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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο ςκοπόσ τθσ διπλωματικισ αυτισ εργαςίασ  είναι θ μελζτθ τθσ αποτελεςματικότθτασ 891 καταςτθμάτων 

μεγάλθσ  Εμπορικισ  Ελλθνικισ Τράπεηασ  για το τρίμθνο Δεκζμβριοσ 2013-Φεβρουάριοσ 2014, με τθ μζκοδο 

τθσ Περιβάλλουςασ Ανάλυςθσ Δεδομζνων ΠΑΔ  (Data Envelopment  Analysis-DEA) Μία από τισ ςθμαντικζσ 

πτυχζσ τθσ μελζτθσ  είναι  θ  ουςιαςτικι διαίρεςθ των καταςτθμάτων ςε ομάδεσ με ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ 

μζτρθςθσ  τθσ αποδοτικότθτασ ξεχωριςτά για κάκε ομάδα. Χρθςιμοποιικθκαν δφο μοντζλα ΠΑΔ όπου τα 

κριτιρια  τθσ διαίρεςθσ των καταςτθμάτων  αποτζλεςε 1) θ χωροταξικι τουσ κζςθ ςε ςχζςθ με τθν 

πρωτεφουςα του νομοφ (κεντρικά, περιφερειακά) και 2) θ δυνατότθτα ι μθ χοριγθςθσ όλων των κατθγοριών 

δανειακών προϊόντων όπωσ  ςτεγαςτικά, καταναλωτικά και επιχειρθματικά. Παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα για ανάλυςθ, τα οποία βαςίςτθκαν ςτα μοντζλα Returns to Scale (VRS), Input /Output 

Orientation. 

 

ΛΕΞΕΙ-ΚΛΕΙΔΙΑ 

Καταςτιματα τράπεηασ , Αποδοτικότθτα, Περιβάλλουςα Ανάλυςθ Δεδομζνων,  Μθ παραμετρικι μζκοδοσ  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this paper is to study the effectiveness  of 891 branches of the large commercial Greek bank for 

the three months December 2013-February 2014, using the method of Data Envelopment Analysis (DEA). One 

of the interesting aspects of this work is the ability to divide the branches into potential groups in order to  

understand and measure the efficiency of each group separately. Two Data Envelopment Analysis models 

have been used in this research whereby the criteria used to divide the branches were: 1) the proximity of the 

branches to the capital city of each province( central and non-central branches)  and 2) the ability of the 

branch to issue or grant all categories of loan products such as mortgages, consumer and corporate. Variable 

Returns to Scale (VRS) , Input /Output Orientation, model results  are presented for analysis.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΑΓΩΓΗ 

Οι ραγδαίεσ και διεκνείσ εξελίξεισ  ςτον τραπεηικό κλάδο ζχουν επιβάλλει τθν αναγκαιότθτα αποτίμθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των τραπεηικϊν καταςτθμάτων. Οι τράπεηεσ αναγκάηονται να αξιολογοφν τθν 

αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα του δικτφου  των καταςτθμάτων τουσ, ϊςτε να  βελτιϊνουν τισ 

ςυνολικζσ επιδόςεισ τουσ. Αποτελεςματικότθτα και αποδοτικότθτα είναι οι κφριοι όροι που 

χρθςιμοποιοφνται  για τον  προςδιοριςμό τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ των οργανιςμϊν (Kumer και Gulati, 

2010). 

τον  τραπεηικό χϊρο  παρατθρείται ζντονοσ ανταγωνιςμόσ  για τθν διατιρθςθ  αλλά και αφξθςθ του 

μεριδίου αγοράσ, το οποίο επιτυγχάνεται μζςω του δικτφου των καταςτθμάτων. Θ μζτρθςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ,  ειδικά ςτθν εποχι των τραπεηικϊν ςυγχωνεφςεων αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ για 

τουσ υπεφκυνουσ τθσ οργάνωςθσ , δεδομζνου ότι κα κλθκοφν να πάρουν κζςθ ςχετικά με ποια 

καταςτιματα  κα χρειαςτεί να κλείςουν και  άλλα που κα  πρζπει να ανοίξουν  ςε νζα γεωγραφικι κζςθ. 

 

Θ ΠΑΔ ζχει  χρθςιμοποιθκεί  ςυχνά από τισ τράπεηεσ  για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

καταςτθμάτων. Θ μζκοδοσ υπολογίηει τθ ςχετικι  αποτελεςματικότθτα των καταςτθμάτων  ςε ςχζςθ  με τθν 

καλλίτερθ πραγματοποιοφμενθ. Με τθν διαδικαςία αυτι αναγνωρίηονται τα αποτελεςματικά καταςτιματα 

αλλά υπολογίηονται και πόςο απζχουν τα μθ αποτελεςματικά από τθ μζγιςτθ αποτελεςματικότθτα. Παρζχει 

ουςιαςτικι πλθροφόρθςθ  ςχετικά με τισ λειτουργίεσ των καταςτθμάτων  και αποτελεί ζνα εργαλείο για 

περαιτζρω ενζργειεσ ςχετικά με τθν  αλλαγι τθσ δομισ λειτουργίασ ενόσ καταςτιματοσ, αντικατάςταςθ  

προςωπικοφ , παφςθ τθσ λειτουργίασ του και διάφορεσ άλλεσ ενζργειεσ. Εννοείται ότι για τθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των αποφάςεων λαμβάνονται υπόψθ και άλλα ςτοιχεία  όπωσ είναι  θ κερδοφορία, το  μάρκετινγκ  ι  

θ γεωγραφικι τοποκεςία. 

H διπλωματικι αυτι εργαςία παρουςιάηει τθν αξιολόγθςθ 891 καταςτθμάτων μίασ μεγάλθσ εμπορικισ 

Ελλθνικισ τράπεηασ με τθ μζκοδο τθσ Περιβάλλουςασ Ανάλυςθσ Δεδομζνων  και χωρίηεται ςτισ εξισ 

ενότθτεσ: 

 Κεφάλαιο 2:Παρουςίαςθ τθσ  ΠΑΔ και τα πεδία εφαρμογισ τθσ ςτον τραπεηικό χϊρο. 

 Κεφάλαιο 3:
 
Κακοριςμόσ τθσ μεκοδολογίασ και των μοντζλων δειγμάτων  που χρθςιμοποιικθκαν 

για τθν εκτίμθςθ τθσ-αποδοτικότθτάσ τουσ.-Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ. 

 Κεφάλαιο 4 :Γενικά ςυμπεράςματα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

2.1 Βαςικέσ έννοιεσ 

2.1.1 Ειςαγωγή Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Θ περιβάλλουςα ανάλυςθ δεδομζνων  (ΠΑΔ-Data Envelopment Analysis-DEA) αναφζρεται ςτθ 

βιβλιογραφία ωσ μια από τισ πλζον δθμοφιλείσ τεχνικζσ μζτρθςθσ – αποτίμθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ, 

ειδικότερα τθσ αποδοτικότθτασ μονάδων που λειτουργοφν ςτα πλαίςια ενόσ ςυςτιματοσ. Θ ΠΑΔ είναι μια 

μθ παραμετρικι τεχνικι που ςτθρίηεται ςτο μοντζλο του Γραμμικοφ Προγραμματιςμοφ. Οι πρϊτοι που τθν 

ειςιγαγαν ιταν οι Charnes, Cooper και Rhodes (1978), που ακολοφκθςαν τθν λογικι που ειςιγαγε ο Farell 

(1957) για τθν μζτρθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ (αποδοτικότθτασ) ενόσ ςυςτιματοσ με εμπειρικά δεδομζνα και 

όχι με εκ των προτζρων υιοκζτθςθ ςυγκεκριμζνων ςυναρτιςεων παραγωγισ. Τπό των Charnes, Cooper και 

Rhodes (1978) θ ΠΑΔ εφαρμόςτθκε υπό τθν υπόκεςθ κλίμακασ ςτακερϊν αποδόςεων (CRS) ενϊ υπό των  

Banker, Charnes και Cooper(1984) θ ΠΑΔ επεκτάκθκε με τθν υπόκεςθ μεταβλθτϊν αποδόςεων(VRS).Tα δφο 

μοντζλα τθσ ΠΑΔ είναι γνωςτά και ωσ CCR , BCC από τα αρχικά των επιςτθμόνων.   Άλλεσ μθ παραμετρικζσ 

μζκοδοι που όμωσ δεν ζχουν τθν ανάλογθ αναγνϊριςθ είναι θ Free Disposal Hull, θ Varian Analysis και τα 

νευρωνικά δίκτυα.  

Σα αντικείμενα ανάλυςθσ τθσ ΠΑΔ, δθλαδι οι μονάδεσ των οποίων θ αποδοτικότθτα εκτιμάται, αναφζρονται 

γενικά ωσ Μονάδεσ Απόφαςθσ (ΜΑ, Decision Making Units – DMU) και λαμβάνουν κάκε φορά ςυγκεκριμζνθ 

υπόςταςθ, ανάλογα με το πεδίο εφαρμογισ. Θεωροφνται πάντωσ ωσ ομοειδείσ παραγωγικζσ μονάδεσ που 

λειτουργοφν ςε ζνα κοινό πλαίςιο-ςφςτθμα και που καταναλϊνουν πόρουσ (ειςροζσ) για να παραγάγουν  

ζνα ςφνολο εκροϊν. Οι ΜΑ κεωροφνται ότι καταναλϊνουν τισ ίδιεσ ειςροζσ και παράγουν τισ ίδιεσ εκροζσ 

(δθλαδι οι μονάδεσ είναι ομοειδείσ), διαφζρουν μόνο τα επίπεδα των τιμϊν των ειςροϊν και εκροϊν τουσ. 

2.1.2 ύνολο παραγωγικών δυνατοτήτων, κλίμακεσ αποδόςεων και ςύνορο αποδοτικότητασ 

Για τθν κατανόθςθ των βαςικϊν εννοιϊν τθσ περιβάλλουςασ ανάλυςθσ δεδομζνων παρακζτουμε το 

ακόλουκο παράδειγμα οκτϊ μονάδων που απαιτοφν μια ειςροι x για να παράξουν μια εκροι y. Οι μονάδεσ 

απεικονίηονται ωσ ςθμεία ςτο χήμα 2.1 που ακολουκεί. 

Θ κλίςθ τθσ ευκείασ που ςυνδζει τθν αρχι των αξόνων με το κάκε ςθμείο, παριςτά τον λόγο y/x (εκροι ανά 

μονάδα ειςροισ) δθλαδι τθν αποδοτικότθτα τθσ μονάδασ. Όςο μεγαλφτερθ είναι θ κλίςθ αυτι τόςο 

μεγαλφτερθ είναι θ αποδοτικότθτα τθσ μονάδασ. Όπωσ φαίνεται ςτο ςχιμα, τθν μεγαλφτερθ κλίςθ ςτθν 

ευκεία αυτι ζχει θ μονάδα 2. Θ μονάδα 2 δθλαδι είναι αυτι που παρουςιάηει τθν μεγαλφτερθ ςχετικι 

αποδοτικότθτα. Θ ευκεία που διζρχεται από τθν αρχι των αξόνων και από τα ςθμεία με τθν μεγαλφτερθ 

ςχετικι αποδοτικότθτα, χαρακτθριηόμενα ωσ αποδοτικά (μονάδα 2 ςτο παράδειγμα), ονομάηεται ςφνορο 

αποδοτικότητασ (efficient frontier) και περιβάλλει (envelops) τισ υπόλοιπεσ μονάδεσ με τθν ζννοια ότι αυτζσ 

βρίςκονται δεξιά και κάτω από το ςφνορο αποδοτικότθτασ. Ο χϊροσ των ςθμείων που περιβάλλεται από το 

ςφνορο αποδοτικότθτασ ονομάηεται ςφνολο παραγωγικών δυνατοτήτων (production possibility set). Θ 

ιδιότθτα αυτι του ορίου αποδοτικότθτασ να περιβάλλει το ςφνολο των μονάδων ζχει δϊςει το όνομά τθσ 

ςτθν μζκοδο (περιβάλλουςα ανάλυςθ δεδομζνων). 
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χήμα 2.1 Απεικόνιςθ 8 μονάδων με μία ειςροι και μία εκροι υπό τθν υπόκεςθ κλίμακασ ςτακερϊν αποδόςεων 

το παραπάνω ςχιμα φαίνεται και θ διαφορά προςζγγιςθσ μεταξφ περιβάλλουςασ ανάλυςθσ δεδομζνων 

και παλινδρόμθςθσ (θ ευκεία παλινδρόμθςθσ εμφανίηεται με διακεκομμζνθ γραμμι). Με τθν παλινδρόμθςθ 

θ εκτίμθςθ τθσ ςυνάρτθςθσ παραγωγισ γίνεται με βάςθ τθν μζςθ, κεντρικι τάςθ των παρατθριςεων 

(μονάδων). Θ δε περιβάλλουςα ανάλυςθ προςεγγίηει τθν ςυνάρτθςθ παραγωγισ με βάςθ τισ μονάδεσ που 

παρουςιάηουν τθν καλφτερη πρακτική (best practice units). 

Σο ςφνορο αποδοτικότθτασ εξυπθρετεί τθν οριοκζτθςθ ςτόχων και αποτελεί ςημείο αναφοράσ μζτρηςησ 

(benchmark) για τισ μθ αποδοτικζσ μονάδεσ. Θ απόςταςθ μιασ μθ αποδοτικισ μονάδασ από το όριο 

αποδοτικότθτασ εκφράηει ςε ποιο βακμό αυτι μπορεί να βελτιωκεί προκειμζνου να καταςτεί αποδοτικι. Σα 

ςθμεία προβολισ των μθ αποδοτικϊν μονάδων επί του ορίου αποδοτικότθτασ αποτελοφν ςτόχουσ για τθν 

επίτευξθ αποδοτικότθτασ. το χϊρο των δφο διαςτάςεων, όπωσ αυτόσ του παραδείγματοσ, κάκε μθ 

αποδοτικι μονάδα μπορεί να γίνει αποδοτικι μειϊνοντασ τισ ειςροζσ τθσ (input oriented) είτε αυξάνοντασ 

τισ εκροζσ τθσ (Output oriented) (βλζπε μονάδα 3 ςτο παραπάνω ςχιμα). τισ περιπτϊςεισ που μια μονάδα 

βελτιϊνει τισ αποδόςεισ τθσ και γίνεται αποδοτικι, θ ςχετικι αποδοτικότθτα των υπολοίπων δεν 

μεταβάλλεται.  

Θ απεικόνιςθ του ςυνόρου αποδοτικότθτασ ςτο παραπάνω ςχιμα ςτθρίηεται ςτθν υπόκεςθ περί κλίμακασ 

ςταθερών αποδόςεων (Constant Returns to Scale – CRS). φμφωνα με τθν υπόκεςθ αυτι, μεταβάλλοντασ 

(αυξάνοντασ ι μειϊνοντασ) τθν ειςροι x κατά ζνα ςτακερό παράγοντα λ (δθλαδι από x ςε λx), θ εκροι 

μεταβάλλεται κατά τον ίδιο παράγοντα (από y ςε λy). Ζτςι το ςφνορο αποδοτικότθτασ διζρχεται από τθν 

αρχι των αξόνων και ορίηεται από τθ (τισ) μονάδα (μονάδεσ) μεγίςτθσ αποδοτικότθτασ. 

x 
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Τπό τθν υπόκεςθ κλίμακασ μεταβλητών αποδόςεων (Variable Returns to Scale- VRS), το ςφνορο 

αποδοτικότθτασ (χήμα 2.2) είναι πλζον θ κυρτι τεκλαςμζνθ γραμμι που ορίηεται από τισ μονάδεσ 1, 2, 4 

και 5. Σζςςερισ μονάδεσ πλζον (μονάδεσ 1, 2, 4 και 5) εμφανίηονται ωσ αποδοτικζσ. 

Είναι πλζον φανερό ότι θ αποδοτικότθτα κάκε μθ αποδοτικισ μονάδοσ είναι διαφορετικι αν υπολογίηεται 

με προςανατολιςμό τθν μείωςθ τθσ ειςροισ και διαφορετικι αν υπολογίηεται με προςανατολιςμό τθν 

αφξθςθ τθσ εκροισ. Σοφτο οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι κάκε μθ αποδοτικι μονάδα προβάλλεται, ανάλογα με 

τον προςανατολιςμό τθσ, ςε τμιμα του ςυνόρου αποδοτικότθτασ με διαφορετικι εν γζνει κλίςθ. 

 

1
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6
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3

2

Input(Υ)

  

Output(Y)

Inefficient DMU

CRS Frontier
VRS Frontier

 
χήμα 2.2 Απεικόνιςθ 8 μονάδων με μία ειςροι και μία εκροι υπό τθν υπόκεςθ κλίμακασ μεταβλθτϊν αποδόςεων 

2.1.3 Αποδοτικότητα μονάδοσ και αποδοτικότητα κλίμακασ 

Σο χήμα 2.3 που ακολουκεί αναπαριςτά μια τεχνολογία παραγωγισ με μια ειςροι (Χ) και μια εκροι (Τ) που 

υλοποιείται από τισ μονάδεσ Α, Β, Γ και Δ. Τποκζτοντασ κλίμακα ςτακερϊν αποδόςεων (CRS), μόνο θ μονάδα 

Β είναι αποδοτικι. Σο δε ςφνορο αποδοτικότθτασ ορίηεται από τθν κωνική θήκη (conical  hull) ΟΒΕ, τθν 

περιβάλλουςα δθλαδι επιφάνεια που ορίηεται ωσ 

 

Θ μθ αποδοτικι μονάδα Δ, προκειμζνου να γίνει αποδοτικι πρζπει να μειϊςει τθν ειςροι κατά το μζγεκοσ 

ΔΔ2 διατθρϊντασ τθν εκροι ςτακερι ι, ανάλογα, να αυξιςει τθν εκροι μζχρι το ςφνορο αποδοτικότθτασ 

κατά το μζγεκοσ ΔΕ, διατθρϊντασ ςτακερι τθν ειςροι. 

Βζβαια, θ μονάδα Δ μπορεί να γίνει αποδοτικι αυξάνοντασ τθν εκροι και μειϊνοντασ ταυτόχρονα τθν 

ειςροι κατά τρόπο ϊςτε να προβάλλεται ςε κάποιο ςθμείο του τμιματοσ Δ2Ε του ςυνόρου αποδοτικότθτασ. 
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Τπό τθν υπόκεςθ κλίμακασ ςτακερϊν αποδόςεων, το ςφνορο αποδοτικότθτασ αναπτφςςεται με τθν 

παραδοχι ότι θ μονάδα Β μπορεί να επεκτείνει τθν δραςτθριότθτά τθσ (να αυξιςει τθν ζνταςθ παραγωγισ) 

ςε ςθμεία όπωσ το Ε χωρίσ να αλλάξει ο λόγοσ εκροι/ειςροι. 

