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1. ΔΗΑΓΩΓΖ : 

Με ην παξφλ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αλαιπζνχλ νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ θαη δηαδξακαηίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απηέο αθνινπζνχλ. Υξεζηκνπνηψληαο δεδνκέλα – 

ηφζν δηαηξαπεδηθά , φζν θαη ζε επίπεδν ρσξψλ - ζπγθξίλεηαη ε θεξδνθνξία 

ησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ ηξαπεδψλ αλαιχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα ησλ ηδξπκάησλ, ηνλ πηζησηηθφ 

θίλδπλν θάζε ρψξαο αιιά θαη ηελ εθάζηνηε ηξαπεδηθή λνκνζεζία. Σα 

εκπεηξηθά δεδνκέλα ζα δηαζαθελίζνπλ ηελ ζρέζε κεηαμχ θεξδνθνξίαο θαη 

αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ αιιά παξάιιεια ζα δψζνπλ θαη κηα πιήξε εηθφλα 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ απφ 

έλλνηεο φπσο πιεζσξηζκφο, επίπεδν αλάπηπμεο, λνκηθφ πεξηβάιινλ, θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ αιιά θαη ηηο θπβεξλεηηθέο απνθάζεηο νη νπνίεο – ηδηαίηεξα ζηηο 

κέξεο καο – δηακνξθψλνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο.  

 

Γίλεηαη πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο ηξαπεδηθήο θεξδνθνξίαο θπξίσο γηα ηα 

Ιδρύμαηα ηης Εσρώπης (Κενηρική & ΝΑ), αιιά θαη αλαθνξέο ζε άιιεο 

ζεκαληηθέο αγνξέο πνπ αλαπηχζζνληαη ηαρέσο θαη αιιάδνπλ ηα παγθφζκηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Ζ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ε κεηάβαζε ησλ 

νηθνλνκηψλ απηψλ ζην ζχζηεκα ηεο αγνξάο δεκηνχξγεζε λέεο πξννπηηθέο 

εληφο θαη εθηφο ησλ ρσξψλ απηψλ. Απφ ηελ κία ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ 

απηψλ δεκηνχξγεζε πνιπάξηζκεο  αλαπηπμηαθέο επθαηξίεο θαη απφ ηελ άιιε 

εθιακβάλεηαη σο επλντθή ζπγθπξία γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλεπηπγκέλσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. 

ηελ Δπξψπε δεκηνπξγήζεθε ε αληίιεςε φηη ην άλνηγκα ησλ ρσξψλ απηψλ 

απνηειεί γηα ηηο επηρεηξήζεηο κνλαδηθή επθαηξία αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ 

ζην εμσηεξηθφ θαη εμφδνπ απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο. Ζ 

επθαηξία πνπ πξνζθέξεηαη ινηπφλ, απφ ηελ θαηάξξεπζε ησλ πξψελ 

ζνζηαιηζηηθψλ νηθνλνκηψλ είλαη απφ θάζε άπνςε κνλαδηθή θαη ηδηαίηεξα γηα 

ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν πνπ ζα ρξεκαηνδνηήζεη απηή ηελ αλάπηπμε.  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ηεο Κεληξηθήο 
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θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ηφζν ζην ελδνγελέο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ έξεπλά καο επηθεληξψλεηαη ζηα έηε 2004 – 2010, κε ην δείγκα 

λα είλαη ζαθψο επεξεαζκέλν απφ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ έπιεμε 

ηελ Δπξψπε. Οη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάδνληαη θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

αλαιχνληαη δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, δειαδή ζε ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο ησλ αγνξψλ απηψλ θαη ζε μέλεο – 

πνιπεζληθέο νη νπνίεο έρνπλ εηζέξζεη ζηελ εγρψξηα αγνξά κέζσ αλάπηπμεο 

λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ ή κε ηελ δηαδηθαζία εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. 

 

ηελ ελφηεηα 2, αλαθέξνληαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξαπεδηθήο 

θεξδνθνξίαο αιιά θαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηηο ππφ εμέηαζε νηθνλνκίεο, 

εζηηάδνληαο ζηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα λα εηζέιζεη ζε 

κηα εγρψξηα αγνξά. ηελ ελφηεηα 3, γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ δηεζλή 

βηβιηνγξαθία θαη παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ κειεηψλ 

ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηξαπεδηθή θεξδνθνξία θαη 

ηηο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γχξσ απφ απηήλ. Παξνπζηάδνληαη ηέινο, ε 

νηθνλνκηθή πνξεία ησλ ρσξψλ απηψλ θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ηηο 

κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο. 

 

ηελ ελφηεηα 4 μεθηλά ε εκπεηξηθή καο κειέηε, κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ 

ηειηθά επηιέρζεθαλ. Ζ παξνπζίαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ γίλεηαη ζηελ ελφηεηα 5, ελψ παξάιιεια γίλεηαη ιεπηνκεξήο 

αλάιπζε ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζχκθσλα κε ηνπο πίλαθεο πνπ παξαηίζεληαη. 

Ζ εξγαζία καο νινθιεξψλεηαη κε ηελ ελφηεηα 6 θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, αλαθεθαιαηψλνληαο ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο έξεπλάο 

καο.  
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2. ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ & ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ  

2.1 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα , νη νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο έρνπλ γίλεη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο θαη πνιιά Σξαπεδηθά ηδξχκαηα έρνπλ απνθηήζεη πνιπεζληθφ 

ραξαθηήξα. Πνιινί εζσηεξηθνί παξάγνληεο επηδξνχλ ζηελ ράξαμε 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο ζην θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ 

Ίδξπκα. Σέηνηνη παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηα επίπεδα ξεπζηφηεηαο, ηελ 

πνιηηηθή πξνβιέςεσλ, ην κέγεζνο ηεο εθάζηνηε Σξάπεδαο, ηελ επάξθεηα 

θεθαιαίσλ θαη ηα δηάθνξα δηνηθεηηθά έμνδα. Τπάξρνπλ σζηφζν θαη εμσηεξηθνί 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζεκαληηθά θαη αθνξνχλ θπξίσο καθξννηθνλνκηθά 

κεγέζε, φπσο ην λνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν ιεηηνπξγεί κηα 

επηρείξεζε. Ωζηφζν, ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

Σξαπεδψλ έρεη ε εγρψξηα θαη μέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία 

θαζνξίδεηαη απφ ην θχκα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

πνπ εθαξκφδεη θάζε ρψξα θαη ην γεληθφηεξν λνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην 

νπνία αλαπηχζζεηαη έλα πηζησηηθφ Ίδξπκα.  

 

χκθσλα κε έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία ζηελ παγθφζκηα βηνκεραλία 

(Mc Kinsey Company), ηα ζπλνιηθά έζνδα θαη θέξδε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

δηακνξθψζεθαλ ζε $788 δηο., μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ινηπνχο 

ζπγθξηλφκελνπο θιάδνπο, κε ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο λα αλαπηχζζνπλ 

κεγαιχηεξα θέξδε θαη ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

Σν πεξηζψξην επηηνθίνπ- ν βαζηθφηεξνο γηα πνιινχο εξεπλεηέο παξάγνληαο - 

πνπ δηακνξθψλεη ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ εμαξηάηαη απφ (Jaffee 1989) 

: 

 To βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο 

 Σνπο ξπζκηζηηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ απαγνξεχνπλ ζε κηα Σξάπεδα λα 

αλαιακβάλεη πξνζνδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Σελ δπλεηηθή αχμεζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ κεηψλεη ηα 

αλακελφκελα θέξδε 

 Σελ ηπρφλ έθζεζε ηνπο ζε επηηνθηαθνχο θηλδχλνπο. 
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Μεξηθνί εξεπλεηέο ζπλδένπλ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ κε ην ηξαπεδηθφ 

θέξδνο (Staikouras & Wood 2003, Claeys & Vennet 2008) ελψ άιινη 

αλαθέξνπλ ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ν πιεζσξηζκφο (Pasiouras & kosmidou 

2007). ε πξφζθαηε βηβιηνγξαθία δίλεηαη πξνζνρή ζηελ δνκή ηεο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο, ζηηο ηξαπεδηθέο κεηνρέο αιιά θαη ζε δηάθνξνπο δείθηεο (δάλεηα/ 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία). 

 

Σν ππφδεηγκα Γνκή – πκπεξηθνξά – Απφδνζε (SCP – Pasiouras & 

Kosmidou 2007) ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ 

ηεο ηξάπεδαο θαη αλαθέξεη κηα ζεηηθή εκπεηξηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο θαη ηεο θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ. Ζ ζρέζε απηή 

απνδεηθλχεη φηη κηα ηξάπεδα ζα κπνξνχζε λα θεξδίζεη έζνδα  αλάινγα 

κνλνπσιηαθήο αγνξάο θαζψο ε ηξαπεδηθή ζπγθέληξσζε απμάλεηαη. 

 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο θάζε ρψξαο απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο θαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο. Γηα απηφ ζε θάζε ρψξα (θπξίσο ΖΠΑ) εθπνλνχληαη πνιιέο κειέηεο γηα 

ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. Μηα πνιχ 

δηαδεδνκέλε κέζνδνο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ε Data Envelopment 

Analysis - DEA – γηα ηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη έρνπλ δηεθπεξαησζεί πνιιέο 

πξφζθαηεο κειέηεο ζρεδφλ ζε φινπο ηνπο ηξαπεδηθνχο ηνκείο παγθνζκίσο. 

ηελ βηβιηνγξαθία αλαιχζεηο έρνπλ ιάβεη ρψξα ηφζν ζε αλαπηπγκέλεο φζν 

θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Σα θχξηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο είλαη ηα εμήο :  

 

 Παξέρεη κεγαιχηεξε επξχηεηα θαη θαηαλφεζε ζε ζρέζε κε ηνπο δείθηεο, 

 Γελ απαηηεί πξφζβαζε ζε δεδνκέλα κεγάισλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ, 

 Μπνξεί λα εθαξκνζηεί επηηπρψο θαη ζε κηθξά δείγκαηα, 

 Γελ απαηηεί ηελ χπαξμε ππνζέζεσλ γηα ηελ θαηαλνκή ηεο 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, 

 Γελ απαηηεί ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζηα δεδνκέλα γηα λα θαηαηάμεη ηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο ηξάπεδεο. 
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Οη πεξηνξηζκνί ηεο DEA αλαθέξνληαη, θαηαξράο, ζην φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

κεζφδνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζρεηηθέο ηηκέο θαη κεηξψληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνπο εμεηαδφκελνπο ζηφρνπο. Δπίζεο είλαη αξθεηά επαίζζεηε 

ζε ιαλζαζκέλεο ή αθξαίεο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο κπνξεί λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ην απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκψλ.  

 

Παξαιιαγή ηεο DEA απνηειεί ε Culturally Adjusted DEA (CA-DEA), πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο πνιηηηζκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο δηαθνξέο πνπ κπνξεί 

λα πξνθχςνπλ απφ κία ζπγρψλεπζε ή θαη άιινπο παξάγνληεο. Δθηφο απφ 

ηελ DEA ρξεζηκνπνηείηαη κηα πιεζψξα κεζφδσλ κε δηάθνξεο 

θαηεγνξηνπνηήζεηο ηνπ. Ζ εξγαζία ηνπ Tarawneh (2006) εμεηάδεη ηελ 

θαηάζηαζε ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζην Οκάλ κε ηελ ρξήζε αξηζκνδεηθηψλ 

θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ. ε κειέηε γηα πνισληθέο ηξάπεδεο 

(Wozniewska 2008) δηαρσξίδεηαη ε παξαδνζηαθή κέζνδνο ησλ αξηζκνδεηθηψλ 

απφ ηηο παξακεηξηθέο κεζφδνπο πνπ απαηηνχλ γλψζε ηεο ζπλάξηεζεο 

παξαγσγήο θαη απφ ηηο κε παξακεηξηθέο κεζφδνπο πνπ δελ απαηηνχλ ηέηνηνπ 

είδνπο γλψζε.  

 

Γεληθά ππάξρνπλ πνιιέο εξγαζίεο πνπ ζπγθξίλνπλ ηελ κέζνδν DEA κε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο αξηζκνδείθηεο. Καη νη δχν απηέο κέζνδνη DΔΑ θαη ζρεηηθνί 

αξηζκνδείθηεο (ROA, δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, επηζθαιψλ δαλείσλ 

θα.) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ πξηλ θαη κεηά απφ εθηεηακέλεο ζπγρσλεχζεηο (Ηλδνλεζία-

Viverita,2008). ε απηή απνδεηθλχεηαη φηη κέζσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ 

βειηηψζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελψ ζε άιιεο κειέηεο ακθηζβεηείηαη. ε 

κειέηε ησλ Oberholzer θαη Van Der Westhuizen (2004) ππνζηεξίδεηαη φηη νη 

αξηζκνδείθηεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε  μεθάζαξνπ κέηξνπ ζχγθξηζεο γηα 

ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ, εθαξκφδνληαη ε κέζνδνο DEA θαη 

νξηζκνδείθηεο ζε νξηζκέλα ηνπηθά θαηαζηήκαηα κηαο απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδεο ηεο λφηηαο Αθξηθήο γηα λα γίλεη αμηνιφγεζε ησλ 2 κεζφδσλ. Ωζηφζν, 

παξφιν πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε DEA θαη νη αξηζκνδείθηεο 

θεξδνθνξίαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ζρεηίδνληαη ζεηηθά θαη ζεσξνχληαη 

ηζφηηκνη, κεξηθά απφ ηα απνηειέζκαηα δελ απνδεηθλχνπλ κηα ηέηνηα ζρέζε θαη 
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ζπκπεξαίλεηαη φηη ε DEA είλαη θαιφ λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπκιεξσκαηηθά κε 

ηνπο αξηζκνδείθηεο αιιά θαη ην αληίζηξνθν. 

 

2.2 ΓΗΑΦΟΡΔ ΜΔΛΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ 

 

Οη Halkos θαη Salamouris (2004) ζηελ κειέηε ηνπο γηα ηηο ειιεληθέο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο γηα ηα έηε 1997-1999 ζεσξνχλ φηη νη δχν κέζνδνη είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο. Ζ αλάιπζε ησλ Jackson θαη Duygun- Fethi (2000) γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηνπξθηθψλ ηξαπεδψλ, απνδεηθλχεη φηη νη κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδεο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο, νη θξαηηθέο ηξάπεδεο έρνπλ πςειφηεξν 

δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο (κε επελδχζεηο ζε ραξηνθπιάθηα ρακειήο 

απφδνζεο) ελψ εθείλεο κε πνιηηηθέο επέθηαζεο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο 

εκθαλίδνπλ ιηγφηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα.  

 

Ζ Kablan (2007) ζηελ κειέηε ηεο γηα ηηο ηξάπεδεο ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο WAEMU (West African Economic 

Monetary Union/ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο) 

εθαξκφδνληαο ηελ DEA θαη παξακεηξηθέο κεζφδνπο. ηελ WAEMU 

ζπκκεηέρνπλ αξθεηέο ρψξεο (πρ. Αθηή Διεθαληνζηνχ, Μαιί, Νηγεξία, 

ελεγάιε) θαη πεξηιακβάλεη 70 ηξάπεδεο θαη 20 ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα. 

Ζ αλάιπζε δείρλεη φηη πην απνηειεζκαηηθέο είλαη νη ηνπηθέο ηδησηηθέο ηξάπεδεο, 

έπεηηα νη μέλεο θαη ηέινο νη θξαηηθέο. ηηο εξγαζίεο ησλ Popa (2009) θαη Fraker 

(2006) γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, αλαθέξεηαη ε κέζνδνο ηεο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο Economic Value Added / EVA ε νπνία ππνζηεξίδεηαη φηη ππεξέρεη ησλ 

άιισλ κεζφδσλ γηαηί ιακβάλεη ππφςε ηεο ην θφζηνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ θαη 

ζηνρεχεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ ησλ κεηφρσλ. Οη Racosevic θαη 

Dragasevic (2009) ρξεζηκνπνηνχλ πνιπθξεηηξηαθά κνληέια φπσο ε CAMELS 

(Capital Adequacy, Asset Quality. Management, Earnings, Liquidity, and 

Sensitivity to market risk) ε DEA θαη ε AHP (Analytic Hierarchy Process). H 

CAMELS εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ βαζηδφκελε ζηελ 

θεθαιαηαθή επάξθεηα, ζηελ πνηφηεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζηελ 

δηνίθεζε, ζηα έζνδα, ζηελ ξεπζηφηεηα θαη ζηελ επαηζζεζία ζηνλ θίλδπλν ηεο 

αγνξάο. H DEA αμηνινγεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εμεηάδνληαο ηηο εηζξνέο θαη 

ηηο εθξνέο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ ΑΖP ηέινο, εθαξκφδεηαη ζηελ ιήςε πνιχπινθσλ 
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απνθάζεσλ ησλ νπνίσλ ηα θξηηήξηα βαζίδνληαη ζε πνιιαπιά ραξαθηεξηζηηθά 

(ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη ζχλζεζε πξνηεξαηνηήησλ). 

 

ηελ αλάιπζε ηεο ε Mester (2003), αζρνιείηαη κε ηηο ηερληθέο 

απνηειεζκαηηθνχ ζπλφξνπ ζηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 

θεληξηθψλ ηξαπεδψλ, ρσξίδνληαο ηεο ζε παξακεηξηθέο (stochastic frontier 

approach, thick frontier approach θαη distribution free approach) θαη κε 

παξακεηξηθέο (DEA θαη free disposable hull analysis/ FDH). Οη πξψηεο 

παξνπζηάδνληαη πεξηζζφηεξν πιήξεηο γηα ην γεγνλφο φηη ιακβάλνπλ ππφςε ην 

ηπραίν ζθάικα ζηα δεδνκέλα παξάγνληαο πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Ζ 

κειέηε ησλ Hollo & Nagy (2006) ζπγθξίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κεηαμχ 

ησλ 15 παιαηψλ κειψλ – θξαηψλ θαη ησλ 25 ρσξψλ ηεο Δπξψπεο γηα ηα έηε 

1999-2003, κε ηα απνηειέζκαηα λα δείρλνπλ ππεξνρή ησλ παιαηψλ θξαηψλ 

αιιά ην ζπγθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ην θφζηνο λα κεηψλεηαη 

ζπλερψο. Γηα ηελ ίδηα πεξίνδν νη Staikouras at al. (2008) παξαηεξνχλ ρακειή 

απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο θαη δηαθνξέο απφ ρψξα ζε ρψξα, ελψ κεζαίνπ 

κεγέζνπο ηξάπεδεο κε θάπνηνπ είδνπο μέλε ηδηνθηεζία είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθέο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ είζνδν ησλ ηξαπεδψλ ζε λέα αγνξέο, ε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεη ξεηά φηη ε αλάπηπμε πξνο μέλεο αγνξέο νδεγεί ζε κεγαιχηεξν 

αληαγσληζκφ, γεγνλφο πνπ βνεζά ηελ επεκεξία ησλ δαλεηζηψλ αιιά κεηψλεη 

ηα κνλνπσιηαθά δηθαηψκαηα κηαο εγρψξηαο ηξάπεδαο. Σειεπηαία, ε 

δηάξζξσζε ηεο αγνξάο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ζε πνιιέο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο έρεη ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο θαζψο ε ζπλερηδφκελε 

ρξεκαηνπηζησηηθή απειεπζέξσζε ελζαξξχλεη ηελ είζνδν μέλσλ παηρηψλ ζηελ  

εγρψξηα ηξαπεδηθή αγνξά θαη ζηε ζπλέρεηα έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεί 

αιιαγέο  ζηνλ ηξαπεδηθφ αληαγσληζκφ. Μαιηζηα, ε έξεπλα ησλ Peria & Mody 

(2004) έδεημε φηη ε απμεκέλε δηείζδπζε μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Λαηηληθή 

Ακεξηθή επέδξαζε ζηελ κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηξαπεδψλ ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αιιά θαη ζην πξνζδηνξηδφκελν πεξηζψξην επηηνθίνπ. 

 

Ζ είζνδνο μέλσλ ηξαπεδψλ επηδξά ζεηηθά ζηνλ εγρψξην ηξαπεδηθφ ηνκέα 

θαζψο κεηαδίδεη ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ εμεηδίθεπζε πνπ δηαζέηεη κηα κεγάιε 



- 10 - 
 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

πνιπεζληθή ηξάπεδα. Οη Caeys & Hainz επεμεξγάζηεθαλ κηα ζεσξεηηθή 

αλάιπζε θαηά ηελ νπνία νη εγρψξηεο ηξάπεδεο δηέζεηαλ θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε γηα ηνπο πειάηεο ηνπο  αιιά νη μέλεο κπνξνχζαλ λα 

εληνπίζνπλ θαιχηεξα ηηο πηζηνδνηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο.  πλεπψο, 

ε είζνδνο μέλσλ ηξαπεδψλ κεηψλεη ηα επηηφθηα γηα λέα δάλεηα πνπ ζα 

ρνξεγεζνχλ, ελψ άιιεο κειέηεο ζεκεηψλνπλ  φηη θαηά ηελ είζνδν μέλσλ 

ηξαπεδψλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο λα έρνπλ δηακνξθσζεί έηζη ψζηε νη 

εγρψξηεο ηξάπεδεο λα δηαζέηνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

Ζ ζπκκεηνρή μέλσλ ηξαπεδψλ απνηειεί γεγνλφο ηεο απειεπζέξσζεο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ θαη ηνπ δηεζλνχο ζπλαζπηζκνχ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα εκπεηξηθά 

ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, νη μέλεο ηξάπεδεο είλαη πην 

επηθεξδείο θαη απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο εγρψξηεο. Ωζηφζν, ε εκπεηξηθή 

αλάιπζε γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ΔΔ ή ησλ ΖΠΑ γηα ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ. 

