 166 άτοµα προσωπικό και η Αγροτική στη Γερµανία µε 13 άτοµα προσωπικό.   

 

Εξαγορες τραπεζών που πραγµατοποιήθηκαν στην Ευρώπη από τις ελληνικές τράπεζες το 2006 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι εξαγορές των ελληνικών τραπεζών σε 

χώρες της Ευρώπης (Τουρκία, Σερβία, Ρουµανία, Βουλγαρία και Ουκρανία) για το 2006: 

 

Εξαγορές τραπεζών που πραγµατοποιήθηκαν στη Νέα Ευρώπη από τις 

Ελληνικές τράπεζες κατά το 2006 

 Τράπεζες Εξαγοράζων
Αριθµός 

καταστηµάτων

Αριθµός 

προσωπικού

Επένδυση 

(δις ευρώ) 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Finansbank 

Εθνική 

τράπεζα της 

Ελλάδος 

275 7376 2,16 
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Tekfenbank 
Eurobank 

EFG 
31 557 0,14 

Alternatif bank Alpha bank 28 660 0,19 

ΣΕΡΒΙΑ 

Vojvodjanska

Εθνική 

τράπεζα της 

Ελλάδος 

175 2406 0,36 

AIK Bank 

Αγροτική 

τράπεζα της 

Ελλάδος 

17 222 0,1 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Mindbank 

Αγροτική 

τράπεζα της 

Ελλάδος 

12 269 0,04 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

DZI 
Eurobank 

EFG 
174 1300 0,16 

OΥΚΡΑΝΙΑ 

Universal Bank 
Eurobank 

EFG 
32 480 0,05 

Σύνολο   744 13270 3,2 

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

 

Συνολικά για το 2006, αγοράστηκαν από τις ελληνικές τράπεζες 744 

υποκαταστήµατα στο εξωτερικό που απασχολούν 13270 υπαλλήλους και το όλο κόστος της 

επένδυσης αυτής ανέρχεται στα 3,2 δις ευρώ. Πιο αναλυτικά, στην Τουρκία η Εθνική 

τράπεζα αγόρασε για 2,16 δις ευρώ την Finansbank, η οποία διέθετε 275 καταστήµατα και 

απασχολούσε 7376 υπαλλήλους (η µεγαλύτερη επένδυση τράπεζας για το 2006), η Eurobank 

αγόρασε για 0,14 δις ευρώ την Tekfenbank, η οποία δίεθετε 31 καταστήµατα και 

απασχολούσε 557 υπαλλήλους, η Alpha Bank αγόρασε για 0,19 δις ευρώ την Alternatif 
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Bank, η οποία διέθετε 28 καταστήµατα και απασχολούσε 660 υπαλλήλους. Στη Σερβία η 

Εθνική τράπεζα αγόρασε για 0,36 δις ευρώ την Vojvodjanska, η οποία έχει 175 καταστήµατα 

και απασχολούσε 2406 υπαλλήλους και η Αγροτική τράπεζα αγόρασε για 0,1 δις ευρώ την 

AIK Bank, η οποία διέθετε 17 καταστήµατα και απασχολούσε 222 υπαλλήλους. Στη 

Ρουµανία η Αγροτική τράπεζα αγόρασε για 0,04 δις ευρώ την MindBank, η οποία διέθετε 12 

καταστήµατα και απασχολούσε 269 υπαλλήλους. Στην Βουλγαρία η Eurobank αγόρασε για 

0,16 δις ευρώ την DZI, η οποία διέθετε 174 καταστήµατα και απασχολούσε 1300 

υπαλλήλους. Τέλος, στην Ουκρανία η Eurobank αγόρασε για 0,05 δις ευρώ την Universal 

Bank, η οποία διέθετε 32 καταστήµατα και απασχολούσε 480 υπαλλήλους 

 

Τραπεζικά υποκαταστήµατα στην Ελλάδα

Σ’ αυτή την ενότητα γίνεται ανάλυση των του αριθµού των τραπεζών, των 

υποκαταστηµάτων και του προσωπικού που υπάρχουν στον Ελλαδικό χώρο για τη περίοδο 

2007-2008. 

Αριθµός τραπεζών, υποκαταστηµάτων και υπαλλήλων (31/12/2008) 

  Τράπεζες 
Υπηρεσιακές 

µονάδες 
Προσωπικό 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Πιστωτικά ιδρύµατα 

µε έδρα την Ελλάδα 
19 19 3.431 3.640 56.773 57.842 

Υποκαταστήµατα 

αλλοδαπής 
27 30 300 327 6.451 6.665 

Ειδικοί πιστωτικοί 

οργανισµοί 
1 1 4 4 436 454 

Συνεταιριστικές 

τράπεζες 
16 16 115 126 1.060 1.204 

Τράπεζα της Ελλάδος     87 65 2.763 2.494 

Σύνολο 63 66 3.937 4.162 67.483 68.659 

Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
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Το 2008 σε σχέση µε το 2007, τα υποκαταστήµατα ξένων τραπεζών αυξήθηκαν κατά 

τρείς (3), ενώ τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα, οι συνεταιρικές τράπεζες και οι 

ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί έµειναν απαράλλακτες (19, 16 και 1 τράπεζες αντίστοιχα). 

Όµως τα υποκαταστήµατα των τραπεζών συνολικά αυξήθηκαν κατά 225, από 3.937 που 

ήταν το 2007 έγιναν 4.162 το 2008. Αναλυτικότερα, τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα την 

Ελλάδα αυξήθηκαν για τη περίοδο 2007-2008 κατά 209 υποκαταστήµατα (3.431 το 2007 και 

3.640 το 2008), τα υποκαταστήµατα των ξένων τραπεζών αυξήθηκαν κατά 27 

υποκαταστήµατα (300 το 2007 και 327 το 2008), οι συνεταιριστικές τράπεζες αυξήθηκαν 

κατά 11 υποκαταστήµατα (115 το 2007 και 126 το 2008). Αντίθετα, τα υποκαταστήµατα της 

Τράπεζας της Ελλάδος µειώθηκαν κατά 22 (87 το 2007 και 65 το 2008). Τέλος, οι ειδικοί 

πιστωτικοί οργανισµοί είχαν 4 υποκαταστήµατα για το 2007 και το 2008. Επίσης, το 

προσωπικό των τραπεζών αυξήθηκε στο τραπεζικό χώρο κατά 1.176 άτοµα, από 67.483 

άτοµα που ήταν το 2007 αυξήθηκαν σε 68.659 άτοµα το 2008. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µε 

έδρα την Ελλάδα αύξησαν το προσωπικό τους κατά 1.069 µέλη (56.773 το 2007 και 57.842 

το 2008), τα υποκαταστήµατα των ξένων τραπεζών αύξησαν το προσωπικό τους κατά 214 

άτοµα (6.451 το 2007 και 6.665 το 2008), οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί αύξησαν το 

προσωπικό τους κατά 18 µέλη (436 το 2007 και 454 το 2008), οι συνεταιριστικές τράπεζες 

αύξησαν το προσωπικό τους κατά 144 µέλη (1.060 το 2007 και 1.204 το 2008). Αντίθετα, η 

Τράπεζα της Ελλάδος µείωσε το προσωπικό της κατά 269 άτοµα (2.763 το 2007 και 2.494 το 

2008).  

 

Αξίζει να αναφερθεί το µεγαλύτερο µερίδιο στον αριθµό των υποκαταστηµάτων 

έχουν τα πιστωτικά ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα (87,46%), µετά είναι τα υποκαταστήµατα 

των ξένων τραπεζών (7,86%), ακολουθούν οι συνεταιριστικές τράπεζες (3,03%), τα 

υποκαταστήµατα της Τράπεζας της Ελλάδος (1,56%) και τέλος οι ειδικοί πιστωτικοί 

οργανισµοί (0,01%). Επίσης, τα περισσότερα µέλη στο προσωπικό έχουν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα µε έδρα την Ελλάδα (λογικό αφού έχουν και τα περισσότερα υποκαταστήµατα 

περίπου 84,24%), µετά είναι τα υποκαταστήµατα των ξένων τραπεζών (9,71%), ακολουθεί η 

Τράπεζα της Ελλάδος (3,63%), µετά οι συνεταιριστικές τράπεζες (1,75%) και τέλος οι 

ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί (0,66%). Όσον αφορά τον αριθµό των τραπεζών οι εµπορικές 

τράπεζες και οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί µαζί µε τις ξένες τράπεζες έχουν τις 

περισσότερες τράπεζες (37,7%) και µετά ακολουθούν οι συνεταιριστικές τράπεζες (26,22%). 

Τέλος, στο παράρτηµα Α παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα υποκαταστήµατα κάθε τράπεζας 
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χωρισµένα σε 3 νοµούς (Αττικής, Θεσσαλονίκης και της υπόλοιπης χώρας). Επίσης 

αναφέρεται και το σύνολο του προσωπικού κάθε τράπεζας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

3.1 Γενικά 

Εξαρχής, σκοπός των τραπεζών ήταν να µπορέσουν να εξυπηρετήσουν και να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πελατών τους, να προσελκύσουν νέους πελάτες µε στόχο να 

διευρύνουν τους επιχειρηµατικούς τους ορίζοντες και τέλος να µπορέσουν µέσω των 

παραπάνω παραγόντων να αυξήσουν τα έσοδα τους. Όµως η είσοδος στην αγορά και άλλων 

τραπεζών είχε ως αποτέλεσµα να αυξηθεί ο ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζικών 

ιδρυµάτων. Οι πελάτες, πλέον, είχαν το δικαίωµα να επιλέξουν εκείνη την τράπεζα που θα 

τους προσέφερε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ζητούσαν στις πιο ευνοϊκές τιµές για 

αυτούς. Οι τράπεζες λόγω του έντονου ανταγωνισµού αναγκάστηκαν να βελτιώσουν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, ενώ παράλληλα προσπαθούν να εισάγουν νέα προϊόντα 

ανάλογα µε τις ανάγκες της αγορά µε άµεσο σκοπό να κερδίσουν νέους πελάτες.  

 

Όλες αυτές οι αλλαγές από πλευράς τραπεζών γίνονται για να µπορέσουν 

ανταπεξέλθουν και να  επιβιώσουν στις απαιτήσεις της αγοράς. Λόγω αυτών των ραγδαίων 

εξελίξεων που παρατηρούνται στο τραπεζικό σύστηµα, έχει εκδηλωθεί µεγάλο ενδιαφέρον 

τόσο από τραπεζικούς όσο και από ακαδηµαϊκούς κύκλους προκειµένου να προσδιοριστούν 

οι παράγοντες εκείνοι που εξασφαλίζουν τη βέλτιστη αποτελεσµατικότητα των τραπεζικών 

ιδρυµάτων. Προς αυτή τη κατεύθυνση έχουν πραγµατοποιηθεί διεθνώς µια σειρά από 

έρευνες και µελέτες, οι οποίες έχουν ως στόχο τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  

 

Οι στόχοι της αξιολόγησης της απόδοσης και οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται 

ποικίλλουν, ανάλογα µε αυτόν που τις αξιολογεί. Μερικοί παρατηρητές µπορεί να 

ενδιαφέρονται για το περιθώριο καθαρού κέρδους της τράπεζας, βασιζόµενοι στις πιθανές 

απώλειες δανείου και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Οι µέτοχοι των τραπεζών 

συνήθως ενδιαφέρονται  για τη µετά-φορολόγηση κερδοφορία ενώ οι καταθέτες εστιάζουν 

στην ασφάλεια και ρευστότητα του ιδρύµατος. Αν και όλοι οι αξιολογητές έχουν 

διαφορετικά κίνητρα, όλοι έχουν το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της απόδοσης. Όλοι οι 

αξιολογητές χρησιµοποιούν την λογιστική και άλλα δεδοµένα για να αξιολογήσουν τη 
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χρηµατοοικονοµική κατάσταση ενός ιδρύµατος σε ένα συγκεκριµένο χρονικό σηµείο. Οι 

οικονοµικές δηλώσεις χρειάζεται να αξιολογηθούν για να καταλάβουµε γιατί µια εταιρεία 

αποδίδει µ’ αυτό τον τρόπο και να προβλέψουµε την πορεία της στο µέλλον (Brigham και 

Ehrhardt, 2002). ∆ιάφορες συµβατικές αναλύσεις µπορούν να γίνουν βάση των πληροφοριών 

από τις οικονοµικές δηλώσεις π.χ. κερδοφορία, ρευστότητα, αποδοτικότητα της διαχείρισης 

στοιχείων ενεργητικού, διαχείριση χρέους, ταµειακές ροές και αγοραστική αξία. (Οberholzer 

και Van der Westhuizen, 2004)  

 

Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας έχει αναπτύξει ένα σηµαντικό πεδίο έρευνας. 

Για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας έχουν παρουσιαστεί διάφορες µεθοδολογίες που 

ουσιαστικά διαφέρουν από τις οικονοµετρικές τεχνικές. Σε αυτές τις µεθοδολογίες (για την 

µέτρηση της αποτελεσµατικότητας) αρχικά ξεκινούν µε το να δηµιουργούν ένα όριο 

αποτελεσµατικότητας σαν µέτρο σύγκρισης επιδόσεων. Ωστόσο υπάρχουν συχνά αποκλίσεις 

όσον αφορά αυτό το όριο αποτελεσµατικότητας. Αυτές οι αποκλίσεις συχνά αναφέρονται ως  

«X-inefficiency». Κάθε µέθοδος έχει τις δικές της δυνατότητες και αδυναµίες. Αλλά κάποιες 

τεχνικές παρουσιάζουν µειονεκτήµατα για τον απλό λόγο ότι οι ερευνητές δεν είναι 

εξοικειωµένοι µε τις τεχνικές αυτές στον τραπεζικό τοµέα. 

 

3.2 Ορισµός και έννοια της αποτελεσµατικότητας 

 

 Καταρχήν η αποτελεσµατικότητα ορίζεται ως προς τη γνωστή οικονοµική αρχή της 

επίτευξης του µεγαλύτερου δυνατού αποτελέσµατος για δεδοµένες υπάρχουσες πρώτες ύλες. 

Ο γενικός τύπος της αποτελεσµατικότητας δίνεται από τη σχέση: 

 

Αποτελεσµατικότητα =   απόδοση / ανάλωση 

 

Συνεπώς, η αποτελεσµατικότητα, γενικά, αναφέρεται στον καθορισµό του  συνδυασµού των 

διαθέσιµων πόρων µιας επιχείρησης (τράπεζα κ.τ.λ.) προς µεγιστοποίηση των 

αποτελεσµάτων της. 

 

 Όλη η έρευνα των αποδόσεων έχει αναλυτικό χαρακτήρα. Αρχικά, επί όλων των 

χαρακτηριστικών της επιχείρησης (εξοπλισµός, υπάλληλοι, κεφάλαιο) και εν συνεχεία 

συνδυαστικά, για την εξασφάλιση του µεγαλύτερου δυνατού κέρδους της επιχείρησης. Για 
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την επαύξηση όµως των αποδόσεων των συγκεκριµένων χαρακτηριστικών, που διαθέτει 

κάθε επιχείρηση, πρέπει να τηρηθούν οι εξής κατά σειρά ενέργειες: 

1. Να προσδιοριστούν των χαρακτηριστικών της επιχείρησης (εξοπλισµός, υπάλληλοι, 

κεφάλαιο), 

2. Να προσδιοριστεί το κατάλληλο µέτρο για τη µέτρηση της απόδοσης των συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών, 

3. Να µετρηθεί η απόδοση που πραγµατοποιήθηκε, 

4. Να συγκριθεί  η απόδοση που πραγµατοποιήθηκε προς ένα πρότυπο που εκφράζει τον 

βαθµό απόδοσης που θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί. (Σαββίδου, Μ.) 

   

3.3 Τα µέτρα µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και η επιλογή των 

προτύπων 

 

 Όπως λέχθηκε και προηγουµένως, τις πραγµατοποιηθείσες αποδόσεις τις 

συγκρίνουµε µε ένα πρότυπο. Στη προκειµένη περίπτωση το πρότυπο είναι το µέτρο µε το 

οποίο µετρούµε µια διακυµαινόµενη ποσότητα που θέλουµε να ελέγξουµε. Η επιτευχθείσα 

ποσότητα συγκρίνεται µε το πρότυπο και η διαφορά (πραγµατική µε πρότυπη απόδοση) σε 

απόλυτους αριθµούς προσδιορίζεται από την αφαίρεση της πραγµατικής απόδοσης από την 

πρότυπη απόδοση, δηλαδή: 

 

Ένδειξη προτύπου – ένδειξη πραγµατικότητας 

 

Αλλιώς, η διαφορά σε ποσοστά µε το πηλίκο να είναι: 

 

Ένδειξη προτύπου – ένδειξη πραγµατικότητας / ένδειξη προτύπου ή 

Ένδειξη απόκλισης ή απόκλισης κόστους / πρότυπη ανάλυση ή πρότυπο κόστους 

 

Τα κριτήρια µε τα οποία καθορίζουµε την πρότυπη αποτελεσµατικότητα, για να την 

συγκρίνουµε µε την πραγµατική, είναι τα εξής: 

 Με βάση τις πραγµατοποιηθείσες αποδόσεις κατά το παρελθόν. Οπότε από τη σύγκριση 

που προκύπτει µε κάποια υπάρχουσα απόδοση, βλέπουµε αν η µεταβολή αυτή είναι 

δυσµενής ή ευνοϊκή. 
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 Με βάση τις κανονικές αποδόσεις, οι οποίες βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο απ’ αυτές 

που επιτεύχθηκαν κατά το παρελθόν, διότι λαµβάνονται µέτρα για την εξουδετέρωση των 

αδυναµιών και λαθών του παρελθόντος. 

 Με βάση τις θεωρητικές αποδόσεις, οι οποίες θα υπήρχαν εάν όλες οι λειτουργίες 

δούλευαν µε ιδεατές ή τέλειες συνθήκες χωρίς σφάλµατα, απώλειες χρόνου ή ανεπαρκείς 

προβλέψεις. 

 Με βάση τις επιστηµονικές προκαθορισµένες αποδόσεις που έχουν προκύψει από 

αναλύσεις στηριζόµενες στην πείρα του παρελθόντος και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα 

µέτρα για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας. (Σαββίδου Μ.) 

 

3.4 Όροι αποτελεσµατικότητας 

 

 Για την έκφραση της αποτελεσµατικότητας (ανεξάρτητα πρότυπης ή 

πραγµατοποιηθείσας) χρησιµοποιούνται 5 όροι:  

1. συντελεστής απόδοσης, 

2. συντελεστής αναλώσεως, 

3. συντελεστής παραγωγικότητας, 

4. συντελεστής οικονοµικότητας και 

5. συντελεστής αποδοτικότητας 

Παρακάτω γίνεται αναφορά στους όρους της αποτελεσµατικότητας. Αναλυτικά οι 

όροι για κάθε ένα έχουµε: 

 

 Απόδοση : Ο όρος απόδοση γενικά σηµαίνει το παραγόµενο έργο (προϊόν) από την 

ανάλωση µιας µονάδας παραγωγικού συντελεστή (πρώτης ύλης). 

 Ανάλωση: Ο όρος ανάλωση γενικά σηµαίνει: α) η ποσότητα παραγωγικού συντελεστή 

που εξαντλήθηκε για να παραχθεί µιας µονάδας έργου ή β) πόση ανάλωση πρώτων υλών 

χρειάζεται για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος. Ο όρος ‘συντελεστής αναλώσεως’ 

χρησιµοποιείται επίσης και για όταν θέλουµε να δηλώσουµε πόση ανάλωση ενέργειας 

έγινε για την παραγωγή µιας µονάδας προϊόντος. 

 Παραγωγικότητα: Με τον όρο παραγωγικότητα εννοούµε την ικανότητα παραγωγής 

κάποιου συντελεστή. Η διαφορά του από τον όρο της απόδοσης είναι ότι είναι 

δυναµικότερος και υποδηλώνει την συστηµατική επιδίωξη και επιθυµία για την αύξηση 

της απόδοσης του αντίστοιχου συντελεστή. Ο όρος παραγωγικότητα χρησιµοποιείται 

55 
 



βασικά για την µέτρηση των αποδόσεων της παραγωγής όσον αφορά τις τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται. Αυτή είναι η τεχνική παραγωγικότητα. Ο ίδιος όρος χρησιµοποιείται 

και για την µέτρηση των αποδόσεων της εκµετάλλευσης, οπότε τότε έχουµε την 

οικονοµική παραγωγικότητα. Τέλος, ο όρος της παραγωγικότητας χρησιµοποιείται και 

για την µέτρηση της παραγωγικότητας όλης της επιχείρησης.  

 Οικονοµικότητα:  Οικονοµικότητα είναι η σχέση των δαπανών προς το έργο που 

παράγεται απ’ αυτές. Με άλλα λόγια είναι η παρακολούθηση του κόστους  µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση του. Ενώ η τεχνική παραγωγικότητα ερευνάται µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των ποσοτικών αναλώσεων των παραγωγικών συντελεστών, η έρευνα 

του κόστους πραγµατοποιείται µε σκοπό την ελαχιστοποίηση των δαπανών για την 

εκτέλεση της παραγωγικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Η τεχνική παραγωγικότητα 

κυριαρχείται από την οικονοµικότητα και επιδιώκεται εφ’ όσον βοηθάει στη µείωση του 

κόστους.  

 Αποδοτικότητα: Όλοι γενικά οι αριθµοδείκτες χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις 

για να αξιολογήσουν κατά πόσο οι διάφορες αποφάσεις που παίρνουν οι επιχειρήσεις 

είναι ορθές. Ουσιαστικά, σε κάθε επιχείρηση συνδυάζονται όλοι οι συντελεστές 

παραγωγής µε σκοπό την πραγµατοποίηση του µέγιστου κέρδους. Η πραγµατοποίηση 

κέρδους από πλευράς της επιχείρησης, µας οδηγεί στο να κάνουµε ανάλυσης της 

αποδοτικότητας της επιχείρησης µε σκοπό να διαπιστωθεί εάν είναι σωστή η συνέχιση 

της περαιτέρω δέσµευσης των ήδη επενδυθέντων κεφαλαίων ή της δέσµευσης νέων 

κεφαλαίων για την επιχείρηση. (Παπαδόπουλος, 1986). Η ανάλυση της αποδοτικότητας 

µας ενηµερώνει για το κέρδος της επιχείρησης και το βαθµό αποτελεσµατικότητας µε τον 

οποίο διοικείται µια επιχείρηση. Η αποδοτικότητα κάθε επιχείρησης είναι το αποτέλεσµα 

ενός µεγάλου αριθµού διοικητικών αποφάσεων, καθώς επίσης και στο επίπεδο των τιµών 

(προϊόντων της επιχείρησης), της διαφήµισης κ.ο.κ. Η σπουδαιότητα της αποδοτικότητας 

έχει οδηγήσει στο να προταθούν πολλά κριτήρια µε τα οποία µπορεί να µετρηθεί η 

επίδοση της επιχείρησης. Κάποια από αυτά τα κριτήρια είναι οι µεταβολές στα έσοδα 

πωλήσεων, οι µεταβολές στα κέρδη ή οι µεταβολές σε διάφορα µέτρα της παραγωγής. 

Όµως θα πρέπει να αναφέρουµε ότι κανένα από αυτά τα µέτρα από µόνο του δεν µπορεί 

να θεωρηθεί ως ένα πλήρες µέτρο για τη µέτρηση της απόδοσης της επιχείρησης. Απ’ την 

άλλη πλευρά η µεταβολή των κερδών µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέτρο 

αποδοτικότητας µόνο όταν συσχετιστεί µε το κεφάλαιο που επενδύθηκε από την 

επιχείρηση (για να παρουσιαστεί αυτή η µεταβολή στα κέρδη).  
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3.5 Όροι µέτρησης της αποτελεσµατικότητα για το τραπεζικό σύστηµα  

 

3.5.1 Γενικά 

 Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων στο τραπεζικό 

σύστηµα αλλά και της ανταγωνιστικότητας που υπάρχει µεταξύ των τραπεζών, κρίνεται 

απαραίτητη η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών, έτσι ώστε να γνωρίζει 

ουσιαστικά η διεύθυνση της τράπεζας αν παίρνονται οι σωστές διοικητικές αποφάσεις. Οι 

τεχνολογικές αλλαγές και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας είναι σηµαντικοί παράγοντες 

της ανάπτυξης της παραγωγής στην οικονοµία. Οι τεχνολογικές αλλαγές ορίζονται ως µια 

µετατόπιση του ορίου της συνάρτησης παραγωγής. Η αποτελεσµατικότητα µπορεί να 

χωριστεί στην τεχνική αποτελεσµατικότητα, την αποτελεσµατικότητα κατανοµής και την 

οικονοµική αποτελεσµατικότητα, που θα αναλυθούν παρακάτω (Shenggen Fan, 1999).  

O Farrell έδωσε µια ‘ώθηση’ στην ανάπτυξη της βιβλιογραφίας για τον εµπειρικό 

υπολογισµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας (Technical Efficiency), της 

αποτελεσµατικότητας κατανοµής (Allocative Efficiency) και της οικονοµικής 

αποτελεσµατικότητας (Economic Efficiency). Το έργο του βοήθησε να γίνει πιο κατανοητή η 

έννοια της αποτελεσµατικότητας. Πρότεινε ότι η αποτελεσµατικότητα µιας επιχείρησης 

ουσιαστικά αποτελείται από τα παρακάτω ‘συστατικά’:  τεχνική (technical), κατανοµή 

(allocative) και οικονοµική (economic) αποτελεσµατικότητα. Η τεχνική αποτελεσµατικότητα 

ορίζεται ως η δυνατότητα να παραχθεί µια συγκεκριµένη ποιότητα προϊόντος (output) µε την 

ελάχιστη ποσότητα εισόδων (inputs) κάτω από µια συγκριµένη τεχνολογία. Η 

αποτελεσµατικότητα κατανοµής αναφέρεται στη δυνατότητα στο να επιλεγεί το βέλτιστο 

συνδυασµό εισόδων για να παραχθεί συγκεκριµένη ποσότητα προϊόντος στο ελάχιστο 

κόστος, µε δεδοµένο τις τιµές των εισόδων.  Η οικονοµική ή η συνολική 

αποτελεσµατικότητα (total efficiency) είναι το προϊόν της τεχνικής και της 

αποτελεσµατικότητας κατανοµής. Αν µια επιχείρηση είναι συγχρόνως τεχνικά 

αποτελεσµατική και είναι αποτελεσµατική από πλευράς κατανοµής, τότε είναι 

αποτελεσµατική συνολικά (overall efficient) (Ogundari K. και S.O.Ojo, 2006). Τεχνική µη - 

αποτελεσµατικότητα (technical inefficiency) έχουµε όταν ένα πραγµατικό ή παρατηρηθέν 

έξοδο (αποτέλεσµα - output) που προέρχεται από ένα µίγµα εισόδων (δεδοµένα – inputs) 

είναι µικρότερο από το µέγιστο πιθανό αποτέλεσµα. Η µη-αποτελεσµατική κατανοµή 

(allocative inefficiency) προκύπτει όταν το µίγµα εισόδων δεν είναι σύµφωνο µε την 

ελαχιστοποίηση  του κόστους (δαπανών) (Shenggen Fan, 1999). 
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Με βάση τη παραδοσιακή µέθοδο, υπολογίζονται η τεχνική αποτελεσµατικότητα, η 

αποτελεσµατικότητα κατανοµής και η οικονοµική αποτελεσµατικότητα, η οποία στηρίζεται 

στην ανάλυση του παρακάτω σχήµατος. Ο συντελεστής L(yA) συµβολίζει την εκροή yA της 

εταιρείας Α. Οι διακεκοµµένες γραµµές παρουσιάζουν το επίπεδο δαπανών για ένα 

συγκεκριµένο συνδυασµό εισροών. Η κλίση των διακεκοµµένων γραµµών είναι ίση µε το 

αρνητικό της αναλογίας των τιµών των εισροών, w (w1,w2). Αν η εταιρεία που παράγει την 

εκροή yA µε βάση το παράγοντα xA, τότε λειτουργεί µη-αποτελεσµατικά. Ενδεχοµένως, θα 

µπορούσε η εταιρεία να παράγει την ίδια εκροή µε τη χρήση της µικρότερης δυνατής 

ποσότητας των εισροών x1 και x2 και να έφτανε στο σηµείο b (θxA είναι ο συνδυασµός των 

εισροών x1,x2 για το σηµείο b), που η εταιρεία θεωρείται τεχνικά αποτελεσµατική 

(Badunenko, Fritsch και Stephan, 2008).     

 
 Η τεχνική αποτελεσµατικότητα υπολογίζεται από τον τύπο:  

ΤΕ (yA,xA) = θ = w (θxA) / wxA

 H οικονοµική αποτελεσµατικότητα ή αποτελεσµατικότητα κόστους υπολογίζεται από 

το δείκτη των ενδεχοµένων ελάχιστων δαπανών προς τις πραγµατικές δαπάνες: 

CE (yA,xA,wA) = wxE / wxA 

 Η αποτελεσµατικότητα κατανοµής δίνεται από τον τύπο: 

ΑΕ = CE / TE = [wxE / wxA] / [w(θxA) / wxA] 
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3.5.2 Τεχνική αποτελεσµατικότητα (technical efficiency) 

∆ύο κρίσιµα ζητήµατα συνδέονται µε τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας: α) 

κατάλληλες προδιαγραφές της ελλοχεύουσας τεχνολογίας σχετικά µε την οποία η 

αποτελεσµατικότητα είναι αξιολογήσιµη και β) ο κατάλληλος προσδιορισµός της  

απόστασης µεταξύ µιας παρατήρησης και της τεχνολογίας αναφοράς. Με βάση την 

παραπάνω παρατήρηση, υπάρχουν τα «ακτινωτά» µέτρα (radial measures) και τα «µη-

ακτινωτά» µέτρα (nonradial measures) για τη µέτρηση της  αποτελεσµατικότητας. Τα 

«ακτινωτά» µέτρα προτάθηκαν από τους Debreu, Farrell και Koopmans, τα οποία (σύµφωνα 

µε τους Debreu και Farrell) χωρίζονται σε µέτρα βασισµένα στις εισροές (input-based) και 

µέτρα βασισµένα στις εκροές (output-based) όσον αφορά την µέτρηση της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας. Τα «µη-ακτινωτά» µέτρα προτάθηκαν από τους Fare, Fare και Lovell 

και Zieschang. Πάντως οι όποιες εµπειρικές µελέτες απορρίπτουν τα «µη-ακτινωτά» 

εναλλακτικά µέτρα για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας. Στόχος ουσιαστικά, κάθε 

µέτρου µέτρηση της αποτελεσµατικότητας είναι να παράγει αξιόπιστα αποτελέσµατα (De 

Borger, Ferrier& Kerstens, 1998).    

 

Ουσιαστικά, η έννοια της τεχνικής αποτελεσµατικότητας είναι βασισµένη στη σχέση 

µεταξύ των εισροών (inputs) και των εκροών (outputs). Η τεχνική αποτελεσµατικότητα είναι 

ουσιαστικά, η ικανότητα µιας επιχείρησης να επιτυγχάνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα 

µε το βέλτιστο συνδυασµό των παραγωγικών συντελεστών µε µια δεδοµένη τεχνολογία. Ο 

παραπάνω ορισµός, σύµφωνα µε τους Debreu (1951) και Farrell (1957) µπορεί να αναλυθεί 

ως εξής: α) Ως την δυνατότητα της οικονοµικής µονάδας να παράγει το µέγιστο δυνατό 

συνδυασµό εκροών για κάθε δεδοµένο συνδυασµό εισροών (output-based), β) Ως την 

ικανότητα της οικονοµικής µονάδας να διατηρεί τους παραγωγικούς της συντελεστές, µε το 

να παράγει δεδοµένες εκροές από τη χρήση του ελάχιστου δυνατού συνδυασµού εισροών 

(input based). Οι δύο αυτοί ορισµοί µας δίνουν δύο δείκτες για την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα. Ο πρώτος ορισµός µας δίνει το δείκτη της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας ως προς τις εκροές και ο δεύτερος ορισµός µας δίνει την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα ως προς τις εισροές. Αυτό που ισχύει και για τους δύο δείκτες είναι ότι, 

όταν είναι ίση µε τη µονάδα, η επιχείρηση επιτυγχάνει απόλυτη τεχνική αποτελεσµατικότητα 

ως προς τις εισροές και τις εκροές αντίστοιχα. Παράλληλα, όσο αυξάνονται οι δύο δείκτες σε 

σχέση µε τη µονάδα τόσο αυξάνεται η τεχνική αποτελεσµατικότητα της επιχείρησης. 

Αντίθετα, ο Koopmans (1951) δίνει έναν άλλο ορισµό για την τεχνική αποτελεσµατικότητα: 
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“ένας παραγωγός είναι τεχνικά αποτελεσµατικός εάν η αύξηση οποιασδήποτε εκροή απαιτεί 

µείωση σε µια ή περισσότερες εκροές ή εάν η µείωση οποιασδήποτε εισροής απαιτεί αύξηση 

σε µια ή περισσότερες εισροές”. 

 

Για τη µέτρηση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας έχουν γίνει πολλές µελέτες για 

διάφορες επιχειρήσεις. Μια απ’ αυτές είναι των Cuesta και Orea το 2002, που µέτρησαν την 

τεχνική αποτελεσµατικότητα Ισπανικών τραπεζών για τη περίοδο 1985-1998. Ουσιαστικά, η 

µελέτη αυτή συνέκρινε την τεχνική αποτελεσµατικότητα των τραπεζών που συγχωνεύτηκαν 

µ’ αυτές που δεν επέλεξαν να συγχωνευτούν. Η µελέτη έδειξε ότι από το 1985 έως το 1989 η 

τεχνική αποτελεσµατικότητα των δύο ειδών τραπεζών (συγχωνευµένων και µη-

συγχωνευµένων) είναι η ίδια.  Για τα επόµενα 5 χρόνια (1990-1995) η αποτελεσµατικότητα 

των συγχωνευµένων τραπεζών µειώνεται συνεχώς, ενώ οι µη-συγχωνευµένες τράπεζες 

µένουν στα ίδια επίπεδα αποτελεσµατικότητα (1985-1989). Από το 1995 έως το 1998, η 

τεχνική αποτελεσµατικότητα των συγχωνευµένων τραπεζών αυξάνεται συνεχώς (χωρίς να 

φτάνει τα επίπεδα αποτελεσµατικότητα των µη-συγχωνευµένων), ενώ παράλληλα 

υποστηρίζεται ότι στα επόµενα χρόνια (από το 1998 και µετά) η τεχνική 

αποτελεσµατικότητα των συγχωνευµένων τραπεζών θα είναι µεγαλύτερη απ’ αυτή των µη-

συγχωνευµένων. Εν ολίγοις, στα πρώτα χρόνια των συγχωνεύσεων οι τράπεζες 

παρουσιάζουν µια µείωση της τεχνικής αποτελεσµατικότητας τους, αλλά µετά το αρχικό 

διάστηµα προσαρµογής, οι τράπεζες γίνονται τεχνικά πιο αποτελεσµατικές απ’ ότι θα ήταν 

αν δεν είχαν προχωρήσει σε συγχώνευση. Ως προς την µέτρηση της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας θα αναφερθούµε παρακάτω και σε άλλες µελέτες, µέσω της 

χρησιµοποίηση του µοντέλου της DEA1 σε τράπεζες και σε υποκαταστήµατα τραπεζών.  

     

3.5.3 Αποτελεσµατικότητα κατανοµής (allocative efficiency) 

Πολλές µελέτες ερεύνησαν την χρησιµότητα και εφαρµογή της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας µέσα από τις βιοµηχανίες. Αντίστοιχα, έρευνες για την χρησιµότητα 

και εφαρµογή της αποτελεσµατικότητας κατανοµής είναι λίγες. Αυτό είναι κάπως παράξενο, 

καθώς η αποτελεσµατικότητα κατανοµής παραδοσιακά ‘προσελκύει’ την προσοχή των 

οικονοµολόγων. Τα ερωτήµατα τα οποία θέτονται από οικονοµολόγους είναι, ποιός είναι ο 

                                                 
1 Είναι μια μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και θα αναφερθούμε 
εκτενέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. Η DEA είναι το μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα μας. 
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βέλτιστος συνδυασµός εισροών ώστε το προϊόν (έξοδο) που θα παραχθεί να έχει το ελάχιστο 

κόστος; Πόσο µπορούν να αυξηθούν τα κέρδη µε το να ανακατανεµηθούν οι πόροι; Σε ποιό 

µέγεθος η πίεση της ανταγωνιστικότητας µειώνει την ετερογένεια την 

αναποτελεσµατικότητας κατανοµής (allocative inefficiency) στις βιοµηχανίες; Μια εταιρεία 

είναι αποτελεσµατική από πλευράς κατανοµής όταν λειτουργεί µε το βέλτιστο συνδυασµό 

των εισροών της (inputs). Αντίστοιχα, µια αγορά θα είναι αποτελεσµατική από πλευράς 

κατανοµής εάν παράγει τα σωστά αγαθά για τους σωστούς ανθρώπους στη σωστή τιµή. 