Τποκζτοντασ μια τεχνολογία παραγωγισ με κλίμακα μεταβλθτϊν αποδόςεων (VRS), το ςφνορο 

αποδοτικότθτασ ορίηεται από τθν κυρτή θήκη (convex hull) ΑΒΓ. Εκτόσ από τθν Β, τϊρα αποδοτικζσ είναι και 

οι μονάδεσ Α και Γ. Θ μονάδα Δ εξακολουκεί να είναι μθ αποδοτικι. Με βάςθ τθν ειςροι και ςε κακεςτϊσ 

κλίμακασ μεταβλθτϊν αποδόςεων, προκειμζνου θ μονάδα Δ να γίνει αποδοτικι πρζπει να μειϊςει τθν 

ειςροι κατά το μζγεκοσ ΔΔ3, ϊςτε να προβλθκεί ςτθν περιβάλλουςα επιφάνεια ΑΒ που ορίηεται ωσ  

 

 

 
χήμα 2.3  Κλίμακα ςτακερϊν αποδόςεων 

 

Είναι φανερό ότι θ αποδοτικότθτα τθσ μονάδοσ Δ κα είναι διαφορετικι αν υπολογιςκεί με βάςθ τθν εκροι, 

αφοφ ςτθν περίπτωςθ αυτι θ προβολι τθσ γίνεται ςτο ςθμείο Η, που βρίςκεται ςε τμιμα τθσ 

περιβάλλουςασ επιφάνειασ (το ΒΓ) με διαφορετικι κλίςθ. 

 

Θ μονάδα Δ και οι εικονικζσ μονάδεσ Δ2 και Δ3 παράγουν όλεσ το ίδιο επίπεδο εκροισ (ζςτω Τ) και 

διαφζρουν μόνο κατά το επίπεδο ειςροισ που καταναλϊνουν. Όπωσ φαίνεται ςτο παραπάνω ςχιμα, θ 

μονάδα Δ είναι μθ αποδοτικι, θ εικονικι μονάδα Δ3 είναι VRS-αποδοτικι, ενϊ θ Δ2 είναι CRS-αποδοτικι. Θ 

VRS-αποδοτικότθτα τθσ μονάδοσ Δ δίδεται από τον λόγο Τ/ΔΔ1. Αντίςτοιχα, θ VRS-προβολι τθσ ςτο ςφνορο 

αποδοτικότθτασ, δθλαδι θ εικονικι-αποδοτικι μονάδα Δ3 ζχει δείκτθ αποδοτικότθτασ Τ/Δ1Δ3. Ζτςι, θ 

ςχετικι VRS-αποδοτικότθτα τθσ Δ ωσ προσ τθν Δ3 είναι Δ1Δ3/ΔΔ1. Ο τελευταίοσ δείκτθσ ςχετικισ 

αποδοτικότθτασ αναλφεται ωσ εξισ: 
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Ο πρϊτοσ παράγων Δ1Δ3/Δ1Δ2 ονομάηεται αποδοτικότητα κλίμακασ (οφειλόμενθ ςτθν κλίμακα αποδόςεων-

scale efficiency), ενϊ ο δεφτεροσ παράγων  ονομάηεται καθαρή τεχνική αποδοτικότητα (Pure  

Technical Efficiency). Θ κακαρι τεχνικι αποδοτικότθτα είναι θ αποδοτικότθτα υπό τθν υπόκεςθ κλίμακασ 

ςτακερϊν αποδόςεων. 

2.2 Μοντέλα γραμμικού προγραμματιςμού-Μαθηματικέσ διατυπώςεισ 

2.2.1 Input_Output  Oriented_Κλίμακα ταθερών Αποδόςεων (CRS) 

 Input  Oriented_Κλίμακα ςταθερών αποδόςεων (CRS) 

Γενικεφοντασ τα παραπάνω, ασ κεωριςουμε μια τεχνολογία παραγωγισ .(Πίνακασ 2.1) που ορίηεται από n 

μονάδεσ παραγωγισ (μονάδεσ απόφαςθσ), κάκε μια από τισ οποίεσ καταναλϊνει m ειςροζσ (Χ1..Χm) για να 

παράγει s εκροζσ (Y1..Ys). Ασ κεωριςουμε επίςθσ ότι yrj είναι θ ποςότθτα τθσ εκροισ yr που παράγεται από 

τθν μονάδα j και xij είναι θ ποςότθτα τθσ ειςροισ xi που καταναλίςκεται από τθν μονάδα j. 

 Εκροζσ (Τ1,…,Τr ,…Τs) Ειςροζσ (Χ1,…,Χi,…,Χm) 

DMU1 y11 yr1 … ys1 x11 xi1 … xm1 

DMU2 y12 yr2 … ys2 x12 xi2 … xm2 

… … … … … … … … … 

DMUj y1j yrj … ysj x1j xij … xmj 

… … … … … … … … … 

DMUn y1n yrn … ysn x1n xin … xmn 

 u1 ur … us v1 vi … vm 

Πίνακασ 2.1  Παράδειγμα n μονάδων απόφαςθσ, με m ειςροζσ και s εκροζσ 

ε ζνα τζτοιο περιβάλλον παραγωγισ (με άγνωςτθ τθν πραγματικι τεχνολογία Σ), θ βαςικι ιδζα πάνω ςτθν 

οποία οικοδομείται το μοντζλο τθσ περιβάλλουςασ ανάλυςθσ είναι θ δθμιουργία μιασ «περιβάλλουςασ 

τεχνολογίασ» (Σ
env

) από τισ n παρατθροφμενεσ μονάδεσ απόφαςθσ. Θ δθμιουργία τθσ περιβάλλουςασ 

τεχνολογίασ ςτθρίηεται ςτθν αρχή τησ ελάχιςτησ προζκταςησ (minimal extrapolation principle), δθλαδι είναι 

το μικρότερο κυρτό ςφνολο που περιλαμβάνει όλεσ τισ γνωςτζσ μονάδεσ απόφαςθσ. Επιπλζον, ςτθρίηεται 

ςτισ ακόλουκεσ υποκζςεισ: 

 Τ1.Όλεσ οι μονάδεσ απόφαςθσ (j=1,…,n) χρειάηονται τισ ίδιεσ ειςροζσ και παράγουν τισ ίδιεσ εκροζσ. 

Ζτςι οι μονάδεσ είναι ςυγκρίςιμεσ ωσ προσ όλεσ τισ ειςροζσ και εκροζσ. 

 Τ2. Οι μονάδεσ ςυνιςτοφν εμπειρικζσ παρατθριςεισ, προερχόμενεσ όλεσ από τθν ίδια άγνωςτθ 

τεχνολογία  T
smRT . 

 Y3. Θ περιβάλλουςα τεχνολογία  Σ
env 

μπορεί τεχνικά να εφαρμοςτεί, δθλαδι ανικει ςτθν τεχνολογία Σ.
.

TT env
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 Τ4. Οι ποςότθτεσ yrj και xrj, όπωσ ζχουν οριςκεί παραπάνω, είναι μθ αρνθτικζσ. 

 Τ5. Κυρτότθτα: Οι κυρτοί ςυνδυαςμοί των n μονάδων ανικουν ςτο Σ
env

, δθλαδι  

 

 

 

 Τ6 .Τπό τθν υπόκεςθ κλίμακασ ςτακερϊν αποδόςεων ιςχφει 

     

 Τ7.Κλαςςικι κεϊρθςθ: Οι ειςροζσ και οι εκροζσ κεωροφνται αγακά. Τπ’ αυτι τθν ζννοια οι ειςροζσ 

είναι αγακά προσ εξοικονόμθςθ (μικρότερα επίπεδα κατανάλωςθσ είναι περιςςότερο επικυμθτά) οι δε 

εκροζσ είναι αγακά προσ μεγιςτοποίθςθ (μεγαλφτερα επίπεδα παραγωγισ είναι περιςςότερο 

επικυμθτά). 

 Κάτω από αυτζσ τισ προχποκζςεισ, θ ςχετικι CRS-αποδοτικότθτα μιασ μονάδοσ j   ορίηεται από το 

λόγο 

 

 

δθλαδι το πθλίκο του ςτακμιςμζνου ακροίςματοσ των εκροϊν προσ το ςτακμιςμζνο άκροιςμα των 

ειςροϊν. τα πλαίςια τθσ περιβάλλουςασ ανάλυςθσ, θ εκτίμθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ μονάδοσ j0 

(αποτιμϊμενθ μονάδα) υπό υπόκεςθ κλίμακασ ςταθερών αποδόςεων (CRS) με εςτίαςη ςτισ ειςροζσ (input  

oriented), γίνεται με το ακόλουκο μακθματικό πρόγραμμα: 

 

 
(M1) 

Υπό τουσ περιοριςμοφσ  

 
 

  

 

ι το αντίςτοιχο γραμμικό    (M2) 

 
 

Υπό τουσ περιοριςμοφσ  
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ι το δυϊκό του γ.π. (Μ2)       (Μ3) 

Min  E 
 

Υπό τουσ περιοριςμοφσ  

 
 

 
 

   

Θ μονάδα j0 είναι αποδοτικι τότε και μόνο τότε, όταν θ βζλτιςτθ τιμι τθσ αντικειμενικισ ςυνάρτθςθσ είναι 

h*
j0=1 (ςτα πλαίςια του γ.π. Μ2) ι ιςοδφναμα είναι Ε

*
=1 ςτα πλαίςια του δυϊκοφ γ.π. Μ3.  

το πρωτεφον γ.π. (Μ2), οι μεταβλθτζσ απόφαςθσ u=(u1,…,ur,…,us) και v=(v1,…,vi,…,vm) αντιπροςωπεφουν 

τα βάρθ (πολλαπλαςιαςτζσ) με τα οποία ςτακμίηονται οι εκροζσ και οι ειςροζσ αντίςτοιχα. Όταν αποτιμάται 

θ αποδοτικότθτα μιασ ςυγκεκριμζνθσ μονάδασ (j0), ςε ςχζςθ πάντα με τισ υπόλοιπεσ μονάδεσ που ορίηουν 

τθν τεχνολογία Σenv
, τα βάρθ προςδιορίηονται ςτθν βζλτιςτθ λφςθ του Μ2 κατά τον ευνοϊκότερο τρόπο για 

τθν μονάδα αυτι, κατά τρόπο δθλαδι που να μεγιςτοποιείται θ ςχετικι αποδοτικότθτα τθσ μονάδασ j0 

ζναντι των υπολοίπων.  

Σο δεφτερο ςφνολο των n περιοριςμϊν (ζνασ για κάκε μονάδα απόφαςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ 

αποτιμϊμενθσ μονάδασ) εξαςφαλίηει ότι το γ.π. είναι φραγμζνο και ότι ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ λαμβάνει 

τιμι ςτο φραγμζνο διάςτθμα *0,1+. Αν ςτθ βζλτιςτθ λφςθ του γ.π. Μ2 είναι h*
j0=1 τότε ο δείκτθσ 

αποδοτικότθτασ κα είναι 1 (λόγω του πρϊτου περιοριςμοφ) και θ μονάδα κα είναι αποδοτικι. Σο γ.π. Μ2 

επιλφεται n φορζσ, για κάκε μονάδα χωριςτά, και λαμβάνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο οι αποδοτικότθτεσ 

όλων των μονάδων. Κάκε μονάδα, για τθν οποία είναι h*
j0 , είναι μθ αποδοτικι. Σζλοσ, θ απαίτθςθ τα 

βάρθ να είναι γνιςια κετικά ( , όπου ε ζνασ πολφ μικρόσ κετικόσ αρικμόσ- πρακτικά από 10
-6

 ζωσ 10
-8

 

εξαςφαλίηει ότι κανζνα βάροσ δεν κα μθδενιςκεί, αφοφ μια τζτοια περίπτωςθ κα ςιμαινε ότι κάποια ειςροι 

ι εκροι δεν κα λαμβάνονταν κακόλου υπόψθ ςτθν διαμόρφωςθ τθσ αποδοτικότθτασ. 

 Output Oriented_Κλίμακα ςταθερών αποδόςεων (CRS) 

Με βάςθ τθν εργαςία του Άρθ Γκοργκόλθ(2007),Μεθοδολογία αξιολόγθςθσ τραπεηικών ςυςτθμάτων με τθ 

μζθοδο τθσ Περιβάλουςασ Ανάλυςθσ  ορίηονται κατωτζρω τα μακθματικά προγράμματα (Μ4),(Μ5),(Μ6). 

Οπότε  το αντίςτοιχο (Μ3) μακθματικό πρόγραμμα ςτθν περίπτωςθ υπόκεςθσ ςταθερήσ κλίμακασ (CRS) 

αποδόςεων με εςτίαςη τισ εκροζσ (output oriented) είναι το εξισ: 

Max  F  (M4) 

Υπό τουσ περιοριςμοφσ  
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Θ πρϊτθ ςυνκικθ ορίηει, ότι ο ςτακμιςμζνοσ μζςοσ των εκροϊν πρζπει να είναι τουλάχιςτον ίςοσ όςο θ 

εκροι τθσ μονάδοσ j0 επί τον παράγοντα F. Θ δεφτερθ ςυνκικθ ορίηει, ότι ο ςτακμιςμζνοσ μζςοσ των 

ειςροϊν δεν πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από τθν ειςροι τθσ μονάδοσ j0. 

2.2.2 Input _Output  Oriented_Κλίμακα  Μεταβλητών  Αποδόςεων (VRS) 

 Input Oriented_Κλίμακα  Μεταβλητών Αποδόςεων (VRS) 

τθν περίπτωςθ κλίμακασ μεταβλθτϊν αποδόςεων ςτα (Μ3)  και(Μ4)  προςτίκεται θ ςυνκικθ το άκροιςμα 

των βαρϊν λ πρζπει να ιςοφται με 1, το οποίο ζχει αποτζλεςμα των ςφνορο αποδοτικότθτασ να περιβάλλει 

ςτενότερα τισ μονάδεσ απόφαςθσ. 

Σο μακθματικό πρόγραμμα για  τθν κλίμακα  των μεταβλθτϊν αποδόςεων με εςτίαςθ ςτισ ειςροζσ είναι το 

ακόλουκο: 

Min  G 
(M5) 

Υπό τουσ περιοριςμοφσ  

 
 

 
 

 
 

   

 

 Output  Oriented_Κλίμακα  Μεταβλητών Αποδόςεων (VRS) 

Σο μακθματικό πρόγραμμα για  τθν κλίμακα  των μεταβλθτϊν αποδόςεων με εςτίαςθ  ςτισ εκροζσ είναι το 

ακόλουκο: 

 

Max  H (M6) 

Υπό τουσ περιοριςμοφσ  

 
 

 
 

 
 

   

2.2.3 Αριθμητικό παράδειγμα 

Για τθν κατανόθςθ του γ.π. (Μ2), δίδουμε το ακόλουκο αρικμθτικό παράδειγμα (τεχνολογία οριηόμενθ από 

6 μονάδεσ απόφαςθσ με δφο ειςροζσ και δφο εκροζσ) 
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 Ειςροζσ Εκροζσ 

Μονάδεσ (DMUs) Χ1 Χ2 Τ1 Τ2 

Α 1,5 0,2 1,4 0,35 

Β 4.0 0,7 1,4 2,1 

Γ 3,2 1,2 4,2 1,05 

Δ 5,2 2. 2,8 4,2 

Ε 3,5 1,2 1,9 2,5 

Η 3,2 0,7 1,4 1,5 

Πίνακασ 2.2  Παράδειγμα 6 Μονάδων  με 2 ειςροζσ και 2 εκροζσ 

 

Σο γ.π. Μ2 για τθν αποτίμθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ μονάδοσ Β λαμβάνει τθν ακόλουκθ μορφι: 

 

  

Υπό τουσ περιοριςμοφσ  

  

  

  

  

  

  

  

  

Για ε=10
-6

 θ βζλτιςτθ λφςθ του παραπάνω γ.π. είναι v1=0,138, v2=0,642, u1=0,000001, u2=0,476 με hB=1, 

δθλαδι θ μονάδα Β είναι αποδοτικι. Λφνοντασ το αντίςτοιχο γ.π. για κάκε μονάδα χωριςτά, βρίςκουμε 

τελικά ότι οι μονάδεσ Α, Β, Γ και Δ είναι αποδοτικζσ, ενϊ οι μονάδεσ Ε και Η είναι μθ αποδοτικζσ, με δείκτεσ 

αποδοτικότθτασ hE=0,977 και hZ=0,867 αντίςτοιχα. 

 Ανάλυςη αποτελεςμάτων 

Θ περιβάλλουςα ανάλυςθ χωρίηει κατ’ αρχιν τισ μονάδεσ απόφαςθσ ςε δφο κατθγορίεσ: τισ αποδοτικζσ και 

τισ μθ αποδοτικζσ. Για τον διαχωριςμό αυτό μποροφμε να κάνουμε τισ ακόλουκεσ παρατθριςεισ: 

Παρατιρθςθ 1 

Ο χαρακτθριςμόσ μιασ μονάδοσ ωσ μθ αποδοτικισ είναι αδιαμφιςβιτθτοσ, αφοφ, όπωσ αναφζραμε και 

παραπάνω, ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ υπολογίηεται υπό τουσ ευνοϊκότερουσ όρουσ για τθ μονάδα που 

αποτιμάται. Για τον ίδιο ακριβϊσ λόγο όμωσ, ο χαρακτθριςμόσ των αποδοτικϊν μονάδων είναι 

αμφιςβθτιςιμοσ. Σοφτο οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι υπάρχει πάντα μια διαφορετικι «οπτικι γωνία» να δει 

κανείσ τον τρόπο με τον οποίο ςτακμίηονται οι ειςροζσ και οι εκροζσ (διαφορετικά βάρθ), υπό τθν οποία μια 

αποδοτικι μονάδα (κατά τθν ζννοια τθσ περιβάλλουςασ ανάλυςθσ) φαίνεται μθ αποδοτικι. 
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Παρατιρθςθ 2 

Θ διαχωριςτικι ικανότθτα τθσ περιβάλλουςασ ανάλυςθσ (θ δυνατότθτά τθσ να διακρίνει τισ πραγματικά 

αποδοτικζσ μονάδεσ) περιορίηεται, όταν ο αρικμόσ των μονάδων είναι μικρόσ ςχετικά με τον αρικμό των 

ειςροϊν και εκροϊν. Σοφτο είναι το πρόβλθμα που πθγάηει από τουσ βακμοφσ ελευκερίασ ςτο γ.π. και ζχει 

ωσ αποτζλεςμα ζνα μεγάλο ποςοςτό των μονάδων απόφαςθσ να αποτιμϊνται ωσ αποδοτικζσ. Ζνασ 

πρακτικόσ κανόνασ για τθ ςχζςθ που πρζπει να ζχουν οι παραπάνω αρικμοί, προκειμζνου να διαςφαλίηεται 

ςε καλά επίπεδα θ διαχωριςτικι ικανότθτα τθσ περιβάλλουςασ ανάλυςθσ, είναι   

το παράδειγμα του Πίνακα 2.3  ,επτά από τισ εικοςιπζντε μονάδεσ είναι αποδοτικζσ, (αποδοτικότθτα =1). 