Ζ αλάιπζε απηή εξεπλά ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηηο εγρψξηεο, ππνινγίδνληαο 

παξάιιεια ζεκαληηθέο παξακέηξνπο φπσο ηελ δνκή ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο, 

ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ην ζχγρξνλν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ. Κχξηνη 

ζηφρνη απηήο ηεο αλάιπζεο είλαη :  

 

 Να αλαθαιχςεη ηελ ζηελή ζρέζε κεηαμχ ηεο ηξαπεδηθήο θεξδνθνξίαο 

θαη ηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο δνκήο ηεο αγνξάο, 

 Να εμεηάζεη θαηά πφζν επεξεάδεηαη απηή ε θεξδνθνξία απφ ηηο 

καθξννηθνλνκηθέο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζε θάζε θξάηνο θαη 

 Να παξαηεξήζεη πψο νη ηξαπεδηθνί θαλφλεο θαη ν πηζησηηθφο θίλδπλνο 

θάζε ρψξαο επεξεάδνπλ ηφζν ηελ εγρψξηα ηξάπεδα φζν θαη ηηο μέλεο.  
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2.3 ΣΡΑΠΔΕΔ ΣΗ ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ 

 

Ζ είζνδνο μέλσλ ηξαπεδψλ δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο ζηηο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο (CEEC 

– Central and Eastern European Countries). Πξψηα απφ φια ε εηζξνή μέλσλ 

θεθαιαίσλ κείσζε ηα δεκνζηνλνκηθά θφζηε ηεο αλαδηάξζξσζεο αιιά θαη ηα 

εζηθά δηιήκκαηα γηα νηθνλνκηθή δηάζσζε ησλ ππφ θαηάξξεπζε ηξαπεδψλ. 

Δπηπιένλ, ε είζνδνο μέλσλ ηξαπεδψλ επεξέαζε ζεηηθά ηελ πθηζηάκελε 

ηερλνγλσζία  θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα ησλ ηξαπεδψλ βειηηψλνληαο έκκεζα 

κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Σέινο, ε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ήηαλ έλα αθφκα πιενλέθηεκα, θαζψο νη εγρψξηεο 

ηξάπεδεο πεξηφξηζαλ ηα κεγάια ιεηηνπξγηθά θφζηε θαη αλαπηχρζεθαλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά. Σν κεγαιχηεξν φκσο πιενλέθηεκα ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη ε έιιεηςε επαηζζεζίαο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηηο εγρψξηεο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη επνκέλσο ε δπλαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε 

πξφζβαζε ζηηο δηεζλήο αγνξέο. Γελ είλαη άιισζηε ιίγεο νη θνξέο φπνπ νη 

κεηξηθέο ηξάπεδεο κεηαηξέπνληαη ζε δαλεηζηέο (κε αχμεζε κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ) φηαλ νη ζπγαηξηθέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί ε Βειγηθή ηξάπεδα KBC, ε 

νπνία πξνέβε ζε αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο Kredyt 

Bank (Πνισλία) θαη K & H (Οπγγαξία) φηαλ απηέο βξέζεθαλ ζε δεηλή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απφ ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ ηνπο. Οη ζχγρξνλεο ζηξαηεγηθέο σζηφζν, απνδεηθλχνπλ φηη κπνξεί 

λα ηζρχζεη θαη ην αληίζεην. Σπρφλ πξνβιήκαηα ηεο κεηξηθήο θαη θπξίσο 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε θιείζηκν αξθεηέο απφ 

ηηο ζπγαηξηθέο πνπ βξίζθνληαη ζε δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο. Γελ είλαη ιίγεο 

θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ νη managers νδεγνχληαη ζε αθχξσζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο πιάλσλ πξνο κία ρψξα θαζψο ε επέλδπζε ησλ ίδησλ 

θεθαιαίσλ ζε άιιε ζπγαηξηθή κπνξεί λα απνδεηρηεί πεξηζζφηεξν θεξδνθφξα. 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία εξεπλά ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ 

Σξαπεδψλ ζπιιέγνληαο ζηνηρεία απφ κηα επξεία γθάκα ηξαπεδψλ κε επηινγή 

απφ ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (CEEC – θπξίσο 

Βνπιγαξία Σζερία, Δζζνλία, Οπγγαξία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Πνισλία, 
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Ρνπκαλία, ινβαθία, ινβελία, Κξναηία, Αιβαλία, Βνζλία – Δξδεγνβίλε, 

ΠΓΓΜ θαη εξβία – Μαπξνβνχλην). Θα πξέπεη εδψ λα αλαθεξζεί, ν 

ελλνηνινγηθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε 

κηα λέα αγνξά κε ηελ εμαγνξά πθηζηάκελεο ηξάπεδαο θαη εθείλσλ πνπ 

ηδξχνπλ έλα λέν πηζησηηθφ ίδξπκα απφ κεδεληθή βάζε. Ο δηαρσξηζκφο είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαζψο ε θάζε ηξάπεδα εθαξκφδεη θαη δηαθνξεηηθή 

ζηξαηεγηθή. 

Ζ παξνπζία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζε κηα εγρψξηα αγνξά πήξε δηάθνξεο 

κνξθέο κε θπξηφηεξεο ηελ δεκηνπξγία εθηελψλ δηθηχσλ θαηαζηεκάησλ αιιά 

θαη ηελ ίδξπζε αλεμάξηεησλ γξαθείσλ.  Ζ κειέηε (ησλ Cerutti, Dell’ Ariccia, 

Peria 2007) απέδεημε φηη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ επηθξαηεί ζηελ εγρψξηα 

αγνξά αζθεί έληνλε επηξξνή ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ. Ζ 

θνξνινγία αζθεί επίζεο ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ελψ νη δηαθνξεηηθέο 

νξγαλσηηθέο δνκέο ζπρλά ζπλδένληαη κε δηαθνξεηηθά επίπεδα δηείζδπζεο 

ζηελ εγρψξηα αγνξά.  Σα ππνθαηαζηήκαηα είλαη πην ζπλεζηζκέλα φηαλ ν 

φγθνο ησλ εξγαζηψλ είλαη πην πεξηνξηζκέλνο ελψ νη μέλεο ηξάπεδεο 

αθνινπζνχλ ζπλήζσο ηελ δνκή πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ ρψξα πνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλε ε κεηξηθή εηαηξεία.  

 

ηελ ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα εμεηάζνπκε ηελ θεξδνθνξία ησλ 

εγρψξησλ θαη μέλσλ ηξαπεδψλ (κε ηηο δχν ππνθαηεγνξίεο πνπ αλαιχζεθαλ 

παξαπάλσ) ζπγθξίλνληαο ηελ απφδνζε επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε 

αξθεηέο κεηαβιεηέο κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο είλαη νη εμήο :  

 Δηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ηξάπεδαο (ηδηνθηεζία, χςνο 

ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ, θεθαιαηνπνίεζε, ηηκή κεηνρήο), 

 Μαθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο πνπ εηζέξρεηαη ε μέλε 

ηξάπεδα (ΑΔΠ, δείθηεο πιεζσξηζκνχ, πξαγκαηηθέο ηηκέο ηεο αγνξάο), 

 Γείθηεο αλάπηπμεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θιάδνπ γηα ηελ άλσ ρψξα, 

 Γείθηεο απφδνζεο ησλ ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ (ROA, θεθαιαηνπνίεζε 

θα.) θαη 

 Μαθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηελ ρψξα πνπ βξίζθεηαη ε κεηξηθή 

εηαηξεία. 
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Έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηφδνπ κεηάβαζεο ησλ ρσξψλ ηεο 

Κεληξηθήο & Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζηελ ειεχζεξε νηθνλνκία ήηαλ ε είζνδνο 

ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηα ηνπηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα. Πξάγκαηη, ε 

άλνδνο ηνπ πνζνζηνχ ειέγρνπ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ μέλεο 

ηξάπεδεο ήηαλ έληνλε, θαζψο απφ 8% ην 1995 έθζαζε ην 50% ην 2002. Ζ 

πεξίνδνο κεηάβαζεο απηψλ ησλ ρσξψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιεο 

κεηαβνιέο ηφζν ζε ζεζκηθφ πεξηβάιινλ φζν θαη ζηελ επζηάζεηα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο. Οη πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο ρψξεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, έρνπλ εθαξκφζεη απφ ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 πνιηηηθή ρξεκαηννηθνλνκηθήο απειεπζέξσζεο, 

επηηξέπνληαο ζε μέλεο ηξάπεδεο λα ηδξχζνπλ ππνθαηαζηήκαηα αιιά θαη 

πνιηηηθή ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο νδήγεζε ζηελ 

εμαγνξά ηξαπεδψλ απφ άιιεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Άιισζηε, αθφκα θαη ζήκεξα 

γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο έρνπλ δηακνξθψζεη ην εγρψξην 

ζεζκηθφ θαη επνπηηθφ πιαίζην κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επλνεί ηελ είζνδν ησλ 

μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ ρψξα. 

 

Πνιινί είλαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν θαη ηνλ ρξφλν 

εηζφδνπ κηαο μέλεο ηξάπεδαο ζε αλαδπφκελε αγνξά. Αξρηθά, νη ελ ιφγσ 

ρψξεο πξνζθέξνπλ επθαηξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ θεξδψλ 

θαζψο δελ ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο ελψ παξάιιεια πθίζηαληαη 

πςειφηεξα πεξηζψξηα επηηνθίνπ. εκαληηθφο παξάγνληαο κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί - κέρξη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ - θαη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο ζα εληάζζνληαλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, θάηη πνπ 

ζα βειηίσλε ηελ καθξννηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε (ε θξίζε πνπ πιήηηεη απηή 

ηελ ζηηγκή ηελ Δπξσδψλε ζηακάηεζε πξνζσξηλά θάζε ζρέδην γηα λέα έληαμε). 

Σξίηνλ, ε δηείζδπζε ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ είζνδν πνιιψλ επηρεηξήζεσλ απφ δηάθνξνπο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ρακειή θνξνινγία. Σέινο, ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα κε πνιπεζληθή παξνπζία ζεσξνχληαη πην ηθαλά απφ 

άπνςε ηερλνγλσζίαο θαη αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ λα αλαδηαξζξψζνπλ ηηο 

ζρεηηθά αλαπνηειεζκαηηθέο εγρψξηεο ηξάπεδεο.  
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Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε δχν βαζηθά εξσηήκαηα : ε 

είζνδνο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ θαζηζηά άξαγε θαη ηηο ππφινηπεο εγρψξηεο 

ηξάπεδεο πην απνηειεζκαηηθέο; πκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε εχξσζησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή ελδηαθέξνληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αχμεζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηνπο θεξδνθνξίαο; Ζ ηαρεία άλνδνο ηνπ βαζκνχ ειέγρνπ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ μέλεο ηξάπεδεο αιιά θαη ε δηεζλήο νηθνλνκηθή 

βηβιηνγξαθία θαίλνληαη λα απαληνχλ ζηα άλσ εξσηήκαηα κάιινλ ζεηηθά, αλ 

θαη δελ είλαη θαη ιίγα ηα αληίζεηα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ θαηά 

θαηξνχο εκθαληζηεί. Με ηελ εκπεηξηθή κειέηε πνπ ζα αλαιπζεί ζε επφκελε 

ελφηεηα, γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζχγθξηζεο θφζηνπο – νθέινπο απφ ηελ 

παξνπζία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηηο ηνπηθέο αγνξέο. 
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2.4 ΛΟΓΟΗ ΔΗΡΟΖ ΞΔΝΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ Δ ΔΓΥΩΡΗΔ ΑΓΟΡΔ 

 

Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηηο ηξάπεδεο ζηελ απφθαζε γηα είζνδν ζε λέεο αγνξέο 

– κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ- είλαη αξθεηνί θαη δηαθξίλνληαη αλάινγα 

κε ηελ ρξνληθή ηνπο ππφζηαζε ζε βξαρππξφζεζκνπο, κεζνπξφζεζκνπο θαη 

καθξνπξφζεζκνπο. 

ε βξαρππξφζεζκν επίπεδν ηα θίλεηξα ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ είλαη ηα 

αθφινπζα : 

 Αχμεζε ησλ θεξδψλ αλά κεηνρή, θαζψο ε αλάπηπμε κηαο ηξάπεδαο ζε 

έλα λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δεκηνπξγεί λέεο πξνζδνθίεο ζηνπο 

κεηφρνπο γηα δεκηνπξγία ππεξαμίαο, 

 Αχμεζε ησλ ζπλεξγηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ελδερφκελε 

επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ, θαιχηεξε νηθνλνκηθή δηάξζξσζε θαη 

αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο, 

 Γεκηνπξγία θνξνινγηθψλ νθειψλ ιφγσ αιιαγήο θνξνιφγεζεο επί 

ησλ θεξδψλ ηεο ηξάπεδαο 

ε κεζνπξφζεζκν επίπεδν εζηηάδνπκε θπξίσο ζηα εμήο : 

 Αχμεζε ηεο δαλεηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο ηξάπεδαο, θαζψο ζηνλ 

ελνπνηεκέλν ηζνινγηζκφ απμάλνληαη ηα Ίδηα Κεθάιαηα θαη ζπλεπψο ην 

ξίζθν ησλ κεηφρσλ γηα ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν, 

 Βειηίσζε  ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ην λέν ζρήκα 

θαη επίηεπμε κεγαιχηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Σέινο ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε ηα εμήο : 

 Δθκεηάιιεπζε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ηξάπεδαο. Αχμεζε ηεο παξαγσγήο / ππεξεζηψλ νδεγεί 

ζε κηθξφηεξε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη επνκέλσο βειηίσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο, 

 Δθκεηάιιεπζε νηθνλνκηψλ θάζκαηνο πνπ απνξξένπλ απφ ην γεγνλφο 

φηη νηηδήπνηε ε ηξάπεδα ρξεζηκνπνηνχζε πξηλ ηελ επέθηαζε ηεο ζε κηα 

λέα αγνξά, ηψξα απηφ ελνπνηείηαη θαη ζην λέν φκηιν πνπ ζα πξνθχςεη, 

 Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο ηεο εηζεξρφκελεο ηξάπεδαο, νδεγεί ζε αχμεζε 

ηεο δχλακήο ηεο, παξέρνληαο πιενλεθηήκαηα αζθάιεηαο θαη ππεξνρήο 
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έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ.  

 Γπλακηθή επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο, γεγνλφο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί 

πιήξσο ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ρσξψλ ηεο Κεληξηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο 

φπνπ νη πνιπεζληθέο ηξάπεδεο αλαπηχρζεθαλ πνιχ ζχληνκα θαη ζε 

κεγάιε έθηαζε., 

 Γηαζπνξά ηνπ θηλδχλνπ θαζψο νη ηξάπεδεο εληζρχνπλ θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζε λέεο 

αγνξέο ελψ παξάιιεια απνθεχγνπλ ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ ζηελ 

ρψξα ηελ νπνία αξρηθψο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο, 

 Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο πθηζηάκελεο θεξδνθνξίαο θαζψο 

παξνπζηάδνληαη λέα θίλεηξα απφ ηελ είζνδν ζε λέεο αγνξέο. 
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3. ΓΗΔΘΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

3.1 ΤΠΔΡ & ΚΑΣΑ ΣΖ ΓΗΔΗΓΤΖ ΞΔΝΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ  

Ζ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία (Καπφπνπινο θαη Λαδαξέηνπ 2007) δηεξεπλά 

πνιινχο δηαχινπο κέζσ ησλ νπνίσλ ε παξνπζία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ (ζε 

ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο) ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ζεηηθά ή αξλεηηθά ηε 

ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Τπάξρνπλ αξθεηά βαζηθά επηρεηξήκαηα ππέξ ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ηνκέσλ ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ ζε μέλα πνιπεζληθά ζρήκαηα.  

Πξψηνλ, ε παξνπζία μέλσλ ηξαπεδψλ δηεπθνιχλεη ηηο εηζξνέο θεθαιαίσλ – ηα 

νπνία ρξεκαηνδνηνχλ εγρψξηα επελδπηηθά ζρέδηα – θαη επίζεο νδεγνχλ ζε 

αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ θαη ησλ πξνζθεξφκελσλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. 

Γεχηεξνλ,  νη μέλεο ηξάπεδεο -  ζηα πιαίζηα ηνπ αληαγσληζκνχ – σζνχλ ηηο 

εγρψξηεο λα κεηψζνπλ ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο θφζηνο θαη λα απμήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Ο αληαγσληζκφο απηφο, νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο, ηεο ηηκνιφγεζεο θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ . Σξίηνλ,  φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε παξνπζία μέλσλ ηξαπεδψλ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιιά ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνγλσζίαο. Δηζάγνληαο λέα 

ηξαπεδηθή ηερλνινγία, νη μέλεο ηξάπεδεο ππνρξεψλνπλ ηηο εγρψξηεο λα 

πηνζεηήζνπλ παξφκνηα αληαγσληζηηθά εξγαιεία ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ην 

πθηζηάκελν κεξίδην αγνξάο. πλήζσο, νη μέλεο ηξάπεδεο εηζάγνπλ απφ ηελ 

κεηξηθή εηαηξεία ζπζηήκαηα ειέγρνπ κε πςειήο πνηφηεηαο ινγηζκηθφ θαη 

επνκέλσο ζπκβάιιεη έηζη ζηελ θαζηέξσζε απνηειεζκαηηθφηεξσλ κεζφδσλ 

ειέγρνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Σέηαξηνλ, ε παξνπζία ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ βειηηψλεη αηζζεηά ηελ πνηφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ, θαζψο 

πξνζιακβάλνληαη ζηειέρε πςειψλ πξνζφλησλ θαη δεμηνηήησλ ηα νπνία κε ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη εκπεηξίεο πνπ δηαζέηνπλ σζνχλ φρη κφλν ηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα αιιά θαη ην ζχλνιν ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο 

γεληθφηεξα. Γελ είλαη ιίγνη  ηέινο, εθείλνη νη νπνίνη ηζρπξίδνληαη φηη ε έιεπζε 

ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ θαη ησλ λέσλ ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ ζπκβάιιεη ζηελ 

απεμάξηεζε ηνπ εγρψξηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε.  
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρνπλ θαη αξθεηέο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ 

αλάπηπμε ησλ μέλσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ πην ζπλεζηζκέλε θξηηηθή είλαη 

φηη ε έιεπζε μέλσλ ηξαπεδψλ εληείλεη ηνλ εγρψξην αληαγσληζκφ, δεκηνπξγεί 

έληνλεο πηέζεηο – ίζσο θαη πξνβιήκαηα θεξεγγπφηεηαο – ζηηο εγρψξηεο 

ηξάπεδεο θαη θηλδχλνπο απνζηαζεξνπνίεζεο ζε φιε ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα.  

Μηα δεχηεξε αλεζπρία έγθεηηαη ζην γεγνλφο ηε αζηάζεηαο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ νη μέλεο ηξάπεδεο ζε πεξηφδνπο θξίζεο, ηφζν ζηελ ρψξα 

ππνδνρήο φζν θαη ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο, αλ επηρεηξήζνπλ λα κεηψζνπλ ηελ 

παξνπζία ηνπο ξεπζηνπνηψληαο ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο ζε θάπνηεο ηξάπεδεο. 

Σέινο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζε εγρψξηα ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα, απνδπλακψλεη αξθεηέο θνξέο ηηο ηνπηθέο επνπηηθέο αξρέο, θαζψο 

ην εγρψξην ζεζκηθφ πιαίζην δελ είλαη ζπλήζσο πιήξσο αλεπηπγκέλν.  

Έσο ηψξα έρνπλ δεκνζηεπζεί πνιιέο εξγαζίεο πνπ εξεπλνχλ εκπεηξηθά ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο παξνπζίαο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζε εγρψξηα ηξαπεδηθά 

ζπζηήκαηα. Κνηλφ εχξεκα φισλ απηψλ είλαη φηη ε παξνπζία ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο αχμεζεο 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Γίλεηαη σζηφζν θαη αλαθνξά γηα αχμεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

εγρψξησλ ηξαπεδψλ κε ηελ έιεπζε ησλ μέλσλ πνιπεζληθψλ. Όπσο φκσο 

απνδεηθλχνπλ νη Hermes & Lensink ην 2004, ην θφζηνο απηφ εμαξηάηαη θαηά 

πνιχ απφ ην επίπεδν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. Βξαρπρξφληα, ην θφζηνο αλέξρεηαη ιφγσ δαπαλψλ επέλδπζεο ζε 

ππνδνκέο θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γεγνλφο πνπ καθξνρξφληα αιιάδεη 

θαζψο νη αλσηέξσ δαπάλεο νδεγνχλ ζε κείσζε θφζηνπο θαη πςειφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ παξνπζία ηέινο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ, επηδξά ζεηηθά 

θαη ζηελ ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο νη ηπρφλ 

ηνπηθέο ηξαπεδηθέο θξίζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ εμνπδεηεξψλνληαη 

επθνιφηεξα.  
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3.2 ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΥΩΡΩΝ 

ηελ ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ρσξψλ ηνπ CEEC πνπ αλαθέξζεθε πην 

πάλσ θαη ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ησλ ρσξψλ απηψλ.  

