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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζέκα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ επξσπατθφ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε αλάγθε γηα 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θξίλεηαη φιν θαη πην 

επηηαθηηθή. Η αλάγθε απηή γηα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο απνηειεί έλαλ 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Ο απμαλφκελνο 

αληαγσληζκφο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηα θαηλφκελα 

ελνπνίεζεο νδεγνχλ ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ λα ζέηνπλ σο 

πξνηεξαηφηεηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηελ παξνρή ησλ δηαθφξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ κε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηξφπν. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ κέηξεζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη δχν επξείεο εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο είλαη ε δνκηθή θαη ε κε δνκηθή. 

Αλαιπηηθφηεξα ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ 

ηεο αλάιπζεο ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη θάζκαηνο είηε κέζσ ηεο frontier 

efficiency. Η ηειεπηαία κέζνδνο είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ. Η κέζνδνο απηή κεηξά ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα σο ηελ 

απφθιηζε απφ έλα efficient frontier ην νπνίν θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο ηξάπεδεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκα 

παξακεηξηθά θαη κε παξακεηξηθά κνληέια γηα ηελ εθηίκεζε ελφο ηέηνηνπ 

frontier. 

Πέξαλ ησλ ηππηθψλ ηξαπεδηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη 

πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο. Οη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ αζθνχλ επίδξαζε ζηηο δηάθνξεο ηξάπεδεο πνπ 

πξνζπαζνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζε μέλεο αγνξέο θαη επζχλνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ γηα ηηο δηαθνξέο πνπ ζπλαληνχκε κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ δηαθφξσλ επξσπατθψλ θξαηψλ. 
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Η έξεπλα αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζα απφ 

ηελ αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε κέηξεζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Λακβάλνπκε έλα δείγκα ηξαπεδψλ δηαθφξσλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ θαη δηαρσξίδνπκε ηα θξάηε κε βάζε ηε παιαηφηεηά ηνπο 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Έηζη παίξλνπκε δχν ηνκείο επξσπατθψλ ρσξψλ γηα 

ηηο νπνίεο βγάδνπκε απνηειέζκαηα θαη πξνρσξνχκε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ 

ησλ θξαηψλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ πσο ππάξρνπλ 

δηαθνξέο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Λέμεηο-θιεηδηά: απνηειεζκαηηθφηεηα, ιεηηνπξγηθή απφδνζε, ιεηηνπξγηθφ                

θφζηνο, επξσπατθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο. 
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1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ε πξνζπάζεηα γηα απνηειεζκαηηθφηεηα 

ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα έρεη θξηζεί φιν θαη πην επηηαθηηθή. Η 

εληεηλφκελε αλάγθε γηα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο είλαη απφξξνηα ηνπ 

απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, ησλ ξαγδαίσλ 

εμειίμεσλ ζηελ ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ θαη ζηελ παξνρή ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ησλ θαηλνκέλσλ ελνπνίεζεο θαη φισλ ησλ 

αλαθαηαηάμεσλ πνπ παξαηεξνχληαη γεληθφηεξα ζην παγθφζκην νηθνλνκηθφ 

πιαίζην. Ο θαζνξηζκφο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κίαο ηξάπεδαο είλαη πνπ 

νξίδεη ην θαηά πφζν απηή είλαη αληαγσληζηηθή θαη ηθαλή λα επηβηψζεη θαη λα 

επεκεξήζεη. 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλεπψο, είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Ο απμαλφκελνο αληαγσληζκφο γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηα θαηλφκελα ελνπνίεζεο νδεγνχλ ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ λα ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο θαη ηελ παξνρή ησλ δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ κε 

φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, πνπ 

αθνξνχλ βειηηψζεηο ζηελ επηθνηλσλία θαη ζηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, 

δίλνπλ αθφκε κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Ο θαιχηεξνο 

απηνκαηηζκφο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πην 

απνηειεζκαηηθψλ ηξφπσλ γηα ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ.  

Έηζη ζχκθσλα κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά νη πην 

απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο είλαη απηέο πνπ ειέγρνπλ θαιχηεξα ηα θφζηε ηνπο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παγίσλ εμφδσλ, ησλ κηζζνινγηθψλ εμφδσλ θαη 

άιισλ noninterest εμφδσλ, ελψ παξάιιεια επηθεληξψλνληαη ζηε δεκηνπξγία 

εηζνδήκαηνο θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη ζεκεησζεί κεγάιε 

πξφνδνο ζηε δνκή ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ησλ ηξαπεδψλ λα 

παξάγνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα έρνληαο πνιχ θαιή πιεξνθφξεζε 



8 
 

ηεο αγνξάο θαη λα δηαθνξνπνηνχλ ή λα αληηζηαζκίδνπλ δηάθνξνπο θηλδχλνπο 

κε βαζηθφ θίλεηξν γηα φια απηά ηελ ψζεζε γηα κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Τπήξμε επίζεο πξφνδνο ζηελ εμήγεζε ησλ ζεσξηψλ 

ζρεηηθά κε ηε sub-par managerial απφδνζε θαη ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

ζεσξηψλ ζηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Σα 

εκπεηξηθά κνληέια ηεο ηερλνινγίαο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε κέηξεζε ηεο 

απφδνζεο πιένλ εληάζζνπλ απηέο ηηο ζεσξεηηθέο εμειίμεηο θαη παξάγνπλ 

ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληαλαθινχλ ην ξφιν ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηηο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο. 

Οη ηξάπεδεο έρνληαο γλψζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

δαλεηδνκέλνπ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ αηπρείο επηινγέο πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ηελ αηειή πιεξνθφξεζε. Απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνληαη απφ 

δηάθνξεο πεγέο, φπσο ε θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ πειάηε, ε ηξάπεδα 

αμηνινγεί θαη δηαρεηξίδεηαη   ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο, ζπληάζζεη αλαιφγσο ηηο 

ζπκβάζεηο, παξαθνινπζεί ηηο επηδφζεηο θαη φηαλ απαηηείηαη πξνβαίλεη ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηα νπνία νθείινληαη νη θαθέο απνδφζεηο. 

Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα 

βειηηψλνπλ ηηο αζπκκεηξίεο πιεξνθφξεζεο θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο. Βάζεη απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηειείηαη ε δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σν ζρεηηθά 

πςειφ επίπεδν ρξένπο ζηελ θεθαιαηαθή δνκή κηαο ηξάπεδαο ιεηηνπξγεί σο 

αληίβαξν ζηελ ιήςε ξηςνθίλδπλσλ απνθάζεσλ θαη ζηε ρνξήγεζε 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ πνπ εθζέηνπλ ηελ ηξάπεδα ζε απμεκέλν 

θίλδπλν αθεξεγγπφηεηαο.To αλά πάζα ζηηγκή απαηηεηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ρξένπο, ζην βαζκφ πνπ δελ είλαη πιήξσο αζθαιηζκέλν, επηηείλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ πίεζε γηα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο θαη ηελ αλεζπρία γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ ξεπζηφηεηαο.  

Η ηθαλφηεηα φκσο ησλ ηξαπεδψλ λα δξνπλ απνηειεζκαηηθά, 

ζπγθεληξψλνληαο αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δπλακηθή ησλ πειαηψλ 

ηνπο, εμαξηάηαη ελ κέξεη απφ ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη. Δμαξηάηαη, δειαδή, απφ ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, ην νπνίν γεληθά πεξηιακβάλεη ηνπο 
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θαλφλεο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ, ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο κέζα ζηελ 

νπνία ιεηηνπξγνχλ θαη ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ. Όκσο θαη 

κέζα ζην επξσπατθφ πιαίζην ππάξρεη αλνκνηνγέλεηα αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο 

επξσπατθέο ρψξεο ε νπνία νδεγεί ζε δηαθνξέο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ. 
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2. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΑΝΑΛΤΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔ-ΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

ΣΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ 

Η εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ βξίζθεη εθαξκνγή θπξίσο ζε ηξεηο ηνκείο. Καηαξρήλ ζέηεη λέα 

πεδία έξεπλαο, γηα παξάδεηγκα ζην λα θαζνξίζνπκε πσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα πνηθίιεη αλάινγα κε ηα δηαθνξεηηθά κνληέια 

πξνζέγγηζεο. Έλαο άιινο ηνκέαο αθνξά ηελ ελεκέξσζε ηεο θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο αμηνινγψληαο, γηα παξάδεηγκα, ηελ επίδξαζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

θαη ηεο δνκήο ηεο αγνξάο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Σέινο 

βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ εχξεζε ηξφπσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο 

δηνίθεζήο ησλ ηξαπεδψλ πξνζδηνξίδνληαο ηηο βέιηηζηεο θαη ηηο ρείξηζηεο 

πξαθηηθέο δηαρείξηζεο. 

ην πιαίζην πνπ αθνξά ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή νη έξεπλεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

δείρλνπλ φηη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο νη ελνπνηήζεηο, είηε απηέο αθνξνχλ 

εμαγνξέο είηε ζπγρσλεχζεηο, βειηηψλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο, 

ελψ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ 

ελνπνηεκέλνπ ηδξχκαηνο πνπ πξνθχπηεη ζε ζρέζε κε ηα θφζηε πνπ είραλ ηα 

ηδξχκαηα πξηλ ηελ ελνπνίεζή ηνπο. ε γεληθέο γξακκέο δελ παξαηεξείηαη 

βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο. Ωζηφζν είλαη πηζαλφ λα 

ζεκεησζεί βειηίσζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θεξδψλ, ε νπνία νθείιεηαη 

ζε πηζαλή αιιαγή ηεο ζχλζεζεο ηεο παξαγσγήο κε ζπλέπεηα ηελ παξνρή πην 

επηθεξδψλ ππεξεζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηαηξνπή ρξενγξάθσλ 

(securities) ζε δάλεηα. 

ην πεδίν πνπ αθνξά ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

παξαηεξείηαη φηη νη θαηαηάμεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθέξνπλ αλάινγα 

κε ην πνηα πξνζέγγηζε αθνινπζείηαη θαη κε ην πψο ππνινγίδεηαη ε παξαγσγή. 

Η παξαγσγή κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο ξνή κε βάζε ηελ ζπλαιιαγή, σο 

απφζεκα αξηζκψλ ινγαξηαζκψλ ή σο ην απφζεκα ηεο αμίαο απηψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ. Ωζηφζν απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα πηνζεηεζεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

κνληέιν γηα ην frontier θαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο εθξνήο, 
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νη εθηηκήζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ ζηαζεξφηεηα ζηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Η εθαξκνγή ηεο εθηίκεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηελ απφδνζε 

ηεο δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα παξνηξχλεη ηνπο managers λα ζέζνπλ 

ελαιιαθηηθνχο ζηφρνπο θαη λα αθνινπζήζνπλ πην απνηειεζκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. Αθφκε ε έξεπλα πνπ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ (bank branch efficiency) δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε λα δηαθξίλεη θαη λα μερσξίζεη ηα ππνθαηαζηήκαηα 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ εθείλα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηελ ρακειφηεξε. πλεπψο βαζηδφκελνη ζηηο πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ ηα ππνθαηαζηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε ή ηε 

ρακειφηεξε απφδνζε κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα πην απνηειεζκαηηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο. 

Απηφ φκσο είλαη εθηθηφ εθφζνλ εκθαλίδνληαη ζηελ αλάιπζε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ ηα ζρεηηθά απνηειεζκαηηθά 

θαη κε απνηειεζκαηηθά ηδξχκαηα. Σα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξαθηηθέο 

δηαρείξηζεο πνπ είλαη θνηλά γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ βξίζθνληαη 

θνληά ή πάλσ ζην efficient frontier κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο, θαη είλαη απηέο πνπ ζα έπξεπε λα πηνζεηεζνχλ θαη απφ άιια 

ηδξχκαηα ζην ζεκείν πνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

managers κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχλ ψζηε λα 

απνθχγνπλ ηηο ρεηξφηεξεο πξαθηηθέο νη νπνίεο είλαη ζρεηηθά θνηλέο γηα ηα 

ηδξχκαηα πνπ απέρνπλ πνιχ απφ ηελ γξακκή ηνπ efficient frontier. 
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3. ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΣΑΞΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ 

Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο πνπ ζπλαληνχκε κεηαμχ ησλ απνηειεζκαηηθψλ θαη 

κε απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδψλ είλαη νη εμήο: 

 Μία θχξηα δηαθνξά αληαλαθιάηαη ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη ε 

δηνίθεζε θαη ην πξνζσπηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

δεκηνπξγία εηζνδήκαηνο. Σα πάγηα έμνδα, ηα έμνδα κηζζνδνζίαο θαη 

άιια noninterest έμνδα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζηηο 

απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο, ζε αλαινγία κε ην κέγεζνο ηεο θάζε 

ηξάπεδαο, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη απηέο νη ηξάπεδεο θάλνπλ κία 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο.  

 ρεηηθά κε ηα έζνδα νη απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο είλαη ζε πιενλεθηηθή 

ζέζε ζηε δεκηνπξγία εζφδσλ απφ ηφθνπο, φπσο ζπκπεξαίλνπκε θαη 

απφ ηνλ κεγαιχηεξν φγθν δαλείσλ πνπ δηαζέηνπλ, θαη ζηνλ έιεγρν ησλ 

εμφδσλ. Αληίζεηα ηα κε απνηειεζκαηηθά ηδξχκαηα έρνπλ πςειφηεξα 

noninterest έζνδα δείρλνληαο φηη κπνξεί λα ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο 

πεγέο ησλ εζφδσλ ηνπο. 

 Οη απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ κεγαιχηεξν φγθν απφ transaction 

accounts θαη ρακειφηεξα επίπεδα απφ άιινπο ηχπνπο θαηαζέζεσλ. 

 Σα πην απνηειεζκαηηθά ηδξχκαηα δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν θεθάιαην, ην 

νπνίν είλαη απνηέιεζκα ηεο αλψηεξεο απφδνζεο ηνπο  θαη ηεο 

ππνζηήξημεο πνπ ηπγράλνπλ απφ ηνπο κεηφρνπο ηνπο. 

 Οη απνηειεζκαηηθέο θαη νη κε απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ 

παξφκνηα επίπεδα θαζαξψλ δαλεηαθψλ δεκηψλ, φκσο νη 

απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα επίπεδα κε 

ξεπζηνπνηήζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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4. ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΞΖΓΟΤΝ ΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔ ΣΖΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΜΔΣΑΞΤ ΣΧΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΧΝ 

ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΔΤΡΧΠΑΗΚΟΤ 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

Η θχζε ηεο ηξαπεδηθήο δελ είλαη ίδηα κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. 

Οη ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε δηαθνξεηηθά ζεζκηθά 

πιαίζηα. Η δηαθνξά ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ηε 

δηαθνξά ζηε δνκή ηεο ηξαπεδηθήο. Γηα παξάδεηγκα ε Ιζπαλία έρεη αλαινγηθά 

πεξηζζφηεξεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο απφ ηελ Ιηαιία.  

Δηδηθφηεξα δηαθξίλνπκε ηνπο εμήο παξάγνληεο: 

1) Δηδίθεπζε.  

Γηαθξίλνπκε επηά ηχπνπο εηδίθεπζεο ησλ ηξαπεδψλ. 

 Δκπνξηθέο ηξάπεδεο (commercial banks) 

 Δπελδπηηθέο ηξάπεδεο (investment banks) 

 πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο (cooperative banks) 

 Σξάπεδεο κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο πίζησζεο 

 Σξάπεδεο πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ αγνξά αθηλήησλ (real estate 

banks) 

 Απνηακηεπηηθέο ηξάπεδεο (savings banks) 

 Κξαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

2) Μέγεζνο.  

Σν κέγεζνο ηεο θάζε ηξάπεδαο ππνινγίδεηαη απφ ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηεο. Γηαθξίλνπκε ηξεηο θαηεγνξίεο ηξαπεδψλ αλάινγα 

κε ην κέγεζνο, ηηο κηθξέο, ηηο κεζαίεο θαη ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο. 

3) Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ θίλδπλν. 

