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Δπραξηζηίεο:
Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα εκέλα, αιιά θαη γηα θάζε άιινλ άλζξσπν
ν νπνίνο νινθιεξώλεη κε επηηπρία θαη θπξίσο πξνζσπηθή ηθαλνπνίεζε έλα
θύθιν ηεο δσήο ηνπ, λα κελ μερλάεη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλέβαιιαλ ζε
απηό ην απνηέιεζκα.
Αλζξώπνπο πνπ δίδαμαλ, βνήζεζαλ κε ηηο γλώζεηο ηνπο, θαη νη
νπνίνη είραλ θαη ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ ππνκνλή θαη ηελ επηκνλή λα
δώζνπλ ηα απαξαίηεηα εθόδηα γηα λα ζπλερίζνπκε, όπνηνο θαη αλ είλαη ν
ηνκέαο πνπ ζα απνξξνθήζεη ην θαζέλαλ από εκάο, όηη θαη αλ είλαη απηό
πνπ ζα επηιέμνπκε λα θάλνπκε ζηε δσή καο.
Μέζα από απηέο ηηο γξακκέο ινηπόλ ζα ήζεια λα Δπραξηζηήζσ ηνπο
θαζεγεηέο κνπ, ηνλ θαζέλα μερσξηζηά γηα ηα πέληε απηά ρξόληα θαη γηα ηηο
ώξεο πνπ καο αθηέξσζαλ, θαη ηνπο εύρνκαη λα ζπλερίζνπλ απηό ην ηόζν
ζεκαληηθό έξγν πνπ έρνπλ αλαιάβεη.

Πεξηζζόηεξν από όινπο όκσο ζα

ήζεια λα επραξηζηήζσ νλνκαζηηθά εθείλνπο ηνπο θαζεγεηέο, πνπ δέρηεθαλ
λα ζπλεξγαζηώ καδί ηνπο, θαη πξώηα από όινπο ηνλ θ. Κσλζηαληίλν
Ενπνπλίδε, επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, ν νπνίνο κε εκπηζηεύζεθε θαη ήηαλ
δίπια κνπ ζε θάζε βήκα θαη ζε θάζε δπζθνιία απηήο ηεο Δξγαζίαο. Καζώο
θαη ηνπο Δπηθ. Καζεγεηέο Μηράιε Γνύκπν θαη Νηθόιαν Βιάζζε. Θα ήηαλ
όκσο κεγάιε παξάιεηςε από κέξνπο κνπ λα κελ αλαθεξζώ θαη ζηελ
Αγγειηθή Ληαδάθε, θαη λα ηελ επραξηζηήζσ γηα ηηο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηε
ζσζηή θαζνδήγεζε.
Τν κεγάιν κνπ επραξηζηώ όκσο ην νθείισ ζηελ ίδηα κνπ ηελ
νηθνγέλεηα, ηνπο δηθνύο κνπ αλζξώπνπο πνπ κε δίδαμαλ ηηο αξρέο θαη ηηο
αμίεο ηεο δσήο θαη είλαη θαη ζα είλαη δίπια κνπ θαη ζα κε ζηεξίδνπλ ζε θάζε
βήκα, ζα κνπ δείρλνπλ ην ιάζνο θαη ζα επηβξαβεύνπλ ην ζσζηό.
Καη γηα ην ηέινο άθεζα έλαλ αθαλή ήξσα πνπ κνπ έδηλε θνπξάγην,
δύλακε θαη πξνπαληόο κε αλερόηαλ ζε όιεο εθείλεο ηηο ζηηγκέο άγρνπο θαη
πίεζεο.
Σαο επραξηζηώ όινπο από ηε θαξδηά κνπ!
Φξαγθηνπδάθε Διέλε
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Δηζαγσγή
Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειεί γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, εάλ φρη
ηνλ δπλακηθφηεξν, ηφηε έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θάζε
ρψξαο. πλεπψο ηα γεγνλφηα ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηφ παίδνπλ θαηαιπηηθφ
ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαζψο θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.
ηε παξνχζα κειέηε επηρεηξείηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κία αλάιπζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ελφο δείγκαηνο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ.

Γηα ηελ

αθξίβεηα, γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο αξηζκνχ ηξαπεδψλ κε ηε
ρξήζε ηεο κε παξακεηξηθήο κεζφδνπ Data Envelopment Analysis (Πεξηβάιινπζα
Αλάιπζε Γεδνκέλσλ) ή φπσο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε κε ηε νλνκαζία D.E.A.
Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ην θαιχηεξν πξνζδηνξηζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
παξνχζαο

κειέηεο,

ε

αλάιπζε

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

επηδφζεσλ

πξαγκαηνπνηείηαη ζπλνιηθά ζε 14 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Απφ απηφ ην δείγκα ηα 12 αθνξνχλ ην εγρψξην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο Διιάδαο, ελψ ηα ελαπνκείλαληα 2 εδξεχνπλ ζηελ Κχπξν, ηα
νπνία φκσο δηαζέηνπλ έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ
Διιάδα ζπλδπαδφκελν κε πςειά επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ,
πξάγκα πνπ ηηο θάλεη εμίζνπ αληαγσληζηηθέο κε ηηο αληίζηνηρεο Διιεληθέο.

ηηο ελ

ιφγσ ινηπφλ ηξάπεδεο αλήθνπλ νη εμήο παξαθάησ: Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,
Δκπνξηθή Σξάπεδα, Alpha Σξάπεδα, Γεληθή Σξάπεδα, Σξάπεδα Αηηηθήο (Attica),
Σξάπεδα Πεηξαηψο, Eurobank, Protonbank, Αγξνηηθή Σξάπεδα (Α.Σ.Δ.), ΑΠΗ
Σξάπεδα, Marfin-Δγλαηία, Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, Marfin-Popular θαζψο θαη ε
Σξάπεδα Κχπξνπ.
Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο δελ είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε αμηφινγα ή κε αμηφινγα, αιιά ε θαηάηαμε ηνπο κε βάζε
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν 2005 έσο 2008.
Δλ πξνθεηκέλσ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ
απνηειεί έλα απφ ηα πιένλ ελδηαθέξνληα ζέκαηα γηα ηνπο εξεπλεηέο πνπ αζρνινχληαη
κε ηέηνηνπ είδνπο κειέηεο αιιά θαη γηα ηα ίδηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα γηαηί εθνδηάδεη
ηε

ηξαπεδηθή

δηνίθεζε

κε

ζεκαληηθέο

πιεξνθνξίεο.

Δληνχηνηο

φκσο

ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ ηα πην δχζθνια πξνβιήκαηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε
πξαθηηθφ επίπεδν.
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Ζ δνκή ηεο δηαηξηβήο κε ηε ζεηξά πνπ ζπλαληάηαη έρεη ηελ αθφινπζε
δηακφξθσζε:
Κεθάιαην 1: Πξαγκαηνπνηείηαη κηα γεληθή παξνπζίαζε θαη αλαθνξά ζηα
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαζψο θαη ζην ξφιν πνπ
απηά δηαδξακαηίδνπλ ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο.

Παξάιιεια

ιακβάλεη ρψξα θαη κία ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηνπ ειιεληθνχ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ γίλεηαη ιφγνο ζρεηηθά κε ηνπο βαζηθνχο
παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληέιεζαλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ, κέρξη θαη ηελ
απφθηεζε ηεο ζεκεξηλήο ηνπ κνξθήο, ην νπνίν ζπλδπάδεηαη θαη κε ηε
πεξηγξαθή ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηνπ «ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο».
Κεθάιαην 2: ε απηφ ην ηκήκα ηεο κειέηεο είλαη αλαγθαίν λα
πξαγκαηνπνηεζεί κία αλαδξνκή ζε παιηφηεξεο αιιά θαη πην πξφζθαηεο
κειέηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο.