ηελ βηβιηνγξαθία ρξεζηκνπνηνχληαη ηξεηο δείθηεο νη νπνίνη κεηξνχλ ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε κεηαμχ ρσξψλ. Ο πξψηνο δείθηεο είλαη χλνιν 

ελεξγεηηθνχ ηξαπεδψλ/ΑΔΠ ηεο εμεηαδφκελεο ρψξαο θαη πξνζθέξεη ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε 

κε ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηεο ρψξαο. Ο δείθηεο απηφο εκθαλίδεη ζηαζεξή 

αλνδηθή πνξεία απφ ην 1999 θαη κεηά, κε ηηο ρψξεο ηνπ CEEC σζηφζν λα 

ππνιείπνληαη αξθεηά ηνπ ελ ιφγσ δείθηε – μερσξίδνπλ ειαθξψο ε Βνπιγαξία 

θαη ε Ρνπκαλία, νη νπνίεο άιισζηε εληάρζεθαλ θαη πην πξφζθαηα ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. Ο δεχηεξνο δείθηεο, αλαθέξεηαη ζην επίπεδν ησλ 

παξερφκελσλ πηζηψζεσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

εθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ θαη εθθξάδεη ηελ δηνρέηεπζε δαλεηαθψλ 

θεθαιαίσλ πξνο ηνπο επελδπηέο. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη νη ρνξεγήζεηο 

πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

αλνκνηνκνξθία κε κφλε ηελ Κξναηία λα πιεζηάδεη ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ 

ηεο Δπξσδψλεο. Κνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε φιεο ηηο 

ρψξεο νη πηζηψζεηο πξνο ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα παξνπζηάδνπλ αλνδηθή ηάζε, ελψ 

απηέο πξνο ηνλ δεκφζην θαζνδηθή. Σν γεγνλφο απηφ εμεγείηαη δηφηη ηελ 

πεξίνδν 1993-2004 επηηαρχλζεθε ν ξπζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη ηδηψηεο 

επελδπηέο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα βξνπλ λέα θεθάιαηα - θαη ιφγσ ηεο 

ξερήο ηνπηθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο – ζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο 

ηξάπεδεο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα επελδπηηθά 

ζρέδηά ηνπο. Ο ηξίηνο δείθηεο εθθξάδεη ηελ ηξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε/θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα. Ζ νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία (King & Levine 2000, Khan & 

Senhadji 2000) αλαθέξεη φηη ν φγθνο ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ απμάλεηαη 

θαζψο απμάλεηαη ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. Γειαδή ρψξεο κε πςειφηεξν 

θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα φπσο ε Κξναηία θαη ε Βνπιγαξία δηαζέηνπλ πην 

αλεπηπγκέλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ φηη ε Αιβαλία θαη ε ΠΓΓΜ. Δλ 

θαηαθιείδη, κε βάζε ηνπο ηξεηο αλσηέξσ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο 
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νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε Κξναηία, Βνπιγαξία θαη Βνζλία-

Δξδεγνβίλε δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλνπο ηξαπεδηθνχο ηνκείο, ελψ ε 

Αιβαλία, ε εξβία θαη ε Ρνπκαλία ηνπο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλνπο. Μφλν ζηελ 

ΠΓΓΜ ν βαζκφο ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο είλαη ζρεηηθά ρακειφο. Σν 

ζχλνιν φκσο απηψλ ησλ ρσξψλ θαηαβάιεη καθξνρξφληα πξνζπάζεηα ψζηε 

λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ πγηή ηξαπεδηθφ ηνκέα.   

Ζ είζνδνο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο μεθηλά απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, κε ηελ παξνπζία ηνπο λα είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή, 

γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξηδφηαλ ηφζν ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο φζν 

θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ πνπ δηέζεηαλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. 

ην ηέινο ηνπ 2004, μέλα επελδπηηθά ζρήκαηα είραλ απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ζε 

αξθεηέο ηξάπεδεο ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ Δπξψπεο, κε ηα πνζνζηά απηά λα 

παξνπζηάδνπλ πεξαηηέξσ αχμεζε ηα επφκελα ρξφληα. Αμηνζεκείσην σζηφζν, 

δελ είλαη κφλν ην γεγνλφο ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ 

έλαληη ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ αιιά νη δηαθνξέο ησλ ρσξψλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλσηέξσ εμέιημε. Ο αξηζκφο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ απμήζεθε 

πνιχ πην γξήγνξα ζε νξηζκέλεο ρψξεο (Βνπιγαξία, Κξναηία, Ρνπκαλία, 

Αιβαλία) έλαληη κε άιιεο, ελψ παξάιιεια ε ζπκκεηνρή ησλ θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ έρεη ζπξξηθλσζεί ζην ειάρηζην. Έλα άιιν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ 

απηψλ ησλ ρσξψλ είλαη φηη ε είζνδνο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ επέθεξε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα κε ηνλ αληαγσληζκφ λα 

γίλεηαη ηδηαίηεξα έληνλνο, κε απνηέιεζκα λα πξνζθέξεηαη κηα επξεία πνηθηιία 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα φισλ απηψλ ησλ ρσξψλ εληζρχζεθε θαη ν βαζκφο ηεο 

ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο έρεη αλέιζεη ζεκαληηθά. ηελ Βνζλία – 

Δξδεγνβίλε ε ζπγθέληξσζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο κέζσ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

εμαγνξψλ ζπλερίδεηαη κε ηαρχ ξπζκφ, κε παξαπάλσ απφ ηηο κηζέο ηξάπεδεο 

λα είλαη μέλεο θαη πεξίπνπ ηα 2/3 ηνπ κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ λα αλήθνπλ 

ζε μέλν κέηνρν.  ηελ Αιβαλία νη 14 απφ ηηο ζπλνιηθά 16 ηξάπεδεο είλαη μέλεο, 

ελψ κφλν ζηελ ΠΓΓΜ ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κηθξφ βαζκφ ηξαπεδηθήο δηακεζνιάβεζεο. ηελ εξβία, ε δηαδηθαζία 

ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο έρεη πξνρσξήζεη πνιχ κε ηελ πψιεζε πνιιψλ 
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θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ζε μέλνπο επελδπηέο, κε ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα σζηφζν 

λα ραξαθηεξίδεηαη αθφκα απφ κεγάιν αξηζκφ κηθξψλ ηξαπεδψλ.  
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3.3 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΚΔΝΣΡΗΚΖ & ΝΑ 

ΔΤΡΩΠΖ  

Μειεηψληαο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ησλ ρσξψλ ηνπ CEEC, παξαηεξνχκε φηη 

ππάξρεη κηα γεσγξαθηθή εμεηδίθεπζε απφ νξηζκέλα μέλα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

Οη κεγάιεο θαλδηλαβηθέο ηξάπεδεο (Swedbank, Skandinavska Ennskilda) 

κνλνπσινχλ ηηο ηξαπεδηθέο αγνξέο ησλ βαιηηθψλ ρσξψλ ελψ νη ειιεληθέο 

(Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, Σξάπεδα Πεηξαηψο, Alpha Bank, Δκπνξηθή 

Σξάπεδα) επεθηείλνληαη απνθιεηζηηθά ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο. Σελ ίδηα ζηηγκή, 

νη Απζηξηαθέο (Erste Bank, HVB Group, Raiffeisen) ειέγρνπλ κεγάια κεξίδηα 

ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ απφ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ CEEC – εθηφο ησλ 

βαιηηθψλ ρσξψλ. Ζ Mian ζε κειέηε ηεο ην 2005 δηαπίζησζε φηη νη 

γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο επηδησθφκελεο 

ζπγρσλεχζεηο θαζψο πνιιέο θνξέο απνηεινχλ απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα 

είζνδν ζε μέλε ηξαπεδηθή αγνξά ελψ παξάιιεια απμάλνληαη θαη ηα θφζηε 

ζπλαιιαγψλ. Γελ απνηειεί ινηπφλ έθπιεμε ην γεγνλφο φηη πνιπεζληθέο 

ηξάπεδεο εηζέξρνληαη ζε ρψξεο κε πην εμνηθεησκέλν πνιηηηζκφ, ήζε, έζηκα 

αιιά θαη γεληθφηεξα νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ πεξηβάιινλ. 

Οσγγαρία :  

Ζ πξψηε ρψξα ζηηο ρψξεο ηνπ CEEC πνπ πξνζθάιεζε μέλνπο ζηξαηεγηθνχο 

επελδπηέο ήηαλ ε Οπγγαξία. Μέρξη ην 1994 νη μέλνη επελδπηέο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλνη ζε κεηνρέο κεηνςεθίαο ζηηο νπγγξηθέο ηξάπεδεο. Σν νπγγξηθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, φκσο, έπαζρε απφ πεξηνξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

θαη ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ επαλεηιεκκέλεο 

θεθαιαηνπνηήζεηο ηξαπεδψλ κεηαμχ 1993-1994. Γηα ηε βειηίσζε ηεο εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ δπζβάζηαρηνπ θνξνινγηθνχ θφζηνπο 

επηηεχρζεθε ζπλαίλεζε ην 1994 γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ζε 

ζηξαηεγηθνχο μέλνπο επελδπηέο. Ζ δηαδηθαζία είρε νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο 

ηνπ 1997, φηαλ φιεο νη κεγάιεο ηξάπεδεο ειέγρνληαλ πιένλ απφ μέλνπο 

επελδπηέο. Ζ κφλε εμαίξεζε ήηαλ ε OTP, ε κεγαιχηεξε νπγγξηθή ηξάπεδα 

θαηαζέζεσλ πνπ ηδησηηθνπνηήζεθε κεηά απφ δεκφζηα πξνζθνξά ζην 

ρξεκαηηζηήξην κέζσ ζεζκηθψλ  επελδπηψλ. 
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Βαληικές τώρες : 

Αλ θαη νη Βαιηηθέο ρψξεο πξνζθάιεζαλ άκεζα ηνπο μέλνπο επελδπηέο, ελ 

ηνχηνηο νη μέλεο ηξάπεδεο εκθαλίζηεθαλ ζηελ εγρψξηα αγνξά κεηά ηελ ξσζηθή 

θξίζε ηνπ 1998. Οη ηξάπεδεο ζε απηή ηελ πεξηνρή είραλ κεγάιε έθζεζε ζηελ 

ξσζηθή αγνξά θαη επνκέλσο αληηκεηψπηδαλ αξθεηέο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο 

ιφγσ ηεο θξίζεο. Γηα παξάδεηγκα, ην 10% ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηξαπεδψλ ηεο Λεηνλίαο ήηαλ εθηεζεηκέλα ζηελ ξσζηθή αγνξά, κε ην 1/3 απηήο 

ηεο έθζεζεο λα αθνξά νκφινγα ηεο ξσζηθήο ηξάπεδαο GKO. αλ 

απνηέιεζκα, ε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ κεησλφηαλ ζεκαληηθά, ε 

δηαηξαπεδηθή αγνξά ιεηηνπξγνχζε αλαπνηειεζκαηηθά ελψ κεγάιν κέξνο ησλ 

θαηαζέζεσλ νδεγνχληαλ ζε άιιεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. Οη ηξάπεδεο ηεο 

Δζζνλίαο θαη ηεο Ληζνπαλίαο ήηαλ ιηγφηεξν εθηεζεηκέλεο ζηελ ξσζηθή αγνξά 

αιιά ε θεξδνθνξία ηνπο επεξεάζηεθε, κε ηελ ζπλερηδφκελε θξίζε λα νδεγεί 

ζηελ ελνπνίεζε ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη ησλ 

ηειεπηαίσλ θξαηηθψλ ηξαπεδψλ. Με ηηο ελέξγεηεο απηέο θαη κεηά ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο, νη μέλεο ηξάπεδεο επσθειήζεθαλ θαη 

απέθηεζαλ ζεκαληηθά κεξίδηα ηεο ηνπηθήο αγνξάο.  

Βαλκανικές τώρες : 

Ζ Βνπιγαξία θαη ε Ρνπκαλία ήηαλ πάληα απξφζπκεο λα ηδησηηθνπνηήζνπλ ηηο 

ηξάπεδεο ηνπο θαη λα επηηξέςνπλ ηελ ζπκκεηνρή πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη 

κφλν ε ηξαπεδηθή  θξίζε  ηηο έθαλε λα αλαζεσξήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο θαη ζηηο 2 ρψξεο (1996-1997 

γηα Βνπιγαξία & 1998-1999 γηα Ρνπκαλία) ήηαλ ε απνηειεζκαηηθή λνκνζεζία, 

ε έιιεηςε πεξηνξηζκψλ ζηνπο ηξαπεδηθνχο πξνυπνινγηζκνχο θαη ε παξνρή 

απεξηφξηζηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηηο αληίζηνηρεο Κεληξηθέο ηξάπεδεο.  ηελ 

Βνπιγαξία, ν αλεμέιεγθηνο δαλεηζκφο θαη ε κεηέπεηηα παξνρή ξεπζηφηεηαο 

απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα νδήγεζε ζε λνκηζκαηηθή θαη ηξαπεδηθή θξίζε κε 

απνηέιεζκα ην 1996 ην 75% ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ λα ζεσξνχληαη κε 

εμππεξεηνχκελα θαη νη βνπιγαξηθέο αξρέο λα παξαρσξνχλ κεξίδηα ησλ 

θξαηηθψλ ηξαπεδψλ ζε μέλνπο επελδπηέο. ηελ Ρνπκαλία ε θξίζε μέζπαζε κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θαζψο νη ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχζαλ 

αλαπνηειεζκαηηθνχο θξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ην 1998, παξά ηηο 
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δαπαλεξέο απμήζεηο κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ πνιιέο κεγάιεο ηξάπεδεο 

θαηέξξεπζαλ θαη νδεγήζεθαλ ζηελ ηδησηηθνπνίεζε.  

Πολωνία : 

Ζ Πνισλία – ζε αληίζεζε κε άιιεο ρψξεο – δελ επηβαξχλζεθε κε κεγάια 

δεκνζηνλνκηθά θφζηε γηα λα ππνζηεξίμεη ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ίζσο απηφ 

λα απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ ιφγν ηεο ηζρπξήο πνιηηηθήο αληίζεζεο γηα ηελ 

είζνδν μέλσλ επελδπηψλ. Αλ θαη ε ηδησηηθνπνίεζε μεθίλεζε απφ ην 1993, ελ 

ηνχηνηο νη μέλνη επελδπηέο πεξηνξίδνληαλ ζε κεηνςεθία κεηνρψλ θαη κε ηελ 

πξνυπφζεζε ηεο αλαδηάξζξσζεο κηαο νηθνλνκηθά πξνβιεκαηηθήο ηξάπεδαο. 

Μφιηο ην 1998 ζηακάηεζαλ νη πεξηνξηζκνί γηα ηελ είζνδν ησλ μέλσλ 

επελδπηψλ κεηά ηελ ςήθηζε λέσλ λφκσλ πνπ ελαξκνλίζηεθαλ κε ηηο νδεγίεο 

ηε Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μάιηζηα νη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα απμήζνπλ ηα θξαηηθά έζνδα, έζεζαλ ζαλ φξν γηα ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ησλ ηξαπεδψλ ηελ κεγάιε αχμεζε ησλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ, φπνπ κφλν 

μέλεο εηαηξείεο ζα κπνξνχζαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ θαηαβνιή ηέηνησλ 

ππέξνγθσλ πνζψλ.  

Τζετία : 

Ζ καδηθή ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα νδήγεζε ζε κηα κεγάιε 

απνηπρία ηελ Σζερηθή Γεκνθξαηία ε νπνία ππέθεξε ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηξαπεδηθή αλαδηάξζξσζε 

θαη έθηαζε ην 25,4% ηνπ ΑΔΠ – ην κεγαιχηεξν αλάκεζα ζηηο ρψξεο ηνπ 

CEEC. Με ηελ πξψηε κεγάιε ηδησηηθνπνίεζε λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

πψιεζε ηεο Ηnvestinca a Postonva Banka ζηελ Ηαπσληθή Nomura θαη ηηο 

Erste Bank θαη Societe Generale λα εμαγνξάδνπλ αξθεηέο κεγάιεο ηξάπεδεο, 

κεηά ηελ απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο γηα πξνζηαζία ησλ δαλεηνιεπηψλ, ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ηξαπεδηθήο αγνξάο (85%) βξέζεθε ην 2003 ζηα ρέξηα 

μέλσλ επελδπηψλ.  

Σλοβακία : 

Μεηά απφ κηα παξαηεηακέλε πεξίνδν νηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ππεξθφξησζεο απφ κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 
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άξρηζε ην 1999 ηελ αλνηθνδφκεζή ηνπ κέζα απφ αλαθεθαιαηνπνηήζεηο θαη 

εμαγνξέο απφ μέλνπο επελδπηέο.  

Σλοβενία : 

Σν 2003, ην 32,5% ησλ ηξαπεδψλ ηεο ινβελίαο βξηζθφηαλ ζηα ρέξηα μέλσλ 

επελδπηψλ κε ηελ θπβέξλεζε λα επηκέλεη ζε κε πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζε θαη 

πεξηνξηζκφ ηνπ μέλνπ αληαγσληζκνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζηξαηεγηθή 

απηή απνδείρζεθε ζσζηή θαζψο απμήζεθε ε ηξαπεδηθή δηακεζνιάβεζε θαη 

δελ μέζπαζε ηξαπεδηθή θξίζε. Ωζηφζν, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ 

ηξαπεδψλ παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα θαη απηφ νδήγεζε ζε αιιαγή 

ζπκπεξηθνξάο έλαληη ηεο μέλεο ηδηνθηεζίαο ,κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 

πνιπεζληθψλ ηα επφκελα ρξφληα. 
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3.4 ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΔ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ & ΝΑ ΔΤΡΩΠΖ 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε έπιεμε ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη 

Αλαηνιηθήο Δπξψπεο αθξηβψο ηελ ζηηγκή πνπ παγησλφηαλ ε πξφνδνο πνπ 

είρε επηηεπρζεί κεηά ηελ έμνδν απφ ρξφληα πνιέκσλ, πνιηηηθή αζηάζεηα θαη 

επψδπλσλ πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο κεηαξξχζκηζεο. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ηεο πεξηνρήο ε πεξίνδνο 2003 – 2007 ήηαλ απφ ηηο πην εχξσζηεο γηα 

πάλσ απφ κηα δεθαεηία, κε ηελ εηήζηα αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ λα 

θπκαίλεηαη θαηά κέζν φξν ζην 6%. Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν, ε πεξηνρή δέρηεθε 

έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θχκα μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά 

ζηελ αλάπηπμή ηεο. Παξφιν πνπ νη νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ απηψλ δελ 

επιήγεζαλ απφ ην πξψην θχκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε κεησκέλε 

εηζξνή μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ πξνθάιεζαλ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ηεο 

θξίζεο ζηηο αξρέο ηνπ 2009. Ζ εμάπισζε ηεο θξίζεο αθνινχζεζε κηα 

πξνβιέςηκε πνξεία : ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο νδήγεζε ζε βξαδχηεξε 

αλάπηπμε, ε ρακειφηεξε δήηεζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζπξξίθλσζε ηηο 

εμαγσγέο, ελψ ε κεησκέλε παξαγσγή πεξηφξηζε ηα δεκφζηα έζνδα. Δπηπιένλ 

ηα πςειά επίπεδα ειιεηκκάησλ ησλ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ηξνθνδνηνχληαη απφ ηελ ηαρεία πηζησηηθή επέθηαζε επηδείλσζαλ ηελ έθζεζε 

ησλ νηθνλνκηψλ ζηελ θξίζε ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ.  

Σα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ θξαηψλ απηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ, αχμεζε ηεο αλεξγίαο, κείσζε ησλ επελδχζεσλ, πησηηθή βηνκεραληθή 

παξαγσγή θαη απμαλφκελα ειιείκκαηα ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Ωο κηθξέο 

αλνηθηέο νηθνλνκίεο – πάλσ απφ ην έλα πέκπην ηεο νηθνλνκηθήο παξαγσγήο 

θαη ηεο απαζρφιεζεο βαζίδεηαη ζηηο εμαγσγέο – νη ρψξεο απηέο ήηαλ ηδηαίηεξα 

επάισηεο ζηηο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο, θπξίσο ζηελ πηψζε ηεο 

παγθφζκηαο αλάπηπμεο θαη ηνπ εκπνξίνπ. Ζ δξακαηηθή πηψζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο είρε ηδηαίηεξα αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηηο εμαγσγέο 

θαη ηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο.  