 Σν πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην επίπεδν θηλδχλνπ πνπ 

αλαιακβάλεη ε θάζε ηξάπεδα. Μία έλδεημε ηνπ θηλδχλνπ 

κπνξνχκε λα ιάβνπκε απφ ηελ κέηξεζε ηεο ηππηθήο 

απφθιηζεο απφ ηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

(DEVROA). 
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 Σν δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θίλδπλν 

είλαη ε ζχλζεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη ηξάπεδεο 

πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ δαλείσλ πξνο πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία (L/A) αλακέλεηαη λα είλαη πην αλαπνηειεζκαηηθέο 

φζνλ αθνξά ηα θέξδε ηνπο. Απηφ δηθαηνινγείηαη απφ ην 

πςειφ θφζηνο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγάια ραξηνθπιάθηα 

δαλείσλ ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο επέλδπζεο. 

4) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο αγνξάο. 

Γηαθξίλνπκε ηξεηο κεηαβιεηέο πνπ εμεγνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

αγνξάο. 

 Ο βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο. Ο βαζκφο 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο ζρεηίδεηαη κε ηνλ αληαγσληζκφ. 

ηηο πην ζπγθεληξσηηθέο αγνξέο νη ηξάπεδεο αλακέλεηαη λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε δχλακε θαη θαηά ζπλέπεηα λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο ζε φηη αθνξά ηα θέξδε. Δπηπιένλ ζε απηέο 

ηηο αγνξέο δελ ππάξρεη κεγάιε πίεζε γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

θφζηνπο. Οπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζπγθέληξσζε ηεο 

αγνξάο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζνλ 

αθνξά ην θέξδνο θαη αξλεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θφζηνπο. Η κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε είλαη ν δείθηεο Herfindahl, ν νπνίνο νξίδεηαη σο 

ην ηεηξάγσλν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηεο 

θάζε ηξάπεδαο ζηελ εζληθή ηεο αγνξά. 

 Η δήηεζε γηα ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Η δήηεζε γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε αγνξά 

ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εγρψξηνπ πξντφληνο (ΑΔΠ). 

 Η ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο θάζε 

ρψξαο. Η ππθλφηεηα κεηξηέηαη σο ν κέζνο αξηζκφο 

ππνθαηαζηεκάησλ αλά ηξάπεδα. ε εθείλεο ηηο ρψξεο ζηηο 

νπνίεο ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα είλαη κηθξή νη ηξάπεδεο ζα 

πξέπεη λα έρνπλ έλα εθηεηακέλν δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ 

γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ πειαηεία ηνπο. Απφ ηελ κία πιεπξά 
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ε πςειή ππθλφηεηα ηνπ δηθηχνπ νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, αιιά απφ ηελ  άιιε επηηξέπεη ζηελ 

ηξάπεδα λα θαηαπνιεκήζεη ηνλ αληαγσληζκφ απμάλνληαο έηζη 

ηα θέξδε ηεο. 
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5. ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΓΟΖ 

ηελ παιαηφηεξε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηεξηδφηαλ φηη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα 

αθνινπζεί έλα πξφγξακκα παξαγσγήο πνπ ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ή πνπ 

κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε δεδνκέλσλ ησλ ηηκψλ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ. 

ηελ λεφηεξε βηβιηνγξαθία ππνζηεξίδεηαη φηη νη managers κεγηζηνπνηνχλ ηελ 

ρξεζηκφηεηα ηνπο, ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ησλ ηηκψλ ηεο 

αγνξάο (market value). ην ζεκείν πνπ νη απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγσγή επηδξνχλ ζηνλ θίλδπλν πνπ αλαιακβάλνπλ νη ηξάπεδεο, επηδξνχλ 

επίζεο ζην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εθηηκεζεί ε 

παξνχζα αμία ησλ ξνψλ  ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ θέξδνπο. 

Η ιήςε ησλ απνθάζεσλ παξαγσγήο πνπ απμάλνπλ ηα αλακελφκελα 

θέξδε, αιιά απμάλνπλ θαη ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην πνπ εθαξκφδεηαη ζηα 

αλακελφκελα θέξδε ππάξρεη πηζαλφηεηα λα κελ απμάλνπλ ην market value 

ηεο ηξάπεδαο. Δπηπιένλ νη managers κπνξεί λα αληηζηαζκίδνπλ ηελ 

αλακελφκελε απφδνζε θαη ηνλ θίλδπλν έηζη ψζηε νη επηινγέο ηεο παξαγσγήο 

πνπ κεγηζηνπνηνχλ ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπο λα εμαξηψληαη φρη κφλν απφ ηα 

αλακελφκελα θέξδε αιιά θαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα ηεο ξνήο ησλ θεξδψλ 

πνπ δεκηνπξγείηαη. Οη ηξάπεδεο κε πξνβιήκαηα δηαθπβέξλεζεο κεηαμχ ησλ 

managers θαη ησλ ηδηνθηεηψλ είλαη πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνγξάκκαηα 

παξαγσγήο κεγηζηνπνίεζεο ηεο ρξεζηκφηεηαο, αιιά απηά δελ είλαη αλαγθαίν 

λα είλαη πιάλα κεγηζηνπνίεζεο ηεο αμίαο (value maximizing plans) αλ ηα risk-

return tradeoffs πνπ εκθαλίδνληαη δελ είλαη απνηειεζκαηηθά. 
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6. ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ 

ηε  ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία, φπσο είδακε θαη παξαπάλσ, ε ζρέζε 

κεηαμχ δηνίθεζεο (management) θαη ηδηνθηεζίαο (ownership) απνηειεί θχξην 

δήηεκα φζνλ αθνξά ηε δνκή ηεο ηξάπεδαο, ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη ηα agency 

problems πνπ πξνθχπηνπλ. Οη θαηεπζχλζεηο θαη νη ζηφρνη πνπ ζέηνπλ νη 

managers θαη νη κέηνρνη επηδξνχλ θαζνξηζηηθά ζηελ απφδνζε. 

Τπάξρεη κία πνηθηιία ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηε δνκή ηεο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηεο δηνίθεζεο. Μηα ηξάπεδα είλαη δπλαηφλ λα είλαη 

πνιπκεηνρηθή, δειαδή λα κελ ππάξρεη θάπνηνο κέηνρνο κε θπξίαξρε ζέζε, ή 

κπνξεί λα ππάξρνπλ ιίγνη κεγαινκέηνρνη πνπ θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν 

θνκκάηη ησλ κεηνρψλ. ρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ε ηξάπεδα είλαη δπλαηφλ λα 

δηνηθείηαη είηε απφ κεηφρνπο πνπ θαηέρνπλ κηθξφ ή κεγάιν αξηζκφ κεηνρψλ 

είηε απφ δηνξηζκέλνπο managers πνπ δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηελ 

ηδηνθηεζία ηεο ηξάπεδαο ή απφ έλα ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν. ηηο 

κηθξφηεξεο ηξάπεδεο είλαη πην ζπρλφ θαηλφκελν νη κεγαινκέηνρνη λα 

αζρνινχληαη κε ηελ δηνίθεζε, ελψ ζε άιιεο ηξάπεδεο κπνξεί ε δηνίθεζε λα 

δηαρσξίδεηαη απφ ηελ ηδηνθηεζία. 

ε απηή ηε δνκή ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν Daily Managing 

Officer (DMO). Ο DMO είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο 

ηξάπεδαο, νπφηε έρεη κεγάιε επζχλε θαη φζνλ αθνξά ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα. πλεπψο ην κέγεζνο ζην νπνίν εμππεξεηεί ηα 

ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ απνηειεί θχξην παξάγνληα ηεο απφδνζεο ηεο 

ηξάπεδαο. 

Γηαθξίλνπκε ηνπο εμήο ηχπνπο DMO : 

 Η πεξίπησζε πνπ ν DMO είλαη κεγαινκέηνρνο ηεο ηξάπεδαο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε ν DMO έρεη πξνζσπηθφ φθεινο απφ ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεηφρσλ. Δπσθειείηαη άκεζα απφ ηνλ έιεγρν 

ηνπ θφζηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο ηξάπεδαο. 

 Η πεξίπησζε πνπ ν DMO είλαη έλαο δηνξηζκέλνο manager πνπ θαηέρεη 

ιίγεο ή θαζφινπ κεηνρέο ηεο ηξάπεδαο. Δδψ ν DMO δελ ακείβεηαη ην 
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ίδην κε ηνπο κεηφρνπο απφ ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο, νπφηε δελ έρεη 

ην ίδην ηζρπξφ θίλεηξν λα επηθεληξσζεί ζηελ βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. πλεπψο φηαλ νη κέηνρνη ηεο ηξάπεδαο 

αλαζέηνπλ ηε δηνίθεζή ηεο ζε έλα δηνξηζκέλν manager πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχλ αλ απηφο ιακβάλεη ππφςε ην ζπκθέξνλ ηνπο ή 

ελεξγεί γηα δηθφ ηνπ φθεινο. Αθφκε πξέπεη λα δίλνπλ θίλεηξα 

απφδνζεο ζην  manager ψζηε λα ηνλ ελζαξξχλνπλ λα δηνηθεί ηελ 

ηξάπεδα πην απνηειεζκαηηθά. 

Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν απηήο ηεο δνκήο απνηειεί ε δηαζπνξά 

ηεο ηδηνθηεζίαο (dispersion of ownership). Μία ηξάπεδα, ζηελ νπνία ε 

πιεηνλφηεηα ησλ κεηνρψλ αλήθεη ζε ιίγνπο κεγαινκεηφρνπο, είλαη ινγηθφ λα 

παξνπζηάδεη ιηγφηεξα agency problems θαη νη κέηνρνη λα δείρλνπλ κεγαιχηεξν 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αληίζεηα ζε κία πνιπκεηνρηθή ηξάπεδα είλαη πνιχ δπζθνιφηεξν λα επηηεπρζεί 

ζχκπηπμε απφςεσλ θαη λα ηεζεί κία θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηνπο ζηφρνπο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη είλαη πην εχθνιν λα εθηεζεί ζε 

θηλδχλνπο. 
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7. ΓΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΜΖ ΓΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

ηε βηβιηνγξαθία πνπ αθνξά ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη 

γεληθφηεξα ην βηνκεραληθφ νξγαλσηηθφ ηνκέα ππάξρνπλ δχν επξείεο 

ζεκαληηθέο εκπεηξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηε δνκή ηεο αγνξάο. Οη πξνζεγγίζεηο απηέο είλαη ε 

δνκηθή( structural approach) θαη ε κε δνκηθή (nonstructural approach). 

 

7.1 Γνκηθή πξνζέγγηζε 

Σν δνκηθφ κνληέιν βαζίδεηαη ζε έλα ζεσξεηηθφ κνληέιν ηεο ηξαπεδηθήο 

θαη ζε κία έλλνηα βειηηζηνπνίεζεο. Λακβάλεη ηελ ηξάπεδα σο έλα 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ κεζάδνληα πνπ παξάγεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη 

αληηζηαζκίδεη ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ 

κηθξννηθνλνκηθή ζεσξία ηεο παξαγσγήο. Η κέηξεζε ηεο απφδνζεο εμαξηάηαη 

απφ ην ηη έρνπκε σο ζηφρν. ηφρνο κπνξεί λα είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

θεξδψλ, ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ή ε κεγηζηνπνίεζε ηεο managerial 

utility. Η ηειεπηαία απηή πεξίπησζε αλαγλσξίδεη ηε ζεκαληηθφηεηα  ησλ 

απνθάζεσλ πνπ παίξλνπλ νη ηξαπεδίηεο  ζε ζρέζε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αλαιακβάλνπλ θαη ηε θεθαιαηαθή δνκή ηεο ηξάπεδαο θαη  ζε αληίζεζε κε ηηο 

δχν πξνεγνχκελεο κπνξεί λα εμεγήζεη ηφζν ηηο απνηειεζκαηηθέο φζν θαη ηηο 

κε απνηειεζκαηηθέο απνθάζεηο. Σα κνληέια πνπ αθνινπζεί ε δνκηθή 

πξνζέγγηζε είλαη ε structure conduct Performance (SCP) θαη ε efficient 

structure hypothesis (ESH).  

Η SCP θαζηεξψλεη κία απεπζείαο ζχλδεζε αλάκεζα ζηε δνκή ηνπ 

θιάδνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηεο εηαηξείαο θαη αλάκεζα ζηελ ζπκπεξηθνξά 

ηεο εηαηξείαο θαη ζηελ απφδνζε ηνπ θιάδνπ. Απηή ε νπηηθή γσλία ππνζηεξίδεη 

φηη νη ηξάπεδεο ζε κία ζπγθεληξσηηθή αγνξά κπνξνχλ λα παξακείλνπλ 

αλαπνηειεζκαηηθέο, αγλνψληαο πηζαλνχο αληαγσληζηέο, δεδνκέλεο ηεο 

δπζθνιίαο εηζφδνπ ζηνλ θιάδν ιφγσ ηερλνινγηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ θξαγκψλ 
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ππνλνψληαο φηη ε ζπγθέληξσζε ζηνλ θιάδν κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηζρχ ηεο 

αγνξάο (market power) επηηξέπνληαο ζηηο ηξάπεδεο λα έρνπλ κνλνπσιηαθά 

θέξδε πξνζθέξνληαο ρακειφηεξα επηηφθηα θαηαζέζεσλ θαη ρξεψλνληαο 

πςειφηεξα δαλεηαθά επηηφθηα.  

Η ESH εξκελεχεη ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ θεξδνθνξίαο θαη 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο κε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

ζεηηθή απηή ζρέζε δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο δχλακεο ηεο αγνξάο αιιά είλαη 

ζπλέπεηα ηεο κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ κε ην 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο. χκθσλα κε απηή ηελ άπνςε νη ηξάπεδεο κε ηε 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ηνπο 

κεηψλνληαο ηηο ηηκέο θαη επεθηείλνληαο ην κέγεζφο ηνπο, γηα παξάδεηγκα κέζσ 

κίαο ζπγρψλεπζεο, θεξδίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν κεξίδην αγνξάο εηο βάξνο 

άιισλ εηαηξεηψλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ. 

 

7.2  Με δνκηθή πξνζέγγηζε 

ηελ αληίζεηε πιεπξά ην κε δνκηθφ κνληέιν δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ηξαπεδψλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηεο δνκήο 

ηεο αγνξάο, αιιά αλαγλσξίδεη φηη νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά 

αλάινγα κε ηε δνκή ηεο αγνξάο κέζα ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

πγθξίλεη απνδφζεηο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη εμεηάδεη ηελ ζρέζε ηεο 

απφδνζεο θαη ησλ επελδπηηθψλ ζηξαηεγηθψλ, θαη άιισλ ζπληειεζηψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο κία πνηθηιία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ζπγθεληξψλνπλ δηάθνξεο πιεπξέο ηεο απφδνζεο.  

Μία πεξίπησζε είλαη λα εξεπλήζνπκε ηελ ηερλνινγία πξνζπαζψληαο 

λα θαηαλνήζνπκε πσο νη κεηαβιεηέο πνπ καο δείρλνπλ ηελ απφδνζε 

ζπζρεηίδνληαη κε επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ε επέθηαζε απφ κία εμαγνξά 

θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηεο γξακκήο παξαγσγήο. Δπηπιένλ ε κε δνκηθή 

πξνζέγγηζε δηεξεχλα πξνβιήκαηα δηνηθεηηθήο δηαρείξηζεο (management) ζε 

ζπζρέηηζε κε αλαινγίεο απφδνζεο θαη κεηαβιεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα δηαθπβέξλεζεο ηεο ηξάπεδαο. 
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8. ΜΔΘΟΓΟΗ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΧΝ ΗΓΡΤΜΑΣΧΝ 

 

 

8.1   Οηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο 

Παιαηφηεξεο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ έρνπλ δψζεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θαη θάζκαηνο (scale and scope economies) φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

κία ζπλάξηεζε θφζηνπο ζηελ νπνία γίλεηαη δεθηή ε παξαδνρή φηη φιεο νη 

ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ θαηά πξνζέγγηζε ζηα ίδηα επίπεδα 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Η έξεπλα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν αληρλεχεη ζπλήζσο κία ζρεηηθά επίπεδε κέζε θακπχιε ηνπ 

θφζηνπο ζε ζρήκα U θαη παξάγεη πςειφηεξα επίπεδα απφδνζεο γηα ηηο 

ηξάπεδεο κεζαίνπ κεγέζνπο απφ φηη γηα ηηο ηξάπεδεο κεγάινπ ή κηθξνχ 

κεγέζνπο. 