Εποµένως, αποτελεσµατική αγορά από πλευράς κατανοµής θα είναι η αγορά εκείνη που δεν 

έχει καµία ατέλεια. Η παραδοσιακή προσέγγιση να µετρήσουµε την αποτελεσµατικότητα 

κατανοµής απαιτεί τέτοιες τιµές εισροών που δεν είναι εφικτές στην πραγµατικότητα, 

δηλαδή δεν γίνονται γνωστές οι ακριβής τιµές των εισροών (Own και Zhang, 1995). Αυτό 

εξηγεί γιατί εµπειρικές µελέτες για την αποτελεσµατικότητα κατανοµής εστιάζονται σε 

συγκεκριµένες βιοµηχανίες, ειδικά σε τράπεζες, επειδή οι πληροφορίες για τις τιµές των 

εισροών µπορούν να δοθούν από αυτές τις βιοµηχανίες. (Badunenko, Fritsch και Stephan, 

2008).  

 

Ο λόγος που δεν έχουν γίνει πολλές έρευνες για την αποτελεσµατικότητα κατανοµής 

είναι γιατί, η πολυπλοκότητα της αποσύνθεσης της συνολικής αποτελεσµατικότητας (ΕΕ) 

στα στοιχεία ΤΕ (τεχνική αποτελεσµατικότητα) και ΑΕ (αποτελεσµατικότητα κατανοµής) 

αποτελεί δύσκολο οικονοµετρικό πρόβληµα για την διαµόρφωση των παραµετρικών ορίων. 

Γι’ αυτό, οι ερευνητές προτιµούν είτε να αγνοούν την ΑΕ είτε να επιβάλουν ειδικούς 

περιορισµούς για να τους ενσωµατώσουν σ’ ένα πλαίσιο στοχαστικού ορίου (stochastic 

frontier framework) ή σε µια οποιαδήποτε προσέγγιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί. Το 

µοντέλο που χρησιµοποιήθηκε από τους Brissimis, Delis και Τsionas (2009), σύγκρινε τα 

αποτελέσµατα που είχαν οι Ευρωπαϊκές τράπεζες για τη περίοδο 1996-2003 ως προς τις ΤΕ 

και ΑΕ  σε σχέση µε µοντέλα που ακολουθούν τις συµβατικές µεθόδους (περιλαµβάνουν 

µόνο τον υπολογισµό της ΤΕ) και χρησιµοποιούνταν για τις ίδιες τράπεζες. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι τα µοντέλα, που υπολογίζουν µόνο την ΤΕ, υπερεκτιµούν την 

αποτελεσµατικότητα των τραπεζών απ’ ότι είναι πραγµατικά. Αντίθετα, τα µοντέλα, που 

υπολογίζουν την ΤΕ και την ΑΕ, παρουσιάζουν πιο ρεαλιστικά αποτελέσµατα και επίσης η 

ΤΕ - και πιο συγκεκριµένα - η ΑΕ τείνουν να βελτιώνονται όταν οι τράπεζες εφαρµόζουν 

καλύτερες διοικητικές πρακτικές για να ενισχύσουν την συνολική τους απόδοση. Άλλη µια 

έρευνα, που έγινε από τους Garden και Ralston το 1999, εξέτασε τι επίδραση είχαν οι 
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συγχωνεύσεις 16 πιστωτικών ιδρυµάτων στην αποτελεσµατικότητα κατανοµής τους για τη 

περίοδο 1992-1997. Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι οι συγχωνεύσεις, κατά µέσο 

όρο, δεν παρουσίασαν κέρδη ως προς την αποτελεσµατικότητα κατανοµής, αλλά αυτό δεν 

σηµαίνει ότι οι συγχωνεύσεις δεν βοήθησαν σε βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

κατανοµής. Από τις 16 συγχωνεύσεις, οι 3 παρουσίασαν αύξηση της αποτελεσµατικότητας, 

οι 4 δεν παρουσίασαν αλλαγές και οι 9 παρουσίασαν µείωση της αποτελεσµατικότητας σε 

διάρκεια 3ων ετών. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που µπορούν να εξηγήσουν γιατί τα 

πιστωτικά ιδρύµατα δεν επιτυγχάνουν κέρδη µε βάση την αποτελεσµατικότητα. Πρώτον, 

είναι αµφισβητήσιµο κατά πόσο τα πιστωτικά ιδρύµατα οργανώνουν ορθολογικά το 

προσωπικό και τα υποκαταστήµατα µετά από µια συγχώνευση. Τα συγχωνευµένα πιστωτικά 

ιδρύµατα µε υποκαταστήµατα στην ίδια περιοχή, µπορούν να µειώσουν τα έξοδα µε το να 

µειώσουν τα επιπλέον υποκαταστήµατα και εποµένως να εµφανίσουν καθαρά κέρδη µέσω 

της αποτελεσµατικότητας. Αντίθετα, τα 16 πιστωτικά ιδρύµατα του δείγµατος επέλεξαν να 

συγχωνευτούν µε ιδρύµατα που δεν βρίσκονται στην ίδια περιοχή, εποµένως δεν είχαν την 

δυνατότητα να µειώσουν το κόστους τους και ενδεχοµένως να αυξήσουν τα καθαρά κέρδη 

τους. ∆εύτερον, η συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων µπορεί να µην είναι συµβατή µε την 

επίτευξη κερδών µέσω της αποτελεσµατικότητας. Όµως, η ανάγκη που υπάρχει από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα να ανταγωνιστούν µεταξύ τους, τα υποχρεώνει να ελαχιστοποιήσουν τις 

δαπάνες τους και να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Καταλήγοντας, µια πιθανή µείωση της 

αποτελεσµατικότητας µπορεί να συνδεθεί µε το κίνητρο της συγχώνευσης, αλλά αυτό δεν 

προϋποθέτει αύξηση των κερδών. Τέλος, ως προς την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας 

κατανοµής θα αναφερθούµε παρακάτω και σε άλλες µελέτες, µέσω της χρησιµοποίηση του 

µοντέλου της DEA σε τράπεζες και σε υποκαταστήµατα τραπεζών.  

        

3.6 Οικονοµίες και αντιοικονοµίες κλίµακες  

 

3.6.1 Γενικά: µηχανολογική και οικονοµική µέθοδος 

Οι διάφοροι ορισµοί των οικονοµιών κλίµακας παραδοσιακά έχουν σαν κίνητρο το 

ενδιαφέρον στην αποτελεσµατικότητα της παραγωγής εντός των παραγωγικών µονάδων και 

στην κατανοµή των πόρων µεταξύ των παραγωγικών µονάδων. Οι περισσότεροι πάντως από 

τους υπάρχοντες ορισµούς εντάσσονται σε δύο γενικές προσεγγίσεις µέτρησης των 

οικονοµιών κλίµακας : α) τη µηχανολογική µέθοδο και β) την οικονοµική µέθοδο. 
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Η µηχανολογική µέθοδος είναι µια αναλυτική προσέγγιση που καλύπτει τόσο τη 

βραχυχρόνια όσο και τη µακροχρόνια περίοδο. Οι εκτιµήσεις µ’ αυτή τη µέθοδο έχουν το 

πλεονέκτηµα να βασίζονται σε συνθήκες συνεπείς µε εκείνες που προϋποθέτει ο 

προσδιορισµός της καµπύλης-περίβληµα, δηλαδή η µέθοδος αυτή υποθέτει µεταβλητή 

παραγωγική δυναµικότητα µε σταθερούς λόγους των τιµών των παραγωγικών συντελεστών, 

σταθερές τις συνθήκες προσφοράς, την οµογένεια του προϊόντος, δεδοµένη την τοποθεσία 

της επιχείρησης κ.λπ. Επίσης, η µέθοδος λαµβάνει υπόψη της τις µεταβολές στις τεχνικές 

µεθόδους, αν και συχνά εντός ορίων της τεχνολογίας που είναι εφικτή σε δεδοµένο χρόνο και 

άριστη για κάθε µέγεθος εγκατάστασης. Ένα άλλο πλεονέκτηµα της µεθόδου είναι ότι το 

κόστος που δηµιουργεί αντιπροσωπεύει το κόστος µε βάση το οποίο πραγµατοποιούνται οι 

αποφάσεις για επενδύσεις. Επιπροσθέτως, η µέθοδος ενσωµατώνει σωστά τις εναλλακτικές 

τεχνολογίες, πράγµα που αποτελεί σπουδαίο παράγοντα ιδιαίτερα στην αποδοχή τεχνολογιών 

που δεν έχουν δοκιµασθεί. Αξίζει να αναφερθεί ότι, οι µελέτες  µε τη µηχανολογική µέθοδο 

δεν είναι εντελώς αξιόπιστες, επίσης, η συγκεκριµένη προσέγγιση απαιτεί πολύ περισσότερη 

προσπάθεια από την οικονοµική προσέγγιση και τέλος η εφαρµογή της µεθόδου αυτής 

απαιτεί τις υπηρεσίες εµπειρογνωµόνων προγραµµατισµού και επενδύσεων.      

 

Η οικονοµική προσέγγιση πρόκειται για στατιστική µέθοδο. Ιστορικά στοιχεία 

κόστους ή παραγωγής συσχετίζονται µε µεταβλητές εισροών µε µικρή, µερικές φορές, 

προσπάθεια να αποµονωθούν οι παραγωγικές δυνατότητες που προκύπτουν από 

τεχνολογικές υποθέσεις. Η οικονοµική µέθοδος παρόλα αυτά δεν συνίσταται για τη 

µακροχρόνια περίοδο, καθώς ο προσδιορισµός των βραχυχρόνιων καµπύλων κόστους 

διαφόρων υποσυστηµάτων µε διαφορετικούς παραγωγικούς συντελεστές δεν προσδιορίζει 

πάντοτε ικανοποιητικά την µακροχρόνια καµπύλη κόστους. Επίσης, η οικονοµική µέθοδος 

διακρίνεται σε αρκετές επιµέρους µεθόδους και η επιλογή µιας συγκεκριµένης µεθόδου 

στηρίζεται κυρίως στο σκοπό και την προτίµηση του ερευνητή. Μερικές φορές ο ερευνητής 

επιθυµεί την εκτίµηση συνάρτησης παραγωγής σε επίπεδο επιχείρησης ή σε επίπεδο 

κλάδου χρησιµοποιώντας κάποια µονάδα µέτρησης της ποσότητας του προϊόντος ή ίσως 

επιλέξει την εκτίµηση συνάρτησης κόστους της επιχείρησης ή του κλάδου ή ακόµη και 

ατοµικών εγκαταστάσεων. Επίσης, είναι δυνατόν να αναλύσει το κόστος της µονάδος του 

προϊόντος, για µια καθορισµένη εγκατάσταση που µεγεθύνεται διαχρονικά ή µπορεί να 

συγκρίνει το κόστος εγκατάστασης διαφορετικού µεγέθους σε ένα ορισµένο χρονικό σηµείο 

(Χείλας, 1984).  
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Συνοψίζοντας, το ενδιαφέρον για τις οικονοµίες κλίµακες έχει αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια, λόγω των αυξήσεων των συγχωνεύσεων και των εξαγορών διαφόρων επιχειρήσεων 

παγκοσµίως (ισχύει και για τον τραπεζικό τοµέα). Ο κύριος λόγος που γίνονται οι εξαγορές 

και οι συγχωνεύσεις, είναι γιατί οι επιχειρήσεις (τράπεζες) θέλουν να αυξήσουν το µέγεθος 

τους αλλά και την οικονοµική τους δύναµη, µε σκοπό να επωφεληθούν από τις οικονοµίες 

κλίµακας. Οποιαδήποτε τεχνολογική αλλαγή επηρεάζει τις οικονοµίες κλίµακας. 

Ουσιαστικά, ο όρος οικονοµίες κλίµακας αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία το 

κόστος παραγωγής µιας µονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας ελαττώνεται καθώς η ένταση της 

παραγωγής αυξάνεται. Η αντίστροφη κατάσταση κατά την οποία το κόστος παραγωγής της 

µονάδας προϊόντος ή υπηρεσίας, αυξάνεται µε την αύξηση του όγκου παραγωγής, είναι 

γνωστή ως έλλειψη οικονοµιών κλίµακας ή αντιοικονοµίες κλίµακας. Οι οικονοµίες 

κλίµακες έχουν την τάση να συµβαίνουν σε βιοµηχανικούς κλάδους µε υψηλό κόστος 

κεφαλαίου, ενώ παράλληλα βοηθήσουν στην εξήγηση των αιτιών επέκτασης των εταιρειών 

και σε ποιούς κλάδους (Στράντζα, 2004).   

 

3.6.2 Προσεγγίσεις των οικονοµιών κλίµακας 

Ο κατάλληλος ορισµός για τις οικονοµίες κλίµακας προσεγγίζεται είτε από την 

πλευρά του κόστους είτε από την πλευρά της παραγωγής (η προσέγγιση κόστους και η 

προσέγγιση παραγωγής ανήκουν στην οικονοµική µέθοδο). Εποµένως, οι οικονοµίες 

κλίµακας ορίζονται ως εξής: 

 Προσέγγιση κόστους – Οικονοµίες κλίµακας: Με την προσέγγιση του κόστους, οι 

οικονοµίες κλίµακας είναι η σχέση µεταξύ του µακροχρόνιου κόστους και του επιπέδου 

προϊόντος. Έτσι, εάν το συνολικό κόστος αυξάνεται αναλογικά λιγότερο από την 

παραγωγή συνεπεία µεταβολής της κλίµακας παραγωγής της επιχείρησης (µεταβολή στη 

µέγιστη παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης), τότε υφίστανται οικονοµίες κλίµακας. 

Ή εφόσον το µακροχρόνιο συνολικό κόστος αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό, τότε 

υπάρχουν οικονοµίες κλίµακας.   

 Προσέγγιση παραγωγής – Οικονοµίες κλίµακας: Εάν το αποτελεσµατικό επίπεδο εισροών 

µεταβάλλεται έτσι ώστε να υφίσταται µεγαλύτερη κλίµακα παραγωγής και, εποµένως, 

µεγαλύτερο αποτελεσµατικό κόστος, και το µέγιστο επίπεδο παραγωγής από το νέο αυτό 

επίπεδο των εισροών αυξάνεται περισσότερο  αναλογικά από τη µεταβολή του 

µακροχρόνιου συνολικού κόστους των παραγωγικών συντελεστών, διατηρώντας 
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σταθερές τις τιµές τους, τότε υφίστανται οικονοµίες κλίµακας. Τέλος, η 

αποτελεσµατικότητα κόστους υποδηλώνει την παραγωγική αποτελεσµατικότητα και 

εποµένως, αν µια επιχείρηση πρέπει να παράγει µε άριστο τρόπο απαιτούνται και η 

πρώτη και η δεύτερη αποτελεσµατικότητα.  

 

3.7 Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την επιλογή των εισροών και των 

εκροών στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

 

 Σ’ αυτή την ενότητα θα αναφέρουµε τρείς προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν οι 

τράπεζες για να διαχειριστούν τους πόρους τους, δηλαδή πως οι τράπεζες επιλέγουν και 

διαχειρίζονται τις εισροές και τις εκροές τους για κάθε παραγωγική διαδικασία.  

 

3.7.1 Προσέγγιση παραγωγής (Production approach)   

Με βάση τη προσέγγιση παραγωγής, στόχος των τραπεζών είναι να 

ελαχιστοποιήσουν την κατανάλωση πόρων (πρώτες ύλες κτλ) κατά την παροχή διαφόρων 

προϊόντων και υπηρεσιών ή να µεγιστοποιήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους για 

δεδοµένα επίπεδα πόρων. Ως εκ τούτου, η προσέγγιση αυτή σκοπεύει να προσδιορίσει 

εκείνες τις εισροές που είναι βασικές στο να παραχθούν οι κύριες εκροές, όπου συνήθως οι 

εκροές µετριούνται σε αριθµό λογαριασµών ή συναλλαγών παρά σε χρηµατικές µονάδες. 

Έτσι, οι τράπεζες θεωρούνται ως παραγωγικές µονάδες µε λειτουργίες που βασίζονται στους 

λογαριασµούς, τις καταθέσεις (καταθέσεις απαιτήσεων, χρονικές καταθέσεις κτλ) και τα 

δάνεια (ακίνητης περιουσίας, εµπορικά κτλ). Αυτές οι τρείς λειτουργίες χρησιµοποιούνται 

και ως εκροές των τραπεζών, ενώ ως εισροές θεωρούνται το κεφάλαιο και η εργασία (µισθοί 

υπαλλήλων κτλ). Επιπλέον, η προσέγγιση παραγωγής είναι η πιο κατάλληλη µέθοδος για τον 

υπολογισµό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε τις άλλες δύο προσεγγίσεις και 

παράλληλα µπορεί το µοντέλο να προσαρµοστεί στο να υπολογίσει την αποτελεσµατικότητα 

κόστους µε τον προσδιορισµό των δαπανών (τις χρηµατικές µονάδες) για τις εισροές, που 

χρησιµοποιήθηκαν. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι, η προσέγγιση παραγωγής θεωρείται από 

τις πιο ακριβής προσεγγίσεις για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των τραπεζών, αλλά 

το µεγάλο της µειονέκτηµα είναι ότι δεν µπορούν να συγκεντρωθούν δεδοµένα για το λόγω 

του ότι οι τράπεζες θεωρούν αυτά τα στοιχεία απόρρητα (Avkiran, 2006).  

65 
 



Μια έρευνα των Koutsomanoli-Filippaki, Marariti και Staikoura (2009) 

χρησιµοποίησε το παραγωγικό µοντέλο για να υπολογιστεί την αποτελεσµατικότητα και τη 

παραγωγικότητα των τραπεζών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για τη περίοδο 

1998-2003. Ουσιαστικά, δεν χρησιµοποιήθηκε ένα απλό παραγωγικό µοντέλο, αλλά µια 

στοχαστική κατευθυντήρια προσέγγιση (stochastic directional distance approach) που είναι 

µια διαβάθµιση της παραγωγικής προσέγγισης. Ως εισροές χρησιµοποιήθηκαν η εργασία και 

το κεφάλαιο και ως εκροές είχαν τα δάνεια, έσοδα από περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών 

και τις καταθέσεις. Τα αποτελέσµατα του µοντέλου έδειξαν ότι υπάρχει 

αναποτελεσµατικότητα των τραπεζών σε όλες τις χώρες του δείγµατος και ότι οι τράπεζες 

πρέπει να αυξήσουν την απόδοση τους αν θέλουν να επιβιώσουν σ’ ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Παρόλα αυτά, η παραγωγικότητα των τραπεζών αυξήθηκε για εκείνη τη περίοδο 

λόγος της τεχνολογικής αλλαγής και βελτίωσης.     

 

3.7.2 Προσέγγιση διαµεσολάβησης (Intermediation approach) 

 Στη προσέγγιση διαµεσολάβησης, οι τράπεζες θεωρούνται ως µεσάζοντες στη 

συλλογή κεφαλαίων υπό µορφή καταθέσεων και στα κεφάλαια δανεισµού υπό µορφή 

δανείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων (όπως ασφάλειες επενδύσεων), έτσι ώστε να 

“παράγουν” κέρδος. Εν ολίγοις, η διαµεσολάβηση των τραπεζών έχει να κάνει µε την 

µεταφορά των οικονοµικών πόρων ανάµεσα σε πελάτες (όπου ως πελάτες θεωρούνται 

µεµονωµένοι πελάτες ή επιχειρήσεις-οργανισµοί). Εποµένως, οι τράπεζες στοχεύουν, µέσω 

της αποτελεσµατικής διαδικασίας µεταφοράς, να µεγιστοποιήσουν τις εκροές τους ή/και να 

ελαχιστοποιήσουν τις εισροές τους. Ως βασική εκροή  θεωρούνται τα κεφάλαια δανεισµού 

και ως δευτερεύουσες εκροές είναι οι τίτλοι και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες. Ως εισροές 

θεωρούνται το κεφάλαιο, η εργασία, τα χρεόγραφα και οι καταθέσεις. Από την πλευρά των 

εισροών, οι καταθέσεις, τα χρεόγραφα θα σχετίζονται µε τις τοκοφόρες δαπάνες, ενώ το 

κεφάλαιο και η εργασία µε τις µη-τοκοφόρες δαπάνες. Από την πλευρά των εκροών, τα 

δάνεια, οι τίτλοι και οι καταθέσεις σε άλλες τράπεζες θα σχετίζονται µε το τοκοφόρο 

εισόδηµα. Σε περιπτώσεις που κάποια στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα ή κάποια µεταβλητή είναι 

απαραίτητη για το σχεδιασµό ενός προτύπου αποτελεσµατικότητας, οι εισροές 

αντιπροσωπεύονται από τοκοφόρες και µη-τοκοφόρες δαπάνες και οι εκροές από τοκοφόρα 

και µη-τοκοφόρα εισοδήµατα.  
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Όταν είναι να εξεταστεί η αποτελεσµατικότητα εισοδήµατος (revenue efficiency) και 

αποτελεσµατικότητα κέρδους (profit efficiency), οι τράπεζες θα χρησιµοποιούν τη 

προσέγγιση διαµεσολάβησης επειδή η κύρια εστίαση είναι η µεγιστοποίηση κέρδους και η 

οικονοµική βιωσιµότητα. Για να υπολογιστεί η αποτελεσµατικότητα εισοδήµατος 

απαιτούνται στοιχεία των τιµών εκροών (output prices), ενώ για την αποτελεσµατικότητα 

κέρδους απαιτούνται στοιχεία για τα κόστη εισροών (input costs) και των τιµών εκροών. 

Τέλος, το κύριο µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι ότι χρησιµοποιεί ως βασική εκροή τα 

δάνεια, ενώ στη πραγµατικότητα οι τράπεζες ασχολούνται και µε άλλες οικονοµικές 

εργασίες που είναι εξίσου σηµαντικές, µε αποτέλεσµα να υπάρξουν αποκλίσεις από τα 

ακριβή αποτελέσµατα λόγω των µη-επαρκή δεδοµένων (Avkiran, 2006). 

 

3.7.3 Προσέγγιση – αποτελεσµατικού - κέρδους (Profit -efficiency-approach) 

 Η αποτελεσµατικότητα κέρδους (profit efficiency) έχει µια πιο ευρύ έννοια από την 

αποτελεσµατικότητα κόστους ή οικονοµική αποτελεσµατικότητα, από τη στιγµή που 

υπολογίζει συγχρόνως τις δαπάνες και τα έσοδα. Ουσιαστικά, η προσέγγιση κέρδους 

υπολογίζει κατά πόσο µια τράπεζα µπορεί να “πετύχει” το µέγιστο κέρδος µε βάση τις 

εισροές και τις εκροές και φυσικά το µέγεθος των τιµών που χρησιµοποιούνται για τις 

συγκεκριµένες εισροές και εκροές. Για να επιτευχθεί όµως, το µέγιστο κέρδος απαιτούνται, 

συγκεκριµένα, ποιες εισροές θα χρησιµοποιηθούν και σε ποιες ποσότητες για να παραχθούν 

συγκεκριµένες εκροές που επιθυµεί µια επιχείρηση. Μπορούν να διακριθούν δύο 

προσεγγίσεις κέρδους, ανάλογα µε το αν η αγοραστική δύναµη των τιµών των εκροών 

λαµβάνεται υπόψη ή όχι: α) της τυποποιηµένης αποτελεσµατικότητα κέρδους (standard 

profit efficiency-SPE) και β) της εναλλακτική αποτελεσµατικότητας κέρδους (alternative 

profit efficiency-APE). Η προσέγγιση SPE υποθέτει ότι, υπάρχει τέλειος ανταγωνισµός και 

στους δύο παράγοντες (εισροές - εκροές) ή ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν την αγοραστική 

δύναµη να ορίσουν τις τιµές των εκροών. Η προσέγγιση ΑPE υποθέτει ότι, δεν υπάρχει 

τέλειος ανταγωνισµός ή ότι οι επιχειρήσεις έχουν την αγοραστική δύναµη να ορίζουν τις 

τιµές των εκροών (Ariff & Can, 2008).  

 

Η έρευνα των Αriff και Can έγινε για να υπολογίσει την αποτελεσµατικότητα 

κέρδους σε 28 Κινέζικες εµπορικές τράπεζες για τη περίοδο 1995-2004. Για τη προσέγγιση 

κέρδους χρησιµοποιήθηκαν ως εισροές: α) οι καταθέσεις και άλλα έσοδα, β) ο αριθµός των 

υπαλλήλων και γ) η λογιστική αξία των πάγιων ενεργητικών. Αντίστοιχα, ως εκροές 
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χρησιµοποιήθηκαν: α) τα δάνεια και β) οι επενδύσεις. Επίσης, οι Akhigbe και McNulty 

(2003) ερεύνησαν την αποτελεσµατικότητα κέρδους των µικρών τραπεζών για την περίοδο 

1990-1996. Η προσέγγιση κέρδους που χρησιµοποίησαν, µετρούσε την οικονοµική 

κατάσταση κάθε τράπεζα µε µ’ ένα όριο, που ουσιαστικά ήταν η πιο αποτελεσµατική 

τράπεζα του δείγµατος από πλευράς οικονοµικής κατάστασης. Ως εκροές χρησιµοποιήθηκαν: 

α) συνολικά δάνεια (εµπορικά, βιοµηχανικά και ακίνητων περιουσιών), β) λιανικές 

καταθέσεις και γ) διάφορες οικονοµικές υπηρεσίες των τραπεζών και για τις εισροές 

χρησιµοποιήθηκαν 9 µεταβλητές για την παραγωγή των εκροών. Το αποτέλεσµα της έρευνας 

έδειξε ότι, οι µικρές τράπεζες είναι πιο αποτελεσµατικές ως προς το κέρδος σε σχέση µε τις 

µεγάλες τράπεζες και επίσης ότι, οι µικρές τράπεζες που βρίσκονται εκτός αστικών κέντρων 

είναι πάλι πιο αποτελεσµατικές από πλευράς κέρδους σε σχέση µε τις µικρές τράπεζες των 

αστικών κέντρων.  

3.7.4 Σύγκριση των 3ων προσεγγίσεων 

Η έρευνα των Kenjegalieva, Simper, Weyman-Jones και Zelenyuk (2009) µέτρησε 

την τεχνική αποτελεσµατικότητα 13ων Ανατολικοευρωπαϊκών χωρών ως προς το τραπεζικό 

τους σύστηµα για τη περίοδο 1998-2003. Για την έρευνα αυτή χρησιµοποιήθηκαν και οι 3 

προσεγγίσεις (production approach, intermediation approach, profit approach). Για κάθε 

προσέγγιση, ξεχωριστά, χρησιµοποιήθηκαν διαφορετικές εισροές και εκροές. Πιο αναλυτικά, 

για τη προσέγγιση παραγωγής χρησιµοποιήθηκαν 5 επιθυµητές εκροές και 2 εισροές 

(εκροές: α) συνολικά δάνεια πελατών, β) έσοδα από άλλα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας, 

γ) καθαρή αµοιβή και καθαρό εισόδηµα εµπορικών συναλλαγών, δ) καταθέσεις, ε) άλλα 

εισοδήµατα / εισροές: α) εργασία-δαπάνες υπαλλήλων, β) άλλα λειτουργικά και διοικητικά 

έξοδα). Για τη προσέγγιση διαµεσολάβησης χρησιµοποιήθηκαν 4 επιθυµητές εκροές και 3 

εισροές (εκροές: α) συνολικά δάνεια πελατών, β) έσοδα από άλλα περιουσιακά στοιχεία, γ)  

καθαρή αµοιβή και καθαρό εισόδηµα εµπορικών συναλλαγών, δ) άλλα εισοδήµατα / εισροές: 

α) καταθέσεις, β) εργασία-δαπάνες υπαλλήλων, γ) κεφάλαιο-σταθερά περιουσιακά στοιχεία). 

Για τη προσέγγιση κέρδους χρησιµοποιήθηκαν 3 επιθυµητές εκροές και 2 εισροές (εκροές: 

α) καθαρά έσοδα από τόκους, β) άλλα έσοδα, γ) καθαρή αµοιβή και καθαρό εισόδηµα 

εµπορικών συναλλαγών / εισροές: α) εργασία-δαπάνες υπαλλήλων, β) άλλα λειτουργικά και 

διοικητικά έξοδα). Τα αποτελέσµατα ως προς την τεχνική αποτελεσµατικότητα 

συγκεντρώνονται στο παρακάτω πίνακα: 
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Τεχνική 

αποτελεσµατικότητα 

προσέγγιση 

παραγωγής 

προσέγγιση 

διαµεσολάβησης

προσέγγιση 

κέρδους 

1998 86,30% 83% 82,60% 

1999 91% 91,80% 88,70% 

2000 85,70% 87,50% 81,90% 

2001 79,40% 82,50% 78% 

2002 82,90% 87,10% 87,80% 

2003 84,60% 89,10% 85% 

 

Στο πίνακα το ποσοστό της τεχνικής αποτελεσµατικότητας κάθε χρονιάς είναι 

ουσιαστικά, ο µέσος όρος της τεχνικής αποτελεσµατικότητας για τις 13  

ανατολικοευρωπαϊκές χώρες τη συγκεκριµένη χρονιά. Με βάση τον πίνακα παρατηρείται ότι 

κάθε προσέγγιση συγκεντρώνει διαφορετικό σκορ αποτελεσµατικότητας ανάλογα µε τις 

εισροές και τις εκροές, που επιλέγονται σε κάθε προσέγγιση. Παράλληλα, οι Kenjegalieva, 

Simper, Weyman-Jones και Zelenyuk χρησιµοποίησαν ένα τεστ για να παρατηρήσουν κατά 

πόσο οι µέσοι όροι της τεχνικής αποτελεσµατικότητας συµπίπτουν µε την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα των τραπεζών. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, παρόλο τα επίπεδα 

αποτελεσµατικότητας διαφέρουν στις 3 προσεγγίσεις, η διαφορά της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας των τραπεζών µε  τον µέσο όρο των 3ων προσεγγίσεων δεν είναι 

σηµαντική.  

 

Επίσης, οι Drake, Hall και Simper (2009) µέτρησαν την τεχνική αποτελεσµατικότητα 

των Γιαπωνέζικων τραπεζών και µε τις 3 προσεγγίσεις για τη περίοδο 1995-2002. Ως προς τη 

προσέγγιση παραγωγής, οι εισροές ήταν οι εξής: α)  παροχές, β) τοκοφόρα έξοδα-δαπάνες 

και γ) άλλα λειτουργικά έξοδα, ενώ οι εκροές ήταν οι εξής: α) δάνεια, β) άλλα έσοδα 

περιουσιακών στοιχείων τράπεζας, γ) αµοιβές και εισόδηµα εµπορικών συναλλαγών και δ) 

άλλα λειτουργικά εισοδήµατα. Ως προς τη προσέγγιση διαµεσολάβησης, οι εισροές ήταν οι 

εξής: α) καταθέσεις, β) λειτουργικά έξοδα και γ) παροχές, ενώ οι εκροές ήταν οι ίδιες µε της 

προσέγγισης παραγωγής. Ως προς τη προσέγγιση κέρδους, οι εισροές ήταν οι ίδιες µε της 

προσέγγισης παραγωγής, ενώ οι εκροές ήταν οι εξής: α) άλλα λειτουργικά εισοδήµατα, β) 

αµοιβές και εισόδηµα εµπορικών συναλλαγών και γ) καθαρό τοκοφόρο εισόδηµα. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι η προσέγγιση διαµεσολάβησης έχει τις πιο υψηλές µέσες τιµές σε 

τεχνική αποτελεσµατικότητα (περίπου 71,5%) ακολουθεί η προσέγγιση κέρδους µε ποσοστό 
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περίπου 62,22% και τέλος τις πιο χαµηλές µέσες τιµές σε τεχνική αποτελεσµατικότητα έχει η 

προσέγγιση παραγωγής µε ποσοστό περίπου 28,85%. Πιο αναλυτικά, η προσέγγιση 

διαµεσολάβησης θεωρεί ότι όλες οι γιαπωνέζικες τράπεζες είναι αρκετά αποτελεσµατικές και 

ότι κάποιες συγχωνεύσεις ή άλλες δραστηριότητες των τραπεζών δεν θα αυξήσουν πολύ 

περισσότερο την αποτελεσµατικότητα τους. Βέβαια, αξίζει να αναφερθεί ότι το 25% των 

τραπεζών έχουν πολύ χαµηλότερη αποτελεσµατικότητα από το µέσο όρο (71,5%) που 

σηµαίνει ότι αυτές οι τράπεζες πρέπει να πάρουν άµεσα αποφάσεις για να αυξήσουν την 

αποτελεσµατικότητα τους. Σε αντίθεση, η προσέγγιση παραγωγής δείχνει ότι οι γιαπωνέζικες 

τράπεζες έχουν χαµηλή αποτελεσµατικότητα (28,85%) και εποµένως οι λιγότερο 

αποτελεσµατικές τράπεζες πρέπει να προβούν σε συγχωνεύσεις ενώ οι πιο αποτελεσµατικές 

να προσπαθήσουν να ενισχύσουν την σταθερότητα και την αποδοτικότητα του ιαπωνικού 

τραπεζικού συστήµατος. Αν βέβαια, τα αποτελέσµατα της προσέγγισης παραγωγής ισχύουν 

τότε µε βάση τη νοµοθεσία του ιαπωνικού συστήµατος αλλά και µε διάφορους µηχανισµούς 

οι µη-αποτελεσµατικές τράπεζες µπορούν να συνυπάρξουν µε τα ιδιαίτερα αποτελεσµατικά 

τραπεζικά ιδρύµατα. Τέλος, η προσέγγιση κέρδους δείχνει ότι η αποτελεσµατικότητα των 

τραπεζών κυµαίνεται ανάµεσα στο 55% και 69% και υπολογίζεται ότι στα επόµενα χρόνια 

αυτή η αποτελεσµατικότητα θα αυξηθεί. Βέβαια, µέσα σ’ αυτά τα ποσοστά υπάρχουν και 

τράπεζες µε αποτελεσµατικότητα περίπου 16%, που σηµαίνει ότι αυτές οι τράπεζες πρέπει να 

συγχωνευτούν ή στη χειρότερη περίπτωση να σταµατήσουν να λειτουργούν.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο : ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

4.1 Γενικά  

 

 Οι µεθοδολογικές προσεγγίσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας στον τραπεζικό χώρο χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε παραµετρικά 

και µη-παραµετρικά µοντέλα. Η αποτελεσµατικότητα που εκτιµάται από τις παραµετρικές 

και από τις µη παραµετρικές προσεγγίσεις είναι παρόµοια, αλλά οι µη παραµετρικές µέθοδοι 

γενικά αποδίδουν ελαφρά χαµηλότερες µέσες εκτιµήσεις και έχουν µεγαλύτερη διασπορά. 

Πιο συγκεκριµένα, οι Berger και Humphrey (1997), βρήκαν ότι για τις µελέτες που 

αφορούσαν τις ΗΠΑ οι µη παραµετρικές µέθοδοι είχαν µέσο σκορ αποτελεσµατικότητας 

72%. Η τυπική απόκλιση σε αυτές τις µελέτες ήταν 17% και οι τιµές αποτελεσµατικότητας 

ήταν από 31% έως 97%. Αντίστοιχα, οι µελέτες που χρησιµοποιούσαν παραµετρικές 

µεθόδους είχαν µια συνολική µέση αποτελεσµατικότητα γύρω στο 84%, µε τυπική απόκλιση 

6% και η αποτελεσµατικότητα κυµαινόταν από 61% έως 95%. Όπως ανάφεραν οι Berger και 

Ηumphrey (1997), η οµοιότητα στις µέσες τιµές της αποτελεσµατικότητας ανάµεσα στις 

διάφορες µεθόδους δεν συνεπάγεται και οµοιότητα στις κατατάξεις αποτελεσµατικότητας για 

την κάθε τράπεζα ή υποκατάστηµα, που σηµαίνει ότι τα διαστήµατα εµπιστοσύνης είναι 

σηµαντικά. Οι βασικές παραµετρικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις είναι η προσέγγιση του 

στοχαστικού ορίου SFA (stochastic frontier approach), η προσέγγιση της ελεύθερης 

κατανοµής DFA (distribution free approach), η προσέγγιση του ασαφούς ορίου TFA (thick 

frontier approach). Αντίστοιχα, οι βασικές µη παραµετρικές προσεγγίσεις είναι η 

περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων DEA (data envelopment analysis) και η Free Disposal 

Hull (FDH).  