Σα έζνδα απφ μέλεο επελδχζεηο είραλ δηαδξακαηίζεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ επηηεχρζεθε ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ πεξίνδν 

2003 – 2007, πνπ ζπλέβαιιαλ κεηαμχ άιισλ ζηα έξγα ππνδνκήο, ζηελ 
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δηαδηθαζία ηδησηηθνπνίεζεο, ηελ ηζνζθέιηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ρξένπο.   Καηά ζπλέπεηα ε απφηνκε κείσζε 

ησλ μέλσλ επελδχζεσλ είρε ζνβαξέο αξλεηηθέο νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πεξηνρή απηή (Βνζλία θαη Κξναηία κε κείσζε μέλσλ επελδχζεσλ θαηά 50%) 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο FIAT ζηελ εξβία : ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2008 ε FIAT είρε ππνγξάςεη ζπκθσλία θνηλήο επέλδπζεο χςνπο 1 δηο. 

Δπξψ ζην Βειηγξάδη, ε νπνία ραηξεηίζηεθε σο έλα έξγν νξφζεκν θαη ζα 

ζεκαηνδνηνχζε 5.000 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009, ε 

FIAT αλαθνίλσζε φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ελ ιφγσ  επέλδπζεο ζα έπξεπε 

λα αλαβιεζεί, επηθαινχκελε αλεζπρίεο γηα ηελ κειινληηθή θαηάζηαζε ηεο 

δηεζλνχο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.  

ηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο, νη μέλεο ηξάπεδεο θαη ηα κε 

ηξαπεδηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο), έρνπλ 

θαιχςεη θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηεο αγνξάο 

επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ θαη ηα δχν ηξίηα ησλ ζηεγαζηηθψλ. Οη ρψξεο 

εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνλ δαλεηζκφ ζε μέλν λφκηζκα, ν νπνίνο 

πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο πξνο ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο. Μ ην 

πάγσκα ησλ πηζηψζεσλ, νη εγρψξηεο ηξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο ζπλαληνχζαλ 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπο 

ρξένπο, νδεγψληαο ζε κείσζε ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ. Μπνξεί κελ ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηεο ΝΑ Δπξψπεο λα κελ είραλ ζπζζσξεχζεη ηα ηνμηθά 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ησλ αληίζηνηρσλ ηδξπκάησλ ηεο Γχζεο, σζηφζν πνιιέο 

απφ ηηο κεηξηθέο εηαηξείεο είραλ εθηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Καζψο ηα δπηηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κείσλαλ ηηο εξγαζίεο ηνπο ή αλέβαιαλ ηηο 

επελδχζεηο ηνπο, νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ απηψλ απνθιείνληαλ απφ ηηο 

πηζησηηθέο αγνξέο θαη δπζθνιεχνληαλ λα πξνζειθχζνπλ δάλεηα ζε μέλν 

λφκηζκα. Ζ θξίζε επεξέαζε ηέινο ηα ρξεκαηηζηήξηα ηεο πεξηνρήο, κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηνλ γεληθφ δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ 

Εάγθξεκπ λα ζεκεηψλεη εηήζηα πηψζε ηεο ηάμεο ηνπ 67% (2009) ελψ ν 

δείθηεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηνπ Βειηγξαδίνπ έραζε 75%. Λφγσ ηεο 

ζεκαληηθήο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ζηελ πεξηνρή νη πεξηζζφηεξεο 

δηαδηθαζίεο ηδησηηθνπνίεζεο αλεζηάιεζαλ.  
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3.5 ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ 

ΗΓΡΤΜΑΣΩΝ 

Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα ε θχξηα επηινγή ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ ε αλάπηπμε ηνπο 

κέζσ ηεο κεγέζπλζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. ήκεξα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα επηθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ αχμεζε 

ηεο θεξδνθνξίαο. Ζ εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

ηξαπεδηθή θεξδνθνξία έρεη αλαπηπρζεί ηδηαηηέξσο ζηελ ζχγρξνλε νηθνλνκηθή 

βηβιηνγξαθία θαη ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ηνπο ελδνγελείο θαη ηνπο 

εμσγελείο. Οη πξψηνη ζρεηίδνληαη κε απνθάζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ (θεθαιαηαθή δνκή, επίπεδν αλάιεςεο θηλδχλνπ, δείθηεο 

ξεπζηφηεηαο), ελψ νη δεχηεξνη ζρεηίδνληαη κε κεηαβνιέο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα νη εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο (κεηαβιεηφηεηα επηηνθίσλ, πιεζσξηζκφο). 

Ξεθηλψληαο απφ ηνπο ελδνγελείο παξάγνληεο πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη 

πνιιέο εξγαζίεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ.  Οη Marriot & 

Molynex (1993) απέδεημαλ φηη νη θξαηηθέο ηξάπεδεο είλαη ιηγφηεξν θεξδνθφξεο 

ζε ζρέζε κε ηηο ηδησηηθέο, θαζψο νη πξψηεο αξθεηέο θνξέο κπνξεί λα δίλνπλ 

έκθαζε ζε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηελ κεγηζηνπνηήζεη ησλ θεξδψλ. 

Τπάξρεη σζηφζν θαη ε αληίζεηε άπνςε (Abdula – 1994), ε νπνία ππνζηεξίδεη 

φηη νη θξαηηθέο ηξάπεδεο κπνξνχλ λα είλαη πην επέιηθηεο θαζψο έρνπλ 

κηθξφηεξε θεθαιαηαθή βάζε απφ ηηο ηδησηηθέο, αθνχ ε θπβέξλεζε δηαζθαιίδεη 

ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα θαη θεξεγγπφηεηά ηνπο. Κιαζηθφ παξάδεηγκα απηήο ηεο 

άπνςεο απνηεινχλ νη θξαηηθέο ηξάπεδεο ζηελ Γεξκαλία, φπνπ έρνπλ 

απνζαξξχλεη ηελ εθδήισζε θαηλφκελσλ αληαγσληζκνχ νδεγψληαο έηζη ζε 

κεησκέλα επίπεδα δεκηψλ απφ επηζθαιή δάλεηα θαη επνκέλσο ζε πςειφηεξε 

θεξδνθνξία. 

Σν κέγεζνο ηεο ηξάπεδαο κπνξεί επίζεο λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν, 

φπνπ παιηφηεξεο έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο ΖΠΑ (Short 1979, 

Clark 1988, Noulas 1990) δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο φρη 

κφλν ζε κεγάιεο ηξάπεδεο αιιά θαη ζε κηθξφηεξεο, θάηη πνπ πεηπραίλεηε 

θπξίσο κε ηελ ζσζηή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ο δείθηεο θεθαιαηαθήο 
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επάξθεηαο (capital ratio) ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηελ θεξδνθνξία θαζψο είλαη 

βαζηθφ κέγεζνο πνπ απεηθνλίδεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ λα αληινχλ 

θζελφηεξα θεθάιαηα (Berger 1995). Δπηπιένλ, ν δείθηεο ξεπζηφηεηαο 

(liquidity ratio),   κεηξά ηελ ηθαλφηεηα κηαο ηξάπεδαο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηεο, επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία κε ηελ 

βηβιηνγξαθία σζηφζν λα αλαθέξεη ηφζν ζεηηθή φζν θαη αξλεηηθή επίδξαζε 

(Molyneux & Thornton 1992, Abdula 1994). Έλαο ηειεπηαίνο παξάγνληαο 

πνπ επεξεάδεη ηελ ηξαπεδηθή θεξδνθνξία είλαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα απνπιεξσκήο 

ησλ ππνρξεψζεσλ. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ε πςειή έθζεζε 

ζε δάλεηα νδεγεί ζε κεησκέλε θεξδνθνξία θαζψο πξνθχπηνπλ 

ζπζζσξεπκέλεο δεκηέο απφ κεηέπεηηα επηζθαιή δάλεηα (Miller & Noulas 

1997).  

πλερίδνληαο κε ηνπο εμσγελείο παξάγνληεο, ζα μεθηλήζνπκε απφ ηε 

επίδξαζε ησλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο πνπ πξνθαινχλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο βηβιηνγξαθίαο ιφγσ ηεο ζπλερνχο κεηαβιεηφηεηάο 

ηνπο θαη ησλ ρακειψλ επηπέδσλ ζηελ ζεκεξηλή παγθφζκηα νηθνλνκία. Οη 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο (Burke 1989, Hancock 1985) θαηαιήγνπλ ζε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηηνθίσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο θαζψο κηα αχμεζε ησλ 

επηηνθίσλ ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο ρξήκαηνο είλαη πςειφ, ηα δηαζέζηκα 

θεθάιαηα ζπάληα θαη ελ ηέιεη ε ηξαπεδηθή θεξδνθνξία εληζρχεηαη θαζψο ηα 

θέξδε απφ ηα πςειά επηηφθηα επηθξαηνχλ έλαληη ησλ πςειψλ ηφθσλ ζηηο 

θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ.  

Ο πιεζσξηζκφο επεξεάδεη θαη απηφο κε ηελ ζεηξά ηνπ έκκεζα ηελ 

θεξδνθνξία, θαζψο απμάλεη ηα επίπεδα ηηκψλ θαη ζπλεπψο ηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ησλ ηξαπεδψλ, ηηο πξνβιέςεηο ελψ παξάιιεια κεηαβάιιεη ηα επηηφθηα 

θαη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Δθηφο φκσο απφ ηα επίπεδα ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, πνιχ πεξηζζφηεξν καο ελδηαθέξεη ε κεηαβιεηφηεηά ηνπ, 

θαζψο ελδερφκελε αιιαγή πξνθαιεί δπζθνιίεο ζηελ εθηίκεζε ησλ δαλεηαθψλ 

ραξηνθπιαθίσλ. Οη κεηαβνιέο ινηπφλ, ζην επίπεδν ησλ ηηκψλ, δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ηφζν ζηελ απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 

φζν θαη ζε απηψλ ηνπ παζεηηθνχ, κελ κπνξψληαο λα νδεγεζνχκε ζε αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θεξδνθνξία ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (Revell 1980).  
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3.6  ΘΔΩΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ επφκελε ελφηεηα απηήο ηεο εξγαζίαο θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαπηχμνπκε ζηνλ κέγηζην βαζκφ ην ζχλνιν ησλ 

ζεσξηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία αλά ηνλ θφζκν θαζψο 

αξθεηνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηηο ελφηεηεο πνπ αθνινπζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο. 

Οη ιφγνη χπαξμεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ απηέο 

απνθνκίδνπλ απνηππψλνληαη ζηηο εμήο ηέζζεξηο ζεσξίεο : 

 Θεσξία ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, 

 Θεσξία ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, 

 Θεσξία ηεο παξαγσγήο πιεξνθφξεζεο, 

 Θεσξία ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ξφινπ ησλ ηξαπεδψλ. 

3.6.1 Θεωπία ηος κόζηοςρ ζςναλλαγών 

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πεηπραίλεη λα ζπγθεληξψλεη ηα πιενλαζκαηηθά 

θεθάιαηα απφ κεγάιν αξηζκφ απνηακηεπηψλ, αιιά ε ιεηηνπξγία απηή 

πεηπραίλεη λα απμάλεη ην θφζηνο δηεθπεξαίσζεο ζπλαιιαγψλ κε θζίλνληα 

ξπζκφ, θαζψο ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ απμάλεηαη θαη ε ηξάπεδα 

θαηνξζψλεη λα αμηνπνηεί ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ελ 

ιφγσ ζεσξία κηα ηξάπεδα είλαη θεξδνθφξα φζν εθκεηαιιεχεηαη ζην έπαθξν ην 

κέγεζφο ηεο ην νπνίν ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  Ζ 

δηαδηθαζία απηή πεηπραίλεηαη α) κέζσ ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ αλαπηχζζνπλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο νη ηξάπεδεο, πξνζιακβάλνληαο εηδηθά θαηαξηηζκέλν 

πξνζσπηθφ πνπ έρεη εθπαηδεπηεί θαηάιιεια γηα ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ζπλαιιαγψλ θαη απμάλνληαο 

παξάιιεια ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη β) ρξεζηκνπνηψληαο 

θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ ηέηνην, πνπ θακία κηθξνκεζαία επηρείξεζε δελ ζα 

κπνξνχζε λα αληαπεμέιζεη νηθνλνκηθά.  

Θέινληαο λα ζηαζνχκε ιίγν ζην ζέκα ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη νη ηξάπεδεο δαπαλνχλ ζήκεξα ππέξνγθα πνζά ζε ηέηνηεο 
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επελδχζεηο, ζε κηα πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο δηακεζνιάβεζεο θαη 

θαηά ζπλέπεηα αχμεζεο ηνπ θέξδνπο. Σε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ 

κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ζε δηάθνξνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο ηξαπεδηθήο  

φπσο νη απηφκαηεο ηακεηνινγηζηηθέο κεραλέο (ΑΣΜ), νη ζχγρξνλεο πηζησηηθέο 

θαη ρξεσζηηθέο θάξηεο, ε αλάπηπμε ηνπ phone banking θαη e-banking θαη ηέινο 

πξφζθαηα ε ξαγδαία εμέιημε ηνπ mobile banking φπνπ επηηξέπεη επξεία γθάκα 

ζπλαιιαγψλ κέζα απφ ην θηλεηφ ηειέθσλν ηνπ πειάηε, ζε ειάρηζην ρξφλν 

θαη κεδεληθφ θφζηνο. χκθσλα κε ηνλ Saunders et al (1997), κηα ηξάπεδα 

κπνξεί λα επηηχρεη πνιιά νθέιε αλ πξνβεί ζε απνηειεζκαηηθέο ηερλνινγηθέο 

επελδχζεηο θαη απηά αθνξνχλ ρακειφ θφζηνο, ζσζηή αμηνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, θαηάιιειε απνξξφθεζε ησλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 

θαη βειηηζηνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη κεγάιεο ηξάπεδεο 

βέβαηα αληηκεησπίδνπλ θαη ην θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

ζχγρξνλσλ απηψλ ηερλνινγηψλ, γεγνλφο πνπ επηβαξχλεη ηνπο ηζνινγηζκνχο 

ηνπο - έλαληη ησλ κηθξψλ ηξαπεδψλ πνπ δελ αληηκεησπίδνπλ αλάινγα θφζηε – 

αιιά ηα ζπλνιηθά νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ ππεξηεξνχλ ηνπ αλσηέξνπ 

θφζηνπο θαη ζπλνςίδνληαη ζηα θάησζη : 

 Αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ηφθνπο θαη πξνκήζεηεο απφ πσιήζεηο 

παξάπιεπξσλ πξντφλησλ (cross selling), θαζψο νη ηξάπεδεο δηαζέηνπλ 

έλα επξχ θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ ηα νπνία κπνξνχλ αλ 

πσιήζνπλ καδηθά ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο. Οη 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ηεξάζηηαο 

επεμεξγαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πειαηψλ αιιά θαη ηξαπεδηθψλ 

πξνηφλησλ πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ, δεκηνπξγψληαο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο γηα κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ. 

 Μείσζε ησλ εμφδσλ γηα ηφθνπο, θαζψο νη δηάθνξεο δηαηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο αιιά θαη ε αγνξαπσιεζία ηξαπεδνγξακκαηίσλ είλαη 

ηερλνινγηθά ειεγρφκελε θαη κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηνλ βέιηηζην 

ηξφπν.   

 Αχμεζε ησλ εζφδσλ εθηφο ηφθσλ, κε ηελ ζσζηή παξαθνινχζεζε 

δηαθφξσλ ζπλαιιαγψλ (φπσο νη πηζηψζεηο πνπ παξέρνληαη 

ειεθηξνληθά) θαη επξείαο γθάκα ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ (εκβάζκαηα θαη 

απνζηνιή ζπλαιιάγκαηνο ζην εμσηεξηθφ) 
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 Μείσζε ησλ εμφδσλ εθηφο ηφθσλ, θαζψο ε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο ζπκβάιιεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε παξαδνζηαθά 

δαπαλεξψλ πξνσζεηηθψλ ελεγεηψλ (έληππν πιηθφ θαη δηαθεκηζηηθά 

θπιιάδηα ηα νπνία κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ γηαθεκίζεηο ζηελ 

ηειεφξαζε, mails θαη sms). 

3.6.2 Θεωπία ηηρ αζύμμεηπηρ πληποθόπηζηρ 

Με ηνλ φξν αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε αλαθεξφκαζηε ζην γεγνλφο φηη ζε θάζε 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ν έλαο εθ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ έρεη θαιχηεξε 

πιεξνθφξεζε. Σν πςειφ θφζηνο απφθηεζεο ηεο πιεξνθφξεζεο απνηειεί έλα 

απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ηξάπεδα γηα ηελ 

δεκηνπξγία ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Γχν είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, ην πξφβιεκα ηεο 

‘δπζκελνχο επηινγήο’ θαη ην ‘πξφβιεκα ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ’. 

Σν πξψην πξφβιεκα παξαηεξείηαη ζπρλά ζηα δηάθνξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

θαη απνηειεί κέξνο ησλ θαζεκεξηλψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ ηξάπεδα αμηνινγεί ηελ 

θεξεγγπφηεηα ηνπ δαλεηνιήπηε (ρξεζηκνπνηψληαο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο 

αιιά θαη πιεξνθνξίεο ηεο αγνξάο) θαη αλάινγα κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εμάγεη παξέρεη ηελ αληίζηνηρε γξακκή ξεπζηφηεηαο θαη πξνζαξκφδεη αλάινγα 

θαη ην επηηφθην. Γαλεηνιήπηεο κε κεγαιχηεξε αθεξεγγπφηεηα ηηκνινγνχληαη κε 

πςειφηεξν επηηφθην, ρσξίο σζηφζν απηφ λα ππεξβαίλεη πξνθαζνξηζκέλα 

επίπεδα, θαζψο απφ εθεί θαη πέξα ν δαλεηνιήπηεο ζεσξείηαη αθεξέγγπνο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ κειινληηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απέλαληη ζηελ ηξάπεδα.  Ζ 

ιχζε ζην αλσηέξσ πξφβιεκα δελ είλαη άιιε απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αζχκκεηξεο  πιεξνθφξεζεο θαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηελ 

πιεπξά ηεο ηξάπεδαο γηα ηνπο ηδηψηεο ή ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ. Έηζη, ε εμεηδίθεπζε ησλ ηξαπεδψλ ζηελ παξαγσγή 

πιεξνθφξεζεο ηνπο επηηξέπεη λα δαλείδνπλ ηηο πην αμηφπηζηεο επηρεηξήζεηο κε 

ηελ ζπλνιηθή απφδνζε ησλ δαλείσλ πνπ ρνξεγνχλ λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 

ηφθσλ πνπ πιεξψλεη ζηνπο θαηαζέηεο ηεο. Παξάιιεια, έλαο άιινο ηξφπνο 

γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δπζκελνχο επηινγήο αιιά θαη ηελ 

πξνζέιθπζε  ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ θεξδψλ είλαη ε δεκηνπξγία ηδησηηθψλ 

δαλείσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Καζψο ην ηδησηηθφ 
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δάλεην δελ απνηειεί εκπνξεχζηκν ζηνηρείν ζηελ αγνξά, νη ινηπνί επελδπηέο 

δελ κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ ηηο ελέξγεηεο ηεο ηξάπεδαο θαη επνκέλσο λα 

απμήζνπλ ηελ ηηκή θαη επνκέλσο πεξηνξίδεηαη ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε.  

Πεξλψληαο ηψξα ζην δεχηεξν πξφβιεκα, απηφ ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ, ελλννχκε 

ηελ πηζαλφηεηα κε απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δαλεηνιεπηψλ θαζψο νη ηειεπηαίνη ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θεθάιαηά 

ηνπο γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο κεγαιχηεξνπ ξίζθνπ θαη θπζηθά κεγαιχηεξεο 

απφδνζεο. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο φπνπ κηα ηξάπεδα δηαθσλεί κε ην 

επελδπηηθφ πξφγξακκα ηνπ δαλεηνιήπηε ηεο θαη ηφηε δελ πξνρσξεί ζηελ 

ρνξήγεζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαζψο πηζηεχεη φηη ε απνπιεξσκή ησλ 

δαλείσλ πνπ ζα ρνξεγήζεη δελ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. Οη ηξάπεδεο, 

αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα ην άλσ πξφβιεκα ειέγρνληαο ζπλερψο ηα ρξήκαηα 

πνπ επελδχνληαη κε ην ειάρηζην δπλαηφ θφζηνο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζπλάπηνπλ 

εμαηνκηθεπκέλα δάλεηα, παξαθνινπζψληαο ζηελά ηηο ξήηξεο πνπ νη ίδηεο 

ζέηνπλ ζηα ζπκβφιαηα κε ζθνπφ λα απνζαξξχλνπλ αλεπηζχκεηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη πεξηνξίδνπλ έηζη ηελ θάζε κνξθή εζηθνχ θηλδχλνπ.  

Οη Καπφπνπινο θαη ηψθεο (2002) θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ηξάπεδεο κε ηελ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα θφζηνπο παξάγνπλ άξηζηε 

πνζφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη κεγηζηνπνηνχλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο. 