Μονάδεσ 
(DMUs) 

Inp_1 Inp_2 Out_1 Out_2 Out_3 Αποδοτικότθτα 

1 11 17 37 27 10 0,899 

2 14 8 23 36 9 1 

3 16 23 50 24 12 0,679 

4 8 11 23 12 7 0,693 

5 22 15 51 34 11 0,746 

7 9 8 49 14 6 1 

6 9 8 34 22 4 1 

8 8 9 44 14 5 1 

9 11 7 36 17 8 1 

10 10 9 37 21 8 0,939 

11 8 8 45 12 9 1 

12 12 12 25 11 7 0,497 

13 10 9 31 18 8 0,811 

14 22 12 54 30 13 0,939 

15 10 8 41 13 9 0,982 

16 8 8 26 15 8 0,850 

17 12 12 27 15 12 0,805 

18 9 10 28 27 12 1 

19 12 14 26 24 9 0,673 

20 13 12 24 12 8 0,553 

21 11 14 32 15 7 0,627 

22 9 10 38 10 7 0,748 

23 12 13 36 16 10 0,675 

24 12 9 14 10 6 0,544 

25 15 15 55 16 13 0,746 

Πίνακασ 2.3  Παράδειγμα 25 μονάδων με 2 ειςροζσ και 3 εκροζσ. 

 Μονάδεσ αναφοράσ και εικονικζσ μονάδεσ 

Για κάκε μθ αποδοτικι μονάδα, θ λφςθ του δυϊκοφ προγράμματοσ του γ.π. Μ2 (με άλλα λόγια θ λφςθ του 

Μ3) αναδεικνφει, μεταξφ των αποδοτικϊν μονάδων, εκείνεσ που ορίηουν το ςφνορο αποδοτικότθτασ που 

ςχετίηεται με τθν αποτιμϊμενθ μονάδα. Πράγματι όπωσ είναι γνωςτό, οι δυικζσ μεταβλθτζσ του γ.π. Μ2 

είναι ιςάρικμεσ των περιοριςμϊν του, δθλαδι n+1. Οι πρϊτεσ n αντιςτοιχοφν μια ςε κάκε μονάδα 

απόφαςθσ (δεφτερο ςφνολο περιοριςμϊν του Μ2) και λαμβάνουν μθ αρνθτικζσ τιμζσ. Απ’ αυτζσ, οι 

μεταβλθτζσ που λαμβάνουν γνιςια κετικζσ τιμζσ ορίηουν, κατ’ αντιςτοιχία, τισ αποδοτικζσ μονάδεσ που 

λειτουργοφν ωσ μοναδικζσ αναφοράσ (reference  units) για τθν αποτιμϊμενθ, μθ αποδοτικι μονάδα. 

Επιπλζον, ο γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ των μονάδων αναφοράσ μιασ μθ αποδοτικισ μονάδασ, με 
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πολλαπλαςιαςτζσ τισ τιμζσ των αντιςτοίχων δυϊκϊν μεταβλθτϊν, ορίηει μια εικονικι αποδοτικι μονάδα 

απόφαςθσ, που είναι θ προβολι τθσ μθ αποδοτικισ μονάδασ ςτο ςφνορο αποδοτικότθτασ. τον πίνακα που 

ακολουκεί, παρουςιάηονται (κατά γραμμι) οι μονάδεσ αναφοράσ των μθ αποδοτικϊν μονάδων του 

παραδείγματοσ. 

 

 DMU_2 DMU_6 DMU_7 DMU_8 DMU_9 DMU_11 DMU_18 

DMU_1    1   1 

DMU_3    1  1 1 

DMU_4      1 1 

DMU_5 1  1  1 1  

DMU_10 1 1 1    1 

DMU_12     1 1 1 

DMU_13 1  1   1 1 

DMU_14 1    1  1 

DMU_15     1 1 1 

DMU_16     1 1 1 

DMU_17       1 

DMU_19    1   1 

DMU_20     1 1 1 

DMU_21    1  1  

DMU_22      1  

DMU_23      1 1 

DMU_24     1  1 

DMU_25     1 1 1 
Πίνακασ 2.4  Μονάδεσ αναφοράσ των μθ αποδοτικϊν μονάδων 

 
χήμα 2.4  υχνότθτα εμφάνιςθσ μιασ μονάδασ ωσ μονάδα αναφοράσ 

Κάκε ςτιλθ του  Πίνακα 2.4  αντιςτοιχεί ςε μια αποδοτικι μονάδα και καταγράφει τισ περιπτϊςεισ (μθ 

αποδοτικζσ μονάδεσ) ςτισ οποίεσ θ αποδοτικι μονάδα εμφανίηεται ωσ μονάδα αναφοράσ. 

Προκφπτει ζτςι άμεςα ότι οι μονάδεσ 11 και 18 (με πρϊτθ τθν 18) είναι οι πλζον κακοριςτικζσ από τισ 

αποδοτικζσ μονάδεσ ςτθ διαμόρφωςθ του ςυνόρου τθσ αποδοτικότθτασ ( χήμα 2.4). 
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2.3 Πλεονεκτήματα  και Μειονεκτήματα τησ Περιβάλλουςασ Ανάλυςησ Δεδομένων 

Σα πλεονεκτιματα τθσ ΠΑΔ μποροφν να ςυνοψιςτοφν ωσ παρακάτω: 

 Είναι μία μθ παραμετρικι μζκοδοσ και ςυνεπϊσ δεν  απαιτεί τθ γνϊςθ εκ των προτζρων μιασ 

μακθματικισ  ςχζςθσ μεταξφ των ειςροϊν και των εκροϊν. 

 Μπορεί  να χειριςτεί μοντζλα πολλαπλϊν ειςόδων και  εξόδων  με  πολλαπλά  δεδομζνα ειςροϊν 

και εκροϊν ταυτόχρονα.(Charmes et al,1978). 

 Οι ειςροζσ και οι εκροζσ μπορεί να ζχουν διαφορετικζσ μονάδεσ μζτρθςθσ όπωσ για παράδειγμα 

μία εκροι να εκφράηεται ςε ποςότθτεσ (αρικμόσ ςυναλλαγϊν) και θ ειςροι  ςε «ευρϊ» 

(μιςκοδοςία προςωπικοφ).  

 Μπορεί να λθφκοφν υπόψθ και εξωγενείσ παράγοντεσ (Non Discretionary Variables) όπωσ ο 

πλθκωριςμόσ και  θ ανεργία.  

 Σα καταςτιματα ςυγκρίνονται άμεςα μεταξφ τουσ και κζτει ςτόχουσ μζςα από το ςφνολο των 

ςυγκρινόμενων καταςτθμάτων 

 Θ ΠΑΔ για κάκε αξιολογοφμενθ μονάδα παρζχει  αναλυτικζσ και ποςοτικοποιθμζνεσ πλθροφορίεσ. 

 Μπορεί να εφαρμοςτεί επιτυχϊσ ςε μικρά δείγματα ςε αντίκεςθ με τισ παραμετρικζσ τεχνικζσ όπου 

απαιτοφνται μεγάλοι αρικμοί παρατθριςεων (Maudos et al.,2001),  το οποίο αναφζρεται ςτθν 

εργαςία  του Μακρισ Χ.(2013).  

Σα μειονεκτιματα τθσ ΠΑΔ ςυνοψίηονται παρακάτω:  

 Είναι μία μζκοδοσ που αξιολογεί τα καταςτιματα  του  δείγματοσ   «ςχετικά »  και όχι «απόλυτα», 

με αποτζλεςμα  ο προςδιοριςμόσ τθσ απόδοςθσ να μθν  μασ δίνει τθ δυνατότθτα ςφγκριςισ του με 

τα αποτελζςματα  αξιολόγθςθσ καταςτθμάτων  άλλων τραπεηϊν.  

 Θ ΠΑΔ είναι μια μεκοδολογία  όπου θ  τεχνικι τθσ αξιολόγθςθσ  λαμβάνει υπόψθ διάφορεσ ακραίεσ 

τιμζσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ με αποτζλεςμα  τθ δθμιουργία μερικϊν προβλθμάτων. 

 Ο αρικμόσ των ειςροϊν και εκροϊν  κα πρζπει να είναι αρκετά μικρότεροσ από τον αρικμό των 

αξιολογοφμενων μονάδων ,  για τθν αποφυγι ψευδοφσ ταυτοποίθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ.  
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2.4 Εφαρμογέσ τησ ΠΑΔ ςτον τραπεζικό τομέα 

Θ ΠΑΔ ζχει  χρθςιμοποιθκεί από πολλοφσ ερευνθτζσ  ςε διάφορουσ τομείσ όπωσ  πανεπιςτθμιακά 

τμιματα, νοςοκομεία τράπεηεσ, γιατί ζχει αναγνωριςτεί ωσ ζνα εφκολο και άριςτο εργαλείο μοντελοποίθςθσ 

διαδικαςιϊν, με ποιοτικά και ποςοτικά ςτοιχεία και  με ςκοπό τθν ανάλυςθ  τθσ αποδοτικότθτασ. 

υγκεκριμζνα , οι τράπεηεσ  αναγκάηονται να αξιολογοφν τθν αποδοτικότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα 

του δικτφου  των καταςτθμάτων τουσ, ϊςτε να μποροφν να βελτιϊνουν τισ ςυνολικζσ επιδόςεισ τουσ 

Θ μζκοδοσ υπολογίηει τθ ςχετικι  αποδοτικότθτα των καταςτθμάτων  ςε ςχζςθ  με τθν καλλίτερθ 

πραγματοποιοφμενθ. Με τθν διαδικαςία αυτι αναγνωρίηονται τα αποτελεςματικά καταςτιματα  όπωσ 

επίςθσ  υπολογίηεται για τα μθ αποτελεςματικά θ διαφορά από τα ςχετικά αποτελεςματικά. Παρζχει 

ουςιαςτικι πλθροφόρθςθ  ςχετικά με τισ λειτουργίεσ των καταςτθμάτων  και αποτελεί ζνα εργαλείο για 

περαιτζρω ενζργειεσ ςχετικά με τθν  αλλαγι τθσ δομισ λειτουργίασ ενόσ καταςτιματοσ, αντικατάςταςθ  

προςωπικοφ , παφςθ τθσ λειτουργίασ του και διάφορεσ άλλεσ ενζργειεσ. Εννοείται ότι για τθν υλοποίθςθ 

αυτϊν των αποφάςεων λαμβάνονται υπόψθ και άλλοι εξωγενείσ παράγοντεσ που ςχετίηονται με το επίπεδο 

τθσ αποτελεςματικότθτασ των τραπεηϊν –και κατά ςυνζπεια των καταςτθμάτων τουσ. Οι παράγοντεσ αυτοί 

αφοροφν  τθ διάρκρωςθ τθσ αγοράσ , το επίπεδο τραπεηικοφ ρίςκου, τισ ςυγχωνεφςεισ και εξαγορζσ και τθν 

οργανωτικι διάρκρωςθ των τραπεηϊν.  

φμφωνα  με  τουσ  F.Hosseinzadeh Lotfi, et al.(2012)  ςτο άρκρο τουσ A new two-stage data 

envelopment analysis (DEA) model for evaluating the branch performance of banks αναφζρουν ότι 

υπάρχουν πολλζσ μελζτεσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ καταςτθμάτων  τραπεηϊν άλλων  

χωρϊν , με τθ μζκοδο  ΠΑΔ, όπωσ των :  Aly et al. (1990),  Elyasiani and Mehdian (1990), Yue (1992), 

Grabowski et al. (1994), Fukuyama (1993), Berg et al.(1993),  Avkiran 1999),  Vivas et al. (2002), Luo (2003), 

Drake and Hall (2003), Kao and Liu (2004),  Oliveira and Tabak (2005), Kirkwood and Nahm (2006), Havrylchyk 

(2006), Drake et al. (2006), Hahn (2007), Sharkas et al. (2008), Sherman and Gold (1985), Tulkens (1993), 

Drake and Howcroft (1994), Haag and Jaska (1995), Sherman and Ladino (1995), Athanassopoulos (1998), 

Berger et al. (1997), Lovell and Pastor (1997), Camanho and Dyson (1999, 2005), Zenios et al. (1999), Schaffnit 

et al. (1997), Golany and Storbeck (1999), Avkiran (1999), Kantor and Maital (1999), Soteriou et al. (1999), 

Cook et al (2000), Cook and Hababou (2001), Dekker and Post (2001), Hartman et al. (2001), Bala and Cook 

(2003), Portela et al. (2003, 2004), Paradi and Schaffnit (2004), and Portela and Thanassoulis (2005, 2007). 

Ενϊ ζχουν γίνει λίγεσ μελζτεσ ςχετικά με τθν αποδοτικότθτα Ελλθνικϊν  τραπεηϊν  και είναι των Vassiloglou 

and Giokas(1990), Giokas(2008a,b), Athanassopoulos(1997), Athanassopoulos and Giokas(2000).  

Αρκετοί ερευνθτζσ ζχουν εργαςτεί ςτθν αποδοτικότθτα  τθσ κερδοφορίασ, όπωσ Athanassopoulos 

(1997),Oral et al. (1992), Oral και Yolalan (1990), Soteriou και Zenios (1999), και Manandhar και Tang 

(2002). Θ αποδοτικότθτα  κερδοφορίασ  προςδιορίηεται  από τθν αναλογία του ςτακμιςμζνου ακροίςματοσ 

των εςόδων ςτο ςτακμιςμζνο άκροιςμα των δαπανϊν (Giokas, 2008α,2008b). Κατά τα τελευταία χρόνια, 

λίγεσ  μελζτεσ ζχουν ολοκλθρωκεί  οι οποίεσ να αναγνωρίηουν ότι θ  αποδοτικότθτα και θ 

αποτελεςματικότθτα  είναι δφο αμοιβαία αποκλειόμενα  ςτοιχεία τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ ενόσ 

οργανιςμοφ. Για παράδειγμα είναι οι μελζτεσ των  Schinnar et al. (1990) ,Karlaftis(2004),Ho και Zhu 

(2004,2007),Mouzas (2006), κ.ά. Keh. (2006), Garcia- Sanchez (2007), και Yu Lin (2007),Rho και An (2007), 

και Kao και Hwang (2008). 

 

Κατωτζρω  αναφζρονται  τα ζργα μερικϊν ερευνθτϊν ςτα οποία  παρουςιάηουν τθν αξιολόγθςθ 

καταςτθμάτων τραπεηϊν, με τθ χριςθ τθσ μεκόδου ΠΑΔ.   

Οι  F.Hosseinzadeh Lotfi, et al.(2012)  ςτο  ανωτζρω άρκρο τουσ ,  ανζπτυξαν ζνα νζο μοντζλο ΠΑΔ  δφο 

ςταδίων με κφριο ςτόχο τθν μελζτθ τθσ  κερδοφορίασ (profitability efficiency) , τθσ αποτελεςματικότθτασ 

(effectiveness) και  τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ(overall  performance) των τραπεηικϊν καταςτθμάτων. Οι 
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ζννοιεσ τθσ κερδοφορίασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ ςυνδζονται  μεταξφ τουσ. για τον προςδιοριςμό τθσ 

ςυνολικισ απόδοςθσ. Ο  όροσ  ςυνολικι απόδοςθ  αναφζρεται  ςτθν αποδοτικότθτα κερδοφορίασ και τθν 

αποτελεςματικότθτα (Kumer και Gulati,2010). Ωσ αποδοτικότθτα κερδοφορίασ  ορίηεται θ ικανότθτα ενόσ 

οργανιςμοφ να επιτφχει τα αποτελζςματά του  χρθςιμοποιϊντασ  το ελάχιςτο  επίπεδο των ειςροϊν  του 

(Athanassopoulos, 1997,Oral et al.,1992,Oral και Yolalan,1990,Soteriou και Zenios,1999, Manandhar και 

Tang,2002) και ωσ  αποτελεςματικότθτα  θ ικανότθτα ενόσ οργανιςμοφ να επιτφχει τουσ ςτόχουσ του. Δθλ  

αποδοτικότθτα ςθμαίνει “κάνουμε τα πράγματα ςωςτά"( doing things  right) και αποτελεςματικότθτα 

"κάνουμε  τα ςωςτά πράγματα"(doing the right things).Σο νζο αυτό μοντζλο  ζχει επιλφςει τα προβλιματα 

που παρουςίαηαν οι μελζτεσ που υλοποιοφςαν ΠΑΔ δφο ανεξάρτθτων ςταδίων για τον προςδιοριςμό τθσ 

ςυνολικισ αποτελεςματικότθτασ.. Θ αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ ςτο νζο μοντζλο  γίνεται με άμεςο 

τρόπο  όπου όλεσ  οι εκροζσ από το πρϊτο ςτάδιο αποτελοφν  τισ μοναδικζσ ειςροζσ του δευτζρου ςταδίου. 

Οι ειςροζσ του πρϊτου ςταδίου και οι εκροζσ του δεφτερου παραμζνουν αμετάβλθτεσ Οι εκροζσ από το 

πρϊτο ςτάδιο  ςτο δεφτερο καλοφνται ενδιάμεςα μεγζκθ. 