Παξάιιεια

δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ αλάιπζε εθείλσλ πνπ πξνζεγγίδνπλ
πεξηζζφηεξν, βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηνπο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, ηα
δεδνκέλα απηήο ηεο έξεπλαο.
Κεθάιαην 3:

Παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κεζφδνπ Data

Envelopment Analysis (D.E.A.), ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο.
Κεθάιαην 4: Καηά θχξην ιφγσ ζε απηφ ην ηκήκα παξνπζηάδνληαη θαη
αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ
ζην δεδνκέλν δείγκα, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν πνπ εμεηάδεηε, ελψ
ζπκπιεξσκαηηθά ππάξρεη θαη κία εθηελέζηεξε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ
ηνπ δείγκαηνο ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απηφ
παξνπζηάδεη.
Κεθάιαην 5: ην θεθάιαην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κία πεξεηαίξσ αλάιπζε
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο Πεξηβάιινπζαο
Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ, επηρεηξψληαο θαη ηελ πην νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηνπο.
Κεθάιαην 6: ην ηειεπηαίν ηκήκα πξηλ ην ηέινο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη απφ ηελ παξνχζα έξεπλα αλαθνξηθά κε
ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
‘Τν Τξαπεδηθό ζύζηεκα’
Σν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο απνηειεί ηνλ δπλακηθφηεξν, ή
ηνπιάρηζηνλ έλαλ απφ ηνπο δπλακηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο ηεο. Με πην
απιά ιφγηα απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, απφ ηνλ
νπνίν μεθηλάλε θαη θπζηθά θαηαιήγνπλ φιεο νη ξνέο, αγαζψλ, ππεξεζηψλ, θεθαιαίσλ,
θαζψο θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ θαηά θχξην ιφγν δξαζηεξηνηήησλ.
πλεπψο νη ηξάπεδεο, ζπληεινχλ ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία κηαο ρψξαο
θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηεο θαηάζηαζεο δηακέζνπ ησλ
θαηαζέζεσλ δηάθνξσλ κνλάδσλ, δηακέζνπ ηνπ δαλεηζκνχ θεθαιαίσλ, αιιά θαη ησλ
επελδπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ηδηψηεο, επηρεηξήζεηο θαη θπβεξλήζεηο, θαη φπσο
είλαη ινγηθφ δηακέζνπ νπνηαζδήπνηε άιιεο εθ ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ
ιεηηνπξγηψλ θαη γεληθά εθ ησλ ππεξεζηψλ πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξέρεη κία
ηξάπεδα ζηνπο πειάηεο ηεο.

1.1 Γνκή θαη γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνύ
ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο
Με κία πξψηε γεληθή καηηά θαη μεθηλψληαο απφ ηε θνξπθή ηεο ππξακίδαο
θαη κε θνξά πξνο ηε βάζε ηεο, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ ηελ Κεληξηθή
Σξάπεδα, ηηο Δκπνξηθέο Σξάπεδεο θαη ηνπο Δηδηθνχο Πηζησηηθνχο Οξγαληζκνχο.
Καζέλα κε ηηο δηθέο ηνπ επηκέξνπο επζχλεο θαη δξαζηεξηφηεηεο.
Ξεθηλψληαο απφ ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε επνλνκαδφκελε ζήκεξα Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο, είλαη εθείλε πνπ επηβιέπεη ηηο άιιεο ηξάπεδεο, νη νπνίεο θπζηθά κε ηελ
ζεηξά ηνπο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ή κάιινλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθηεινχλ φιεο ηηο
ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, φζν ζχλζεην κπνξεί λα αθνχγεηαη αιιά θαη λα είλαη απηφ.
Αληίζεηα νη Δηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη ΔΣΔΒΑ θαη ην
Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαζψο θαη άιινη, έρνπλ έλα ηδηαίηεξα
πεξηνξηζκέλν εχξνο εξγαζηψλ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δηεθπεξαηψζνπλ.
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Πξνρσξψληαο ιίγν πεξηζζφηεξν ηελ αλάιπζε ν ιφγνο έξρεηαη ζηνπο
ελδηάκεζνπο Υξεκαηνδνηηθνχο Οξγαληζκνχο. Να ηνληζηεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα κία
λέα θαηεγνξία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.

Οη Υξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί

απνηεινχλ κία επηκέξνπο θαηάηαμε, είλαη ε νκαδνπνίεζε ησλ εηδηθψλ πηζησηηθψλ
νξγαληζκψλ θαη ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο ζπρλά αλαθέξνληαη κε απηφλ ηνλ
φξν θαη ζπλαληηφληαη ζηελ βηβιηνγξαθία κε απηήλ ηελ νλνκαζία.
Πέξα φκσο φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ θαη φπσο θαη αλ αλαγξάθνληαη ή
απνθαινχληαη ζηε βηβιηνγξαθία κίαο κειέηεο, ν ξφινο ηνπο είλαη ηδηαίηεξα
ζεκαληηθφο, θαζφηη κε ηελ χπαξμε ελφο αλεπηπγκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, γίλεηαη εθηθηή ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε
ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο. Γεγνλφηα ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο
νθείινληαη ζηνπο εμήο παξαθάησ παξάγνληεο:
1. Οη

ελδηάκεζνη

απηνί

νξγαληζκνί

επηηπγράλνπλ

πιεξέζηεξε

θηλεηνπνίεζε ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ, πξνζθέξνληαο ζηνπο
κεκνλσκέλνπο απνηακηεπηέο αζθαιείο ηνπνζεηήζεηο ησλ ρξεκάησλ
ηνπο, εμαζθαιίδνληαο ηνπο παξάιιεια θαη θάπνηα απφδνζε.
2. Γηεπθνιχλνπλ

ηηο

επηρεηξήζεηο

ζηελ

αλεχξεζε

δαλεηαθψλ

θεθαιαίσλ, κε ην λα κεηαηξέπνπλ ηα επηκέξνπο κηθξνπνζά πνπ
ζπιιέγνπλ ζε κεγάια θαη λα ηα δηαζέηνπλ ζε απηέο.

 1.1.1 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Δκπνξηθώλ Σξαπεδώλ
Δζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Δκπνξηθψλ ηξαπεδψλ
αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα
Υξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα, θαζψο είλαη απηέο πνπ θπξηαξρνχλ ζην ρξεκαηνδνηηθφ
ζχζηεκα θάζε αλαπηπζζφκελεο, θπξίσο, ρψξαο.

Βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ

λνκηζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο, εθφζνλ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα, λα κεηαβάιινπλ ηε
πξνζθνξά ρξεκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ λα επηδξνχλ θαη λα δηακνξθψλνπλ ηελ
αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ θνηλνχ.

Παξάιιεια ηνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο

πιήξνπο ρξήζεο ησλ πφξσλ κίαο ρψξαο κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ, ηνπ δαλεηζκνχ αιιά
θαη ηεο επέλδπζεο θεθαιαίσλ.
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πκπιεξσκαηηθά φκσο κε φια ηα παξαπάλσ, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο
πξνζθέξνπλ θαη κία πνηθηιία άιισλ ρξεκαηνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, επξέσο
δηαδεδνκέλσλ θαη ρξεζηκνπνηνχκελσλ, φπσο είλαη νη ηξαπεδηθέο επηηαγέο, νη
ρξεκαηηθέο εληνιέο, ε πψιεζε ρξενγξάθσλ ηεο θπβέξλεζεο ή άιισλ νξγαληζκψλ, ε
αγνξά θαη ε πψιεζε ρξενγξάθσλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, ε έθδνζε πηζησηηθψλ
επηζηνιψλ, θαζψο θαη πνιιέο αθφκα [Αιεμάθεο Π., Πεηξάθεο Π., (1988)].
Όζν αθνξά ηελ νξγάλσζε ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ, κπνξνχλ λα
ηαμηλνκεζνχλ ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη ζπγθεθξηκέλα κάιηζηα ζε αλεμάξηεηεο
ηξαπεδηθέο κνλάδεο, φπσο ηξάπεδεο κε ππνθαηαζηήκαηα, νκάδεο θαη αιπζίδεο
ηξαπεδψλ.
Αλεμάξηεηα ηεο κνξθήο ηνπο φκσο, θχξην ζηφρν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ
απνηειεί ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο. αθψο ινηπφλ θαη ην ραξηνθπιάθην
ηνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ απνηειεί
έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ην εηζφδεκα.
Δπηπξφζζεηα, θαη γηα ηελ θαιχηεξε επίηεπμε ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζηφρνπ ηνπο,
είλαη αλαγθαία κία ζεηξά απνθάζεσλ, νη νπνίεο φκσο εληνχηνηο είλαη θάπσο πνην
δχζθνιεο

ιφγσ

ησλ

ζπλζεθψλ

αβεβαηφηεηαο

πνπ

επηθξαηνχλ

ζηηο

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο.