Σν κέγεζνο ελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ χςνπο ησλ θεξδψλ αιιά ηα ζπκπεξάζκαηα 

δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαδξακαηίδνληαη ηα 

πηζησηηθά γεγνλφηα. Έηζη ηελ δεθαεηία ηνπ ’80 νη κεζαίνπ κεγέζνπο ήηαλ 

πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθέο απφ ηηο κεγάιεο, ελψ ηελ δεθαεηία ηνπ ’90 νη 

κεγάιεο ηξάπεδεο αμηνπνηνχζαλ ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

Σν ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο – σο παξάγνληαο επεξεαζκνχ ηεο ηξαπεδηθήο 

θεξδνθνξίαο – έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία, κε ηηο 

απφςεηο λα δηίζηαληαη. Οη ππνζηεξηθηέο ζεσξνχλ φηη ε απειεπζέξσζε ηεο 

ηξαπεδηθήο αγνξάο βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ θξαηηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη επνκέλσο ηελ θεξδνθνξία νιφθιεξνπ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. 

Τπάξρνπλ σζηφζν θαη έξεπλεο νη νπνίεο θαηαιήγνπλ ζηελ χπαξμε αξλεηηθήο 

ζρέζεο κεηαμχ ηδηνθηεζίαο θαη θεξδνθνξίαο θαη απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο φηαλ 
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κηα ηξάπεδα ειέγρεηαη θξαηηθά. Δκπεηξηθέο κειέηεο απνδεηθλχνπλ νη ηδησηηθέο 

ηξάπεδεο επηηπγράλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο 

απφ φηη νη δεκφζηεο θαη επηπιένλ ζέηνπλ σο πξσηεχνληα ζηφρν ηεο 

κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο δεκφζηεο πνπ αξθεηέο 

θνξέο επηηεινχλ θαη ινηπνχο θνηλσληθνχο ξφινπο ή αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθέο 

νη νπνίεο ππαγνξεχνληαη απφ πνιηηηθέο επηινγέο.  

Έλαο αθφκα ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία ησλ 

ηξαπεδψλ - θαη έρεη έληνλε απήρεζε ζηηο ζεκεξηλή αξλεηηθή νηθνλνκηθή 

ζπγθπξία – είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ κηαο 

ηξάπεδαο. ην παξειζφλ έρνπλ αλαθεξζεί ζπρλά ηξάπεδεο κε απμεκέλα 

έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο, γεγνλφο πνπ φρη κφλν κεηψλεη ηα θέξδε ηεο 

αιιά γεληθφηεξα ηελ ζηηγκαηίδεη αξλεηηθά σο κηα εηαηξεία πνπ δελ κπνξεί λα 

δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηα θφζηε δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο. Μπνξεί 

ηα πςειά έμνδα λα ζπλεπάγνληαη θαη ρακειφηεξα θέξδε, σζηφζν απηφ δελ 

ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε πνπ πςειφηεξα έμνδα ζπλδπάδνληαη κε αχμεζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηνπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ, ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη επνκέλσο ηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ. Απηφο είλαη θαη ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε δηεζλήο 

βηβιηνγξαθία κεηξά ηα ζπλνιηθά έμνδα ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο κε ηνλ 

ιφγν ησλ εμφδσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

πλερίδνληαο ηελ απαξίζκεζε ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία, αμίδεη λα αλαθέξνπκε ηελ πξνζβαζηκφηεηα θάζε 

ηξάπεδαο ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο. Ζ βηβιηνγξαθία αλαθέξεη φηη έλα 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα ην νπνίν απνιακβάλεη ρακειφηεξν θφζηνο πξψησλ πιψλ 

(ιφγσ θαιχηεξεο πξφζβαζεο ζε δηάθνξεο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο) ηφηε απηφ 

ζπλεπάγεηαη θαη πςειφηεξα θέξδε. Γελ απνηειεί άιισζηε ηπραίν γεγνλφο φηη 

ηα δηάθνξα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αλά ηνλ θφζκν ηηκνινγνχλ ηα πξντφληα ηνπο 

κε μερσξηζηφ ηξφπν θαη θπζηθά απνιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά έζνδα. Καζψο ν 

ηξαπεδηθφο θιάδνο απνηειεί κηα ιεηηνπξγία εληάζεσο εξγαζίαο , νη ακνηβέο 

πξνζσπηθνχ – πνπ απνηεινχλ θαη έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ 

ιεηηνπξγίαο – ζπλδένληαη αξλεηηθά κε ηελ ηξαπεδηθή θεξδνθνξία. ηηο κέξεο 

καο, ιφγσ ηεο έληνλεο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη ηξάπεδεο ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα κεηψζνπλ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαηαθεχγνπλ ζε απνιχζεηο πνιιψλ 
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εξγαδνκέλσλ θαη πεξηνξηζκφ ησλ δηθηχσλ ηνπο ελψ ε αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο κε ηελ παξάιιειε κείσζε πξνζσπηθνχ απνηειεί κηα επηπιένλ 

πξνζπάζεηα.  

Μηα θαιά νξγαλσκέλε δηαηξαπεδηθή αγνξά βξαρπρξφλησλ & καθξνρξφλησλ 

πηζηψζεσλ κεηψλεη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλεπάγεηαη πςειφηεξε 

θεξδνθνξία.  Σέινο, ζα θιείζνπκε ηελ ζεσξία απηή κε έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα θεξδνθνξίαο ν νπνίνο ζηηο κέξεο καο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη δελ είλαη άιινο απφ ηελ πηζηνιεπηηθή δηαβάζκηζε κηαο ηξάπεδαο. 

Μηα κεγάιε ηξάπεδα, εκθαλίδεη θαιχηεξε πηζησηηθή θαηάηαμε, κεησκέλν 

πηζησηηθφ θίλδπλν θαη επνκέλσο δαλείδεηαη κε ρακειφηεξν θφζηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Άιισζηε, κηα κεγάιε ηξάπεδα έρεη πεξηζζφηεξεο ειπίδεο λα 

δηαζσζεί απφ ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε ζε πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλεπάγεηαη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

πηζησηηθήο θαηάηαμεο θαη ηξαπεδηθήο θεξδνθνξίαο.  

3.6.3 Θεωπία ηηρ παπάγωγηρ πληποθόπηζηρ 

Οη Campell θαη Kracaw (1980) ππνζηεξίδνπλ φηη θακία απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

ζεσξίεο δελ κπνξεί απφ κφλε ηεο λα εμεγήζεη ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ χπαξμε 

ησλ ηξαπεδψλ αιιά κφλν φιεο καδί ζε ζπλδπαζκφ. Ζ έξεπλα ηνπο 

επηθεληξψλεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο παξάγσγεο πιεξνθφξεζεο θαη 

ζπκπεξαίλνπλ φηη νη ηξάπεδεο εκθαλίδνπλ θέξδε φηαλ κπνξνχλ απφ θνηλνχ λα 

παξάγνπλ πιεξνθφξεζε θαη επξεία γθάκα απφ ηξαπεδηθά – επελδπηηθά 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Οη παξάγνληεο θεξδνθνξίαο ζηελ ζεσξία απηή 

επηθεληξψλνληαη ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζε κηα ηξαπεδηθή 

αγνξά. Ο έληνλνο αληαγσληζκφο απμάλεη ηα θφζηε εηζφδνπ, κεηψλεη ηα 

κειινληηθά θέξδε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή νη επηρεηξήζεηο εηζέξρνληαη ζηελ 

αγνξά κφλν αλ ηα θέξδε αλακέλεηαη λα είλαη κε αξλεηηθά. Σα εκπφδηα εηζφδνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία, ην ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ πειαηψλ 

θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Ζ έληαζε ηεο δήηεζεο απφ πιεπξάο ησλ 

απνηακηεπηψλ γηα πιεξνθφξεζε πξνζδηνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ πνπ δηαηεξεί κηα ηξάπεδα θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ηξαπεδηθά 

έμνδα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο, ε ηξαπεδηθή θεξδνθνξία επεξεάδεηαη 

απφ ηελ θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, θαζψο ε πνηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ 
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αιιά θαη νη πξνβιέςεηο γηα επηζθαιή δάλεηα ρεηξνηεξεχνπλ ζηελ θάζε ηεο 

θαζφδνπ. Έλα ηέηνην αβέβαην πεξηβάιινλ – φπσο ζηηο κέξεο καο – ιφγσ ηεο 

θάζεο ηεο θαζφδνπ, θάλεη πεξηζζφηεξν επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα 

πιεξνθφξεζε σο πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ρξενγξάθσλ. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

θεξδνθνξίαο κε ην πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, θαζψο ην ηειεπηαίν 

κπνξεί λα απνηειέζεη έλα δείθηε ηνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη κηα ηξάπεδα. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλφδνπ, απμάλεηαη ην πξαγκαηηθφ θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα, επνκέλσο 

απμάλεηαη ε δήηεζε γηα ηηο πξνζθεξφκελεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαζψο 

παξνπζηάδνληαη θαιχηεξεο επελδπηηθέο επθαηξίεο θαη απφ φια ηα παξαπάλσ 

ζπλεπάγεηαη πςειφηεξε θεξδνθνξία.  

3.6.4 Θεωπία ηος λειηοςπγικού πόλος ηων ηπαπεζών 

χκθσλα κε ηνλ Μerton (1995) ην θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα επηηειεί 

κηα ζεηξά απφ ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο παξακέλνπλ αλαιινίσηεο ζηνλ ρξφλν θαη 

ζπλνςίδνληαη ζηηο θάησζη : 

 Πξνσζεί έλα ζχζηεκα πιεξσκψλ γηα ηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ κε ηελ κνξθή λνκηζκάησλ, επηηαγψλ, πηζησηηθψλ θαξηψλ 

θαη άιισλ κέζσλ ζπλαιιαγήο, 

 πγθεληξψλεη ρξεκαηηθά θεθάιαηα κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ ηα νπνία θαη 

επελδχεη ρνξεγψληαο δάλεηα πξνο ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο, 

  Καηαλέκεη ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη παξάιιεια κεηψλεη ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ηνλ θίλδπλν παξέρνληαο επξεία γθάκα πξντφλησλ θαη 

απνδφζεσλ θαη 

 Παξέρεη πιεξνθφξεζε ηηκψλ (αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο), 

κεηξηάδνληαο ην πξφβιεκα ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο, θαζψο νη 

ηξάπεδεο παξέρνπλ ζηνπο απνηακηεπηέο πιεξνθνξίεο πνπ νη ίδηνη δελ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπιιέμνπλ απφ κφλνη ηνπο . 

Παξαηεξψληαο ηνλ αξηζκφ θαη ηελ θχζε ησλ άλσ ππεξεζηψλ νδεγείηαη θαλείο 

ζην ζπκπέξαζκα φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηξαπεδηθή 

θεξδνθνξία ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δνκνχληαη, 

νξγαλψλνληαη θαη παξέρνληαη νη άλσ ππεξεζίεο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πνπ 
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αθνινπζείηαη γηα ηελ άληιεζε θεθαιαίσλ, ηελ δηαηήξεζε ξεπζηφηεηαο αιιά 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Σν 

ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ ελδέρεηαη λα εθηίζεηαη ζε δηάθνξνπο 

θηλδχλνπο, φπσο ηνλ πηζησηηθφ ή επηηνθηαθφ θίλδπλν. πλεπψο ε θεξδνθνξία 

κηαο ηξάπεδαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν πνπ ε δηνίθεζε ρεηξίδεηαη – 

αληηκεησπίδεη ηνλ θίλδπλν θαη ε ζπκπεξηθνξά απηή κπνξεί λα αλαιπζεί 

παξαηεξψληαο ην χςνο ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ηεο, ηα απνζεκαηηθά πνπ 

δηαηεξεί θαη ηελ πνιηηηθή ξεπζηφηεηαο πνπ αθνινπζεί. 

Οη ηξάπεδεο κε πςειά Ίδηα Κεθάιαηα (δειαδή, πςειά επίπεδα ζηνλ ιφγν Ίδηα 

Κεθάιαηα / χλνιν Δλεξγεηηθνχ) έρνπλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε πεξίπησζε 

δεκηψλ ή θαιχηεξε αληηκεηψπηζε έλαληη κηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, φζν πςειφο παξακέλεη ν άλσ ιφγνο, ηφζν κηθξφηεξν είλαη 

ην ξίζθν πνπ αλαιακβάλεη ε ηξάπεδα θαη ιηγφηεξν θεξδνθφξα ηα 

απνηειέζκαηά ηεο.  

Τθίζηαηαη σζηφζν θαη ν θίλδπλνο ηεο ξεπζηφηεηαο, θαζψο νη ηξάπεδεο 

δέρνληαη βξαρππξφζεζκεο θαηαζέζεηο θαη ρνξεγνχλ ζπλήζσο καθξνρξφληα 

δάλεηα, αληηκεησπίδνληαο έηζη ην πξφβιεκα ηεο αλαληηζηνηρίαο ζηελ ιήμε ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ νη ηξάπεδεο ζπρλά αληηζηαζκίδνπλ 

ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο πνπ αλαιακβάλνπλ ή δηαθξαηνχλ ξεπζηνπνηήζηκα 

ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ εχθνια λα κεηαηξαπνχλ ζε ρξήκα. Έλαο άιινο 

παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη έληνλα ηελ θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο είλαη ηα 

θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο, έζνδα ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ πνιηηηθή ηεο 

ηξάπεδαο γηα ηα δηακνξθνχκελα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ – θαηαζέζεσλ. Οη ηφθνη 

απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο ηξάπεδαο θαη επνκέλσο ε 

κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ επεξεάδεη έληνλα ηνπο ηφθνπο θαη έκκεζα ηελ 

θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο.  

Μηιψληαο σζηφζν γηα επηηφθηα ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε ηελ επίδξαζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, θαζψο πξνθαιεί αχμεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, ησλ 

πξνβιέςεσλ, δπζθνιία ζηελ εθηίκεζε ησλ δαλεηαθψλ απνθάζεσλ θαη 

επνκέλσο δπζθνιίεο ζηελ εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο θεξδνθνξίαο. Ζ 

επίδξαζε ηνπ πιεζσξηζκνχ δελ κπνξεί λα πξνβιεθζεί θαη εμαξηάηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπ επί ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο ηξάπεδαο.  
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Σα ηξαπεδηθά θέξδε σζηφζν επεξεάδνληαη θαη απφ ην κεξίδην αγνξάο πνπ 

θαηέρεη κηα ηξάπεδα. ηελ πεξίπησζε απηή βέβαηα ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε 

ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί, θαζψο νη κέρξη ηψξα εκπεηξηθέο 

κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη πςειφηεξε κνλνπσιηαθή δχλακε, νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο θαη πςειφηεξε θεξδνθνξία, δεκηνπξγψληαο  έηζη 

κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζην κεξίδην αγνξάο θαη ηνπ χςνπο ηεο 

θεξδνθνξίαο. Σέινο, ν βαζκφο ζπγθέληξσζεο ηεο αγνξάο αζθεί ηηο 

επηδξάζεηο ηνπ ζηελ  θεξδνθνξία, θαζψο ε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ κπνξεί λα 

επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε κνλνπσιίσλ, ζπλεξγηψλ ή θαη έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ. 
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4. ΓΔΓΟΜΔΝΑ & ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ησλ πεγψλ απφ ηα νπνία αληιήζεθαλ φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ζα αλαθέξνπκε ζηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί 

παξαθάησ. Υξεζηκνπνηήζεθε δείγκα 145 ηξαπεδψλ απφ 10 ρψξεο ηεο 

Κεληξηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο κεηαβαηηθέο 

νηθνλνκίεο (CEEC – Central & Eastern European Countries) 

(Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, εξβία, θφπηα, Σζερία, Κξναηία, Οπγγαξία, 

Πνισλία, ινβαθία, ινβελία) γηα ηα έηε 2004 έσο θαη 2010. Ζ 

δηάθξηζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζε δχν θαηεγνξίεο απφ ηελ νπνία 

πξνθχπηνπλ θαη νη δηαθνξεηηθέο πεγέο άληιεζήο ηνπο. 

 

 Ζ κελ πξψηε πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία – παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο θαη 

βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο ηξάπεδαο. Ζ θαηεγνξία 

απηή πεξηιακβάλεη δεδνκέλα απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηνπο κε κνλαδηθή πεγή 

άληιεζεο ηελ βάζε δεδνκέλσλ Bankscope. Υξεζηκνπνηνχκε δεδνκέλα 

απφ κε ελνπνηεκέλνπο Ηζνινγηζκνχο ελψ ην δείγκα πεξηιακβάλεη 

ηξάπεδεο κεγάιεο ηξάπεδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπνξηθέο θαη 

απνηακηεπηηθέο, απνθιείνληαο έηζη ηηο επελδπηηθέο, ζηεγαζηηθέο θαη 

ινηπέο κηθξέο ρνξεγεηηθέο. Ζ άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο δεχηεξεο 

θαηεγνξίαο έγηλε απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ Datastream (IFS – 

International Fianancial Statistics) θαη πεξηιακβάλεη 

καθξννηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ησλ 

ηξαπεδψλ θαη δελ βξίζθνληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Να επηζεκάλνπκε 

εμαξρήο φηη κε ηνλ φξν θεξδνθνξία ζα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο 

ζηνπο δείθηεο ROAA (Return On Average Assets) θαη ROAE (Return 

On Average Equity) νη νπνίνη θαη απνηεινχλ ζηελ βηβιηνγξαθία ηνπο 

πην δηαδεδνκέλνπο δείθηεο ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε ζσζηά ηνλ φξν 

θεξδνθνξία θαη λα εμεηάζνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ.  
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Μηα άιιε ζεκαληηθή δηάθξηζε γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλά καο 

είλαη απηή ησλ ηξαπεδψλ ζε εγρψξηεο θαη μέλεο. Ζ δηάθξηζε απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθψο κε ηελ βνήζεηα ηεο Bankscope ε νπνία 

παξέρεη ηελ επηινγή γηα δηάθξηζε ηεο κεηνρηθήο ζχλζεζεο ζε 

εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο, νξίδνληαο παξάιιεια σο μέλε 

ηξάπεδα εθείλε ηεο νπνίαο ην πιεηνςεθηθφ παθέην (51%) ειέγρεηαη 

απφ κεηφρνπο ηνπ εμσηεξηθνχ. Ωζηφζν ε δηάθξηζε απηή νινθιεξψζεθε 

επηηπρψο κε έξεπλα ζηελ βηβιηνγξαθία θαη ηα εηήζηα νηθνλνκηθά δειηία 

αξθεηψλ απφ ησλ εμεηαδφκελσλ ηξαπεδψλ.  

 

Πξαγκαηνπνηήζεθε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηεζνχλ πηζαλά πξνβιήκαηα θαη λα δηαζθαιίζνπκε 

ζηαζεξφηεηα ζην δείγκα ησλ δεδνκέλσλ καο. Αξρηθά, δηαγξάθεθαλ νη 

ηξάπεδεο εθείλεο πνπ ελψ είραλ επηιεγεί δηαπηζηψζεθε ζηελ πνξεία φηη 

ε Bankscope δελ παξείρε δεδνκέλα ή απηά δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ 

πεξαηηέξσ αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζνχζε. ηελ ζπλέρεηα 

επηθεληξσζήθακε ζηελ επηινγή κεγάισλ ηξαπεδψλ απφ θάζε ρψξα 

(ζπλνιηθά 245 Σξάπεδεο γηα ηηο 10 ρψξεο πνπ εμεηάδνπκε) γηα ηνλ 

ιφγν φηη αξθεηέο κηθξέο ηξάπεδεο ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

δηαθνξεηηθά ην δείγκα θαζψο ε θεξδνθνξία ηνπο επεξεάδεηαη θαη απφ 

άιινπο παξάγνληεο φπσο νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ηα πςειά θφζηε 

ζπλαιιαγψλ, ε κε απνξξφθεζε ησλ ζεκεξηλψλ νηθνλνκηθψλ 

‘θξαδαζκψλ’ θα. Να δηεπθξηληζηεί φηη ν φξνο εγρψξηεο αλαθέξεηαη ηφζν 

γηα ηηο θξαηηθέο ηξάπεδεο κηαο ρψξαο φζν θαη γηα απηέο πνπ ην 

πιεηνςεθηθφ παθέην ησλ κεηνρψλ ηνπο θαηέρνπλ εγρψξηνη επελδπηέο. 