Θ αξιολόγθςθ  τθσ ςυνολικισ απόδοςθσ ςτα αρχικά μοντζλα  ΠΑΔ  των δφο ανεξάρτθτων  ςταδίων  

ςτθρίηεται   ςτον ξεχωριςτό υπολογιςμό τθσ αποδοτικότθτασ κερδοφορίασ ςτο  πρϊτο ςτάδιο  και τθσ 

αποτελεςματικότθτασ ςτο δεφτερο ςτάδιο. φμφωνα με το πλαίςιο αυτό  θ ςυνολικι  απόδοςθ  αποτιμάται 

ωσ το γινόμενο των  αποδόςεων των  δφο επιμζρουσ διεργαςιϊν Ζχουν γίνει αρκετζσ μελζτεσ  για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ  των μονάδων απόφαςθσ (DMU)  του αρχικοφ  αυτοφ  μοντζλου  DEA 

δφο ςταδίων , αλλά παρουςιάηουν αρκετά προβλιματα . όςον αφορά ςτον προςδιοριςμό τθσ ςχετικισ 

αποτελεςματικότθτασ των μονάδων  κακϊσ και των μονάδων προβολισ 

Θ ιδζα  αυτι ΠΑΔ-δφο ςτάδια , χρονολογείται από  το 1990  με το  ζργο  των   Schinnar et al.(1990)) και 

χρθςιμοποιικθκε  για τθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ των προγραμμάτων για τθ φροντίδα τθσ  ψυχικισ 

υγείασ. Θ διάςπαςθ αυτι τθσ αποδοτικότθτασ δεν υπιρχε  ςτθν τυποποιθμζνθ προςζγγιςθ τθσ ΠΑΔ των  

Seiford και Zhu (1999) και ςτθν  προςζγγιςθ ΠΑΔ- δφο ςταδίων  των  Chen  και Zhu και (2004) και Chen et al. 

(2009). Επίςθσ .οι Kao και Hwang (2008) ςε μια πιο  πρόςφατθ  ζρευνα τουσ  (2008) τροποποίθςαν  το 

πρότυπο μοντζλο ΠΑΔ  και κακόριςαν   ςχζςεισ  ςτα δφο  αυτά ςτάδια  τθσ διαδικαςίασ. Σο μοντζλο ΠΑΔ ,  

με τθ διατιρθςθ τθσ ανεξαρτθςίασ των δφο ςταδίων  (το δεφτερο ςτάδιο χρθςιμοποιεί τισ εκροζσ του 

πρϊτου ςταδίου ωσ ειςροζσ),  εφαρμόςκθκε από τον Wang et al. (1997), Rho and An (2007), και Tsolas 

(2010). Άλλα ζργα που εμφανίηονται ςτθν τραπεηικι  βιβλιογραφία είναι  των  Seiford and Zhu (1999) που  

διαχωρίηουν   τθ διαδικαςία παραγωγισ τθσ εμπορικισ τράπεηασ ςε εμπορευςιμότθτα και  κερδοφορία,  του 

Chen (2002) που αναλφει  τθν τραπεηικι λειτουργία , του   Luo  (2003) που αξιολογεί τθν απόδοςθ  τθσ 

εμπορευςιμότθτασ  και  τθσ κερδοφορίασ  μεγάλων τραπεηϊν ,  και των  Ho and Zhu (2004,2007) που 

μετροφν  τισ  επιδόςεισ   εμπορικϊν τραπεηϊν τθσ Σαϊβάν. Επίςθσ υπάρχουν ςχετικζσ μελζτεσ όπωσ των :Zhu 

(2000) όπου αναλφεται θ οικονομικι αποδοτικότθτα των επιχειριςεων ,Sexton and Lewis (2003) θ οποία 

υπολογίηει τθν αποδοτικότθτα τθσ Αμερικάνικθσ ομάδασ baseball ,Chen and  Zhu (2004), Κao and Hwang 

(2008) θ οποία χρθςιμοποιεί τθ μζκοδο ΠΑΔ  για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ αποδοτικότθτασ μθ 

αςφαλιςτικϊν επιχειριςεων ηωισ ςτθν Σαιβάν ,με τθν διεργαςία των ανεξάρτθτων ςταδίων. 

το ανωτζρω άρκρο τουσ, εφαρμόηουν το μοντζλο δφο ςταδίων με άμεςο υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ 

απόδοςθσ για τθν εκτίμθςθ  τθσ  κερδοφορίασ,  τθσ αποτελεςματικότθτασ και τθσ  ςυνολικισ απόδοςθσ   37 

καταςτθμάτων Ιρανικισ τράπεηασ .  

Για τθν αξιολόγθςθ  τθσ κερδοφορίασ και  αποτελεςματικότθτασ χρθςιμοποιικθκαν δφο ςειρζσ  ειςροϊν 

εκροϊν. Θ πρϊτθ ςειρά  αφορά τθν αξιολόγθςθ τθσ  αποδοτικότθτασ κερδοφορίασ που γίνεται  ςτο ςτάδιο 1 

και θ δεφτερθ ςειρά  τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ  ςτο ςτάδιο 2. Οι ειςροζσ και εκροζσ για τθν 

αποδοτικότθτα τθσ κερδοφορίασ αποτελοφνται   από ζξοδα προςωπικοφ, ζξοδα εξοπλιςμοφ και λειτουργικά 

ζξοδα ωσ ειςροζσ και μθ λειτουργικά ζςοδα, ποςό κατακζςεων, και προμικειεσ ωσ εκροζσ. (χήμα 2.5).Οι 

ειςροζσ και εκροζσ που ζχουν οριςτεί  για τθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ αποτελοφνται από μθ 
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λειτουργικά ζςοδα, ποςό κατακζςεων, και προμικειεσ ωσ ειςροζσ και κακαρά ζςοδα  ωσ εκροι. Αυτζσ οι 

ειςροζσ και  εκροζσ φαίνονται  ςτο παρακάτω ςχιμα (χήμα 2.6.).Όπωσ φαίνεται, οι εκροζσ για τθν 

αξιολόγθςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ κερδοφορίασ ςτθ ςυνζχεια γίνονται οι είςοδοι τθσ αξιολόγθςθσ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ ςτο ςτάδιο 2. Ζτςι ζχουμε ζνα μοντζλο δφο ςταδίων για τθ ςυνολικι αξιολόγθςθ, θ 

οποία αποτιμάται ωσ το γινόμενο των αποδόςεων τθσ Φάςθσ 1 και Φάςθσ 2 .(χήμα 2.7). 

 το ςυγκεκριμζνο παράδειγμα χρθςιμοποιικθκαν 3 ειςροζσ ςτο ςτάδιο 1 , 3 εκροζσ ςτο ςτάδιο 2 και 3 

ενδιάμεςα  μεγζκθ. 

 

 

ΦΑΗ 1ε

Απνδνηηθόηεηα 

θεξδνθνξίαο 

(Profitability 

efficiency)

‘Εμνδα 

πξνζωπηθνύ

Με 

ιεηηνπξγηθά 

έζνδα

‘Εμνδα 

εμνπιηζκνύ

Λεηηνπξγηθά 

‘Εμνδα

Καηαζέζεηο

Πξνκήζεηεο

ΕΙΡΟΕ ΕΚΡΟΕ

 
χήμα 2.5   Ειςροζσ - Εκροζσ αποδοτικότθτασ κερδοφορίασ καταςτθμάτων τράπεηασ Ιράν 

 

ΦΑΗ 2ε

Απνηειεζκαηηθόηεηα 

(effectiveness)

Με 

ιεηηνπξγηθά 

έζνδα

Καηαζέζεηο

Πξνκήζεηεο

Καζαξά 

Έζνδα

ΕΙΡΟΕ ΕΚΡΟΕ

 
χήμα 2.6  Ειςροζσ –Εκροζσ   αποτελεςματικότθτασ καταςτθμάτων τράπεηασ Ιράν 
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ΦΑΗ 1ε

 Απνδνηηθόηεηα 

θεξδνθνξίαο 

(Profitabiliy 

efficiency) 

     

ΦΑΗ 2ε  

          

Απνηειεζκαηηθόηεηα 

(effectiveness)

Έμνδα πξνζωπηθνύ  

‘Εμνδα εμνπιηζκνύ    

Λεηηνπξγηθά Έμνδα 

Με Λεηηνπξγηθά έζνδα      

Καηαζέζεηο

Πξνκήζεηεο

Καζαξά 

Έζνδα

 
χήμα 2.7 Ειςροζσ–Εκροζσ αποδοτικότθτασ κερδοφορίασ (Φάςθ 1

θ
)--αποτελεςματικότθτασ (Φάςθ 2

θ
) καταςτθμάτων 

τράπεηασ Ιράν 
 

Ο Tsolas (2010) ςτο  άρκρο του Modeling bank branch profitability and effectiveness by means of 

DEA  μζςω ενόσ μοντζλου ΠΑΔ  ςε δφο  ανεξάρτθτα ςτάδια , αξιολογεί  τθ ςυνολικι απόδοςθ των 50 

τραπεηικϊν καταςτθμάτων τθσ  Εμπορικισ τράπεηασ ςτθν Ελλάδα, ςε ςχζςθ με τθν αποδοτικότθτα 

κερδοφορίασ και αποτελεςματικότθτασ. Από το αξιολογοφμενο  μοντζλο, διαπίςτωςε ότι το ςυνολικό 

επίπεδο απόδοςθσ ρυκμίηεται  κυρίωσ από το επίπεδο απόδοςθσ τθσ κερδοφορίασ, το οποίο  ςθμαίνει ότι 

υπάρχει  κετικι ςυςχζτιςθ μεταξφ τθσ ςυνολικισ αποδοτικότθτασ και τθσ αποδοτικότθτασ τθσ κερδοφορίασ. 

ε ςχζςθ με αυτό θ ςυνολικι αποδοτικότθτα  προςδιορίηεται από το πρϊτο  ςτάδιο ΠΑΔ τθσ  

αποδοτικότθτασ  κερδοφορίασ και από το δεφτερο ςτάδιο ΠΑΔ τθσ –μζτρθςθσ  τθσ αποτελεςματικότθτασ.  

 τθν  εργαςία  του για το πρϊτο ςτάδιο (profitability efficiency ) επιλζγεται το μοντζλο Ιnput Orientation  

δεδομζνου ότι τα καταςτιματα τυπικά  ζχουν ςυνικωσ μικρό ι   και κακόλου άμεςο ζλεγχο ςτθ  ηιτθςθ  

παροχισ υπθρεςιϊν που απαιτοφν οι πελάτεσ τουσ. το δεφτερο  ςτάδιο (effectiveness approach) 

εφαρμόηεται το ίδιο μοντζλο-προςανατολιςμόσ, προκειμζνου να διερευνθκεί κατά πόςο τα καταςτιματα 

χρθςιμοποιοφν το αποτελεςματικό επίπεδο του ειςοδιματοσ (πχ. τόκοι)  για τθν παραγωγι κερδϊν.  Ζτςι  

υποκζτουμε ότι ζνα αποδοτικό κατάςτθμα χρθςιμοποιεί το ελάχιςτο  των ειςροϊν  του (ζξοδα) για να 

δθμιουργιςει γενικά ζςοδα (total income) και το ελάχιςτο των γενικϊν του εςόδων  για τθ δθμιουργία 

κακαρϊν εςόδων (net income).Θ ςυνολικι αποδοτικότθτα κάκε καταςτιματοσ είναι το γινόμενο τθσ 

αποδοτικότθτασ κερδοφορίασ με τθσ αποτελεςματικότθτασ.(Ho and Zhu, 2004) (χήμα 2.8) 
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Απόζβεζε

Λεηηνπξγηθά έζνδα      

Δάλεηα

Πξνκήζεηεο

Έζνδα εθηόο ηόθωλ

Καζαξά 

Έζνδα     

(Net Income)

 
χήμα 2.8  Tsolas(2010)—Modeling bank branch profitability and effectiveness by DEA 
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Οι Vassiloglou και Giokas (1990)  ςτο ζργο τουσ  A study of the relative efficiency of bank branches: 

an application of data envelopment analysis αξιολόγθςαν τθν ςχετικι αποτελεςματικότθτα των 

καταςτθμάτων Ελλθνικισ εμπορικισ τράπεηασ,  με τθ χριςθ τθσ  μεκόδου ΠΑΔ. Ωσ αποτζλεςμα  τθσ 

εργαςίασ ιταν να βρεκοφν  μόνο 9 αποδοτικά  από τα 20  καταςτιματα (Πίνακασ 2.5). Ωςτόςο, οι 

ςυγγραφείσ δεν αξιολόγθςαν το ςτακμικό μζςο όρο τθσ βακμολογίασ αποδοτικότθτασ όλων των 

καταςτθμάτων  τθσ εμπορικισ Σράπεηασ. Ζτςι παρατθρικθκε,  να υπάρχει μεγάλθ διακφμανςθ  ανάμεςα 

ςτισ  αποδόςεισ   τθσ αποτελεςματικότθτασ των καταςτθμάτων  και δόκθκε θ εξιγθςθ ότι πρζπει να 

διακρικοφν τα καταςτιματα ςε κεντρικά και επαρχιακά. Θ εξιγθςθ αυτι ενιςχφκθκε από το γεγονόσ ότι  το 

επίπεδο τθσ αναποτελεςματικότθτασ  αυξανόταν από τα κεντρικά προσ τα επαρχιακά. Μία άλλθ 

παρατιρθςθ  ιταν ότι βρζκθκαν καταςτιματα να  επεξεργάηονται μεγάλο όγκο ςυναλλαγϊν  και  να είναι 

πιο αποδοτικά. Θ εξιγθςθ αυτι   ςτθ ςυνζχεια απορρίφκθκε γιατί βρζκθκαν  και  μθ αποδοτικά 

καταςτιματα να διαχειρίηονται διαφορετικοφσ όγκουσ ςυναλλαγϊν. 

 

Vassiloglou and Giokas (1990) Branches in Greece 

Inputs Outputs 

 Labor 

 Supplies, Office(rent) 

 No of ATMs 

 No of Transactions 

Results: No of Efficient branches:9/20(45%) 
Πίνακασ 2.5 Vassiloglou and Giokas (1990) Branches in Greece 

 

Ο Giokas(1991) ςτθν εργαςία του  Bank branch operating efficiency: a comparative application of 

DEA and loglinear model αναλφει τθν ςχετικι αποτελεςματικότθτα των 17 περιφερειακϊν καταςτθμάτων 

(μικρισ και μεγάλθσ κλίμακασ)  τθσ εμπορικισ τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ , με τθ μζκοδο ΠΑΔ. Κατά τθν 

αξιολόγθςθ χρθςιμοποιικθκαν   τρείσ ειςροζσ και τζςςερεισ εκροζσ  και το αποτζλεςμα  ιταν να βρεκοφν  

μόνο 5  αποδοτικά  καταςτιματα(Πίνακασ 2.6). Ωσ κφριεσ αιτίεσ τθσ αναποτελεςματικότθτασ  αναφζρονται 

το μζγεκοσ του καταςτιματοσ και οι οικονομίεσ κλίμακασ που ςχετίηονται με το προςωπικό  και τα 

λειτουργικά ζξοδα(προμικειεσ).  

 

 Giokas (1991) Branches in Greece 

Inputs Outputs 

 Labor(person hours) 

 Operating expenses 

 Utilized space branch(square 
meters) 

 Weighted No of trans.  of deposits and 
capital transfers 

 Weighted No of trans of credit 

 Weighted No of trans of foreign receipts  

 Total weighted No of trans by each 
branch 

Results: No of Efficient branches:5/17 (29,41%) 

Πίνακασ 2.6 Giokas (1991) Branches in Greece 

 

Ο Parkan (1987) ςτθν εργαςία του Measuring the efficiency of service operations: An application to 

bank branches εξετάηει τθν αποδοτικότθτα των λειτουργικϊν υπθρεςιϊν 35 καταςτθμάτων μεγάλθσ 

εμπορικισ τράπεηασ ςτον Καναδά. Από τθν ζρευνα φαίνεται ότι οι διαδικαςίεσ λειτουργικότθτασ που 

υπιρχαν ιταν θ  κυρία πθγι τθσ αναποτελεςματικότθτασ των καταςτθμάτων. υγκεκριμζνα ,για τθν 
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αξιολόγθςθ χρθςιμοποιικθκαν ζξι ειςροζσ και ζξι εκροζσ. Ωσ αποτζλεςμα  τθσ εργαςίασ ιταν να βρεκοφν  

μόνο 11  αποδοτικά  καταςτιματα (Πίνακασ 2.7). 

Parkan(1987)  Branches in Canada 

Inputs Outputs 

 Total authorized FTE 

 Αnnual rent 

 Quality of customer service space  

 Telephone/stasionary expenses 

 Number of on line terminals 

 Marketing activity ranking 

 No of transactions  

 Commercial account openings 

 Retail account openings 

 Number of loan, applications 

 Customer service survey ratings 

 No of corrections 

Results: No of Efficient branches:11/35(31,4%) 
Πίνακασ 2.7 Parkan(1987)  Branches in Canada 

 

Επεξιγθςθ μερικϊν ειςροϊν: 

Annual rent:Θ  πλθροφορία του ετθςίου μιςκϊματοσ προςδιορίηει κυρίωσ τθν τοποκεςία και τθν  ζκταςθ 

του καταςτιματοσ.  

Quality of customer service space:Θ ποιότθτα τθσ εξυπθρζτθςθσ προσ τον πελάτθ  βακμολογικθκε από τα 

ςτελζχθ τθσ τράπεηασ ,  με μία κλίμακα από 7 ζωσ 35 , όπου θ υψθλότερθ βακμολογία αντανακλά τθν 

ποιοτικότερθ εξυπθρζτθςθ. 

Marketing activity ranking:Οι δραςτθριότθτεσ marketing  κεωροφνται ςθμαντικι λειτουργία για τθ  

προϊκθςθ των τραπεηικϊν προϊόντων από τον διευκυντι του καταςτιματοσ. Θ  κλίμακα τθσ βακμολογίασ  

από 0 ζωσ 50   αντανακλά τθν ποιότθτα τθσ ςυμμετοχισ του διευκυντι ςτθν προϊκθςθ τουσ.  

Επεξιγθςθ μερικϊν εκροϊν: 

No of transactions:Είναι το ςτακμιςμζνο άκροιςμα τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν όπωσ κατακζςεισ, διάφορεσ 

πλθρωμζσ, άνοιγμα λογαριαςμϊν κλπ. 

Commercial account openings:Είναι το ποςοςτό του ακροίςματοσ ανοίγματοσ εμπορικϊν λογαριαςμϊν και 

αυτϊν που ζχουν κλείςει. 

Retail account openings: Είναι το ποςοςτό του ακροίςματοσ ανοίγματοσ  λογαριαςμϊν καταναλωτικισ 

πίςτθσ. 

Customer service survey ratings:Είναι  θ βακμολογία των πελατϊν για τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν που 

προςφζρουν τα καταςτιματα και είναι τθσ κλίμακασ από 0 ζωσ 100. 

No of corrections:. Οι διορκϊςεισ που υπολογίηονται ωσ το αντίςτροφο του ποςοςτοφ των διορκϊςεων ςε 

ςχζςθ με το ςυνολικό αρικμό των τραπεηικϊν ςυναλλαγϊν. Μικρό  ποςοςτό  των διορκϊςεων είναι 

επικυμθτό. 