 

 Όπως αναφέραµε και παραπάνω η χρήση διαφορετικών µεθόδων οδηγεί σε 

σηµαντικές διαφορές όσων αφορά τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας των εξεταζόµενων 

τραπεζικών ιδρυµάτων. Γι’ αυτό η επιλογή της µεθοδολογικής προσέγγισης είναι το πιο 

βασικό για την εξαγωγή αποτελεσµάτων που θα είναι πιο κοντά στην πραγµατικότητα. Από 

τις υπάρχουσες έρευνες η αποτελεσµατικότητα των µοντέλων SFA, TFA και DFA είναι γύρω 
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στο 20-25%, ενώ για τo µοντέλο της DEA έχουµε αποτελεσµατικότητα 10-50% (Γεωργίου, 

1997). 

 

4.2 Παραµετρικά µοντέλα  

 

4.2.1 Το µοντέλο της SFA  

Η SFA καθορίζει µια λειτουργική φόρµα για το κόστος, το κέρδος ή την συνάρτηση 

παραγωγής (production function) και επιτρέπει το τυχαίο σφάλµα (random error). Γενικά 

υποθέτει ότι οι όποιες ελλείψεις αποτελεσµατικότητας, που δηλώνονται µε µ, ακολουθούν 

µια ασύµµετρη κατανοµή και ότι τα τυχαία σφάλµατα, που δηλώνονται µε ν, ακολουθούν µια 

καθορισµένη, συµµετρική, κανονική κατανοµή. Το συνολικό σφάλµα δίνεται από την σχέση 

ε=µ+ν. Τόσο το τυχαίο σφάλµα, όσο και οι ελλείψεις αποτελεσµατικότητας θεωρούνται 

ορθογώνιες προς τις εισόδους, εξόδους ή άλλες εξωγενείς µεταβλητές που καθορίζονται στην 

εξίσωση εκτίµησης. Το µειονέκτηµα της συγκεκριµένης µεθόδου έγκειται στο γεγονός ότι 

δεν υπάρχει συγκεκριµένος τρόπος επιλογής της κατανοµής που ακολουθεί ο µη συµµετρικός 

διαταρακτικός όρος, µε συνέπεια να γίνονται αυθαίρετες υποθέσεις, οι οποίες όµως 

επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τα αποτελέσµατα που εξάγονται. 

 

4.2.2 Το µοντέλο της DFA 

  H DFA καθορίζει µια συνάρτηση για το όριο, αλλά κάνει τον διαχωρισµό των 

ελλείψεων αποτελεσµατικότητας από το τυχαίο σφάλµα µε διαφορετικό τρόπο. H 

µεθοδολογία εφαρµόζεται µε την χρήση καθορισµένων αποτελεσµάτων εκτίµησης, µε µια 

ξεχωριστή «τεχνητή» µεταβλητή που καθορίζεται για κάθε επιχειρησιακή µονάδα. Ο 

συντελεστής  για την «τεχνητή» µεταβλητή αντιπροσωπεύει την βαθµολογία έλλειψης 

αποτελεσµατικότητας. Σε αντίθεση µε την SFA, η DFA δεν κάνει υποθέσεις σχετικά µε την 

µορφή των κατανοµών στις ελλείψεις αποτελεσµατικότητας και στο τυχαίο σφάλµα. Αντί 

αυτού, υποθέτει ότι η αποτελεσµατικότητα της κάθε µονάδας είναι αµετάβλητη στο χρόνο, 

ενώ το τυχαίο σφάλµα τείνει στο µηδέν µε την πάροδο του χρόνου. Ως µειονέκτηµα της 

DFA, θα µπορούσε να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η αποτελεσµατικότητα απαιτείται να 

είναι σταθερή µεταξύ διαφορετικών περιόδων χωρίς να απαιτούνται συγκεκριµένες 

υποθέσεις κατανοµών. Όταν η αποτελεσµατικότητα µεταβάλλεται µέσα στο χρόνο, τότε η 

72 
 



DFA περιγράφει τη µέση απόκλιση της εξεταζόµενης µονάδας από την βέλτιστη περίπτωση 

του ορίου και όχι την αποτελεσµατικότητα της σε κάποια χρονική στιγµή (Berger και 

Humphrey 1997). 

  

4.2.3 Το µοντέλο της TFA  

Με τη µεθοδολογική αυτή προσέγγιση µετράται η αποτελεσµατικότητα κόστους µε 

την εκτίµηση δύο συναρτήσεων κόστους. Η µια συνάρτηση κόστους αντιστοιχεί στο 

ελάχιστο µέσο κόστος, ενώ η άλλη αντιστοιχεί στο µέγιστο µέσο κόστος. Η TFA θεωρεί ότι 

η απόκλιση του προβλεπόµενου κόστους από το χαµηλότερο µέσο κόστος αντιπροσωπεύει 

το τυχαίο σφάλµα. Οι αποκλίσεις στα προβλεπόµενα κόστη ανάµεσα στο χαµηλότερο και 

στο υψηλότερο, αντιπροσωπεύουν τις ελλείψεις αποτελεσµατικότητας στην 

παραγωγικότητα. Αυτή η προσέγγιση δεν επιβάλλει υποθέσεις κατανοµής ούτε στις 

ελλείψεις αποτελεσµατικότητας ούτε στο τυχαίο σφάλµα, εκτός από το γεγονός ότι υποθέτει 

πως οι ελλείψεις αποτελεσµατικότητας διαφέρουν ανάµεσα στο χαµηλότερο και στο 

υψηλότερο κοµµάτι και ότι το τυχαίο σφάλµα υπάρχει σ’ αυτά. Το βασικότερο από τα 

µειονεκτήµατα της TFA είναι ότι έχουµε εκτιµήσεις (η αξιοπιστία των οποίων δεν είναι 

σίγουρη) για το συνολικό επίπεδο αποτελεσµατικότητας και όχι εκτιµήσεις 

αποτελεσµατικότητας κόστους για κάθε παραγωγική µονάδα. 

 

4.3 Μη παραµετρικά µοντέλα 

 

4.3.1 Το µοντέλο της FDH 

H προσέγγιση FDH, η οποία αναπτύχθηκε από τον Deprins είναι µια ιδιαίτερη 

περίπτωση της DEA. Η προσέγγιση της FDH επιτρέπει µια καλύτερη προσέγγιση ή περιβολή 

των δεδοµένων των παρατηρήσεων. Η DEA είναι ένας πιο αποτελεσµατικός εκτιµητής από 

ότι η FDH, αλλά µόνο εάν ευσταθεί η υπόθεση της κυρτότητας του αποτελεσµατικού ορίου. 

Τόσο η DEA όσο και η FDH, επιτρέπουν την υπόθεση ότι η αποτελεσµατικότητα 

µεταβάλλεται µε τον χρόνο και καµία µέθοδος δεν απαιτεί προηγούµενες υποθέσεις που να 

αφορούν το είδος της κατανοµής των ελλείψεων αποτελεσµατικότητας ανάµεσα στις 

παρατηρήσεις, εκτός από τις παρατηρήσεις που είναι 100% αποτελεσµατικές (Berger και 

Humphrey 1997). Ένα µειονέκτηµα  ωστόσο των µη παραµετρικών µοντέλων είναι ότι 
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γενικά υποθέτουν πως δεν υπάρχει κάποια συνιστώσα τυχαιότητας που να επηρεάζει την 

απόδοση της επιχείρησης. 

  

4.3.2 Το µοντέλο της DEA 

Η µέθοδος της Data Envelopment Analysis, αποτελεί ένα µαθηµατικό 

προγραµµατιστικό µοντέλο το οποίο αρχικά προτάθηκε από τους Charnes et al. (1978) και 

ήταν γνωστό ως µοντέλο CCR. Στόχος της µεθόδου είναι η εκτίµηση της σχετικής 

αποτελεσµατικότητας (και όχι πραγµατικών µεγεθών) κάποιων µονάδων σε σχέση µε ένα 

σύνολο οµοίων µονάδων που έχουν πολλαπλές εισροές (inputs) και εκροές (outputs) µε 

χρήση τεχνικών µαθηµατικού προγραµµατισµού. Με την έννοια µονάδα εννοούνται οι 

τράπεζες, τα νοσοκοµεία, οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι βιοµηχανικές µονάδες κτλ. Οι µονάδες 

που µετατρέπουν τις εισροές σε εκροές αναφέρονται ως µονάδες λήψης αποφάσεων (DMUs). 

Σαν εισροές ορίζονται οι πόροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των εκροών. 

Σαν εκροές ορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται από τις µονάδες. 

 

Αν θεωρήσουµε ότι χρησιµοποιούµε µια εισροή (input) για να παράγουµε µια 

µοναδική εκροή (output) ,τότε µια απλή εξήγηση που µπορεί να δοθεί από την DEA για τη 

µέτρηση της αποτελεσµατικότητας είναι ένας ανεξάρτητος δείκτης των εκροών (output) ανά 

µονάδα εισροών (input). Η  πιο αποτελεσµατική τράπεζα είναι αυτή που είναι ικανή να 

δηµιουργήσει τις µεγαλύτερες εκροές (largest output) από µια µονάδα εισροών (unit of input) 

και όλες οι άλλες τράπεζες µπορούν να συγκριθούν µε την τράπεζα που έχει µε τη 

µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα µε το να συγκρίνουν τον δείκτη παραγωγικότητας τους. 

Εναλλακτικά, ορίζουµε µια τράπεζα ως την πιο αποτελεσµατική από το γεγονός ότι 

καταναλώνει τη µικρότερη ποσότητα εισροών για κάθε µονάδα εκροής. Αυτές οι δύο 

µεθοδολογίες δηµιουργούν δύο διαφορετικές µετρήσεις αποτελεσµατικότητας για τα µοντέλα 

της DEA, που βασίζονται είτε στην εισαγωγή-προσανατολισµένη προσέγγιση (input-oriented 

approach) είτε στην αποτελέσµατος-προσανατολισµένη προσέγγιση (output-oriented 

approach) (Stanton, 1998).  

 

Η DEA είναι ένα πρόγραµµα που υπολογίζει αρχικά τα όρια αποτελεσµατικότητας 

και εν συνεχεία και την αποτελεσµατικότητα. Τα όρια αποτελεσµατικότητας δεν ορίζονται 

από µια συγκεκριµένη συνάρτηση αλλά από τα δεδοµένα των υπό αξιολόγηση 

υποκαταστηµάτων. Το σκορ αποτελεσµατικότητας που βγάζει η DEA από µια συγκεκριµένη 
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µονάδα λήψης αποφάσεων (DMU) δεν συγκρίνεται µε ένα απόλυτο πρότυπο, αλλά 

συγκρίνεται σχετικά µε τις άλλες µονάδες λήψης αποφάσεων (DMUs) για το συγκεκριµένο 

µοντέλο.  

 

Η εκτίµηση του µοντέλου της DEA επιτρέπει σε κάθε τράπεζα ή υποκατάστηµα να 

επιλέγει την πολιτική που θα ακολουθήσει, δίνοντας ανάλογη βαρύτητα στις µεταβλητές 

εισροών-εκροών που θα κάνουν το υποκατάστηµα πιο αποτελεσµατικό σε σύγκριση µε τα 

άλλα υποκαταστήµατα. Ένας προσεκτικός έλεγχος στο βέλτιστο συνδυασµό των 

παραµέτρων για κάποιο υποκατάστηµα δείχνει ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν και 

έχουν συµµετοχή στην αποτελεσµατικότητα του υποκαταστήµατος. Η DEA, όπως 

αναφέρθηκε, προσδιορίζει τα υποσύνολα των υποκαταστηµάτων που είναι αποτελεσµατικά 

και τα υποσύνολα των υποκαταστηµάτων τα οποία είναι σχετικά µη-αποτελεσµατικά και τα 

συγκρίνει µε τη ‘βέλτιστη περίπτωση’ (best practice) υποκαταστηµάτων. Γενικά η DEA 

συγκρίνει κάθε υποκατάστηµα µε όλα τα άλλα υποκαταστήµατα σαν σηµείο παρατήρησης 

και παρέχει τους ακόλουθους τύπους στοιχείων: 

 Κάθε υποκατάστηµα τράπεζας που αξιολογείται αν έχει βαθµολογία Ε=1 θεωρείται ότι 

είναι σχετικά αποτελεσµατικό, αν Ε<1 θεωρείται ότι είναι σχετικά µη-αποτελεσµατικό σε 

σχέση µε τις άλλες µονάδες που παρατηρούνται. Αν Ε=1, αυτό σηµαίνει ότι είναι 

‘βέλτιστη περίπτωση’ µονάδα το οποίο σηµαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα 

αποτελεσµατικό αλλά και δεν είναι λιγότερο αποτελεσµατικό σε σχέση µε τα άλλα 

υποκαταστήµατα.  Ως εκ τούτου, σκοπός της DEA είναι να βρει τις µονάδες οι οποίες 

είναι µη-αποτελεσµατικές. 

 Η DEA θα προσδιορίσει την αποτελεσµατικότητα για το υποσύνολο των 

υποκαταστηµάτων και θα τα συγκρίνει µε το µη-αποτελεσµατικό υποκατάστηµα. Αυτό 

επιτρέπει στο διευθυντή να εντοπίσει και να καταλάβει την φύση των ανεπαρκειών που 

υπάρχουν στο µη-αποτελεσµατικό υποκατάστηµα σε σύγκριση µε το υποσύνολο των πιο 

αποτελεσµατικών υποκαταστηµάτων. Αυτό βοηθάει ώστε να µη χρειαστεί να ελεγχθούν 

όλα τα υποκαταστήµατα. 

 Η DEA παρέχει πληροφορίες µε σκοπό να κάνει ένα µη-αποτελεσµατικό υποκατάστηµα 

σχετικά αποτελεσµατικό. Με αυτά τα στοιχεία µπορεί να επιλεγεί η πιο εφικτή λύση µε 

το µικρότερο κόστος, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσµατικότητα του υποκαταστήµατος 

(Sherman και Gold, 1985). 
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Επίσης οι κύριοι περιορισµοί που ισχύουν για τη DEA στις τραπεζικές εφαρµογές είναι οι 

ακόλουθοι: 

 Η DEA µπορεί να εντοπίσει τις σχετικά αποτελεσµατικές µονάδες συγκρινόµενες µε 

άλλες παρόµοιες µονάδες. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για να συγκρίνει λειτουργίες 

ανάµεσα σε ανταγωνιστικές τράπεζες όπως γίνεται σε µη-κερδοφόρους τοµείς, όπως τα 

νοσοκοµεία. Ωστόσο στη DEA κύριος σκοπός είναι µια τράπεζα να έχει την δυνατότητα 

να συγκρίνει την αποτελεσµατικότητα  µεταξύ των υποκαταστήµατα της, που παρέχουν 

παρόµοιες υπηρεσίες. 

 Η DEA µπορεί να εντοπίσει ακριβώς τα υποκαταστήµατα που είναι µη-αποτελεσµατικά. 

 Η DEA δεν µπορεί να υποδείξει τις αιτίες για τη µη-αποτελεσµατικότητα. Έλεγχοι 

χρειάζονται για να ορίσουν τους τύπους των λειτουργικών αλλαγών, οι οποίες µπορούν 

να επιτύχουν βελτιώσεις στην αποτελεσµατικότητα (Sherman και Gold, 1985). 

  

Η εφαρµογή και τα βήµατα της µεθόδου DEA είναι αρχικά ο προσδιορισµός των 

εισροών-εκροών, δηλαδή την επιλογή των παραγόντων που θέλουµε για να εφαρµόσουµε το 

µοντέλο της DEA. Εν συνεχεία, είναι η εύρεση των µονάδων µέτρησης των εισροών-εκροών, 

δηλαδή ποιές µονάδες µέτρησης θα χρησιµοποιηθούν στο µοντέλο. Ακολουθεί η 

συγκέντρωση των στοιχείων των εισροών-εκροών που απαιτούνται για να τρέξει το µοντέλο. 

Αφού έχουν γίνει όλα τα παραπάνω βήµατα µπορεί να γίνει η επίλυση του µοντέλου. Σε 

τελικό στάδιο έχουµε την ερµηνεία των αποτελεσµάτων που προκύπτουν από την επίλυση 

του µοντέλου (Γεωργίου, 1997).  

 

Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές και εκτεταµένες εκδόσεις του προγράµµατος της 

DEA, µε τις αρχικές διαφορές που προκύπτουν από τις διαφορετικές υποθέσεις σχετικά µε 

τις αποδόσεις κλίµακας (return to scale). Έτσι, η DEA µπορεί να εφαρµοστεί είτε 

υποθέτοντας σταθερή απόδοση κλίµακας (CRS = constant returns to scale) είτε µεταβλητή 

απόδοση κλίµακας (VRS = variable returns to scale). Οι Charnes et al. (1978), στην πρώτη 

τους έρευνα παρουσίασαν την µεθοδολογία της DEA υπό σταθερή απόδοση κλίµακας (CRS). 

Η εκροή αυτού του µοντέλου ήταν ένα αριθµητικό σκορ (για κάθε DMU αντίστοιχα), το 

οποίο υποδήλωνε την συνολική τεχνική αποτελεσµατικότητα (OTE = overall technical 

efficiency). Απ’ την άλλη, οι Banker et al (1984), πρότειναν την χρήση µοντέλου υπό 

µεταβλητή απόδοση κλίµακας (VRS), ως επικρατέστερη, διότι αποσυνθέτει την ΟΤΕ σε 

καθαρή τεχνική αποτελεσµατικότητα (PTE = pure technical efficiency) και 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας (SE = scale efficiency), δηλαδή ΤΕ = PΤΕ*SE.   
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Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η τεχνική αποτελεσµατικότητα µετριέται µε την 

χρήση των VRS και CRS. Με το µοντέλο CRS υπολογίζουµε την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα (ΕCRS), που σηµαίνει ότι αν όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές αυξηθούν 

κατά ένα µέγεθος «α», τότε και το προϊόν θα αυξηθεί κατά το ίδιο «α». Με το µοντέλο VRS 

υπολογίζουµε την τεχνική αποτελεσµατικότητα (ΕVRS), που σηµαίνει ότι αν όλοι οι 

παραγωγικοί συντελεστές αυξηθούν κατά «α», τότε το προϊόν θα αυξηθεί περισσότερο (ή 

αντίστοιχα λιγότερο) από «α». Επίσης, αν είναι γνωστή η τεχνική αποτελεσµατικότητα µέσω 

των µοντέλων CRS (ΕCRS) και VRS (ΕVRS), τότε µπορεί να υπολογιστεί και η 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας (SE) µέσω του τύπου (Canhoto&Dermine, 2003): 

 

ΕCRS = EVRS * SE 

 

Σήµερα οι περισσότεροι ερευνητές χρησιµοποιούν τη µεταβλητή απόδοση κλίµακας 

(VRS) και αυτό γιατί, η χρήση της σταθερής απόδοσης κλίµακας (CRS) ισχύει µόνο όταν, 

όλες οι µονάδες λήψης αποφάσεων (DMUs) λειτουργούν υπό βελτιστοποιηµένη κλίµακα 

(optimal scale) (Banker et al, 1984). Ο Avkiran (1999) αναφέρει ότι µε την χρήση της VRS, 

κάθε µονάδα DMU συγκρίνεται µόνο µε την αντίστοιχου µεγέθους DMU, και καταλήγει στο 

ότι η VRS είναι πιο εύκολη στη χρήση και πιο αποτελεσµατική για µεγάλα δείγµατα. Επίσης, 

οι Sherman και Gold (1985) υποστηρίζουν ότι, η χρήση του µοντέλου CRS είναι πιο 

κατάλληλη για την µέτρηση της αποτελεσµατικότητα σε υποκαταστήµατα τραπεζών, απ’ την 

στιγµή που πολλές έρευνες έδειξαν ότι τα υποκαταστήµατα δεν σχετίζονται µε τις αποδόσεις 

κλίµακας. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι, όταν εφαρµόζεται το µοντέλου της DEA µε τη 

χρήση υπολογιστή, θα διαπιστωθεί ότι µε την επιλογή µεταβλητής απόδοσης κλίµακας, στα 

αποτελέσµατα που εξάγονται εµπεριέχεται και η υποπερίπτωση της σταθερής απόδοσης 

κλίµακας ενώ το αντίθετο δεν συµβαίνει.   

 

 Βασικό πλεονεκτήµατα της DEA είναι ότι λειτουργεί πολύ καλά σε µικρά δείγµατα. 

Επίσης, δεν χρειάζεται µια συγκεκριµένη συναρτησιακή µορφή για τα στοιχεία για να 

υπολογίσει τις πιο αποτελεσµατικές µονάδες λήψης απόφασης (DMUs). Ωστόσο, βασικό 

µειονέκτηµα αποτελεί το γεγονός ότι τα αποτελέσµατα αποτελεσµατικότητας της DEA δεν 

είναι σε πολλές περιπτώσεις ακριβή, δεδοµένου ότι ο αποκλεισµός µεµονωµένων 

παρατηρήσεων µπορεί να προκαλέσει ουσιαστικές και σηµαντικές διαφορές στα 

αποτελέσµατα. Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι είσοδοι και έξοδοι των 
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υποκαταστηµάτων θα πρέπει να προσδιοριστούν µε µεγάλη προσοχή γιατί αλλιώς µπορεί να 

υπάρξει πρόβληµα στα αποτελέσµατα και στην ερµηνεία αυτών.   

 

Οι διαφορές του µοντέλου της DEA µε τα παραµετρικά είναι τα εξής: 

 Ένα πλεονέκτηµα είναι ότι µπορεί να βρει λύση στις συνήθεις δυσκολίες όπως είναι η 

ανάγκη να καθοριστεί η λειτουργική µορφή ή να καθοριστεί η στατιστική διανοµή των 

αναλογιών.  

 Το όριο παραγωγικότητας που δηµιουργείται από την DEA δεν καθορίζονται από κάποια 

συγκεκριµένη συνάρτηση, αλλά δηµιουργείται από τα πραγµατικά δεδοµένα των 

εκτιµώµενων επιχειρήσεων. Αντίθετα, στα παραµετρικά µοντέλα υπάρχει µια 

συγκεκριµένη συναρτησιακή µορφή για την µοντελοποίηση των ορίων παραγωγικότητας. 

 Από όλες τις τεχνικές για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας η µέθοδος που απαιτεί 

µικρό δείγµα παρατηρήσεων είναι η µη-παραµετρική µέθοδος της DEA, ενώ στις 

παραµετρικές τεχνικές απαιτούνται µεγάλοι αριθµοί παρατηρήσεων, δηλαδή απαιτείται 

µεγαλύτερο δείγµα (Maudos  et al., 2002b).  

 

4.4 Έρευνες µε βάση το µοντέλο της DEA 

 

4.4.1 Έρευνες σε τράπεζες  

Παρακάτω γίνεται µια αναφορά των ερευνών που έχουµε γίνει στην µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας των τραπεζικών καταστηµάτων µε το µοντέλο της DEA.  

    

Pastor, Perez, Quesada (1997) 

 Η έρευνα αυτή έγινε το 1992 µε σκοπό να συγκρίνει την αποτελεσµατικότητα των 

ευρωπαϊκών µε εκείνη των αµερικανικών τραπεζών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την 

αποτελεσµατικότητα των Ισπανικών τραπεζών. Χρησιµοποιήθηκε για την έρευνα το µοντέλο 

της DEA και το δείγµα περιείχε 168 τράπεζες της Αµερικής, 45 της Αυστρίας, 59 της 

Ισπανίας, 22 της Γερµανίας, 18 της Μ. Βρετανίας, 31 της Ιταλίας, 17 του Βελγίου και 67 της 

Γαλλίας. Η αποτελεσµατικότητα των τραπεζών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι τράπεζες 

της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Βελγίου αποδείχθηκαν πιο αποτελεσµατικές  ενώ οι 

τράπεζες της Αµερικής, της Αυστρίας και της Γερµανίας έδειξαν λιγότερο αποτελεσµατικές. 

Όσο για την παραγωγικότητα µπορούµε να χωρίσουµε τα τραπεζικά συστήµατα σε 2 οµάδες. 
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Η Αυστρία, η Ιταλία, η Γερµανία και το Βέλγιο ανήκουν στις πιο παραγωγικές και απ’ την 

άλλη η Αµερική, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία και η Ισπανία στις λιγότερο παραγωγικές. Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι κάποιες χώρες (Ισπανία, Γαλλία) έχουν υψηλή αποτελεσµατικότητα και 

παράλληλα χαµηλά επίπεδα τεχνολογίας, αντίθετα άλλες χώρες (Αυστρία, Γερµανία) 

συνδυάζουν υψηλή παραγωγική τεχνολογία µε χαµηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας. 

Ιδιαίτερα για τις Ισπανικές τράπεζες είναι αρκετά αποτελεσµατικές αλλά δείχνουν πολύ 

χαµηλό βαθµό παραγωγικότητας.   

 

Noulas (1997) 

 Σκοπός της µελέτης είναι η διερεύνηση της παραγωγικότητας στις ελληνικές 

τράπεζες για τις χρονιές 1991-1992 µεταξύ των κρατικών και των ιδιωτικών τραπεζών. Γι’ 

αυτή την έρευνα χρησιµοποιήθηκε ο Μalmquist productivity index και το δείγµα αποτελείται 

από 20 τράπεζες, 10 από τις οποίες είναι κρατικές. Σαν εκροές χρησιµοποιήθηκε η 

ρευστότητα περιουσιακών στοιχείων, τα δάνεια και οι επενδύσεις, ενώ σαν εισροές 

χρησιµοποιήθηκαν το κεφάλαιο, η εργασία (µισθοί και προσωπικά έξοδα) και οι καταθέσεις. 

Τα αποτελέσµατα για τις χρονιές 1991-1992 είναι ότι η συνολική ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας αυξήθηκε 8,01% για τις κρατικές και 3,83% για τις ιδιωτικές τράπεζες. 

Παράλληλα, η τεχνική αποτελεσµατικότητα αυξήθηκε για τις ιδιωτικές ενώ µειώθηκε για τις 

κρατικές τράπεζες. Η τεχνολογική ανάπτυξη αυξήθηκε 18% για τις κρατικές ,ενώ καµία 

αλλαγή δεν παρατηρήθηκε για τις ιδιωτικές τράπεζες. Συνοψίζοντας, η ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας για τις κρατικές τράπεζες οφείλεται από την τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ 

για τις ιδιωτικές τράπεζες οφείλεται λόγω της υψηλής αποτελεσµατικότητας.  

 

Νoulas (2001) 

 Η µελέτη αυτή εξετάζει την αποτελεσµατικότητα µεταξύ των ιδιωτικών και κρατικών 

ελληνικών τραπεζών µε τη µέθοδο της DEA για την περίοδο 1996-1998. Τα αποτελέσµατα 

της µεθόδου δείχνουν ότι η µη-βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσµατικότητας για τις 

κρατικές τράπεζες είναι εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν µπορούν να ελέγξουν τα έξοδα 

εργασίας (τη χρονιά 1996 ο συγκεκριµένος δείκτης έφτασε το 78,43%). Επίσης, οι ιδιωτικές 

τράπεζες δείχνουν να είναι πιο αποτελεσµατικές απ’ τις κρατικές ειδικά στην περίοδο 1996-

1998. Τρίτον, η διαφορά στη λειτουργική αποτελεσµατικότητα ανάµεσα στις ιδιωτικές και 

κρατικές τράπεζες σηµαίνει ότι η επερχόµενη µείωση των εισοδηµάτων θα επηρεάσει 

περισσότερο την κερδοφορία στις κρατικές απ’ ότι στις ιδιωτικές τράπεζες. Τέλος, οι 

συγχωνεύσεις και οι αγορές άλλων τραπεζών τα τελευταία 2 χρόνια και η µείωση του 
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κόστους εργασίας είναι θετικά βήµατα προς τη σωστή κατεύθυνση για το µέλλον των 

τραπεζών. 

 

Cristopoulos, Tsionas (2001) 

 Στη µελέτη αυτή οι Christopoulos και Tsionas υπολόγισαν την αποτελεσµατικότητα 

των εµπορικών τραπεζών για την περίοδο 1993-1998 χρησιµοποιώντας οµοσκεδαστικά και 

ετεροσκεδαστικά όρια αποτελεσµατικότητας. Βρήκαν µια µέση τεχνική αποτελεσµατικότητα 

γύρω στις 80% για το ετεροσκεδαστικό µοντέλο και 83% για το οµοσκεδαστικό µοντέλο. 

Επίσης, βρήκαν ότι οι τεχνικές ανεπάρκειες (technical) και ανεπάρκειες κατανοµής 

(allocative inefficiencies) παρουσίασαν µείωση µέσα στο χρόνο για τις µικρές και τις 

µεγάλες τράπεζες. Αυτή η ‘οπισθοδρόµηση’ των µέτρων ανεπάρκειας κατά µιας έννοια 

δείχνει ότι η βελτίωση των τεχνικών ανεπαρκειών και ανεπαρκειών κατανοµής για τις µικρές 

τράπεζες είναι 19,7% και 39,1% αντίστοιχα. Για τις µεγάλες τράπεζες είναι 10,4% και 21,1% 

αντίστοιχα. 

 

Tsionas, Lolos, Christopoulos (2003) 

 Χρησιµοποίησε το ίδιο δείγµα µε τους Cristopoulos, Tsionas (2001) αλλά 

χρησιµοποίησε τη DEA για να µετρήσει την τεχνική αποτελεσµατικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα κατανοµής και τον Malmquist Total Factor Productivity για να 

µετρήσει την αλλαγή στη παραγωγικότητα. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι περισσότερες 

τράπεζες έφτασαν κοντά στις ‘βέλτιστων περιπτώσεων’ τραπεζών µε την συνολική 

αποτελεσµατικότητα να φτάνει πάνω από  το 95%. Οι µεγάλες τράπεζες παρουσιάζονται πιο 

αποτελεσµατικές από τις µικρές, ενώ τα κόστη της ανεπάρκειας κατανοµής (allocative 

inefficiency) παρουσιάζονται πιο σηµαντικά από τα κόστη τεχνικής ανεπάρκειας (technical 

inefficiency). Επίσης τεκµηριώνουν ότι µια θετική αλλά όχι ουσιαστική αλλαγή της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας οφείλεται στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των µεσαίων 

τραπεζών και στη βελτίωση των τεχνολογικών αλλαγών των µεγάλων τραπεζών. 

 

Oberholzer και Van der Westhuizen (2004) 

 Έδειξαν πως η κερδοφορία και η αποτελεσµατικότητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν 

µε τη µέθοδο της DEA για να αξιολογήσουν την απόδοση σε µια από τις µεγαλύτερες 

τράπεζες στη Νότια Αφρική σε 10 περιοχές. Η συγκεκριµένη µελέτη έδειξε ότι αν µια 

περιοχή είναι τεχνικά αποτελεσµατική και χρησιµοποιεί τις εισροές της αποτελεσµατικά θα 

έχει υψηλό κέρδος. Επίσης, οι περιοχές που είναι αποτελεσµατικές από πλευράς κατανοµής 

80 
 



µπορούν να βελτιστοποιούν τις εισροές τους, τότε είναι κερδοφόρες όσον αφορά το 

περιθώριο κέρδους και την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων. Επιπροσθέτως, οι 

περιοχές που είναι τεχνικά αποτελεσµατικές και αποτελεσµατικές ως προς την κατανοµή 

τότε είναι επίσης αποτελεσµατικές στη ‘παραγωγή’ του εισοδήµατος από το κόστος 

προσωπικού. Τέλος, οι περιοχές που είναι αποτελεσµατικές µε βάση τη κλίµακα είναι 

κερδοφόρες όσον αφορά το περιθώριο κέρδους και την επιστροφή των περιουσιακών 

στοιχείων. Τα στοιχεία επίσης έδειξαν ότι οι περιοχές που χρειάζεται να βελτιώσουν τον 

δείκτη αποτελεσµατικότητα τους πρέπει να εξασφαλίσουν ότι θα χρησιµοποιήσουν τις 

βέλτιστες εισροές µε το να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα κατανοµής.  

 

Casu, Girardone, Molyneux (2004) 

 Έγινε ανάλυση σε 2000 ευρωπαϊκές τράπεζες για την περίοδο 1994-2000 για την 

εξέλιξη της παραγωγικότητας των τραπεζών. Οι χώρες που συµµετείχαν στις έρευνες είναι η 

Γαλλία (357 τράπεζες), η Γερµανία (518), η Ιταλία (413), η Ισπανία (448) και η Μ. Βρετανία 

(350). Σαν εισροές χρησιµοποιήθηκαν το µέσο κόστος εργασίας, οι καταθέσεις και το 

κεφάλαιο, ενώ σαν εκροές χρησιµοποιήθηκαν τα συνολικά δάνεια, τα διάφορα κέρδη και η 

ονοµαστική αξία ισολογισµών. Η ανάλυση έγινε σε 2 µοντέλα, ένα παραµετρικό και ένα µη-

παραµετρικό µοντέλο (Malmquist TFP). Τα αποτελέσµατα των 2 µοντέλων συµφωνούν σε 

µια ‘καθαρή’ ανάπτυξη της παραγωγικότητας για τις τράπεζες της Ιταλίας και της Ισπανίας. 

Μικτά είναι τα αποτελέσµατα για τις τράπεζες της Γαλλίας και της Γερµανίας. Επίσης, τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι η ανάπτυξη της παραγωγικότητας σταµατάει στα τέλη της 

δεκαετίας και οι τράπεζες δείχνουν να έχουν µια πτώση ως προς την παραγωγικότητα και 

στα 2 µοντέλα. 

Αναλυτικά, οι αλγόριθµοι των 2 µοντέλων δείχνουν παρόµοια αποτελέσµατα για τις 

τράπεζες της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Γερµανίας. Για τις Γαλλικές τράπεζες οι 

αλγόριθµοι αποσύνθεσης (decomposition) παρουσιάζουν τα ίδια αποτελέσµατα για τις 2 

µεθοδολογίες, εκτός από τη χρονιά 1995-1996, µε τη µόνη διαφορά ότι το µέγεθος των 

αποκλίσεων είναι πιο χαρακτηριστικές για το παραµετρικό µοντέλο. Στην περίπτωση της 

Ισπανίας οι 2 µεθοδολογίες έχουν παρόµοια αποτελέσµατα για τις χρονιές 1994-1995 και 

1995-1996 ενώ παρουσιάζουν αποκλίσεις για τις χρονιές 1996 και µετά. Παρόµοια 

παραδείγµατα  έχουµε για τις χώρες Γερµανία (1995-1996 και 1998-1999), Ιταλία (1994-

1995 και 1995-1996) και Γαλλία (1995-1996). Οι 2 µεθοδολογίες βγάζουν παρόµοια 

αποτελέσµατα εκτός από κάποιες περιπτώσεις που µπορεί να ποικίλουν ως προς τη 

παραγωγικότητα. 
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Halkos, Salamouris (2004) 

 Στην ανάλυση που έγινε χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της DEA για να ελεγχθεί η 

αποτελεσµατικότητα των ελληνικών τραπεζών για τις χρονιές 1997-1999. Το δείγµα που 

πήραν είναι 15 τράπεζες για την χρονιά 1999, 17 για το 1998 και 18 για το 1997. Εστίασαν 

µόνο σε τράπεζες που όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι παρόµοια για όλες τις 

τράπεζες. Αρχικά, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι µετά από µια πτώση της µέσης 

αποτελεσµατικότητας τη χρονιά 1998, ακολουθεί µια σηµαντική αύξηση για τη χρονιά 1999. 