 

Αλάιπζε ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην νηθνλνκεηξηθφ 

κνληέιν E Views : 

 ROAA (Return On Average Assets) / Απόδοζη Μέζος 

Δνεπγηηικού : ε απφδνζε ηνπ ελεξγεηηθνχ, βαζηθφο δείθηεο 

γεληθήο θεξδνθνξίαο κεηξά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηφζν γηα ηνπο 

κεηφρνπο φζν θαη γηα ηνπο πηζησηέο. Δίλαη ην πξντφλ ηεο 

δηαίξεζεο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ δηά ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ηξάπεδαο θαη δείρλεη ηη θεξδίδεη 
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ε ηξάπεδα γηα θάζε € ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. Ο ιφγνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε ην κέζν Δλεξγεηηθφ θαη ζε απηφ ηνλ δείθηε θαη 

ζηνλ επφκελν βαζηθφ δείθηε θεξδνθνξίαο είλαη αθελφο φηη ε 

βάζε δεδνκέλσλ Bankscope ρξεζηκνπνηεί απηέο ηηο κεηαβιεηέο 

θαη αθεηέξνπ γηα ηελ απνθπγή window dressing ηερληθψλ ψζηε 

λα κεηξήζνπκε ηηο φπνηεο αιιαγέο έγηλαλ ζην ελεξγεηηθφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο, 

 ROAE (Return On Average Equity) / Απόδοζη Μέζων Ηδίων 

Κεθαλαίων : ν ζπγθεθξηκέλνο δείθηεο κεηξά ηελ κέζε 

απφδνζε ηεο απφδνζεο ησλ κεηφρσλ. Δίλαη έλα κέηξν γηα ην 

πφζν θαιά ε Γηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο ρξεζηκνπνηεί ηα Ίδηα 

Κεθάιαηα θαη κε απηή ηελ έλλνηα είλαη έλαο πνιχ ζεκαληηθφο 

δείθηεο θεξδνθνξίαο.  Υακειφο δείθηεο ζεκαίλεη κηθξή 

απφδνζε γηα ην θεθάιαην ησλ κεηφρσλ. Τςειφο δείθηεο 

ζεκαίλεη ηθαλή δηαρείξηζε θαη θεξδνθνξία αιιά κπνξεί επίζεο 

λα είλαη έλδεημε χπαξμεο ρακειήο θεθαιαηνπνίεζεο ή ηδηαίηεξα 

πςεινχ δαλεηζκνχ. Οη ηξάπεδεο κε ρακειφηεξε κφριεπζε 

(επνκέλσο πεξηζζφηεξα Ίδηα Κεθάιαηα) ζα παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξν ROAA θαη ρακειφηεξν ROAE. Δπεηδή ην ROAE 

παξαβιέπεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο κφριεπζεο νη πεξηζζφηεξνη 

νηθνλνκνιφγνη θαη αλαιπηέο ζεσξνχλ ηνλ ROAA  σο ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν δείθηε θεξδνθνξίαο. Θεσξνχκε φηη θαη νη δχν 

δείθηεο καδί απφ θνηλνχ ζπλεθηηκψκελνη κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξα θαη πην αζθαιή ζπκπεξάζκαηα., 

 Loan Loss Reserve / Gross Loans / αποθεμαηικά 

επιζθαλών δανείων / μικηά δάνεια : ε αλαινγία απηή 

αλαθέξεηαη ζην πνζφ ησλ δαλείσλ γηα ην νπνία ππάξρνπλ 

πξνβιέςεηο απνκείσζεο πξνο ην ζπλνιηθφ ραξηνθπιάθην 

δαλείσλ ηεο ηξάπεδαο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη απηφο ν δείθηεο 

ηφζν ρεηξφηεξν εκθαλίδεηαη ην ραξηνθπιάθην δαλείσλ ηεο 

ηξάπεδαο (δείρλεη ην πνζφ ησλ δαλείσλ πνπ δελ εηζπξάρζεθε 

πνηέ θαη απνηειεί δεκηά γηα ηελ ηξάπεδα). Σα απνζεκαηηθά 

επηζθαιψλ δαλείσλ είλαη εηδηθά απνζεκαηηθά πξνο θάιπςε 
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επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, ρξεψλνληαη κε θάζε δάλεην πνπ 

κεηαθέξεηαη ζηηο θαζπζηεξήζεηο θαη πηζηψλνληαη κε ηελ 

είζπξαμε ηνπ δαλείνπ φηαλ θαη εθφζνλ απηφ επηηεπρηεί, 

 Net Loans / Total Assets / ύνολο Καθαπών Γανείων / 

ύνολο Δνεπγηηικού : απνηειεί έλαλ δείθηε ξεπζηφηεηαο ν 

νπνίνο εθθξάδεη ην πνζνζηφ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο πνπ 

είλαη δεζκεπκέλν ζε δάλεηα. Όζν κεγαιχηεξε ε αλαινγία απηή, 

ηφζν κηθξφηεξε ε ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο, 

 Total Assets / ύνολο Δνεπγηηικού : αληηπξνζσπεχεη 

νηηδήπνηε αλήθεη ζε κηα ηξάπεδα θαη απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηεο. Σα total assets κπνξνχλ λα έρνπλ δηάθνξεο 

κνξθέο φπσο αθίλεηα, ρξεφγξαθα, κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 

θαη ζχκθσλα κε ηε λεφηεξε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη αθφκα 

θαη ην πξνζσπηθφ θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε 

ρξήκα.  

 Net Income / Καθαπά Έζοδα : Σα θαζαξά έζνδα είλαη ην 

ππνιεηπφκελν εηζφδεκα κηαο επηρείξεζεο κεηά ηελ πξνζζήθε 

ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ θαη θεξδψλ θαη ηελ αθαίξεζε φισλ ησλ 

εμφδσλ θαη δεκηψλ γηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο.  

 Total Capital Ratio / δείκηηρ Κεθαλαιακήρ Δπάπκειαρ : ν 

δείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο κεηξά ην πνζφ ηνπ θεθαιαίνπ 

κηαο ηξάπεδαο ζε ζρέζε κε ην κέγεζνο ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

αλαιακβάλεη. Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα δηαηεξνχλ έλα ειάρηζην 

ζπλνιηθφ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 8%. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ζεκαίλεη φηη ην 8% ησλ ζηαζκηζκέλσλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ κφληκνπο 

ή θνληά ζε κφληκν θεθάιαην. Σνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ησλ 

επνπηηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζε ζηάδην 1, 

ε νπνία ιακβάλεη ππφςε κφλν ην θαζαξφ θεθάιαην, ψζηε ν 

δείθηεο Tier 1 ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 4%.  

 

 Overheads / Γενικά Έξοδα :  ζηελ ηξάπεδα φπσο θαη ζε θάζε 

επηρείξεζε, ηα γεληθά έμνδα αλαθέξνληαη ζε φια ηα έμνδα 
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απαξαίηεηα γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο (ιεηηνπξγηθά έμνδα) αιιά δελ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

παξάγνληαη (δειαδή δελ πξνζθέξνπλ άκεζα θέξδε). 

Πεξηιακβάλνπλ φια ηα έμνδα πνπ βξίζθνληαη ζηελ θαηάζηαζε 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο κηαο ηξάπεδαο θαη κπνξνχλ λα είλαη 

έμνδα γηα δηαθήκηζε, απνζβέζεηο, αζθάιεηεο, ηφθνη, λνκηθά 

έμνδα, ελνίθηα, επηζθεπέο, πξνκήζεηεο, θφξνη, ηαμίδηα θαη θφζηε 

γηα ππεξεζίεο θνηλήο σθέιεηαο.  

Μαθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο : 

 GDP / ΑΔΠ : ζπκβνιίδεη ηελ ζπλνιηθή αμία ησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ρψξα ζηελ ρξνληθή πεξίνδν 

ελφο εκεξνινγηαθνχ έηνπο ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 

εηζνδήκαηα ζην εμσηεξηθφ. Ο ζρεηηθφο δείθηεο αληηθαηνπηξίδεη 

θαιχηεξε ηελ νηθνλνκηθή πνξεία κηαο ρψξαο πεξηιακβάλνληαο 

ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε, ηηο ζπλνιηθέο επελδχζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ νη επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά κηαο ρψξαο 

θαη ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ απηήο.  

 Interest Rate / Δπιηόκια δανειζμού : κε ηελ κεηαβιεηή απηή 

ελλννχκε  ηα βξαρππξφζεζκα επηηφθηα κε ηα νπνία δαλείδνληαη 

ηα θξάηε πνπ εμεηάδνπκε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ρξεζηκνπνηήζακε ηα επηηφθηα Treasury Bill.  

 Private Consumption / Ηδιωηική Καηανάλωζη : ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε αλ θαη πεξηιακβάλεηαη ζηελ κεηαβιεηή ηνπ ΑΔΠ 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ελ ηνχηνηο εμεηάδεηαη ρσξηζηά 

θαζψο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ ζε αξθεηά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Πεξηιακβάλεη ηα 

πνζά ηα νπνία θαηαλαιψλνπλ ηα λνηθνθπξηά γηα λα θαιχςνπλ 

ην ζχλνιν ησλ θαζεκεξηλψλ αλαγθψλ ηνπο. 
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5. ΟΗΚΟΝΟΜΔΣΡΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ & ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

Ζ αλάιπζή καο παξνπζηάδεηαη ζε δχν ζηάδηα. ην πξψην ζηάδην γίλεηαη 

δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ εγρψξησλ θαη μέλσλ ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο θαη 

εμεηάδνληαη νη δείθηεο θεξδνθνξίαο ROAA & ROAE, ε εμέιημή ηνπο δηαρξνληθά 

θαη γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ άλσ ηηκψλ. 

ην δεχηεξν ζηάδην, γίλεηαη ρξήζε ηνπ νηθνλνκεηξηθνχ κνληέινπ E VIEWS 

κέζα απφ ην νπνίν αλαιχνληαη αξθεηνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θεξδνθνξία κηαο ηξάπεδαο ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, θαηά πφζν απηφ 

απνδεηθλχεηαη θαη εκπεηξηθά θαζψο επίζεο θαη ηα επηπιένλ ζπκπεξάζκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ απφ αλάιπζε ηεο κνξθήο Panel Data.  

5.1  ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΔΓΥΩΡΗΩΝ & ΞΔΝΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

ηνλ πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ παξαηεξνχκε ηελ θεξδνθνξία ησλ εγρψξησλ & 

μέλσλ ηξαπεδψλ ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο ROAA & ROAE θαη ηελ δηαρξνληθή 

ηνπο εμέιημε γηα ηα έηε 2004 έσο θαη 2010.  

Απφ ηνπο πίνακες 1 & 2 ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θεξδνθνξία ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζε κηα εγρψξηα αγνξά έηλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο 

αληίζηνηρεο εγρψξηεο, γεγνλφο πνπ επαιεζεχεη ηα φζα αλαθέξεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Μάιηζηα, ζην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηαιήγνπλ θαη νη δχν δείθηεο κε ην ROAA ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ λα 

δηακνξθψλεηαη ζε 1,25% (απφ 0,97% ησλ εγρψξησλ) θαη ην ROAE ζε 12,84% 

(έλαληη 11,72%). Γίλεηαη δειαδή αληηιεπηφ φηη, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ 

πεηπραίλεη κηα κεγάιε πνιπεζληθή ηξάπεδα, ε λέα ηερλνγλσζία πνπ εηζάγεη 

αιιά θαη ε αληηκεηψπηζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπρλά ππάξρνπλ κε ηελ 

βνήζεηα απφ ηελ κεηξηθή εηαηξεία νδεγνχλ ζε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ 

μέλσλ ηξαπεδψλ θαη απφθηεζε ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ 

αληίζηνηρσλ εγρψξησλ.  

 

 

 



- 45 - 
 

ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΣΡΑΠΕΖΩΝ 

Πίνακας 1 ΕΓΧΩΡΙΕ ΣΡΑΠΕΖΕ 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΧΩΡΑ ΕΣΟ ROAA ROAE 
Mean 
ROAA 

Mean 
ROAE 

First Investment Bank BULGARIA 

2004 1,34 18,02 

1,03 14,89 

2005 1,01 17,67 

2006 1,02 19,31 

2007 1,39 20,68 

2008 1,16 14,17 

2009 0,71 7,72 

2010 0,61 6,67 

HVB Bank Biochim ad BULGARIA 

2004 1,97 20,18 

1,40 16,46 

2005 0,72 9,42 

2006 1,50 19,79 

2007 - - 

2008 - - 

2009 - - 

2010 - - 

Transilvania Bank ROMANIA 

2004 2,96 23,89 

1,97 19,41 

2005 2,78 26,28 

2006 1,62 16,56 

2007 2,76 29,91 

2008 2,31 24,58 

2009 0,74 7,82 

2010 0,65 6,82 

CEC Bank SA ROMANIA 

2004 1,40 11,77 

0,76 5,95 

2005 -0,12 -1,15 

2006 0,55 4,13 

2007 0,50 3,29 

2008 2,48 18,13 

2009 0,34 3,47 

2010 0,16 2,04 

HVB Bank Romania SA ROMANIA 

2004 2,89 50,52 

2,85 47,32 

2005 2,80 44,12 

2006 - - 

2007 - - 

2008 - - 

2009 - - 

2010 - - 

Garanti Bank SA ROMANIA 

2004 - - 

-4,38 -19,57 

2005 - - 

2006 - - 

2007 - - 

2008 - - 

2009 -4,65 -6,67 

2010 -4,11 -32,5 
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Komercijalna Banka Beograd SERBIA 

2004 - - 

1,55 8,90 

2005 - - 

2006 - - 

2007 2,15 - 

2008 1,56 10,89 

2009 0,94 6,91 

2010 - - 

AIK Banka ad Nis SERBIA 

2004 2,12 19,20 

1,25 19,15 

2005 1,02 22,11 

2006 1,05 26,86 

2007 0,94 19,89 

2008 0,88 17,30 

2009 1,55 15,27 

2010 1,21 13,43 

Komercijalna Banka Skopje FYROM 

2004 2,21 19,36 

1,96 18,00 

2005 1,02 9,01 

2006 1,80 17,28 

2007 2,10 20,99 

2008 2,55 23,94 

2009 1,86 16,27 

2010 2,18 19,15 

Czech Export Bank 
CZECH 
REP. 

2004 0,09 1,03 

0,22 3,14 

2005 -0,11 -1,24 

2006 0,39 3,95 

2007 0,37 4,21 

2008 0,51 8,22 

2009 0,20 3,74 

2010 0,12 2,07 

Ceskomoravska Zarucni Banka  
CZECH 
REP. 

2004 1,95 22,35 

1,51 17,08 

2005 1,84 19,24 

2006 1,46 15,04 

2007 1,47 16,36 

2008 1,23 16,15 

2009 1,19 15,25 

2010 1,42 15,15 

PPF banka a.s. 
CZECH 
REP. 

2004 1,40 21,30 

1,49 20,60 

2005 1,61 19,45 

2006 0,73 9,82 

2007 2,03 27,77 

2008 1,50 22,39 

2009 1,81 26,23 

2010 1,34 17,24 
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Hrvatska Postanska Bank 

 
 
 

CROATIA 

2004 - -  
 

-0,18 

 
 

-5,24 
2005 - - 

2006 0,80 10,86 

2007 1,00 14,47 

2008 0,03 0,48 

2009 -3,10 
-

57,73 

2010 0,36 5,74 

Nova Ljubljanska Banka d.d. SLOVENIA 

2004 0,72 8,67 

0,25 3,12 

2005 0,74 9,74 

2006 0,89 12,93 

2007 0,86 13,41 

2008 0,12 1,85 

2009 -0,45 -6,66 

2010 -1,10 -18,1 

Nova Kreditna Banka SLOVENIA 

2004 0,45 5,27 

0,71 9,19 

2005 1,41 17,65 

2006 1,17 15,03 

2007 1,19 16,11 

2008 0,33 4,55 

2009 0,23 3,13 

2010 0,20 2,62 

Abanka Vipa SLOVENIA 

2004 0,85 10,82 

0,70 8,64 

2005 0,76 9,92 

2006 1,02 13,66 

2007 1,15 13,02 

2008 0,55 5,91 

2009 0,52 6,34 

2010 0,07 0,84 

Banka Celje dd SLOVENIA 

2004 0,86 9,42 

0,64 7,50 

2005 0,81 9,04 

2006 0,90 10,25 

2007 0,99 11,88 

2008 0,49 6,13 

2009 0,27 3,40 

2010 0,19 2,40 

Gorenjska Banka SLOVENIA 

2004 5,34 22,72 

2,97 13,38 

2005 3,82 16,04 

2006 3,07 13,25 

2007 3,30 14,95 

2008 2,39 11,74 

2009 1,80 9,28 

2010 1,08 5,70 
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Post Bank JSC 

 
 

SLOVAKIA 

2004 0,82 15,62  
 

0,99 

 
 

15,96 
2005 0,50 11,13 

2006 0,62 15,76 

2007 0,66 16,26 

2008 0,63 6,83 

2009 1,35 15,89 

2010 2,38 30,23 

Prva Stavebna Sporitelna SLOVAKIA 

2004 1,30 9,50 

1,48 10,24 

2005 1,48 8,50 

2006 1,94 11,69 

2007 1,58 10,43 

2008 1,21 8,83 

2009 1,42 11,09 

2010 1,43 11,62 

Powszechna Kasa Oszczednosci POLAND 

2004 1,76 17,02 

2,14 19,96 

2005 1,98 19,91 

2006 2,28 23,29 

2007 2,79 26,55 

2008 2,58 24,17 

2009 1,59 13,43 

2010 1,97 15,37 

Bank Ochrony Srodowiska  POLAND 

2004 0,54 6,02 

0,45 5,31 

2005 0,58 6,75 

2006 0,77 9,17 

2007 0,54 5,91 

2008 0,00 0,03 

2009 0,23 2,97 

2010 0,46 6,31 

Gospodarczy Bank Wielkopolski POLAND 

2004 1,67 23,68 

0,61 10,19 

2005 0,47 7,29 

2006 0,38 7,22 

2007 0,42 8,58 

2008 0,47 9,15 

2009 0,41 7,43 

2010 0,42 7,99 

       υνολικζς μζσες αποδόσεις 0,97 11,72 
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Πίνακας 2 ΞΕΝΕ ΣΡΑΠΕΖΕ 

Bank Id Country ID 
Home 

Country 
Year 

ID ROAA ROAE 
Mean 
ROAA 

Mean 
ROAE 

UniCredit Bulbank BULGARIA ITALY 

2004 2,68 15,35 

2,37 16,48 

2005 2,71 16,24 

2006 1,34 9,96 

2007 3,75 27,98 

2008 2,91 23,03 

2009 1,75 13,08 

2010 1,46 9,71 

DSK Bank Plc BULGARIA HUNGARY 

2004 2,55 20,32 

2,71 20,77 

2005 3,35 27,04 

2006 3,58 29,46 

2007 2,71 22,17 

2008 3,27 24,50 

2009 1,99 13,10 

2010 1,50 8,78 

United Bulgarian Bank BULGARIA GREECE 

2004 3,30 21,53 

2,73 20,09 

2005 3,67 26,19 

2006 3,78 27,27 

2007 3,67 28,22 

2008 2,82 23,15 

2009 1,02 8,24 

2010 0,82 6,04 

Societe Generale 
Expressbank 

BULGARIA FRANCE 

2004 3,06 20,49 

2,12 15,57 

2005 2,80 19,51 

2006 3,62 24,93 

2007 2,04 15,10 

2008 1,58 14,07 

2009 0,69 6,31 

2010 1,03 8,59 

Raiffeisen Bank ROMANIA AUSTRIA 

2004 1,72 21,42 

1,99 20,55 

2005 1,94 20,83 

2006 1,47 15,86 

2007 2,10 22,65 

2008 3,43 33,09 

2009 1,46 13,39 

2010 1,81 16,60 

Alpha Bank Romania ROMANIA GREECE 

2004 2,55 22,60 

1,34 14,11 

2005 2,45 19,67 

2006 1,46 12,69 

2007 1,08 13,67 

2008 0,88 14,06 

2009 0,34 5,99 

2010 0,63 10,10 
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Banca Comerciala Romana  ROMANIA AUSTRIA 

2004 2,85 17,94 

1,86 18,01 

2005 1,63 12,54 

2006 1,88 18,62 

2007 1,69 20,48 

2008 3,07 36,28 

2009 1,25 13,37 

2010 0,65 6,82 

BRD-Groupe Societe 
Generale  

ROMANIA FRANCE 

2004 3,17 23,20 

2,85 30,10 

2005 3,11 29,57 

2006 2,91 34,03 

2007 2,97 37,70 

2008 3,45 42,57 

2009 2,30 24,74 

2010 2,06 18,87 

Banca Intesa ad Beograd SERBIA ITALY 

2004 3,45 21,76 

1,47 9,66 

2005 -3,25 -22,34 

2006 1,15 10,07 

2007 1,88 14,72 

2008 2,65 16,34 

2009 2,15 12,83 

2010 2,29 14,23 

Hypo Alpe-Adria-Bank Beogr SERBIA ITALY 

2004 1,71 10,61 

1,24 8,50 

2005 1,64 16,22 

2006 0,88 7,78 

2007 1,13 8,37 

2008 1,80 9,92 

2009 1,26 5,53 

2010 0,24 1,09 

Eurobank EFG  Beograd SERBIA GREECE 

2004 - - 

0,63 -0,73 

2005 -5,11 -37,52 

2006 -0,44 -2,12 

2007 1,79 7,15 

2008 3,91 14,12 

2009 2,03 7,42 

2010 1,60 6,59 

Stopanska Banka Skopje FYROM GREECE 

2004 0,04 0,36 

1,43 12,85 

2005 0,59 5,12 

2006 2,06 18,95 

2007 2,46 23,59 

2008 2,36 21,28 

2009 1,16 9,86 

2010 1,31 10,79 
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NLB Tutunska Banka Skopje 

 
 
 
 

FYROM 

 
 
 
 

GERMANY 

2004 1,76 9,95  
 
 

1,41 

 
 
 

12,94 

2005 1,87 13,69 

2006 - - 

2007 1,72 17,10 

2008 1,45 16,27 

2009 0,86 10,07 

2010 0,80 10,58 

Ceskoslovenska Obchodni 
CZECH 
REP. 