 

8.2   Frontier efficiency  

Ωζηφζν ε έξεπλα φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ 

έρεη κεηαηνπηζηεί ζηε frontier efficiency (x-efficiency) ε νπνία κεηξά ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα σο ηελ απφθιηζε απφ ην efficient frontier πάλσ ζην 

νπνίν ιεηηνπξγνχλ νη ηξάπεδεο κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. Γειαδή, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κεηξηέηαη 

απφ ηελ απφδνζε ηνπ ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηά εθηίκεζε απφδνζε ηεο 

θαιχηεξεο εηαηξείαο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ειάρηζηα θφζηε, δηαηεξψληαο 

ηελ θιίκαθα ζηαζεξή.  

Τπάξρνπλ πνιπάξηζκα παξακεηξηθά θαη κε παξακεηξηθά κνληέια γηα 

ηελ εθηίκεζε ελφο ηέηνηνπ frontier. Σα παξακεηξηθά κνληέια (parametric 

frontier analysis) πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ frontier κέζα απφ κία 

ιεηηνπξγηθή κνξθή φπσο είλαη ε Σranslog ε νπνία εθηηκάηαη απφ αξθεηέο 

νηθνλνκεηξηθέο ηερληθέο. Αληίζεηα ηα κε παξακεηξηθά κνληέια (nonparametric 
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frontier analysis) δε ζεσξνχλ θακία ξεηή ιεηηνπξγηθή κνξθή γηα ην frontier θαη 

ην δεκηνπξγνχλ απφ ηηο παξαηεξνχκελεο αλαινγίεο εηζξνψλ- εθξνψλ 

ρξεζηκνπνηψληαο καζεκαηηθέο ηερληθέο πξνγξακκαηηζκνχ. 

ηε frontier analysis ην πξψην βήκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

επηδφζεσλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ 

κνλάδσλ ηεο παξαγσγήο πνπ, βάζεη θάπνησλ θαλφλσλ, έρνπλ θαιή απφδνζε 

απφ εθείλεο πνπ έρνπλ θαθή απφδνζε. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί 

εθαξκφδνληαο κία παξακεηξηθή αλάιπζε ή κία κε παξακεηξηθή αλάιπζε. Η 

πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζέκαηα έξεπλαο 

γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα  ή γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζηελ ππνινγηδφκελε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

ηηο δηαθνξεηηθέο ηερληθέο  ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γηα λα βειηηψζεη ηελ 

απφδνζε ηεο δηνίθεζεο (managerial performance) κε ηνλ εληνπηζκφ 

βέιηηζησλ θαη ρείξηζησλ πξαθηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πςειφηεξε θαη ηε 

ρακειφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα, αληίζηνηρα. 

ηελ νπζία ε frontier analysis είλαη έλαο ηξφπνο γηα ηελ ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε ηεο ζρεηηθήο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. Η frontier 

analysis επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε κε κηθξή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ή 

εκπεηξία λα εθρσξεί αξηζκεηηθέο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, λα επηιέγεη 

ηηο ηξάπεδεο κε ηελ θαιχηεξε πξαθηηθή ζηνλ θιάδν, λα εληνπίδεη ηνκείο φπνπ 

γίλεηαη ππεξβνιηθή ρξήζε ησλ εηζξνψλ θαη παξνπζηάδεηαη ειιεηκκαηηθή 

παξαγσγή θαη λα ρξεζηκνπνηεί απηά ηα απνηειέζκαηα γηα ηελ επίιπζε 

ζεκάησλ θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ή γηα έξεπλα αθαδεκατθνχ ελδηαθέξνληνο. 

Δπηπιένλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε φζνπο έρνπλ επαξθέο ππφβαζξν λα 

εληνπίζνπλ ηνκείο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε δηάζεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, έλαο πξνζδηνξηζκφο πνπ δελ είλαη πάληα 

εθηθηφο κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο κίαο ηζρπξήο κεζνδνινγίαο βειηηζηνπνίεζεο φπσο ν γξακκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο. 

Η frontier analysis παξέρεη κία ζπλνιηθή, αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηδφκελε, 

αξηζκεηηθή ηηκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (x-efficiency)  θαη θαηάηαμε πνπ δελ 

είλαη δηαζέζηκε κε άιιν ηξφπν. Απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα 
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πνιχηηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

φζνλ αθνξά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα νη 

ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο ηξαπεδψλ. 

Μεγάιν θνκκάηη ηεο αλάιπζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο έρεη επηθεληξσζεί 

ζηελ κεζνδνινγία θαη ζηα ζέκαηα κέηξεζήο ηεο. Κχξηα ζέκαηα έξεπλαο είλαη: 

 Οη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Η νκνηφηεηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ απνδφζεσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ frontier. 

 Σν απνηέιεζκα πνπ έρεη ε ελζσκάησζε ηνπ θφζηνπο επθαηξίαο θαη 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντφληνο ζηελ αλάιπζε. 

 Η κεηαβιεηφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Η ζρέζε κεηαμχ απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη νξγαλσηηθήο δνκήο ηεο 

ηξάπεδαο. 

 Η ζπλέπεηα κεηαμχ ησλ κέηξσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θεξδψλ, 

θφζηνπο θαη παξαγσγήο. 

 Η επαηζζεζία ησλ απνηειεζκάησλ απφδνζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηζρχνπλ δηαθνξεηηθά κέηξα παξαγσγήο.  

Όπσο είπακε παξαπάλσ ε frontier analysis αζρνιείηαη κε ην πφζν 

θνληά είλαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζε έλα best-practice frontier. Οη 

κειέηεο βαζίδνληαη ζε ινγηζηηθέο κεηξήζεηο ηεο παξαγσγήο, ησλ εηζξνψλ, ησλ 

εζφδσλ, ησλ θεξδψλ, ηνπ θφζηνπο θηι γηα λα θαηαινγίζνπλ ηελ θαιχηεξε 

πξαθηηθή εληφο ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο. 

Σν frontier είλαη κία ζπλάξηεζε νξηνζέηεζεο. Οη ζπλαξηήζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα δψζνπλ έλα frontier πνηθίινπλ. Οη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο 

είλαη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο (production function), ε ζπλάξηεζε θφζηνπο 

(cost function) θαη ε ζπλάξηεζε θεξδψλ (profit function). Η ζπλάξηεζε 

παξαγσγήο αληηπξνζσπεχεη ηελ κέγηζηε παξαγσγή πνπ κπνξεί λα δνζεί απφ 

έλα δεδνκέλν ζχλνιν εηζξνψλ. Η ζπλάξηεζε θφζηνπο αληηπξνζσπεχεη ην 

ειάρηζην θφζηνο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί δεδνκέλεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 
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ηηκήο ησλ εηζξνψλ. Σέινο ε ζπλάξηεζε θεξδψλ αληηπξνζσπεχεη ην κέγηζην 

θέξδνο πνπ είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζεί δεδνκέλεο ηεο ηηκήο ησλ εθξνψλ θαη 

ηεο παξαγσγήο. 

 

8.2.1 Απνηειεζκαηηθόηεηα θόζηνπο 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο (cost efficiency) είλαη ε αλαινγία 

κεηαμχ ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο, κε ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί κία 

δεδνκέλε πνζφηεηα παξαγσγήο, θαη ησλ πξαγκαηηθψλ δαπαλψλ. Σν θφζηνο 

είλαη κία ζπλάξηεζε ηνπ δηαλχζκαηνο ηεο εθξνήο (y), ηεο ηηκήο ησλ εηζξνψλ, 

ηνπ επηπέδνπ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θφζηνπο (u) θαη κίαο ζεηξάο 

ηπραίσλ παξαγφλησλ (π) νη νπνίνη ελζσκαηψλνπλ ηα ζθάικαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ θαηά ηελ κέηξεζε ησλ κεηαβιεηψλ. Έηζη ε ζπλάξηεζε θφζηνπο 

είλαη ε C=C(y, w, u, π). 

 

8.2.2 Απνηειεζκαηηθόηεηα θεξδώλ 

Η απνηειεζκαηηθφηεηα θεξδψλ (profit efficiency) απνηειεί κία επξχηεξε 

έλλνηα απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο, δεδνκέλνπ φηη ιακβάλεη ππφςε 

ηηο επηπηψζεηο ηεο επηινγήο ηνπ δηαλχζκαηνο ηεο παξαγσγήο πάλσ θαη ζην 

θφζηνο θαη ζηα έζνδα. Οξίδεηαη σο ε αλαινγία κεηαμχ ησλ πξαγκαηηθψλ 

θεξδψλ κίαο ηξάπεδαο θαη ηνπ κέγηζηνπ επηπέδνπ θεξδψλ πνπ ζα κπνξνχζε 

λα επηηεπρζεί απφ ηελ πην απνηειεζκαηηθή ηξάπεδα. Γηαθξίλνπκε δχν 

ζπλαξηήζεηο θεξδψλ, αλάινγα κε ην αλ ιακβάλεηαη ππφςε ή φρη ε ηζρχο ηεο 

αγνξάο (market power), ηελ ηππηθή ζπλάξηεζε θεξδψλ (standard profit 

function) θαη ηελ ελαιιαθηηθή ζπλάξηεζε θεξδψλ (alternative profit function). 

Η ηππηθή ζπλάξηεζε θεξδψλ ππνζέηεη φηη νη αγνξέο γηα ηηο εθξνέο θαη 

ηηο εηζξνέο είλαη απφιπηα αληαγσληζηηθέο. Γνζκέλσλ ησλ δηαλπζκάησλ ησλ 

ηηκψλ ησλ εηζξνψλ (w) θαη ησλ εθξνψλ (p) ε ηξάπεδα κεγηζηνπνηεί ηα θέξδε 

ηεο αλαπξνζαξκφδνληαο ηα πνζά ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ. Έηζη ε 

ζπλάξηεζε θεξδψλ είλαη ε Π=Π(w, p,u,π). 
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ηελ ελαιιαθηηθή ζπλάξηεζε θεξδψλ νη ηξάπεδεο ιακβάλνπλ σο 

δεδνκέλε ηελ πνζφηεηα ηεο παξαγσγήο (y) θαη ηελ ηηκή ησλ εηζξνψλ (w) θαη 

κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε αλαπξνζαξκφδνληαο ηελ ηηκή ηεο παξαγσγήο (p) θαη 

ηελ πνζφηεηα ησλ εηζξνψλ. Αλ δελ παίξλακε ηηο ηηκέο φπσο δίλνληαη, αιιά 

ιακβάλακε ππφςε ηελ πηζαλφηεηα λα ππάξρεη αηειήο αληαγσληζκφο ζα 

ζεσξνχζακε σο δεδνκέλν κφλν ην δηάλπζκα ηεο παξαγσγήο. πλεπψο ε 

ζπλάξηεζε θεξδψλ ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε Π=Π(w, y, u, π). 

Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε βηβιηνγξαθία φηαλ ε ππφζεζε ηνπ ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ ηίζεηαη ππφ ακθηζβήηεζε ή φηαλ ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ 

πνηφηεηα ηεο παξαγσγήο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ ε ελαιιαθηηθή ζπλάξηεζε 

θεξδψλ βξίζθεηαη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 
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9. ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΜΖ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Πέληε δηαθνξεηηθνί ηχπνη πξνζεγγίζεσλ έρνπλ παξνπζηαζηεί γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Απηέο νη κέζνδνη δηαθέξνπλ θπξίσο ζηηο παξαδνρέο πνπ επηβάιινληαη ζρεηηθά 

κε ηα δεδνκέλα φζνλ αθνξά (α) ηε ιεηηνπξγηθή κνξθή ησλ best-practice 

frontiers, απφ ηε κία πιεπξά  κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε κία πεξηζζφηεξν 

πεξηνξηζηηθή ιεηηνπξγηθή κνξθή θαη απφ ηελ άιιε κία ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθή 

κε παξακεηξηθή ιεηηνπξγηθή κνξθή, (β) θάπνηεο πςειφηεξεο ή ρακειφηεξεο 

κνλάδεο παξαγσγήο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, ηηο εηζξνέο, ηα θέξδε θηι, πνπ 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ είηε ιακβάλεηαη ππφςε ηπραίν ζθάικα ζην κνληέιν είηε 

φρη, θαη (γ) ηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη ηπραίν ζθάικα ζην κνληέιν, ζηελ 

νπνία ε θαηαλνκή ησλ πηζαλνηήησλ πνπ ππνηίζεληαη γηα ηηο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο (inefficiencies) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαρσξίζεη ηηο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο απφ ην ηπραίν ζθάικα. Έηζη νη θαζηεξσκέλεο 

πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαθέξνπλ θπξίσο 

ζηηο θαηαλνκηθέο ππνζέζεηο πνπ επηβάιινληαη ζην ηπραίν ζθάικα θαη ζηελ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. 

 

9.1  Παξακεηξηθά κνληέια 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηεο παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο ζπλφξσλ. Η data 

free approach (DFA), ε Stochastic frontier approach (SFA) θαη ε thick frontier 

approach (TFA).  

 

9.1.1 Data free approach (DFA) 

Η DFA απνθεχγεη ηηο ηζρπξέο ππνζέζεηο θαηαλνκψλ εηζάγνληαο έλα 

κνληέιν ρσξίο θαηαλνκέο. Έλα πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη φηη 

επηηξέπεη ζηνπο ζπληειεζηέο λα δηαθέξνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.  
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9.1.2 Stochastic frontier approach (SFA) 

Η SFA πξνζδηνξίδεη κηα ζπλαξηεζηαθή ζρέζε γηα ην θέξδνο, ην θφζηνο 

ή  ηε ζρέζε παξαγσγήο κεηαμχ ησλ εηζξνψλ, ησλ εθξνψλ θαη ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ θαη επηηξέπεη ηελ χπαξμε ηπραίνπ ζθάικαηνο. 

Θέηεη έλα κνληέιν φπνπ ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα (inefficiency) αθνινπζεί κία 

κε ζπκκεηξηθή θαηαλνκή ελψ ην ηπραίν ζθάικα αθνινπζεί κία ζπκκεηξηθή 

θαηαλνκή, ζπλήζσο ηελ ηππηθή θαλνληθή. Τπνζέηνπκε φηη ηφζν νη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο φζν θαη ηα ζθάικαηα είλαη νξζνγψληα σο πξνο ηηο 

εηζξνέο, ηηο εθξνέο ή ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

εμίζσζε εθηίκεζεο.  

 

9.1.3 Thick frontier approach (TFA) 

Η TFA πξνζδηνξίδεη κία ζπλαξηεζηαθή ζρέζε θαη ππνζέηεη φηη νη 

απνθιίζεηο πέξα απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ηηκέο απφδνζεο κεηαμχ ηεο 

ρακειφηεξεο θαη ηεο πςειφηεξεο απφδνζεο ησλ ηεηαξηεκνξίσλ ησλ 

παξαηεξήζεσλ (ζηξσκαηνπνηεκέλεο αλά θαηεγνξία κεγέζνπο) απνηεινχλ 

ηπραίν ζθάικα, ελψ νη απνθιίζεηο ζε πξνβιεπφκελεο ηηκέο απφδνζεο κεηαμχ 

ησλ ρακειφηεξσλ θαη πςειφηεξσλ ηεηαξηεκνξίσλ απνηεινχλ 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο (inefficiencies). Απηή ε πξνζέγγηζε δελ επηβάιιεη 

δηαλεκεηηθέο ππνζέζεηο νχηε ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα νχηε ζην ηπραίν 

ζθάικα εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε φπνπ ππνζέηνπκε φηη νη 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ πςειφηεξσλ θαη ησλ 

ρακειφηεξσλ ηεηαξηεκνξίσλ θαη φηη ην ηπραίν ζθάικα ππάξρεη κέζα ζε απηά 

ηα ηεηαξηεκφξηα.  

πλήζσο ηα παξακεηξηθά κνληέια πνπ εθαξκφδνληαη ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα επηθεληξψλνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θφζηνπο (cost efficiency). 
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9.2  Με παξακεηξηθά κνληέια 

Γεληθά ζηηο κε παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο δελ ππάξρεη ηπραίν ζθάικα. 

Σα κε παξακεηξηθά κνληέια ζέηνπλ κηθξή ζρεηηθά δνκή γηα ηε ζεζκνζέηεζε 

ησλ θαιχηεξσλ frontiers θαη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηε  ζρέζε κεηαμχ 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Οη κε παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλαληνχκε 

ζπλήζσο είλαη ε data envelopment analysis (DEA) θαη ε free disposal hull 

(FDH).  