Επίσης βρέθηκε ότι υπάρχει θετική σχέση µεταξύ του µεγέθους των τραπεζών και της 

αποτελεσµατικότητας. Οι συγχωνεύσεις και οι αγορές άλλων τραπεζών παρουσιάζουν µια 

συνεχή αύξηση στη µέση αποτελεσµατικότητα για τις µεγάλες τράπεζες σε αντίθεση µε τις 

µικρές τράπεζες. Όσο υψηλότερα είναι τα µεγέθη των περιουσιακών στοιχειών τόσο 

µεγαλύτερη είναι η αποτελεσµατικότητα για την τράπεζα. Άλλο ένα στοιχείο που αξίζει να 

αναφερθεί είναι η µείωση των δηµόσιων τραπεζών για την περίοδο 1997-1999. Από τις 10 

δηµόσιες και τις 8 ιδιωτικές τράπεζες τη χρονιά 1997, καταλήξαµε µε 3 δηµόσιες και 12 

ιδιωτικές τράπεζες τη χρονιά 1999. Τέλος, παρατηρείται µια βελτίωση της απόδοσης του 

ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Ένας λόγος της αύξησης της κερδοφορίας για την 

περίοδο 1997-1999 είναι η αύξηση του έντοκου εισοδήµατος κατά 11% για τη χρονιά 1998 

σε σχέση µε το 1997 και 23% τη χρονιά 1999 σε σχέση µε το 1998, το οποίο αποτυπώνει την 

αύξηση στα δάνεια και στο έντοκο εισόδηµα από σταθερούς εισοδηµατικούς τίτλους. Ένας 

άλλος λόγος είναι η αύξηση του εισοδήµατος εξαιτίας του εισοδήµατος από τις µετοχές και 

άλλους µεταβλητούς τίτλους παραγωγής τη χρονιά 1999. 

 

Girardone, Molyneux, Gardener (2004) 

 Γίνεται ανάλυση της αποτελεσµατικότητα των δαπανών των Ιταλικών τραπεζών για 

την περίοδο 1993-1996 µε το στοχαστικό µοντέλο (stochastic cost frontier) παίρνοντας 

υπόψη τα ρίσκα που συσχετίζονται µε τις λειτουργίες της τράπεζας. Το δείγµα αποτελείται 

από 1958 τράπεζες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι οι οικονοµίες κλίµακας µπορεί να είναι 

υψηλές σε τοπικό επίπεδο και για πολύ µικρές τράπεζες λόγω πιθανόν τοπικών µονοπωλίων. 

Επίσης, η βασική διαφορά µεταξύ των πιο αποτελεσµατικών µε τις λιγότερο 

αποτελεσµατικές τράπεζες σχετίζεται µε τα έξοδα προσωπικού. Οι µη-αποτελεσµατικές 

τράπεζες δείχνουν να έχουν χαµηλά επίπεδα περιουσιακών στοιχείων και υψηλά επίπεδα µη-

αποτελεσµατικών δανείων. Οι ανεπάρκειες είναι αντιστρόφως ανάλογη µε το κεφάλαιο και 

ανάλογη µε τα µη-αποτελεσµατικά δάνεια. Αυτό το τελευταίο συµπέρασµα προτείνει ότι οι 

αποτελεσµατικές τράπεζες δίνουν περισσότερη προσοχή  στην αρχική σύνταξη δανείου, στον 
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έλεγχο και σε άλλες δραστηριότητες πιστωτικής κρίσης. Κατά την περίοδο 1993-1996 οι µη-

αποτελεσµατικές τράπεζες τείνουν να έχουν ένα µεγαλύτερο λιανικό τραπεζικό 

προσανατολισµό, υψηλότερο περιθώριο τόκου και περισσότερα υποκαταστήµατα σε 

σύγκριση µε τις αποτελεσµατικές τράπεζες. Η ανάλυση τέλος δείχνει ότι δεν υπάρχει 

ακριβής σχέση ανάµεσα στο µέγεθος των περιουσιακών στοιχείων και την 

αποτελεσµατικότητα των τραπεζών. 

 

Chen, Skully, Brown (2005) 

Σ’ αυτή την έρευνα µετριέται η αποτελεσµατικότητα κατανοµής, η 

αποτελεσµατικότητα κόστους και η τεχνική αποτελεσµατικότητα σε 43 κινέζικες τράπεζες 

για τη περίοδο 1993-2000. Με βάση το µοντέλο της DEA που χρησιµοποιήθηκε ως εκροές 

χρησιµοποιήθηκαν: α) τα δάνεια, β) οι καταθέσεις και γ) το µη-τοκοφόρο εισόδηµα, ενώ ως 

εισροές χρησιµοποιήθηκαν: α) τα τοκοφόρα έξοδα, β) τα µη-τοκοφόρα έξοδα, γ) οι τιµές των 

καταθέσεων και δ) οι τιµές του κεφαλαίου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, η τεχνική 

αποτελεσµατικότητα για όλες τις τράπεζες αυξάνεται σταδιακά από το 1993 έως το 1996 

(76,7% το 1993 και 85,1% το 1996), ενώ από το 1997 έως το 2000 µειώνεται (76,7% το 1997 

και 69,1% το 2000). Η αποτελεσµατικότητα κατανοµής για όλες τις τράπεζες αυξάνεται 

σταδιακά από το 1993 έως το 1997 (55,9% το 1993 και 69,3% το 1997), ενώ από το 1998 

έως το 2000 µειώνεται (64,4% το 1998 και 53,4% το 2000). Η αποτελεσµατικότητα κόστους 

(τεχνικής αποτελεσµατικότητα και αποτελεσµατικότητας κατανοµής) για όλες τις τράπεζες 

αυξάνεται σταδιακά από το 1993 έως το 1996 (45,7% το 1993 και 53,5% το 1996), ενώ από 

το 1997 έως το 2000 µειώνεται (53% το 1997 και 42,6% το 2000) εξαιτίας εθνικών 

παραγόντων.  

 

Επίσης, στην έρευνα γίνεται διαχωρισµός όλων των τραπεζών σε κρατικές εµπορικές 

τράπεζες (state-owned banks), σε περιφερειακές τράπεζες (regional joint-equity banks), σε 

τράπεζες επενδύσεων (investment banks) και σε εθνικές τράπεζες (national joint-equity 

banks) και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι κρατικές τράπεζες παρουσίασαν σχετικά 

υψηλότερη αποτελεσµατικότητα. Επιπλέον, µε βάση το µέγεθος των τραπεζών, οι µεγάλες 

και οι µικρές τράπεζες είναι πιο αποτελεσµατικές από τις µεσαίες τράπεζες. Τέλος, η συνεχή 

‘κυριαρχία’ της τεχνικής αποτελεσµατικότητα έναντι της αποτελεσµατικότητας κατανοµής 

σηµαίνει ότι, οι κινέζικες τράπεζες χρειάζεται να βελτιώσουν την ικανότητα τους να 

επιλέγουν εκείνο το µίγµα εισροών που να τους κοστίζει λιγότερο.     
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Rezitis (2006) 

 Χρησιµοποιεί τον Malmquist index και τη DEA για να µετρήσει την ανάπτυξη της 

παραγωγικότητας και της τεχνικής αποτελεσµατικότητας αντίστοιχα. Επίσης συγκρίνει τις 

υπο-περιόδους 1982-92 και 1993-97. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µέσο επίπεδο για τη 

συνολική τεχνική αποτελεσµατικότητα είναι 91,3% ενώ η ανάπτυξη της παραγωγικότητας 

αυξήθηκε κατά 2,4% σε όλη τη περίοδο. Η ανάπτυξη της παραγωγικότητας είναι υψηλότερη 

στη δεύτερη υπο-περίοδο που οφείλεται στη τεχνική ανάπτυξη. Εξάλλου στη δεύτερη υπο-

περίοδο η καθαρή αποτελεσµατικότητα (pure efficiency) είναι υψηλότερη και η κλίµακα 

αποτελεσµατικότητας (scale efficiency) χαµηλότερη. Αυτό δείχνει ότι παρότι οι τράπεζες 

καταφέρνουν να έχουν υψηλή καθαρή τεχνική αποτελεσµατικότητα, έχουν αποµακρυνθεί 

από τη βέλτιστη κλίµακα. Τέλος τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το µέγεθος και η ειδίκευση 

έχουν θετική επίδραση για την καθαρή αποτελεσµατικότητα και την κλίµακα 

αποτελεσµατικότητας. 

 

Pasiouras (2006) 

 Σ’ αυτή την έρευνα υπολογίζεται η τεχνική αποτελεσµατικότητα και η κλίµακα 

αποτελεσµατικότητα των Ελληνικών τραπεζών για την περίοδο 2000-2004. Το δείγµα που 

χρησιµοποιήθηκε είναι 12 µε 18 τράπεζες κάθε χρόνο και συνολικά 78 τράπεζες µε το 

µοντέλο της DEA. Πιο αναλυτικά, υπολογίζεται η αποτελεσµατικότητα των τραπεζών στο 

δείγµα µε ή χωρίς τα στοιχεία ισολογισµών, τις παροχές απώλειας δανείου και τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο συνυπολογισµός των στοιχείων ισολογισµού στις 

εκροές δεν έχει επίδραση στον βαθµό της αποτελεσµατικότητας, ενώ οι παροχές απώλειας 

δανείου στις εισροές αυξάνει το βαθµό της αποτελεσµατικότητας. Οι τράπεζες µε διεθνής 

συναλλαγές παρουσιάζονται πιο αποτελεσµατικές από τις τράπεζες που έχουν συναλλαγές σε 

εθνικό επίπεδο.  Η κεφαλαιοποίηση, η δραστηριότητα δανείου και το µερίδιο αγοράς από την 

άποψη των συνολικών περιουσιακών στοιχείων είναι  στατιστικά σηµαντικές και σχετίζονται 

µε τα µέτρα αποτελεσµατικότητας σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος µε βάση τις µεταβλητές 

που σχετίζονται µε τις στρατηγικές επιλογές των τραπεζών, τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο 

αριθµός των υποκαταστηµάτων είναι σηµαντικός σε κάθε περίπτωση, ενώ ο αριθµός των 

ΑΤΜ δεν είχε επίδραση στην έρευνα. 

 

Ausina, Grifell-Tatje, Armero, Conesa (2008) 

Σ’ αυτή την έρευνα αξιολογείται η παραγωγική ανάπτυξη και η αποτελεσµατικότητα 

παραγωγής για 50 ισπανικές τράπεζες την περίοδο 1992-1998. Το µοντέλο της DEA που 
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χρησιµοποιείται, έχει ως εκροές: α) τα δάνεια, β) τις βασικές καταθέσεις (αποταµιεύσεις και 

συναλλαγές) και γ) µη-τοκοφόρο εισόδηµα και εισόδηµα από τίτλους, ενώ ως εισροές: α) 

εργασία (έξοδα υπαλλήλων), β) κεφάλαιο και γ) αγορασµένα κεφάλαια (όλες οι κατηγορίες 

καταθέσεων). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, η παραγωγική ανάπτυξη προέκυψε, κυρίως, από 

τις πιθανότητες που είχαν οι τράπεζες να βελτιώσουν την παραγωγής τους. Ως αποτέλεσµα, 

οι τράπεζες για το 1998 παρήγαγαν κατά µέσο όρο 119% περισσότερες εκροές για κάθε 

µονάδα εισροής σε σχέση µε το 1992. Η παραγωγική ανάπτυξη ήταν υψηλότερη για τη 

περίοδο 1995-1998 µε ποσοστό 11,57%. Αντίστοιχα, η αποτελεσµατικότητα παραγωγής 

βελτιώνεται ελάχιστα για τη περίοδο 1992-1998 (93,13% το 1992 - 95,01% το 1998), αλλά 

παραµένει αρκετά υψηλή για τις τράπεζες. Αξίζει να αναφερθεί ότι, από τις 50 τράπεζες του 

δείγµατος, οι 15 λειτουργούν στο υψηλότερο όριο αποτελεσµατικότητας (best practice 

frontier).  

   

Ray, Das (2010) 

Σ’ αυτή την έρευνα υπολογίζεται µε την µέθοδο της DEA, η αποτελεσµατικότητα 

κόστους και αποτελεσµατικότητα κέρδους για τις Ινδικές τράπεζες την περίοδο 1997-2003. 

Για το µοντέλο, ως εισροές χρησιµοποιήθηκαν: α) καταθέσεις, β) εργασία υπαλλήλων, γ) 

κεφάλαιο (σταθερά περιουσιακά στοιχεία) και δ) σχεδόν σταθερά κεφάλαια, ενώ ως εκροές 

χρησιµοποιήθηκαν: α) επενδύσεις, β) έσοδα από πιστώσεις και γ) άλλα εισοδήµατα (π.χ. 

συναλλαγές κ.α.). Η αποτελεσµατικότητα κόστους κυµαίνεται από 89,8% έως 93,7%, ενώ η 

αποτελεσµατικότητα κέρδους από 42,5% έως 64,4% για τη περίοδο 1997-2003. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι, οι ινδικές τράπεζες είχαν υψηλή αποτελεσµατικότητα 

κόστους, ενώ αντίθετα η αποτελεσµατικότητα κέρδους τους ήταν κάτω από το όριο (profit 

frontier) που ορίστηκε από το µοντέλο (εποµένως, οι τράπεζες πρέπει να εφαρµόσουν νέες 

µεθόδους για να βελτιώσουν την κερδοφορίας τους). Τέλος, η αποτελεσµατικότητα τείνει να 

είναι χαµηλή µεταξύ των ‘µικρών’ τραπεζών (έσοδα µέχρι 50 δις), δείχνοντας ότι στην 

υπάρχουσα κλίµακα των λειτουργιών-διαδικασιών τους, αυτές οι τράπεζες λειτουργούν κάτω 

από τα αποτελεσµατικά όρια.    

 

4.4.2 Έρευνες σε υποκαταστήµατα τραπεζών   

Παρακάτω γίνεται µια αναφορά των ερευνών που έχουµε γίνει στην µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας των τραπεζικών υποκαταστηµάτων µε το µοντέλο της DEA.  

 

85 
 



Sherman, Gold (1985) 

 Σ’ αυτή την έρευνα χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο της DEA για να µετρήσει την 

αποτελεσµατικότητα των τραπεζικών υποκαταστηµάτων. Το µοντέλο αυτό εξετάζει πόσο 

καλά χρησιµοποιούν τα υποκαταστήµατα τους πόρους τους για να έχουν το καλύτερο 

αποτέλεσµα στην εξυπηρέτηση των πελατών των υποκαταστηµάτων. Η ανάλυση έγινε σε 14 

υποκαταστήµατα µιας αµερικανικής τράπεζας. Οι εισροές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν το 

εργατικό δυναµικό, ο εργασιακός χώρος και το κόστος προµηθειών, ενώ οι εκροές που 

χρησιµοποιήθηκαν ήταν ο αριθµός συναλλαγών τεσσάρων τύπων, ταξινοµηµένες µε βάση 

την χρήση των πόρων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας ήταν 4 από τα 16 υποκαταστήµατα να 

µην είναι αποτελεσµατικά. 

 

Oral, Yolalan (1990) 

  Σ’ αυτή την έρευνα ελέγχθηκε η αποτελεσµατικότητα υπηρεσιών (service efficiency) 

και η κερδοφορία 20 υποκαταστηµάτων µιας τουρκικής τράπεζας µε τη µέθοδο της DEA, 

από ένα δείγµα 583ων υποκαταστηµάτων [Η διαλογή έγινε ως εξής: α) Αρχικά κατέταξαν όλα 

τα υποκαταστήµατα σε µια κλίµακα βαθµολογίας από 0-100 µε µια συνάρτηση που 

αποτελείται από 5 µεταβλητές, β) Οι µεταβλητές ήταν οι καταθέσεις, τα δάνεια, οι 

καταθέσεις σε συνάλλαγµα, το κέρδος κάθε υποκαταστήµατος και αριθµός προσωπικού, γ) 

Επιλέχτηκαν τα υποκαταστήµατα που είχαν βαθµολογία κατάταξης από 61 έως 80]. Για το 

υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας υπηρεσιών χρησιµοποιήθηκαν ως εισροές: α) ο 

αριθµός προσωπικού, β) ο αριθµός ταµείων, γ) ο αριθµός εµπορικών λογαριασµών 

(commercial accounts), δ) ο αριθµός λογαριασµών αποταµίευσης και ε) ο αριθµός 

πιστωτικών εφαρµογών, ενώ ως εκροές χρησιµοποιήθηκαν: α) ο χρόνος για συναλλαγές 

γενικών υπηρεσιών (πληροφορίες, πληρωµές, µεταφορές), β) ο χρόνος για πιστωτικές 

συναλλαγές (συµβάσεις, εγγυήσεις), γ) ο χρόνος για τις καταθέσεις συναλλαγών (εµπορικοί 

λογαριασµοί, λογαριασµοί αποταµίευσης) και δ) ο χρόνος για τις συναλλαγές 

συναλλάγµατος. Για τον υπολογισµό της κερδοφορίας χρησιµοποιήθηκαν ως εισροές: α) 

δαπάνες προσωπικού, β) διοικητικά έξοδα, γ) τόκοι που πληρώνονται στις καταθέσεις και δ) 

υποτιµήσεις, ενώ ως εκροές χρησιµοποιήθηκαν: α) οι τόκοι που κερδήθηκαν από δάνεια και 

β) το µη-τοκοφόρο εισόδηµα. Στα δύο µοντέλα χρησιµοποιήθηκαν 5 διαφορετικοί 

συνδυασµοί ως προς τις εισροές και τις εκροές. Ως προς την µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας υπηρεσιών επιλέχθηκε ο συνδυασµός, που δίνει τα 4 από τα 20 

υποκαταστήµατα να είναι αποτελεσµατικά. Επίσης η έρευνα έδειξε ότι, τα υποκαταστήµατα 

που ήταν αποτελεσµατικά ως προς τις υπηρεσίες ήταν επίσης και τα πιο κερδοφόρα, που 
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σηµαίνει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάµεσα στην αποτελεσµατικότητα υπηρεσιών και την 

κερδοφορία.     

 

Giokas (1991) 

 Στη έρευνα αυτή µετρήθηκε η αποτελεσµατικότητα 17 υποκαταστηµάτων µιας 

Ελληνικής εµπορικής τράπεζας για τη χρονιά 1988. Για τη µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο της DEA (CRR και ΒCC) και το 

λογαριθµικό γραµµικό µοντέλο (loglinear model). Οι εισροές  που χρησιµοποιήθηκαν για τα 

µοντέλα είναι το εργατικό δυναµικό, τα λειτουργικά έξοδα και ο χρησιµοποιούµενος χώρος 

του υποκαταστήµατος. Για το µοντέλο CRR τα 5 από τα 17 υποκαταστήµατα είχαν τη 

µέγιστη απόδοση, για το µοντέλο BCC τα 7 από τα 14 υποκαταστήµατα είχαν τη µέγιστη 

απόδοση και για το λογαριθµικό γραµµικό µοντέλο τα 2 από τα 14 υποκαταστήµατα είχαν τη 

µέγιστη απόδοση.      

 

Berger, Leusner, Mingo (1997) 

 Μέτρησαν την αποτελεσµατικότητα 760 υποκαταστηµάτων µιας µεγάλης εµπορικής 

τράπεζας της Αµερικής µε τη προσέγγιση της ελεύθερης κατανοµής για τις χρονιές 1989-

1991. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι το κόστος των υποκαταστηµάτων είναι περίπου το 

13.9% των λειτουργικών δαπανών και περίπου το 3.3% των συνολικών δαπανών. Με βάση 

αυτή τη µελέτη, ένα µεγάλο υποκατάστηµα που είναι µη-αποτελεσµατικό σηµαίνει ότι η 

τράπεζα συνολικά δεν είναι αποτελεσµατική σχετικά µε µια τράπεζα που βρίσκεται µέσα στα 

όρια αποτελεσµατικότητας και η οποία θα έχει πλήρως αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα. 

Επίσης, η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µας δίνει την πληροφορία ότι η τράπεζα δεν 

είναι ικανή να ελέγχει την απόδοση όλων των υποκαταστηµάτων της. Ακόµα τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι είναι πολύ δύσκολο για τις τράπεζες να µειώσουν  το κόστος των 

µεγάλων υποκαταστηµάτων, ιδιαίτερα όταν έχουν σκοπό τη δηµιουργία  δικτύου 

υποκαταστηµάτων σε άλλες χώρες. Οι εργασίες (καταθέσεις, αποταµιεύσεις κ.τ.λ) των 

υποκαταστηµάτων που ‘κλείνουν’, για το λόγο ότι είναι µη-αποτελεσµατικά, πρέπει να 

αναληφθούν από τα πιο κοντινά υποκαταστήµατα που θεωρούνται πιο αποτελεσµατικά και 

πιο ικανά να χειριστούν αυτές τις εργασίες έτσι ώστε να διατηρήσουν τους πελάτες των 

υποκαταστηµάτων που έκλεισαν. Σε περίπτωση που δεν διατηρηθούν οι πελάτες θα 

υπάρξουν απώλειες ως προς το εισόδηµα της τράπεζας. Τέλος, η αποτελεσµατικότητα των 

υποκαταστηµάτων εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαχείριση και τις παροχές που δίνει η 

τράπεζα σε κάθε ένα από τα υποκαταστήµατα της. 
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Cook, Hababou (2001) 

 Σ’ αυτή τη µελέτη εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων µε βάση 

τις πωλήσεις και τις παρεχόµενες υπηρεσίες στους πελάτες. Χρησιµοποιήθηκε το µοντέλο 

της DEA και το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν 20 υποκαταστήµατα µιας Καναδέζικης 

τράπεζας. Οι εισροές που χρησιµοποιήθηκαν για το µοντέλο των παρεχόµενων υπηρεσιών 

είναι ο συνολικός αριθµός των συναλλαγών, ο αριθµός νέων πιστωτικών καρτών και ο 

αριθµός κινήσεων των καταθέσεων. Αντίστοιχα, οι εισροές που χρησιµοποιήθηκαν για το 

µοντέλο των πωλήσεων είναι ο αριθµός των νέων λογαριασµών, ο αριθµός υποθηκών και ο 

αριθµός δανείων. Οι εκροές για τα δύο µοντέλα της DEA είναι ο συνολικός χρόνος του 

προσωπικού που εργάζεται για τις υπηρεσίες και για τις πωλήσεις.  

 

Ηartman, Storbeck, Byrnes (2001) 

 Αυτή η µελέτη µετράει την τεχνική αποτελεσµατικότητα και την αποτελεσµατικότητα 

κατανοµής για την παροχή υπηρεσιών σε 50 υποκαταστήµατα µιας Σουηδικής τράπεζας µε 

τη µέθοδο της DEA. Η έρευνα έδειξε ότι τα µικρά υποκαταστήµατα, παρά τους λίγους 

πόρους που έχουν, τείνουν να είναι οι αποτελεσµατικότεροι µεσάζοντες στο σύστηµα. Τα 

µικρά υποκαταστήµατα όχι µόνο χρησιµοποιούν τους πόρους τους αποτελεσµατικά, αλλά και 

επιλέγουν τo σωστό µίγµα των πόρων που θα αξιοποιήσουν. Τα προσωπικά έξοδα 

αυξήθηκαν ελάχιστα για τη χρονιά 1994-1995 ενώ τα έξοδα υπολογιστών µειώθηκαν κατά 

2,9%. Επίσης παρατηρήθηκε αύξηση στις υποθήκες και ελάχιστη µείωση στις καταθέσεις και 

τα δάνεια. Τα µεσαία υποκαταστήµατα παρουσίασαν πτώση στην απόδοση τους λόγω κακής 

χρήσης των πόρων. Για τα µεσαία υποκαταστήµατα υπάρχει µείωση του προσωπικού κατά 

6,2%, αλλά οι δαπάνες επάνδρωσης µειώθηκαν µόλις 3,2% και οι δαπάνες προσωπικού κατά 

6,8%. Παρόµοια, ενώ ο µέσος αριθµός των λογισµικών δεν αυξήθηκε το 1995, τα κόστη των 

λογισµικών αυξήθηκαν κατά 4%. Συνυπολογίζοντας τη δραµατική µείωση των καταθέσεων 

και των υποθηκών, γίνεται εµφανές η πτώση στην απόδοση των µεσαίων υποκαταστηµάτων. 

Τα κεντρικά υποκαταστήµατα έχουν την χαµηλότερη συνολική αποτελεσµατικότητα για τις 

χρονιές 1994-1995. Όµως το 1995 υπάρχει βελτίωση γιατί πρώτον επέλεξαν τo σωστό µίγµα 

των πόρων για χρήση και δεύτερον η ικανότητα τους να εκτελέσουν εντολές δείχνει µια 

σταθερότητα. Έγινε µείωση του προσωπικού κατά 12,1% και αυτό οδήγησε σε µείωση κατά 

1% στα προσωπικά έξοδα. Επίσης, έγινε αύξηση των λογισµικών µε αποτέλεσµα να 

αυξηθούν τα έξοδα των λογισµικών κατά 2,3%. 
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.Jahanshahloo, Amirteimoori, Kordostami (2004) 

 Στη έρευνα αυτή εξετάστηκαν 39 υποκαταστήµατα σε 10 πόλεις στο Ιράν. Τα 

δεδοµένα µαζεύτηκαν στους πρώτους 6 µήνες της χρονιάς 2000-2001. Εφαρµόστηκε το 

µοντέλο της DEA και χρησιµοποιήθηκαν 7 µεταβλητές για τις εισόδους και τις εξόδους. 

Επίσης, για την εφαρµογή του µοντέλου χρησιµοποιήθηκαν και 3 στοιχεία  του ισολογισµού 

των υποκαταστηµάτων τα οποία είναι οι καταθέσεις, οι πωλήσεις και οι υπηρεσίες. Σκοπός 

είναι να µετρηθεί η σχετική αποτελεσµατικότητα για κάθε µια από τις µονάδες λήψης 

αποφάσεων (DMU) αλλά και των τριών στοιχείων του ισολογισµού που αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Επίσης, µέσω της DEA καθορίζεται η πρόοδος (progress) και η παλινδρόµηση 

(regress) σε κάθε ένα από τα τρία στοιχεία του ισολογισµού για µια µονάδα λήψης 

αποφάσεων, µε άµεσο στόχο να παρθούν αποφάσεις για εκείνα τα στοιχεία του ισολογισµού 

(καταθέσεις, πωλήσεις, υπηρεσίες) που δεν είναι αποτελεσµατικά. 

 

Υang, Paradi (2006) 

 Στην έρευνα αυτή ελέγχθηκε η τεχνική αποτελεσµατικότητα (technical efficiency) και 

η αποτελεσµατικότητα κλίµακας (scale efficiency) των υποκαταστηµάτων για 3 µεγάλες 

Καναδικές τράπεζες. Το δείγµα αποτελείται από 70 υποκαταστήµατα και δεδοµένα 

συγκεντρώθηκαν τη χρονιά 2000. Χρησιµοποιήθηκαν 2 µοντέλα της DEA (CCR, BCC). Για 

την τράπεζα Α το ποσοστό των υποκαταστηµάτων που είναι τεχνικά αποτελεσµατικά είναι 

το 66%, για την τράπεζα Β είναι το 44% και για την τράπεζα Γ είναι το 46%. Για την 

τράπεζα Α το ποσοστό των υποκαταστηµάτων τα οποία είναι τεχνικά αποτελεσµατικά αλλά 

και αποτελεσµατικά ως προς την κλίµακα είναι το 40%, για την τράπεζα Β είναι το 15% και 

για την τράπεζα Γ είναι το 25%. Η µέση κλίµακα αποτελεσµατικότητας για  την τράπεζα Α 

είναι 0.934, για την τράπεζα Β είναι 0.939 και για την τράπεζα Γ είναι 0.940. Για το µοντέλο 

BCC το µέσο αποτέλεσµα για την τράπεζα Α είναι 0.976, για την τράπεζα Β είναι 0.969 και 

για την τράπεζα Γ είναι 0.942. Αντίθετα, για το µοντέλο CCR το µέσο αποτέλεσµα για την 

τράπεζα Α είναι 0.912, για την τράπεζα Β είναι 0.910 και για την τράπεζα Γ είναι 0.885.  

 

Giokas (2008) 

Σ’ αυτή την έρευνα αξιολογούνται 44 υποκαταστήµατα µια ελληνικής τράπεζας για 

το 2002, ως προς την: α) αποτελεσµατικότητα διοίκησης των οικονοµικών καταστάσεων των 

υποκαταστηµάτων (αποτελεσµατικότητα παραγωγής), β) αποτελεσµατικότητα στις 

συναλλαγές µε τους πελάτες (αποτελεσµατικότητα συναλλαγής) και γ) αποτελεσµατικότητα 

στο να δηµιουργούν κέρδος (αποτελεσµατικότητα διαµεσολάβησης). Για να υπολογιστεί 
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κάθε είδους αποτελεσµατικότητα απαιτούνται διαφορετικά inputs και outputs. Για την 

αποτελεσµατικότητα παραγωγής (production efficiency), οι εισροές είναι τα προσωπικά 

έξοδα, τα τρέχοντα έξοδα µαζί µε άλλα λειτουργικά έξοδα, ενώ οι εκροές είναι η αξία του 

χαρτοφυλακίου ως προς τα δάνεια, η αξία των καταθέσεων και το µη-τοκοφόρο εισόδηµα. 

Για την αποτελεσµατικότητα συναλλαγής (transaction efficiency), οι εισροές είναι τα 

προσωπικά έξοδα, τα τρέχοντα έξοδα µαζί µε άλλα λειτουργικά έξοδα, ενώ οι εκροές είναι οι 

συναλλαγές δανείων, οι συναλλαγές καταθέσεων και οι υπόλοιπες συναλλαγές. Για την 

αποτελεσµατικότητα διαµεσολάβησης (intermediation efficiency), οι εισροές είναι τα 

τοκοφόρα και µη-τοκοφόρα έξοδα, ενώ οι εκροές είναι το τοκοφόρο και µη-τοκοφόρο 

εισόδηµα.  

 

 Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, η µέση αποτελεσµατικότητα παραγωγής για τα 

υποκαταστήµατα είναι 87,2% και τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα είναι ουσιαστικά το 

31,8%. Η µέση αποτελεσµατικότητα συναλλαγής για τα υποκαταστήµατα είναι 90,1% και τα 

αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα είναι ουσιαστικά το 38,6%. Η µέση αποτελεσµατικότητα 

διαµεσολάβησης για τα υποκαταστήµατα είναι 91,3% και τα αποτελεσµατικά 

υποκαταστήµατα είναι ουσιαστικά το 31,8%. Επίσης, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, υπάρχει 

περιθώριο για τα υποκαταστήµατα να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα τους. Αυτό φάνηκε 

από το γεγονός ότι, τα λιγότερο αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα (µε το να αυξήσουν την 

αποτελεσµατικότητα τους) µπόρεσαν να αυξήσουν το κέρδος τους. Τέλος, αξίζει να 

αναφερθεί ότι, υπάρχει θετική συσχέτιση µεταξύ λειτουργική αποτελεσµατικότητας και 

κερδοφορίας, όπως και µεταξύ αποτελεσµατικότητας συναλλαγής και κερδοφορίας (όµως, 

υψηλή κερδοφορία δεν σηµαίνει απαραίτητα και υψηλή αποτελεσµατικότητα). 

 

Meepadung, Tang, Do Ba Khang (2009) 

Σ’ αυτή την έρευνα υπολογίζεται η λειτουργική αποτελεσµατικότητα (operating 

efficiency) και η αποτελεσµατικότητα κέρδους µε την µέθοδο της DEA για 165 

υποκαταστήµατα τραπεζών. Ουσιαστικά, χρησιµοποιήθηκε ένα µοντέλο της DEA που 

χωρίζεται 2 σταδίων. Το 1ο στάδιο του µοντέλου είναι για τη µέτρηση της λειτουργικής 

αποτελεσµατικότητα, όπου ως εισροές χρησιµοποιήθηκαν: α) η εργασία, β) µη τοκοφόρα 

έξοδα (µισθοί υπαλλήλων), γ) τοκοφόρα έξοδα και δ) αντίληψη υπαλλήλων ως προς την 

ποιότητα υπηρεσιών και ως εκροές χρησιµοποιήθηκαν: α) τρέχον λογαριασµός, β) 

αποταµιεύσεις, γ) χρονικές καταθέσεις, δ) δάνεια, ε) συναλλαγές µέσω ΙΤ, ζ) ασφάλιστρα, η) 

προµήθεια (commission), θ) αριθµός τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων. Το 2ο στάδιο του 
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µοντέλου είναι η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας κέρδους, όπου ως εισροές 

χρησιµοποιήθηκαν οι εκροές του 1ου σταδίου του µοντέλου συν την αντίληψη υπαλλήλων ως 

προς την ποιότητα υπηρεσιών (9 inputs) και ως εκροές χρησιµοποιήθηκαν το τοκοφόρο και 

µη-τοκοφόρο εισόδηµα. Από τα αποτελέσµατα της έρευνας προκύπτει ότι, η λειτουργική 

αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων κυµαίνεται στο 94,3% και η συνολική 

αποτελεσµατικότητα στο 32,12%, που σηµαίνει ότι 53 υποκαταστήµατα λειτουργούν 

αποτελεσµατικά. Η αποτελεσµατικότητα κέρδους κυµαίνεται στο 70,9%, που σηµαίνει ότι τα 

υποκαταστήµατα πρέπει να αυξήσουν το καθαρό εισόδηµα τους περίπου κατά 30%. Επίσης, 

η έρευνα έδειξε ότι, τα υποκαταστήµατα, που κάνουν συναλλαγές µέσω ΙΤ (e-banking, e-

branch, ATM κτλ), παρουσιάζουν αύξηση στα κέρδη τους και εποµένως αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας κέρδους τους. Στο δείγµα, τα 82 από τα 165 υποκαταστήµατα 

χρησιµοποιούν λιγότερες συναλλαγές µέσω ΙΤ - απ’ ότι θα έπρεπε κανονικά - γι’ αυτό θα 

πρέπει να αυξήσουν τις συναλλαγές ΙΤ κατά 16,67% για να αυξήσουν την 

αποτελεσµατικότητα τους.       

 

Deville (2009) 

Σ’ αυτή την έρευνα υπολογίζεται, µέσω του µοντέλου της DEA, η 

αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων µια µεγάλης Γαλλικής τράπεζας (χωρίζεται σε 

16 περιφερειακές τράπεζες και διαθέτει συνολικά 1611 υποκαταστήµατα που οι 16 

περιφερειακές τράπεζες διοικούν και ελέγχουν). Τα υποκαταστήµατα λειτουργούν κάτω από 

6 διαφορετικά εργασιακά περιβάλλοντα. Σκοπός της έρευνας είναι να µετρηθεί η 

αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων κάθε περιφερειακή τράπεζας, έτσι ώστε να 

αξιολογηθούν οι περιφερειακές τράπεζες και παράλληλα να εντοπιστεί κατά πόσο το 

εργασιακό περιβάλλον των υποκαταστηµάτων επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα των 

υποκαταστηµάτων. Για το µοντέλο, ως εισροές χρησιµοποιήθηκαν: α) το ωράριο των 

υπαλλήλων, β) τα λειτουργικά έξοδα και γ) οι ενεργοί τρέχοντες λογαριασµοί, ενώ ως εκροές 

χρησιµοποιήθηκαν: α) το χαρτοφυλάκιο αποταµίευσης µετρητών, β) το χαρτοφυλάκιο 

προσωπικών δανείων, γ) το χαρτοφυλάκιο επιχειρησιακών δανείων, δ) οι προµήθειες 

υπηρεσιών, ε) η ‘ζηµιά’ ασφαλιστικών προϊόντων και ζ) τα οικονοµικά προϊόντα 

αποταµίευσης.  Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι, το 31% των υποκαταστηµάτων είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά. Επίσης, τα υποκαταστήµατα που δεν είναι τεχνικά αποτελεσµατικά, 

µπορούν να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα τους µε το να κατανέµουν σωστά τους 

πόρους ανάλογα µε το εργασιακό περιβάλλον που βρίσκονται και µ’ αυτό τον τρόπο 

µπορούν να αυξήσουν τον όγκο πωλήσεων τους. Εποµένως, µε το να αυξηθεί η 

91 
 



αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων θα αυξηθεί παράλληλα και η 

αποτελεσµατικότητα των περιφερειακών τραπεζών. 