BELGIUM 

2004 1,14 15,08 

1,29 17,69 

2005 1,56 21,10 

2006 1,29 18,20 

2007 1,31 20,07 

2008 0,13 1,92 

2009 2,07 27,49 

2010 1,56 19,99 

Ceska Sporitelna  
CZECH 
REP. 

AUSTRIA 

2004 1,62 25,54 

1,57 22,25 

2005 1,50 21,71 

2006 1,53 22,46 

2007 1,61 23,12 

2008 1,88 25,73 

2009 1,45 19,29 

2010 1,39 17,92 

Komercni Banka 
CZECH 
REP. 

FRANCE 

2004 1,92 20,68 

1,80 19,75 

2005 1,80 18,54 

2006 1,66 18,14 

2007 1,78 22,25 

2008 1,95 23,28 

2009 1,59 16,83 

2010 1,93 18,51 

Raiffeisen stavební 
sporitelnα 

CZECH 
REP. 

AUSTRIA 

2004 0,49 12,62 

0,69 18,89 

2005 0,44 12,16 

2006 0,34 10,26 

2007 0,46 14,66 

2008 1,22 37,09 

2009 1,03 26,87 

2010 0,83 18,59 

Privredna Banka Zagreb  CROATIA ITALY 

2004 1,71 18,23 

1,63 14,06 

2005 1,71 17,92 

2006 1,70 15,51 

2007 1,77 14,17 

2008 1,80 13,78 

2009 1,35 9,50 

2010 1,40 9,32 
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Raiffeisenbank Austria  
Zagreb 

 
 
 
 

CROATIA 

 
 
 
 

AUSTRIA 

2004 0,86 19,23  
 

 
1,16 

 
 
 

13,78 

2005 1,34 21,55 

2006 1,54 17,37 

2007 1,32 13,73 

2008 1,14 10,17 

2009 0,91 6,94 

2010 1,00 7,46 

Zagrebacka Banka CROATIA ITALY 

2004 1,60 19,63 

1,44 13,40 

2005 1,53 17,33 

2006 1,31 14,18 

2007 1,53 13,21 

2008 1,54 11,29 

2009 1,32 9,25 

2010 1,28 8,89 

Raiffeisen Banka dd SLOVENIA AUSTRIA 

2004 0,13 2,05 

-0,06 -0,88 

2005 -1,17 -21,75 

2006 -0,54 -10,48 

2007 0,76 15,44 

2008 0,22 4,83 

2009 0,03 0,60 

2010 0,17 3,15 

UniCredit Banka Slovenija  SLOVENIA ITALY 

2004 0,85 12,30 

0,61 8,86 

2005 0,70 10,02 

2006 0,54 7,64 

2007 0,70 9,79 

2008 0,74 10,79 

2009 0,29 4,75 

2010 0,42 6,75 

Dexia banka Slovensko  SLOVAKIA BELGIUM 

2004 0,82 15,62 

-0,23 -8,28 

2005 0,50 11,13 

2006 0,62 15,76 

2007 0,66 16,26 

2008 -3,76 
-

102,43 

2009 -0,51 -15,70 

2010 0,04 1,40 

UniCredit Bank Slovakia  SLOVAKIA ITALY 

2004 0,82 11,23 

0,87 10,03 

2005 0,70 10,37 

2006 0,62 8,86 

2007 1,51 16,40 

2008 1,57 15,72 

2009 0,56 4,93 

2010 0,31 2,71 
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Tatra Banka  

 
 
 
 

SLOVAKIA 

 
 
 
 

AUSTRIA 

2004 1,53 19,28  
 
 

1,32 

 
 
 

17,49 

2005 1,28 17,08 

2006 1,53 20,43 

2007 1,49 20,45 

2008 1,39 20,93 

2009 0,97 12,90 

2010 1,06 11,37 

BRE Bank SA POLAND GERMANY 

2004 -0,91 -15,20 

0,69 11,46 

2005 0,85 13,34 

2006 1,19 18,87 

2007 1,52 24,66 

2008 1,28 23,75 

2009 0,16 3,14 

2010 0,77 11,65 

ING Bank Slaski Capital  POLAND NE/LANDS 

2004 1,16 12,93 

1,15 14,45 

2005 1,46 16,83 

2006 1,32 16,30 

2007 1,27 16,72 

2008 0,73 11,05 

2009 0,92 13,06 

2010 1,21 14,29 

Kredyt Bank SA POLAND BELGIUM 

2004 0,76 10,46 

1,15 14,36 

2005 1,99 26,00 

2006 2,17 24,81 

2007 1,58 17,88 

2008 0,99 13,20 

2009 0,09 1,32 

2010 0,45 6,86 

Raiffeisen Bank Polska SA POLAND AUSTRIA 

2004 - - 

1,25 14,62 

2005 - - 

2006 1,61 20,04 

2007 1,71 21,43 

2008 1,42 17,07 

2009 0,53 5,51 

2010 1,00 9,07 

Nordea Bank Polska SA POLAND SWEDEN 

2004 0,11 1,13 

0,75 9,92 

2005 0,56 6,01 

2006 0,78 9,24 

2007 0,82 9,48 

2008 1,05 13,77 

2009 0,80 12,82 

2010 1,15 16,97 
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Deutsche Bank PBC SA 

 
 
 
 
 

POLAND 

 
 
 
 
 

GERMANY 

2004 - -  
 
 
 

0,02 

 
 
 
 

-0,63 

2005 -0,14 -2,18 

2006 0,08 0,98 

2007 0,56 5,45 

2008 0,31 4,27 

2009 -0,78 -13,21 

2010 0,06 0,92 

BRE Bank Hipoteczny SA POLAND GERMANY 

2004 - - 

1,02 12,77 

2005 1,22 16,04 

2006 1,33 15,22 

2007 1,22 14,05 

2008 1,07 14,79 

2009 0,55 7,78 

2010 0,72 8,75 

K&H Bank Zrt HUNGARY BELGIUM 

2004 1,15 14,11 

0,93 12,05 

2005 0,97 12,12 

2006 0,65 8,16 

2007 1,60 19,43 

2008 0,93 12,97 

2009 0,32 4,97 

2010 0,87 12,61 

Erste Bank Hungary Nyrt HUNGARY AUSTRIA 

2004 0,81 16,10 

1,03 17,67 

2005 1,44 26,23 

2006 1,44 23,74 

2007 1,28 20,16 

2008 1,37 22,80 

2009 0,85 14,61 

2010 0,00 0,03 

MKB Bank Zrt HUNGARY GERMANY 

2004 1,09 13,46 

0,07 0,10 

2005 0,86 10,86 

2006 1,01 11,44 

2007 0,76 7,99 

2008 0,27 3,12 

2009 0,08 1,05 

2010 -3,58 -47,22 

Raiffeisen Bank Zrt HUNGARY AUSTRIA 

2004 1,59 18,76 

0,97 12,33 

2005 1,67 20,74 

2006 1,78 23,18 

2007 1,54 20,62 

2008 0,63 9,41 

2009 -0,16 -2,60 

2010 -0,24 -3,77 
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UniCredit Bank Hungary Zrt 

 
 
 

HUNGARY 

 
 
 

ITALY 

2004 2,26 21,59  
 

1,59 

 
 

16,08 
2005 1,96 17,83 

2006 1,61 15,49 

2007 1,52 16,73 

2008 1,76 20,01 

2009 0,89 9,84 

2010 1,15 11,08 

Commerzbank Zrt HUNGARY GERMANY 

2004 1,72 16,55 

0,68 6,63 

2005 1,46 13,83 

2006 0,86 8,53 

2007 1,27 13,65 

2008 0,40 4,45 

2009 -0,90 -10,01 

2010 -0,05 -0,59 

        υνολικζς μζσες αποδόσεις 1,25 12,84 

 

Να ζεκεησζεί φηη νξηζκέλεο μέλεο ηξάπεδεο επηηπγράλνπλ θεξδνθνξία πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ινηπψλ ηξαπεδψλ ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 

βξίζθνληαη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκπαξαζχξνπλ νιφθιεξν ηνλ θιάδν ζε 

αλνδηθή πνξεία, αχμεζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη βειηίσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

απζηξηαθψλ ζπκθεξφλησλ Raiffeisen Bank ε νπνία έρεη εηζέιζεη ζην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ησλ ρσξψλ ηεο ΝΑ θαη Κεληξηθήο Δπξψπεο ηδξχνληαο 

πνιιά ππνθαηαζηήκαηα θαη απνθηψληαο ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αγνξάο κε 

ζεηηθά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνηειέζκαηα. 

Έλα ηειεπηαίν πνιχ ζεκαληηθφ ζπκπέξαζκα, απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη άλσ 

δείθηεο θεξδνθνξίαο (ROAA & ROAE) εκθαλίδνληαη κεησκέλνη γηα ηα έηε 2009 

θαη 2010 ηφζν ζηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο φζν θαη ζηηο μέλεο. Ζ κείσζε απηή 

απεηθνλίδεη ηελ θξίζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έπιεμε ηελ 

Δπξψπε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπλερίδνληαη κέρξη ζήκεξα πιήηηνληαο 

ζθνδξά ηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο αγνξέο.  
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5.2 ΑΝΑΛΤΖ ΜΔ ΣΖΝ ΜΟΡΦΖ PANEL DATA 

ηελ πξνζπάζεηα καο λα εξεπλήζνπκε πνηνη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ βηβιηνγξαθία επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία κηαο ηξάπεδαο 

ρξεζηκνπνηήζακε ην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν E VIEWS θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ 

αλάιπζε ηεο κνξθήο Panel Data. Οη παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία εληφο ηεο ηξάπεδαο : Total 

Assets, Net Income, Loan Loss Reserve / Gross Loans, Total Capital Ratio, 

Net Loans / Total Assets, Overheads αιιά θαη κεηαβιεηέο απφ ην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ φπσο : Interest Rate, Gdp θαη Private 

Consumption. Να ζεκεησζεί φηη γηα ηηο μέλεο ηξάπεδεο νη νπνίεο έρνπλ 

εηζέιζεη ζε κηα εγρψξηα αγνξά εμεηάδνληαη νη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο 

ηφζν γηα ηελ εγρψξηα αγνξά πνπ έρνπλ εηζέιζεη φζν θαη ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ηνπο (ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλε ε κεηξηθή εηαηξεία).  

πλεπψο, ηα κνληέια πνπ ζα αλαιχζνπκε γηα ηηο εγρψξηεο θαη μέλεο ηξάπεδεο 

έρνπλ ηελ κνξθή : 

 , 

 , 

φπνπ i αληηπξνζσπεχεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπεδψλ θαη t ηελ ρξνληθή δηάζηαζε. 

Μεηά ηελ ζπιινγή ησλ κεηαβιεηψλ απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ, αθνινπζεί ε 

θαηαρψξεζή ηνπο ζε θχιιν ηνπ excel κε ηελ θαηάιιειε δνκή πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην Panel Data ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέινο ζην κνληέιν 

ησλ E Views. Αθνχ γίλεη εηζαγσγή ηλ δεδνκέλσλ ζην E Views θαη απηά 

κεηαηξαπνχλ ζε Panel Data απφ Unstructured Data αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ 

παιηλδξνκήζεηο ψζηε λα νδεγεζνχκε ζην πνηα απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

εμεηάδνπκε επεξεάδνπλ ηα ROAA & ROAE θαη ζε πνην βαζκφ.  Ζ θάζε 

παιηλδξφκεζε γίλεηαη κε ηελ κέζνδν ηφζν ησλ Fixed effects φζν θαη ησλ 

Random effects θαη αθνινπζνχλ νη δηνξζψζεηο κε Likelihood Ratio θαη 

Hausman Test αληίζηνηρα ψζηε λα θαηαιήμνπκε ζηελ ζσζηή κέζνδν (δειαδή, 

επηινγή ζηαζεξνχ απνηειέζκαηνο ή ηπραίνπ απνηειέζκαηνο).  
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5.3  ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖΝ ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ ΣΩΝ 

ΔΓΥΩΡΗΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

 

Πίνακας 3 Effects Specification   

Dependent Variable: ROAA         

Method: Panel Least Squares R-squared 0.867523   

Sample: 2004 2010   Adjusted R-squared 0.809419   

Periods included: 7   Durbin - Watson Stat. 1.725232   

            

      S.E. of regression 0.420542   

Variable Coefficient Prob.   Prob(F-statistic) 0.000000   

              

              

C 1.350454 0.0898 Redundant Fixed Effects Tests   

TOTAL ASSETS 0.000542 0.1306 Test cross-section fixed effects   

NET LOANS/ 
TOTAL ASSETS 0.004847 0.0358 Equation: Roaa_domestic   

NET INCOME 0.142623 0.0000         

LOAN LOSS 
RESERVE/ 

GROSS LOANS -0.057892 0.0450 Effects test Statistic d.f. Prob. 
TOTAL CAPITAL 

RATIO -0.000205 0.9827 Cross-section F 
12.018246 16,57 0.0000 

OVERHEADS -0.051781 0.0175 Cross-section Chi-square 122.472591 16 0.0000 

GDP 4.71E-07 0.3444         

INTEREST RATE 0.053561 0.2450         
PRIVATE 

CONSUMPTION 
3.004582 

0.0449         
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Πίνακας 4 Effects Specification   

Dependent Variable: ROAE         

Method: Panel Least Squares R-squared 0.803673   

Sample: 2004 2010   Adjusted R-squared 0.717565   

Periods included: 7   Durbin - Watson Stat. 1.782.504   

            

      S.E. of regression 4.851918   

Variable Coefficient Prob.   Prob(F-statistic) 0.000000   

              

              

C 25.74598 0.0060 Redundant Fixed Effects Tests   

TOTAL ASSETS 0.000114 0.2541 Test cross-section fixed effects   

NET LOANS/ 
TOTAL ASSETS -0.044212 0.5788 Equation: Roae_domestic   

NET INCOME 0.014916 0.0021         

LOAN LOSS 
RESERVE/ 

GROSS LOANS -0.682738 0.0190 Effects test Statistic d.f. Prob. 
TOTAL CAPITAL 

RATIO -0.145190 0.0062 Cross-section F 
6.096935 16,57 0.0000 

OVERHEADS 0.009035 0.0021 Cross-section Chi-square 82.790223 16 0.0000 

GDP 3.35E-07 0.5750         

INTEREST RATE 0.195631 0.3548         
PRIVATE 

CONSUMPTION 
-0.005263 

0.0658         

 

Απφ ηνπο πίνακες 3 και 4 δηαπηζηψλνπκε φηη ε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ 

(ηφζν ην ROAA φζν θαη ην ROAE) επεξεάδεηαη απφ ηελ κεηαβιεηή ησλ 

Καζαξψλ Δζφδσλ (Net Income) θαη κάιηζηα ζε αξθεηά ζεκαληηθφ βαζκφ. 

Γεγνλφο ην νπνία ηαπηίδεηαη κε ηελ βηβιηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

βαζηθφηεξνο παξάγνληαο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην ζχλνιν ησλ 

εζφδσλ, ακνηβψλ θαη ινηπψλ πξνκεζεηψλ απαιιαγκέλα απφ θφξνπο, 

ρξεσζηηθνχο ηφθνπο θαη ινηπά εηαηξηθά βάξε. Κνηλφ γλψξηζκα θαη γηα ηνπο 

δχν πίλαθεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ΑΔΠ 

θαη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ (GDP & Interest Rate) δελ επεξεάδνπλ 

ηελ θεξδνθνξία ζηελ εγρψξηα αγνξά ζε αληίζεζε κε ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε 

πνπ ζα δνχκε παξαθάησ. 

Καηά ηα ινηπά, ν δείθηεο ROAA επεξεάδεηαη ζεηηθά απφ ηνλ δείθηε ησλ 

θαζαξψλ δαλείσλ / πλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο ηξάπεδαο αιιά φρη ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ. Ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ρξήδεη ε κεηαβιεηή απνζεκαηηθά 
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επηζθαιψλ δαλείσλ ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ (Loan Loss 

Reserve / Gross Loans), θαζψο επεξεάδεη ηνλ δείθηε ROAA θαη κάιηζηα 

αξλεηηθά, θαζψο αχμεζε ηνπ δείθηε απηνχ πξνθαιεί κείσζε ζηελ θεξδνθνξία. 

Ζ κεηαβιεηή ησλ γεληθψλ εμφδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε μερσξηζηά – γηα λα 

επηβεβαηψζεη απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηηο κέξεο καο- φηη δειαδή ε κείσζε θαη 

πεξηθνπή ησλ εμφδσλ δηνίθεζεο θαη ινηπψλ γεληθψλ εμφδσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο θεξδνθνξίαο θαζψο ν δείθηεο απηφο επεξεάδεη ην 

ROAA. Δλδηαθέξνλ ηέινο, παξνπζηάδεη ν καθξννηθνλνκηθφο δείθηεο ηεο 

ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πνπ επηβεβαηψλεη ην απηνλφεην - αχμεζε ηεο 

εγρψξηαο θαηαλάισζεο νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ζε αχμεζε 

ησλ ρνξεγήζεσλ απφ πιεπξάο ηξαπεδψλ θαη επνκέλσο ζε βειηησκέλα 

επίπεδα θεξδνθνξίαο.  

Ο δείθηεο ROAE σζηφζν δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε αιιά ελ ηνχηνηο εηζέξρεηαη κηα άιιε κεηαβιεηή πνπ δελ 

επεξέαδε ην ROAA θαη είλαη ν δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Ο δείθηεο 

απηφο ζρεηίδεηαη άιισζηε θαη κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ROAE(= Return on Average 

Equity) θαη επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία αξλεηηθά ζε πςειφ επίπεδν 

ζεκαληηθφηεηαο.  
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5.4  ΜΔΣΑΒΛΖΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΗ ΞΔΝΔ ΣΡΑΠΔΕΔ  

Πίνακας 5 Effects Specification   

Dependent Variable: ROAA         

Method: Panel Least Squares R-squared 0.636294   

Sample: 2004 2010   Adjusted R-squared 0.524757   

Periods included: 7   Durbin - Watson Stat. 1.324508   

            

      S.E. of regression 0.749162   

Variable Coefficient Prob.   Prob(F-statistic) 0.000000   

              

              

C 1.505675 0.0250 Redundant Fixed Effects Tests   

TOTAL ASSETS -2.455896 0.3641 Test cross-section fixed effects   

NET LOANS/ 
TOTAL ASSETS -0.219056 0.0119 Equation: Roaa_foreign   

NET INCOME 0.028814 0.0011         

LOAN LOSS 
RESERVE/ 

GROSS LOANS -0.139284 0.0000 Effects test Statistic d.f. Prob. 
TOTAL CAPITAL 

RATIO -0.055374 0.0158 Cross-section F 
4.743528 37,15 0.0000 

OVERHEADS 0.000398 0.0470 Cross-section Chi-square 152.627627 37 0.0000 

GDP 0.000182 0.8325         

INTEREST RATE 0.120891 0.0461         
PRIVATE 

CONSUMPTION 
-0.037058 

0.8050         

 

Πίνακας 6 Effects Specification   

Dependent Variable: ROAE         

Method: Panel Least Squares R-squared 0.129949   

Sample: 2004 2010   Adjusted R-squared 0.088075   

Periods included: 7   Durbin - Watson Stat. 0.969923   

            

      S.E. of regression 10.53123   

Variable Coefficient Prob.   Prob(F-statistic) 0.001685   

              

              

C 15.67976 0.0287 Correlated Random effects - Hausman Test   

TOTAL ASSETS -2.914586 0.1879 Test cross-section random effects   

NET LOANS/ 
TOTAL ASSETS -0.061230 0.4534 Equation: Roae_foreign   

NET INCOME 0.028876 0.0011         

LOAN LOSS 
RESERVE/ 

GROSS LOANS -1.007385 0.0017 Effects test Statistic d.f. Prob. 
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TOTAL CAPITAL 
RATIO 0.167377 0.5025 Cross-section Random 

13.806153 9 0.1294 

OVERHEADS -0.000275 0.7489         

GDP -0.002271 0.7092         

INTEREST RATE 1.107.630 0.0144         
PRIVATE 

CONSUMPTION 
0.003516 

0.6998         

 

Παξαηεξψληαο ηνπο πίνακες 5 & 6, δηαπηζηψλνπκε φηη νπψο θαη ζηηο εγρψξηεο 

ηξάπεδεο έηζη θαη ζηηο μέλεο ε κεηαβιεηή ηνπ Καζαξψλ Δζφδσλ επεξεάδεη ηελ 

θεξδνθνξία ηφζν κέζσ ηνπ δείθηε ROAΑ φζν θαη κε ηνλ δείθηε ROAE. Απφ 

ηηο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο νη δείθηεο GDP & Private Consumption δελ 

επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ελψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη κεηαβιεηέο 

απηέο αθνξνχλ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ (ηελ ρψξα 

δειαδή πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε  κεηξηθή εηαηξεία) ελψ νη καθξννηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο ησλ εγρψξησλ αγνξψλ αλαιχνληαη παξαθάησ. Βαζηθφ ζηνηρείν 

παξαηήξεζεο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε κεηαβιεηή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο (home country) επεξεάδεη ζεηηθά – θαη ζε κεγάιν βαζκφ – ην 

ROAA & ην ROAE. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί θαη απφ ηελ αλάιπζε 

πξνεγνχκελσλ κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αξθεηέο ηξάπεδεο 

θεξδνθνξνχλ απφ ηελ δηαθνξά επηηνθίνπ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ. 