 

Οι Golany και Storbeck (1999) ςτθν εργαςία τουσ  A data envelopment analysis of the operational efficiency 

of bank branches αξιολόγθςαν τισ ςχετικζσ αποδοτικότθτεσ 182  καταςτθμάτων μιασ μεγάλθσ τράπεηασ  των 

ΘΠΑ  για  πάνω από ζξι ςυνεχόμενα τρίμθνα, από το δεφτερο τρίμθνο του 1992 ζωσ το τρίτο τρίμθνο του 

1993, με τθ μζκοδο  ΠΑΔ . Σα αποτελζςματα ζδειξαν ότι  92 καταςτιματα ιταν πλιρωσ αποδοτικά  κατά το 

τρίτο τρίμθνο του 1993, και μόνο 5 ιταν κάτω από το 70% τθσ αποδοτικότθτασ. Μία από τισ ςθμαντικζσ 

πτυχζσ τθσ μελζτθσ τουσ  ιταν θ  ουςιαςτικι  διαίρεςθ των καταςτθμάτων ςε ομάδεσ με ςτόχο τθν 

κατανόθςθ τθσ επίδοςθσ των καταςτθμάτων  κάκε ομάδασ. υγκεκριμζνα, το αρχικό δείγμα των 

καταςτθμάτων προσ αξιολόγθςθ ιταν 200 αλλά μετά από παρεμβάςεισ  που ζγιναν (για να επιλεγοφν τα  

καταςτιματα εκείνα  που κα  προςφζρουν   ζνα ευρφ φάςμα τραπεηικϊν εργαςιϊν),   εξαιρζκθκαν μερικά  

και  τελικά παρζμειναν 182. Σα καταςτιματα χωρίςτθκαν ςε δφο κατθγορίεσ  ςε ςχζςθ με τθν παροχι 
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επενδυτικϊν υπθρεςιϊν(Personal Investment centers-PICs).Σα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ  δείχνουν  ότι 

τα PICs καταςτιματα είναι κατά μζςο όρο   πιο αποδοτικά από τα μθ (72,4% ζναντι 44,9%) με ςυνολικι 

απόδοςθ 65,1%. Οι ειςροζσ είναι πζντε,  οι εκροζσ τζςςερεισ  και χρθςιμοποιικθκε το μοντζλο BCC output-

oriented (Πίνακασ 2.8). 

  

 Golany  and  Storbeck  (1999) Branches in USA 

Inputs Outputs 

 labor teller 

 labor nonteller 

 branch facilities(parking, space, No of 
ATMs) 

 marketing activities(mail activities) 

 unemployment statistic  

 Loans 

 Deposits 

 Customers' loyalty 

 Customer satisfaction 

Results :No of Efficient branches:92/182(50.54%) 
Πίνακασ 2.8 Golany  and  Storbeck  (1999) Branches in USA 

 

 

Ο Yang (2009) ςτθν εργαςία του Bank Branch Operating Efficiency: A DEA Approach εξετάηει τθν 

αποδοτικότθτα  240 καταςτθμάτων   μεγάλθσ τράπεηασ ςτον Καναδά, που βρίςκεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

του Σορόντο,  με τθ χριςθ  τθσ μεκόδου DEA. φμφωνα με τθ μελζτθ, ο μζςοσ όροσ απόδοςθσ (the average  

efficiency )τθσ τράπεηασ είναι 0,89. Αυτό ςθμαίνει ότι τα καταςτιματα των τραπεηϊν κα μποροφςαν  να 

χρθςιμοποιιςουν  περίπου 11%  λιγότερθ εργαςία και ζξοδα για να παράγουν τα ίδια αποτελζςματα. 

υγκεκριμζνα, για τθν αξιολόγθςθ χρθςιμοποιικθκε το μοντζλο BCC-Input orientation με προςζγγιςθ 

παραγωγισ (production approach) με τζςςερεισ ειςροζσ και εννζα εκροζσ (Πίνακασ 2.9)  

 

Yang (2009) Branches in CANADA 

Inputs Outputs 

 Sales 

 Service 

 Support 

 Other  

 No of trans- New consumer Loans 

 No of trans-Open new interest account 

 No of trans- Open new menu account 

 No of trans-Process deposit account menu 

 No of trans-Process withdrawal account menu 

 No of trans-Update passbook menu 

 No of trans-Transfer funds in branch 

 No of trans-Process visa cash advance 

 No of trans--No of transactions    

Results: No of Efficient branches:113/240(47%) 

Πίνακασ 2.9  Yang (2009) Branches in CANADA 

 

Ο ςυγγραφζασ ςθμείωςε ότι είναι πολφ ςθμαντικό να αξιολογθκεί θ ςυςχζτιςθ μεταξφ ειςροϊν και εκροϊν 

για τθ μζτρθςθ των επιδόςεων. 

 

Ο Juha Eskelinen(2014 ) ςτθν εργαςία του   Efficiency evaluation in a retail bank  εξετάηει  τθν 

αποδοτικότθτα 25 τραπεηικϊν καταςτθμάτων εμπορικισ τράπεηασ ςε μια περιοχι  ςτο Ελςίνκι για τα ζτθ  

2007-2010.Θ τράπεηα παρζχει  χρθματοιοκονομικζσ  υπθρεςίεσ ςε μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ κακϊσ 

και ςτα νοικοκυριά .Ο πρωταρχικό ρόλοσ τθσ είναι  οι πωλιςεισ ,δεδομζνου  ότι το 98% του όγκου 



Μεταπτυχιακι  Διατριβι                                                                        Αγγελικι  Χ. Ευςτακίου  

 
Εφαρμογι  τθσ Περιβάλλουςασ Ανάλυςθσ Δεδομζνων  ςε Δίκτυο  Ελλθνικισ Εμπορικισ Σράπεηασ                                       30 

ςυναλλαγϊν, πραγματοποιείται από τθ χριςθ των  λειτουργιϊν αυτοεξυπθρζτθςθσ των πελατϊν.  Σα 

καταςτιματα εξετάηονται ςαν  μονάδεσ πϊλθςθσ προϊόντων όπου  θ  απόδοςθ των πωλιςεων  τουσ  

επθρεάηεται από τθν τεχνικι ανάπτυξθ αλλά και από τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Σο φψοσ των πωλιςεων 

προςδιορίηει τθν ικανότθτα του καταςτιματοσ να διατθριςει και να αυξιςει τθν πελατεία του. Θ 

αξιολόγθςθ χρθςιμοποιεί μία ειςροι , ζνδεκα εκροζσ (Πίνακασ 2.10) ,εφαρμόηει και τα δφο μοντζλα CRS,VRS  

για τισ  τρείσ διαφορετικζσ  οπτικζσ γωνίεσ  όπωσ   ανάλυςθ  των μεγεκϊν ανά μινα, ανά ζτοσ και 

ακροιςτικά.  

 

Juha Eskelinen(2014)  Branches in Helsinki 

Inputs Outputs 

 Payroll 

 Housing loans  

 Consumer  loans  

 Payment protection insurances, lump sum  

 Payment  protection  insurances ,monthly  

 Mutual funds  

 Insurance savings  

 Savings accounts  

 Critical illness covers  

 Current  accounts  

 Online banking agreements  

 Cards 

Results: different techniques  take different approaches, variations  in the result. 

Πίνακασ 2.10  Juha Eskelinen (2014)  Branches in Helsinki 

 

Από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ  των μεγεκϊν ειςροϊν-εκροϊν  φαίνεται  ότι  υπάρχει μεγάλθ αςυμμετρία θ 

οποία οφείλεται ςτο ότι  τα μικρά και μεςαίου μεγζκουσ καταςτιματα υπερτεροφν των μεγάλων  αλλά και 

ςτθν ιδιαιτερότθτα των προςφερομζνων υπθρεςιϊν. Θ μελζτθ χρθςιμοποίθςε διάφορεσ τεχνικζσ , με  

διαφορετικζσ προςεγγίςεισ ,  με αποτζλεςμα να προςδιορίηονται διαφορετικά ποςοςτά αποδοτικότθτασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ  

3.1 Ειςαγωγή 

το κεφάλαιο αυτό  κα εξεταςτεί θ  αποδοτικότθτα των καταςτθμάτων μεγάλθσ εμπορικισ 

Ελλθνικισ τράπεηασ για το τρίμθνο Δεκζμβριοσ 2013-Φεβρουάριοσ 2014 μζςω τθσ μεκόδου τθσ 

Περιβάλλουςασ ανάλυςθσ Δεδομζνων (Data Envelopment Analysis-DEA).Oι λειτουργικζσ προδιαγραφζσ 

υλοποίθςθσ τθσ διπλωματικισ αυτισ εργαςίασ  είναι,   θ ομαδοποίθςθ των καταςτθμάτων  ςε κεντρικά, 

περιφερειακά και με αναφορά ςε ζνα μόνο  ποςοφ τριμινου,  ανά κατθγορία προϊόντοσ. Για να επιτευχκεί 

αυτό κα χρθςιμοποιθκεί  το μοντζλο των Banker,Charnes και Cooper (1984) γνωςτό ωσ BCC το οποίο  

υπολογίηει τθν κακαρά τεχνικι αποτελεςματικότθτα (PTE Pure Technical Efficiency)  και υποκζτει 

μεταβλθτζσ  αποδόςεισ κλίμακασ (Variable  Returns to Scale,VRS) όπου ο ρυκμόσ μεταβολισ των ειςροϊν 

είναι διαφορετικόσ  με τον ρυκμό μεταβολισ των εκροϊν. Επιπλζον κα εφαρμοςκοφν  και οι δφο επιλογζσ 

προςανατολιςμοφ, input/output orientation.  

Μετά τον ανωτζρω προςδιοριςμό των μοντζλων που κα χρθςιμοποιθκοφν  ςτθν εργαςία  κα 

παρουςιαςτοφν  ςτθ ςυνζχεια οι μεταβλθτζσ των ςυντελεςτϊν παραγωγισ και των προϊόντων , θ κεωρθτικι 

προςζγγιςθ πάνω ςτθν οποία ςτθρίχκθκε θ επιλογι των ςυγκεκριμζνων παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν, θ πθγι 

από τθν οποία αντλικθκαν τα δεδομζνα των εν λόγω μεταβλθτϊν κακϊσ και  θ αναγκαία επεξεργαςία των 

πρωτογενϊν αυτϊν δεδομζνων . Περιγράφονται  ςτατιςτικά ςτοιχεία  κακϊσ και τα αποτελζςματα από τθν 

αξιολόγθςθ των καταςτθμάτων, μζςω του προγράμματοσ EMS. 

3.2 Δεδομζνα 

Ο ςυντελεςτισ παραγωγισ (input) και τα προϊόντα (outputs) που χρθςιμοποιοφνται ςτθ 

διπλωματικι αυτι εργαςία είναι ζνασ και ζξθ αντίςτοιχα υγκεκριμζνα ο ςυντελεςτισ παραγωγισ είναι θ 

μιςκοδοςία των υπαλλιλων  ενϊ για τα προϊόντα είναι οι κατακζςεισ πελατϊν , οι προμικειεσ τθσ τράπεηασ, 

τα χορθγοφμενα δάνεια  τα οποία χωρίηονται  ςε ςτεγαςτικά (Retail Mortgage), καταναλωτικά(Retail 

Consumer), προσ Μικρζσ Επιχειριςεισ (SBL), προσ Μικρομεςαίεσ (SME),επιχειρθματικά(Corporate), 

ναυτιλιακά(Shipping Loans) και δάνεια προςωπικοφ(Staff).  

Θ Θεωρθτικι προςζγγιςθ που αποτζλεςε βάςθ  ςτθν εργαςία για τθν επιλογι των  γενικά 

παραγωγικϊν ςυντελεςτϊν  είναι θ προςζγγιςη τησ παραγωγήσ , γιατί θ προςζγγιςθ αυτι δίνει ζμφαςθ ςτισ 

εμπορικζσ  δραςτθριότθτεσ των καταςτθμάτων:  (The  production  approach). τθν βιβλιογραφία για τθν 

μελζτθ τθσ  αποδοτικότθτασ των καταςτθμάτων   τραπεηϊν ι γενικά για τουσ τραπεηικοφσ οργανιςμοφσ , οι 

Berger και Humphrey (1992,1997) κακορίηουν  δφο   προςεγγίςεισ αναφορικά με τθν επιλογι των ειςροϊν 

και εκροϊν του ςυςτιματοσ (input –output).Αυτζσ είναι: 

1) Προςζγγιςη  διαμεςολάβηςησ (The intermediation approach). φμφωνα με αυτι τθ προςζγγιςθ   θ οποία 

είναι θ πιο διαδεδομζνθ ςτθ βιβλιογραφία (Favero και Papi 1995 ) οι τράπεηεσ  κεωροφνται  ενδιάμεςοι 

χρθματοπιςτωτικοί οργανιςμοί που μετατρζπουν τισ κατακζςεισ  των πελατϊν και τα κεφάλαια που 

αγοράηουν ςε δάνεια και επενδφςεισ. Θ προςζγγιςθ αυτι αντιμετωπίηει τα δάνεια ωσ εκροζσ, ενϊ οι 

κατακζςεισ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ αντιμετωπίηονται ωσ ειςροζσ. 

2)Προςζγγιςη  παραγωγήσ (The  production  approach ). τθ ςυγκεκριμζνθ προςζγγιςθ, οι τράπεηεσ 

λειτουργοφν παράγοντασ  δανειακά  και κατακετικά  προϊόντα  (εκροζσ) χρθςιμοποιϊντασ  κεφάλαια  και 

εργατικό δυναμικό (ειςροζσ). 
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Οι Ειςροζσ και εκροϊν ςτθν παροφςα εργαςία  είναι (χήμα 3.1): 

 

Μιςθοδοςία 
προςωπικοφ 

Καταθζςεισ
Προμήθειεσ 
Δάνεια τεγαςτικά
Δάνεια Καταναλωτικά 
Δάνεια /Μικρζσ Επιχ.
Δάνεια/ΜικροΜακρο 
Επιχ

 
χήμα 3.1   Ειςροζσ και Εκροζσ Σραπεηικϊν καταςτθμάτων Ελλθνικισ τράπεηασ.  

 

Ειςροζσ 

 Μιςκοδοςία Προςωπικοφ(Payroll): Σο προςωπικό αποτελεί γενικά για όλεσ τισ εταιρείεσ βαςικό 
πόρο παραγωγισ. 

Εκροζσ 

 Κατακζςεισ πελατϊν(Deposits): Οι κατακζςεισ ωσ εκροι   αναδεικνφουν τθν αποτελεςματικότθτα 

τθσ τράπεηασ με τθν πολιτικι τθσ να προςελκφςει νζεσ κατακζςεισ  οι οποίεσ κα τθσ προςδϊςουν 

τθν απαραίτθτθ πθγι πόρων για τα δάνεια που κα χορθγιςει. 

 Προμικειεσ καταςτιματοσ(Commissions): Σα καταςτιματα ςτα πλαίςια των τραπεηικϊν τουσ 

ςυναλλαγϊν επιβάλλουν διάφορεσ αμοιβζσ οι οποίεσ αποτελοφν μία εναλλακτικι πθγι εςόδων 

τουσ. Σζτοια ζςοδα προζρχονται από τθν ζκδοςθ εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζκδοςθ τραπεηικϊν 

επιταγϊν, εντολζσ πλθρωμισ, ζξοδα διαχείριςθσ επιταγϊν, μθχανιματα EASYPAY, χρθματοδοτιςεισ 

επιχειριςεων.  

 Δάνεια  τεγαςτικά (Retail Mortgage):Χοριγθςθ δανείων  ςτεγαςτικισ πίςτθσ. 

 Δάνεια καταναλωτικά(Loans retail consumer): Χοριγθςθ δανείων  για αγορά καταναλωτικϊν 

αγακϊν ,προσ ιδιϊτεσ, επιχειριςεισ και το προςωπικό τθσ τράπεηασ. 

 Δάνεια/Mικρζσ Επιχ.(SBL): Χοριγθςθ επιχειρθματικϊν δανείων, προσ  μικρζσ επιχειριςεισ. 

 Δάνεια/ΜικροΜακρο Επιχ.(Small/Med Entr.):Χοριγθςθ επιχειρθματικϊν δανείων προσ  

μικρομεςαίεσ  και μεγάλου οικονομικοφ  μεγζκουσ  επιχειριςεισ κακϊσ και προσ τον κλάδο τθσ 

αλιείασ. 

 Οι χορθγιςεισ  γενικά  αποτελοφν τθν κφρια πθγι εςόδων  τθσ τράπεηασ. 

Σα αναλυτικά πρωτογενι δεδομζνα  των 923 καταςτθμάτων που  αντλικθκαν από τθν εφαρμογι  

Management Information System (MIS) τθσ Σράπεηασ ,  αναφζρονται ξεχωριςτά  ςτο τρίμθνο Δεκζμβριοσ 

2013-Φεβρουάριοσ 2014. Σα δεδομζνα προςδιορίηουν για  κάκε κατάςτθμα και  μινα τα ποςά τθσ 

μιςκοδοςίασ των υπαλλιλων  των κατακζςεων πελατϊν ,των προμθκειϊν τθσ τράπεηασ, και των 

χορθγοφμενων  Δανείων ανά κατθγορία  όπωσ:  τεγαςτικά (Retail Mortgage), Καταναλωτικά(Retail 

Consumer), Προσ Μικρζσ Επιχειριςεισ (SBL), Προσ Μικρομεςαίεσ (SME),Επιχειρθματικά(Corporate), 

Ναυτιλιακά(Shipping Loans) και Δάνεια Προςωπικοφ(Staff). Σα καταςτιματα αυτά  βρίςκονται ςε όλθ  τθν 

ελλθνικι επικράτεια  και καλφπτουν ζνα  ευρφ φάςμα τραπεηικϊν εργαςιϊν. 
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το αρχικό  λαμβανόμενο αρχείο  τθσ τράπεηασ, ζγινε επεξεργαςία των δεδομζνων με τθ δθμιουργία 

νζου αρχείου,  με ςκοπό να εφαρμοςτοφν οι λειτουργικζσ προδιαγραφζσ  , να υπάρξει  διαςφάλιςθ του 

απορριτου των δεδομζνων  κακϊσ και να δθμιουργθκοφν  οι προχποκζςεισ  για τθν ορκι   άντλθςθ  

αποτελεςμάτων τθσ αποδοτικότθτασ των καταςτθμάτων-μονάδων.Οι εργαςίεσ  αυτζσ αφοροφν  , μετατροπι  

των κωδικϊν καταςτθμάτων ςε νζουσ κωδικοφσ (διαδικαςία mapping) , υπολογιςμόσ  ενόσ ποςοφ τριμινου 

,διαγραφζσ καταςτθμάτων ,προςδιοριςμόσ και ενςωμάτωςθ δανειακϊν προϊόντων. υγκεκριμζνα: 

 

 Μετατροπή κωδικών καταςτημάτων-Διαδικαςία mapping-Παραδοχζσ: Για τθν διαςφάλιςθ του 

απορριτου τθσ τράπεηασ, οι κωδικοί καταςτθμάτων του αρχικοφ αρχείου, μετατράπθκαν ςε νζουσ κωδικοφσ  

με βάςθ   τθ γεωγραφικι  και χωροταξικι  κζςθ τουσ  μζςα ςτο νομό. υγκεκριμζνα  οι νζοι κωδικοί ζχουν τθ  

μορφι:  

“01” ι “02”(Χωροταξικι Θζςθ) + Πρωτεφουςα νομοφ ι Περιοχι + Αφξων Αρικμόσ. 