 

9.2.1 Data envelopment analysis (DEA) 

Η DEA είλαη κία γξακκηθή ηερληθή πξνγξακκαηηζκνχ φπνπ ην ζχλνιν 

ησλ βέιηηζησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ frontier είλαη εθείλν γηα ην νπνίν θακία 

άιιε κνλάδα ιήςεο απνθάζεσλ ή γξακκηθφο ζπλδπαζκφο απηψλ έρεη ηελ 

ίδηα ή κεγαιχηεξε εθξνή (δεδνκέλσλ ησλ εηζξνψλ) ή ηελ ίδηα ή κηθξφηεξε 

εηζξνή (δεδνκέλσλ ησλ εθξνψλ). Σν DEA frontier δηακνξθψλεηαη σο 

ηκεκαηηθνί γξακκηθνί ζπλδπαζκνί πνπ ζπλδένπλ ην ζχλνιν ησλ βέιηηζησλ 

παξαηεξήζεσλ παξάγνληαο έλα θπξηφ ζχλνιν πηζαλνηήησλ παξαγσγήο. Ωο 

εθ ηνχηνπ ε DEA δελ απαηηεί ξεηφ θαζνξηζκφ ηεο κνξθήο ηεο ππνθείκελεο 

ζρέζεο παξαγσγήο. Δζηηάδνληαο θπξίσο ζηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

δελ πεξηιακβάλεη ηπραία ζθάικαηα ζην κνληέιν ζεσξψληαο φηη φιεο νη 

απνθιίζεηο απφ ην εθηηκψκελν frontier απνηεινχλ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα.  

 

9.2.2 Free disposal hull (FDH) 

Η FDH πξνζέγγηζε είλαη κία εηδηθή πεξίπησζε ηνπ κνληέινπ ηεο DEA 

φπνπ ηα ζεκεία πάλσ ζηηο γξακκέο πνπ ζπλδένπλ ηηο θνξπθέο DEA δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην frontier. Αληίζεηα ην ζχλνιν ησλ πηζαλνηήησλ 

παξαγσγήο ηεο FDH απνηειείηαη απφ ηα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη ζην θπξηφ 

ζχλνιν θάησ απφ ηηο θνξπθέο. Δπεηδή ην FDH frontier είλαη είηε ίζν είηε ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ DEA frontier ζα παξάγεη ζπλήζσο κεγαιχηεξεο εθηηκήζεηο ηεο 

κέζεο απφδνζεο απφ ην DEA.  
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9.2.3 Σύπνη εξεπλεηηθώλ κεζόδωλ 

ηα κε παξακεηξηθά κνληέια ζπλαληάκε δχν ηχπνπο εξεπλεηηθψλ 

κεζφδσλ. Η κία είλαη ε αλαιπηηθή θαη επηδηψθεη λα πξνζθέξεη κία ζηαηηζηηθή 

βάζε γηα ηελ πξνζέγγηζε. Η άιιε είλαη ε εκπεηξηθή θαη επηδηψθεη λα αλαπηχμεη 

κία ζηνραζηηθή εθδνρή ηνπ κνληέινπ. 

 

9.2.3.1 Αλαιπηηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο 

Η αλαιπηηθή έξεπλα, ππφ νξηζκέλεο εχινγεο παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηε 

δνκή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ θαηαλνκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, έρεη δείμεη 

φηη ε εκπεηξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ππνινγίδεηαη απφ έλα κε 

παξακεηξηθφ κνληέιν παξέρεη ζπλεπείο εθηηκεηέο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

απφδνζε. Δπηπιένλ έρεη απνδείμεη φηη νη εθηηκεηέο κίαο κε παξακεηξηθήο 

πξνζέγγηζεο κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ σο εθηηκεηέο κεγίζηεο πηζαλνθάλεηαο. 

Σέινο έρεη δείμεη φηη ε αζπκπησηηθή εκπεηξηθή θαηαλνκή αλαθηά ηελ 

πξαγκαηηθή θαηαλνκή ζην πιαίζην πνπ δηαηεξνχληαη νη ππνζέζεηο. Παξέρεηαη, 

ζπλεπψο, έλα ζεσξεηηθφ ζεκέιην γηα ζηαηηζηηθνχο ειέγρνπο ππνζέζεσλ. 

 

9.2.3.2 Δκπεηξηθή εξεπλεηηθή κέζνδνο 

Όκσο ε δεηγκαηνιεπηηθή θαηαλνκή ησλ εθηηκεηψλ παξακέλεη άγλσζηε. 

Απηφ ην θνκκάηη έξρεηαη λα θαιχςεη ε εκπεηξηθή έξεπλα. Η ρξήζε κίαο 

ηερληθήο αλαδεηγκαηνιεςίαο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή κία 

εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ζηελ ππνθείκελε δεηγκαηνιεπηηθή θαηαλνκή ησλ 

εθηηκεηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μία ζπλήζεο ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

είλαη ε ηερληθή bootstrapping. Μφιηο πξαγκαηνπνηεζεί ε πξνζέγγηζε ηεο 

ππνθείκελεο θαηαλνκήο παίξλνπκε ην ζηαηηζηηθφ ζπκπέξαζκα. 
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9.3  Μεηνλεθηήκαηα ηωλ παξακεηξηθώλ θαη ηωλ κε παξακεηξηθώλ 

κνληέιωλ 

 

9.3.1 Μεηνλεθηήκαηα ηωλ παξακεηξηθώλ κνληέιωλ 

Σν θχξην κεηνλέθηεκα ησλ παξακεηξηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη φηη 

επηβάιινπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζπλαξηεζηαθή κνξθή θαη ηηο ζπλαθείο 

ππνζέζεηο ζπκπεξηθνξάο πνπ πξνδηαγξάθνπλ ην ζρήκα ηνπ frontier. Αλ ε 

ζπλαξηεζηαθή κνξθή δελ πξνζδηνξηζηεί ζσζηά ζα πάξνπκε ζαλ απνηέιεζκα 

κία ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. πλήζσο αθνινπζείηαη 

κία πξνζέγγηζε φπσο ε Translog, ε νπνία έρεη απνδεηρζεί φηη γηα λα δψζεη 

κία θαιή πξνζέγγηζε πξέπεη ηα ηξαπεδηθά δεδνκέλα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε λα βξίζθνληαη θνληά ζηελ κέζε θιίκαθα θαη ζχλζεζε ηεο 

παξαγσγήο. Η κέζνδνο Translog ζπγθεθξηκέλα αλαγθάδεη ηελ θακπχιε κέζνπ 

θφζηνπο λα αθνινπζεί έλα ζπκκεηξηθφ ζρήκα κνξθήο U. 

 

9.3.2 Μεηνλεθηήκαηα ηωλ κε παξακεηξηθώλ κνληέιωλ 

Αληίζεηα νη κε παξακεηξηθέο πξνζεγγίζεηο επηβάιινπλ κηθξφηεξε δνκή 

ζην frontier, δελ επηηξέπνπλ φκσο ζην κνληέιν ηελ χπαξμε ηπραίνπ 

ζθάικαηνο ην νπνίν κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ηχρε, ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

ιαλζαζκέλσλ δεδνκέλσλ ή ζε άιια ζθάικαηα πνπ αθνξνχλ ηελ κέηξεζε. Αλ 

ππάξρεη ηπραίν ζθάικα ε κέηξεζε πνπ ζα πάξνπκε ζα απνθιίλεη απφ ηελ 

πξαγκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Γεληθά ην θχξην πξφβιεκα ζηε κέηξεζε ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο 

είλαη λα δηαρσξηζηεί ε αλαπνηειεζκαηηθή ζπκπεξηθνξά απφ άιινπο ηπραίνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο ή ηα θέξδε. Οη ζπλήζεηο πξνζεγγίζεηο 

πνπ δηαθξίλνπκε δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζηηο παξαδνρέο πνπ αθνινπζνχλ.  

Η stochastic frontier approach (SFA) πξνηείλεη φηη ην ππνινγηδφκελν 

θφζηνο κίαο ηξάπεδαο κπνξεί λα απνθιίλεη απφ ην cost frontier είηε ιφγσ 

ηπραίσλ δηαθπκάλζεσλ είηε ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο. Γηα λα 
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δηαρσξίζνπκε απηέο ηηο δχν πεξηπηψζεηο ππνζέηνπκε κία αζπκκεηξηθή 

θαηαλνκή πηζαλνηήησλ γηα ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα.  

Η thick frontier approach (TFA) ππνζηεξίδεη φηη νη δηαθνξέο ζηα 

πξνβιεθζέληα θφζηε κέζα ζην ηεηαξηεκφξην ησλ ηξαπεδψλ κε ηα ρακειφηεξα 

κέζα θφζηε γηα έλα δεδνκέλν κέγεζνο νθείινληαη ζε ηπραίνπο παξάγνληεο 

ελψ νη δηαθνξέο ζηηο πξνβιέςεηο ησλ δαπαλψλ κεηαμχ ησλ ηεηαξηεκνξίσλ κε 

ηα ρακειφηεξα θαη ηα πςειφηεξα θφζηε νθείινληαη ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα.  

Η data envelopment analysis (DEA), φπσο θάζε ληεηεξκηληζηηθή 

ηερληθή, ππνζέηεη φηη φιεο νη απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπ πξνβιεθζέληνο θφζηνπο  

θαη ηνπ ειάρηζηνπ θφζηνπο ηνπ frontier νθείινληαη ζε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα. 

Η data free approach (DFA) βαζίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζπλεπήο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ελψ ηα ηπραία 

ζθάικαηα ηείλνπλ λα αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 
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10.  ΖΜΑΗΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΧΝ ΣΖΝ 

ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 

Οξηζκέλεο έξεπλεο πάλσ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ 

έρνπλ δψζεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ επίδξαζε πνπ αζθνχλ νη πεξηβαιινληηθέο 

ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, ζηηο δηάθνξεο 

ηξάπεδεο πνπ πξνζπαζνχλ λα δηεηζδχζνπλ ζε μέλεο αγνξέο, αιιά θαη ζηηο 

δηαθνξέο πνπ ζπλαληνχκε κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. πλεπψο νη κειέηεο 

απηέο ζηηο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ελφο efficient 

frontier, είηε απηέο είλαη παξακεηξηθέο είηε είλαη κε παξακεηξηθέο, εθηφο απφ 

ηηο ζπλήζεηο ηξαπεδηθέο κεηαβιεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ζην κνληέιν ηνπο θαη 

δηάθνξεο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο. Οη ζπλεζέζηεξεο πεξηβαιινληηθέο 

κεηαβιεηέο είλαη δηάθνξα δεκνγξαθηθά θαη καθξννηθνλνκηθά ζηνηρεία φπσο ε 

ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ κηαο ρψξαο, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα θαη νη 

θαηαζέζεηο αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν, κεηαβιεηέο πνπ αληαλαθινχλ ηε 

δνκή ηεο αγνξάο θαη ην ξπζκηζηηθφ θαζεζηψο φπσο ε αλαινγία ηδίσλ 

θεθαιαίσλ πξνο ελεξγεηηθφ θαη δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο, θαη ηέινο κία 

κεηαβιεηή πνπ εθθξάδεη ηελ πξφζβαζε ησλ πειαηψλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, πνπ δίλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ αλά ηεηξαγσληθφ ρηιηφκεηξν. 

Γχν αληηπξνζσπεπηηθέο κειέηεο πνπ εξεπλνχλ ηελ επίδξαζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ην άξζξν ησλ 

Dietch θαη Lozano-Vivas (2000) θαη ην άξζξν ησλ J.T. Pastor, Lozano-Vivas 

θαη J.M. Pastor (1997).   

ηελ έξεπλα απηή νη Dietsch θαη Lozano-Vivas επηρείξεζαλ κία 

ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζην γαιιηθφ θαη ην ηζπαληθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ρξεζηκνπνηψληαο έλα παξακεηξηθφ κνληέιν. Σν 

κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηηο κεηξήζεηο ηνπο ήηαλ ε data free 

approach (DFA). Δπηδίσμαλ κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κεηξήζνπλ θαη λα 

ζπγθξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο (cost efficiency) ησλ δχν 

ρσξψλ.  
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ε πξψηε θάζε δεκηνχξγεζαλ έλα common frontier ζην νπνίν δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πήξαλ θαηέιεγαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο ησλ 

ηζπαληθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε απηή ησλ 

γαιιηθψλ ηξαπεδψλ. Έπεηηα φξηζαλ έλα θαηλνχξγην common frontier ζην 

νπνίν ζπκπεξηέιαβαλ πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο πνπ δηέθεξαλ γηα ηηο ππφ 

εμέηαζε ρψξεο. Σν λέν απνηέιεζκα έδεηρλε φηη νη δηαθνξέο ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δχν ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ είραλ κεησζεί 

ζεκαληηθά. 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ Dietsch θαη Lozano-Vivas γηα ην γαιιηθφ θαη ην 

ηζπαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζπκπεξαίλνπκε φηη φηαλ ιακβάλνπκε ππφςε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο αγλννχληαη. 

ηε κειέηε ησλ J.T. Pastor, Lozano-Vivas θαη J.M. Pastor 

παξαηεξνχκε κία ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ δέθα επξσπατθψλ ρσξψλ. Οη ρψξεο απηέο είλαη ην Βέιγην, ε 

Γαλία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ιηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε Οιιαλδία, ε 

Πνξηνγαιία, ε Ιζπαλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Αληίζεηα κε ηελ 

πξνεγνχκελε έξεπλα ζε απηή ηελ κειέηε ρξεζηκνπνηείηαη κία κε παξακεηξηθή 

πξνζέγγηζε γηα ηε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν κνληέιν πνπ 

εθαξκφδεηαη είλαη ε data envelopment analysis (DEA).  

Όπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα ππνινγίδνπκε έλα efficiency 

frontier ρξεζηκνπνηψληαο κφλν ηξαπεδηθέο κεηαβιεηέο θαη έπεηηα θαζνξίδνπκε 

άιιν έλα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο. Σν δείγκα 

ησλ ηξαπεδψλ πνπ παίξλνπκε απφ θάζε ρψξα γηα ηηο κεηξήζεηο καο αθνξά 

κφλν ηηο απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο ηηο νπνίεο δηαιέγνπκε απφ έλα internal 

efficiency frontier πνπ ππνινγίδνπκε γηα ηε θάζε ρψξα. Με βάζε ηα 

απνηειέζκαηα νη δέθα ρψξεο θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο νκάδεο δπλακηθφηεηαο 

αλάινγα κε ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

πλεπψο ε παξάιεηςε ησλ πεξηβαιινληηθψλ κεηαβιεηψλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. 
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Δπηπιένλ κία ηξάπεδα πνπ ζέιεη λα δηεηζδχζεη ζε κία μέλε αγνξά ζα πξέπεη 

λα ιάβεη ππφςε ηεο απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο θαη λα πξνζαξκφζεη ηε 

δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ψζηε λα θαηαθέξεη λα είλαη απνηειεζκαηηθή ζην 

θαηλνχξγην πεξηβάιινλ. 
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11. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ 

Μία άιιε κέζνδνο γηα ηελ δηάθξηζε ησλ απνηειεζκαηηθψλ θαη ησλ κε 

απνηειεζκαηηθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αθνξά ηε κέηξεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο (operating performance) ησλ ηξαπεδψλ. Σε ζεκαζία 

ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο αλαιχνπλ ζην άξζξν ηνπο νη Υ. ηατθνχξαο, Δ. 

Μακαηδάθεο θαη Α. Κνπηζνκαλψιε – Φηιηππάθε (2008). 

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εμεηάζεη ηελ ιεηηνπξγηθή απφδνζε 

ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ παιηψλ-θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (ΔΔ-15) θαη ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ (ΔΔ-10), πνπ ε νηθνλνκία ηνπο 

βξίζθεηαη ζε κία κεηαβαηηθή θαηάζηαζε, ζε ζρέζε κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ηελ επξχηεξε αγνξά θαη ηα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ειέγμεη εάλ ππάξρνπλ 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηξαπεδηθψλ ηνκέσλ θαη λα αλαιχζεη ηε δηάξζξσζε 

ηνπ θφζηνπο, ζπγθεθξηκέλα ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, κε βάζε ην κέγεζνο 

ησλ ηξαπεδψλ θαη ηε δνκή ηεο ηδηνθηεζίαο. 

Η έξεπλα αμηνινγεί ην ξφιν ζπγθεθξηκέλσλ ηξαπεδηθψλ κεηαβιεηψλ, 

κεηαβιεηψλ ηεο αγνξάο θαη καθξννηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ζηελ επίδξαζε 

πνπ έρνπλ ζηελ εμέιημε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ζην λέν, δηεπξπκέλν, 

επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ηνπίν θαηά ηελ πεξίνδν 1998-2005. Δπηπιένλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κεηαβιεηέο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο 

πνπ έρνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη κεηαβιεηέο πνπ 

αληηθαηνπηξίδνπλ αιιαγέο ζηνλ ηζνινγηζκφ ησλ ηξαπεδψλ, ζηε δνκή ηεο 

αγνξάο θαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν νη ηξάπεδεο 

ιεηηνπξγνχλ. 