 1.1.2 Πεξί νηθνλνκηθνύ ξόινπ ησλ ηξαπεδώλ
Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα , φπσο είλαη επξέσο γλσζηφ θαη αλαθέξεηαη ζε θάζε
κειέηε θαη ζε θάζε βηβιίν, απνηεινχλ επηρεηξήζεηο παξνρήο ρξεκαηνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ ζηελ νηθνλνκία. Σν νπνίν κάιηζηα απνηειεί βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ θαη
ζηνηρείν ην νπνίν ηα δηαρσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο παξαγσγηθέο κνλάδεο.
Ο πξσηαξρηθφο ηνπο ξφινο είλαη ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ δαλεηζηψλ
αιιά θαη ησλ δαλεηδνκέλσλ, ελψ παξάιιεια ζπκβάιινπλ ζηε ζπζζψξεπζε
θεθαιαίνπ θαη ζαλ ζπλέπεηα απηνχ, ή θαιχηεξα ζαλ θπζηθφ επαθφινπζν, είλαη
ινγηθφ λα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο [Κνζκίδνπ Κ., Ενπνπλίδεο
Κ., (2003)].
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Έλαο απφ ηνπο πιένλ ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ίζσο
θαη ν ζεκαληηθφηεξνο, είλαη ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο, ή φπσο αλαθέξζεθε
θαη πξνεγνπκέλσο, ε θαηάιιειε δηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ έηζη
ψζηε λα κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηηο επηζπκεηέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο. Αμίδεη
φκσο λα αλαθεξζεί φηη γηα θάπνηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πξσηαξρηθφο ηνπο
ζηφρνο είλαη ε επέθηαζε ηνπο, ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ε νπνία κεηαμχ άιισλ
ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αλάπηπμε ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε ηειηθφ
απνηέιεζκα ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο.
Δπί ηεο νπζίαο, ν θχξηνο ζθνπφο φισλ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είλαη
έλαο, ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηνπο, θαη ε κφλε δηαθνξά ηνπο έγθεηηαη ζην ηξφπν
ή θαιχηεξε ζηε πνιηηηθή επίηεπμεο απηνχ ηνπ ζηφρνπ. Άιιεο μεθηλάλε ζεσξψληαο ην
ζαλ αξρηθφ δεδνκέλν, ελψ νη ππφινηπεο κέζσ ελδηάκεζσλ βεκάησλ θαηαιήγνπλ ζε
απηφ.

1.2 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή
Ζ ηζηνξία ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζην
έηνο 1828.
Σν 1828 ηδξχζεθε ε πξψηε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα, ε Δζληθή Υξεκαηνδνηηθή
ηξάπεδα, κε ζθνπφ ηεο ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα
εθείλεο ηεο επνρήο, ε νπνία κάιηζηα θαηέιεμε λα θιείζεη κφιηο ηξία ρξφληα κεηά ηελ
ίδξπζε ηεο, δειαδή ην 1831, ιφγσ εμάληιεζεο ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηεο πφξσλ.
Έθηνηε ε πξψηε ηξάπεδα πνπ ηδξχζεθε θαη ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί έσο θαη ζήκεξα,
είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, κε έηνο ίδξπζεο ηεο ην 1841, ε νπνία κάιηζηα
απφ πάληα ζεσξνχληαλ αιιά θαη ήηαλ ε κεγαιχηεξε εκπνξηθή ηξάπεδα ηεο Διιάδνο,
ε νπνία κέρξη θαη ην 1864 δηέζεηε ην κνλνπψιην ηεο έθδνζεο ηνπ εζληθνχ
λνκίζκαηνο.
εκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ παξαηεξήζεθε
θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19νπ αηψλα. Καη ζπγθεθξηκέλα κεηά απφ κία αμηνζεκείσηε
παγίσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζην ηέινο ηνπ 1890, αξθεηέο ήηαλ νη λέεο
ηξάπεδεο νη νπνίεο εδξαηψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξψηεο δεθαεηίαο ηνπ 20νπ
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αηψλα. Μάιηζηα ην έηνο 1928, ήηαλ θαη ηφηε πνπ ηδξχζεθε θαη ε Κεληξηθή Σξάπεδα,
ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
πλερίδνληαο κέζα ζηα ρξφληα, ε πεξίνδνο πξηλ απφ ην δεχηεξν παγθφζκην
πφιεκν ραξαθηεξίζηεθε απφ ζεκαληηθέο αλαθαηαηάμεηο, φπσο ήηαλ, ην άλνηγκα θαη
ην θιείζηκν κνλάδσλ θαη ε αλάπηπμε ζηεγαζηηθήο θαη αγξνηηθήο πίζηεο. Δληνχηνηο
θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ έγηλαλ ζεκαληηθέο ζπγρσλεχζεηο θαη νη πην πνιιέο
ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο ηέζεθαλ ππφ ηνλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ηνπ θξάηνπο.
Πξνρσξψληαο κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα
ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ έληνλε παξέκβαζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη απφ ηελ
επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, παξά ηελ είζνδν λέσλ ηξαπεδψλ θαη ηδηαίηεξα
παξαξηεκάησλ μέλσλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα. Απηή ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ
μέλσλ ηξαπεδψλ επλνήζεθε ιφγσ ηεο δηεζλνπνίεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη
κάιηζηα απηή ε ηάζε εληζρχζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν ην 1970, κε ηελ έλσζε ηεο
Διιάδαο κε ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ζηελ ζπλέρεηα κε ηελ είζνδν ηεο ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε ην 1981.
Πέξα φκσο φισλ απηψλ ησλ εμειίμεσλ πνπ είραλ ζεκεησζεί, αθφκα θαη
ζήκεξα θάπνηεο θνξέο, είλαη αξθεηέο νη πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ εμαθνινπζεί λα
πθίζηαηαη ν έιεγρνο θαη ε παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σν
γεγνλφο απηφ εμππεξεηεί πνηθίινπο αλαπηπμηαθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη πνιηηηθνχο
ζηφρνπο, πξάγκα ην νπνίν ζπκβαίλεη, φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε
παξάγξαθν, παξά ηελ δηαξθή αλάπηπμε ησλ μέλσλ θαη ηδησηηθψλ ηξαπεδψλ αιιά θαη
ηελ απειεπζέξσζε ηνπο ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.
Ζ πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε κεηά ην 1987, παξνπζίαζε κηα βαζκηαία κείσζε
θαη ζε ηειηθφ ζηάδην, ηε θαηάξγεζε ησλ ππνρξεσηηθψλ επελδχζεσλ ησλ ηξαπεδψλ
ζε ηίηινπο δεκνζίνπ, θαζψο θαη ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ θίλεζεο θεθαιαίνπ, ηελ
πιήξε απειεπζέξσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ηέινο δηεχξπλζε ηνπ θάζκαηνο ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
εκαληηθέο ήηαλ θαη νη αιιαγέο νη νπνίεο μεθίλεζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη
ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, θαη κεηά ην 1992. Καη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο αθνξνχζαλ
ηελ απειεπζέξσζε ησλ επηηνθίσλ, ηελ θαηάξγεζε ησλ δηάθνξσλ πηζησηηθψλ
θαλφλσλ, ηελ απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ θαζψο θαη ηελ ειεχζεξε
είζνδν ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε [Πξσηνπαπαδάθε Δ.,
(2004)].
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Πην αλαιπηηθά, ε πεξίνδνο απφ ην 1987 θαη κεηά, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε
ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνλ έληνλν θξαηηθφ έιεγρν.
Έλαο απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο αιιαγήο, απηήο ηεο
κεηαξξχζκηζεο νπζηαζηηθά, ήηαλ ε αδπλακία ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο λα
αληαπνθξηζεί θαη λα αθνινπζήζεη ηνπο γξήγνξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηνπ δηαξθψο
κεηαβαιιφκελνπ δηεζλνχο νηθνλνκηθνχ, θαη φρη κφλν, πεξηβάιινληνο. Σαπηφρξνλα
κε ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ είρε επηβάιεη ε
Δπξσπατθή Έλσζε. Οη ελ ιφγσ θαλφλεο ζρεηίδνληαλ κε ηελ ειεπζεξία ζηελ θίλεζε
ησλ θεθαιαίσλ, ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε θαη εγθαηάζηαζε ζηηο αγνξέο άιισλ ρσξψλ
κειψλ.
Πέξα φκσο απφ φια απηά ζηε πξαγκαηηθφηεηα ε απειεπζέξσζε ηνπ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δελ έρεη αθφκα νινθιεξσζεί.

Μάιηζηα ζε νξηζκέλεο

πεξηπηψζεηο ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη αθφκα θαη ζήκεξα, εληνχηνηο φκσο ήηαλ
αξθεηέο νη επηπηψζεηο πνπ ηελ αθνινχζεζαλ. Αλάκεζα ζε απηέο ήηαλ θαη ε αχμεζε
ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ε επέθηαζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο δηθηχνπ ηνπο, ε
ίδξπζε λέσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ζπγρσλεχζεηο ή
εμαγνξέο.