Ο προςδιοριςμόσ  τθσ χωροταξικισ κζςθσ του καταςτιματοσ μζςα ςτον νομό ζγινε   με   τθν   παραδοχι  να 

χαρακτθρίηεται ζνα κατάςτθμα ωσ Κεντρικό (τιμι 01) ι περιφερειακό (τιμι  02 )  ςε ςχζςθ με τθν 

πρωτεφουςα του νομοφ. Εξαίρεςθ αποτελοφν τα   καταςτιματα   περιοχϊν του νομοφ Αττικισ  όπωσ  Πόρτο 

Ράπτθ, Κορωπί, Βάρθ, Μαρκόπουλο, Λαφριο, Ανάβυςςοσ, πάτα, Μαρακϊνασ, Αρτζμιδα, Νζα Μάκρθ, 

Ωρωπόσ, Ελευςίνα, αλαμίνα, Μζγαρα, Αςπρόπυργοσ, Αίγινα, αλαμίνα. τα οποία κατθγοριοποιικθκαν ωσ 

“περιφερειακά” ενϊ τα  υπόλοιπα καταςτιματα του νομοφ , ωσ “ Κεντρικά. Παράδειγμα: 01 Ακινα-01 

(Κεντρικό) 02 Ακινα-01 (Περιφερειακό). 

 

 Τπολογιςμόσ  ενόσ ποςοφ τριμήνου. Για τθν εφαρμογι  τθσ λειτουργικισ προδιαγραφισ όπου το 

ηθτοφμενο ιταν  ο προςδιοριςμόσ ενόσ μόνο  ποςοφ για κάκε κατάςτθμα,  υπολογίςτθκε ο μζςοσ όροσ 

τριμινου για  τα ποςά των   Κατακζςεων πελατϊν και  Δανείων  του αρχικοφ αρχείου, ενϊ για τθ 

μιςκοδοςία των υπαλλιλων και τισ προμικειεσ το άκροιςμα  των τριϊν μθνϊν. 

 

 Διαγραφζσ. Καταςτημάτων: Για τθ δθμιουργία προχποκζςεων ορκισ άντλθςθσ αποτελεςμάτων 

από τθν ΠΑΔ εντοπίςτθκαν και διεγράφθςαν  καταςτιματα   τα οποία είχαν εγγραφζσ  με ποςά μόνο  για το 

ςτοιχείο  τθσ  Μιςκοδοςίασ ι  ποςά δανείων  μόνο για  Retail Consumer ι  πολφ μικρά ποςά. 

 

 Προςδιοριςμόσ και  Ενςωμάτωςη δανειακών προϊόντων με τθν ζννοια  ότι βρζκθκαν  

καταςτιματα να ζχουν  μικρι δανειακι  ςυμπεριφορά ςε κατθγορίεσ  Shipping, Staff και Corporate οπότε 

και ζγινε ενςωμάτωςθ των κατθγοριϊν Shipping και Corporate  ςτθν κατθγορία SME(Small/Medium 

Entreprises)  και τθσ κατθγορίασ  Staff ςτθν  κατθγορία  Retail Consumer. 

 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ  των ανωτζρω παρεμβάςεων, τελικά αξιολογικθκαν  891 καταςτιματα. Σα 

καταςτιματα τθσ Σράπεηασ  όπωσ αναλφςαμε προθγουμζνωσ, χωρίηονται ςε δφο δείγματα  ςτα Κεντρικά και 

Περιφερειακά καταςτιματα. υγκεκριμζνα το δείγμα με τα Κεντρικά ζχει 577 Καταςτιματα-DMUs  ενϊ με 

τα Περιφερειακά 314 DMUs. τουσ  κάτωκι Πίνακεσ  3.1 και 3.2  παρουςιάηονται οι ςυνδυαςμοί των 

τεςςάρων δανειακϊν κατθγοριϊν  ςε ςχζςθ με το πλικοσ των καταςτθμάτων για τα κεντρικά  και 

περιφερειακά   καταςτιματα αντίςτοιχα.  Πχ  μόνο θ  κατθγορία δανείων Retail Consumer   χορθγείται από  

5  Κεντρικά  (Πίνακασ 3.1)   και 27  Περιφερειακά καταςτιματα  (Πίνακασ 3.2). 
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Retail 
Mortgage 

Retail 
Consumer 

SBL 
Loans Small/Med Entr 

Πλήθοσ 
Κατ/των 

     5 

      1 

      2 

       1 

      14 

       13 

       53 

        488 

υνολικόσ αριθμόσ καταςτημάτων :                                 577 

Πίνακασ.3.1  Κατθγορία Κεντρικά- υνδυαςμοί Κατθγοριϊν δανείων 

 

Retail 
Mortgage 

Retail 
Consumer 

SBL 
Loans Small/Med Entr 

Πλήθοσ 
Κατ/των 

     1 

     27 

      2 

      11 

     1 

      23 

       2 

       33 

        214 

υνολικόσ αριθμόσ καταςτημάτων :                                314 

Πίνακασ.3.2  Κατθγορία Περιφερειακά- υνδυαςμοί Κατθγοριϊν δανείων 

Παρατθροφμε   επίςθσ  ότι και τα τζςςερα είδθ δανειακϊν προϊόντων,  ςε ςφνολο 577 Κεντρικών 
καταςτθμάτων,  δίνονται από 490 (ποςοςτό 84,92%), ενϊ  ςε ςφνολο  314 Περιφερειακών,  δίνονται από 218 
(ποςοςτό 69.42).  

τατιςτικά μεγζκθ περιγράφονται ςτουσ δφο  πίνακεσ που ακολουκοφν  για τθν καλλίτερθ 

κατανόθςθ  του  ςυντελεςτι  παραγωγισ και  των  προϊόντων τθσ εργαςίασ.  

Ο Πίνακασ 3.3  ζχει τισ περιγραφζσ των ςτατιςτικϊν μεγεκϊν για τα Κεντρικά Καταςτιματα ενϊ ο Πίνακασ 

3.4  για τα Περιφερειακά. Σα παρακάτω ςτοιχεία  μασ δίνουν ςθμαντικι πλθροφόρθςθ  για τθ διαςπορά , 

τθν τυπικι απόκλιςθ, το εφροσ και τθν τάςθ των τιμϊν των μεταβλθτϊν του  ςυντελεςτι  παραγωγισ και των 

προϊόντων.  

υγκρίνοντασ τα  δφο  δείγματα παρατθροφμε  ςθμαντικζσ διαφορζσ που οφείλονται κυρίωσ ςτο μζγεκοσ  

των εργαςιϊν  μεταξφ των δφο κατθγοριϊν  καταςτθμάτων αλλά  και ότι το δεφτερο δείγμα είναι μικρότερο 

από το πρϊτο. 
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 MAX MIN AVE MED STD 

Payroll 295,561.33 10,845.18 89,226.38 77,264.89 50,963.45 

Deposits 1,395,653,930.93 487,522.68 61,244,715.07 42,243,427.38 96,802,742.82 

Commissions 2,349,450.93 0.00 141,608.18 25,333.47 271,926.79 

Retail Mortgage 171,227,522.34 0.00 22,250,516.05 17,607,020.74 19,433,964.35 

Retail Consumer 46,329,728.54 2,320.70 7,702,891.05 5,705,842.40 7,419,744.67 

SBL 33,935,435.80 0.00 4,753,968.07 2,420,437.75 5,806,652.90 

SMECORP 3,627,371,435.28 0.00 35,239,719.64 407,634.94 193,622,830.67 

Πίνακασ 3.3 Περιγραφι ςτατιςτικϊν μεγεκϊν Κεντρικών Καταςτθμάτων  Δεκ.2013-Φεβ.  2014 

 

 

 MAX MIN AVE MED STD 

Payroll 173,325.71 4,927.19 68,143.82 58,676.76 35,273.16 

Deposits 139,867,473.52 224,945.03 32,853,255.83 25,510,668.96 23,020,252.52 

Commissions 1,066,045.13 0.00 71,671.85 11,029.02 158,256.06 

Retail Mortgage 81,083,561.27 0.00 10,930,968.62 8,260,105.59 12,063,635.85 

Retail Consumer 22,329,877.64 0.00 3,046,016.39 1,712,087.56 3,812,736.20 

SBL 23,551,590.90 0.00 3,579,737.69 2,173,598.11 4,427,770.39 

SMECORP 252,301,842.68 0.00 8,967,139.63 49,872.13 32,835,878.43 

Πίνακασ 3.4 Περιγραφι ςτατιςτικϊν μεγεκϊν Περιφερειακών Καταςτθμάτων Δεκ.2013-Φεβ.2014 

 

Παρατθρϊντασ τουσ Πίνακεσ 3.3 και 3.4   διακρίνονται οι διαφορζσ που παρουςιάηουν τα δφο δείγματα. Σο 

πρϊτο δείγμα ςτον ςυντελεςτι παραγωγισ και ςε κάκε προϊόν  παρουςιάηει μεγαλφτερο μζςο όρο και 

διάμεςο. Σα  ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία  υποδεικνφουν πωσ τα μεγζκθ των Κεντρικών καταςτθμάτων είναι 

μεγαλφτερα των Περιφερειακών.  

Θ τυπικι απόκλιςθ των ςτοιχείων  του πρϊτου δείγματοσ είναι  υψθλότερθ  από αυτι του δευτζρου 

δείγματοσ  κάτι που οφείλεται ςτον μεγαλφτερο αρικμό καταςτθμάτων του πρϊτου δείγματοσ  κακϊσ  

επίςθσ ότι οι δφο αυτζσ κατθγορίεσ καταςτθμάτων ζχουν διαφορζσ ςτα μεγζκθ των εργαςιϊν τουσ.  
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3.3 Αποτελζςματα EMS 

Ακολουκεί θ εκτζλεςθ  του προγράμματοσ EMS το οποίο υλοποιεί τθν ΠΑΔ  και παρουςιάηονται τα 

αποτελζςματα όςον αφορά τθν αποδοτικότθτα  των καταςτθμάτων όλων των  δειγμάτων .  

 Σο πρόγραμμα EMS (Effeciency Measurement System)   

Σο πρόγραμμα EMS εφαρμόηει τθν Περιβάλλουςα Ανάλυςθ Δεδομζνων προσ εφρεςθ τθσ αποδοτικότθτασ. 

το χήμα 3.2  απεικονίηεται  ζνα μζροσ των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ του δείγματοσ Κεντρικά  με 

ςυνκικεσ VRS Input oriented .Οι αποδοτικζσ μονάδεσ  αποτελοφν ζνα  ςφνορο αποδοτικότθτασ   το οποίο 

αποτελεί ςθμείο αναφοράσ  μζτρθςθσ (benchmark) για τισ μθ αποδοτικζσ μονάδεσ ,με τα ςθμεία προβολισ 

των  επί του ορίου αποδοτικότθτασ να  αποτελοφν «ςτόχουσ» επίτευξθσ  τθσ αποδοτικότθτασ. Θ  

προςαρμογι αυτι τθσ αποδοτικότθτασ των μθ αποδοτικϊν μονάδων  επιτυγχάνεται με τουσ δφο 

προςανατολιςμοφσ.(input-output orientation). Ο προςανατολιςμόσ input orientation επιτυγχάνει  μείωςθ 

τθσ  ειςροισ  με ςτακερζσ τισ εκροζσ ενϊ ο  προςανατολιςμόσ  output orientation επιτυγχάνει  αφξθςθ  των 

εκροϊν  με ςτακερζσ τισ ειςροζσ. Σο πρόγραμμα EMS, βαςιηόμενο ςτισ μελζτεσ των P. Andersen και N. C. 

Petersen (1993)ζχει τθν δυνατότθτα να ταξινομιςει ακόμα και τισ αποδοτικζσ τράπεηεσ (οι οποίεσ κανονικά 

ζχουν όλεσ ςκορ αποδοτικότθτασ 100%), αν επιλζξουμε να υπολογιςτοφν οι αποδοτικότθτεσ με 

«υπεραποδοτικότθτα» (supereffeciency). τθν παροφςα εργαςία δεν ζχει επιλεγεί θ δυνατότθτα αυτι με  

ςυνζπεια να μθν γίνεται ταξινόμθςθ  μεταξφ των αποδοτικϊν μονάδων.  

τθν ςτιλθ  DMU είναι   όλα τα καταςτιματα τθσ τράπεηασ, δθλ οι μονάδεσ απόφαςθσ.  

τθν  ςτιλθ Score  καταγράφονται οι βακμοί αποδοτικότθτασ των καταςτθμάτων. Οι αποδοτικζσ μονάδεσ 

(100%) χρωματίηονται με κυανό χρϊμα ςτο excel που παράγει το EMS  Οι μθ αποδοτικζσ  ζχουν αποτζλεςμα 

αποδοτικότθτασ μεγαλφτερο  100% (output oriented) και μικρότερο του 100%(input oriented). 
 

Κάτω από κάκε ειςροή και εκροή αναγράφονται οι αντίςτοιχοι ςυντελεςτζσ βαρφτθτάσ τουσ. 

Χαρακτθριςτικό τθσ Περιβάλλουςασ Ανάλυςθσ Δεδομζνων είναι ότι, κάκε «μονάδα απόφαςθσ» (DMU) 

ανεξάρτθτα, δίνει περιςςότερθ βαρφτθτα ςε εκείνεσ τισ ειςροζσ και εκροζσ, ζτςι ϊςτε θ αποδοτικότθτά τθσ 

να είναι όςο το δυνατόν υψθλότερθ. 

 

Θ ςτιλθ «Benchmarks» αναφζρεται ςτα καταςτιματα  «αναφοράσ» ι καταςτιματα  «ςτόχουσ». Για το μθ-

αποδοτικό κατάςτθμα, ςτθν ςτιλθ αυτι εμφανίηονται εκείνα τα αποδοτικά καταςτιματα που ζχουν 

παρόμοια με αυτό ςχζςθ ειςροϊν-εκροϊν και που ο γραμμικόσ ςυνδυαςμόσ τουσ (τα «λ» μζςα ςτισ 

παρενκζςεισ) δίδει τθν ιδεατι απεικόνιςι τουσ πάνω ςτο ςφνορο αποδοτικότθτασ κακιςτϊντασ το 

αποδοτικό. Για τα  αποδοτικά καταςτιματα, τα οποία βρίςκονται ιδθ ςτο ςφνορο αποδοτικότθτασ, ςτθν 

ςτιλθ αυτι καταγράφεται   θ ςυχνότθτα εμφάνιςισ τουσ ωσ καταςτιματα «αναφοράσ» άλλων μθ-

αποδοτικϊν καταςτθμάτων. 

Επίςθσ υπάρχουν και οι μεταβλητζσ αναποτελεςματικότητασ (slacks) για όλεσ τισ τιμζσ των ειςροϊν και 

εκροϊν όπου για τα αποδοτικά καταςτιματα  ζχουν μθδενικι τιμι οπότε  οι μονάδεσ αυτζσ είναι πλιρωσ 

αποτελεςματικζσ και οι βζλτιςτεσ τιμζσ των ειςροϊν και εκροϊν είναι οι πραγματικζσ. Για τα μθ αποδοτικά 

καταςτιματα οι μεταβλθτζσ αναποτελεςματικότθτασ μασ δείχνουν τισ ποςότθτεσ κατά τισ οποίεσ πρζπει  να 

μειωκοφν  κάποιεσ ειςροζσ ι να αυξθκοφν κάποιεσ εκροζσ ϊςτε αυτά να βρεκοφν πάνω ςτθν 

αποτελεςματικι περιβάλλουςα.  
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χήμα 3.2 Απεικόνιςθ αποτελεςμάτων μζςω του προγράμματοσ EMS 
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υγκεκριμζνα  ςτθν παροφςα εργαςία ζχουμε διαφορετικά   αποτελζςματα από τθ διαδικαςία υπολογιςμοφ 

τθσ αποδοτικότθτασ  ,  λόγω εφαρμογισ των κατωτζρω δειγμάτων καταςτθμάτων και μοντζλων, ωσ εξισ: 

 1
ο 

Μοντζλο BCC-VRS_Input Oriented –Κεντρικά  

 2
ο 

Μοντζλο BCC-VRS_Input Oriented –Περιφερειακά   

 3
ο 

Μοντζλο BCC-VRS_Input Oriented –Κεντρικά & Περιφερειακά   

 4
ο
 Μοντζλο BCC-VRS-Input Oriented  Κεντρικά( όλα τα δανειακά προϊόντα) 

 5
ο
  Μοντζλο BCC-VRS_Input Oriented –Περιφερειακά( όλα τα δανειακά προϊόντα)  

 6
ο 

Μοντζλο BCC-VRS_ Output Oriented –Κεντρικά  

 7
ο 

Μοντζλο BCC-VRS_Output Oriented –Περιφερειακά  

 8
ο
 Μοντζλο BCC-VRS-Output Oriented  Κεντρικά( όλα τα δανειακά προϊόντα) 

 9
ο
 Μοντζλο BCC-VRS-Output Oriented  Περιφερειακά ( όλα τα δανειακά προϊόντα) 

Για όλα τα ανωτζρω μοντζλα,  υπολογίηονται  ςτατιςτικά μεγζκθ  των βακμϊν αποδοτικότθτασ  των 

καταςτθμάτων  και   παρουςιάηονται  γραφιματα ςχετικά με: 

 τα αποδοτικά καταςτιματα , ταξινομθμζνα κατά  τθ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ (Benchmarks). 

 τθν  κατανομι των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ (10 κατθγορίεσ). 