Τπάξρνπλ επίζεο, πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηξάπεδεο δαλείδνληαη απφ ηελ 

κεηξηθή εηαηξεία κε ρακειφηεξα επηηφθηα θαη σο εθ ηνχηνπ νη ρνξεγήζεηο ηνπο 

ζηελ εγρψξηα αγνξά είλαη ηδηαίηεξα θεξδνθφξεο.  

Πην αλαιπηηθά, ν δείθηεο ROAA επεξεάδεηαη επηπξφζζεηα απφ ηελ κεηαβιεηή 

ησλ θαζαξψλ δαλείσλ/ζπλνιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

θαη κάιηζηα κε αξλεηηθφ ηξφπν. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ δείθηε Loan Loss 

Reserve / Gross Loans, κεηαβιεηή ε νπνία φπσο είδακε επεξέαδε κε ηελ ίδην 

ηξφπν ηελ θεξδνθνξία ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ. Ζ κεηαβιεηή ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην ROAA αιιά ζε κηθξφ βαζκφ 

ζεκαληηθφηεηαο θαη εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη πςειή έλδεημε ηνπ δείθηε 

απηνχ ζπλεπάγεηαη κεησκέλεο ρνξεγήζεηο θαη πιεζψξα αρξεζηκνπνίεησλ 

θεθαιαίσλ πνπ θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα. Σέινο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα γεληθά έμνδα επεξεάδνπλ 

ηελ θεξδνθνξία κε ζεηηθφ ηξφπν (ζρεδφλ αλεπαίζζεηα) αιιά αληίζεηα κε ηηο 
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εγρψξηεο ηξάπεδεο νη νπνίεο είραλ αξλεηηθή επίδξαζε. Απηφ εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη, κε ηελ αχμεζε ησλ γεληθψλ εμφδσλ, νη μέλεο ηξάπεδεο 

αλαβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά, 

απνθηνχλ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα θαη εληζρχνπλ ηελ θήκε ηνπο κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο θαη ηελ απφθηεζε εγεηηθνχ 

ξφινπ ζηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο.  

Όζνλ αθνξά ην ROAE, ε κφλε κεηαβιεηή πνπ επεξεάδεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

δείθηε (εθηφο απφ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ) είλαη ν Loan Loss 

Reserve / Gross Loans κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ επεξέαζε ην ROAA αιιά θαη ηηο 

εγρψξηεο ηξάπεδεο (αξλεηηθά).  

 

Πίνακας 7 Effects Specification   

Dependent Variable: ROAA         

Method: Panel Least Squares R-squared 0.665797   

Sample: 2004 2010   Adjusted R-squared 0.569588   

Periods included: 7   Durbin - Watson Stat. 1.698097   

            

      S.E. of regression 0.658037   

Variable Coefficient Prob.   Prob(F-statistic) 0.000000   

              

              

C 3.0003677 0.0000 Redundant Fixed Effects Tests   

TOTAL ASSETS -1.312566 0.5123 Test cross-section fixed effects   

NET LOANS/ TOTAL 
ASSETS -0.015097 0.0557 Equation: Roaa_foreign   

NET INCOME 0.1464 0.0026         

LOAN LOSS 
RESERVE/ GROSS 

LOANS -0.134081 0.0022 Effects test Statistic d.f. Prob. 
TOTAL CAPITAL 

RATIO -0.002222 0.9341 Cross-section F 
6.624336 29,132 0.0000 

OVERHEADS -1.945685 0.9126 Cross-section Chi-square 153.603811 29 0.0000 

GDP(host) 0.0845865 0.0216         
INTEREST 
RATE(host) 0.025874 0.5313         

PRIVATE 
CONSUMPTION(host) 

-3.965848 

0.8105         
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Ο πίλαθαο 7 αιιά θαη ν πίλαθαο 8 πνπ αθνινπζεί, επαλαιακβάλνπλ ηελ 

δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο μέλεο ηξάπεδεο παξαπάλσ 

(πίλαθεο 5 & 6) κε ηελ ζεκαληηθή αιιαγή φηη ζηηο καθξννηθνλνκηθέο 

κεηαβιεηέο πεξηιακβάλνληαη απηή ηελ θνξά ζηνηρεία απφ ηηο εγρψξηεο αγνξέο 

πνπ βξίζθνληαη νη ζπγαηξηθέο ησλ μέλσλ εηαηξεηψλ (host country) θαη φρη απφ 

ηηο κεηξηθέο (home country). Θα εζηηάζνπκε ηελ αλάιπζή καο ζηηο ηξεηο απηέο 

κεηαβιεηέο (GDP, Interest Rate & Private Consumption) θαη φρη ζηηο ινηπέο ηηο 

νπνίεο αλαιχζακε εθηελψο παξαπάλσ. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή γίλεηαη γηα ηελ 

παξαηήξεζε ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ απφ θάζε νπηηθή γσλία, θαζψο ππάξρεη 

έληνλε δηαθσλία απφ ηνπο κέρξη ηψξα αλαιπηέο γηα ην αλ ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη νη μέλεο ηξάπεδεο.  

Ο πίλαθαο 7 καο απνθαιχπηεη φηη κφλν ην ΑΔΠ ηεο εγρψξηαο αγνξάο κπνξεί 

λα επεξεάζεη ζεηηθά ηελ θεξδνθνξία κηαο μέλεο ηξάπεδαο θαη είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ. Παξαηεξνχκε φηη ε κεηαβιεηή ηνπ ΑΔΠ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε 

θνξά σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη απνηππψλεη ηελ αληίιεςε πνιιψλ 

αλαιπηψλ φηη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα εγρψξηα 

αγνξά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ κεηέπεηηα πνξεία θαη ηελ θεξδνθνξία 

κηαο μέλεο ηξάπεδαο, γεγνλφο πνπ παξαηεξείηαη πεξηζζφηεξν έληνλα ζηελ 

εξβία ε νπνία αληηκεησπίδεη αξθεηά πξνβιήκαηα σο απνηέιεζκα ηνπ 

πνιέκνπ πνπ είρε μεζπάζεη.  

Ο πίλαθαο 8 καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ROAE 

επεξεάδεηαη θαη απηή κε ηελ ζεηξά ηεο απφ ην ΑΔΠ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν αιιά 

επηπιένλ δέρεηαη επηδξάζεηο (θαη ζε έληνλν βαζκφ) απφ ηελ ηδησηηθή 

θαηαλάισζε.  Μάιηζηα νη δχν απηέο κεηαβιεηέο απφ θνηλνχ (είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο θαη έρνπλ πςειφ ζπληειεζηή – βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο) καο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θεξδνθνξία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ 

επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ 

εγρψξηα αγνξά θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνζπαζνχλ αξθεηέο θνξέο λα ηηο 

επεξεάζνπλ επεκβαίλνληαο ζηελ ηερλνγλσζία, ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ 

επηθξαηεί θαη εθαξκφδνληαο επηζεηηθή πνιηηηθή ζηηο πσιήζεηο ηξαπεδηθψλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 
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Πίνακας 8 Effects Specification   

Dependent Variable: ROAE         

Method: Panel Least Squares R-squared 0.494109   

Sample: 2004 2010   Adjusted R-squared 0.348474   

Periods included: 7   Durbin - Watson Stat. 2.208665   

            

      S.E. of regression 10.25622   

Variable Coefficient Prob.   Prob(F-statistic) 0.001685   

              

              

C 29.45426 0.084 Redundant Fixed effects Tests   

TOTAL ASSETS -2.98524 0.3433 Test cross-section fixed effects   

NET LOANS/ TOTAL 
ASSETS -0.000570 0.9967 Equation: Roae_foreign   

NET INCOME 0.02258 0.0080         

LOAN LOSS 
RESERVE/ GROSS 

LOANS -1.844827 0.0000 Effects test Statistic d.f. Prob. 
TOTAL CAPITAL 

RATIO 0.125144 0.7671 Cross-section F 
2.77066 29,132 0.0000 

OVERHEADS -0.000177 0.9492 Cross-section Chi-Square 81.284642 29 0.0000 

GDP (host) 3.334585 0.022         
INTEREST 
RATE(host) 0.658142 0.3144         
PRIVATE 

CONSUMPTION(host) 
2.965485 

0.0228         
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6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηελ κειέηε ηφζν ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο απηήο ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηεο 

εκπεηξηθήο έξεπλαο δηαπηζηψλνπκε φηη γίλεηαη πξνζπάζεηα βαζχηεξεο 

αλάιπζεο ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ - εγρψξησλ θαη μέλσλ. Ζ εξγαζία 

απηή επηθεληξψλεηαη ζε 10 ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο, κε ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ ζπλνιηθά 145 Σξάπεδεο θαηά ηελ πεξίνδν 2004 – 

2010. Ζ επηινγή ησλ ρσξψλ απηψλ δελ έγηλε ηπραία, θαζψο ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ζηηο ρψξεο απηέο έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ζην παξειζφλ ηελ 

βηβιηνγξαθία θαη νη μέλεο ηξάπεδεο πνπ εηζέβαιιαλ ζηηο αγνξέο απηέο 

ζπλεηέιεζαλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη ηεο νηθνλνκίαο 

γεληθφηεξα.  

Δπηθεληξσζήθακε ζηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηψλ απηψλ - νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο - γηα ηνλ πξφζζεην ιφγν φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ε καθξννηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ απηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε απμεηηθνχο ξπζκνχο ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

θεθαιαίσλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρεηαη απφ μέλεο ηξάπεδεο. Ζ 

ηδησηηθή θαηαλάισζε απνηειεί βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλφδνπ, θαζψο εληζρχεηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηελ αχμεζε ηεο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο πξνο ηα λνηθνθπξηά θαη ηελ ζηαδηαθή κείσζε ησλ επηηνθίσλ (κε 

εμαίξεζε ηα ηειεπηαία δχν έηε ηεο θξίζεο). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ηδησηηθή 

θαηαλάισζε παξαθνινπζείηαη σο κηα ζεκαληηθή καθξννηθνλνκηθή κεηαβιεηή 

πνπ επεξεάδεη  ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ θαη αλαιχεηαη παξαθάησ. 

Ζ αλάιπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ βαζίζηεθε ζε 3 θαηεγνξίεο 

κεηαβιεηψλ ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έγηλε ε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ε 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηνπο ψζηε λα εμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα – 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο : 

 Μεηαβιεηέο – δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηεί θάζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα γηα λα 

αμηνινγήζεη ηελ απφδνζή ηνπ θαη πεγάδνπλ απφ ηηο εηήζηεο νηλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηξαπεδψλ, 
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 Μαθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο κηαο ηξάπεδαο θαη αλαθέξνληαη ζηελ θαηά 

ηφπνλ εγρψξηα αγνξά θαη 

 Οη ίδηνη καθξννηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

αιιά λα αθνξνχλ ηελ ρψξα πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ (home 

country – φπνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε κεηξηθή εηαηξεία). 

ην πξψην ζηάδην ,ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο απνδεηθλχνπλ φηη ε 

θεξδνθνξία ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ φπσο απηή απεηθνλίδεηαη απφ ηνπο δείθηεο 

απφδνζεο ελεξγεηηθνχ (ROAA) θαη Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROAE) είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ εγρψξησλ – ρσξίο σζηφζν λα 

παξνπζηάδνληαη κεγάιεο απνθιίζεηο. Σν γεγνλφο απηφ επηζεκαίλεη ηα 

ακνηβαία νθέιε πνπ ππάξρνπλ ηφζν γηα ηηο μέλεο πνιπεζληθέο φζν θαη γηα ηα 

θξάηε πνπ απηέο εηζέξρνληαη. Έηζη, νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ζπγαηξηθέο 

ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα θεξδνθφξεο πξνζδίδνληαο επηπιένλ αμία ζηελ κεηξηθή 

εηαηξεία γηα ηηο επελδχζεηο πνπ απηή έρεη πξαγκαηνπνηήζεη αιιά επηπιένλ ηα 

θξάηε απηά ηεο Κεληξηθήο θαη ΝΑ Δπξψπεο επσθειήζεθαλ απφ ηηο εηζξνέο 

μέλσλ θεθαιαίσλ θαη ε κεηάβαζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο έγηλε κε αλνδηθή 

πνξεία. Ζ ηνπνζέηεζή καο ζρεηηθά κε ηα άλσ ζπκπεξάζκαηα είλαη φηη ε 

δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ρσξψλ απηψλ αιιά θαη ησλ αληίζηνηρσλ ηξαπεδηθψλ 

ζπζηεκάησλ κέρξη ζήκεξα, απνδεηθλχεη φηη ζπρλά νη μέλεο ηξάπεδεο 

εηζέξρνληαλ ζε κηα εγρψξηα αγνξά ζαλ κηα χζηαηε πξνζπάζεηα γηα 

αλαζηξνθή ηνπ δπζκελνχο νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηνχζε. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, νη μέλεο ηξάπεδεο απνθηνχζαλ γξήγνξα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο 

εθάζηνηε αγνξάο, επεξέαδαλ ην γεληθφηεξν ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ θαη σο εθ ηνχηνπ απνιάκβαλαλ ηεξάζηηα θέξδε πνπ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο δηνρέηεπαλ ζηελ κεηξηθή εηαηξεία. Σειεηψλνληαο ηελ πξψηε θάζε 

ηεο αλάιπζήο καο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζηελ κεησκέλε θεξδνθνξία 

πνπ θαηαγξάθνπλ νη άλσ ηξάπεδεο γηα ηα έηε 2009 θαη 2010 -ηφζν κέζα απφ 

ηνλ δείθηε Απφδνζεο Δλεξγεηηθνχ (ROAA) φζν θαη απφ ηνλ δείθηε Απφδνζεο 

Κεθαιαίνπ (ROAE) – γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ε 

νπνία ζπλερίδεηαη ζηηο κέξεο καο κε έληνλνπο ξπζκνχο.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο αλάιπζήο καο θαη κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ 

κεηαβιεηψλ δηαπηζηψζακε πνηνη αθξηβψο παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηελ 
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θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ελψ ε πθηζηάκελε βηβιηνγξαθία καο βνήζεζα λα 

θαηαιάβνπκε θαη ηνλ ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζπκβαίλεη απηφ. Να ζεκεησζεί 

σζηφζν φηη νη παξαηεξήζεηο καο δελ ζπκθσλνχλ πάληα  κε ηελ βηβιηνγξαθία,  

είηε γηαηί ε ηειεπηαία παξνπζηάδεη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ρσξίο 

ηελ εμαγσγή ζπγθεθξηκέλεο θαηεχζπλζεο, είηε γηαηί ηα δεδνκέλα ηνπ 

δείγκαηνο καο πεξηιακβάλνπλ έηε θαηά ηα νπνία έρεη ήδε εθδεισζεί ε θξίζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πιήηηεη ην ζχλνιν ησλ αγνξψλ.  

Οη εγρψξηεο ηξάπεδεο επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ην ζχλνιν ησλ Καζαξψλ 

Δζφδσλ, δειαδή ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπξίσο ιεηηνπξγία 

ησλ ηξαπεδψλ αθαηξνπκέλσλ θφξσλ, ηφθσλ θαη ινηπψλ εηαηξηθψλ βαξψλ. Ο 

κφλνο καθξννηθνλνκηθφο δείθηεο πνπ επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία ησλ 

εγρψξησλ ηξαπεδψλ είλαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε, θαζψο φπσο έρεη ήδε 

αλαιπζεί κηα άλνδνο ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ ρσξψλ απηψλ (ιφγσ 

κεγαιχηεξεο θαηαλάισζεο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) ζπλεπάγεηαη αχμεζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη επνκέλσο αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο. Ζ πξνζνρή καο σζηφζν ζηξέθεηαη ζηελ αξλεηηθή επίδξαζε 

πνπ πξνθαινχλ νη δείθηεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, ησλ γεληθψλ εμφδσλ 

θαη ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαζψο ην ζχλνιν ησλ παξαπάλσ κεηαβιεηψλ 

επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία. Γηα ηηο εγρψξηεο ινηπφλ ηξάπεδεο, νη 

ηειεπηαίεο ηξεηο κεηαβιεηέο θξίλνληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαζψο : 

 Ζ κεηαβιεηή ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κεηψλεη ηελ απφδνζε ησλ 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ ελψ 

 Οη κεηαβιεηέο ησλ γεληθψλ εμφδσλ θαη ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ 

κεηψλνπλ ηελ απφδνζε ηνπ Δλεξγεηηθνχ, κε ηα επηζθαιή δάλεηα λα 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ησλ εκεξψλ καο ζην ζχλνιν ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ θχξηα αηηία θαηαγξαθήο δεκηψλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ. 

Οη μέλεο ηξάπεδεο, απνηεινχλ ην θπξηφηεξν κέξνο ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο ππφ εμέηαζε αγνξέο θαη εθηφο ησλ άιισλ επεξεάδνληαη απφ 

ηηο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη. ε 

αληίζεζε κε ηηο εγρψξηεο, νη κεηαβιεηέο πνπ εμεηάζακε επεξεάδνπλ θαη ηηο 

μέλεο ηξάπεδεο αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Πην ζπγθεθξηκέλα : 
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 Σν Καζαξά Έζνδα απνηεινχλ θαη εδψ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβιεηή 

θαη επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία κέζσ θαη ησλ δχν δεηθηψλ ROAA & 

ROAE, 

 Σα επηζθαιή δάλεηα επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ θεξδνθνξία (κε πςειφ 

βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο) ελψ αξλεηηθά επεξεάδεηαη ε Απνδνηηθφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ απφ ηνλ δείθηε Καζαξά Γάλεηα / 

χλνιν Δλεξγεηηθνχ. Ζ ηειεπηαία κεηαβιεηή απνηειεί αληηθείκελν 

έληνλεο ζπδήηεζεο απφ ην γεγνλφο φηη ή αχμεζε ησλ Καζαξψλ 

Γαλείσλ επηβαξχλεη ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ αιιά 

σζηφζν δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία φζν αθνξά ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, 

 Ζ κεηαβιεηή ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, θαίλεηαη λα επεξεάδεη ην 

ROAA αιιά ζε κηθξφ βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο θαη εμεγείηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη πςειή έλδεημε ηνπ δείθηε απηνχ ζπλεπάγεηαη κεησκέλεο 

ρνξεγήζεηο θαη πιεζψξα αρξεζηκνπνίεησλ θεθαιαίσλ πνπ θάζε 

πηζησηηθφ ίδξπκα ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα (ην ROAE δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ελ ιφγσ 

κεηαβιεηή), 

 Σα γεληθά έμνδα – ζε αληίζεζε κε ηηο εγρψξηεο ηξάπεδεο – επεξεάδνπλ 

ζεηηθά ηελ θεξδνθνξία (ROAA) θαζψο απνηεινχλ βαζηθή πξνππφζεζε 

γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ 

εγρψξησλ ηξαπεδψλ, ηελ πξνβνιή θαη ηελ πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζή 

ηνπο ζε κηα εγρψξηα αγνξά, 

 Σν επηηφθηα πνπ πθίζηαληαη ζηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ επεξεάδνπλ έληνλα ηελ θεξδνθνξία (ROAA & ROAE), 

θαζψο κε ηελ απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ ηελ κεηξηθή 

ζηηο ζπγαηξηθέο επηηπγράλεηαη θέξδνο απφ ηελ δηαθνξά ζηα επηηφθηα 

θαηαζέζεσλ – ρνξεγήζεσλ, 

 Σέινο, κειεηήζεθαλ μερσξηζηά νη καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο ησλ 

εγρψξησλ αγνξψλ θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ΑΔΠ αιιά 

θαη ε ηδησηηθή θαηαλάισζε επεξεάδνπλ ηελ θεξδνθνξία ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ην γεγνλφο φηη 

ηδίσο ε ηδησηηθή θαηαλάισζε ζηηο ρψξεο απηέο απνηέιεζε ηνλ νδεγφ 
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αλάπηπμεο γηα ην ζχλνιν ησλ κεηαβαηηθψλ νηθνλνκηψλ θαη σο εθ 

ηνχηνπ επεξέαζε ζεηηθά θαη ηελ ηξαπεδηθή θεξδνθνξία.  

Οινθιεξψλνληαο ηελ έξεπλα καο δηαπηζηψλνπκε φηη ε θεξδνθνξία ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ εμαξηάηαη απφ αξθεηέο κεηαβιεηέο, θάζε κηα απφ ηηο 

νπνίεο πξνθαιεί δηαθνξεηηθέο επηξξνέο θαη ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Ζ κειέηε 

ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ θαη ε εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ κπνξεί λα 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ηηο ηξάπεδεο ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηελ ζσξεία 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ζήκεξα θαη λα νδεγεζνχλ μαλά ζε ηξνρηά 

αλάπηπμεο θαη θεξδνθνξίαο. Κξίλεηαη σζηφζν απαξαίηεηνο ν δηαρσξηζκφο 

κεηαμχ εγρψξησλ θαη μέλσλ ηξαπεδψλ, δηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη 

ίδηεο κεηαβιεηέο λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα.  
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