Σέινο εμίζνπ ζεκαληηθφ ήηαλ θαη ην πνζνζηφ ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ

αξθεηψλ απφ απηψλ.
Παξάιιεια ζεκεηψζεθε είζνδνο ζε δηεζλήο αγνξέο, θπξίσο πξνο ηα
Βαιθάληα, δηφηη φπσο δηαθαίλεηαη νη πξνζπάζεηεο ηνπο γηα εδξαίσζε θαη επέθηαζε
είραλ εληαζεί ιφγσ ηεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ην
πνιηηηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ είρε δηακνξθσζεί, αιιά θαη ελφςεη ηεο επξσπατθήο
πξννπηηθήο νξηζκέλσλ απφ απηψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη κέρξη θαη ζήκεξα ηα
ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 20 ρψξεο. Δμίζνπ ζεκαληηθφ ή
θαη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην γεγνλφο ηεο επέθηαζεο είλαη θαη ν εκπινπηηζκφο ησλ
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. εκεηψζεθε πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ κε πην ζχλζεηε
εκπνξηθή θαη επελδπηηθή κνξθή.

Απηή ε αλάπηπμε λέσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

πξντφλησλ νθείιεηαη θαη ζηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ μεθίλεζε θαη αλαπηχρζεθε
εθείλε ηελ πεξίνδν θαη θπζηθά εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη λα αλαπηχζζεηαη αθφκα
θαη ζήκεξα.
Καηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ινηπφλ είλαη ζεκαληηθέο νη αιιαγέο πνπ έρνπλ
ζεκεησζεί ζην ειιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, νη νπνίεο κάιηζηα
εληαηηθνπνηήζεθαλ ηδηαίηεξα κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ Οηθνλνκηθή
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Ννκηζκαηηθή Έλσζε, θαζψο θαη κε ηε θαζηέξσζε ηνπ Δπξψ σο εληαίνπ Ννκίζκαηνο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Ο.Ν.Δ).
πγθεθξηκέλα, ε ιεηηνπξγία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ Ο.Ν.Δ.,
πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αθνχ ηνπο επηηξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε κία
απνηειεζκαηηθφηεξε, κεγαιχηεξε θαη αξθεηά πινπζηφηεξε νηθνλνκηθή αγνξά
ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Απηφ ην λέν πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα,
πςεινχο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ρακειφ πιεζσξηζκφ θαη ρακειά επηηφθηα.
ήκεξα ινηπφλ ελ θαηαθιείδη, ν ξφινο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ
γίλεηαη νινέλα θαη πην ζχλζεηνο, νινέλα θαη πην πεξίπινθνο. Ζ ηξάπεδα Διιάδνο
πιένλ αλαιακβάλεη λένπο ξφινπο θαη ζπκκεηέρεη ε ίδηα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε
επξσπατθφ επίπεδν. πλεπψο ε Διιάδα αλ θαη ράλεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο ζε ζέκαηα
λνκίζκαηνο, φπσο θαη άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, παξφια απηά δελ παχεη λα θαηέρεη
έλαλ νπζηαζηηθφ ξφιν ζηε ιήςε νπνηνλδήπνηε απνθάζεσλ.

1.3 Σν Διιεληθό Σξαπεδηθό ζύζηεκα, ζήκεξα
‘Αλάπηπμε ειιεληθώλ πηζηωηηθώλ ηδξπκάηωλ’
ήκεξα, κε ηελ είζνδν ζε απηή ηελ λέα επνρή, φπσο ζπδεηήζεθε
πξνεγνπκέλσο, φπνπ ν ξφινο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ είλαη πεξηζζφηεξν
ζχλζεηνο, γηα λα θαηνξζψζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο απηέο πξνθιήζεηο ηα
ειιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, έρνπλ ραξάμεη καθξνρξφληεο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο
θαζψο θαη βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Έρνπλ πξνβεί ζε αιιαγέο ζηε
δνκή αιιά θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ αληηθεηκεληθψλ ηνπο ζηφρσλ. Ζ πςειή
θεξδνθνξία αιιά θαη ε άληιεζε ζεκαληηθνχ χςνπο θεθαιαίσλ θαηά ηα ηειεπηαία
έηε, ήηαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ επέηξεςαλ ηελ ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο θαη ηελ
αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ραξηνθπιαθίσλ ηνπο.
Πνιιέο είλαη βέβαηα θαη εθείλεο νη ηξάπεδεο, νη νπνίεο έρνπλ πξνβεί ζε
ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο θαζψο θαη ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε ηζρπξά δηεζλή
πηζησηηθά ηδξχκαηα, επηρεηξψληαο λα ηζρπξνπνηεζνχλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο,
ζηελ ειιεληθή αγνξά, θαη λα απνθηήζνπλ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζε δηεζλήο αγνξέο
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ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ. Όια απηά έρνπλ νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αλαδηάηαμε ηνπ
ηξαπεδηθνχ ηνκέα, θαη έρνπλ δηακνξθψζεη λέεο ηζνξξνπίεο ζηελ ειιεληθή
ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά.
ηνπο παξαθάησ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη νη ζπγρσλεχζεηο νη νπνίεο
πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 1996 έσο θαη ην 2007 ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη νη
εμαγνξέο γηα ην έηνο 2006.

πγρσλεύζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιεληθή Σξαπεδηθή
αγνξά 1996-2007
Έτοσ

Αγοράςτρια

Συγχωνευθείςα
Marfin Bank, Δγναηία Τράπεζα,

2006-2007

MARFIN Popular Bank

2005

MARFIN Bank

10% ηης Δγναηίας

2004

Δκπνξηθή Σξάπεδα

Τράπεζα Δπενδύζεων

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

ΔΤΔΒΑ

EFG Eurobank

Unit Bank

Σξάπεδα Πεηξαηώο

ETBA

EFG Eurobank

Telesis Τράπεζα Δπενδύζεων

2002

2001

Λαϊκή Τράπεζα

6.7% ηης Δμπορικής Τράπεζας ηης
Credit Agricole
2000

1999

BCB

50% ηης Nova Bank

Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο

Ιονική Τράπεζα

EFG Eurobank

Τράπεζα Δργαζίας

Deutsche Bank

10% ηης EFG Eurobank

Σξάπεδα Πεηξαηώο

National Westminster Bank

Telesis AXE

Γωρική Τράπεζα

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

1998

1997
1996
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Δλλάδος

Δθνική Κηημαηική Τράπεζα ηης
Δλλάδος

EFG Eurobank

Τράπεζα Κρήηης

EFG Eurobank

Τράπεζα Αθηνών

Σξάπεδα Πεηξαηώο

Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης

Σξάπεδα Πεηξαηώο

Xios Bank

Σξάπεδα Πεηξαηώο

Credit Lyonnais

Δγλαηία Σξάπεδα

Τράπεζα Κενηρικής Δλλάδος

Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

Δθνική Σηεγαζηική Τράπεζα

Σξάπεδα Πεηξαηώο

Δλληνικό Γίκησο Chase Manhatan

EFG Eurobank

Interbank

Δμαγνξέο ηξαπεδώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από
ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο θαηά ην έηνο 2006
Εξαγοράζων Επένδυςη (δις. €)
Τουρκία
Finansbank