 τθν ποςοςτιαία  κατανομι αποδοτικότθτασ (7 κατθγορίεσ). 
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3.3.1 VRS- Input  Oriented -Κεντρικά, Περιφερειακά καταςτήματα 

τθν ενότθτα αυτι θ αξιολόγθςθ των δειγμάτων   γίνεται με επιλογζσ VRS-Input Orientation. 

υγκεκριμζνα  παρουςιάηονται τα αποτελζςματα    για τα  Κεντρικά  , τα   Περιφερειακά  καταςτιματα  

κακϊσ και για  ολόκλθρο το δείγμα , με τα μοντζλα  (1
ο
,2

ο
,3

ο
) .Επίςθσ για τον ςκοπό τθσ ςφγκριςθσ τθσ 

αποδοτικότθτασ των καταςτθμάτων,  αξιολογοφνται  ξεχωριςτά,   τα δείγματα των καταςτθμάτων   εκείνων 

που χορθγοφν  και τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ δανειακϊν προϊόντων με τα μοντζλα (4
ο
,5

ο
).  και  αφοροφν  

καταςτιματα   Κεντρικά  και  Περιφερειακά    

Αναλφονται  τα αποτελζςματα των  κάτωκι πζντε περιπτϊςεων. 

 1
ο 

 Μοντζλο BCC-VRS_Input Oriented –Κεντρικά  

Για το δείγμα των κεντρικών καταςτθμάτων (Παράρτθμα 1) παρατθροφμε  ότι   τα μθ αποδοτικά 

καταςτιματα ζχουν αποτζλεςμα αποδοτικότθτασ <100%. Σο κατάςτθμα  πχ. 01athina-20 (No 98) ζχει score 

95.579% το οποίο ερμθνεφεται ωσ εξισ: Εάν το κατάςτθμα μειϊςει τισ ειςροζσ του κατά 4.421%=100%-

95.579% τότε κα κεωρείται αποδοτικό. 

το Γράφημα 3.1  αναφζρονται   τα  24 αποδοτικά ( Score 100%  ) για το δείγμα  Κεντρικά καταςτιματα και 

οι κατανομζσ των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  τουσ (Γραφήματα  3.2 και 3.3) 

Σα  τελευταία οκτϊ καταςτιματα όπωσ 01ATHINA-192(1
θ
) ,01ATHINA-40(2

θ
) 01ATHINA-349(3

θ
), 

01SKIATHOS-35(4
θ
),01ATHINA-39(5

θ
),  01ATHINA-198(6

θ
),  01ATHINA-93, THESSALONIKI-17 είναι τα πλζον 

κακοριςτικά από τισ αποδοτικζσ μονάδεσ ςτθ διαμόρφωςθ του ςυνόρου αποδοτικότθτασ.  

 

τατιςτικά Μεγζκθ-- VRS-Input Oriented- Κεντρικά 

Average Score 0,46 Minimum Efficiency Score 0,10 

Standard Deviation 0,22 Median Efficiency Score 0,40 

Maximum Efficiency Score 1,00 Number (and %) of Efficiency DMUs 24/577  (4.16%) 

Πίνακασ 3.5  τατιςτικά ςτοιχεία των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ-VRS-Input Oriented- Κεντρικά 
 

 

 
Γράφημα 3.1 -  Αποδοτικά και θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ (Benchmarks)  VRS-Input Oriented -Κεντρικά 
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Γράφημα 3.2 Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και θ ςυχνότθτα αναφοράσ -VRS-Input Oriented-Κεντρικά 

 

 

Γράφημα  3.3 Κατανομι  % αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ   VRS-Input Oriented-Κεντρικά  

 

Οι Norman,M.,και Stoker,B., (1991) ςτο ζργο τουσ Data Envelopment Analysis:The Assessment of 

Performance, παρουςιάηουν μια πιο κατανοθτι μορφι εμφάνιςθσ  των αποτελεςμάτων  με  διαχωριςμό  

των καταςτθμάτων ςε κατθγορίεσ, ςφμφωνα  με τισ βακμολογίεσ των αποδόςεων . υγκεκριμζνα οι  

κατθγορίεσ αυτζσ είναι: 

 Εφρωςτεσ(robustly efficient). Θεωροφνται  οι αποδοτικζσ μονάδεσ  (1.0) που εμφανίηονται ςε ςετ  

αναφοράσ με  περιςςότερα από 2 καταςτιματα.  

 Μερικϊσ  εφρωςτεσ (weakly efficient). Είναι οι αποδοτικζσ μονάδεσ επίςθσ (1.0)   με ςετ αναφοράσ , 

μόνο  ζνα ι δφο  καταςτιματα , όπου εάν ςυμβεί μία μικρι αφξθςθ ςε μία input μεταβλθτι ι μείωςθ ςε 

output μεταβλθτι τότε ο δείκτθσ αποδοτικότθτασ κα πζςει κάτω από το 1.00 . 

 Οριακά μθ αποδοτικζσ (marginally inefficient). Θ αξιολόγθςθ των οριακά μθ αποδοτικϊν  

κυμαίνεται από 0.9 ζωσ 1,  όπου με μία μικρι  βελτίωςθ των παραγωγικϊν μεταβλθτϊν, οι μονάδεσ  

μποροφν να  γίνουν αποδοτικζσ. 

 Μεςαία αναποτελεςματικζσ (medium inefficient). Ο δείκτθσ αξιολόγθςθσ  κυμαίνεται από 0.7 ζωσ 

0.9. 

 Ευδιάκριτα αναποτελεςματικζσ(distinctively inefficient). Οι μονάδεσ αυτζσ με δείκτθ αξιολόγθςθσ 

μικρότερο του 0,7  είναι ευδιάκριτα αναποτελεςματικζσ  και  παρουςιάηεται μία   δυςκολία  προςαρμογισ  

ςε  κατάςταςθ αποδοτικότθτασ , από το υφιςτάμενο λειτουργικό τουσ πλαίςιο. 

 
Σο Γράφημα 3.4 μασ παρουςιάηει τθν κατάταξθ  αυτι των καταςτθμάτων του δείγματοσ, ανά κατθγορία 

βακμολογίασ αποδοτικότθτασ.  
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Γράφημα 3.4 Κατανομι καταςτθμάτων  ςε κατθγορίεσ αποδοτικότθτασ- VRS-Input Oriented-Κεντρικά  

 

 2
ο 

 Μοντζλο BCC-VRS_Input Oriented –Περιφερειακά   

το Γράφημα 3.5  αναφζρονται 19 αποδοτικά  για το δείγμα  Περιφερειακά  καταςτιματα   και οι κατανομζσ 
των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  τουσ (Γραφήματα 3.6,3.7) 
 

τατιςτικά Μεγζκθ-- VRS-Input Oriented-Περιφερειακά  

Average Score 0,47 Minimum Efficiency Score 0,12 

Standard Deviation 0,22 Median Efficiency Score 0,42 

Maximum Efficiency Score 1,00 Number (and %) of Efficiency DMUs 19/314  (6,05%) 

Πίνακασ3.6 τατιςτικά ςτοιχεία των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ-VRS-Input Oriented-Περιφερειακά 

 
 

 

Γράφημα 3.5    Αποδοτικά και  θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ- Benchmarks -VRS-Input Oriented- Περιφερειακά 
 

Σα τελευταία πζντε καταςτιματα όπωσ 02KALAMATA14(1
θ
), 02XALKIDA45(2

θ
), 02THESSALONIKI98(3

θ
), 

,02THESSALONIKI75(4
θ
),02THESSALONIKI72(5

θ
)  είναι τα πλζον κακοριςτικά από τισ αποδοτικζσ μονάδεσ ςτθ 

διαμόρφωςθ του ςυνόρου αποδοτικότθτασ.  

 

Σο κατάςτθμα 02KALAMATA14  είναι το πρϊτο ςτθ ςειρά κατάταξθσ  αποδοτικό  κατάςτθμα  με  τθν 

μεγαλφτερθ αναφορά των μθ αποδοτικϊν μονάδων (263), με  τιμι Payroll=4927.17   θ οποία αποτελεί και το 
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MIN του δείγματοσ (Πίνακασ 3.4). Αυτό εξθγείται,  γιατί ςφμφωνα και με τθν εργαςία των J.C. Paradi, E.Min 

και X.Yang(2014)  Evaluating Canadian Bank Branch Operational Efficiency from Staff Allocation: A DEA 

Approach   θ ΠΑΔ κατά τθν αξιολόγθςθ των καταςτθμάτων παρουςιάηει μια ευαιςκθςία ςτισ ακραίεσ τιμζσ 

με τθν ζννοια ότι  αξιολογεί μία μονάδα ωσ αποδοτικι  όταν ζχει   πολφ χαμθλζσ ειςροζσ ι υψθλζσ εκροζσ.  

 

 

Γράφημα 3.6  Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και θ ςυχνότθτα αναφοράσ VRS-Input Oriented-Περιφερειακά 

 

Γράφημα  3.7  Κατανομι  % αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ   VRS-Input Oriented-Περιφερειακά 

 3
ο 

Μοντζλο BCC- VRS_Input Oriented Κεντρικά & Περιφερειακά   

το Γράφημα 3.8 αναφζρονται τα 23 αποδοτικά για το δείγμα Κεντρικά & Περιφερειακά (891 DMUs) 
καταςτιματα  και οι κατανομζσ των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  τουσ (Γραφήματα  3.9 ,3.10) 

 

 

Γράφημα 3.8  Αποδοτικά και  θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ- Benchmarks -VRS-Input Oriented- Κεντρικά & Περιφερειακά   
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το δείγμα αυτό παρατθροφμε ότι το αποδοτικό   κατάςτθμα 02THESSALONIKI98 κατζχει τθν 1
θ
  κζςθ και  

αποτελεί τον υψθλότερο ςτόχο  αποδοτικότθτασ για τα μθ αποδοτικά (710)  ενϊ ςτθν αξιολόγθςθ του 

δείγματοσ του , των περιφερειακών , είχε τθν 3
θ
 κζςθ. Σο κατάςτθμα 01ATHINA40 (672)κατζχει τθν 2

θ
 κζςθ 

και ςτα δφο δείγματα όπωσ  και το κατάςτθμα 01SKIATHOS35 τθν 3
θ
 κζςθ. 

 

τατιςτικά Μεγζκθ-- VRS-Input Oriented-Κεντρικά & Περιφερειακά  

Average Score 0,36 Minimum Efficiency Score 0,08 

Standard Deviation 0,21 Median Efficiency Score 0,30 

Maximum Efficiency Score 1,00 Number (and %) of Efficiency DMUs 23/891  (2,58%) 

Πίνακασ3.7 τατιςτικά ςτοιχεία  αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ-VRS-Input Oriented-Κεντρικά &Περιφερειακά 

 

 

 

Γράφημα 3.9  Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και  ςυχνότθτα αναφοράσ VRS-Input Oriented-Κεντρικά & Περιφερειακά 

 

 

 
Γράφημα 3.10   Κατανομι  % αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ   VRS-Input Oriented-Κεντρικά & Περιφερειακά 

 

υμπεράςματα 
 
Από τθν αξιολόγθςθ παρατθροφμε,  ότι θ  κατανομι των επιδόςεων αποδοτικότθτασ και ςτα τρία  δείγματα 

είναι αςφμμετρθ ςε ςχζςθ με τθν μεγαλφτερθ επίδοςθ αποδοτικότθτασ  με το μεγαλφτερο ποςοςτό 

αναποτελεςματικότθτασ να βρίςκεται ςτθν κλίμακα 0-49%. 

 

Κατωτζρω παρουςιάηονται τα  μοντζλα (4
ο
 και 5

ο
 ) τα οποία  αξιολογοφν τα δείγματα των καταςτθμάτων 

εκείνων που χορθγοφν  και τισ τζςςερεισ κατθγορίεσ δανειακϊν προϊόντων Κεντρικά (488 DMUs) και  

Περιφερειακά  (214 DMUs). 
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 4
ο
 Μοντζλο BCC VRS-Input  Oriented  Κεντρικά( όλα τα δανειακά προϊόντα) 

το Γράφημα 3.11 αναφζρονται τα 23 αποδοτικά για το δείγμα Κεντρικά(όλα τα δανειακά προϊόντα) (488 

DMUs) καταςτιματα και  οι κατανομζσ των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  τουσ (Γραφήματα 3.12, 3.13)  

 

τατιςτικά Μεγζκθ-- VRS-Input Oriented- Κεντρικά- όλα τα δανειακά προϊόντα 

Average Score 0,47 Minimum Efficiency Score 0,10 

Standard Deviation 0,22 Median Efficiency Score 0,41 

Maximum Efficiency Score 1,00 Number (and %) of Efficiency DMUs 23/488 (4,71%) 

Πίνακασ3.8 τατιςτικά ςτοιχεία  αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ-VRS-Input Oriented- Κεντρικά(όλα τα δανειακά 

προϊόντα) 

 

 

 
Γράφημα 3.11   Αποδοτικά και  θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ- Benchmarks -VRS-Input Oriented-Κεντρικά( όλα τα 

δανειακά προϊόντα ) 

 

 

 
Γράφημα 3.12  Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και  ςυχνότθτα αναφοράσ VRS-Input Oriented—Κεντρικά(όλα τα 

δανειακά προϊόντα) 
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Γράφημα 3.13   Κατανομι  % αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ   VRS-Input Oriented- Κεντρικά- όλα τα  δανειακά 

προϊόντα 

 

 

 5
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  Μοντζλο BCC VRS_Input Oriented –Περιφερειακά( όλα τα δανειακά προϊόντα)  

το Γράφημα 3.14 αναφζρονται τα 20 αποδοτικά για το δείγμα Περιφερειακά(όλα τα δανειακά προϊόντα) 

(214 DMUs). καταςτιματα και οι κατανομζσ των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ τουσ (Γραφήματα 

3.15,3.16)  

 
 

τατιςτικά Μεγζκθ-- VRS-Input Oriented- Περιφερειακά  όλα τα δανειακά προϊόντα 

Average Score 0,57 Minimum Efficiency Score 0,26 

Standard Deviation 0,20 Median Efficiency Score 0,53 

Maximum Efficiency Score 1,00 Number (and %) of Efficiency DMUs 20/214 (9.35%) 

Πίνακασ 3.9 τατιςτικά ςτοιχεία  αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ-VRS-Input Oriented- Περιφερειακά-όλα τα δανειακά 

προϊόντα 

 

 
Γράφημα 3.14  Αποδοτικά -  και  θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ- Benchmarks -VRS-Input Oriented-Περιφερειακά όλα τα 

δανειακά προϊόντα 
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Γράφημα 3.15   Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και  ςυχνότθτα αναφοράσ VRS-Input Oriented-Περιφερειακά- όλα 
τα δανειακά προϊόντα 

 

 
Γράφημα 3.16   Κατανομι αποδόςεων   %  αποτελεςματικότθτασ   VRS-Input  Oriented- Περιφερειακά- όλα τα 

δανειακά προϊόντα 
 

3.3.2 VRS- Output Oriented -Κεντρικά, Περιφερειακά καταςτήματα 

τθν ενότθτα αυτι θ αξιολόγθςθ των δειγμάτων   γίνεται με επιλογζσ VRS-Output Orientation. 

υγκεκριμζνα  παρουςιάηονται τα αποτελζςματα    για τα  Κεντρικά  , τα   Περιφερειακά καταςτιματα  με τα 

μοντζλα  (6
ο
,7

ο
) και επίςθσ  για τα Κεντρικά (όλα τα προϊόντα), τα Περιφερειακά(όλα τα προϊόντα) 

καταςτιματα με τα μοντζλα (8
ο
,9

ο
)  

Αναλφονται  τα αποτελζςματα των  τεςςάρων κάτωκι  περιπτϊςεων. 

 

 6
ο 

Μοντζλο  BCC-VRS_ Output Oriented –Κεντρικά  

το Γράφημα 3.17 αναφζρονται τα 15 αποδοτικά για το δείγμα των Κεντρικών καταςτθμάτων(577 DMUs)  και 

οι κατανομζσ των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  τουσ (Γραφήματα 3.18,3.19) 

 

τατιςτικά Μεγζκθ-- Output Oriented Κεντρικά 

Average Score 4,82 Minimum Efficiency Score 1,00 

Standard Deviation 6,59 Median Efficiency Score 3,10 

Maximum Efficiency Score 81,83 Number (and %) of Efficiency DMUs 15/577 (2.60%) 

Πίνακασ3.10 τατιςτικά ςτοιχεία των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ- VRS_Output Oriented Κεντρικά 
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To κατάςτθμα 01ATHINA64 ζχει τθν μζγιςτθ βακμολογία αποδοτικότθτασ(8183,90%) και   χορθγεί  μόνο μία 

κατθγορία δανείων. 

 

 
Γράφημα 3.17  Αποδοτικά και  θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ- Benchmarks - VRS_Output Oriented- Κεντρικά   

 

Σα  τελευταία ζξι  καταςτιματα όπωσ 01ATHINA-40, 01ATHINA-192,  01THESSALONIKI-17, 01ATHINA-39,   01ATHINA-

138, 01ATHINA-34 , είναι τα πλζον κακοριςτικά από τισ αποδοτικζσ μονάδεσ ςτθ διαμόρφωςθ του ςυνόρου 

αποδοτικότθτασ.  