 

Das, Ray, Nag (2009) 

Σ’ αυτή την έρευνα µετριέται η αποτελεσµατικότητα εργασίας (labor efficiency) σε 

222 υποκαταστήµατα µια µεγάλης ινδικής τράπεζας. Τα υποκαταστήµατα της ινδικής 

τράπεζας βρίσκονται σε 4 περιοχές. Για κάθε υποκατάστηµα υπάρχουν 2 διαφορετικά µέτρα 

µέτρηση της αποτελεσµατικότητας: α) δεδοµένα για κάθε περιοχή και β) δεδοµένα και για τις 

4 περιοχές. Στην (α) περίπτωση έχουµε το περιφερειακό όριο (regional frontier), όπου η 

αποτελεσµατικότητα εργασίας είναι κατά µέσο όρο 76,23% (Mumbai 82,35%, Delhi 72,17%, 

Kolkata 74,35%, Chennai 78%). Στην (β) περίπτωση έχουµε το ‘µεγάλο’ όριο (grand 

frontier), όπου η αποτελεσµατικότητα εργασίας είναι κατά µέσο όρο 19,87% (Mumbai 

18,47%, Delhi 22,66%, Kolkata 17,19%, Chennai 21,25%). Επιπλέον, η έρευνα υπολογίζει 

την αποτελεσµατικότητα περιοχής (area efficiency), που δείχνει κατά πόσο µια περιοχή 

‘καθυστερεί’ ένα ολόκληρο κράτος από άποψη αποτελεσµατικότητας. Έτσι, η 

αποτελεσµατικότητα περιοχής (βασισµένη στο “µεγάλο” όριο) είναι κατά µέσο όρο 84,94% 

(Mumbai 77%, Delhi 87,5%, Kolkata 69,94%, Chennai 92%). Τα συµπεράσµατα της έρευνας 

είναι ότι οι πολιτικές, οι διαδικασίες και τα κίνητρα, που δίνονται στους υπαλλήλους των 

τραπεζών, δεν µπορούν να εξουδετερώσουν την καταστρεπτική επιρροή που έχει η 

κουλτούρα των υπαλλήλων (ως προς τον τρόπο εργασίας) στις διάφορες περιοχές. Επίσης, 

µια πιθανή µείωση του κόστους εργασίας από τα υποκαταστήµατα προκύπτει από την 

µείωση του κατώτερου προσωπικού. Τέλος, τα υποκαταστήµατα, που λειτουργούν κάτω από 

χαµηλή αποτελεσµατικότητα εργασίας, θα πρέπει να προσλάβουν άτοµα για να επιβλέπουν 

και να ελέγχουν το προσωπικό, έτσι ώστε να γίνουν πιο παραγωγικοί και να αυξηθεί έτσι η 

αποτελεσµατικότητα εργασίας.  

 

Βλέπουµε από τις παραπάνω έρευνες ότι η µέθοδος της DEA είναι διαδεδοµένη και 

έχει εφαρµόζεται σε πολλές τράπεζες. Επίσης, το γεγονός ότι η DEA εφαρµόζεται εδώ και 

πολλά χρόνια (1978 και µετά) δείχνει πόσο αξιόπιστη µεθοδολογία είναι ως προς τη µέτρηση 

της αποτελεσµατικότητας. Στο επόµενο κεφάλαιο θα εφαρµόσουµε τη µέθοδο της DEA για 

τα υποκαταστήµατα µιας Ελληνικής εµπορικής τράπεζας.   

 

 

 

92 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ DEA  

 

5.1 Περιγραφή δείγµατος 

 

Αρχικά συγκεντρώσαµε όλα τα «στοιχεία» των υποκαταστηµάτων µιας µεγάλης 

εµπορικής τράπεζας στην Ελλάδα για την περίοδο 2002-2008. Αναφερόµενοι στον όρο 

«στοιχεία» εννοούµε τα στοιχεία του ισολογισµού των υποκαταστηµάτων δηλ. µισθοδοσία, 

ενοίκια, έξοδα προµηθειών, έσοδα από καταθέσεις, έξοδα από προµήθειες, έσοδα από 

ακίνητα κ.τ.λ. Σκοπό της συγκέντρωσης όλων αυτών των στοιχείων είναι για να 

αξιολογήσουµε την αποτελεσµατικότητα όλων των υποκαταστηµάτων της εµπορικής 

τράπεζας. Για να µετρήσουµε την αποτελεσµατικότητα όλων των υποκαταστηµάτων 

χρησιµοποιήθηκε το µη παραµετρικό µοντέλο της DEA. Ουσιαστικά, µε το µοντέλο της 

DEA κάναµε δύο έρευνες. Στη 1η έρευνα µετρήσαµε την αποτελεσµατικότητα όλων των 

υποκαταστηµάτων για κάθε χρονιά ξεχωριστά και στη 2η έρευνα µετρήσαµε την 

αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων ανά διοικητική περιφέρεια ξεχωριστά για κάθε 

χρονιά. Αρχικά, θα ερµηνεύσουµε τα αποτελέσµατα κάθε έρευνας ξεχωριστά και στο τέλος 

θα κάνουµε µια σύγκριση των δύο ερευνών π.χ. αν ένα υποκατάστηµα που ήταν 

αποτελεσµατικό στο σύνολο ήταν αντίστοιχα αποτελεσµατικό και στην περιφέρεια του κτλ.  

 

Ως προς το πρόγραµµα της DEA χρησιµοποιήσαµε την µεταβλητή απόδοση 

κλίµακας (VRS = variable returns to scale) έναντι της σταθερής απόδοσης κλίµακας (CRS 

= constant returns to scale), καθώς η χρήση της VRS µπορεί να βγάλει και τα αποτελέσµατα 

της CRS. Επίσης, για το µοντέλο της DEA χρησιµοποιήσαµε την µεθοδολογία input-

oriented approach, δηλαδή το µοντέλο µας δίνει την αποτελεσµατικότητα βασισµένο στις 

εισροές (δηλαδή: παραγωγή δεδοµένων εκροών από τη χρήση του ελάχιστου δυνατού 

συνδυασµού εισροών). Για να εφαρµόσουµε το πρόγραµµα της DEA, χρησιµοποιήσαµε δύο 

inputs και δύο outputs. Στα inputs είχαµε: α) τα interest expenses και β) τα non-interest 

expenses. Πιο αναλυτικά, οι δύο παραπάνω µεταβλητές είχαν τα εξής στοιχεία: 

 

 

 

 

93 
 



1. Interest expenses = τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 

2. Non-interest expenses = µισθοδοσία + λειτουργικές δαπάνες + ενοίκια + έξοδα 

προµηθειών + λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης + έξοδα χορηγήσεων + αποσβέσεις 

Στα outputs είχαµε: α) τα interest income και β) τα non-interest income. Πιο αναλυτικά, οι 

δύο παραπάνω µεταβλητές είχαν τα εξής στοιχεία: 

1. Interest income = τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 

2. Non-interest income = έσοδα από καταθέσεις + έσοδα από προµήθειες + έσοδα 

δηµοσίου + ΟΠΕΚΕΠΕ + λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης + έσοδα θυγατρικών + έσοδα 

από ακίνητα 

 

Σ’ αυτό το κοµµάτι θα δώσουµε ένα παράδειγµα για το πώς παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα, ως προς την αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων µε βάση το µοντέλο 

της DEA, και να εξηγήσουµε τον κάθε συµβολισµό του µοντέλου.  

 

firm crste vrste scale   

1 0,665 0,68 0,979 drs 

2 0,881 0,888 0,992 irs 

3 0,611 0,708 0,862 drs 

4 0,928 1 0,928 drs 

5 0,751 1 0,751 drs 

(Παράρτηµα Β: χρονιά 2002) 
 
Συµβολισµοί: 

 Ως «firm» παρουσιάζονται τα υποκαταστήµατα της εµπορικής τράπεζας, 

 Ως «crste» ορίζεται η τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς  CRS, 

 Ως «vrste» ορίζεται η τεχνική αποτελεσµατικότητα ως προς VRS, 

 Ως «scale» ορίζεται η αποτελεσµατικότητα κλίµακας, που είναι ουσιαστικά ο λόγος της 

τεχνολογικής αποτελεσµατικότητας µε βάση το CRS προς την τεχνική 

αποτελεσµατικότητα µε βάση το VRS (crste/ vrste), 
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 Ως «drs» ορίζεται ότι πρέπει η συγκεκριµένη εταιρεία για να γίνει πιο τεχνική 

αποτελεσµατική πρέπει να µειώσει τα inputs της (δηλαδή αυτά που ορίσαµε παραπάνω), 

 Και ως «irs» ορίζεται ότι πρέπει η συγκεκριµένη εταιρεία για να γίνει πιο τεχνική 

αποτελεσµατική πρέπει να αυξήσει τα inputs της. 

 

Ερµηνεία: 

 Η εταιρεία 1 έχει τεχνική αποτελεσµατικότητα (CRS) 0.665, που σηµαίνει ότι για να γίνει 

η εταιρεία τεχνικά αποτελεσµατική (σκορ = 1) πρέπει να αυξήσει την 

αποτελεσµατικότητα της κατά 0.335. Με βάση το VRS η τεχνική αποτελεσµατικότητα 

είναι 0.68, που σηµαίνει ότι για να γίνει η εταιρεία τεχνικά αποτελεσµατική πρέπει να 

αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της κατά 0.32. Η αποτελεσµατικότητα κλίµακας για 

την εταιρεία είναι πολύ υψηλή 0.979 και µόλις 0.021 από το µέγιστο. Τέλος, η εταιρεία 

θα πρέπει να µειώσει τα inputs της για να γίνει τεχνικά πιο αποτελεσµατική. 

 Η εταιρεία 4 έχει τεχνική αποτελεσµατικότητα (CRS) 0.928, που σηµαίνει ότι για να γίνει 

η εταιρεία τεχνικά αποτελεσµατική πρέπει να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της κατά 

0.072. Με βάση το VRS η εταιρεία είναι τεχνικά αποτελεσµατική (σκορ = 1). Η 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας για την εταιρεία είναι 0.928. Τέλος, η εταιρεία θα πρέπει 

να µειώσει τα inputs της για να γίνει τεχνικά πιο αποτελεσµατική µε βάση το CRS. 

 Στην έρευνα µας θα ελέγχουµε µόνο την τεχνική αποτελεσµατικότητα των 

υποκαταστηµάτων µε βάση το VRS (τα υπόλοιπα στοιχεία θα τα λαµβάνουµε ως 

επιπλέον πληροφορίες).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 
 



5.2 1η έρευνα: Αποτελεσµατικά τραπεζικά υποκαταστήµατα ανά χρονιά 

 

Στην 1η έρευνα χρησιµοποιείται το µοντέλο της DEA για να µετρήσει την 

αποτελεσµατικότητα όλων των τραπεζικών υποκαταστηµάτων για κάθε χρονιά ξεχωριστά. 

Σε κάθε χρονιά δεν συµπεριλαµβάνονται ο ίδιος αριθµός υποκαταστηµάτων είτε γιατί κάποια 

υποκαταστήµατα δεν έχουν επαρκή στοιχεία για να συµπεριληφθούν στην έρευνα είτε κατά 

την διάρκεια των χρόνων νέα υποκαταστήµατα δηµιουργούνται από τη συγκεκριµένη 

εµπορική τράπεζα. Πιο συγκεκριµένα, το 2002 και το 2003 συµπεριλαµβάνονται στην 

έρευνα 456 υποκαταστήµατα, το 2004 έχουµε 452, το 2005 έχουµε 458, το 2006 έχουµε 457, 

το 2007 έχουµε 464 και το 2008 έχουµε 470 υποκαταστήµατα. Αρχικά, θα κάνουµε µια 

σύγκριση των µέσων όρων  αποτελεσµατικότητας για την περίοδο 2002-2008 και στη 

συνέχεια θα αναφέρουµε ποια είναι τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα κάθε χρονιάς. Ο 

παρακάτω πίνακα δείχνει τους µέσους όρους αποτελεσµατικότητας κάθε χρονιάς και 

αναλύεται παρακάτω: 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS Scale 

2002 0,737 0,789 0,934 

2003 0,673 0,724 0,937 

2004 0,552 0,706 0,782 

2005 0,643 0,691 0,939 

2006 0,757 0,776 0,976 

2007 0,776 0,792 0,981 

2008 0,674 0,687 0,982 

 

Όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη παράγραφο, ο όρος που µας ενδιαφέρει να 

αναλύσουµε είναι η τεχνική αποτελεσµατικότητα µε βάση το VRS. Παρατηρείται ότι το 

2002 ο µέσος όρος της αποτελεσµατικότητας των υποκαταστηµάτων της εµπορικής τράπεζας 

κυµαίνεται στο 78,9%. Από το 2002 έως το 2005, η αποτελεσµατικότητα των 

υποκαταστηµάτων σταδιακά «πέφτει» και φτάνει σε ποσοστό το 69,1% (2005). Για τις 

επόµενες δύο χρονιές (2006, 2007) η αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων αυξάνεται 

και µάλιστα το 2007 έχουµε το υψηλότερο ποσοστό για την περίοδο 2002-2008, που είναι 
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στο 79,2%. Όµως, το 2008 έχουµε µια πτώση της αποτελεσµατικότητας των 

υποκαταστηµάτων κατά 10,5% (68,7%), που παράλληλα είναι και η χαµηλότερη 

αποτελεσµατικότητα που συγκέντρωσαν τα υποκαταστήµατα για την περίοδο 2002-2008.  

 

 Επίσης παρατηρείται ότι, η µέση τεχνική αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων 

µε βάση το CRS για την περίοδο 2002-2008 είναι ελάχιστα πιο µικρή από την µέση τεχνική 

αποτελεσµατικότητα µε βάση το VRS. Από το 2002 έως το 2004, η µέση τεχνική 

αποτελεσµατικότητα µειώνεται σταδιακά από 73,7% (2002) στο 55,2% (2004). Αντιθέτως, 

από το 2004 έως το 2007 παρατηρείται µια συνεχή αύξηση της αποτελεσµατικότητας των 

υποκαταστηµάτων από 55,2% το 2004 σε 77,6% το 2007. Τέλος, για το 2008 έχουµε µείωση 

της αποτελεσµατικότητας από το 77,6% στο 67,4%. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 

κλίµακας αξίζει να αναφέρουµε ότι είναι αρκετά υψηλή για την περίοδο 2002-2008 και 

κυµαίνεται σχεδόν σ’ όλες τις χρονιές πάνω από 90% µε µικρές µόνο αυξοµειώσεις. Η πιο 

υψηλή αποτελεσµατικότητα κλίµακας για όλα τα υποκαταστήµατα είναι το 2008 µε ποσοστό 

98,2%, ενώ αντίστοιχα η πιο χαµηλή αποτελεσµατικότητα κλίµακας είναι το 2004 µε 

ποσοστό 78,2%. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα, µε βάση το VRS, για το 2002 είναι στο 

σύνολο τους 22 (αναλυτικά: 623, 624, 2012, 2026, 2028, 2065, 3314, 836, 2810, 742, 644, 

2645, 2667, 614, 2846, 524, 131, 1110, 1131, 3116, 3119, 3142). Όµως, µε βάση το CRS τα 

11 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 11 όχι. Από τα 11 

υποκαταστήµατα, τα 5 (623, 624, 2012, 1110, 1131) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για 

να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 6 (2065, 3314, 836, 2846, 

3119, 3142) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

   

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα, µε βάση το VRS, για το 2003 είναι στο 

σύνολο τους 21 (αναλυτικά: 623, 624, 2026, 2031, 2065, 872, 2810, 2852, 2856, 2862, 742, 

644, 616, 2847, 524, 310, 343, 2111, 1110, 3142, 3143). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 

υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 14 όχι. Από τα 14 

υποκαταστήµατα, τα 4 (624, 644, 310, 1110) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να 

γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 10 (2065, 2810, 2852, 2856, 

2862, 616, 2847, 2111, 3142, 3143) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 
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αποτελεσµατικά. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα 10 υποκαταστήµατα (623, 624, 2026, 2065, 

2810, 742, 644, 524, 1110, 3142), που ήταν αποτελεσµατικά το 2002, εξακολουθούν να είναι 

αποτελεσµατικά και για το 2003. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα, µε βάση το VRS, για το 2004 είναι στο 

σύνολο τους 14 (αναλυτικά: 121, 310, 343, 524, 623, 624, 631, 1110, 1132, 2026, 2031, 

2078, 2079, 2083). Όµως, µε βάση το CRS τα 3 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 11 όχι. Τα 11 υποκαταστήµατα (121, 310, 524, 623, 624, 

631, 1110, 1132, 2031, 2079, 2083) για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS)  

πρέπει να µειώσουν τα inputs τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα 8 υποκαταστήµατα (310, 

343, 524, 623, 624, 1110, 2026, 2031), που ήταν αποτελεσµατικά το 2003, εξακολουθούν να 

είναι αποτελεσµατικά και για το 2004.  

 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα, µε βάση το VRS, για το 2005 είναι στο 

σύνολο τους 15 (αναλυτικά: 221, 320, 623, 624, 834, 1411, 1421, 2071, 2084, 2152, 2337, 

2526, 3314, 2001, 2345). Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 11 όχι. Από τα 11 υποκαταστήµατα, τα 10 (221, 320, 623, 

834, 1411, 1421, 2152, 2337, 2526, 2001) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το τέλος το υποκατάστηµα 2084 πρέπει να αυξήσει 

τα inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα 2 

υποκαταστήµατα (623, 624), που ήταν αποτελεσµατικά το 2004, εξακολουθούν να είναι 

αποτελεσµατικά και για το 2005.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα, µε βάση το VRS, για το 2006 είναι στο 

σύνολο τους 19 (αναλυτικά: 623, 624, 121, 310, 810, 825, 1142, 1419, 2015, 2026, 2053, 

2071, 2088, 2089, 2111, 2152, 2648, 2810, 2833). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 

υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 10 όχι. Από τα 10 

υποκαταστήµατα, τα 8 (310, 623, 624, 810, 1419, 2015, 2026, 2053) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (2111, 

2833) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά. Αξίζει να 
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αναφερθεί ότι, τα 4 υποκαταστήµατα (623, 624, 2071, 2152), που ήταν αποτελεσµατικά το 

2005, εξακολουθούν να είναι αποτελεσµατικά και για το 2006. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα, µε βάση το VRS, για το 2007 είναι στο 

σύνολο τους 23 (αναλυτικά: 110, 121, 131, 310, 320, 623, 624, 644, 825, 863, 911, 1110, 

1419, 2015, 2062, 2071, 2076, 2347, 2644, 2647, 2668, 2835, 3116). Όµως, µε βάση το CRS 

τα 13 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 10 όχι. Τα 10 

υποκαταστήµατα (131, 320, 623, 863, 911, 1110, 1419, 2015, 2644, 2835) για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS)  πρέπει να µειώσουν τα inputs τους. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι, τα 8 υποκαταστήµατα (121, 310, 623, 624, 825, 1419, 2015, 2071), που ήταν 

αποτελεσµατικά το 2006, εξακολουθούν να είναι αποτελεσµατικά και για το 2007.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα, µε βάση το VRS, για το 2008 είναι στο 

σύνολο τους 11 (αναλυτικά: 310, 623, 624, 825, 878, 1313, 2071, 2097, 2100, 2833, 3315). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 3 (623, 624, 1313) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους 

για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το τέλος το υποκατάστηµα 2833 

πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι, τα 5 υποκαταστήµατα (310, 623, 624, 825, 2071), που ήταν αποτελεσµατικά το 2007, 

εξακολουθούν να είναι αποτελεσµατικά και για το 2008.  

 

Συµπεράσµατα:  

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα, για το ποια υποκαταστήµατα είναι 

αποτελεσµατικά κάθε χρονιά στο σύνολο τους, βγάλαµε τα εξής συµπεράσµατα: 

 Το 623 και 624 είναι αποτελεσµατικά όλες τις χρονιές (2002-2008), 

 Το 310 είναι αποτελεσµατικό 5 χρονιές (2003, 2004, 2006, 2007, 2008), 

 Το 2026 είναι αποτελεσµατικό 4 χρονιές (2002, 2003, 2004, 2006), 

 Το 1110 είναι αποτελεσµατικό 4 χρονιές (2002, 2003, 2004, 2007), 

 Το 2071 είναι αποτελεσµατικό 4 χρονιές (2005, 2006, 2007, 2008), 

99 
 



 Το 121 είναι αποτελεσµατικό 3 χρονιές (2004, 2006, 2007), 

 Το 825 είναι αποτελεσµατικό 3 χρονιές (2006, 2007, 2008), 

 Το 644 είναι αποτελεσµατικό 3 χρονιές (2002, 2003, 2007) 

Υπάρχουν και αρκετά υποκαταστήµατα που είναι αποτελεσµατικά και για 2 χρονιές, 

αλλά αναφέρουµε κυρίως τα υποκαταστήµατα που ήταν πιο σταθερά σε αποτελεσµατικά 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 2002-2008.   
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5.3 2η έρευνα: Αποτελεσµατικά τραπεζικά υποκαταστήµατα ανά διοικητική 

περιφέρεια 

 

Στην 2η έρευνα χρησιµοποιείται το µοντέλο της DEA για να µετρήσει την 

αποτελεσµατικότητα των τραπεζικών υποκαταστηµάτων ανά διοικητική περιφέρεια για κάθε 

χρονιά ξεχωριστά. Αρχικά, θα πάρουµε κάθε µια διοικητική περιφέρεια ξεχωριστά και θα 

συγκρίνουµε τους µέσους όρους  αποτελεσµατικότητας κάθε χρονιάς για την περίοδο 2002-

2008, έτσι ώστε να δούµε τι µεταβολές παρουσιάστηκαν στην αποτελεσµατικότητα των 

υποκαταστηµάτων κάθε περιφέρειας. Εν συνεχεία, θα αναφέρουµε ποια είναι τα 

αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα κάθε χρονιάς για καθεµιά περιφέρεια ξεχωριστά.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Αττικής 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της Αττικής 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το 2002 και το 2003 τα υποκαταστήµατα που 

συµπεριλαµβάνονται στην έρευνα είναι 87, το 2004 είναι 86, το 2005 είναι 99, το 2006 είναι 

102, το 2007 είναι 107 και το 2008 είναι 112 υποκαταστήµατα. 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS Scale 

2002 0,896 0,914 0,981 

2003 0,741 0,839 0,887 

2004 0,718 0,807 0,896 

2005 0,791 0,838 0,945 

2006 0,859 0,868 0,99 

2007 0,828 0,837 0,99 

2008 0,868 0,854 0,992 

 

Το 2002, ο µέσος όρος της τεχνική αποτελεσµατικότητας (VRS) των 

υποκαταστηµάτων της Αττικής είναι ο πιο υψηλός της περιόδου 2002-2008 (91,4%). Από το 

2002 έως το 2004 παρουσιάζεται µια πτώση της αποτελεσµατικότητας των 

υποκαταστηµάτων και φτάνει το 80,7% (η χαµηλότερη της περιόδου). Αντίθετα, από το 2004 

έως το 2006 παρουσιάζεται µια µικρή αύξηση της αποτελεσµατικότητας από  80,7% σε 
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86,8%. Το 2007, υπάρχει µια µικρή µείωση της αποτελεσµατικότητας (83,7%), ενώ για το 

2008 υπάρχει αντίστοιχα µια µικρή αύξηση (85,4%) σε σχέση µε το 2007.  Επίσης 

παρατηρείται ότι, η µέση τεχνική αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων µε βάση το 

CRS για την περίοδο 2002-2008 είναι ελάχιστα πιο µικρή από την µέση τεχνική 

αποτελεσµατικότητα µε βάση το VRS. Από το 2002 έως το 2004, η αποτελεσµατικότητα 

µειώνεται σταδιακά από 89,6% (2002) σε 71,8% (2004). Αντιθέτως, από το 2004 έως το 

2006 παρατηρείται µια συνεχή αύξηση της αποτελεσµατικότητας των υποκαταστηµάτων από 

71,8% σε 85,9%. Για το 2007 έχουµε µείωση της αποτελεσµατικότητας από 85,9% σε 

82,8%, ενώ για το 2008 έχουµε αύξηση από 82,8% σε 86,8%. Όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας αξίζει να αναφέρουµε ότι είναι αρκετά υψηλή για την περίοδο 

2002-2008 και κυµαίνεται σ’ όλες τις χρονιές πάνω από 90%, µε εξαίρεση το 2003 (88,7%) 

και το 2004 (89,6%). Η πιο υψηλές αποτελεσµατικότητες κλίµακας για τα υποκαταστήµατα 

της Αττικής είναι την 3ετία 2006-2008 και φτάνουν το 99%.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Αττικής, µε βάση το VRS, για το 

2002 είναι 13 (αναλυτικά: 620, 621, 623, 624, 1419, 2012, 2026, 2028, 2040, 2065, 2066, 

2068, 2152). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 

τα υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, το 623 πρέπει να µειώσει τα inputs του για να 

γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 5 (2040, 2065, 2066, 2068, 2152) 

πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Αττικής, µε βάση το VRS, για το 

2003 είναι 14 (αναλυτικά: 620, 621, 623, 624, 627, 2019, 2026, 2031, 2060, 2065, 2066, 

2068, 2072, 2152). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 7 όχι. Αυτά τα 7 υποκαταστήµατα (2019, 2060, 2065, 2066, 

2068, 2072, 2152) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Αττικής, µε βάση το VRS, για το 

2004 είναι 13 (αναλυτικά: 620, 623, 624, 881, 2001, 2026, 2031, 2078, 2079, 2080, 2081, 

2082, 2083). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 
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τα υπόλοιπα 8 όχι. Αυτά τα 8 υποκαταστήµατα (623, 2001, 2031, 2079, 2080, 2081, 2082, 

2083) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Αττικής, µε βάση το VRS, για το 

2005 είναι 15 (αναλυτικά: 620, 623, 624, 881, 2026, 2031, 2070, 2078, 2082, 2084, 2086, 

2152, 2622, 2001). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, το 624 πρέπει να µειώσει 

τα inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 5 (628, 2078, 

2084, 2152, 2622) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Αττικής, µε βάση το VRS, για το 

2006 είναι 16 (αναλυτικά: 621, 622, 623, 624, 1419, 2013, 2015, 2026, 2053, 2070, 2071, 

2076, 2082, 2088, 2089, 2152). Όµως, µε βάση το CRS τα 14 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 2 όχι. Αυτά τα 2 υποκαταστήµατα (623, 2026) πρέπει να 

µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Αττικής, µε βάση το VRS, για το 

2007 είναι 14 (αναλυτικά: 623, 624, 1410, 1419, 2004, 2013, 2015, 2028, 2054, 2062, 2071, 

2076, 2090, 2152). Όµως, µε βάση το CRS τα 15 από τα 16 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά. Το υποκατάστηµα 623 πρέπει να µειώσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά 

αποτελεσµατικό.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Αττικής, µε βάση το VRS, για το 

2008 είναι 14 (αναλυτικά: 622, 623, 624, 1410, 1419, 2013, 2015, 2033, 2053, 2071, 2076, 

2097, 2100, 2105). Όµως, µε βάση το CRS τα 11 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 3 όχι. Αυτά τα 3 υποκαταστήµατα (622, 623, 2015) πρέπει 

να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  
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 ∆ιοικητική περιφέρεια Ιονίου 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα του Ιονίου  

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα υποκαταστήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην 

έρευνα είναι 9 για κάθε χρονιά (2002-2008). 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,934 0,989 0,943 

2003 0,894 0,981 0,912 

2004 0,918 0,992 0,926 

2005 0,938 1 0,938 

2006 0,932 1 0,932 

2007 0,95 1 0,95 

2008 0,956 1 0,956 

 

Ο µέσος όρος της τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) για τα υποκαταστήµατα του 

Ιονίου είναι πάνω από το 98% για τη περίοδο 2002-2008. Πιο αναλυτικά, το 2002 η 

αποτελεσµατικότητα είναι στο 98,9%, το 2003 η αποτελεσµατικότητα «πέφτει» ελάχιστα στο 

98,1% και το 2004 η αποτελεσµατικότητα ανεβαίνει στο 99,2%. Τέλος, από το 2005 έως το 

2008 η αποτελεσµατικότητα είναι 100%, που σηµαίνει ότι και τα 9 υποκαταστήµατα είναι 

αποτελεσµατικά για εκείνη τη περίοδο. Η µέση τεχνική αποτελεσµατικότητα κατά CRS είναι 

ελάχιστα µικρότερη από τη µέση τεχνική αποτελεσµατικότητα κατά VRS. Ο µέσος όρος 

τεχνικής αποτελεσµατικότητας (CRS) για όλες τις χρονιές κυµαίνεται πάνω από το 90%, µε 

εξαίρεση το 2003 που βρίσκεται στο 89,4%. Η υψηλότερη τιµή αποτελεσµατικότητα (CRS) 

είναι το 2008 µε ποσοστό 95,6%. Επίσης, η αποτελεσµατικότητα κλίµακας κυµαίνεται για 

όλες τις χρονιές πάνω από το 90%. Η µικρότερη αποτελεσµατικότητα κλίµακας για τη 

διοικητική περιφέρεια του Ιονίου είναι το 2003 µε ποσοστό 91,2%, ενώ αντίστοιχα η 

υψηλότερη είναι το 2008 µε ποσοστό 95,6%.      

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Από τα συνολικά 9 υποκαταστήµατα της διοικητικής περιφέρειας του Ιονίου, τα 7 

είναι τεχνικά αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 1210, 1220, 1221, 1230, 1231, 

1240, 3221). Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 
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τα υπόλοιπα 3 όχι. Αυτά τα 3 υποκαταστήµατα (1221, 1231, 1240) πρέπει να αυξήσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003 και το 2004: 

Ισχύει ότι και για τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του 2002, δηλαδή τα ίδια 7 

από τα συνολικά 9 υποκαταστήµατα είναι τεχνικά αποτελεσµατικά µε βάση το VRS. Επίσης, 

µε βάση το CRS τα ίδια 3 υποκαταστήµατα δεν θεωρούνται αποτελεσµατικά και πρέπει να 

αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

 Όλα τα υποκαταστήµατα (9) της διοικητικής περιφέρειας του Ιονίου είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 1210, 1220, 1221, 1230, 1231, 1240, 1241, 

3220, 3221). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 

τα υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 2 (1230, 1241) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (1221, 

1231) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

 Όλα τα υποκαταστήµατα (9) της διοικητικής περιφέρειας του Ιονίου είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS. Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 3 όχι. Από τα 3 υποκαταστήµατα, τα 2 (1230, 1241) πρέπει 

να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το 

υποκατάστηµα 1231 πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Από τα συνολικά 9 υποκαταστήµατα της διοικητικής περιφέρειας του Ιονίου, τα 8 είναι 

τεχνικά αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 1210, 1220, 1230, 1231, 1240, 1241, 

3220, 3221). Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 

τα υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 2 (1230, 1241) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (1231, 

1240) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά. 
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Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

 Όλα τα υποκαταστήµατα (9) της διοικητικής περιφέρειας του Ιονίου είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS. Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 2 (1230, 1241) πρέπει 

να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 

υπόλοιπα 2 (1231, 1240) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά. 

 

∆ιοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα του Βορείου Αιγαίου  

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα υποκαταστήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην 

έρευνα είναι 10 για κάθε χρονιά (2002-2008). 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,974 0,992 0,982 

2003 0,965 0,986 0,978 

2004 0,959 0,992 0,967 

2005 0,941 0,977 0,962 

2006 0,971 0,978 0,992 

2007 0,942 0,957 0,985 

2008 0,989 0,998 0,991 

 

 Ο µέσος όρος της τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) για τα υποκαταστήµατα του 

Βορείου Αιγαίου είναι πάνω από το 95% για τη περίοδο 2002-2008. Γενικά, για τη 

συγκεκριµένη περίοδο παρουσιάζονται αυξοµειώσεις ως προς τη µέση αποτελεσµατικότητα 

των υποκαταστηµάτων. Η χαµηλότερη τιµή µέσης αποτελεσµατικότητας είναι το 2007 µε 

ποσοστό 95,7%, ενώ αντίστοιχα η υψηλότερη είναι το 2008 µε ποσοστό 99,8%. Ο µέσος 

όρος της τεχνικής αποτελεσµατικότητας (CRS) µειώνεται σταδιακά για τη περίοδο 2002-

2005, από 97,4% (2002) σε 94,1% (2005). Το 2006 υπάρχει αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας (97,1%), ενώ το 2007 υπάρχει και πάλι πτώση µε το ποσοστό να 

κυµαίνεται στο 94,2%. Τέλος, το 2008 υπάρχει ξανά αύξηση της αποτελεσµατικότητας , που 

είναι και η µεγαλύτερη της περιόδου, σε ποσοστό 98,9%. Όσον αφορά, την 
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αποτελεσµατικότητα κλίµακας παρουσιάζει µια πτώση για την περίοδο 2002-2005, από 

98,2% (2002) σε 96,2% (2005). Το 2006 υπάρχει αύξηση της αποτελεσµατικότητας 

κλίµακας σε ποσοστό 99,2% (η υψηλότερη της περιόδου), ενώ το 2007 υπάρχει και πάλι 

µείωση σε ποσοστό 98,5%. Τέλος, το 2008 υπάρχει ξανά αύξηση σε ποσοστό 99,1%.     

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Από τα συνολικά 10 υποκαταστήµατα του Βορείου Αιγαίου, τα 7 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 911, 912, 920, 930, 2911, 2921, 2930). Όµως, 

µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και ένα που υπολείπεται 

δεν είναι αποτελεσµατικό. Αυτό το υποκατάστηµα (930) πρέπει να µειώσει τα inputs του για 

να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Από τα συνολικά 10 υποκαταστήµατα του Βορείου Αιγαίου, τα 6 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 911, 912, 920, 2911, 2921, 2930). Όµως, µε 

βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και ένα που υπολείπεται 

δεν είναι αποτελεσµατικό. Αυτό το υποκατάστηµα (2911) πρέπει να αυξήσει τα inputs του 

για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Από τα συνολικά 10 υποκαταστήµατα του Βορείου Αιγαίου, τα 8 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 911, 912, 920, 930, 2911, 2912, 2921, 2930). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

2 όχι. Αυτά τα υποκαταστήµατα (911, 930) πρέπει να µειώσουν τα inputs του για να γίνει 

τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS).  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Από τα συνολικά 10 υποκαταστήµατα του Βορείου Αιγαίου, τα 7 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 911, 912, 920, 2911, 2912, 2921, 2930). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

3 όχι. Από τα 3 υποκαταστήµατα, το 911 πρέπει να µειώσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά 

αποτελεσµατικό και τα υπόλοιπα 2 υποκαταστήµατα (2911, 2930) πρέπει να αυξήσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  
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Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Από τα συνολικά 10 υποκαταστήµατα του Βορείου Αιγαίου, τα 7 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 911, 912, 920, 921, 2911, 2921, 2930). Όµως, 

µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 2 όχι. 

Από τα 2 υποκαταστήµατα, το 911 πρέπει να µειώσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά 

αποτελεσµατικό και το 2911πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά 

αποτελεσµατικό 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Ισχύει ότι και για τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του 2003, δηλαδή τα ίδια 6 

(αναλυτικά: 911, 912, 920, 2911, 2921, 2930) από τα συνολικά 10 υποκαταστήµατα είναι 

τεχνικά αποτελεσµατικά µε βάση το VRS. Επίσης, µε βάση το CRS τα ίδια υποκατάστηµα 

(2911) δεν θεωρείται αποτελεσµατικό και πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικό (CRS).  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Από τα συνολικά 10 υποκαταστήµατα του Βορείου Αιγαίου, τα 9 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 910, 911, 912, 920, 921, 930, 2911, 2921, 

2930). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, το 930 πρέπει να µειώσει τα inputs του για να 

γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό και τα υπόλοιπα 3 υποκαταστήµατα (910, 921, 2911) πρέπει να 

αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου  

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα υποκαταστήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην 

έρευνα είναι 18 για κάθε χρονιά (2002-2008). 
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Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,904 0,941 0,961 

2003 0,873 0,938 0,932 

2004 0,886 0,951 0,932 

2005 0,886 0,946 0,938 

2006 0,879 0,953 0,923 

2007 0,866 0,948 0,915 

2008 0,854 0,922 0,927 

 

Ο µέσος όρος της τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) για τα υποκαταστήµατα του 

Νοτίου Αιγαίου είναι πάνω από το 92% για τη περίοδο 2002-2008. Από το 2002 έως το 2006 

παρουσιάζονται αυξοµειώσεις ως προς τη µέση αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων 

(94,1% το 2002 και 95,3% το 2006). Από το 2006 έως το 2008 παρουσιάζεται µια πτώση της 

αποτελεσµατικότητας από 95,3% σε 92,2%, που είναι και η χαµηλότερη τιµή 

αποτελεσµατικότητας για τη περίοδο 2002-2008. Αντίστοιχα, ο µέσος όρος της τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας (CRS) για το 2002 είναι ο υψηλότερος για την περίοδο 2002-2008, µε 

ποσοστό 90,4%. Το 2003 παρουσιάζεται πτώση της αποτελεσµατικότητας (87,3%), ενώ το 

2004 υπάρχει αύξηση (88,6%) σε σχέση µε το 2003. Το 2005 η αποτελεσµατικότητα 

παραµένει σταθερή (88,6%), ενώ  από το 2005 έως το 2008 παρουσιάζεται µια πτώση της 

αποτελεσµατικότητας από 88,6% σε 85,4%. Από την άλλη, η αποτελεσµατικότητα κλίµακας 

έχει την υψηλότερη τιµή της το 2002, µε ποσοστό 96,1%. Το 2003 έχουµε µικρή πτώση της 

αποτελεσµατικότητας κλίµακας (93,2%), ενώ το 2004 το ποσοστό αυτό παραµένει σταθερό. 