Εθνική

2.21

Tekfenbank

EFG Eurobank

0.14

Vojvodjanska

Εθνική

0.36

AIK Bank

Αγροτική

0.10

Αγροτική

0.05

EFG Eurobank

0.16

EFG Eurobank

0.05

Σερβία

Ρουμανία
Mind Bank

Βουλγαρία
DZI Bank

Ουκρανία
Universal Bank

Σύνολο

3.07

Βέβαηα ζε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα εηπσζεί φηη γηα ηα ειιεληθά ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα, παξά ηε κεγάιε ηνπο αλάπηπμε, ην κέγεζνο ηνπο παξακέλεη ζρεηηθά κηθξφ
ζε ζχγθξηζε κε ηα αληίζηνηρα ζην εμσηεξηθφ, θαη ζε ζρέζε κε ηα δηεζλή δεδνκέλα.
Δηδηθφηεξα, ιακβάλνληαο ππφςε κνλάρα ην κέγεζνο ηνπ ελεξγεηηθνχ, κφλν 2
ειιεληθέο ηξάπεδεο αλήθνπλ ζηηο 100 κεγαιχηεξεο ζηελ Δπξψπε, θαη θακία ζηηο 100
κεγαιχηεξεο παγθνζκίσο. Σν κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ έρεη απνηειέζεη
αληηθείκελν ζπδήηεζεο ζηε ρψξα καο ζρεηηθά κε ην δήηεκα δεκηνπξγίαο «Δζληθψλ
Πξσηαζιεηψλ», νη νπνίνη ζα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα κπνξνχλ λα αληαγσληζηνχλ
ζηελ Δπξσδψλε, ρσξίο φκσο λα επεξεάδνπλ ηνλ πγηή αληαγσληζκφ πνπ πθίζηαηαη
εληφο ησλ νξίσλ ηεο ρψξαο. Βάζεη απηνχ, είρε πξαγκαηνπνηεζεί θαη ζην παξειζφλ
κία απνηπρεκέλε απφπεηξα ζπγρψλεπζεο δχν εθ ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίεο ήηαλ ε Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο θαη ε Alpha
Σξάπεδα [ηξάληδα Κ., (2004)].
Οινθιεξψλνληαο θαη απηφ ην θνκκάηη είλαη ζαθέο, φηη ζηε ζεκεξηλή επνρή
ν θχξηνο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ έρεη δηαθνξνπνηεζεί εμαηηίαο
ηεο ζηαδηαθήο ηνπο εμέιημεο κέζα ζην ρξφλν, ηεο αιιαγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο
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πνιηηηθψλ, ηνπ επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ ηνπο, αιιά θαη ηνπ κεγάινπ
αξηζκνχ ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη γεληθά φισλ απηψλ ησλ αιιαγψλ ζηε ππάξρνπζα
δνκή. Σελ πξψηε ζέζε ζήκεξα θαηέρνπλ ε πψιεζε ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, θαη
θπζηθά ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηνπ πην ζεκαληηθνχ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ κηαο, αιιά θαη θάζε ηξάπεδαο.
Μάιηζηα είλαη ζεκαληηθφ ην φηη ε δηαζθάιηζε ηεο θεξδνθνξίαο θαη νη
αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο κηαο ηξάπεδαο ζα ζπλερίζνπλ λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ
ηθαλφηεηα ηεο λα επηζεκαίλεη εγθαίξσο θάζε κεηαβαιιφκελε αλάγθε ησλ πειαηψλ
ηεο, αιιά ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη ηθαλή λα πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζηηο λέεο
ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη ειθπζηηθέο ιχζεηο κε ηνπο πην
αληαγσληζηηθνχο φξνπο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
‘Πξνζεγγίζεηο γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο,
ζηνλ ηξαπεδηθό ρώξν’
2.1 Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε
Σα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε κέηξεζε ηεο
απνδνηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ζ αμηνιφγεζε ηνπο απνηειεί
έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα αιιά θαη ζπγρξφλσο ηα πην δχζθνια πξνβιήκαηα ηφζν
ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν.
Παξαδνζηαθά ε κειέηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
επηρεηξήζεσλ παξακεινχληαλ ζηελ νηθνλνκηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη δηνηθεηηθή
βηβιηνγξαθία. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί λέεο κεζνδνινγίεο νη
νπνίεο απνζθνπνχλ ζηελ κειέηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδξπκάησλ. Δπηπιένλ νη
ζεζκηθέο αιιαγέο, φπσο ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαζψο θαη ν ζεκαληηθφο
αξηζκφο πησρεχζεσλ ηξαπεδψλ κε πςειφ πξνθίι, νη νπνίεο φπσο ήηαλ ινγηθφ
απνδφζεθαλ ζηελ απνηπρία ηεο δηνίθεζεο, ζπλεηζέθεξαλ ζηελ αχμεζε ηνπ
ελδηαθέξνληνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, [Cooper, (1997)], κε απνηέιεζκα ζήκεξα
λα εληζρχνληαη ηφζν απφ αθαδεκατθνχο φζν θαη απφ ηξαπεδηθνχο θχθινπο ηέηνηνπ
είδνπο έξεπλεο αμηνιφγεζεο θαη κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ.
Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε αχμεζε πνπ έρεη ζεκεηψζεη ν αξηζκφο ησλ
αθαδεκατθψλ θπξίσο κειεηψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ
ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.

πγθεθξηκέλα, νη Berger and Humphrey (1997)

κειέηεζαλ 130 ηέηνηεο έξεπλεο, κε δεδνκέλα απφ 21 ρψξεο, κε ηα πεξηζζφηεξα απφ
απηά θπξίσο πξνεξρφκελα απφ ηηο Ζ.Π.Α θαη κάιηζηα απφ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο
βαζηθνχο ηχπνπο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίνη ήηαλ:
1. Δκπνξηθέο Σξάπεδεο (Commercial Banks)
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2. Απνηακηεπηηθέο Σξάπεδεο (Saving Banks)
3. Πηζησηηθέο Δλώζεηο (Credit Unions)
θαζώο θαη
4. Αζθαιηζηηθέο Δηαηξίεο
ε απηή ηελ έξεπλα νη 60 εθαξκνγέο ζηεξίδνληαλ ζηε ρξήζε παξακεηξηθψλ
ηερληθψλ, ελψ νη ππφινηπεο ελαπνκέλνπζεο 70 ζηεξηδφηαλ ζηε ρξήζε κε
παξακεηξηθψλ ηερληθψλ.
Όπσο ήηαλ θπζηθφ, απηή ε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξεπλεηψλ γχξσ
απφ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο
ήηαλ αδχλαην λα αθήζεη αλεπεξέαζην θαη ηνλ ηνκέα ηεο Δπξσπατθήο Έξεπλαο, κε
ραξαθηεξηζηηθνχο εθθξαζηέο ηνπο Molyneux et al. (1996).
Απηφ φκσο πνπ πξέπεη λα ηνληζηεί πεξηζζφηεξν απφ φια είλαη φηη, ζε απηνχ
ηνπ είδνπο ηηο έξεπλεο, ν θχξηνο ζθνπφο δελ είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ ζε απνδνηηθά ή κε απνδνηηθά, αιιά ε θαηάηαμε ηνπο κε βάζε θξηηήξηα ηα
νπνία νξίδνπλ νη ίδηνη νη εξεπλεηέο αλάινγα κε ην πνηεο είλαη νη πιεξνθνξίεο νη
νπνίεο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο, θαη θπζηθά θαη πνηα ζα είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζηα
νπνία ζέινπλ λα θαηαιήμνπλ. πλεπψο, αλάινγα κε ην ζέκα θαη κε ηα ζεκεία ζηα
νπνία επηζπκεί λα εζηηάζεη ηε πξνζνρή ηνπ ν θάζε εξεπλεηήο, θπκαίλεηαη θαη ε
επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο βάζεη ηεο νπνίαο ζα θηλεζνχλ, θαζψο θαη ε επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ.

2.2 Πξνγελέζηεξεο κειέηεο γηα ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ
ηξαπεδώλ