Η έκθαζε απηή ζηε δηάξζξσζε ηνπ θφζηνπο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 

πίεζε πνπ αζθείηαη ζηηο ηξάπεδεο λα βειηηψζνπλ ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο 

απφδνζε, θπξίσο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπο εμφδσλ, ην νπνίν 

είλαη απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζηηο επξσπατθέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Απηφ θαίλεηαη ζηελ πξάμε, θαηά θχξην ιφγν, 

ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ησλ παιαηψλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΔ-15) φπνπ παξαηεξνχκε ηελ επηβνιή κέηξσλ πεξηθνπήο ησλ δαπαλψλ γηα 
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ηελ βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο κε ηελ εηζαγσγή νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ θαη ηε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θαηαζηεκάησλ δηθηχνπ.  

χκθσλα κε ην άξζξν ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ λέσλ θξαηψλ-κειψλ 

(ΔΔ-10) θαηαγξάθεη πςειφηεξεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα ησλ παιηψλ θξαηψλ-κειψλ (ΔΔ-15). Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο 

ιφγσ ηνπ θαηά κέζν φξν κηθξνχ κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ ζηηο λενεηζειζείζεο 

ρψξεο θαη ηεο ζεκαληηθήο δπλαηφηεηαο γηα αχμεζε ηεο θιίκαθαο απφδνζεο. 

Δπίζεο απηφ είλαη ινγηθφ αλ ιάβνπκε ππφςε καο φηη ηα πεξηζζφηεξα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη 

ζρεηηθά λενζχζηαηεο μέλεο ηξάπεδεο πνπ επηβαξχλνληαη κε αξρηθά θφζηε 

ιεηηνπξγίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαπαλψλ γηα πξνζσπηθφ θαη γηα 

ηερλνινγία. Δπηπιένλ κία άιιε αηηία απνηειεί ην πξφβιεκα θφζηνπο πνπ 

έρνπλ θιεξνλνκήζεη απφ ην παιαηφ θαζεζηψο ηα πξψελ θξαηηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ηδησηηθνπνηήζεθαλ. 

Απφ ηελ έξεπλα ζπκπεξαίλνπκε φηη ην πην ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο δνκήο 

ηνπ θφζηνπο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ-10 απνηεινχλ νη δηνηθεηηθέο 

δαπάλεο ζπκβάιινληαο κε πνζνζηφ 52%-63% ζην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα 

ζηηο ηξάπεδεο ησλ θξαηψλ απηψλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο ΔΔ-

15 ην θπξηφηεξν ηκήκα ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ απνηεινχλ ηα έμνδα 

πξνζσπηθνχ θαηαιακβάλνληαο ην 49%-52%. Απηφ ην απνηέιεζκα πξνθχπηεη 

απφ ηε ρακειή επειημία πνπ παξαηεξείηαη ζρεηηθά κε ην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

νδεγψληαο ην θφζηνο ζε κία πην άθακπηε βάζε. 

πκπεξαζκαηηθά κέζσ ηνπ εκπεηξηθνχ κνληέινπ θαη ησλ κεηξήζεσλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη δείρλνπλ φηη νη ζπλνιηθέο δαπάλεο ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ-10 αλ θαη κεηψζεθαλ θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν παξακέλνπλ αθφκε ζε πςειφηεξν επίπεδν ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

αληίζηνηρεο ηξάπεδεο ηεο ΔΔ-15. Απηφ ζπκβαίλεη, φπσο ηνλίζακε θαη 

παξαπάλσ, ιφγσ ηνπ θαηά κέζν φξν κηθξνχ κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο λενεηζειζείζεο ρψξεο θαη εμαηηίαο ησλ πςειψλ δηνηθεηηθψλ 

δαπαλψλ. 
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Έλα άιιν άξζξν πνπ ηνλίδεη ην ξφιν ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο είλαη 

ε έξεπλα ηνπ Simon Kwan (2003) πάλσ ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ 

αζηαηηθψλ νηθνλνκηψλ. Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ηα αζηαηηθά 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα θπξίσο ιφγσ ησλ ηειεπηαίσλ αζηαηηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ επέζηεζαλ ηελ πξνζνρή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Η κειέηε εμεηάδεη εκπεηξηθά ηα αλά κνλάδα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηνκέσλ επηά αζηαηηθψλ νηθνλνκηψλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 

ην 1992 έσο ην 1999. Οη νηθνλνκίεο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηηο Φηιηππίλεο, ηε 

Νφηηα Κνξέα, ην Υνλγθ Κνλγθ, ηελ Ιλδνλεζία, ηελ Σατιάλδε, ηε ηγθαπνχξε 

θαη ηε Μαιαηζία. Αθνινπζεί ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ επηά ρσξψλ ε νπνία καο παξέρεη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ κεηαμχ ησλ αζηαηηθψλ νηθνλνκηψλ πνπ 

εμεηάδνπκε. Δπηπιένλ κέζσ ηεο αλάιπζεο ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time series) 

θαίλεηαη θαηά πνην ηξφπν ε ηξαπεδηθή παξαγσγή, θαη ηδηαίηεξα ε επηινγή 

κεηαμχ εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ, εμειίζζεηαη ζην ρξφλν. Δπίζεο 

απνηππψλνληαη νη επηπηψζεηο ησλ αζηαηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ 

ζηελ παξαγσγή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Σν άξζξν επηθεληξψλεηαη ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην παξαγφκελν ηξαπεδηθφ πξντφλ θαη αθήλεη ζηελ άθξε ην ζηνηρείν 

ηνπ θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν εμαξηάηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα 

εγρψξηα επηηφθηα ηεο αγνξάο.  

Ύζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ζρεηηθά κε ηε ξεπζηφηεηα, ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ βξέζεθε φηη ηα αλά κνλάδα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ ηξαπεδψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Αζίαο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Η πεξαηηέξσ αλάιπζε δείρλεη φηη νη ηαμηλνκήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα αλά κνλάδα θφζηε, ηελ εξγαζία θαη ην θπζηθφ θεθάιαην, ηεο θάζε 

ρψξαο ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ρψξεο κε πςειφ 

θφζηνο εξγαζίαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο παξνπζηάδνπλ θαη πςειφ θφζηνο 

θεθαιαίνπ, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο 

ζηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ησλ αζηαηηθψλ ρσξψλ. 
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Σα δεδνκέλα γηα ηε κειέηε απηή πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 

εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ρψξεο πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ θαη πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαηάηαμεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο Bankscope. H Bankscope πεξηέρεη 

δεκνζηεπκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Γελ θαιχπηεη ηα μέλα ππνθαηαζηήκαηα πνπ αλήθνπλ 

ζε εμνινθιήξνπ μέλεο ηξάπεδεο. πλεπψο νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ηξάπεδεο 

ηνπ δείγκαηνο είλαη εγρψξηεο. 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο παξαηεξνχκε φηη θαηά κέζν φξν ζηε 

Νφηηα Κνξέα δξαζηεξηνπνηνχληαη νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο, αλ θαη ε 

κεγαιχηεξε ηξάπεδα ιεηηνπξγεί ζην Υνλγθ Κνλγθ. Ο κέζνο φξνο ησλ 

ηξαπεδψλ ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, ηεο Σαυιάλδεο θαη ηεο ηγθαπνχξεο έρνπλ ην 

ίδην κέγεζνο, ελψ ζηε Μαιαηζία, ζηελ Ιλδνλεζία θαη ζηηο Φηιηππίλεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά κέζν φξν νη κηθξφηεξεο ηξάπεδεο. Η Ιλδνλεζία 

θαηέρεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ηξαπεδψλ ζην δείγκα, ελψ ε ηγθαπνχξε ηνλ 

κηθξφηεξν. Οη Φηιηππίλεο θαη ε Ιλδνλεζία έρνπλ ηελ πςειφηεξε δηάκεζν θαη 

κέζε ηηκή, αληίζηνηρα, ζηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά θφζηε, ελψ ε ηγθαπνχξε 

θαηέρεη ην κεγαιχηεξν επίπεδν ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε. 

Οη ηξάπεδεο ζηε Σαυιάλδε παξνπζηάδνπλ θαηά κέζν φξν ηε 

κεγαιχηεξε αλαινγία δαλείσλ πξνο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, ελψ ην αληίζεην 

παξαηεξείηαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο Ιλδνλεζίαο φπνπ ε 

αλαινγία απηή είλαη ε κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε φιν ην δείγκα ησλ ρσξψλ. Γηα 

ηηο ππφινηπεο πέληε ρψξεο ε αλαινγία ρνξεγήζεσλ δαλείσλ πξνο ζηνηρεία 

ελεξγεηηθνχ θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν ζην 50%-60%. ε γεληθέο γξακκέο ε 

αλαινγία απηή δελ παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ 

δείγκαηνο.  

Σα απνηειέζκαηα πνπ καο δίλεη ε έξεπλα δείρλνπλ φηη ηα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε ησλ ηξαπεδψλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο κεηψζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν 

απφ ην 1992 κέρξη ην 1997. πλεπψο νη ηξάπεδεο θαηά κέζν φξν βειηίσζαλ 

ηελ ιεηηνπξγηθή ηνπο απφδνζε κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

Απφ ην 1997 φκσο κε ην μέζπαζκα ηεο αζηαηηθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θξίζεο παξαηεξνχκε φηη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο απμήζεθε θαη απηφ ιφγσ ηεο 
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πξνζπάζεηαο λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιεκαηηθά δάλεηα ελψ ε παξαγσγή 

κεησλφηαλ ηαπηφρξνλα. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη φηη ζηε δηεηία κεηαμχ 1997 θαη 

1999 ζεκεηψλεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ιφγσ ηνπ φηη νη ηξάπεδεο 

πξνζάξκνζαλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο ζηε κεησκέλε δήηεζε, ελψ θαίλεηαη 

φηη δελ είραλ ηελ επειημία ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ θαη ην θφζηνο θεθαιαίνπ 

ηνπο. 
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12. ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΑΝΧ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ 

ηελ ελφηεηα απηή επηρεηξνχκε κία αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 

απφδνζεο φζνλ αθνξά ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Γηαρσξίδνπκε ηα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε ζε έμνδα πξνζσπηθνχ (personnel expenses) θαη ζε έμνδα δηνίθεζεο 

(administrative expenses). Η εμεηαδφκελε πεξίνδνο, γηα ηελ νπνία αληινχκε 

δεδνκέλα, αλαθέξεηαη ζε δέθα ρξφληα θαη αθνξά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην 

2000 κέρξη ην 2009, ελψ ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνληαη είλαη εηήζηα. Σν δείγκα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ κέηξεζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο απνηειείηαη 

απφ δηαθφζηεο δέθα ηξάπεδεο. ην δείγκα πεξηιακβάλνληαη ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα δηαθφξσλ κεγεζψλ. Πεξηιακβάλνληαη κηθξέο, κηθξνκεζαίεο θαζψο 

θαη κεγάιεο ηξάπεδεο. Σν ζχλνιν ησλ ππφ εμέηαζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ εδξεχεη θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε είθνζη επξσπατθέο ρψξεο, θξάηε-

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ).  

ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο γίλεηαη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

θαη ιακβάλνπκε δχν ηνκείο θξαηψλ. Απφ ηε κία πιεπξά παίξλνπκε ηα 

δεθαπέληε θξάηε-κέιε πνπ απνηεινχλ ηα παιαηφηεξα κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (Σνκέαο Α) θαη ηα νπνία παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα θαη 

αλάπηπμε ζρεηηθά κε ην ηξαπεδηθφ ηνπο ζχζηεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

έρνπκε ιάβεη έλα δείγκα ησλ λεφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ πνπ πξνζήιζαλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ 2000 θαη απνηειείηαη απφ πέληε 

αληηπξνζσπεπηηθέο ρψξεο (Σνκέαο Β). ε αληίζεζε κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ησλ ρσξψλ ηνπ ηνκέα Α, ν ηξαπεδηθφο θιάδνο ησλ ρσξψλ απηψλ, 

φπσο θαη ε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο αγνξάο ζηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν, πεξλάεη κέζα απφ έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην, κε απνηέιεζκα λα πζηεξεί 

ζε επίπεδν ηερλνγλσζίαο θαη αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα θξάηε-

κέιε ηεο ΔΔ. 

Οη ρψξεο φπνπ εδξεχνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ δείγκαηφο 

καο είλαη γηα ηνλ ηνκέα Α ηα δεθαπέληε αξρηθά θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη γηα ηνλ ηνκέα Β ε Κχπξνο, ε Οπγγαξία, ε Μάιηα, ε Πνισλία θαη ε 

ινβελία. ηνλ ηνκέα Α παξαηεξνχκε κηθξέο, κεζαίεο θαη κεγάιεο ηξάπεδεο, 

ελψ ζηνλ ηνκέα Β έρνπκε θπξίσο κηθξέο θαη κηθξνκεζαίεο ηξάπεδεο ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ζε απηέο ηηο ρψξεο είλαη πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ κεγάισλ 
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ηξαπεδψλ. Λακβάλνληαο απηέο ηηο δχν νκάδεο επξσπατθψλ ρσξψλ 

επηρεηξνχκε κία ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε 

θαη αλαιπηηθφηεξα ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ θαη θαζνξίδνπλ ηηο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

12.1 Δμέιημε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζην ρξόλν 

ηελ ελφηεηα απηή επηθεληξσλφκαζηε ζηελ αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ησλ δχν νκάδσλ ησλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ πνπ 

εμεηάδνπκε ζην ρξφλν. Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ δηαρσξίδνπκε ηα 

ιεηηνπξγηθά θφζηε ζε έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ζε δηνηθεηηθά έμνδα. Σα έμνδα 

πξνζσπηθνχ πεξηιακβάλνπλ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο εηζθνξέο ζηα 

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Σα έμνδα δηνίθεζεο απνηεινχληαη απφ ηα έμνδα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ηξάπεδαο φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

απνζβέζεηο, ε πηνζέηεζε λέαο ηερλνινγίαο θαη ηα θφζηε πνπ αθνξνχλ ην 

marketing. 

Όπσο ππνζηεξίδεη ε ζεσξία φζν κηθξφηεξε είλαη ε αλαινγία ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηφζν πην 

απνηειεζκαηηθφ είλαη έλα ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. πλεπψο γηα λα 

κεηξήζνπκε ην  ζπλνιηθφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο παίξλνπκε ηελ αλαινγία ησλ 

ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (total 

operating expenses to assets). Γηα ηα έμνδα πξνζσπηθνχ παίξλνπκε ηελ 

αλαινγία έμνδα πξνζσπηθνχ πξνο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (personnel 

expenses to assets) θαη αληίζηνηρα γηα ηηο δηνηθεηηθέο δαπάλεο έρνπκε ηελ 

αλαινγία έμνδα δηνίθεζεο πξνο ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (administrative 

expenses to assets) 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 1, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ ν ηνκέαο Α παξνπζηάδεη κηθξφηεξα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε ζρέζε κε 

ηνλ ηνκέα Β. Σν απνηέιεζκα απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζην φηη νη ρψξεο 

ηνπ ηνκέα Β βξίζθνληαη ζε έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπο  

ζπζηήκαηνο θαη παξαηεξείηαη έλαο κεγάινο αξηζκφο λενζχζηαησλ ηξαπεδψλ 

πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε θεθάιαηα πνπ έρνπλ εηζξεχζεη απφ ην εμσηεξηθφ, 



42 
 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

Αλάιπζε θφζηνπο γηα ηελ πεξίνδν 2000-2009 

    ΤΕ/Α 

 

PE/A 

 

AE/A   

                

    Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Α Τομέας Β Τομέας Α Τομέας Β 

                

2000   1,86 3,59 0,88 1,21 0,98 2,37 

 

              

2001   1,93 3,72 0,9 1,28 1,03 2,44 

 

  

      2002   2,11 3,97 0,96 1,31 1,15 2,67 

 

  

      2003   2,03 3,63 0,93 1,25 1,1 2,38 

 

  

      2004   1,76 3,51 0,82 1,27 0,94 2,24 

 

  

      2005   1,73 3,11 0,82 1,19 0,91 1,91 

 

  

      2006   1,67 2,82 0,8 1,11 0,87 1,71 

 

  

      2007   1,6 2,76 0,74 1,16 0,86 1,6 

 

  

      2008   1,77 2,69 0,71 0,98 1,07 1,71 

 

  

      2009   1,19 1,7 0,39 0,56 0,81 1,14 

Σεκείωζε: ΤΕ/Α: total operating expenses to assets, PE/A: personnel expenses to 

assets, AE/A: administrative expenses to assets. Τα ζηνηρεία εθθξάδνληαη ζε 

πνζνζηά επί ηνηο  %. 