Το 2005 έχουµε αύξηση αποτελεσµατικότητας κλίµακας (93,8%), ενώ αντίθετα από το 2005 

έως το 2007 έχουµε πτώση από 93,8% σε 91,5% (χαµηλότερη τιµή της περιόδου). Τέλος, το 

2008 υπάρχει µια τελική αύξηση της αποτελεσµατικότητας κλίµακας σε ποσοστό 92,7%.     

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου, µε βάση το VRS, 

για το 2002 είναι 9 (αναλυτικά: 1011, 1312, 1313, 3013, 3017, 3310, 3314, 3315, 3316). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 2 (1011, 1313) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για 
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να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (3017, 3310) πρέπει να 

αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου, µε βάση το VRS, 

για το 2003 είναι 10 (αναλυτικά: 1011, 1016, 1312, 1313, 3013, 3017, 3310, 3314, 3315, 

3316). Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, τα 3 (1011, 1016, 1313) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (3017, 

3310, 3314) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου, µε βάση το VRS, 

για το 2004 είναι 9 (αναλυτικά: 1011, 1016, 1310, 1313, 3013, 3310, 3314, 3315, 3316). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 2 (1016, 1313) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για 

να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (3310, 3314) πρέπει να 

αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου, µε βάση το VRS, 

για το 2005 είναι 10 (αναλυτικά: 1011, 1016, 1017, 1312, 1313, 3013, 3310, 3314, 3315, 

3316). Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, τα 3 (1011, 1016, 1312) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (1017, 

3310, 3314) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου, µε βάση το VRS, 

για το 2006 είναι 9 (αναλυτικά: 1011, 1012, 1313, 3013, 3017, 3310, 3314, 3315, 3316). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

5 όχι. Από τα 5 υποκαταστήµατα, τα 2 (1012, 1313) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για 
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να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (3017, 3310, 3314) πρέπει 

να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου, µε βάση το VRS, 

για το 2007 είναι 9 (αναλυτικά: 1011, 1016, 1313, 3013, 3017, 3310, 3314, 3315, 3316). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 3 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, τα 3 (1011, 1016, 1313) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους 

για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (3017, 3310, 3314) 

πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου, µε βάση το VRS, 

για το 2008 είναι 9 (αναλυτικά: 1011, 1313, 3012, 3013, 3017, 3310, 3314, 3315, 3316). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, το 1011 πρέπει να µειώσει τα inputs του για να γίνει 

τεχνικά αποτελεσµατικό (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (3017, 3310, 3314) πρέπει να 

αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου  

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της Πελοποννήσου 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Από το 2002 έως και το 2005 τα υποκαταστήµατα 

που συµπεριλαµβάνονται στην έρευνα είναι 43, ενώ από το 2006 έως και το 2008 τα 

υποκαταστήµατα είναι 42. 
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Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,802 0,879 0,917 

2003 0,755 0,871 0,871 

2004 0,851 0,894 0,953 

2005 0,863 0,91 0,95 

2006 0,888 0,919 0,967 

2007 0,875 0,908 0,964 

2008 0,828 0,909 0,911 

 

Ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) το 2002 είναι σε ποσοστό 

87,9%. Το 2003 υπάρχει µικρή πτώση στην αποτελεσµατικότητα (87,1%), ενώ από το 2003 

έως το 2006 υπάρχει µια συνεχή αύξηση από 87,1% σε 91,9% (η µεγαλύτερη τιµή της 

περιόδου). Το 2007 υπάρχει και πάλι µια µικρή πτώση της αποτελεσµατικότητας σε ποσοστό 

90,8%, ενώ το 2008 η αποτελεσµατικότητα µένει στα ίδια επίπεδα µε το 2007 (90,9%). 

Αντίστοιχα, ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (CRS) το 2002 είναι 80,2%, ενώ το 

2003 µειώνεται στο 75,5% που είναι και το µικρότερο της περιόδου. Από το 2003 έως το 

2006, η αποτελεσµατικότητα αυξάνεται από 75,5% σε 88,8% (µεγαλύτερο της περιόδου). 

Τέλος, από το 2006 έως το 2008 υπάρχει µια πτώση της αποτελεσµατικότητα από 88,8% σε 

82,8%. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα κλίµακας αρκεί να αναφέρουµε ότι, το 2003 

παίρνει τη χαµηλότερη τιµή της σε ποσοστό 87,1%, ενώ αντίστοιχα το 2006 έχουµε την 

υψηλότερη τιµή σε ποσοστό 96,7%.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Πελοποννήσου, µε βάση το VRS, 

για το 2002 είναι 13 (αναλυτικά: 810, 825, 853, 862, 863, 871, 2810, 2812, 2852, 2856, 

2862, 2863, 2875). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 4 (810, 862, 863, 871) 

πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 

υπόλοιπα 4 (2852, 2856, 2862, 2875) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  
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Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Πελοποννήσου, µε βάση το VRS, 

για το 2003 είναι 13 (αναλυτικά: 810, 853, 862, 863, 871, 872, 2810, 2812, 2852, 2856, 

2862, 2863, 2875). Όµως, µε βάση το CRS τα 3 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 10 όχι. Από τα 10 υποκαταστήµατα, τα 6 (810, 853, 862, 

863, 871, 2812) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά 

(κατά CRS) και τα υπόλοιπα 4 (2852, 2856, 2862, 2875) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους 

για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Πελοποννήσου, µε βάση το VRS, 

για το 2004 είναι 14 (αναλυτικά: 810, 811, 853, 854, 861, 862, 863, 871, 2810, 2812, 2852, 

2854, 2856, 2875). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 7 όχι. Από τα 7 υποκαταστήµατα, τα 3 (810, 862, 871) 

πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 

υπόλοιπα 4 (2852, 2854, 2856, 2875) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Πελοποννήσου, µε βάση το VRS, 

για το 2005 είναι 15 (αναλυτικά: 810, 811, 825, 850, 853, 854, 861, 863, 871, 2810, 2812, 

2852, 2856, 2874, 2875). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 3 (810, 863, 871) 

πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 

υπόλοιπα 5 (850, 2852, 2856, 2874, 2875) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Πελοποννήσου, µε βάση το VRS, 

για το 2006 είναι 15 (αναλυτικά: 810, 811, 825, 826, 851, 853, 854, 862, 863, 871, 2810, 

2812, 2824, 2854, 2856). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, τα 3 (826, 862, 871) 

πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 
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υπόλοιπα 3 (2824, 2854, 2856) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Πελοποννήσου, µε βάση το VRS, 

για το 2007 είναι 15 (αναλυτικά: 810, 811, 825, 826, 827, 852, 853, 854, 861, 862, 863, 871, 

874, 2854, 2856). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά 

και τα υπόλοιπα 7 όχι. Από τα 7 υποκαταστήµατα, τα 5 (810, 826, 852, 862, 871) πρέπει να 

µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 

2 (2854, 2856) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Πελοποννήσου, µε βάση το VRS, 

για το 2008 είναι 13 (αναλυτικά: 810, 811, 825, 852, 853, 862, 863, 870, 871, 876, 878, 

2854, 2856). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 

τα υπόλοιπα 5 όχι. Από τα 5 υποκαταστήµατα, τα 2 (810, 871) πρέπει να µειώσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (876, 2854, 2856) 

πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Ηπείρου 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της Ηπείρου  

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα υποκαταστήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην 

έρευνα είναι 16 για κάθε χρονιά (2002-2008). 

Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,938 0,962 0,976 

2003 0,902 0,943 0,958 

2004 0,917 0,95 0,966 

2005 0,924 0,94 0,983 

2006 0,932 0,952 0,98 

2007 0,92 0,947 0,971 

2008 0,925 0,975 0,948 
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Ο µέσος όρος της τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) αυξοµειώνεται συνεχώς για 

τη περίοδο 2002-2008. Για τις χρονιές 2004, 2006 και 2008 η αποτελεσµατικότητα των 

υποκαταστηµάτων της Ηπείρου αυξάνεται, ενώ για τις υπόλοιπες χρονιές (2003, 2005, 2007) 

µειώνεται. Τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα έχουµε το 2008 µε ποσοστό 97,5%, ενώ τη 

µικρότερη την έχουµε το 2005 µε ποσοστό 94%. Αντίστοιχα, ο µέσος όρος τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας (CRS) για τη περίοδο 2002-2008 είναι πάνω από το 90%, µε τη 

µεγαλύτερη του τιµή να την παίρνει το 2002 µε ποσοστό 93,8% και τη µικρότερη το 2003 µε 

ποσοστό 90,2%. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα κλίµακας, από το 2003 έως το 2005 η 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας αυξάνεται από 95,8% σε 98,3%, ενώ από το 2005 έως το 

2008 έχουµε αντίστοιχα µια πτώση της αποτελεσµατικότητας κλίµακας από 98,3% σε 94,8%, 

που είναι και η µικρότερη τιµή της περιόδου.     

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ηπείρου, µε βάση το VRS, για το 

2002 είναι 9 (αναλυτικά: 710, 721, 722, 731, 741, 742, 2710, 2730, 2731). Όµως, µε βάση το 

CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 4 όχι. Τα 4 αυτά 

υποκαταστήµατα (710, 721, 731, 2731) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS).  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ηπείρου, µε βάση το VRS, για το 

2003 είναι 8 (αναλυτικά: 710, 721, 731, 741, 742, 2710, 2730, 2731), Ουσιαστικά, είναι τα 

ίδια υποκαταστήµατα που ήταν αποτελεσµατικά και το 2002, µε τη διαφορά ότι το 2003 δεν 

είναι αποτελεσµατικό το υποκατάστηµα 722. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ηπείρου, µε βάση το VRS, για το 

2004 είναι 9 (αναλυτικά: 710, 721, 722, 731, 741, 743, 2710, 2730, 2731). Όµως, µε βάση το 

CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 5 όχι. Τα 5 αυτά 

υποκαταστήµατα (710, 721, 722, 743, 2731) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS).  
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Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ηπείρου, µε βάση το VRS, για το 

2005 είναι 10 (αναλυτικά: 710,720, 721, 722, 731, 741, 743, 2710, 2730, 2731). Όµως, µε 

βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 4 όχι. Τα 4 

αυτά υποκαταστήµατα (710, 721, 722, 2731) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να 

γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS).  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ηπείρου, µε βάση το VRS, για το 

2006 είναι 8 (αναλυτικά: 710, 721, 731, 741, 2710, 2730, 2731, 2741). Όµως, µε βάση το 

CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 4 όχι. Τα 4 αυτά 

υποκαταστήµατα (710, 731, 2731, 2741) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS).  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ηπείρου, µε βάση το VRS, για το 

2007 είναι 9 (αναλυτικά: 710, 721, 731, 741, 743, 2710, 2730, 2731, 2741). Όµως, µε βάση 

το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 3 όχι. Από τα 3 

υποκαταστήµατα, τα 2 (743, 2731) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το ένα που αποµένει (2710) πρέπει αντίστοιχα να αυξήσει 

τα inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ηπείρου, µε βάση το VRS, για το 

2008 είναι 8 (αναλυτικά: 710, 731, 732, 741, 743, 2730, 2731, 2741). Όµως, µε βάση το CRS 

τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 

υποκαταστήµατα, τα 2 (710, 2731) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (732, 2741) πρέπει να αυξήσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της Στερεάς Ελλάδας  

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα υποκαταστήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην 

έρευνα είναι 35 για κάθε χρονιά (2002-2008). 
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Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,828 0,892 0,931 

2003 0,825 0,897 0,921 

2004 0,833 0,911 0,916 

2005 0,871 0,902 0,967 

2006 0,905 0,939 0,965 

2007 0,914 0,939 0,973 

2008 0,933 0,955 0,977 

 

Αρχικά, ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) αυξάνεται για τη 

περίοδο 2002-2004 από 89,2% σε 91,1%. Το 2005 η αποτελεσµατικότητα των 

υποκαταστηµάτων στη Στερεά Ελλάδα κυµαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα σε ποσοστό 

90,2%. Τέλος, από το 2005 έως το 2008 η αποτελεσµατικότητα αυξάνεται από 90,2% σε 

95,5%. Αντίστοιχα, ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (CRS) αυξάνεται σταδιακά 

χρόνο µε το χρόνο για τη περίοδο 2002-2008, µε εξαίρεση το 2003 που η 

αποτελεσµατικότητα µειώνεται ελάχιστα σε σχέση µε το 2002. Πιο αναλυτικά, το 2002 η 

αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων είναι στο 82,8%, ενώ το 2008 η 

αποτελεσµατικότητα είναι αυξηµένη σε ποσοστό 93,3%. Όσον αφορά την 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας, από το 2002 έως το 2004 µειώνεται σε ποσοστό από 93,1% 

σε 91,6% (χαµηλότερη τιµή της περιόδου). Τέλος, από το 2004 έως το 2008 η 

αποτελεσµατικότητα κλίµακας αυξάνεται σταδιακά κάθε χρονιά από 91,6% (2004) σε 97,7% 

(2008).  

 

  Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Στερεάς Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2002 είναι 15 (αναλυτικά: 631, 642, 644, 650, 663, 671, 2631, 2632, 2633, 2644, 

2645, 2647, 2660, 2667, 2668). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 4 (650, 663, 671, 

2644) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) 

και τα υπόλοιπα 4 (642, 2631, 2632, 2668) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  
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  Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Στερεάς Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2003 είναι 11 (αναλυτικά: 630, 631, 644, 663, 2632, 2645, 2647, 2648, 2660, 2667, 

2668). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 2 (630, 663) πρέπει να µειώσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (2632, 2668) 

πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Στερεάς Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2004 είναι 14 (αναλυτικά: 630, 631, 644, 661, 663, 671, 2632, 2645, 2646,  2647, 

2648, 2667, 2668, 2670). Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 4 (630, 644, 663, 671) 

πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 

υπόλοιπα 4 (2632, 2647, 2668, 2670) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

  Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Στερεάς Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2005 είναι 11 (αναλυτικά: 631, 644, 663, 2632, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2665, 

2668). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 3 (644, 663, 2644) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το ένα που υπολείπεται 

(2647) πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Στερεάς Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2006 είναι 14 (αναλυτικά: 630, 631, 640, 644, 661, 663, 2632, 2633, 2640, 2644, 

2645, 2646, 2648, 2668). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 9 όχι. Από τα 9 υποκαταστήµατα, τα 6 (630, 640, 644, 661, 

663, 2644) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά 

CRS) και τα υπόλοιπα 3 (2632, 2640, 2646) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  
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Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Στερεάς Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2007 είναι 14 (αναλυτικά: 630, 631, 632, 644, 662, 663, 665, 2632,  2644, 2646, 2647, 

2648, 2660, 2668). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 6 όχι. Τα 6 αυτά υποκαταστήµατα (630, 632, 662, 663, 665, 

2646) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS).  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Στερεάς Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2008 είναι 14 (αναλυτικά: 630, 631, 632, 640, 644, 665, 2632, 2644, 2645, 2647, 

2648, 2660, 2662, 2668). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 5 όχι. Από τα 5 υποκαταστήµατα, τα 4 (630, 640, 644, 665) 

πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το 

ένα που υπολείπεται (2647) πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά 

αποτελεσµατικό.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της ∆υτικής Ελλάδας 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Από το 2002 έως και το 2005 τα υποκαταστήµατα 

που συµπεριλαµβάνονται στην έρευνα είναι 41, ενώ από το 2006 έως και το 2008 τα 

υποκαταστήµατα είναι 40. 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,863 0,914 0,946 

2003 0,83 0,885 0,939 

2004 0,851 0,912 0,935 

2005 0,882 0,932 0,948 

2006 0,906 0,949 0,955 

2007 0,87 0,925 0,941 

2008 0,878 0,929 0,946 
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Ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) µειώνεται για τη περίοδο 2002-

2003 από 91,4% σε 88,5%, που είναι και η µικρότερη τιµή της περιόδου 2002-2008. Από το 

2003 έως το 2006, η αποτελεσµατικότητα αυξάνεται συνεχώς από 88,5% σε 94,9%, που είναι 

και η υψηλότερη τιµή της περιόδου 2002-2008. Τέλος, από το 2006 έως το 2008 η 

αποτελεσµατικότητα παρουσιάζει µια µικρή πτώση στα υποκαταστήµατα της ∆υτικής 

Ελλάδας από 94,9% σε 92,9%. Αντίστοιχα, κινείται και ο µέσος όρος τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας (CRS). Το 2003 η αποτελεσµατικότητα παίρνει τη µικρότερη της τιµή 

για τη περίοδο 2002-2008, µε ποσοστό 83%. Από το 2003 έως το 2006 η 

αποτελεσµατικότητα αυξάνεται από 83% σε 90,6%, που είναι και η υψηλότερη τιµή της 

περιόδου 2002-2008. Τέλος, από το 2006 έως το 2008 η αποτελεσµατικότητα παρουσιάζει 

µια µικρή πτώση από 90,6% σε 87,8%. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα κλίµακας αυτή 

κυµαίνεται πάνω από το 93% για τη περίοδο 2002-2008, µε την µικρότερη τιµή να τη παίρνει 

το 2004 (93,5%) και την υψηλότερη να τη παίρνει το 2006 (95,5%). 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2002 είναι 17 (αναλυτικά: 610, 611, 614, 616, 619, 834, 836, 842, 849, 2611, 2616, 

2830, 2835, 2837, 2843, 2846, 2849). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα 

θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 12 όχι. Από τα 12 υποκαταστήµατα, τα 4 (610, 

611, 834, 2837) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά 

(κατά CRS) και τα υπόλοιπα 8 (836, 842, 849, 2611, 2616, 2830, 2843, 2849) πρέπει να 

αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2003 είναι 13 (αναλυτικά: 610, 614, 616, 619, 836, 842, 2611, 2616, 2835, 2838, 

2843, 2846, 2847). Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 7 όχι. Από τα 7 υποκαταστήµατα, τα 2 (610, 2835) πρέπει 

να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 

υπόλοιπα 5 (836, 842, 2611, 2616, 2843) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  
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Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2004 είναι 17 (αναλυτικά: 610, 611, 614, 616, 618, 619, 834, 835, 836, 842, 2833, 

2835, 2843, 2846, 2847, 2611, 2616). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα 

θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 9 όχι. Από τα 9 υποκαταστήµατα, τα 4 (610, 

611, 834, 2847) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά 

(κατά CRS) και τα υπόλοιπα 5 (836, 842, 2611, 2616, 2843) πρέπει να αυξήσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2005 είναι 20 (αναλυτικά: 610, 614, 615, 616, 834, 836, 840, 842, 844, 846, 847, 

2611, 2830, 2833, 2835, 2843, 2846, 2847, 2848, 2849). Όµως, µε βάση το CRS τα 6 

υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 14 όχι. Από τα 14 

υποκαταστήµατα, τα 5 (610, 611, 615, 834, 2835) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να 

γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 9 (836, 842, 844, 846, 2611, 

2830, 2843, 2846, 2849) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2006 είναι 19 (αναλυτικά: 610, 611, 612, 614, 615, 618, 619, 833, 834, 835, 836, 842, 

845, 849, 2611, 2833, 2835, 2846, 2847). Όµως, µε βάση το CRS τα 10 υποκαταστήµατα 

θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 9 όχι. Από τα 9 υποκαταστήµατα, τα 7 (610, 

615, 833, 834, 835, 2835, 2847) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (836, 842) πρέπει να αυξήσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2007 είναι 13 (αναλυτικά: 610, 611, 616, 834, 836, 835, 840, 842, 843, 849, 2830, 

2833, 2835). Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 

τα υπόλοιπα 7 όχι. Από τα 7 υποκαταστήµατα, τα 4 (610, 611, 834, 843) πρέπει να µειώσουν 
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τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (836, 

842, 2830) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της ∆υτικής Ελλάδας, µε βάση το VRS, 

για το 2008 είναι 16 (αναλυτικά: 610, 611, 618, 834, 836, 835, 840, 842, 843, 844, 847, 848, 

849, 2830, 2833, 2835). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 7 όχι. Από τα 7 υποκαταστήµατα, τα 6 (610, 611, 834, 843, 

847, 2835) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά 

CRS) και ένα που υπολείπεται (2830) πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά 

αποτελεσµατικό.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της Θεσσαλίας   

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα υποκαταστήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην 

έρευνα είναι 33 για κάθε χρονιά (2002-2008). 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,885 0,912 0,97 

2003 0,857 0,91 0,943 

2004 0,864 0,906 0,955 

2005 0,885 0,922 0,96 

2006 0,89 0,931 0,956 

2007 0,898 0,947 0,95 

2008 0,92 0,962 0,957 

 

Ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) για τη περίοδο 2002-2004 

κυµαίνεται περίπου στο 91%. Από το 2004 έως το 2008 η αποτελεσµατικότητα αυξάνεται 

συνεχώς χρόνο µε το χρόνο από 90,6% (µικρότερη τιµή της περιόδου 2002-2008) σε 96,2% 

(µεγαλύτερη τιµή της περιόδου 2002-2008). Αντίστοιχα, ο µέσος όρος τεχνικής 

αποτελεσµατικότητας (CRS) παίρνει τη µικρότερη του τιµή το 2003 σε ποσοστό 85,7%. Από 

το 2003 έως το 2008, η αποτελεσµατικότητα αυξάνεται συνεχώς από 85,7% σε 92% 

122 
 



(υψηλότερη τιµή της περιόδου 2002-2008). Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα κλίµακας, 

αυτή κυµαίνεται πάνω από το 94% για τη περίοδο 2002-2008. Το 2002 έχει την υψηλότερη 

τιµή µε ποσοστό 97%, ενώ αντίστοιχα το 2003 έχει τη χαµηλότερη µε ποσοστό 94,3%.     

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Θεσσαλίας, µε βάση το VRS, για 

το 2002 είναι 12 (αναλυτικά: 514, 521, 522, 524, 525, 2509, 2511, 2526, 2527, 2533, 2540, 

2541). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 2 (521, 2526) πρέπει να µειώσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (2509, 2511) 

πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Θεσσαλίας, µε βάση το VRS, για 

το 2003 είναι 10 (αναλυτικά: 514, 521, 522, 524, 527, 2509, 2523, 2526, 2540, 2541). Όµως, 

µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 5 όχι. 

Από τα 5 υποκαταστήµατα, τα 3 (521, 522, 2526) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να 

γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (514, 2509) πρέπει να 

αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Θεσσαλίας, µε βάση το VRS, για 

το 2004 είναι 12 (αναλυτικά: 514, 521, 522, 524, 2509, 2511, 2523, 2526, 2533, 2534 2540, 

2541). Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 3 (521, 522, 2526) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 5 (514, 2509, 

2511, 2533, 2534) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Θεσσαλίας, µε βάση το VRS, για 

το 2005 είναι 12 (αναλυτικά: 513, 514, 521, 522, 524, 2509, 2511, 2523, 2526, 2533, 2540, 

2541). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 5 όχι. Από τα 5 υποκαταστήµατα, τα 3 (521, 522, 2526) πρέπει να µειώσουν τα 

123 
 



inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (2509, 

2533) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Θεσσαλίας, µε βάση το VRS, για 

το 2006 είναι 15 (αναλυτικά: 510, 511, 514, 521, 522, 524, 525, 542, 2509, 2511, 2523, 

2526, 2533, 2540, 2541). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 7 (510, 521, 522, 524, 

2523, 2526, 2540) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά 

(κατά CRS) και το ένα που υπολείπεται (2509) πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει 

τεχνικά αποτελεσµατικό.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Θεσσαλίας, µε βάση το VRS, για 

το 2007 είναι 17 (αναλυτικά: 510, 513, 514, 520, 521, 522, 524, 525, 530, 540, 2509, 2511, 

2523, 2526, 2533, 2534, 2541). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 10 όχι. Από τα 10 υποκαταστήµατα, τα 8 (513, 520, 521, 

522, 524, 530, 540, 2526) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (2509, 2534) πρέπει να αυξήσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Θεσσαλίας, µε βάση το VRS, για 

το 2008 είναι 15 (αναλυτικά: 510, 514, 520, 521, 522, 525, 531, 540, 2509, 2511, 2523, 

2526, 2533, 2534, 2541). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 7 όχι. Από τα 7 υποκαταστήµατα, τα 5 (510, 521, 522, 531, 

2526) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) 

και τα υπόλοιπα 2 (2509, 2534) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά.  
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∆ιοικητική περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της ∆υτικής 

Μακεδονίας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Τα υποκαταστήµατα που 

συµπεριλαµβάνονται στην έρευνα είναι 14 για κάθε χρονιά (2002-2008). 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,941 0,981 0,96 

2003 0,942 0,971 0,97 

2004 0,96 0,979 0,98 

2005 0,977 0,992 0,984 

2006 0,969 0,996 0,973 

2007 0,969 0,998 0,972 

2008 0,956 0,988 0,968 

 

Ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητα (VRS) των υποκαταστηµάτων της 

∆υτικής Μακεδονίας για τη περίοδο 2002-2008 είναι πολύ υψηλή (κυµαίνεται πάνω από το 

97%). Τη χρονιά 2002-2003, η αποτελεσµατικότητα πέφτει από 98,1% σε 97,1%. Όµως, από 

το 2003 έως το 2007 η αποτελεσµατικότητα σταδιακά αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο από 

97,1% σε 99,8%. Τέλος, το 2008 η αποτελεσµατικότητα πέφτει κατά 1 µονάδα (98,8%). 

Αντίστοιχα, ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (CRS) από το 2002 έως το 2005 

αυξάνεται από 94,1% σε 97,7% (υψηλότερη τιµή της περιόδου 2002-2008), ενώ από το 2005 

έως το 2008 µειώνεται από 97,7% σε 95,6%. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 

κλίµακας, από το 2002 έως το 2005 αυξάνεται από 96% σε 98,4% (υψηλότερη τιµή της 

περιόδου 2002-2008), ενώ από το 2005 έως το 2008 µειώνεται από 98,4% σε 96,8%. 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Από τα συνολικά 14 υποκαταστήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας, τα 8 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 410, 421, 423, 431, 2411, 2422, 2424, 2425). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 3 (410, 423, 431) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για 

να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το ένα που υπολείπεται (2411) πρέπει να 

αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό.  
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Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Από τα συνολικά 14 υποκαταστήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας, τα 9 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 410, 420, 421, 422, 423, 431, 2422, 2424, 

2425). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 4 όχι. Τα 4 αυτά υποκαταστήµατα (410, 422, 423, 431) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS). 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Από τα συνολικά 14 υποκαταστήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας, τα 9 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 420, 421, 424, 431, 2411, 2421, 2422, 2424, 

2425). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και το ένα 

όχι. Το συγκεκριµένο υποκατάστηµα (2411) πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει 

τεχνικά αποτελεσµατικό (κατά CRS). 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Από τα συνολικά 14 υποκαταστήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας, τα 10 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 410, 420, 421, 424, 430, 431, 2411, 2422, 

2424, 2425). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 

τα υπόλοιπα 2 όχι. Τα 2 αυτά υποκαταστήµατα (410, 431) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους 

για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS). 

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Από τα συνολικά 14 υποκαταστήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας, τα 11 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 410, 420, 421, 422, 424, 431, 2411, 2421, 

2422, 2424, 2425). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 4 όχι. Από τα 4 υποκαταστήµατα, τα 2 (421, 422) πρέπει να 

µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 

2 (2411, 2421) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Από τα συνολικά 14 υποκαταστήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας, τα 12 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 410, 420, 421, 422, 423, 424, 430, 431, 2411, 

2421, 2422, 2424). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 7 όχι. Από τα 7 υποκαταστήµατα, τα 4 (421, 422, 423, 431) 
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πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 

υπόλοιπα 3 (2411, 2421, 2422) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Από τα συνολικά 14 υποκαταστήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας, τα 10 είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικά µε βάση το VRS (αναλυτικά: 410, 420, 421, 422, 423, 424, 430, 2411, 2422, 

2424). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 5 όχι. Από τα 5 υποκαταστήµατα, τα 3 (410, 422, 423) πρέπει να µειώσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (2411, 

2422) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Μακεδονίας 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της Μακεδονίας 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το 2002 και το 2003 τα υποκαταστήµατα που 

συµπεριλαµβάνονται στην έρευνα είναι 66, το 2004 είναι 68, το 2005 είναι 70, το 2006 είναι 

69, το 2007 είναι 70 και το 2008 είναι 71 υποκαταστήµατα. 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,877 0,921 0,954 

2003 0,841 0,869 0,97 

2004 0,829 0,879 0,947 

2005 0,87 0,912 0,955 

2006 0,852 0,908 0,94 

2007 0,866 0,912 0,951 

2008 0,855 0,903 0,948 

 

Ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) για τη περίοδο 2002-2008, 

παίρνει τη µεγαλύτερη του τιµή το 2002 µε ποσοστό 92,1%, ενώ το 2003 παίρνει τη 

µικρότερη του τιµή µε ποσοστό 86,9%. Το 2004 το ποσοστό αποτελεσµατικότητας των 

υποκαταστηµάτων της Μακεδονίας είναι 87,9% και από το 2005 έως το 2008 η 

αποτελεσµατικότητα κυµαίνεται ανάµεσα στο 90% µε 91%. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και 
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µε το µέσο όρο τεχνικής αποτελεσµατικότητας (CRS), µε τη µεγαλύτερη τιµή να τη παίρνει 

το 2002 µε ποσοστό 87,7% και αντίστοιχα τη µικρότερη να τη παίρνει το 2004 µε ποσοστό 

82,9%. Παράλληλα, από το 2005 έως το 2008 η αποτελεσµατικότητα παρουσιάζει 

αυξοµειώσεις και κυµαίνεται από 85% έως 87%. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 

κλίµακας, παρουσιάζει και αυτή αυξοµειώσεις για τη περίοδο 2002-2008. Το 2003 έχουµε το 

µεγαλύτερο ποσοστό (97%), ενώ αντίστοιχα το 2006 έχουµε το µικρότερο (94%).     

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Μακεδονίας, µε βάση το VRS, για 

το 2002 είναι 20 (αναλυτικά: 234, 310, 320, 321, 323, 331, 341, 343, 350, 2310, 2319, 2320, 

2325, 2328, 2336, 2337, 2349, 2350, 2362, 2363). Όµως, µε βάση το CRS τα 4 

υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 16 όχι. Από τα 16 

υποκαταστήµατα, τα 10 (234, 320, 321, 323, 331, 341, 350, 2320, 2325, 2337) πρέπει να 

µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 

6 (343, 2310, 2319, 2336, 2349, 2362) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Μακεδονίας, µε βάση το VRS, για 

το 2003 είναι 13 (αναλυτικά: 232, 310, 320, 343, 344, 350, 2310, 2328, 2336, 2337, 2349, 

2350, 2363). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 

τα υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, τα 4 (310, 320, 2328, 2337) πρέπει να 

µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 

2 (2336, 2349) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Μακεδονίας, µε βάση το VRS, για 

το 2004 είναι 14 (αναλυτικά: 310, 320, 341, 343, 350, 2310, 2320, 2328, 2336, 2337, 2341, 

2343, 2350, 2363). Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 6 (310, 320, 341, 

2320, 2328, 2337) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά 

(κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (2336, 2343) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  
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Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Μακεδονίας, µε βάση το VRS, για 

το 2005 είναι 21 (αναλυτικά: 232, 234, 310, 313, 320, 327, 341, 343, 350, 363, 2236, 2310, 

2325, 2327, 2336, 2337, 2338, 2341, 2349, 2363, 2345). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 

υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 12 όχι. Από τα 12 

υποκαταστήµατα, τα 9 (232, 234, 320, 341, 350, 363, 2325, 2327, 2337) πρέπει να µειώσουν 

τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (2236, 

2336, 2341) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Μακεδονίας, µε βάση το VRS, για 

το 2006 είναι 17 (αναλυτικά: 310, 313, 320, 326, 343, 344, 350, 363, 2310, 2327,  2330, 

2336, 2337, 2344, 2349, 2350, 2363). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα 

θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 10 όχι. Από τα 10 υποκαταστήµατα, τα 5 (320, 

344, 350, 2327, 2337) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 5 (343, 2330, 2336, 2344, 2349) πρέπει να 

αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Μακεδονίας, µε βάση το VRS, για 

το 2007 είναι 16 (αναλυτικά: 232, 310, 320, 323, 326, 350, 361, 364, 2236, 2310, 2321, 

2334, 2336, 2337, 2347, 2363). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 7 όχι. Τα 7 αυτά υποκαταστήµατα (232, 320, 350, 361, 364, 

2334, 2337) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά 

CRS).  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Μακεδονίας, µε βάση το VRS, για 

το 2008 είναι 16 (αναλυτικά: 232, 310, 320, 323, 350, 360, 361, 2236, 2310, 2320, 2321, 

2336, 2337, 2353, 2362, 2363). Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 10 όχι. Από τα 10 υποκαταστήµατα, τα 8 (232, 320, 350, 

360, 361, 2310, 2320, 2337) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (2336, 2353) πρέπει να αυξήσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  
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∆ιοικητική περιφέρεια Ανατολικής Θράκης 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της Ανατολικής Θράκης 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το 2002, το 2003, το 2005, το 2006 και το 2008 τα 

υποκαταστήµατα που συµπεριλαµβάνονται στην έρευνα είναι 37, το 2004 είναι 36 και το 

2007 είναι 33 υποκαταστήµατα. 

 

Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,776 0,852 0,915 

2003 0,776 0,836 0,932 

2004 0,794 0,869 0,918 

2005 0,86 0,903 0,954 

2006 0,815 0,88 0,93 

2007 0,849 0,895 0,948 

2008 0,858 0,892 0,962 

 

Ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) τη περίοδο 2002-2003 πέφτει 

από 85,2% σε 83,6% (χαµηλότερος της περιόδου 2002-2008). Από το 2003 έως το 2005 η 

αποτελεσµατικότητα αυξάνεται από 83,6% σε 90,3%. Το 2006 η αποτελεσµατικότητα πέφτει 

στο 88%, ενώ το 2007 και 2008 η αποτελεσµατικότητα αυξάνεται ελάχιστα και κυµαίνεται 

στο 89%. Αντίστοιχα, ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (CRS) από το 2002 έως 

το 2005 αυξάνεται από 77,6% σε 86%, που είναι και η υψηλότερη του τιµή για τη περίοδο 

2002-2008. Το 2006 η αποτελεσµατικότητα πέφτει στο 81,5%, ενώ το 2007 και 2008 η 

αποτελεσµατικότητα κυµαίνεται περίπου στο 85%. Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα 

κλίµακας, αυτή κυµαίνεται πάνω από το 91% και η υψηλότερη τιµή της είναι το 96,2% το 

2008.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ανατολικής Θράκης, µε βάση το 

VRS, για το 2002 είναι 10 (αναλυτικά: 110, 121, 131, 132, 2111, 2121, 2123, 2303, 2304, 

2306). Όµως, µε βάση το CRS τα 3 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 7 όχι. Από τα 7 υποκαταστήµατα, τα 3 (110, 121, 132) πρέπει να µειώσουν τα 
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inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 4 (2111, 

2121, 2123, 2306) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ανατολικής Θράκης, µε βάση το 

VRS, για το 2003 είναι 10 (αναλυτικά: 110, 121, 131, 132, 2111, 2121, 2123, 2303,  2306, 

2307). Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, το υποκατάστηµα 110 πρέπει να µειώσει τα 

inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 5 (2111, 2121, 

2123, 2306, 2307) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ανατολικής Θράκης, µε βάση το 

VRS, για το 2004 είναι 11 (αναλυτικά: 112, 121, 131, 132, 2111, 2121, 2123, 2301, 2303, 

2304, 2306). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και 

τα υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, το υποκατάστηµα 132 πρέπει να µειώσει τα 

inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 5 (112, 2111, 

2121, 2123, 2306) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ανατολικής Θράκης, µε βάση το 

VRS, για το 2005 είναι 13 (αναλυτικά: 110, 112, 121, 132, 211, 2111, 2121, 2123, 2210, 

2303, 2304, 2306, 2307). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 3 (110, 112, 132) 

πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα 

υπόλοιπα 5 (2111, 2121, 2123, 2306, 2307) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ανατολικής Θράκης, µε βάση το 

VRS, για το 2006 είναι 9 (αναλυτικά: 110, 121, 2111, 2123, 2303, 2304, 2306, 2307, 2309). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

5 όχι. Από τα 5 υποκαταστήµατα, το υποκατάστηµα 110 πρέπει να µειώσει τα inputs του για 
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να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 4 (2123, 2306, 2307, 2309) 

πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ανατολικής Θράκης, µε βάση το 

VRS, για το 2007 είναι 9 (αναλυτικά: 110, 121, 131, 2111, 2123, 2303, 2304, 2306, 2307). 

Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 

3 όχι. Τα 3 αυτά υποκαταστήµατα (2123, 2306, 2307) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για 

να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS).  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Ανατολικής Θράκης, µε βάση το 

VRS, για το 2008 είναι 12 (αναλυτικά: 110, 121, 131, 132, 220, 2111, 2123, 2220, 2303, 

2304, 2306, 2307). Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 6 όχι. Από τα 6 υποκαταστήµατα, τα 4 (110, 132, 220, 

2220) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) 

και τα υπόλοιπα 2 (2306, 2307) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά.  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Κρήτης 

Οι µέσοι όροι αποτελεσµατικότητας για τα υποκαταστήµατα της Κρήτης 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Το 2002, το 2003 και το 2006 τα υποκαταστήµατα 

που συµπεριλαµβάνονται στην έρευνα είναι 32, ενώ το 2004, το 2005, το 2007 και το 2008 

τα υποκαταστήµατα είναι 33. 
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Μέσος 

όρος CRS VRS scale 

2002 0,85 0,907 0,938 

2003 0,872 0,924 0,945 

2004 0,878 0,927 0,947 

2005 0,892 0,956 0,935 

2006 0,94 0,957 0,983 

2007 0,931 0,957 0,973 

2008 0,908 0,947 0,96 

 

Ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (VRS) από το 2002 έως το 2006 

αυξάνεται από 90,7% σε 95,7% (υψηλότερη της περιόδου 2002-2008). Το 2007 η 

αποτελεσµατικότητα παραµένει σταθερή στο 95,7%, ενώ το 2008 η αποτελεσµατικότητα 

µειώνεται στο 94,7%. Αντίστοιχα, ο µέσος όρος τεχνικής αποτελεσµατικότητας (CRS) από 

το 2002 έως το 2006 αυξάνεται από 85% σε 94% (υψηλότερη της περιόδου 2002-2008). 

Αντιθέτως, από το 2006 έως το 2008 η αποτελεσµατικότητα µειώνεται από 94% σε 90,8%. 

Όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα κλίµακας, αυτή κυµαίνεται πάνω από το 93% και έχει 

ως υψηλότερη τιµή το 98,3% το 2006.   

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2002: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Κρήτης, µε βάση το VRS, για το 

2002 είναι 7 (αναλυτικά: 1110, 1131, 3109, 3110, 3116, 3119, 3142). Όµως, µε βάση το CRS 

τα 4 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 3 όχι. Από τα 3 

υποκαταστήµατα, τα 2 (3109, 3110) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το ένα που υπολείπεται (3142) πρέπει να αυξήσει τα inputs 

του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2003: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Κρήτης, µε βάση το VRS, για το 

2003 είναι 11 (αναλυτικά: 1110, 1121, 1131, 1140, 3109, 3110, 3113, 3114, 3116,  3142, 

3143). Όµως, µε βάση το CRS τα 6 υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα 

υπόλοιπα 5 όχι. Από τα 5 υποκαταστήµατα, το υποκατάστηµα 3109 πρέπει να µειώσει τα 
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inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 4 (1140, 3114, 

3142, 3143) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2004: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Κρήτης, µε βάση το VRS, για το 

2004 είναι 15 (αναλυτικά: 1110, 1111, 1121, 1122, 1131, 1132, 3109, 3110, 3111, 3113, 

3114, 3116, 3119, 3140, 3142). Όµως, µε βάση το CRS τα 7 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 4 (1110, 1122, 3109, 

3111) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) 

και τα υπόλοιπα 4 (3114, 3116, 3119, 3142) πρέπει να αυξήσουν τα inputs τους για να γίνουν 

τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2005: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Κρήτης, µε βάση το VRS, για το 

2005 είναι 14 (αναλυτικά: 1110, 1111, 1121, 1130, 1131, 1132, 1141, 3111, 3113, 3115, 

3119, 3140, 3142, 3144). Όµως, µε βάση το CRS τα 5 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 9 όχι. Από τα 9 υποκαταστήµατα, τα 7 (1110, 1111, 1121, 

1130, 1141, 3111, 3144) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 2 (3119, 3142) πρέπει να αυξήσουν τα inputs 

τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2006: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Κρήτης, µε βάση το VRS, για το 

2006 είναι 13 (αναλυτικά: 1110, 1121, 1130, 1132, 1142, 3110, 3111, 3113, 3114, 3119, 

3130, 3140, 3141). Όµως, µε βάση το CRS τα 8 υποκαταστήµατα θεωρούνται 

αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 5 όχι. Από τα 5 υποκαταστήµατα, τα 4 (1110, 1121, 1130, 

3111) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) 

και το ένα που υπολείπεται (3119) πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά 

αποτελεσµατικό.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2007: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Κρήτης, µε βάση το VRS, για το 

2007 είναι 17 (αναλυτικά: 1110, 1111, 1114, 1121, 1122, 1130, 1131, 1132, 3109, 3111, 

3112, 3113, 3116, 3130, 3140, 3141, 3142). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 υποκαταστήµατα 
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θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 8 όχι. Από τα 8 υποκαταστήµατα, τα 5 (1111, 

1114, 1130, 3109, 3111) πρέπει να µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά 

αποτελεσµατικά (κατά CRS) και τα υπόλοιπα 3 (3112, 3141, 3142) πρέπει να αυξήσουν τα 

inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά.  

 

Τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα για το 2008: 

Τα τεχνικά αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της Κρήτης, µε βάση το VRS, για το 

2008 είναι 18 (αναλυτικά: 1110, 1114, 1121, 1122, 1130, 1131, 1132, 1141, 3109,  3111, 

3112, 3113, 3116, 3119, 3130, 3140, 3141, 3142). Όµως, µε βάση το CRS τα 9 

υποκαταστήµατα θεωρούνται αποτελεσµατικά και τα υπόλοιπα 9 όχι. Από τα 9 

υποκαταστήµατα, τα 8 (1110, 1114, 1122, 1130, 1141, 3109, 3111, 3130) πρέπει να 

µειώσουν τα inputs τους για να γίνουν τεχνικά αποτελεσµατικά (κατά CRS) και το ένα που 

υπολείπεται (3142) πρέπει να αυξήσει τα inputs του για να γίνει τεχνικά αποτελεσµατικό.  
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5.4 Σύγκριση αποτελεσµάτων των δύο ερευνών 

 

Σ’ αυτή τη παράγραφο θα συγκρίνουµε τα αποτελέσµατα της 1η έρευνας (ποια είναι 

τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα στο σύνολο ανά χρονιά) µε της 2η έρευνας (ποια είναι 

τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα σε κάθε διοικητική περιφέρεια ανά χρονιά) και θα 

βρούµε ποια ήταν υποκαταστήµατα, που ήταν αποτελεσµατικά στο σύνολο τους αλλά και στη 

περιφέρεια τους την ίδια χρονιά. Πιο αναλυτικά, θα πάρουµε κάθε διοικητική περιφέρεια 

ξεχωριστά και θα αναφέρουµε ποια από τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της 

περιφέρειας είναι αποτελεσµατικά και στο σύνολο τους.    

 

∆ιοικητική περιφέρεια Αττικής 

 Έτος 2002: Τα υποκαταστήµατα είναι 6 (623, 624, 2012, 2026, 2028, 2065) 

 Έτος 2003: Τα υποκαταστήµατα είναι 5 (623, 624, 2026, 2031, 2065) 

 Έτος 2004: Τα υποκαταστήµατα είναι 7 (623, 624, 2026, 2031, 2078, 2079, 2083) 

 Έτος 2005: Τα υποκαταστήµατα είναι 5 (623, 624, 2084, 2152, 2001) 

 Έτος 2006: Τα υποκαταστήµατα είναι 10 (623, 624, 1419, 2015, 2026, 2053, 2071, 2088, 

2089, 2152) 

 Έτος 2007: Τα υποκαταστήµατα είναι 7 (623, 624, 1419, 2015, 2062, 2071, 2076) 

 Έτος 2008: Τα υποκαταστήµατα είναι 5 (623, 624, 2071, 2097, 2100) 

 

∆ιοικητική περιφέρεια Ιονίου 

Κανένα από τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα του Ιονίου για τη περίοδο 2002-

2008 (2η έρευνα), δεν είναι αποτελεσµατικά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της 

τράπεζας (1η έρευνα).  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Μόνο το έτος 2007, το υποκατάστηµα 911 είναι αποτελεσµατικό στη περιφέρεια του, 

αλλά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της τράπεζας. Τις υπόλοιπες χρονιές, κανένα 

από τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα στη περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου (2η έρευνα), 

δεν είναι αποτελεσµατικά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της τράπεζας (1η έρευνα).  
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∆ιοικητική περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 

Τα έτη 2002, 2005 και το 2008, το υποκατάστηµα 3314 είναι αποτελεσµατικό στη 

περιφέρεια του, αλλά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της τράπεζας. Το ίδιο 

συµβαίνει και το 2008 µε το υποκατάστηµα 1313. Τις υπόλοιπες χρονιές, κανένα από τα 

αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα στη περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου (2η έρευνα), δεν είναι 

αποτελεσµατικά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της τράπεζας (1η έρευνα).  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Πελοποννήσου 

 Έτος 2002: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 2810  

 Έτος 2003: Τα υποκαταστήµατα είναι 5 (872, 2810, 2852, 2856, 2862)  

 Έτος 2004: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα 

 Έτος 2005: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα 

 Έτος 2006: Τα υποκαταστήµατα είναι 3 (810, 825, 1313, 2810) 

 Έτος 2007: Τα υποκαταστήµατα είναι 2 (825, 863) 

 Έτος 2008: Τα υποκαταστήµατα είναι 2 (825, 878) 

 

∆ιοικητική περιφέρεια Ηπείρου 

Τα έτη 2002 και 2003, το υποκατάστηµα 742 είναι αποτελεσµατικό στη περιφέρεια 

του, αλλά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της τράπεζας. Τις υπόλοιπες χρονιές 

(2004-2008), κανένα από τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα στη περιφέρεια της Ηπείρου 

(2η έρευνα), δεν είναι αποτελεσµατικά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της τράπεζας 

(1η έρευνα).  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

 Έτος 2002: Τα υποκαταστήµατα είναι 3 (644, 2645, 2667)  

 Έτος 2003: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 644 

 Έτος 2004: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 631 

 Έτος 2005: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα 
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 Έτος 2006: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 2648 

 Έτος 2007: Τα υποκαταστήµατα είναι 4 (644, 2644, 2647, 2668) 

 Έτος 2008: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα 

 

∆ιοικητική περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας  

 Έτος 2002: Τα υποκαταστήµατα είναι 3 (614, 836, 2846)  

 Έτος 2003: Τα υποκαταστήµατα είναι 2 (616, 2847) 

 Έτος 2004: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα 

 Έτος 2005: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 834 

 Έτος 2006: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 2833 

 Έτος 2007: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 2835 

 Έτος 2008: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 2833 

 

∆ιοικητική περιφέρεια Θεσσαλίας 

Τα έτη 2002, 2003 και 2004, το υποκατάστηµα 524 είναι αποτελεσµατικό στη 

περιφέρεια του, αλλά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της τράπεζας. Το ίδιο 

συµβαίνει και το 2005 µε το υποκατάστηµα 2526. Τις υπόλοιπες χρονιές (2006-2008), 

κανένα από τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα στη περιφέρεια της Θεσσαλίας (2η έρευνα), 

δεν είναι αποτελεσµατικά και στο σύνολο των υποκαταστηµάτων της τράπεζας (1η έρευνα).  

 

∆ιοικητική περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας 

Κανένα από τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα της ∆υτικής Μακεδονίας για τη 

περίοδο 2002-2008 (2η έρευνα), δεν είναι αποτελεσµατικά και στο σύνολο των 

υποκαταστηµάτων της τράπεζας (1η έρευνα).  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Μακεδονίας 

 Έτος 2002: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα 

 Έτος 2003: Τα υποκαταστήµατα είναι 2 (310, 343) 
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 Έτος 2004: Τα υποκαταστήµατα είναι 2 (310, 343) 

 Έτος 2005: Τα υποκαταστήµατα είναι 3 (320, 2337, 2345) 

 Έτος 2006: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 310 

 Έτος 2007: Τα υποκαταστήµατα είναι 3 (310, 320, 2347) 

 Έτος 2008: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 310 

 

∆ιοικητική περιφέρεια Ανατολικής Θράκης 

 Έτος 2002: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 131 

 Έτος 2003: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 2111 

 Έτος 2004: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 121 

 Έτος 2005: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα  

 Έτος 2006: Τα υποκαταστήµατα είναι 2 (121, 2111) 

 Έτος 2007: Τα υποκαταστήµατα είναι 3 (110, 121, 131) 

 Έτος 2008: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα  

 

∆ιοικητική περιφέρεια Κρήτης 

 Έτος 2002: Τα υποκαταστήµατα είναι 5 (1110, 1131, 3116, 3119, 3142) 

 Έτος 2003: Τα υποκαταστήµατα είναι 3 (1110, 3142, 3143) 

 Έτος 2004: Τα υποκαταστήµατα είναι 2 (1110, 1132) 

 Έτος 2005: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα  

 Έτος 2006: Υπάρχει µόνο το υποκατάστηµα 1142 

 Έτος 2007: Τα υποκαταστήµατα είναι 2 (1110, 3116) 

 Έτος 2008: ∆εν υπάρχει υποκατάστηµα  
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5.5 Ανάλυση γραφηµάτων των στοιχείων των υποκαταστηµάτων ανά 

διοικητική περιφέρεια 

 

Σ’ αυτή τη παράγραφο θα παρουσιαστούν µε γραφήµατα όλα τα χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία, που διαθέτουµε για τα υποκαταστήµατα της εµπορικής τράπεζας, ανά διοικητική 

περιφέρεια. Η περίοδο που θα αναλύσουµε είναι από το 2002 έως το 2008. Μ’ αυτό τον 

τρόπο θα µπορέσουµε να δούµε µεταβολές των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων της τράπεζας 

την περίοδο αυτή, αλλά και τα ποσά που διαθέτει η τράπεζα για τα στοιχεία αυτά. Όµως, 

πρώτα θα πρέπει να οριστούν αυτά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, έτσι ώστε να γίνει πιο 

κατανοητή η ανάλυση των γραφηµάτων. Έτσι έχουµε: 

 Λειτουργικές δαπάνες καταστήµατος: Είναι τα έξοδα που προκύπτουν από ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων - λειτουργιών που µπορεί να απασχολούν µια τράπεζα (όπως: δαπάνες 

προσωπικού, ενοίκια, έξοδα τηλεπικοινωνιών, ασφάλιστρα, έξοδα µηχανογράφησης, 

επισκευές και συντηρήσεις, φωτισµός, ύδρευση, έξοδα προβολής-διαφήµισης, έντυπα και 

γραφική ύλη, κοινόχρηστες δαπάνες κτλ).  

 Μισθοδοσία: Είναι το οικονοµικό αρχείο των στοιχείων των υπαλλήλων, των αµοιβών 

τους, των επιδοµάτων και των καθαρών αµοιβών τους (όπως: φόροι και 

συνταξιοδότηση).      

 Έµµεσος κόστος µισθοδοσίας: Είναι ο επιµερισµός του κόστους µισθοδοσίας των 

υπαλλήλων των κεντρικών διευθύνσεων. Εν ολίγοις, οι υπάλληλοι των κεντρικών 

διευθύνσεων βοηθούν στη λειτουργία των υποκαταστηµάτων, εποµένως τα 

υποκαταστήµατα έµµεσα πληρώνουν τους υπαλλήλους των κεντρικών διευθύνσεων και 

αυτό θεωρείται για το υποκατάστηµα έµµεση µισθοδοσία.  

 Έµµεσο κόστος λοιπών: Είναι ο επιµερισµός των λειτουργικών δαπανών των κεντρικών 

διευθύνσεων. Από τη στιγµή που οι κεντρικές διευθύνσεις λειτουργούν προς το 

συµφέρων των υποκαταστηµάτων, τα έξοδα λειτουργία τους είναι ουσιαστικά έµµεσο 

έξοδο των υποκαταστηµάτων.    

 Ενοίκια: Είναι όλα τα ακίνητα που εκµεταλλεύεται η τράπεζα, χωρίς να ανήκουν στην 

ιδιοκτησία της, και για την εκµετάλλευση τους παραχωρείται ένα αντίτιµο από πλευρά 

της τράπεζας. 
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 Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα: Τα έξοδα για τόκους αποτελούν το άθροισµα των ποσών 

που πληρώνονται για δεδουλευµένους τόκους και εξοµοιούµενα έξοδα του συνόλου των 

τοκοφόρων στοιχείων του παθητικού του τραπεζικού ιδρύµατος (έντοκες καταθέσεις, 

τραπεζικά οµόλογα, οµολογιακά δάνεια, πάσης φύσεως χρηµατοδοτήσεις, διατραπεζικός 

δανεισµός κτλ) 

  Έξοδα από προµήθειες: Όπως οι τράπεζες εισπράττουν προµήθειες, κατά τον ίδιο 

τρόπο αναγκάζονται να πληρώσουν σε άλλους προµήθειες, για υπηρεσίες που παρέχουν 

σε αυτές για την διεκπεραίωση διαφόρων τραπεζικών εργασιών π.χ. καταβολή 

προµήθειας στην Τράπεζα της Ελλάδος για την µεταφορά χρηµατικών ποσών. 

 Έξοδα από χορηγήσεις: Είναι τα έξοδα που προκύπτουν από τα δάνεια, π.χ. έξοδα 

εκτιµήσεων, έξοδα δικηγόρου, υποθηκοφυλακείο κλπ.   

 Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων: Πρόβλεψη είναι η κράτηση ορισµένου ποσού που 

γίνεται κατά το κλείσιµο του ισολογισµού της τράπεζας, που αποβλέπει στην κάλυψη 

ζηµίας ή εξόδων ή ενδεχόµενης υποτίµησης στοιχείων του ενεργητικού.   

 Αποσβέσεις: Περιλαµβάνουν τις πάσης φύσεως αποσβέσεις των παγίων στοιχείων της 

τράπεζας όπως: αποσβέσεις κτηρίων, επίπλων και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 

µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, λογισµικά Η/Υ και λοιπών άυλων στοιχείων.  

 Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα: Τα έσοδα από τόκους αποτελούνται από το άθροισµα 

των τόκων και των εξοµοιούµενων µε αυτούς εσόδων που προέρχονται από το σύνολο 

των στοιχείων του ενεργητικού του τραπεζικού ιδρύµατος (όπως: έσοδα από τόκους 

χορηγήσεων, έσοδα από τόκους εντόκων και οµολόγων, έσοδα από υποχρεώσεις και 

ελεύθερες καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα, έσοδα από τις λοιπές έντοκες 

τοποθετήσεις των τραπεζών). 

 Έσοδα από καταθέσεις: Είναι το πόσο που καταθέτουν οι πελάτες στη τράπεζα. Η 

τράπεζα µ’ αυτό τον τρόπο έχει ρευστότητα και χρησιµοποιεί αυτά τα έσοδα για να 

πραγµατοποιήσει τις λειτουργίες της.   

 Έσοδα από προµήθειες: Σ’ αυτά τα έσοδα περιλαµβάνονται οι προµήθειες και τα 

εξοµοιούµενα έσοδα πάσης φύσεως διαµεσολαβητικών τραπεζικών εργασιών. Οι βασικές 

κατηγορίες είναι: α) προµήθειες από βασικές τραπεζικές λειτουργίες, β) προµήθειες από 
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χρηµατιστηριακές εργασίες, γ) προµήθειες από αµοιβαία κεφάλαια και δ) λοιπές 

τραπεζικές προµήθειες.  

 Έσοδα επιδοτήσεων: Το κράτος δίνει επιδοτήσεις στις τράπεζες, οι οποίες αξιοποιούν τα 

έσοδα αυτά για να αναλάβουν κάποιες εργασίες εκ µέρους του κράτους π.χ. οι αγροτικές 

επιδοτήσεις δίνονται στην Αγροτική τράπεζα, η οποία είναι υπεύθυνη να τα παραχωρεί 

στους αγρότες. 

 Έσοδα δηµοσίου: Η τράπεζα εισπράττει χρήµατα για λογαριασµό του κράτους 

(«µεγάλος» πελάτης) π.χ. εισπράξεις ΦΠΑ, εισπράξεις σηµάτων κυκλοφορίας κλπ. Από 

αυτές τις εισπράξεις, τα υποκαταστήµατα συγκεντρώνουν για λογαριασµό τους ένα 

ποσοστό των εισπράξεων, που είναι τα έσοδα δηµοσίου.   

 Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης: Μπορούµε να τα χωρίσουµε σε 4 κατηγορίες: α) έσοδα 

που εισπράττει η τράπεζα από εκµίσθωση εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων, µηχανηµάτων, 

ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισµού, β) έσοδα από µηχανογραφική εξυπηρέτηση 

τρίτων, γ) εισπράξεις τελών επικοινωνίας (ποσά που χρεώνουν οι τράπεζες στους πελάτες 

τους για να καλύψουν έξοδα που υφίστανται και να διεκπεραιώσουν τις διάφορες 

τραπεζικές εργασίες για λογαριασµό των πελατών) και δ) έσοδα από µισθώµατα θυρίδων 

θησαυροφυλακίου. 

 Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης: Ουσιαστικά είναι τα έξοδα που µπορούν να προκύψουν 

στη τράπεζα από τις παραπάνω 4 κατηγορίες των λοιπών εσόδων εκµετάλλευσης.  

 Έσοδα θυγατρικών: Η τράπεζα διαθέτει στη κατοχή της επιχειρήσεις-θυγατρικές, που 

βοηθούν την τράπεζα να “ανοιχθεί” και σε άλλους τοµείς, πλην του τραπεζικού, 

αποκτώντας µ’ αυτό τον τρόπο και άλλα έσοδα.  

 Έσοδα από ακίνητα: Είναι τα έσοδα που προκύπτουν από την εκµετάλλευση ακινήτων 

που η τράπεζα έχει στη κατοχή. Τα έσοδα µπορεί να προκύψουν είτε αν τα 

εκµεταλλεύεται η ίδια η τράπεζα είτε αν τα νοικιάζει σε ιδιώτες. 

 Αριθµός δανείων: Είναι ουσιαστικά τα συνολικά δάνεια που συνάπτει µια τράπεζα µε 

τους πελάτες του. 

 Κεφάλαιο καταθέσεων: Είναι το συνολικό ποσό που συγκεντρώνει µια τράπεζα 

(κεφάλαιο) από τις καταθέσεις των πελατών του. Το κεφάλαιο αυτό η τράπεζα µπορεί να 

το αξιοποιήσει για να πραγµατοποιήσει τις οποιεσδήποτε λειτουργίες της.  
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 Κεφάλαιο χορηγήσεων: Είναι το συνολικό ποσό που παρέχει η τράπεζα για τα δάνεια 

που συνάπτει µε τους πελάτες της. 

 Πλεόνασµα ή Έλλειµµα: Μια τράπεζα έχει πλεόνασµα όταν τα συνολικά έσοδα είναι 

περισσότερα από τα συνολικά έξοδα, ενώ αντίστοιχα µια τράπεζα έχει έλλειµµα όταν τα 

συνολικά έξοδα είναι περισσότερα από τα συνολικά έσοδα.     

 

∆ιάγραµµα 1: Λειτουργικές δαπάνες καταστήµατος 

 
Βλέπουµε ότι οι λειτουργικές δαπάνες των υποκαταστηµάτων είναι περίπου στα ίδια 

επίπεδα για την περίοδο 2002-2004 για κάθε διοικητική περιφέρεια. Από το 2005 έως το 

2008 οι λειτουργικές δαπάνες αυξάνονται συνεχώς (το 2008 έχουµε τις υψηλότερες 

λειτουργικές δαπάνες για όλες τις διοικητικές περιφέρειες). Αναλυτικά, για το 2008, τις 

υψηλότερες δαπάνες έχει η Μακεδονία µε 128.000 ευρώ, µετά ακολουθεί το Ιόνιο µε 

124.000 ευρώ, η Ήπειρος µε 121.000 ευρώ, η Θεσσαλία µε 119.000 ευρώ, η ∆υτική 

Μακεδονία µε 115.000 ευρώ, η Κρήτη µε 108.000 ευρώ, η ∆υτική Ελλάδα µε 103.000 ευρώ, 

η Ανατολική Θράκη µε 102.000 ευρώ, το Βόριο Αιγαίο και η Στερεά Ελλάδα µε 97.000 

ευρώ, η Αττική µε 96.000 ευρώ, το Νότιο Αιγαίο µε 94.000 ευρώ και τέλος τις λιγότερες 

λειτουργικές δαπάνες είχε η Πελοπόννησος µε 92.000 ευρώ. 
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∆ιάγραµµα 2: Μισθοδοσία 

  
 

Βλέπουµε ότι η µισθοδοσία για κάθε διοικητική περιφέρεια αυξάνεται χρόνο µε το 

χρόνο για τη περίοδο 2002-2008, αλλά µε πολύ χαµηλούς ρυθµούς. Αναλυτικά για το 2008, 

τη µεγαλύτερη µισθοδοσία έχει η ∆υτική Μακεδονία µε 581.000 ευρώ, ακολουθεί η 

Μακεδονία µε 578.000 ευρώ, η Θεσσαλία µε 560.000 ευρώ, η Ήπειρος µε 547.000 ευρώ, το 

Βόριο Αιγαίο µε 532.000 ευρώ, η Κρήτη µε 512.000 ευρώ, το Ιόνιο µε 487.000 ευρώ, η 

∆υτική Ελλάδα µε 456.000 ευρώ, η Ανατολική Θράκη µε 453.000 ευρώ, η Πελοπόννησος µε 

428.000 ευρώ, η Στερεά Ελλάδα µε 417.000 ευρώ, η Αττική µε 344.000 ευρώ και τέλος τη 

χαµηλότερη µισθοδοσία έχει το Νότιο Αιγαίο µε 332.000 ευρώ. 
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∆ιάγραµµα 3: Ενοίκια 

 
 

Γενικότερα, τα υψηλότερα έξοδα από ενοίκια για τη περίοδο 2002-2008 έχει η 

διοικητική περιφέρεια της Αττικής, τα οποία αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο (υψηλότερη τιµή 

το 2008 µε 39.000 ευρώ). Οι διοικητικές περιφέρειες του Βορίου Αιγαίου, του Νοτίου 

Αιγαίου, της Πελοποννήσου, της ∆υτικής Ελλάδας, της Μακεδονίας και της Κρήτης είχαν 

την ιδιαιτερότητα ότι είχαν τα περισσότερα έξοδα σε ενοίκια το 2005. Παρουσίασαν δηλαδή, 

µια µεγάλη αύξηση σε έξοδα ενοικίων για το 2005, ενώ πριν (2002-2004) και µετά (2006-

2008) τα έξοδα ήταν πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι 6 από 13 

διοικητικές περιφέρειες (Ιόνιο, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, ∆υτική Μακεδονία και 

Ανατολική Θράκη) είχαν έξοδα από ενοίκια που κυµαίνονταν από 0 έως 10.000 ευρώ, µε τη 

∆υτική Μακεδονία να έχει τα πιο χαµηλά έξοδα σε ενοίκια που κυµαίνονται από 0-3.500 

ευρώ.  
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∆ιάγραµµα 4: Έµµεσο κόστος µισθοδοσίας 

 
 

Παρατηρούµε ότι το έµµεσο κόστος µισθοδοσίας για το 2006 αυξήθηκε σε όλες τις 

διοικητικές περιφέρειες (µε εξαίρεση την Αττική), αλλά παράλληλα το 2007 υπήρξε µια 

κατακόρυφη πτώση στο έµµεσο κόστος µισθοδοσίας για όλες τις διοικητικές περιφέρειες. Το 

2008 το έµµεσο κόστος µισθοδοσίας κυµαίνεται το ίδιο όπως και το 2007. Αναλυτικά για το 

2008, το υψηλότερο έµµεσο κόστος µισθοδοσίας έχει η ∆υτική Μακεδονία και Θεσσαλία µε 

82.000 ευρώ, ακολουθεί η Ήπειρος και η Μακεδονία µε 81.500 ευρώ, η Κρήτη και το Βόριο 

Αιγαίο µε 75.000 ευρώ, το Ιόνιο µε 72.000 ευρώ, η ∆υτική Ελλάδα και η Ανατολική Θράκη 

µε 68.000 ευρώ, η Στερεά Ελλάδα µε 65.000 ευρώ, η Πελοπόννησο µε 64.000 ευρώ και 

τέλος το χαµηλότερο έµµεσο κόστος µισθοδοσίας έχει η Αττική µε το Νότιο Αιγαίο µε 

51.000 ευρώ. 
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∆ιάγραµµα 5: Έµµεσο κόστος λοιπών 

 
 

Το έµµεσο κόστος λοιπών αυξάνεται συνεχώς για τη περίοδο 2005-2008 για όλες τις 

διοικητικές περιφέρειες, µε την υψηλότερη τιµή να «εµφανίζεται» το 2008.  Ουσιαστικά, το 

2008 το έµµεσο κόστος λοιπών είναι ελάχιστα αυξηµένο σε σχέση µε το 2007, σε αντίθεση 

δηλαδή µε τις άλλες χρονιές. Αναλυτικότερα για το 2008, το υψηλότερο έµµεσο κόστος 

λοιπών έχει η ∆υτική Μακεδονία µε 53.200 ευρώ, ακολουθούν η Θεσσαλία, η Ήπειρος και η 

Μακεδονία µε 52.500 ευρώ, το Βόριο Αιγαίο και η Κρήτη µε 48.500 ευρώ, το Ιόνιο µε 

46.000 ευρώ, η ∆υτική Ελλάδα και η Ανατολική Θράκη µε 44.000 ευρώ, η Στερεά Ελλάδα 

µε 41.600 ευρώ, η Πελοπόννησος µε 41.200 ευρώ και τέλος το χαµηλότερο έµµεσο κόστος 

λοιπών έχει η Αττική µε το Νότιο Αιγαίο µε 32.750 ευρώ.   
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∆ιάγραµµα 6: Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα 

 
 

Οι τόκοι και τα εξοµοιούµενα έξοδα από το 2002 έως το 2004, για όλες τις 

διοικητικές περιφέρειες, παρουσιάζουν συνεχή µείωση. Το 2004 οι τόκοι και τα 

εξοµοιούµενα έξοδα παρουσιάζουν την χαµηλότερη τιµή τους για τη περίοδο 2002-2008. 

Από το 2005 και έως το 2008 οι τόκοι και τα εξοµοιούµενα έξοδα αυξάνονται χρόνο µε το 

χρόνο και το 2008 παίρνουν την υψηλότερη τιµή τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2007 και 

το 2008 οι τόκοι και τα εξοµοιούµενα έξοδα είναι υψηλότερα και από το 2002. Από το 

γράφηµα φαίνεται ότι τους υψηλότερους τόκους και εξοµοιούµενα έξοδα, για τη περίοδο 

2002-2008, τα έχει η διοικητική περιφέρεια της Αττικής ενώ αντίστοιχα τα χαµηλότερα έχει 

η διοικητική περιφέρεια της ∆υτικής Ελλάδας, µε τις υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες να 

κινούνται σε λίγο υψηλότερα επίπεδα. Για το 2008, η Αττική έχει τους υψηλότερους τόκους 

και εξοµοιούµενα έξοδα µε 1.275.000 ευρώ, ακολουθούν το Βόριο Αιγαίο µε 1.121.000 

ευρώ, η Ήπειρος µε 1.112.000 ευρώ, η Μακεδονία µε 1.017.000 ευρώ, το Ιόνιο και η ∆υτική 

Μακεδονία µε 955.000 ευρώ, η Πελοπόννησος µε 897.000 ευρώ, η Θεσσαλία µε 890.000 

ευρώ, το Νότιο Αιγαίο µε 754.000 ευρώ, η Ανατολική Θράκη µε 740.000 ευρώ, η Στερεά 
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Ελλάδα και η Κρήτη µε 725.000 ευρώ και τέλος οι χαµηλότεροι τόκοι και εξοµοιούµενα 

έξοδα έχει η ∆υτική Ελλάδα µε 700.000 ευρώ. 