Αλάκεζα ζηηο πξψηεο έξεπλεο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ γχξσ απφ ην
ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ απηή ησλ Rangan et
al. (1985), ζηελ νπνία ζπγθεληξψζεθαλ δεδνκέλα απφ 215 αλεμάξηεηεο ηξάπεδεο ησλ
Ζ.Π.Α. θαη εθηηκήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ
D.E.A.
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Απηή ηε πξψηε ζεηξά κειεηψλ αθνινχζεζαλ θαη άιιεο έξεπλεο γχξσ ζην
1990, φπσο απηή ησλ Elysiani & Mehdian, (1990), νη νπνίνη έθαλαλ δχν μερσξηζηέο
εθαξκνγέο ηεο κε παξακεηξηθήο κεζφδνπ D.E.A. Αξρηθά ζε έλα δείγκα δεδνκέλσλ
144 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ησλ Ζ.Π.Α. πνπ αθνξνχζαλ ηε ρξνληθή πεξίνδν 19801985, ελψ ην δεχηεξν δείγκα πξνέξρνληαλ απφ ηα δεδνκέλα 191 ηξαπεδψλ γηα ηελ
ίδηα ρξνληθή πεξίνδν.
Δπίζεο ηελ ίδηα ρξνληά θαη νη Aly et al. (1990), ρξεζηκνπνίεζαλ ηα δεδνκέλα
απφ έλα δείγκα 322 αλεμάξηεησλ ηξαπεδψλ γηα ην 1986 θαη κε ηε κέζνδν D.E.A.
θαηέιεμαλ ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ ειιείςεσλ ηεο απνδνηηθφηεηαο. Οη Ferrier &
Lowel (1990), αλήθνπλ θαη απηνί ζηνπο ζρεηηθά πξψηνπο εξεπλεηέο απηψλ ησλ
ζεκάησλ, νη νπνίνη έθαλαλ παξάιιεια ρξήζε κε παξακεηξηθψλ αιιά θαη
παξακεηξηθψλ ηερληθψλ ψζηε λα εθηηκήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα 575 ηξαπεδψλ ησλ
Ζ.Π.Α. γηα ην έηνο 1984.
Καηά ζπλέπεηα, νη πην πνιιέο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ην ζέκα ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε παξακεηξηθέο ή κε παξακεηξηθέο κεζφδνπο, εζηηάδνπλ ηελ
πξνζνρή ηνπο γχξσ απφ ηηο ρψξεο ησλ Ζ.Π.Α.
ηηο πξψηεο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηνηρεία επξσπατθψλ ρσξψλ
αλήθεη απηή ησλ Berg, Forsund et al. (1993). Καη απηή ε κειέηε, έθαλε ρξήζε ηεο
κεζφδνπ D.E.A. θαη ηα δεδνκέλα ηεο αλαθέξνληαλ ζηελ Φηιαλδία, ηε Ννξβεγία θαη
ηε νπεδία, γηα ην έηνο 1990.
ε αθφκα πην πξφζθαηεο κειέηεο, θπξίσο ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο,
παξνπζηάζηεθε κία απφηνκε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ
εμέηαζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη άιισλ ρσξψλ,
φπσο γηα παξάδεηγκα ηεο Απζηξαιίαο, απφ ηνλ Sathye (2001), αιιά θαη απφ ηνπο
Sturn & Williams (2004), ηεο Ηλδίαο απφ Attaulah & Le (2006), ηεο Ηηαιίαο απφ ηνλ
Resti (1997) θαη απφ ηνπο Girandone et al. (2004), ηεο Ηαπσλίαο απφ ηνπο Altunbas et
al. (2000), θαη Drake & Hall (2003), ηεο Κνξέαο απφ Park & Weber (2006), ηεο
Πνξηνγαιίαο απφ Mendes & Rebelo (1999) θαη ηνπο Canhoto & Dermine (2003), ηεο
Ηζπαλίαο απφ Lazano-Vivas (1998), ηεο Σαηβάλ απφ ηνλ Huang (2000) θαη ηνλ Chen
(2001), ηεο Σνπξθίαο απφ ηνπο Isik & Hassan (2002) θαη (2003), θπζηθά δελ ζα
κπνξνχζε λα ιείπεη ε Αγγιία κε ηνλ Drake (2001), αθφκα θαη ε Οπθξαλία κε ηνπο
Mertens & Urga (2001).
Απηέο νη έξεπλεο παξνπζηάδνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηαηί πξνζθέξνπλ φρη
κφλν πιεξνθνξίεο γηα ην ζχζηεκα άιισλ ρσξψλ αιιά ηαπηφρξνλα εζηηάδνπλ ηελ
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πξνζνρή ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απνδνηηθφηεηα
ησλ ηξαπεδψλ, θαη εθ ησλ πξαγκάησλ πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε θαη
θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ απνξξένπλ.
Δπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα παξφκνησλ εξεπλψλ είλαη νη
κειέηεο ησλ Mahajan et al. (1996), Sabi (1996), Havrylchyk (2006), Kraft et al.
(2006), Sensarma R. (2006), θαζψο θαη αξθεηέο άιιεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη
ζχγθξηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ κε απηή ησλ μέλσλ. ε
άιιεο πάιη νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ ηελ ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ
εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, φπσο είλαη απηέο ησλ Bauer et al. (1998) θαη ηνπ Weil
(2004), ή εζηηάδνπλ ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζε γεληθέο γξακκέο
επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φπσο είλαη, νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, ην
θιίκα, ν ηξφπνο δσήο θάζε πεξηνρήο θαη πάξα πνιινί αθφκα, αξθεί λα
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη λα αμηνινγνχληαη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν απφ ηνλ ίδην ηνλ
εξεπλεηή.
ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κία πην ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξεο
κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ αμηνιφγεζε θάπνησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ή αθφκα
θαη δηθηχσλ ππνθαηαζηεκάησλ θάπνησλ ηξαπεδψλ, πξνζεγγίδνληαο ηα κε ηε κε
παξακεηξηθή κέζνδν ηεο πεξηβάιινπζαο αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Καζφηη ε D.E.A.
απνηειεί θαη ηελ κεζνδνινγία πνπ εμεηάδεηαη θαη εθαξκφδεηαη θαη ζηε παξνχζα
εξγαζία.
Δίλαη αλαγθαίν λα ζεκεησζεί θαη κάιηζηα λα ηνληζηεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη
ε αμηνιφγεζε ελφο ζπλφινπ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, δελ δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ
απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ κηαο ηξάπεδαο. Ζ δηαδηθαζία
πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζρεδφλ ίδηα, κε κφλν θάπνηεο κηθξέο αιιά εληνχηνηο βαζηθέο
ιεπηνκέξεηεο λα δηαθέξνπλ.

Όπσο επί παξαδείγκαηη είλαη ηα δεδνκέλα πνπ

ιακβάλνληαη ππφςε, ή ηα θξηηήξηα σο πξνο ηα νπνία ζα γίλεη ε αλάιπζε, ηα νπνία
δελ είλαη δπλαηφ λα ηαπηίδνληαη γηαηί ζηελ νπζία ε θάζε πεξίπησζε εμεηάδεη θαη
επηθεληξψλεηαη ζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα.
πλεπψο, ζα ήηαλ πην ρξήζηκνο ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζπλφινπ απηψλ ησλ
κειεηψλ ζε δχν θαηεγνξίεο γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο.
Αθελφο ζε απηέο πνπ αμηνινγνχλ ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη αθεηέξνπ ζε απηέο πνπ
αθνξνχλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ηελ
πξνζνρή θαη ην ελδηαθέξνλ ζε εθείλεο πνπ ηα δεδνκέλα ηνπο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνπο,
απαζρνινχλ θαη πξνζεγγίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ παξνχζα έξεπλα.
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1. Μειέηεο κε θύξην ζέκα ηελ ‘Αμηνιόγεζε ηωλ Υπνθαηαζηεκάηωλ’
 Μία απφ ηηο πξψηεο έξεπλεο, νη νπνίεο έθαλαλ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ D.E.A.
ήηαλ απηή ησλ Sherman & Gold (1985), ζηελ νπνία πξνρψξεζαλ ζε αλάιπζε
14 ππνθαηαζηεκάησλ κηαο ακεξηθάληθεο ηξάπεδαο.

Σν κνληέιν πνπ

αθνινχζεζαλ, πεξηειάκβαλε ηξείο εηζφδνπο δεδνκέλσλ, δειαδή ηξία inputs:
(α.) Δξγαηηθό Γπλακηθό, (β.) Δξγαζηαθό Υώξν θαη (γ.) Κόζηνο
Πξνκεζεηώλ. Οη έμνδνη ηνπ κνληέινπ, δειαδή ηα outputs, αληηζηνηρνχζαλ
ζηνλ: Αξηζκό ζπλαιιαγώλ ηεζζάξσλ ηύπσλ, ηαμηλνκεκέλεο ζχκθσλα κε ηε
ρξήζε πφξσλ.

 Σν 1990 αθνινχζεζαλ νη Oral & Jolalan, νη νπνίνη εμίζνπ κε εθαξκνγή ηεο
D.E.A εμέηαζαλ ην δίθηπν 20 ππνθαηαζηεκάησλ κίαο ηνχξθηθεο εκπνξηθήο
ηξάπεδαο.

 Καη ζηελ Διιάδα φκσο ν Giokas (1991), πξαγκαηνπνίεζε κία ζχγθξηζε γηα
ηελ ιεηηνπξγηθή απνδνηηθφηεηα ησλ ππνθαηαζηεκάησλ κίαο ειιεληθήο
εκπνξηθήο ηξάπεδαο, κε ηελ εθαξκνγή δχν κεζφδσλ εθηίκεζεο (D.E.A. θαη
Λνγαξηζκηθνχ κνληέινπ) πάλσ ζην ίδην δείγκα 17 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο
Δκπνξηθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, πνπ αλαθεξφηαλ ρξνλνινγηθά ζην έηνο
1988. ε απηή ηε πεξίπησζε νη είζνδνη, ηα inputs ηνπ κνληέινπ ήηαλ: (α.) ην
εξγαηηθό δπλακηθό, (β.) ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, θαζώο θαη (γ.) ν
ρξεζηκνπνηνύκελνο ρώξνο ηνπ θάζε ππνθαηαζηήκαηνο.