 

 
Γράφημα 3.18   Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και  ςυχνότθτα αναφοράσ VRS-Output Oriented Κεντρικά 

 

 
Γράφημα 3.19   Κατανομι  % αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ   VRS- Output Oriented Κεντρικά 
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Μοντζλο BCC-VRS_Output Oriented –Περιφερειακά  

το Γράφημα 3.20 αναφζρονται τα 13  αποδοτικά για το δείγμα των Περιφερειακών καταςτθμάτων 

(314)DMUs και οι κατανομζσ των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  τουσ (Γραφήματα 3.21,3.22) 

 

τατιςτικά Μεγζκθ-- Output Oriented Περιφερειακά 

Average Score 2,43 Minimum Efficiency Score 1,00 

Standard Deviation 1,45 Median Efficiency Score 2,16 

Maximum Efficiency Score 19,09 Number (and %) of Efficiency DMUs 13(4.14%) 

Πίνακασ3.11 τατιςτικά ςτοιχεία των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ- VRS_Output Oriented- Περιφερειακά  

 

 

 

Γράφημα 3.20  Αποδοτικά  και  θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ- Benchmarks - VRS_Output Oriented- Περιφερειακά 

 

 

 
Γράφημα 3.21  Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και  ςυχνότθτα αναφοράσ VRS-Output Oriented Περιφερειακά 
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Γράφημα 3.22  Κατανομι  % αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ   VRS-Output Oriented Περιφερειακά 

 

 

 8
ο
 Μοντζλο BCC VRS-Output  Oriented  Κεντρικά( όλα τα δανειακά προϊόντα) 

το Γράφημα 3.23 αναφζρονται  τα 16 αποδοτικά  για το δείγμα Κεντρικά(όλα τα δανειακά προϊόντα) (488 

DMUs) καταςτιματα  και οι κατανομζσ των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  τουσ (Γραφήματα  3.24, 3.25) 

 

τατιςτικά Μεγζκθ-- Output Oriented Κεντρικά( όλα τα δανειακά προϊόντα 

Average Score 3,46 Minimum Efficiency Score 1,00 

Standard Deviation 2,17 Median Efficiency Score 2,86 

Maximum Efficiency Score 14,96 Number (and %) of Efficiency DMUs 16/488 (3,28%) 

Πίνακασ 3.12 τατιςτικά ςτοιχεία των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ- VRS_Output Oriented Κεντρικά(όλα τα 

δανειακά προϊόντα) 

 

Ο μζγιςτοσ δείκτθσ αποδοτικότθτασ (14,96) αφορά καταςτιματα  ςτθν νθςιωτικι Ελλάδα και  τα οποία δεν 

παρουςιάηουν μεγάλθ δανειακι δραςτθριότθτα. Σα καταςτιματα  αυτά είναι 01SKOPELOS-05(1487,39%), 

01LEROS-03(1489,26%), 01SAMOTHRAKI-06(1495,71%)  
 

 

 
Γράφημα 3.23 Αποδοτικά  και  θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ- Benchmarks - VRS_Output Oriented- Κεντρικά(όλα τα 

δανειακά προϊόντα) 
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Γράφημα 3.24  Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και  ςυχνότθτα αναφοράσ VRS-Output Oriented Κεντρικά( όλα τα 

δανειακά προϊόντα 

 

 
 

 
Γράφημα 3.25 Κατανομι  % αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ   VRS-Output Oriented Κεντρικά( όλα τα δανειακά 

προϊόντα) 

 

 9
ο
 Μοντζλο BCC VRS-Output  Oriented  Περιφερειακά ( όλα τα δανειακά προϊόντα) 

το Γράφημα 3.26  αναφζρονται  τα 14 αποδοτικά για το δείγμα  Περιφερειακά-όλα τα δανειακά προϊόντα 

(214 DMUs) καταςτιματα   και οι κατανομζσ των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  τουσ (Γραφήματα  3.27 

και 3.28) 

 

τατιςτικά Μεγζκθ-- Output Oriented Κεντρικά( όλα τα δανειακά προϊόντα 

Average Score 2,06 Minimum Efficiency Score 1,00 

Standard Deviation 0,84 Median Efficiency Score 1,92 

Maximum Efficiency Score 6,74 Number (and %) of Efficiency DMUs 14/214  (6,54%) 

Πίνακασ3.13 τατιςτικά ςτοιχεία των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ- VRS_Output Oriented Περιφερειακά (όλα 

τα δανειακά προϊόντα) 
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Γράφημα 3.26 Αποδοτικά  και  θ ςυχνότθτα αναφοράσ τουσ- Benchmarks - VRS_Output Oriented- Περιφερειακά (όλα 

τα δανειακά προϊόντα) 

 

 
Γράφημα 3.27 Αποδόςεισ αποτελεςματικότθτασ  και  ςυχνότθτα αναφοράσ VRS-Output Oriented Περιφερειακά όλα τα 

δανειακά προϊόντα 
 

 
Γράφημα 3.28  Κατανομι  % αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ  VRS-Output Oriented Περιφερειακά ( όλα τα 

δανειακά προϊόντα 
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3.4 Αποτελέςματα αξιολόγηςησ 

Σα  αποτελζςματα τθσ  εκτίμθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ όλων  των  δειγμάτων καταςτθμάτων  του μοντζλου 

VRS- Input Orientation  μασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα  ότι το ποςοςτό του πλικουσ αποδοτικϊν 

καταςτθμάτων είναι  μεγαλφτερο  ςτα  περιφερειακά Κ2, Κ4  από τα κεντρικά  Κ1 ,Κ3 (6,05% ζναντι 4,16% και 

9,35% ζναντι 4,71%. )  και των καταςτθμάτων  περιφερειακά (όλα τα προϊόντα) Κ4  να υπερτερεί  όλων των 

δειγμάτων του  Πίνακα 3.14  (9.35%). 

 

Σα  επίπεδα του μζςου όρου  αποδοτικοτιτων  είναι  περίπου τα ίδια ςε όλα τα δείγματα με  τα 

περιφερειακά (όλα τα προϊόντα) καταςτιματα Κ4,  να ζχουν τθν πιο υψθλι τιμι (57%) , το οποίο ςθμαίνει 

ότι κα πρζπει τα καταςτιματα  κατά μζςο (43%)  να μειϊςουν τα ζξοδά τουσ  ι να αυξθκεί κάποια 

μεταβλθτι εκροισ. Σο επίπεδο τθσ αναποτελεςματικότθτασ παρατθροφμε ότι είναι πολφ μεγάλο  (36%  μζςθ 

αποδοτικότθτα) ςτο δείγμα καταςτθμάτων Κ1+Κ2. 

 

Θ τυπικι απόκλιςθ δεν παρουςιάηει διακυμάνςεισ  κάτι το οποίο επιβεβαιϊνει τθν  ςτακερότθτα τθσ 

ομοιογζνειασ των δεδομζνων αλλά και τθν ομοιομορφία των αποδόςεων αποτελεςματικότθτασ ςε όλα τα 

δείγματα.  

 

Ο μζςοσ όροσ των ποςοςτϊν αποδοτικότθτασ  είναι αρκετά χαμθλόσ  ςε όλα τα δείγματα  (από 36% ζωσ 

57%)  το οποίο  ςθμαίνει  ότι κα χρειαςτεί  μεγάλθ προςπάκεια για τθν μετατροπι των μθ αποδοτικϊν   

καταςτθμάτων ςε αποδοτικά , μεταβάλλοντασ τθ λειτουργικι τουσ δομι,  περιορίηοντασ τα ζξοδα ι 

αυξάνοντασ ςθμαντικά κάποιεσ από τισ μεταβλθτζσ των προϊόντων. το ςθμείο αυτό  πρζπει να αναφερκεί 

ότι θ αναποτελεςματικότθτα αυτι οφείλεται κυρίωσ  και  ςε εξωγενείσ  παράγοντεσ όπωσ είναι θ οικονομικι 

κρίςθ , που αντανακλάται  άμεςα  ςτθ λειτουργία των τραπεηϊν  και  τθν οικονομικι δυνατότθτα  των 

καταναλωτϊν.  

 

VRS –Input Oriented -τατιςτικά μεγζκθ αποτελεςματικότθτασ 

Κατθγορία 
Κατ/των 

Πλικοσ(%) 
αποδοτικϊν DMUs 

AVR STDEV MED MAX MIN 

Κ1 24/ 577  (4.16%) 0,46 0,22 0,40 1,00 0,10 

Κ2 19/314  (6,05%) 0,47 0,22 0,42 1,00 0,12 

Κ1+Κ2 23/891  (2,58%) 0,36 0,21 0,30 1,00 0,08 

Κ3 23/ 488  (4,71%) 0,47 0,22 0,41 1,00 0,10 

Κ4 20/214  (9.35%) 0,57 0,20 0,53 1,00 0,26 

Πίνακασ 3.14 υγκεντρωτικόσ ςτατιςτικϊν μεγεκϊν VRS –Input Oriented ανά κατθγορία καταςτθμάτων: 

Κ1:Κεντρικά  Κ2:Περιφερειακά  K3: Κεντρικά, όλα τα δανειακά προϊόντα  Κ4:Περιφερειακά ,όλα τα δανειακά προϊόντα 

 

Σα  αποτελζςματα τθσ  εκτίμθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ όλων  των  δειγμάτων καταςτθμάτων  του μοντζλου 

VRS-Output Orientation  μασ οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα  ότι το ποςοςτό του πλικουσ αποδοτικϊν 

καταςτθμάτων είναι  μεγαλφτερο  ςτα  περιφερειακά Κ2, Κ4  από τα κεντρικά  Κ1 ,Κ3 (4,14% ζναντι 2,60% και 

6,54% ζναντι 3,28%. )  και των καταςτθμάτων  περιφερειακά (όλα τα προϊόντα) Κ4  να υπερτερεί  όλων των 

δειγμάτων του  Πίνακα 3.15  (6,54%). 



Μεταπτυχιακι  Διατριβι                                                                        Αγγελικι  Χ. Ευςτακίου  

 
Εφαρμογι  τθσ Περιβάλλουςασ Ανάλυςθσ Δεδομζνων  ςε Δίκτυο  Ελλθνικισ Εμπορικισ Σράπεηασ                                       53 

Σα  επίπεδα του μζςου όρου  αποδοτικοτιτων  παρουςιάηουν  διαφορζσ μεταξφ των κατθγοριϊν Κ1(4,82), 

Κ2(2,43)  και Κ3(3,46),Κ4(2,06). οβαρόσ λόγοσ είναι θ φπαρξθ καταςτθμάτων όπου θ δανειακι τουσ 

ςυμπεριφορά δεν καλφπτει και τα τζςςερα δανειακά προϊόντα,  κάτι το οποίο είχε εντοπιςτεί κατά  τθν 

ζρευνα των δεδομζνων (Πίνακεσ 3.1,3.2).Κατωτζρω  παρουςιάηονται μερικά  αναποτελεςματικά 

καταςτιματα Κ2 όπωσ προζκυψαν από τθν αξιολόγθςθ  του 7
ου

 μοντζλου πχ. Σο κατάςτθμα 

02KORINTHOS46 ζχει τθν μζγιςτθ βακμολογία αποδοτικότθτασ (1909,05%) και χορθγεί μόνο δφο κατθγορίεσ 

δανείων (καταναλωτικά και προσ μικρο/μακρο επιχειριςεισ). Πίνακασ 3.16   

Επίςθσ παρατθρικθκε μεγάλθ αναποτελεςματικότθτα ςε  οριςμζνα καταςτιματα που βρίςκονται ςτο 

νθςιωτικό δίκτυο τθσ τράπεηασ ,τα οποία χορθγοφν και τα τζςςερα δανειακά προϊόντα  αλλά ςε μικρά ποςά. 

(Μοντζλο 8
ο
).  

 

Κατάςτθμα %  Αποδοτικότθτασ Πλικοσ δανειακϊν προϊόντων 

02CHANIA12 542,85% 3 

02ARGOSTOLI22 563,79% 2 

02THESSALONIKI93 569,73% 3 

02THESSALONIKI52 589,02% 3 

02ATHINA113 594,45% 3 

02ALEXANDROUPOLI02 612,89% 2 

02RHODES04 634,35% 2 

02KORINTHOS50 732,49% 1 

02KORINTHOS46 1909,05% 2 

Πίνακασ 3.16 Μερικά αναποτελεςματικά Περιφερειακά καταςτιματα –Πλικοσ δανειακϊν προϊόντων  
 

VRS –Output Oriented -τατιςτικά μεγζκθ αποτελεςματικότθτασ 

Κατθγορία 
Κατ/τωνα 

Πλικοσ(%) 
αποδοτικϊν DMUs AVR STDEV MED MAX MIN 

Κ1 15/ 577  (2.60%) 4,82 6,59 3,10 81,83 1,00 

Κ2 13/314  (4,14%) 2,43 1,45 2,16 19,09 1,00 

Κ3 16/488 (3,28%) 3,46 2,17 2,86 14,96 1,00 

Κ4 14/214  (6,54%) 2,06 0,84 1,92 6,74 1,00 

Πίνακασ 3.15 υγκεντρωτικόσ ςτατιςτικϊν μεγεκϊν VRS –Output Oriented ανά κατθγορία καταςτθμάτων: 

Κ1:Κεντρικά Κ2: Περιφερειακά K3:Κεντρικά, όλα τα δανειακά προϊόντα Κ4:Περιφερειακά ,όλα τα δανειακά προϊόντα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ και ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ 

τθν παροφςα διπλωματικι εργαςία ζγινε μια προςπάκεια αξιολόγθςθσ των καταςτθμάτων μεγάλθσ 

εμπορικισ Ελλθνικισ τράπεηασ , για το χρονικό διάςτθμα  τριμινου,  Δεκζμβριοσ 2013-Φεβρουάριοσ 2014,  

χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο  τθσ  Περιβάλλουςασ Ανάλυςθσ Δεδομζνων (ΠΑΔ). Μία ςθμαντικι  πτυχι τθσ 

μελζτθσ  αυτισ είναι  θ  ουςιαςτικι  διαίρεςθ των καταςτθμάτων ςε ομάδεσ με ςτόχο τθν κατανόθςθ τθσ 

επίδοςθσ τθσ κάκε ομάδασ. 

Σα ςυμπεράςματα που εξάγονται από τθν εργαςία ςυνοψίηονται ςτα παρακάτω κζματα: 

Θ εφαρμογι τθσ ΠΑΔ  ςε διαφορετικά δείγματα κατθγοριϊν  καταςτθμάτων,  βάςει τθσ χωροταξικισ τουσ 

κζςθσ  (κεντρικά, περιφερειακά)  αλλά και τθσ   δανειακισ ςυμπεριφοράσ τουσ ,  μασ ζδωςε τθν δυνατότθτα 

να αναγνωριςτοφν επί ςυνόλου 891 καταςτθμάτων τράπεηασ τα  αποδοτικά (score= 100%) και μθ αποδοτικά 

(score #100%) και επιπλζον  για τα μθ αποδοτικά  να προςδιοριςτοφν τα αποδοτικά  εκείνα  καταςτιματα 

που αποτελοφν τον  «ςτόχο», ϊςτε και να γίνουν και εκείνα αποδοτικά.  Κατά μία άλλθ ζννοια,  ο  Giokas 

(1991)  όπωσ αναφζρει  ςτθν εργαςία του  Bank branch operating efficiency: a comparative application of 

DEA and loglinear model   ότι κατά τουσ   Sherman και Gold(1985) θ βακμολογία αποδοτικότθτασ δεν 

κατατάςςει τα καταςτιματα ,αλλά μάλλον υποδθλϊνει το βακμό τθσ αναποτελεςματικότθτάσ  τουσ , ςε 

ςχζςθ με το ςφνολο αναφοράσ  των αποδοτικϊν καταςτθμάτων. Θ ζρευνα μασ ζδειξε ότι τα καταςτιματα 

που εξετάςτθκαν ζχουν μεγάλα περικϊρια βελτίωςθσ Επίςθσ  για μια ποιο λεπτομερι εξζταςθ των 

αποτελεςμάτων χριςιμο κα ιταν να ςυγκρικοφν τα αποτελζςματα ΠΑΔ και με εςωτερικζσ μετριςεισ τθσ 

τράπεηασ κακϊσ και να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ   οι περιβαλλοντικοί παράγοντεσ όπωσ θ γεωγραφικι 

περιοχι , θ τοποκεςία,  και το μζγεκοσ των καταςτθμάτων. 

Ωσ  μεγάλο πρόβλθμα,  για τθν αξιολόγθςθ  των καταςτθμάτων  ιταν  θ δυνατότθτα άντλθςθσ  δεδομζνων 

από τθ βάςθ δεδομζνων τθσ τράπεηασ, θ αναγκαία επεξεργαςία τουσ  κακϊσ και θ επιλογι του μοντζλου 

που κα εφαρμόηαμε όςον αφορά τον αρικμό και το είδοσ  των ειςροϊν και των εκροϊν  που κα πρζπει να 

λθφκοφν υπόψθ. Θ επιλογι των ειςροϊν και εκροϊν , βαςίςτθκε ςτθν τραπεηικι βιβλιογραφία. 

Κακϊσ θ ΠΑΔ δίδει τθ δυνατότθτα ςε μια τράπεηα να εςτιάηει ςτισ καλφτερεσ για αυτιν ειςροζσ /εκροζσ, 

ενδεχόμενεσ διαςτρεβλϊςεισ ςτα δεδομζνα των τραπεηϊν, που οφείλονται  ςε εξωγενείσ παράγοντεσ  (π.χ. 

λόγω  ςυγχϊνευςθσ τραπεηϊν παρατθρείται  απότομθ αφξθςθ  των  δεδομζνων) ,μπορεί να οδθγιςουν ςε 

πλαςματικά αποτελζςματα αποδοτικότθτασ  των τραπεηϊν και κατά ςυνζπεια των καταςτθμάτων τουσ 

Ειδικά τθν τελευταία εικοςαετία ζχει παρατθρθκεί ζνα πολφ ςθμαντικό κφμα ςυγχωνεφςεων ςτον τραπεηικό 

κλάδο με βαςικό επιχείρθμα τθ βελτίωςθ του επιπζδου αποτελεςματικότθτασ , ειδικά ςε επίπεδο 

διαχείριςθσ του κόςτουσ .Οι εμπειρικζσ μελζτεσ όμωσ  δεν καταδεικνφουν κάτι τζτοιο βραχυπρόκεςμα. Θ 

αποτελεςματικότθτα κερδοφορίασ όμωσ φαίνεται να βελτιϊνεται γεγονόσ όμωσ που ςυνάδει με τθν κριτικι 

ςτισ ςυγχωνεφςεισ  που αφορά ςε αφξθςθ τθσ ολιγοπωλιακισ  τουσ δφναμθσ. Επίςθσ ςε ςχζςθ με τθν 

αντιμετϊπιςθ των τραπεηικϊν κινδφνων  θ υπάρχουςα βιβλιογραφία καταδεικνφει ότι οι τράπεηεσ που είναι 

ςχετικά αποτελεςματικζσ ςτθν παραγωγικι τουσ διαδικαςία είναι επίςθσ ςχετικά αποτελεςματικζσ ςτθ 

διαχείριςθ των τραπεηικϊν κινδφνων. Για  όλουσ τουσ ανωτζρω λόγουσ  είναι χριςιμο και περιςςότερο 

αποτελεςματικό να γίνεται διαχρονικι αξιολόγθςθ  του επιπζδου  αποδοτικότθτασ  των καταςτθμάτων 

τραπεηϊν. 

Εν κατακλείδι  θ αξιολόγθςθ των τραπεηικϊν καταςτθμάτων  με τθ χριςθ τθσ μεκόδου ΠΑΔ,  είναι μία 

χριςιμθ μζκοδοσ αξιολόγθςθσ τθσ αποδοτικότθτασ  και  εκφράηεται  με μεγάλο ενδιαφζρον από τθν   

επιςτθμονικι κοινότθτα , με δθμοςιεφςεισ  μεγάλου όγκου άρκρων ςε ςοβαρά επιςτθμονικά περιοδικά.  
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