 

 ∆ιάγραµµα 7: Έξοδα προµηθειών 

 
 

Από το διάγραµµα φαίνεται ότι όλες οι διοικητικές περιφέρειες, πλιν της Αττικής, 

από το 2002 έως το 2005 έχουν χαµηλά έξοδα προµηθειών (από 0 έως 16.000 ευρώ), ενώ 

από το 2006 τα έξοδα προµηθειών αυξάνονται και παραµένουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα 

µέχρι και το 2008 (κυµαίνονται από 20.000 έως 35.000 ευρώ για όλες τις διοικητικές 

περιφέρειες πλιν της Αττικής). Η Αττική το 2002 και 2003 έχει έξοδα προµηθειών που 

κυµαίνονται στα 60.000 ευρώ, όµως από το 2004 έως το 2007 τα έξοδα προµηθειών της 

Αττικής µειώθηκαν αρκετά και έπεσαν στα επίπεδα των υπολοίπων διοικητικών περιφερειών 

(3.000 ευρώ το 2005, 28.000 ευρώ το 2006 και 2007). Το 2008, τα έξοδα προµηθειών της 

Αττικής αυξήθηκαν κατακόρυφα (είναι τα υψηλότερα για τη περίοδο 2002-2008) στα 

160.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα στις υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες κυµαίνονται από 

23.000 έως 35.000 ευρώ. 
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∆ιάγραµµα 8: Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

 
 

Τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης για τα έτη 2002, 2003 και 2004 είναι πολύ χαµηλά 

για όλες τις διοικητικές περιφέρειες. Το 2005 και το 2006, τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 

αυξάνονται (στην Αττική για το 2006 τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης φτάνουν τις 26.000 

ευρώ). Το 2007, τα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης συνεχίζουν να αυξάνονται σε όλες τις 

διοικητικές περιφέρειες µε εξαίρεση την Αττική που µειώνονται στις 5.000 ευρώ. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι σε κάποιες περιφέρειες τα έξοδα αυξήθηκαν κατακόρυφα (στη Θεσσαλία 

φτάνουν τις 40.000 ευρώ και στην Ανατολική Θράκη τις 33.000 ευρώ). Το 2008, τα λοιπά 

έξοδα εκµετάλλευσης κυµάνθηκαν στα επίπεδα του 2007, µε εξαίρεση τη Θεσσαλία, τη 

∆υτική Μακεδονία και την Ανατολική Θράκη που µειώθηκαν αρκετά. Αναλυτικότερα το 

2008, τα υψηλότερα λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης έχει η ∆υτική Μακεδονία µε 15.000 ευρώ, 

ακολουθούν η Κρήτη, η Μακεδονία, το Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο µε 13.500 ευρώ, η ∆υτική 

Ελλάδα και η Ήπειρος µε 11.500 ευρώ, η Ανατολική Θράκη και η Πελοπόννησος µε 9.000 

ευρώ, η ∆υτική Μακεδονία και το Βόριο Αιγαίο µε 8.300 ευρώ και τέλος τα χαµηλότερα 

λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης έχουν η Αττική και η Στερεά Ελλάδα µε 7.500 ευρώ.   
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∆ιάγραµµα 9: Έξοδα από χορηγήσεις 

 
 

Τα έξοδα από χορηγήσεις από το 2002 στο 2003 µειώνονται ελάχιστα σε όλες τις 

διοικητικές περιφέρειες. Από 2003 έως το 2008 τα έξοδα αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο, 

µάλιστα το 2006 τα έξοδα από χορηγήσεις είναι οριακά περισσότερα και από τα έξοδα του 

2002. Το 2008 µάλιστα, όλες οι διοικητικές περιφέρειες έχουν τα υψηλότερα έξοδα από 

χορηγήσεις για τη περίοδο 2002-2008. Αναλυτικότερα το 2008, τα υψηλότερα έξοδα από 

χορηγήσεις τα έχει η Αττική µε 3.067.000 ευρώ, ακολουθούν η Μακεδονία µε 1.515.000 

ευρώ, η Ήπειρος µε 1.443.000 ευρώ, η Θεσσαλία µε 1.310.000 ευρώ, η ∆υτική Μακεδονία 

µε 1.178.000 ευρώ, η Στερεά Ελλάδα και η Κρήτη µε 1.050.000 ευρώ, η Ανατολική Θράκη 

µε 950.000 ευρώ, Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο µε 920.000 ευρώ, η Πελοπόννησος µε 900.000 

ευρώ, η ∆υτική Ελλάδα µε 870.000 ευρώ και τέλος το Νότιο Αιγαίο έχει τα χαµηλότερα 

έξοδα από χορηγήσεις µε 660.000 ευρώ.  
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∆ιάγραµµα 10: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 

  
 

 

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων για όλες τις διοικητικές περιφέρειες για το 

έτος 2002 κυµαίνονται από 50 χιλιάδες έως 100 χιλιάδες ευρώ. Για το έτος 2003 οι 

προβλέψεις αυξάνονται κατακόρυφα και κυµαίνονται από 250 χιλιάδες έως 550 χιλιάδες 

ευρώ που είναι και οι υψηλότερες για την περίοδο 2002-2005. Για το 2004 οι προβλέψεις 

µειώνονται αισθητά και κυµαίνονται από 50 χιλιάδες έως 200 χιλιάδες ευρώ. Το 2005, οι 

προβλέψεις αυξάνονται ξανά και κυµαίνονται από 100 χιλιάδες έως 380 χιλιάδες ευρώ 

(εξαιρείται η Αττική που έχει προβλέψεις πάνω από 500 χιλιάδες ευρώ). Το 2007, οι 

προβλέψεις µειώνονται ξανά και κυµαίνονται από 20.000 ευρώ έως 275.000 ευρώ (εξαιρείται 

η Αττική µε 420.000 ευρώ). Αξίζει να αναφέρουµε ότι αυτή τη χρονιά υπάρχουν κάποιες 

διοικητικές περιφέρειες (Ιόνιο, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα και Κρήτη) που εµφανίζουν 

αρνητικές προβλέψεις, που σηµαίνει ότι τα υποκαταστήµατα των περιφερειών έκαναν 

χαµηλότερες προβλέψεις από όσο κανονικά θα έπρεπε π.χ. στο Ιόνιο οι προβλέψεις είναι -

320.000 ευρώ, που σηµαίνει ότι τα υποκαταστήµατα του Ιονίου θα έπρεπε κατά µ.ο. να 

δώσουν 320.000 ευρώ παραπάνω σε προβλέψεις για να καλύψουν τις επιπλέον επισφαλής 

απαιτήσεις που προέκυψαν για το 2007. Το 2008, οι προβλέψεις αυξάνονται σε σχέση µε το 
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2007 (εξαιρείται η ∆υτική Μακεδονία που παρουσίασε πτώση) και κυµαίνονται από 40.000 

ευρώ έως 740.000 ευρώ, που σηµαίνει ότι υπάρχουν µεγάλες διακυµάνσεις ως προς τις 

προβλέψεις για κάθε διοικητική περιφέρεια. Τέλος, οι µεγάλες διακυµάνσεις στις προβλέψεις 

για κάθε διοικητική περιφέρεια, αλλά και πιο ειδικά για κάθε υποκατάστηµα είναι λογικό να 

υφίστανται από την στιγµή που είναι ένα µέγεθος που δεν µπορεί να υπολογιστεί µε µεγάλη 

ακρίβεια από τις τράπεζες. Το µόνο που µπορούν, και πρέπει, να αποφύγουν οι τράπεζες 

είναι να έχουν αρνητικές προβλέψεις, όπως συνέβη µε τις διοικητικές περιφέρειες του Ιονίου, 

της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Κρήτης για το 2007, γιατί σ’ αυτή τη περίπτωση 

οι τράπεζες δεν θα έχουν διαχειριστεί σωστά τη ρευστότητα του και ενδεχοµένως να 

παρουσιάσουν προβλήµατα επιβίωσης.  

∆ιάγραµµα 11: Αποσβέσεις 

 

 
 

Οι αποσβέσεις για το 2002 και το 2003 κυµαίνονται περίπου στα ίδια επίπεδα 

(εξαιρείται η Αττική που παρουσιάζει µείωση) από 9.000 έως 65.000 ευρώ. Το 2004 υπάρχει 

αύξηση σε σχέση µε το 2003 και κυµαίνονται από 27.000 έως 75.000 ευρώ. Το 2005, έχουµε 

µικρή µείωση των αποσβέσεων σε σχέση µε το 2004 (εξαιρείται η Αττική) και κυµαίνονται 

από 21.000 έως 67.000 ευρώ. Το 2006 έχουµε επιπλέον µείωση των αποσβέσεων και 
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κυµαίνονται από 21.000 έως 50.000 ευρώ. Το 2007, υπήρξε µια µικρή αύξηση σε σχέση µε 

το 2006 και οι αποσβέσεις κυµαίνονταν από 30.000 έως 62.000 ευρώ. Τέλος, το 2008 υπήρξε 

πάλι µια µικρή µείωση των αποσβέσεων που κυµαίνονται από 26.000 έως 56.000 ευρώ. 

ξίζει να αναφερθεί ότι τις περισσότερες αποσβέσεις για τη περίοδο 2002-2008 έχει το 

Ιόνιο, ενώ τις λιγότερε

 

  ∆ιάγραµµα 12: Τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα 

Α

ς φαίνεται να τις έχει το Νότιο Αιγαίο. 

 
 

Το 2002 οι τόκοι και τα εξοµοιούµενα έσοδα κυµαίνονταν από 540.000 έως 

2.470.000 ευρώ. Το 2003, οι 8 από τις 13 περιφέρειες αύξησαν τους τόκους και τα 

εξοµοιούµενα έσοδα τους, τα οποία κυµαίνονται από 700.000 έως 3.870.000 ευρώ. Το 2004, 

σ’ όλες τις περιφέρειες µειώθηκαν οι τόκοι και τα εξοµοιούµενα έσοδα, τα οποία 

κυµαίνονταν από 653.000 έως 2.180.000 ευρώ. Αντίστοιχα το 2005, σ’ όλες τις περιφέρειες 

αυξήθηκαν οι τόκοι και τα εξοµοιούµενα έσοδα, τα οποία κυµαίνονταν από 811.000 έως 

2.263.000 ευρώ. Το 2006, οι 8 από 13 περιφέρειες µείωσαν τους τόκους και τα εξοµοιούµενα 

έσοδα τους, τα οποία κυµαίνονται από 720.000 έως 2.345.000 ευρώ. Τέλος, για το 2007 και 

το 2008 έχουµε σταθερή αύξηση των τόκων και των εξοµοιούµενων εσόδων, τα οποία για το 

2008 κυµαίνονται από 918.000 έως 3.842.000 ευρώ. Αξίζει να αναφερθεί ότι, για τη περίοδο 
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2002-2008, η Αττική έχει τους υψηλότερους τόκους και εξοµοιούµενα έσοδα, ενώ 

αντίστοιχα τα χαµηλότερα

 

∆ιάγραµµα 13: Έσοδα από καταθέσεις  

 έχει το Βόριο Αιγαίο.  

 
 

Το 2002 τα έσοδα από καταθέσεις κυµαίνονταν από 640.000 έως 1.454.000 ευρώ. Το 

2003, τα έσοδα αυτά µειώθηκαν ελάχιστα και κυµαίνονταν από 470.000 έως 1.060.000 ευρώ. 

Το 2004, τα έσοδα κυµάνθηκαν στα ίδια επίπεδα µε το 2003. Το 2005, τα έσοδα από 

καταθέσεις αυξήθηκαν ελάχιστα, σε σχέση µε το 2004, και κυµαίνονταν από 530.000 ευρώ 

έως 1.070.000 ευρώ. Από το 2006 έως το 2008, τα έσοδα από καταθέσεις αυξάνονται χρόνο 

µε το χρόνο και µάλιστα για το 2008 τα έσοδα από καταθέσεις είναι τα υψηλότερα για όλες 

ις διοικητικές περιφέρειες για τη περίοδο 2002-2008 (κυµαίνονται από 1.397.000 έως 

.124.000 ευρώ).  

 

 

τ

2
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∆ιάγραµµα 14: Έσοδα από προµήθειες 

 
 

 από προµήθειες για τη περίοδο 2002-

008 και κυµαίνονται από 73.000 έως 148.000 ευρώ.  

 

Τα έσοδα από προµήθειες για το 2002 κυµαίνονται σε όλες τις περιφέρειες από 

41.000 έως 104.000 ευρώ (εξαιρείται η Αττική) . Το 2003 και το 2004 τα έσοδα από 

προµήθειες αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο για όλες τις διοικητικές περιφέρειες (εξαιρείται η 

Αττική που έχει συνεχή µείωση των εσόδων της για το 2003 και το 2004). Το 2005 τα έσοδα 

από προµήθειες κυµαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα µε το 2004, µε την µόνη διαφορά ότι 

παρουσιάζονται µεταπτώσεις των εσόδων για όλες τις περιφέρειες (στις 6 από αυτές υπάρχει 

ελάχιστη αύξηση εσόδων ενώ στις υπόλοιπες 7 υπάρχει ελάχιστη µείωση). Το 2006, υπάρχει 

αύξηση των εσόδων σε όλες τις περιφέρειες σε σχέση 2005, ενώ το 2007 υπάρχουν 

µεταπτώσεις των εσόδων στις περιφέρειες σε σχέση µε το 2006 (οι 8 από αυτές 

παρουσιάζουν αύξηση και στις υπόλοιπες 5 υπάρχει µείωση εσόδων). Τέλος, το 2008 είναι η 

χρονιά που οι περιφέρειες έχουν τα περισσότερα έσοδα

2
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∆ιάγραµµα 15: Έσοδα δηµοσίου 

 
 

εδα µε το 2007 µε κάποια ελάχιστη 

ύξηση και κυµαίνονται από 10.000 έως 20.000 ευρώ.  

 

Το 2002, τα έσοδα δηµοσίου για τις όλες τις περιφέρειες είναι τα χαµηλότερα για τη 

περίοδο 2002-2008 που εξετάζουµε και κυµαίνονται από 8.000 έως 13.000 ευρώ. Το 2003 

και το 2004 υπάρχει κλιµακωτή αύξηση των εσόδων δηµοσίου και µάλιστα για το 2004 

έχουµε τα υψηλότερα έσοδα δηµοσίου για τη περίοδο 2002-2008 (κυµαίνονται από 14.500 

έως 26.000 ευρώ). Τα υψηλότερα έσοδα για εκείνη τη χρονιά έχει η Μακεδονία, ενώ τα 

χαµηλότερα τα έχει το Νότιο Αιγαίο. Το 2005, τα έσοδα δηµοσίου µειώνονται αρκετά σε 

σχέση µε το 2004, ενώ το 2006 υπάρχει ελάχιστη αύξηση των εσόδων σε σχέση µε το 2005. 

Το 2007, τα έσοδα παρουσιάζουν µείωση και είναι ακόµα πιο µικρά και από το 2005. Τέλος, 

το 2008 τα έσοδα δηµοσίου είναι περίπου στα ίδια επίπ

α
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∆ιάγραµµα 16: Έσοδα επιδοτήσεων 

 
 

 τόσες πολλές αγροτικές εκτάσεις στην Αττική ώστε να χορηγηθούν 

επιδοτήσεις.  

 

Το 2002 τα έσοδα επιδοτήσεων κυµαίνονται από 150 έως 94.000 ευρώ. Το 2003 

υπάρχει µια πτώση των εσόδων σε όλες τις περιφέρειες που κυµαίνεται από 130 έως 80.000 

ευρώ. Το 2004, τα έσοδα αυξάνονται, περισσότερο και από το 2002, και κυµαίνονται από 

140 έως 98.000 ευρώ. Το 2005, υπάρχουν µεταπτώσεις στα έσοδα επιδοτήσεων, καθώς σε 7 

από αυτές υπάρχουν αυξήσεις και στις υπόλοιπες 6 έχουµε µείωση των εσόδων. Το 2006, 

έχουµε µείωση των εσόδων στις περισσότερες περιφέρειες (στις 10 από τις 13) σε σχέση µε 

το 2005. Το 2007, έχουµε αύξηση των εσόδων σε όλες τις περιφέρειες και τα έσοδα 

κυµαίνονται από 13.000 έως 104.000 ευρώ. Αντίστοιχα, το 2008 έχουµε µείωση των εσόδων 

σε όλες τις περιφέρειες σε σχέση µε το 2007, τα οποία κυµαίνονται από 9.000 έως 95.000 

ευρώ. Αξίζει να αναφέρουµε ότι η Αττική για τη περίοδο 2002-2008 έχει τα χαµηλότερα 

έσοδα επιδοτήσεων σε σχέση µε τις άλλες περιφέρειες, πράγµα λογικό, από τη στιγµή που 

δεν υπάρχουν
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∆ιάγραµµα 17: Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 

 
 

ι  ά χ

ερίοδο 2002-2008, καθώς οι 8 από τις 13 

εριφέρειες έχουν έσοδα πάνω από 50.000 ευρώ.  

 

Τα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για όλες τις περιφέρειες για τη περίοδο 2002-2008 

κυµαίνοντα  από 9.000 έως 50.000 ευρώ, µε κ ποιες εξαιρέσεις. Σε κάποιες ρονιές 

ορισµένες διοικητικές περιφέρειες ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ σε λοιπά έσοδα 

εκµετάλλευσης. Το 2006, στη περιφέρεια της Πελοποννήσου τα έσοδα φτάνουν τα 66.000 

ευρώ και στο Βόριο Αιγαίο τα 84.000 ευρώ. Το 2007, το Ιόνιο έχει έσοδα 56.000 ευρώ, το 

Βόριο Αιγαίο 120.000 ευρώ, η Ήπειρος 63.000 ευρώ και η Ανατολική Θράκη 78.000 ευρώ. 

Το 2008, το Νότιο Αιγαίο έχει έσοδα 270.000 ευρώ και ακολουθούν η Ήπειρος µε 124.000 

ευρώ, η Πελοπόννησος µε 81.000 ευρώ,  το Βόριο Αιγαίο µε 73.000 ευρώ, η Θεσσαλία µε 

65.000 ευρώ, η Μακεδονία µε 60.000 ευρώ, η ∆υτική Ελλάδα και η ∆υτική Μακεδονία µε 

54.000 ευρώ. Αξίζει να σηµιεωθεί ότι, για το 2008 όλες οι περιφέρειες παρουσιάζουν τα 

µεγαλύτερα λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης για τη π

π
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∆ιάγραµµα 18: Έσοδα θυγατρικών 

 
 

 µειώνονται µέχρι να πάρουν την 

λάχιστη τιµή τους για το 2008 που είναι τα 14.800 ευρώ.  

 

Τα έσοδα θυγατρικών για όλες τις περιφέρειες, πλιν της Αττικής, κυµαίνονται από 

3.500 έως 13.500 ευρώ για τη περίοδο 2002-2008. Παράλληλα, παρουσιάζονται µεγάλες 

αυξοµειώσεις των εσόδων για κάθε περιφέρεια ξεχωριστά. Από το διάγραµµα φαίνεται ότι το 

2006 ήταν η χρονιά µε τα περισσότερα έσοδα από θυγατρικές για όλες τις περιφέρειες πλιν 

της Αττικής. Όσον αφορά την περιφέρεια της Αττικής, διαθέτει τα περισσότερα έσοδα από 

θυγατρικές από όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες για τη περίοδο 2002-2008 και κυµαίνονται 

από 14.800 έως 31.500 ευρώ. Η µόνη λεπτοµέρεια που αξίζει να αναφερθεί για την 

περιφέρεια της Αττικής είναι ότι, από το 2002 µέχρι το 2004 τα έσοδα αυξάνοντα χρόνο µε 

το χρόνο, ενώ από το 2004 έως το 2008 τα έσοδα συνεχώς

ε
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∆ιάγραµµα 19: Έσοδα από ακίνητα 

 
 

σοδα που δεν φτάνουν ούτε τα υψηλά έσοδα του Ιονίου ούτε τα χαµηλά έσοδα της Αττικής.  

 

Όσον αφορά τα έσοδα από ακίνητα, για τη περίοδο 2002-2008, κυµαίνονται πάνω 

κάτω στα ίδια επίπεδα µε ορισµένες αυξοµειώσεις κατά περιόδους. Το µόνο που αξίζει να 

αναφερθεί είναι ότι η περιφέρεια του Ιονίου έχει τα υψηλότερα έσοδα και κυµαίνονται από 

30.000 έως 33.500 ευρώ, ενώ τα χαµηλότερα έσοδα από ακίνητα τα έχει η περιφέρεια της 

Αττικής τα οποία κυµαίνονται από 900 έως 2.500 ευρώ. Οι υπόλοιπες 11 περιφέρειες έχουν 

έ
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∆ιάγραµµα 20: Αριθµός ∆ανείων 

 
 

Τα δάνεια της τράπεζας σε όλες τις διοικητικές περιφέρειες κυµαίνονται πάνω κάτω 

στα ίδια επίπεδα για την περίοδο 2002-2005 (µοναδική εξαίρεση η Αττική που το 2002 έχει 

γύρω στα 25 χιλιάδες δάνεια, ενώ την περίοδο 2003-2005 είχε πάνω από 35 χιλιάδες δάνεια). 

Η Αττική µε βάση το πίνακα έχει τα πιο πολλά δάνεια, ακολουθούν η Ήπειρος, η Θεσσαλία 

και η Μακεδονία και τέλος όλες οι υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες. Πιο αναλυτικά, για το 

2002 η διοικητική περιφέρεια που είχε τα περισσότερα δάνεια είναι η Αττική που έχει γύρω 

στα 26 χιλιάδες δάνεια. Ακολουθούν η Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η 

Μακεδονία που είχαν από 16 χιλιάδες έως 21 χιλιάδες δάνεια. Μετά ακολουθούν οι 

υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες που είχαν από 7,5 χιλιάδες έως 13 χιλιάδες  δάνεια. Το 

2003, η Αττική αύξησε αισθητά τον αριθµό των δάνειων της στα 37 χιλιάδες , ακολουθούν η 

Ήπειρος, η Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Μακεδονία που έχουν µειώσει τον αριθµό των 

δάνειων τους (κυµαίνονται από 15 χιλιάδες έως 18 χιλιάδες) και τέλος οι υπόλοιπες 

διοικητικές περιφέρειες µείωσαν στο ελάχιστο τον αριθµό των δανείων τους σε σχέση µε το 

2002.  Το 2004, η Αττική έχει τον ίδιο αριθµό δανείων (γύρω στα 36 χιλιάδες), η Ήπειρος, η 

Στερεά Ελλάδα, η Θεσσαλία και η Μακεδονία που ακολουθούν αύξησαν τον αριθµό των 

δανείων τους (κυµαίνονται από 16 χιλιάδες έως 20 χιλιάδες) και τέλος οι υπόλοιπες 

διοικητικές περιφέρειες αύξησαν τον αριθµό των δανείων τους ακόµα περισσότερο και από 

162 
 



το 2002 (οι µεταβολές είναι ελάχιστες, καθώς τα δάνεια γι’ αυτές τις διοικητικές περιφέρειες 

κυµαίνονται από 8 χιλιάδες έως 14 χιλιάδες). Τέλος, το 2005 η Αττική αύξησε ελάχιστα τον 

αριθµό των δανείων της στα 38 χιλιάδες, ενώ όλες οι υπόλοιπες διοικητικές περιφέρειες 

αρέµειναν στα ίδια επίπεδα µε το 2004 µε µικρές µόνο µεταβολές.   

 

∆ιάγραµµα 21: Κεφάλαιο καταθέσεων 

π

 
 

ος για το 2008 το κεφάλαιο καταθέσεων κυµαίνεται από 31.000.000 έως 47.470.000 

ευρώ. 

 

Το κεφάλαιο καταθέσεων για όλες τις περιφέρειες, πλιν της Αττικής, αυξάνεται χρόνο 

µε το χρόνο για τη περίοδο 2004-2008. Στην Αττική το κεφάλαιο καταθέσεων µειώνεται 

σταδιακά από το 2004 έως το 2007 (από 51.560.000 στις 46.570.000 ευρώ), ενώ το 2007 

αυξάνεται και κυµαίνεται στα επίπεδα του 2006 (48.650.000 ευρώ). Στις υπόλοιπες 

περιφέρειες το κεφάλαιο καταθέσεων κυµαίνεται από 24.340.000 έως 39.720.000 ευρώ για 

το 2004. Για το 2005, το κεφάλαιο καταθέσεων κυµαίνεται από 25.500.000 έως 41.270.000 

ευρώ, για το 2006 το κεφάλαιο καταθέσεων κυµαίνεται από 27.220.000 έως 43.670.000 

ευρώ, για το 2007 το κεφάλαιο καταθέσεων κυµαίνεται από 28.560.000 έως 45.650.000 ευρώ 

και τέλ
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∆ιάγραµµα 22: Κεφάλαιο χορηγήσεων 

 
 

 το 2008 το κεφάλαιο χορηγήσεων κυµαίνεται από 15.040.000 έως 

70.660.000 ευρώ. 

 

Το κεφάλαιο χορηγήσεων σε όλες τις περιφέρειες αυξάνεται χρόνο µε το χρόνο για τη 

περίοδο 2004-2008. Η περιφέρεια µε το µεγαλύτερο κεφάλαιο χορηγήσεων είναι η Αττική, 

ενώ αντίστοιχα η περιφέρεια µε το χαµηλότερα κεφάλαιο χορηγήσεων είναι το Βόριο Αιγαίο. 

Για το 2004 και το 2005 το κεφάλαιο χορηγήσεων κυµαίνεται από 9.870.000 έως 50.640.000 

ευρώ, για το 2006 το κεφάλαιο χορηγήσεων κυµαίνεται από 11.200.000 έως 53.090.000 

ευρώ, για το 2007 το κεφάλαιο χορηγήσεων κυµαίνεται από 12.870.000 έως 55.490.000 

ευρώ, και τέλος για
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∆ιάγραµµα 23: Πλεόνασµα ή Έλλειµµα 

 
 

το µεγαλύτερο πλεόνασµα έχουν πάλι τα 

οκαταστήµατα της Ηπείρου µε 767.000 ευρώ. 

 

Από το διάγραµµα φαίνεται ότι, τα υποκαταστηµάτα των διοικητικών περιφερειών 

παρουσιάζουν στην πλειοψηφία τους πλεόνασµα, δηλαδή εµφανίζουν κέρδη για την περίοδο 

που εξετάζουµε (2002-2008). Βέβαια, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, όπως το 2004 όπου 

τα υποκαταστήµατα τεσσάρων διοικητικές περιφέρειες (Ιόνιο, Βόριο και Νότιο Αιγαίο, 

Πελοπόννησος) εµφανίζουν έλλειµµα κατά µ.ο., αλλά και το 2008 όπου τα υποκαταστήµατα 

δύο διοικητικές περιφέρειες εµφανίζουν έλλειµµα κατά µ.ο. (Ιόνιο και Ανατολική Θράκη). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, για το 2002 και 2003 τα υποκαταστήµατα της Ηπείρου έχουν το 

µεγαλύτερο πλεόνασµα (2.360.000 ευρώ το 2002 και 3.640.000 ευρώ το 2003), για το 2004 

το µεγαλύτερο πλεόνασµα έχουν τα υποκαταστήµατα της Αττικής µε 956.000 ευρώ, για το 

2005 το µεγαλύτερο πλεόνασµα έχουν τα υποκαταστήµατα του Νοτίου Αιγαίου µε 710.000 

ευρώ. για το 2006 το µεγαλύτερο πλεόνασµα έχουν τα υποκαταστήµατα της Αττικής µε 

933.000 ευρώ, για το 2007 το µεγαλύτερο πλεόνασµα έχουν τα υποκαταστήµατα της 

Ηπείρου µε 821.000 ευρώ και τέλος το 2008 

υπ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σκοπός της εργασίας είναι να µετρηθεί η (τεχνική) αποτελεσµατικότητα όλων των 

υποκαταστηµάτων µιας µεγάλης εµπορικής Ελληνικής τράπεζας για τη περίοδο 2002-2008 

και να καταλήξουµε ποια υποκαταστήµατα είναι αποτελεσµατικά κάθε χρονιά αλλά και να 

εντοπιστούν τα µη αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα. Για να γίνουµε πιο κατανοητοί ως 

προς τον όρο της «τεχνικής αποτελεσµατικότητας», ένα υποκατάστηµα είναι τεχνικά 

αποτελεσµατικό όταν έχει τη δυνατότητα να “παράγει” συγκεκριµένης ποιότητας τραπεζικών 

προϊόντων (εκροή) µε το να ξοδέψει το ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο (εισροή). Αυτή η έρευνα 

µπορεί να αξιοποιηθεί από την ίδια τη τράπεζα για να εντοπίσει τα µη αποτελεσµατικά 

υποκαταστήµατα και βρει τις αιτίες που τα συγκεκριµένα υποκαταστήµατα δεν λειτουργούν 

αποτελεσµατικά, έτσι ώστε κάποια στιγµή να τα µετατρέψει σε αποτελεσµατικά. 

 

Για τη µέτρηση της αποτελεσµατικότητας χρησιµοποιήσαµε το µοντέλο της DEA 

(Data Envelopment Analysis). Στόχος της µεθόδου είναι η εκτίµηση της 

αποτελεσµατικότητας κάποιων υποκαταστηµάτων σε σχέση µε ένα σύνολο οµοίων 

υποκαταστηµάτων που έχουν πολλαπλές εισροές και εκροές µε χρήση τεχνικών µαθηµατικού 

προγραµµατισµού. Σαν εισροές ορίζονται οι πόροι, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή των εκροών. Σαν εκροές ορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται 

από τα υποκαταστήµατα. Στην εργασία µας χρησιµοποιήσαµε δύο εισροές και δύο εκροές 

για το µοντέλο της DEA. Ως εισροές χρησιµοποιήσαµε τα τοκοφόρα έξοδα (=τόκοι και 

εξοµοιούµενα έξοδα) και τα µη-τοκοφόρα έξοδα (=µισθοδοσία + λειτουργικές δαπάνες + 

ενοίκια + έξοδα προµηθειών + λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης + έξοδα χορηγήσεων + 

αποσβέσεις) και ως εκροές τα τοκοφόρα έσοδα (=τόκοι και εξοµοιούµενα έσοδα) και τα µη-

τοκοφόρα έσοδα (=έσοδα από καταθέσεις + έσοδα από προµήθειες + έσοδα δηµοσίου + 

ΟΠΕΚΕΠΕ + λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης + έσοδα θυγατρικών + έσοδα από ακίνητα). 

 

Η DEA είναι ένα πρόγραµµα που υπολογίζει αρχικά τα όρια αποτελεσµατικότητας 

και εν συνεχεία την αποτελεσµατικότητα. Τα όρια αποτελεσµατικότητας δεν ορίζονται από 

µια συγκεκριµένη συνάρτηση αλλά από τα δεδοµένα των υπό αξιολόγηση 

υποκαταστηµάτων. Το σκορ αποτελεσµατικότητας που βγάζει η DEA από ένα συγκεκριµένο 

υποκατάστηµα δεν συγκρίνεται µε ένα απόλυτο πρότυπο, αλλά συγκρίνεται µε τα σκορ 

αποτελεσµατικότητας των υπολοίπων υποκαταστηµάτων του δείγµατος. Ουσιαστικά, η DEA 
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προσδιορίζει τα υποσύνολα των υποκαταστηµάτων που είναι αποτελεσµατικά και τα 

υποσύνολα των υποκαταστηµάτων τα οποία είναι µη αποτελεσµατικά και τα συγκρίνει µε τη 

“βέλτιστη περίπτωση” υποκαταστήµατος. Το µόνο που δεν µπορεί να κάνει η DEA είναι να 

υποδείξει τις αιτίες για τη µη αποτελεσµατικότητα των υποκαταστηµάτων. 

 

Στην εργασία µας χρησιµοποιήσαµε δύο φορές το µοντέλο της DEA, γιατί 

πραγµατοποιήσαµε δύο έρευνες. Στη 1η έρευνα συγκεντρώσαµε όλα τα υποκαταστήµατα της 

τράπεζας ως ένα σύνολο και µετρήσαµε την αποτελεσµατικότητα τους για κάθε χρονιά 

ξεχωριστά. Στη 2η έρευνα πήραµε ως σύνολο- αυτή τη φορά - τα υποκαταστήµατα της κάθε 

διοικητική περιφέρεια ξεχωριστά (η Ελλάδα χωρίζεται σε 13 διοικητικές περιφέρειες: 

Αττικής, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Στερεάς 

Ελλάδας, ∆υτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, ∆υτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας, Ανατολικής 

Θράκης) και µετρήσαµε την αποτελεσµατικότητα τους για κάθε χρονιά. Στη 1η έρευνα 

κάναµε αναφορά µόνο στο ποια είναι τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα στο σύνολο τους 

για κάθε χρονιά ξεχωριστά (παρ. 5.2). Αντίστοιχα, την ίδια διαδικασία ακολουθήσαµε και 

στη 2η έρευνα, µε τη µόνη διαφορά ότι πήραµε κάθε διοικητική περιφέρεια ξεχωριστά και 

κάναµε αναφορά µόνο στα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα κάθε χρονιάς (παρ. 5.3). Αφού 

συγκεντρώσαµε τα αποτελέσµατα των δύο ερευνών προσπαθήσαµε να κάνουµε µια 

σύγκριση, δηλαδή να βρούµε ποια ήταν τα υποκαταστήµατα, που ήταν αποτελεσµατικά στο 

σύνολο τους αλλά και στη περιφέρεια τους την ίδια χρονιά (παρ. 5.4).  

 

Στο κεφάλαιο 5 της εργασίας αναφέρονται όλα τα αποτελεσµατικά υποκαταστήµατα 

κάθε έρευνας. Στόχος, όµως, είναι να αναφέρουµε ποια  είναι τα υποκαταστήµατα που ήταν 

αποτελεσµατικά τις περισσότερες χρονιές για τη περίοδο 2002-2008, εν ολίγοις να 

αναφέρουµε ποια ήταν τα υποκαταστήµατα που είχαν τη µεγαλύτερη διάρκεια ως προς την 

αποτελεσµατικότητα. Ως προς την 1η έρευνα (σύνολο υποκαταστηµάτων) τα 

υποκαταστήµατα 623, 624 είναι αποτελεσµατικά όλες τις χρονιές, το υποκατάστηµα 310 

είναι αποτελεσµατικό τις 5 από τις 7 χρονιές και τα υποκαταστήµατα 2026, 1110 και 2071 

είναι αποτελεσµατικά τις 4 από τις 7 χρονιές.  Ως προς την 2η έρευνα (ανά διοικητική 

περιφέρεια) στην Αττική τα υποκαταστήµατα 623, 624 είναι αποτελεσµατικά όλες τις 

χρονιές, το υποκατάστηµα 2026 είναι αποτελεσµατικό τις 5 από τις 7 χρονιές και τα 

υποκαταστήµατα 620, 1419 και 2452 είναι αποτελεσµατικά τις 4 από τις 7 χρονιές. Στο Ιόνιο 

τα υποκαταστήµατα 1210, 1220, 1230, 1231, 1240 και 3221 είναι αποτελεσµατικά για όλες 

τις χρονιές. Στο Βόρειο Αιγαίο τα υποκαταστήµατα 911, 912, 920, 2911, 2921 και 2930 είναι 
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αποτελεσµατικά για όλες τις χρονιές. Στο Νότιο Αιγαίο τα υποκαταστήµατα 1011, 1313, 

3013, 3314, 3315 και 3316 είναι αποτελεσµατικά για όλες τις χρονιές. Στη Πελοπόννησο τα 

υποκαταστήµατα 810, 853, 863, 871 και 2856 είναι αποτελεσµατικά για όλες τις χρονιές. 

Στην Ήπειρο τα υποκαταστήµατα 710, 731, 741, 2730 και 2731 είναι αποτελεσµατικά για 

όλες τις χρονιές. Στη Στερεά Ελλάδα τα υποκαταστήµατα 631, 644, 2632 και 2668 είναι 

αποτελεσµατικά για όλες τις χρονιές. Στη ∆υτική Ελλάδα τα υποκαταστήµατα 610, 834, 836, 

842 και 2835 είναι αποτελεσµατικά για όλες τις χρονιές. Στη Θεσσαλία τα υποκαταστήµατα 

514, 521, 522, 2526 και 2541 είναι αποτελεσµατικά για όλες τις χρονιές. Στη ∆υτική 

Μακεδονία τα υποκαταστήµατα 421, 2422 και 2424 είναι αποτελεσµατικά για όλες τις 

χρονιές. Στη Μακεδονία τα υποκαταστήµατα 310, 320, 350, 2310, 2336, 2337 και 2363 είναι 

αποτελεσµατικά για όλες τις χρονιές. Στην Ανατολική Θράκη τα υποκαταστήµατα 121, 2111, 

2123, 2303 και 2306 είναι αποτελεσµατικά για όλες τις χρονιές. Στη Κρήτη το 

υποκατάστηµα 1110 είναι αποτελεσµατικό για όλες τις χρονιές και τα υποκαταστήµατα 

1131, 3142, 1121 και 3113 είναι αποτελεσµατικά τις 6 από τις 7 χρονιές. 

 

Ως συµπέρασµα, τα υποκαταστήµατα 623 και 624 είναι αυτά που είναι 

αποτελεσµατικά και στο σύνολο όλων των υποκαταστηµάτων (1η έρευνα) αλλά και στις 

διοικητικές τους περιφέρειες (2η έρευνα) για όλες τις χρονιές της περιόδου 2002-2008 

(βλέπε: παρ. 5.4). Βέβαια µε βάση τη παραπάνω ανάλυση υπάρχουν και άλλα 

υποκαταστήµατα που είναι αποτελεσµατικά για πολλές χρονιές τη περίοδο 2002-2008, αλλά 

αν συνδυάσουµε τις δύο έρευνες µόνο αυτά τα δύο υποκαταστήµατα φέρονται να είναι τα πιο 

αποτελεσµατικά για την τράπεζα για όλες τις χρονιές. Η τράπεζα πρέπει να ορίσει τα δύο 

αυτά υποκαταστήµατα ως πρότυπα λειτουργιάς για τα υπόλοιπα υποκαταστήµατα της. Μ’ 

αυτό τον τρόπο τα υποκαταστήµατα, που δεν ήταν αποτελεσµατικά ή ήταν αποτελεσµατικά 

σε ελάχιστες χρονιές για τη περίοδο 2002-2008, θα  εντοπίσουν τα λάθη που έχουν κάνει και 

θα κάνουν αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας τους. Σκοπός είναι όλα τα υποκαταστήµατα της 

τράπεζας να γίνουν πιο αποτελεσµατικά αλλά και να αποκτήσουν διάρκεια στην απόδοση 

τους. Αυτό, σαφώς, θα έχει πολλαπλά οφέλη στη τράπεζα όπως: κερδοφορία, αύξηση της 

ικανοποίησης των πελατών, “εισροή” νέων πελατών στη τράπεζα, διεθνή αναγνώριση στο 

κλάδο των εµπορικών τραπεζών κτλ.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

(Πίνακες για το 2ο κεφάλαιο: α) τα ΑΤΜ κάθε τράπεζας στην Ελλάδα και β) αριθµός 

υποκαταστηµάτων και προσωπικού κάθε τράπεζας) 
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