 Ζ κειέηε ησλ Drake & Howcroft (1993) νη νπνίνη, εμέηαζαλ ηελ
απνδνηηθφηεηα 190 ππνθαηαζηεκάησλ κίαο ηξάπεδαο ηεο Αγγιίαο κε ηελ
κέζνδν D.E.A. ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην κνληέιν 7 εμφδνπο (outputs) θαη 6
εηζφδνπο (inputs). Αξηζκφο ηδηαίηεξα κεγάινο γηα εηζξνέο θαη εθξνέο ν νπνίνο
εληνχηνηο δηθαηνινγείηαη εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπ δείγκαηνο ησλ
190 ππνθαηαζηεκάησλ. Γεγνλφο ην νπνίν ζηεξίδεηαη ζην θαλφλα επηινγήο
ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ ίζν κε ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ηνπ
δηαζέζηκνπ δείγκαηνο.

 εκαληηθή κειέηε απνηειεί θαη απηή ησλ Sherman & Ladino (1995), ζηελ
νπνία ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ κέζνδν D.E.A. ζηα ππνθαηαζηήκαηα κίαο
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ακεξηθαληθήο ηξάπεδαο, κε θχξην ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο
ησλ πην αδχλακσλ ππνθαηαζηεκάησλ.

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε κειέηε ησλ Zenios & Soteriou γηα ηελ ηξάπεδα
Κχπξνπ ην 1997, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο πηνζεηήζεθαλ άκεζα απφ ηελ
ίδηα ηελ ηξάπεδα κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ
ησλ 144 ππνθαηαζηεκάησλ ηεο, πάλσ ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ε έξεπλα.

 Παξακέλνληαο ρξνλνινγηθά ζην 1997, νη Schaffnit, Rosen θαη Paradi,
πξνρψξεζαλ ζε κία αμηνιφγεζε 291 ηξαπεδηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ κίαο εθ
ησλ κεγαιχηεξσλ θαλαδηθψλ ηξαπεδψλ, επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ηνπο
απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ.

Καη απηφ

επεηδή αληηκεησπίδνπλ θαη ζεσξνχλ ην πξνζσπηθφ σο ην βαζηθφηεξν
παξάγνληα, σο ην θιεηδί γηα ηελ ιεηηνπξγία θάζε ηξάπεδαο θαη σο επέθηαζε
θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, νη εηζξνέο
θαη νη εθξνέο πνπ νξίζηεθαλ ήηαλ αληίζηνηρα, νη ζπλαιιαγέο θαη νη ηχπνη ηνπ
πξνζσπηθνχ.

 Ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα, είλαη θαη ε έξεπλα ησλ Athanasopoulos, Soteriou &
Zenios (1997),νη νπνίνη πξφηεηλαλ έλα κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ ζρεηηδφηαλ
κε ηνλ έιεγρν ησλ επηδφζεσλ ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ ησλ ηξαπεδηθψλ
ππνθαηαζηεκάησλ ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο ρψξεο, ζηελ Διιάδα, ηελ Κχπξν θαη
ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην.

Σξείο ρψξεο κε δηαθνξεηηθέο πεξηβαιινληηθέο

ζπλζήθεο, κε δηαθνξεηηθά επίπεδα αληαγσληζκνχ, αιιά κε κνλαδηθφ θνηλφ
ηνπο ην φξακα ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο.
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ππνθαηαζηήκαηα κίαο θππξηαθήο ηξάπεδαο, 185 κίαο ειιεληθήο θαη 196 κίαο
ηξάπεδαο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Αξρηθά εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο D.E.A
γηα ην δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ ηεο θάζε ρψξαο μερσξηζηά, θαη αθνινχζεζε
ε εθαξκνγή ηεο, γηα ην ζχλνιν ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη γηα ηηο ηξείο ρψξεο.

 Σν 2001 ήηαλ νη Cook & Hababu, πνπ επέθηεηλαλ ην κνληέιν ηεο D.E.A, θαη
εθηίκεζαλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πσιήζεσλ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ αιιά
θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο.

Απηφ ην δηεπξπκέλν κνληέιν

εθαξκφζηεθε ζε 20 ππνθαηαζηήκαηα, κίαο κεγάιεο θαλαδηθήο ηξάπεδαο. Οη
είζνδνη (inputs) ηνπ κνληέινπ αθνξνχζαλ ηηο πσιήζεηο θαη ήηαλ:

Ο αξηζκόο λέσλ ινγαξηαζκώλ
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Ο αξηζκόο ππνζεθώλ
Καη ν Αξηζκόο δαλείσλ
Δλψ αληίζηνηρα

νη

έμνδνη

(outputs) ήηαλ

ν ζπλνιηθόο αξηζκόο

πξνζσπηθνύ πνπ απαζρνινχληαλ ζηηο ππεξεζίεο, ζηεο πσιήζεηο θαη ζηελ
ππνζηήξημε.
 Σν ίδην έηνο νη Hartman, Storbeck & Byrnes, ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ
50 ππνθαηαζηήκαηα κίαο ζνπεδηθήο ηξάπεδαο θαη εθάξκνζαλ ηελ κέζνδν
D.E.A γηα ηελ αλάιπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπο. Οη εηζξνέο ήηαλ:
α. Ο αξηζκόο πξνζσπηθνύ
β. Ο αξηζκόο Η/Τ
γ. θαη ην εκβαδόλ ηνπ θάζε ππνθαηαζηήκαηνο ζε ηεηξαγσληθά κέηξα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη εθξνέο ήηαλ:
α. Ο όγθνο ησλ θαηαζέζεσλ
β. Ο όγθνο ησλ ρνξεγήζεσλ
γ. Ο όγθνο ησλ ππνζεθώλ
 Με

ην

ζέκα

ηεο

κέηξεζεο

ηεο

απνδνηηθφηεηαο

ησλ

ηξαπεδηθψλ

ππνθαηαζηεκάησλ αζρνιήζεθαλ θαη νη Bala & Cook (2003). Δθαξκφδνληαο
θαη απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε θαη επξέσο
ρξεζηκνπνηνχκελε

κεζνδνινγία

κέηξεζεο

ηεο

απνδνηηθφηεηαο

Data

Envelopment Analysis.
 Σέινο γηα λα νινθιεξσζεί ην ζέκα, κε κία πξαγκαηηθά αμηφινγε κειέηε, ηεο
νπνίαο κάιηζηα ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία πξνζεγγίδνπλ ζε κεγαιχηεξν
βαζκφ ηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ απηή ησλ Noulas, Claveli & Kiriakopoulos
(2008).

Ο

θχξηνο

ζθνπφο

ηεο

έξεπλαο

ήηαλ

λα

εμεηάζεη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα 58 ππνθαηαζηεκάησλ κίαο εθ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ
ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζηηο 6 κεγαιχηεξεο πφιεηο ηεο Διιάδαο γηα
ηα έηε 2000 θαη 2001.

Ζ κέηξεζε απηή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο

πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε κέζσ ηεο D.E.A. χκθσλα κε
αχηε ηε πξνζέγγηζε θαη φπσο αλαθέξεηαη θαη απφ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο
D.E.A (ην νπνίν ζε έλα βαζκφ ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζηε πνξεία ηεο
εξγαζίαο), έλα ππνθαηάζηεκα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ζε ζρέζε κε έλα άιιν
φηαλ:
εηζξνέο
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(α.) Παξάγεη ην ίδην επίπεδν εθξνψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ιηγφηεξεο
θαη

(β.) Παξάγεη πεξηζζφηεξεο εθξνέο κε ηε ρξήζε ησλ ίδησλ

εηζξνψλ. Σα αλσηέξσ, απνηεινχλ βαζηθή αξρή ε νπνία ηζρχεη γεληθφηεξα
ζηελ εθαξκνγή ηεο D.E.A, θαη φρη κφλν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε
αμηνιφγεζεο ππνθαηαζηεκάησλ.
Όιεο απηέο θαη αθφκα πεξηζζφηεξεο είλαη νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηελ
αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ. Καζφηη απνηειεί έλα ζέκα ην νπνίν
ζα εμειίζζεηαη δηαξθψο, θαη ζα πξνζειθχεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο εξεπλεηέο ζε
θάζε επνρή, ζε θάζε ρψξα θαη θάησ απφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, είηε νηθνλνκηθέο,
είηε θνηλσληθέο.

2. Μειέηεο κε θύξην ζέκα ηελ ‘Αμηνιόγεζε ηωλ Τξαπεδηθώλ
Ιδξπκάηωλ’
Καηά αληίζηνηρν ηξφπν κε ηα πξνεγνχκελα, ν αξηζκφο εθείλσλ ησλ εξεπλψλ
πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξαπεδψλ είλαη εμίζνπ κεγάινο.