 

νη νπνίεο επηβαξχλνληαη κε κεγάια αξρηθά θφζηε, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ 

ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγίαο θαη ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηε ζηειέρσζή 

ηνπο. 
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Δπίζεο φπσο παξαηεξνχκε, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα ζπλνιηθά 

ιεηηνπξγηθά έμνδα, ηφζν ηα έμνδα πξνζσπηθνχ φζν θαη ηα έμνδα δηνίθεζεο, 

παξνπζηάδνπλ αηζζεηή κείσζε θαη ζηνπο δχν ηνκείο πνπ εμεηάδνπκε. 

πγθεθξηκέλα ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν ηνκέσλ κεηψλεηαη κε ηελ  πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ αθνχ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ηξαπεδψλ ηνπ ηνκέα Β παξνπζηάδνπλ 

κεγαιχηεξε κείσζε. 

 

        12.2 Γεδνκέλα 

Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ έξεπλα αθνξνχλ δηάθνξα είδε 

κεηαβιεηψλ. πγθεθξηκέλα δηαθξίλνπκε ηξία είδε κεηαβιεηψλ. Απηά είλαη: 

 Σξαπεδηθέο κεηαβιεηέο 

 Μαθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο 

 Πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο 

 

            12.2.1 Σξαπεδηθέο κεηαβιεηέο  

Οη ηξαπεδηθέο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο κεηξήζεηο καο 

είλαη πέληε. Σν πξψην δεδνκέλν πνπ ππνινγίδνπκε είλαη ε αλαινγία ησλ 

πξνβιέςεσλ ησλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ ή loan loss provisions 

to loans. Η αλαινγία απηή καο δίλεη έλα κέηξν ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ. 

Η δεχηεξε κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηηο κεηξήζεηο καο αθνξά  

ηελ αλαινγία ηνπ θεθαιαίνπ πξνο ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή 

αιιηψο equity to assets. Η κεηαβιεηή απηή καο δείρλεη ζε ηη πνζνζηφ νη 

κέηνρνη επελδχνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο αλάινγα κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο 

ηξάπεδαο. Όζν κεγαιχηεξε είλαη απηή ε αλαινγία ηφζν κεγαιχηεξν θεθάιαην 

έρεη επελδπζεί ζηε ηξάπεδα. Η ηξίηε κεηαβιεηή πνπ εηζάγνπκε αθνξά ηελ 

αλαινγία ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ πξνο ηελ βξαρππξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε ή ratio of bank deposits to customer and short-term funding.  
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Μία άιιε ηξαπεδηθή κεηαβιεηή πεξηιακβάλεη ηελ αλαινγία ησλ δαλείσλ 

πξνο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή αιιηψο ratio loans to assets. 

Η δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ ζπλεπάγεηαη πνιχ πεξηζζφηεξα ιεηηνπξγηθά έμνδα 

απφ φηη φιεο νη άιιεο επελδπηηθέο ελαιιαθηηθέο. πλεπψο φζν κεγαιχηεξνο 

είλαη ν φγθνο ησλ δαλείσλ πνπ θαηέρεη ζην ραξηνθπιάθην ηεο κία ηξάπεδα 

ηφζν πςειφηεξν είλαη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. 

Σέινο, κία αθφκε ηξαπεδηθή κεηαβιεηή πνπ ιακβάλνπκε ππφςε καο 

είλαη ην κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο ην νπνίν εθθξάδεηαη απφ  ην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ή total assets. Όζν κεγαιχηεξα είλαη ηα κεγέζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηφζν θαιχηεξα κπνξεί ε ηξάπεδα λα εθκεηαιιεπηεί ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο.  

 

            12.2.2 Μαθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο 

Σα καθξννηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ παίξλνπκε είλαη δχν. 

Υξεζηκνπνηνχκε ην θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ ή gross 

domestic product per capita (GDP) θαη ην δείθηε πιεζσξηζκνχ ή inflation rate. 

Οη ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηέο καο βνεζνχλ λα δηαθξίλνπκε ην επίπεδν ηεο 

αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ε θάζε ρψξα ζε καθξννηθνλνκηθφ πιαίζην, ε 

νπνία επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Έπεηηα 

κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. 

  

            12.2.3 Πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο 

Υξεζηκνπνηνχκε δχν κεηαβιεηέο πνπ καο πεξηγξάθνπλ ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ηνπ δείγκαηνο. Η κία 

κεηαβιεηή πνπ παίξλνπκε αθνξά ηελ  αλαινγία ησλ εγρψξησλ πηζηψζεσλ 

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ή ratio 

of domestic credit to the private sector as a percentage of the gross domestic 

product θαη ε άιιε κεηαβιεηή είλαη ν δείθηεο Herfindahl-Hirschman (HHI). 
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Ο δείθηεο  Herfindahl-Hirschman νξίδεηαη σο ην ηεηξάγσλν ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ηεο θάζε ηξάπεδαο ζηελ εζληθή ηεο αγνξά 

θαη είλαη κία κεηαβιεηή πνπ καο δίλεη απνηειέζκαηα γηα ην επίπεδν ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Η ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο 

κπνξεί λα επεξεάδεη είηε ζεηηθά είηε αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε 

αλάινγα κε ηηο απνθάζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ.  

Μέζσ ησλ δηαθφξσλ καθξννηθνλνκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

κεηαβιεηψλ κπνξνχκε λα πξνρσξήζνπκε ζε ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ρσξψλ  ηνπ δείγκαηνο θαη λα αληιήζνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ην 

πψο νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο ζηε θάζε ρψξα δηακνξθψλνπλ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη επεξεάδνπλ ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζε απηφ. 

Δπηπιένλ καο δίλνπλ ζηνηρεία γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ηαπηίδνληαη ηα 

δηάθνξα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ησλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζνλ 

αθνξά ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

 

        12.3 Τπνζέζεηο 

Οη ππνζέζεηο πνπ παίξλνπκε γηα ηελ αλάιπζε καο θαη ιακβάλνπκε 

ππφςε ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε επηιέμεη γηα λα εμεγήζνπκε ηε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε είλαη νθηψ θαη αθνξνχλ ηηο ηξαπεδηθέο, ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνπκε ζηελ αλάιπζή καο. 

ε ζρέζε κε ηελ αλαινγία ησλ πξνβιέςεσλ ησλ δαλείσλ πξνο ην 

ζχλνιν ησλ δαλείσλ ππνζέηνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή αιιειεπηδξά 

κε ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε θαη ε ζρέζε πνπ παξνπζηάδεηαη κεηαμχ ηνπο είλαη 

αξλεηηθή. Γηα παξάδεηγκα φζν κεγαιχηεξε είλαη ε ζεκαζία πνπ δίλεη ε 

ηξάπεδα ζηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ δαλείσλ, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηελ πιεξνθνξία, φζνλ αθνξά ηνπο δαλεηαθνχο πειάηεο ηεο, ηφζν 

κεγαιχηεξα είλαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα κε ηα νπνία επηβαξχλεηαη θαη αλάινγα 

ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαινγία ηνπ θεθαιαίνπ πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ππνζηεξίδνπκε πσο ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 
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κεηαβιεηήο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. Όζν κεγαιχηεξν είλαη ην 

θεθάιαην κε ην νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη επελδπηέο ζηε δηνίθεζε ηφζν 

κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ αλαιακβάλνπλ θαη ηφζν πεξηζζφηεξν 

αζρνινχληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ηξάπεδαο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

αζθείηαη κεγαιχηεξε πίεζε γηα απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία θαη γηα κεγαιχηεξε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε, φπσο έρνπκε παξαηεξήζεη θαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα. 

ηε πεξίπησζε ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ πξνο ηελ 

βξαρππξφζεζκε ρξεκαηνδφηεζε αλακέλνπκε κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίαο βαζηδφκελνη ζηε 

ζεσξία φηη νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο (bank deposits) απαηηνχλ ιηγφηεξν 

θφζηνο απφ ηηο ιηαληθέο θαηαζέζεηο (retail deposits). 

ηελ πεξίπησζε ηεο αλαινγίαο ησλ δαλείσλ πξνο ην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ππνζέηνπκε αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο αλαινγίαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. Η ππφζεζε απηή 

δηθαηνινγείηαη απφ ην πςειφ θφζηνο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα κεγάια 

ραξηνθπιάθηα δαλείσλ ζε ζρέζε κε άιιεο κνξθέο επέλδπζεο. 

Μία αθφκε ππφζεζε αθνξά ην κέγεζνο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ε απηή ηε πεξίπησζε ππνζέηνπκε κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο θαη ηεο κεηαβιεηήο ζηεξηδφκελνη ζηε ινγηθή φηη 

εθκεηαιιεπφκελε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ε ηξάπεδα κπνξεί λα πεηχρεη 

κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα. 

Δπίζεο δερφκαζηε φηη ην θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ  

επηδξά ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο καο δείρλεη 

ηελ  αλάπηπμε. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε κεηαβιεηή απηή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη 

ε επεκεξία θαη αλάινγα ηφζν πην αλνδηθά θηλείηαη ε νηθνλνκία, ζπλεπψο θαη ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 Όζνλ αθνξά ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, ηελ νπνία 

ιακβάλνπκε απφ ην δείθηε Herfindahl-Hirschman, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο 

ηεο επξχηεξεο αγνξάο κπνξεί λα επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε είηε 

ζεηηθά είηε αξλεηηθά.  Γηα παξάδεηγκα φηαλ παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε 
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ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ ππάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο ζηελ 

ηξαπεδηθή αγνξά θαη ζπλεπψο ε πίεζε γηα πεξαηηέξσ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ είλαη κηθξφηεξε κε απνηέιεζκα ε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε λα είλαη κηθξφηεξε. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

παξαηεξνχκε κία αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηνπ δείθηε Herfindahl-Hirschman, 

δειαδή ηεο ζπγθέληξσζεο, θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο.  

ε θάπνηα άιιε πεξίπησζε ε ζρέζε απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεηηθή. 

Αο πάξνπκε ην ζελάξην φπνπ ε απμεκέλε ζπγθέληξσζε πνπ παξαηεξείηαη 

σζείηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο πνπ εμαλαγθάδνπλ ηηο ηξάπεδεο λα 

πξνζθχγνπλ ζε ζηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο θαη εμαγνξάο πξνθεηκέλνπ λα 

μεπεξάζνπλ κία δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία. ε απηή ηελ πεξίπησζε ζα 

επηβηψζνπλ θαη ζα επεκεξήζνπλ ηα πην απνηειεζκαηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Όηαλ ην θιίκα ηεο αγνξάο είλαη ηέηνην ππάξρεη απμεκέλε 

αληαγσληζηηθφηεηα πάξα ηα πςειά επίπεδα ηεο ζπγθέληξσζεο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν. πλέπεηα ηεο πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη λα αζθείηαη 

κεγάιε πίεζε γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα θαη κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

δαπαλψλ κε απνηέιεζκα λα νδεγνχκαζηε ζε κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθή 

απφδνζε ησλ ηξαπεδψλ. 

Σέινο αλακέλνπκε νη εγρψξηεο πηζηψζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα πνπ 

εθθξάδνληαη  σο πνζνζηφ επί ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο λα 

επηδξνχλ ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε ησλ ηξαπεδψλ. 

 

        12.4 Μεζνδνινγία 

ην εκπεηξηθφ κέξνο επηρεηξνχκε λα αλαιχζνπκε ηε ιεηηνπξγηθή 

απφδνζε ησλ δηαθφξσλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο 

κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ κε δηάθνξεο 

ηξαπεδηθέο, καθξννηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο. 

Σνπνζεηνχκε ηα δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο πνπ εμεηάδνπκε ζε έλα 

γξακκηθφ κνληέιν παιηλδξφκεζεο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (OLS) κε πίλαθα ζπιιέγνπκε ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εθηηκήζεσλ. Ωο εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ρξεζηκνπνηνχκε ηελ αλαινγία ησλ 
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ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν εμεηάδνπκε ην αλά κνλάδα ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. ηελ νπζία νη 

εθηηκήζεηο πνπ παίξλνπκε καο δείρλνπλ αλ θαη ζε πνην βαζκφ νη κεηαβιεηέο 

πνπ έρνπκε επηιέμεη λα εμεηάζνπκε επεξεάδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηεο ηξάπεδαο. Σν κνληέιν ηεο 

παιηλδξφκεζεο πνπ αθνινπζνχκε δίλεηαη απφ ηνλ παξαθάησ ηχπν (ηχπνο 1).   

  

ln(TE/A)it=α+β1ln(LLP/L)it+β2ln(E/A)it+β3ln(D/F)it+β4ln(L/A)it+β5ln(TA)it 

                        +γ1ln(HHI)it+γ2ln(GDP)it+γ3ln(DCPS)it+γ4ln(INFL)it+nlnTit+εit            (1) 

 

Όπνπ     LLP/L: loan loss provisions to loans 

              E/A: equity to assets 

              D/F: bank deposits to customer and short-term funding 

              L/A: loans to assets 

              TA: total assets 

              HHI: Herfindahl-Hirschman index 

              GDP: gross domestic product per capita 

              INFL: inflation rate 

 

Αθφκε, ην i ππνδειψλεη ηελ ηξάπεδα, ην t αλαθέξεηαη ζην εμεηαδφκελν 

έηνο, ην Σ είλαη ρξνληθή ηάζε θαη ππνινγίδεη ηελ ζπζηεκαηηθή αιιαγή ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κέζα ζην ρξφλν θαη ην ε αθνξά ην ηπραίν ζθάικα. 

Γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα πάξνπκε ηξέρνπκε ζπλνιηθά έμη 

παιηλδξνκήζεηο γηα ηνλ θάζε ηνκέα. Η πξψηε παιηλδξφκεζε ιακβάλεη σο 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή γηα ηηο εθηηκήζεηο ηεο ηηο ζπλνιηθέο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο. ηε ζπλέρεηα παίξλνπκε απνηειέζκαηα αλαιπηηθφηεξα γηα ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ππνινγίδνληαο κηα παιηλδξφκεζε γηα ηα έμνδα 

πξνζσπηθνχ θαη άιιε κία γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα. ηε ζπλέρεηα παίξλνπκε ηηο 

ηξεηο παξαπάλσ παιηλδξνκήζεηο εηζάγνληαο απηή ηε θνξά country dummies. 
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        12.5 Απνηειέζκαηα 

 

            12.5.1 Αλάιπζε κε βάζε ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

Σα απνηειέζκαηα ησλ εθηηκήζεσλ ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηα ζπλνιηθά 

ιεηηνπξγηθά έμνδα παξαζέηνληαη ζηνλ πίλαθα 2. 

Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή πνπ αθνξά ηηο πξνβιέςεηο ησλ δαλείσλ 

πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ (LLP/L) παξαηεξνχκε φηη ην beta είλαη ζεηηθφ θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ θαη ζηνπο δχν ηνκείο, κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 1%. Σν 

απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ ηνπνζέηεζε πσο φζν πςειφηεξε είλαη ε 

αλαινγία απηή ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε ιεηηνπξγηθή απφδνζε πνπ έρνπκε. 

Ο ζπληειεζηήο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαινγία ηνπ θεθαιαίνπ πξνο ηα 

ζπλνιηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ (E/A) είλαη ζεηηθφο ζηνλ ηνκέα Α θαη 

αξλεηηθφο ζηνλ ηνκέα Β. Παξνπζηάδεηαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο ζηνλ  

ηνκέα Α κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 1%, ελψ ζηνλ ηνκέα Β ε εθηίκεζε δελ είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Η εθηίκεζε απηή έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνλ ηζρπξηζκφ 

πσο ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή επηδξά ζεηηθά ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε. Μαο 

δείρλεη φηη ε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ απαηηεί πεξηζζφηεξα έμνδα ζε 

ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηηο θαηαζέζεηο. 

Η αλαινγία ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ πξνο ηελ βξαρππξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε (D/F) παξνπζηάδεη αξλεηηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ζηνπο 

δχν ηνκείο θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κε βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο 1% γηα ηνλ ηνκέα Α θαη 10% γηα ηνλ ηνκέα Β. Σν απνηέιεζκα 

απηφ ζπκθσλεί κε ηε ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη πσο ηα bank deposits απαηηνχλ 

ιηγφηεξα έμνδα απφ ηα retail deposits. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλαινγία ησλ δαλείσλ πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (L/A) ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνκέα Α 

είλαη ζεηηθφο θαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 1%, 

ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηνκέα Β παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή ζρέζε κε βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο 10%. Η ζεσξία καο ππνζηεξίδεη φηη φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

φγθνο ησλ δαλείσλ ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θφζηνο κε ην νπνίν επηβαξχλεηαη 

ε ηξάπεδα θαη ζπκθσλεί κε ην απνηέιεζκα ηνπ ηνκέα Α πνπ παξνπζηάδεη θαη 

κεγαιχηεξε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 
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ΠΗΝΑΚΑ 2 

Εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξόκεζεο αλαθνξηθά κε ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα 

TE/A 

 

ΣΟΜΔΑ  Α 

   

ΣΟΜΔΑ Β 

  

         

  

Coefficient 

 

P-value 

 

Coefficient 

 

P-value 

         LLP/L 

 

0,339*** 

 

0,000 

 

0,188*** 

 

0,004 

         E/A 

 

0,355*** 

 

0,000 

 

-0,237 

 

0,175 

         D/F 

 

-0,083*** 

 

0,000 

 

-0,055* 

 

0,100 

         L/A 

 

0,290*** 

 

0,000 

 

-0,681* 

 

0,066 

         TA 

 

0,006 

 

0,567 

 

-0,074 

 

0,207 

         HHI 

 

-0,133*** 

 

0,000 

 

0,233** 

 

0,018 

         GDP 

 

-0,064 

 

0,300 

 

0,151 

 

0,126 

         DCPS 

 

-0,042** 

 

0,025 

 

-0,008 

 

0,743 

         INFL 

 

-0,108** 

 

0,015 

 

-0,316** 

 

0,038 

         T 

 

-0,054 

 

0,201 

 

-0,318 

 

0,683 

         Cons 

 

-1,554*** 

 

0,000 

 

-2,300*** 

 

0,009 

         R-sq 

 

0,684 

   

0,566 

  Σεκείωζε: ν βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ εθηηκήζεωλ εθθξάδεηαη κε ***,**,* γηα 1%, 

5% θαη 10% επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο αληίζηνηρα.   

 

Η εθηίκεζε ηεο κεηαβιεηήο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κέγεζνο ηεο 

ηξάπεδαο (ΣΑ) παξνπζηάδεη αληίζεηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο δχν ηνκείο. ηνλ 

ηνκέα Α παξαηεξνχκε ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηα ζπλνιηθά έμνδα, ελψ ζηνλ 

ηνκέα Β ν ζπληειεζηήο είλαη αξλεηηθφο θαη ζπκθσλεί κε ηε ζεσξία πσο ην 

κέγεζνο έρεη ζεηηθή ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε. ε θακία απφ ηηο δχν 

πεξηπηψζεηο φκσο δε παξνπζηάδεηαη ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηεο εθηίκεζεο. 



51 
 

ρεηηθά κε ηε ζπγθέληξσζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, πνπ εθθξάδεηαη 

απφ ην δείθηε Herfindahl-Hirschman (ΗΗΙ), ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 

αξλεηηθφο ζηνλ ηνκέα Α θαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο, κε βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο 1%. Αληίζεηα ζηνλ ηνκέα Β παξνπζηάδεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηνπ δείθηε θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ε νπνία θαη απηή είλαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, φκσο κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 5% . ηελ πεξίπησζε 

ηνπ ηνκέα Α ε εθηίκεζε ηεο παιηλδξφκεζεο καο δείρλεη πσο ππάξρεη ζεηηθή 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο. Σν 

απνηέιεζκα απηφ καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο θαηά ηελ εμεηαδφκελε 

πεξίνδν ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα εμαθνινπζνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθά 

θαη πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ ζηξαηεγηθέο 

ελνπνίεζεο θαη εμαγνξψλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παιηλδξφκεζεο πνπ αθνξνχλ ην θαηά θεθαιήλ 

αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (GDP)  είλαη αζαθή θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθά. 

ηνλ ηνκέα Α παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο κεηαβιεηήο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ελψ ζηνλ ηνκέα Β ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο είλαη 

ζεηηθφο. 

Η αλαινγία ησλ εγρψξησλ πηζηψζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο 

πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο (DCPS) παξνπζηάδεη αξλεηηθφ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ηνκέα Α φκσο ε εθηίκεζε ηεο παιηλδξφκεζεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή, κε 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 5%. Σν απνηέιεζκα απηφ ζπκθσλεί κε ηελ ππφζεζή 

ηεο αλάιπζήο καο. πλεπψο ε αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ησλ δαλείσλ ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε ηεο ηξάπεδαο. 

ηε πεξίπησζε ηνπ πιεζσξηζκνχ (INFL) ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παιηλδξφκεζεο ζπκπίπηνπλ θαη γηα ηνπο δχν ηνκείο. Ο ζπληειεζηήο 

ζπζρέηηζεο είλαη αξλεηηθφο ηφζν ζηνλ ηνκέα Α φζν θαη ζηνλ Β. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο ε εθηίκεζε είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 

5%. πλεπψο ζπκπεξαίλνπκε φηη φζν απμάλεηαη ν πιεζσξηζκφο ηα 

ιεηηνπξγηθά έμνδα ησλ ηξαπεδψλ κεηψλνληαη, νπφηε ε ιεηηνπξγηθή απφδνζε 

απμάλεηαη. 
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            12.5.2 Αλάιπζε κε βάζε ηα έμνδα πξνζωπηθνύ θαη δηνίθεζεο 

ε απηφ ην ζεκείν ρσξίδνπκε ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ζε έμνδα 

πξνζσπηθνχ θαη έμνδα δηνίθεζεο θαη παίξλνπκε κία παιηλδξφκεζε κε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ αλαινγία ησλ εμφδσλ πξνζσπηθνχ πξνο ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη άιιε κία κε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηελ αλαινγία 

ησλ δηνηθεηηθψλ εμφδσλ πξνο ηα ζηνηρεία ην ελεξγεηηθνχ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ζέινπκε λα εξεπλήζνπκε αλ ζα επαιεζεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα πνπ καο δίλεη 

ε παιηλδξφκεζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα. Οη 

εθηηκήζεηο γηα ηηο δχν παιηλδξνκήζεηο παξαζέηνληαη ζηνπο πίλαθεο 3 θαη 4.  

Η εθηίκεζε ηεο κεηαβιεηήο πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ αλαινγία ησλ 

πξνβιέςεσλ πξνο ηα ζπλνιηθά δάλεηα (LLP/L) εμαθνινπζεί λα δίλεη ζεηηθφ 

ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο θαη φζνλ αθνξά ηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ηα έμνδα 

δηνίθεζεο θαη θξαηάεη ην επίπεδν ηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηάο ηεο. Απηφ 

ηζρχεη θαη γηα ηνπο δχν ηνκείο πνπ εμεηάδνπκε. πλεπψο εληζρχεη ηε ζεσξία 

πνπ ππνζηεξίδεη πσο ε ζπγθεθξηκέλε αλαινγία αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε ζηε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε. 

ρεηηθά κε ηελ αλαινγία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (Δ/Α) ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν παιηλδξνκήζεσλ ζπκθσλνχλ κε 

ηηο αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη ηηο 

εληζρχνπλ. Παξαηεξνχκε φηη ζηνλ ηνκέα Β ε εθηίκεζε είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κφλν ζηε παιηλδξφκεζε πνπ αθνξά ηα έμνδα πξνζσπηθνχ, κε 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 5%. Απφ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ εθηηκήζεσλ 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κέγεζνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη κεγαιχηεξε 

ζπζρέηηζε κε ηα έμνδα πξνζσπηθνχ, ζεηηθή γηα ηνλ ηνκέα Α θαη αξλεηηθή γηα 

ηνλ Β. 

Ο ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θαη ζηηο δχν παιηλδξνκήζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ αλαινγία ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ πξνο ηελ βξαρππξφζεζκε 

ρξεκαηνδφηεζε (D/F) παξνπζηάδεη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζπλνιηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ αξλεηηθή ζπζρέηηζε θαη ζηνπο δχν ηνκείο. Η κφλε 

δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ζηνλ ηνκέα Β φπνπ νη εθηηκήζεηο πνπ παίξλνπκε 

ράλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο. πλεπψο θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε νη 

επηκέξνπο παιηλδξνκήζεηο εληζρχνπλ ηηο εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξφκεζεο ησλ 

ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 
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ΠΗΝΑΚΑ 3 

Εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξόκεζεο αλαθνξηθά κε ηα έμνδα πξνζωπηθνύ 

PE/A 

 

ΣΟΜΔΑ Α 

   

ΣΟΜΔΑ Β 

  

         

  

Coefficient 

 

P-value 

 

Coefficient 

 

P-value 

         LLP/L 

 

0,356*** 

 

0,000 

 

0,124* 

 

0,100 

         E/A 

 

0,662*** 

 

0,000 

 

-0,419** 

 

0,050 

         D/F 

 

-0,099*** 

 

0,000 

 

-0,060 

 

0,200 

         L/A 

 

0,289*** 

 

0,000 

 

0,172** 

 

0,050 

         TA 

 

0,060*** 

 

0,000 

 

-0,026 

 

0,722 

         HHI 

 

-0,194*** 

 

0,000 

 

-0,285** 

 

0,022 

         GDP 

 

0,168* 

 

0,082 

 

0,234** 

 

0,050 

         DCPS 

 

-0,063** 

 

0,035 

 

-0,003 

 

0,920 

         INFL 

 

-0,044 

 

0,524 

 

-0,412** 

 

0,027 

         T 

 

-0,178*** 

 

0,008 

 

-0,769 

 

0,428 

         Cons 

 

-3,424*** 

 

0,000 

 

-3,075*** 

 

0,006 

         R-sq 

 

0,534 

   

0,517 

  Σεκείωζε: ν βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ εθηηκήζεωλ εθθξάδεηαη κε ***,**,* γηα 1%, 

5% θαη 10% επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο αληίζηνηρα.   

 

ρεηηθά κε ηελ αλαινγία ησλ δαλείσλ πξνο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

(L/A) νη εθηηκήζεηο πνπ παίξλνπκε απφ ηνλ επηκέξνπο δηαρσξηζκφ ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ γηα ηνλ ηνκέα Α ζπκθσλνχλ κε απηέο ηεο 

παιηλδξφκεζεο ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ. ηνλ ηνκέα Β, φκσο, 

παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Δδψ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

είλαη ζεηηθφο ζηελ πεξίπησζε ησλ εμφδσλ πξνζσπηθνχ θαη ζηαηηζηηθά  
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ΠΗΝΑΚΑ 4 

Εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξόκεζεο αλαθνξηθά κε ηα δηνηθεηηθά έμνδα 

AE/A 

 

ΣΟΜΔΑ Α 

   

ΣΟΜΔΑ Β 

  

         

  

Coefficient 

 

P-value 

 

Coefficient 

 

P-value 

         LLP/L 

 

0,381*** 

 

0,000 

 

0,245*** 

 

0,000 

         E/A 

 

0,249*** 

 

0,000 

 

-0,090 

 

0,617 

         D/F 

 

-0,074*** 

 

0,000 

 

-0,053 

 

0,188 

         L/A 

 

0,298*** 

 

0,000 

 

-0,098 

 

0,142 

         TA 

 

-0,014 

 

0,182 

 

-0,120** 

 

0,050 

         HHI 

 

0,125*** 

 

0,000 

 

0,189* 

 

0,064 

         GDP 

 

-0,197*** 

 

0,002 

 

0,791 

 

0,437 

         DCPS 

 

0,002 

 

0,911 

 

-0,015 

 

0,572 

         INFL 

 

-0,147*** 

 

0,002 

 

-0,234* 

 

0,100 

         T 

 

0,032 

 

0,480 

 

0,093 

 

0,909 

         Cons 

 

-1,495*** 

 

0,000 

 

-1,775** 

 

0,049 

         R-sq 

 

0,683 

   

0,584 

  Σεκείωζε: ν βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ εθηηκήζεωλ εθθξάδεηαη κε ***,**,* γηα 1%, 

5% θαη 10% επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο αληίζηνηρα.   

 

ζεκαληηθφο κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 5%. Η ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο εδψ είλαη ηζρπξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ εθηίκεζε πνπ αθνξά ηα 

ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα φπνπ ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο πνπ είρακε πάξεη 

ήηαλ 10%. πλεπψο εληζρχεηαη ε ζεσξία πσο ν φγθνο ησλ δαλείσλ απμάλεη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κεηψλνληαο ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε. 
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Αλαθνξηθά κε ηε κεηαβιεηή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ (ΣΑ) ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε απφ ηηο παιηλδξνκήζεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ηα έμνδα δηνίθεζεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξφκεζεο κε βάζε ηα 

ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα πνπ δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. 

πγθεθξηκέλα γηα ηνλ ηνκέα Α ν ζπληειεζηήο ηεο παιηλδξφκεζεο γηα ηα έμνδα 

ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζεηηθφο θαη ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο κε βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο 1%, ελψ ε ζπζρέηηζε γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα είλαη αξλεηηθή 

θαη κε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. ηνλ ηνκέα Β θαη νη δχν παιηλδξνκήζεηο δίλνπλ 

αξλεηηθφ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, φκσο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφο είλαη ν 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πνπ αθνξά ηα έμνδα δηνίθεζεο κε βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο 5%. πλεπψο ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ζεσξία καο ζε ζρέζε κε 

ηε ζεηηθή επίδξαζε ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε ιεηηνπξγηθή 

απφδνζε  επηβεβαηψλεηαη ζηνλ ηνκέα Β. Αληίζεηα φκσο ζηνλ ηνκέα Α 

βιέπνπκε φηη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηξάπεδαο έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 

ζηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε. 

Όζνλ αθνξά ηνλ δείθηε Herfindahl-Hirschman (ΗΗΙ) ηα απνηειέζκαηα 

πνπ καο δίλνπλ νη δχν παιηλδξνκήζεηο δηαηεξνχλ ηε ζηαηηζηηθή 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο αιιά δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα ε εθηίκεζε 

πνπ παίξλνπκε απφ ηελ παιηλδξφκεζε πνπ αθνξά ηα έμνδα πξνζσπηθνχ 

είλαη αξλεηηθή θαη γηα ηνπο δχν ηνκείο, ελψ ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο πνπ 

αθνξά ηα δηνηθεηηθά έμνδα δείρλεη ζεηηθή ζπζρέηηζε. Σν ζπκπέξαζκα πνπ 

βγάδνπκε είλαη πσο ε ζπγθέληξσζε ηεο αγνξάο αζθεί ζεηηθή επίδξαζε ζηε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε φζνλ αθνξά ηα θφζηε πξνζσπηθνχ θαη αξλεηηθή φζνλ 

αθνξά ηα δηνηθεηηθά έμνδα. 

Σν θαηά θεθαιήλ αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ (GDP) θαίλεηαη φηη 

επεξεάδεη ηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ηα έμνδα δηνίθεζεο, ζε αληίζεζε κε ηελ 

εθηίκεζε ηεο παιηλδξφκεζεο ησλ ζπλνιηθψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ φπνπ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πήξακε δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Όζνλ αθνξά ηα 

έμνδα πξνζσπηθνχ παξαηεξνχκε ζεηηθή επίδξαζε θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Αληίζεηα ζρεηηθά κε ηα έμνδα δηνίθεζεο παίξλνπκε αξλεηηθή ζπζρέηηζε  γηα 

ηνλ ηνκέα Α κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη ζεηηθή γηα ηνλ ηνκέα Β αιιά 

ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθή. 
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Οη εθηηκήζεηο πνπ ιακβάλνπκε γηα ηελ αλαινγία ησλ εγρψξησλ 

πηζηψζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο (DCPS) γηα ηνλ ηνκέα Β ζπκθσλνχλ θαη ζηηο ηξεηο παιηλδξνκήζεηο 

πνπ έρνπκε πάξεη. Η κφλε δηαθνξά παξνπζηάδεηαη ζηα δηνηθεηηθά έμνδα ηνπ 

ηνκέα Α φπνπ ν ζπληειεζηήο εθηίκεζεο είλαη ζεηηθφο θαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθφο. 

Σέινο νη ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο θαη ησλ ηξηψλ παιηλδξνκήζεσλ είλαη 

αξλεηηθνί θαη ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο αλαθνξηθά κε ην δείθηε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ (INFL). Η ζεκαληηθφηεηα ησλ εθηηκήζεσλ δηαηεξείηαη ζε φιεο ηηο 

παιηλδξνκήζεηο εθηφο απφ ηε παιηλδξφκεζε πνπ αθνξά ηα έμνδα 

πξνζσπηθνχ φπνπ ην απνηέιεζκα γηα ηνλ ηνκέα Α είλαη ζηαηηζηηθά κε 

ζεκαληηθφ. πλεπψο εληζρχεηαη ην απνηέιεζκα ηεο εθηίκεζεο ησλ ζπλνιηθψλ 

ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ζε ζρέζε κε ηε ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ πιεζσξηζκνχ θαη 

ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο.  

 

            12.5.3 Αλάιπζε κε βάζε ηηο δηαθνξέο ηωλ ρωξώλ 

ηελ ελφηεηα απηή ηξέρνπκε ηηο παιηλδξνκήζεηο κε εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά θφζηε, ηα έμνδα πξνζσπηθνχ θαη ηα 

δηνηθεηηθά έμνδα πξνζζέηνληαο απηή ηε θνξά dummies γηα ηηο ρψξεο πνπ 

εμεηάδνπκε. Παίξλνπκε αλαιχζεηο γηα ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ ρσξψλ κε 

βάζε ηε Γεξκαλία γηα ηνλ ηνκέα Α θαη ηελ Πνισλία γηα ηνλ ηνκέα Β. θνπφο 

καο είλαη λα αλαγλσξίζνπκε ηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηε ιεηηνπξγηθή 

απφδνζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ηεο Δπξψπεο. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

εθηηκήζεσλ παξαζέηνληαη ζηνπο πίλαθεο 5,6 θαη 7. 

Οη ηξαπεδηθέο κεηαβιεηέο δηαηεξνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνεγνχκελσλ εθηηκήζεσλ ηνπο θαη ηελ ζεκαληηθφηεηα απηψλ. Αληίζεηα νη 

πεξηβαιινληηθέο θαη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ράλνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα 

ησλ εθηηκήζεσλ ηνπο. 

Παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (πίλαθαο 

5) ηα dummies γηα ην Βέιγην, ηε Γαιιία θαη ηελ Διιάδα παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε θαη είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Αληίζεηα ε Απζηξία θαη ε 

Πνξηνγαιία παξνπζηάδνπλ αξλεηηθνχο ζπληειεζηέο ζπζρέηηζεο νη νπνίνη είλαη 
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ηζρπξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί, κε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 1% θαη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο. πλεπψο ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα αλά κνλάδα ιεηηνπξγηθά θφζηε 

γηα ην Βέιγην, ηε Γαιιία θαη ηελ Διιάδα είλαη πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηε 

Γεξκαλία, ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηελ Απζηξία θαη ηε Πνξηνγαιία. Όζνλ 

αθνξά ηνλ ηνκέα Β ε Κχπξνο παξνπζηάδεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε, ζπλεπψο 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα πσο έρεη κεγαιχηεξα αλά κνλάδα ιεηηνπξγηθά 

θφζηε ζε ζρέζε κε ηε Πνισλία. 

Αλαθνξηθά κε ηα έμνδα πξνζσπηθνχ (πίλαθαο 6), ην Βέιγην ε Ιξιαλδία 

θαη ε Ιηαιία δείρλνπλ λα έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο εξγαζίαο ζε ζρέζε κε ηε 

Γεξκαλία, ελψ αληίζεηα κε κηθξφηεξα έμνδα πξνζσπηθνχ επηβαξχλνληαη ε 

Απζηξία, ε Φηιαλδία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία. ε ζρέζε κε ην ηνκέα Β ε 

αλάιπζε δε δείρλεη δηαθνξέο ζην θφζηνο εξγαζίαο. 

Σέινο ζρεηηθά κε ηα δηνηθεηηθά έμνδα (πίλαθαο 7), ηα απνηειέζκαηα καο 

δείρλνπλ φηη ην Βέιγην, ε Γαιιία θαη ε Διιάδα έρνπλ κεγαιχηεξα έμνδα 

δηνίθεζεο ζε ζρέζε κε ηε Γεξκαλία, ελψ αληίζεηα ε Απζηξία, ε Οιιαλδία θαη ε 

Πνξηνγαιία παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξα θφζηε. Αθφκε παξαηεξνχκε φηη ε 

Κχπξνο θαη ε Μάιηα παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξα δηνηθεηηθά έμνδα ζε ζρέζε κε 

ηε Πνισλία, ελψ ε ινβελία δείρλεη λα έρεη κεγαιχηεξα θφζηε. 
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ΠΗΝΑΚΑ 5 

Εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξόκεζεο γηα ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα κε ρξήζε country 
dummies 

ΣE/A 

 

ΣΟΜΔΑ Α 

   

ΣΟΜΔΑ Β 

  

         

  

Coefficient 

 

P-value 

 

Coefficient 

 

P-value 

         LLP/L 

 

0,340*** 

 

0,000 

 

0,185*** 

 

0,004 

E/A 

 

0,356*** 

 

0,000 

 

-0,167 

 

0,183 

D/F 

 

-0,081*** 

 

0,000 

 

-0,051 

 

0,171 

L/A 

 

0,299*** 

 

0,000 

 

-0,122** 

 

0,046 

TA 

 

0,006 

 

0,512 

 

-0,043 

 

0,224 

HHI 

 

0,138*** 

 

0,000 

 

-0,279 

 

0,516 

GDP 

 

-0,071 

 

0,331 

 

0,104 

 

0,385 

DCPS 

 

-0,042 

 

0,342 

 

0,021 

 

0,254 

INFL 

 

-0,109** 

 

0,014 

 

-0,225** 

 

0,03 

T 

 

-0,062* 

 

0,072 

 

-0,168 

 

0,121 

ΑΤΣΡΙΑ 

 

-0,227*** 

 

0,000 

    ΒΔΛΓΙΟ 

 

0,312*** 

 

0,000 

    ΓΑΝΙΑ 

 

-0,018 

 

0,845 

    ΦΙΛΑΝΓΙΑ 

 

-0,083 

 

0,463 

    ΓΑΛΛΙΑ 

 

0,275*** 

 

0,000 

    ΔΛΛΑΓΑ 

 

0,100* 

 

0,083 

    ΙΡΛΑΝΓΙΑ 

 

0,058 

 

0,500 

    ΙΣΑΛΙΑ 

 

0,055 

 

0,365 

    ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

 

0,014 

 

0,912 

    ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

 

-0,074 

 

0,364 

         ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ -0,200*** 

 

0,000 

    ΜΔΓ. ΒΡΔΣΑΝΙΑ 

 

-0,072 

 

0,394 

    ΚΤΠΡΟ 

     

-0,997* 

 

0,100 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

     

0,374 

 

0.348 

ΜΑΛΣΑ 

     

-0,699 

 

0,279 

ΛΟΒΔΝΙΑ 

     

0,957 

 

0,103 

Cons 

 

-0,689*** 

 

0,000 

 

-0,904** 

 

0,005 

R-squared 

 

0,691 

   

0,589 

  Σεκείωζε: ν βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ εθηηκήζεωλ εθθξάδεηαη κε ***,**,* γηα 1%, 

5% θαη 10% επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο αληίζηνηρα.  
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ΠΗΝΑΚΑ 6 

Εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξόκεζεο γηα ηα έμνδα πξνζωπηθνύ κε ρξήζε country dummies 

PE/A 

 

ΣΟΜΔΑ Α 

   

ΣΟΜΔΑ Β 

  

         

  

Coefficient 

 

P-value 

 

Coefficient 

 

P-value 

         LLP/L 

 

0,358*** 

 

0,000 

 

0,122* 

 

0,100 

E/A 

 

0,660*** 

 

0,000 

 

-0,370** 

 

0,050 

D/F 

 

-0,102*** 

 

0,000 

 

-0,056 

 

0,212 

L/A 

 

0,289*** 

 

0,000 

 

-0,134** 

 

0,043 

TA 

 

0,058*** 

 

0,000 

 

-0,003 

 

0,248 

HHI 

 

0,182 

 

0,442 

 

0,863 

 

0,641 

GDP 

 

0,176 

 

0,204 

 

0,326 

 

0,344 

DCPS 

 

-0,068** 

 

0,047 

 

0,037 

 

0,214 

INFL 

 

-0,075 

 

0,432 

 

-0,394** 

 

0,041 

T 

 

-0,169*** 

 

0,004 

 

-0,676 

 

0,412 

ΑΤΣΡΙΑ 

 

-0,280*** 

 

0,002 

    ΒΔΛΓΙΟ 

 

0,444*** 

 

0,004 

    ΓΑΝΙΑ 

 

0,110 

 

0,446 

    ΦΙΛΑΝΓΙΑ 

 

-0,406** 

 

0,019 

    ΓΑΛΛΙΑ 

 

0,037 

 

0,698 

    ΔΛΛΑΓΑ 

 

0,053 

 

0,558 

    ΙΡΛΑΝΓΙΑ 

 

0,226* 

 

0,099 

    ΙΣΑΛΙΑ 

 

0,190** 

 

0,050 

    ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

 

0,250 

 

0,197 

    ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

 

0,094 

 

0,463 

    ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

 

-0,076 

 

0,396 

    ΜΔΓ. ΒΡΔΣΑΝΙΑ 

 

-0,456*** 

 

0,000 

    ΚΤΠΡΟ 

     

-0,689 

 

0,372 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

     

0,432 

 

0,241 

ΜΑΛΣΑ 

     

-0,834 

 

0,341 

ΛΟΒΔΝΙΑ 

     

0,627 

 

0,393 

Cons 

 

-0,889*** 

 

0,000 

 

-0,996*** 

 

0,007 

R-squared 

 

0,531 

   

0,532 

  Σεκείωζε: ν βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ εθηηκήζεωλ εθθξάδεηαη κε ***,**,* γηα 1%, 

5% θαη 10% επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο αληίζηνηρα.  
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ΠΗΝΑΚΑ 7 

Εθηηκήζεηο ηεο παιηλδξόκεζεο γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα κε ρξήζε country dummies 

AE/A 

 

ΣΟΜΔΑ Α 

   

ΣΟΜΔΑ Β 

  

         

  

Coefficient 

 

P-value 

 

Coefficient 

 

P-value 

LLP/L 

 

0,381*** 

 

0,000 

 

0,240*** 

 

0,000 

E/A 

 

0,249*** 

 

0,000 

 

0,014* 

 

0,094 

D/F 

 

-0,073*** 

 

0,000 

 

-0,047 

 

0,201 

L/A 

 

0,312*** 

 

0,000 

 

-0,119** 

 

0,025 

TA 

 

-0,017 

 

0,128 

 

-0,066* 

 

0,084 

HHI 

 

0,128*** 

 

0,000 

 

-0,211 

 

0,285 

GDP 

 

-0,154** 

 

0,05 

 

0,244** 

 

0,039 

DCPS 

 

0,032 

 

0,267 

 

0,009 

 

0,102 

INFL 

 

-0,140*** 

 

0,001 

 

-0,248 

 

0,101 

T 

 

0,027** 

 

0,039 

 

-0,188* 

 

0,100 

ΑΤΣΡΙΑ 

 

-0,125** 

 

0,028 

    ΒΔΛΓΙΟ 

 

0,407*** 

 

0,000 

    ΓΑΝΙΑ 

 

-0,147 

 

0,126 

    ΦΙΛΑΝΓΙΑ 

 

0,073 

 

0,525 

    ΓΑΛΛΙΑ 

 

0,255*** 

 

0,000 

    ΔΛΛΑΓΑ 

 

0,103* 

 

0,088 

    ΙΡΛΑΝΓΙΑ 

 

-0,069 

 

0,452 

    ΙΣΑΛΙΑ 

 

0,031 

 

0,632 

    ΛΟΤΞΔΜΒΟΤΡΓΟ 

 

-0,037 

 

0,777 

    ΟΛΛΑΝΓΙΑ 

 

-0,150* 

 

0,078 

    ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

 

-0,250*** 

 

0,000 

    ΜΔΓ. ΒΡΔΣΑΝΙΑ 

 

0,028 

 

0,747 

    ΚΤΠΡΟ 

     

-0,138** 

 

0,029 

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 

     

0,235 

 

0,112 

ΜΑΛΣΑ 

     

-0,135** 

 

0,042 

ΛΟΒΔΝΙΑ 

     

0,136** 

 

0,024 

Cons 

 

-0,152*** 

 

0,000 

 

-0,252** 

 

0,014 

R-squared 

 

0,685 

   

0,624 

  Σεκείωζε: ν βαζκόο ζεκαληηθόηεηαο ηωλ εθηηκήζεωλ εθθξάδεηαη κε ***,**,* γηα 1%, 

5% θαη 10% επίπεδν ζεκαληηθόηεηαο αληίζηνηρα.   
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        12.6 πκπεξάζκαηα 

ε γεληθέο γξακκέο παξαηεξνχκε φηη ε ιεηηνπξγηθή απφδνζε 

παξνπζηάδεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ 

δαλείσλ, κε ηελ εμέιημε ησλ εγρψξησλ πηζηψζεσλ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα σο 

πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο θαη κε ην δείθηε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Αληίζεηα παξνπζηάδεηαη αξλεηηθή ζπζρέηηζε ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαινγία ησλ δαλείσλ θαη κε ην κέγεζνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχνπλ νη 

κέηνρνη ζηε ηξάπεδα. 

Σν κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο θαίλεηαη λα αζθεί αξλεηηθή επίδξαζε ζηε 

ιεηηνπξγηθή απφδνζε φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα Α ζε ζρέζε κε ηα έμνδα 

πξνζσπηθνχ θαη ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ ηνκέα Β ζε ζρέζε κε ηα έμνδα 

δηνίθεζεο. Αθφκε ε ζπγθέληξσζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο θαίλεηαη λα επηδξά 

ζεηηθά ζηε κείσζε ησλ εμφδσλ πξνζσπηθνχ θαη αξλεηηθά ζηε κείσζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ εμφδσλ. 

Δπηπιένλ ε αλάιπζε καο δείρλεη πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο φζνλ αθνξά 

ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε, θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε, κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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13.  ΓΔΝΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Η εξγαζία απηή επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ δηαθφξσλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε κέηξεζή ηεο ζηνλ επξσπατθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ 

παξαηεξείηαη φηη ε αλάγθε γηα κεγαιχηεξεο απνδφζεηο γίλεηαη πην έληνλε. 

Απηφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ησλ γεληθφηεξσλ εμειίμεσλ ζηελ επξσπατθή 

ηξαπεδηθή αγνξά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα επηρεηξνχκε λα αλαιχζνπκε ηε ιεηηνπξγηθή απφδνζε, 

ηελ νπνία κεηξάκε βάζεη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, πνπ δηαρσξίδεηαη ζε 

δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη δηνηθεηηθέο δαπάλεο. Απφ ηελ αλάιπζε 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

παξνπζηάδνπλ αηζζεηή κείσζε θαη ζηνπο δχν ηνκείο θξαηψλ πνπ εμεηάδνπκε. 

Η κείσζε απηή είλαη πην έληνλε γηα ηηο ηξάπεδεο ησλ λενεηζειζνπζψλ ρσξψλ, 

γεγνλφο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ησλ 

παιαηφηεξσλ θαη ησλ λεφηεξσλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Δπηπιένλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δείρλνπλ θαη γηα ηνπο δχν 

ηνκείο φηη ε ιεηηνπξγηθή απφδνζε ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ, κε ηελ αλάπηπμε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο εγρψξηεο 

πηζηψζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο θαη κε ηνλ δείθηε ηνπ πιεζσξηζκνχ. Απφ ηελ άιιε κεξηά 

παξαηεξείηαη κία αξλεηηθή ζρέζε ηεο ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο κε ηελ αλαινγία 

ησλ δαλείσλ πξνο ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ, θαζψο θαη κε ην κέγεζνο ηνπ 

θεθαιαίνπ. Σέινο ζε γεληθέο γξακκέο παξαηεξνχκε πσο ππάξρνπλ δηαθνξέο 

ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 
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