Καη

εηδηθφηεξα ζηε ζεκεξηλή επνρή φπνπ ηα επίπεδα ηνπ αληαγσληζκνχ ζθαξθαιψλνπλ
νινέλα θαη πην ςειά. Σέηνηνπ είδνπο κειέηεο αλεμαξηήησο ρψξαο θαη αλεμαξηήησο
ζπλζεθψλ, είλαη ηδηαίηεξα δειεαζηηθέο. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ
πνπ πξνζθέξνπλ πξνο φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, θαη θπξίσο πξνο ηηο ίδηεο ηηο
ηξάπεδεο νη νπνίεο απνηεινχλ θαη ηα δεδνκέλα απηψλ ησλ εξεπλψλ, ηηο νπνίεο θπζηθά
ελδηαθέξεη λα γλσξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε αιιά θαη ηε ζέζε πνπ
βξίζθνληαη ζε ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο αληαγσληζηηθέο ηνπο.
Παξαθάησ δελ θαίλεηαη κία απιή αλαθνξά θάπνησλ πξνγελέζηεξσλ
κειεηψλ φπσο πξνεγνπκέλσο, αιιά κία πξνζεθηηθφηεξε αλάιπζε ζηα βαζηθφηεξα
ζεκεία άιισλ κειεηψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ θάπνηα θνηλά ζηνηρεία κε ηελ
παξνχζα εξγαζία. Παξάιιεια, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκβάιινπλ κε ην δηθφ
ηνπο ηξφπν ζηελ εμέιημε αιιά θαη ζηελ πεξαηηέξσ δηεμαγσγή ηεο.
 B. Casu & P. Moulineux (2003)
ε απηή ηελ έξεπλα ηνπο, νη Casu & Moulineux, επηθεληξψζεθαλ ζηελ
εμέηαζε ηεο κεηαβνιήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο
5 κεγάισλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο
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αγνξάο. Αιιά, θαη ζην θαηά πφζν ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο επεξέαζε
αξλεηηθά, ή ζεηηθά ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θάζε κίαο αληίζηνηρα. Ζ επηινγή
ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο άληιεζαλ ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ έγηλε
θπξίσο κε βάζε ην θξηηήξην πνπ ζρεηηδφηαλ κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο
θαηάζηαζε κέζα ζηε Δπξσπατθή Έλσζε. πλεπψο, επηιέρζεθαλ ε Γαιιία, ε
Γεξκαλία, ε Ηηαιία, ε Ηζπαλία θαη Αγγιία.

Πέληε ρψξεο εθ ησλ νπνίσλ

ιήθζεθε έλα ζπλνιηθφ δείγκα 530 ηξαπεδψλ.

Ζ ζπιινγή απηψλ ησλ

δεδνκέλσλ γηα ηελ θάζε ρψξα, θαζψο θαη άιισλ ζηνηρείσλ ηεο θάζε ηξάπεδαο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, έγηλε κε ηε βνήζεηα ηεο δηεζλνχο βάζεο δεδνκέλσλ
ηνπ Bankscope, ηα νπνία θάιπςαλ ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ην 1993 έσο θαη ην
1997.

Γηα

ηελ

κέηξεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

επέιεμαλ

λα

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ D.E.A. θαη ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εθξνψλ θαη
εηζξνψλ ηνπ κνληέινπ θαίλεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζην ζχλνιφ ηνπο απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη κία
κηθξή αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο. Καηά θχξην ιφγν νη εθηηκήζεηο απηήο ηεο
κεζφδνπ θαηέιεμαλ ζε ρακειά επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηα νπνία
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θαη κπνξνχλ λα βειηησζνχλ ζε θάπνην ζεκαληηθφ
βαζκφ, ρσξίο φκσο λα πάςεη λα ηα επεξεάδεη ν παξάγνληαο «ρψξα» θαη νη
δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα εκθαλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, θαη νη νπνίεο, φπσο
δηαπηζηψλεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ζηαδηαθά γίλνληαη νινέλα θαη
κεγαιχηεξεο.
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 A. Lozano-Vivas, J. T. Pastor & J. M. Pastor (2002)
Καη ζε απηή ηε κειέηε γίλεηαη κία αμηφινγε θαη ελδηαθέξνπζα έξεπλα ε νπνία
δηεμάρζεθε απφ ηνπο Ana Lozano-Vivas, Jesus T. Pastor & Jose M. Pastor θαη
αζρνιείηαη κε ηηο δηαθνξέο ηεο (ιεηηνπξγηθήο) απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε έλα
δείγκα εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ 10 Δπξσπατθψλ ρσξψλ.

ε πξψην ζηάδην,

πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε κίαο εθ ησλ ρσξψλ
πνπ εκπεξηέρνληαη ζην αξρηθφ δείγκα ρξεζηκνπνηψληαο ηελ D.E.A. Ο θχξηνο
ζθνπφο

φκσο

ησλ εξεπλεηψλ δελ ήηαλ

απνηειεζκαηηθφηεηαο

ησλ

ηξαπεδηθψλ

κία απιή ζχγθξηζε

ζπζηεκάησλ

απηψλ

ησλ

ηεο
10

επξσπατθψλ ρσξψλ αιιά κία ηαπηφρξνλε εζηίαζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο ηνπο
ζπλζήθεο, θαη κία εμέηαζε ηνπ θαηά πφζν απηφο ν παξάγνληαο είλαη ηθαλφο λα
επεξεάζεη ηα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο.

Γη απηφ ην ιφγν,

εθαξκφδεηαη κία ιίγν δηαθνξνπνηεκέλε πξνζέγγηζε κέζσ ηεο D.E.A., ζηελ
νπνία ιακβάλνληαη ππφςε εθηφο ησλ ηξαπεδηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ βαζηθνχ
κνληέινπ θαη νη πξναλαθεξζέληεο πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο.

Σν πην

ζεκαληηθφ φκσο είλαη ην φηη απφ ηελ ζχγθξηζε απηψλ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ,
απνδεηθλχεηαη εληέιεη ε έληνλε επηξξνή ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, ησλ
πεξηβαιινληηθψλ

παξαγφλησλ,

πάλσ

ζηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ελφο

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. πλεπψο, δχν αληηθείκελα ηα νπνία θαίλνληαη ηφζν
άζρεηα θαη ηφζν δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο, είλαη πξαγκαηηθά κνλαδηθφ θαη
αμηνζεκείσην ην πψο αιιειεπηδξνχλ ην έλα ζηε ξνή ηνπ άιινπ.
ρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε απηή ηε κειέηε
αθνξνχζαλ ρξνλνινγηθά ην έηνο 1993, θαη ζπγθεθξηκέλα πξνεξρφηαλ απφ 10
ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε πεγή ζπιινγήο
ηνπο ε νπνία ήηαλ ε παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνχκελε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
Bankscope. πλνιηθά ην δείγκα απαξηηδφηαλ απφ 612 εκπνξηθέο ηξάπεδεο νη
νπνίεο αλήθαλ ζε 10 επξσπατθέο ρψξεο.

Οη 24 ήηαλ απφ ην Βέιγην, νη 29

απφ ηελ Γαλία, νη 150 απφ ηε Γαιιία, 203 απφ ηελ Γεξκαλία, 26 απφ ηελ
γεηηνληθή Ηηαιία, 68 απφ ην Λνπμεκβνχξγν, νη 22 απφ ηελ Οιιαλδία, 17 απφ
ηελ Πνξηνγαιία, 28 ηζπαληθέο θαη 45 Βξεηαληθέο.

Σν πην ζεκαληηθφ ηκήκα

ηεο έξεπλαο απηήο, φπσο θαη ζε θάζε έξεπλα ηέηνηνπ είδνπο, είλαη ν
θαζνξηζκφο ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ κνληέινπ (inputs & outputs).
ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε νη ίδηνη νη εξεπλεηέο επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ ηελ
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πξνζέγγηζε ησλ Berger & Humphrey (1997), γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ outputs,
θαζψο ζεσξείηαη απφ ηνπο ίδηνπο σο ε θαηαιιειφηεξε γηα ηελ πξνζαξκνγή
ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο.

Απφ απηή ηε κειέηε , νη εξεπλεηέο επηρείξεζαλ λα βξνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ
ηηο νκνηφηεηεο αιιά θαη ηηο δηαθνξέο ζηελ απφδνζε ησλ ηξαπεδψλ ησλ 10
εμεηαδφκελσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. πκπιεξσκαηηθά, ε εθαξκνγή ηεο κε
παξακεηξηθήο κεζφδνπ D.E.A., ηνλίδεη ηελ ζπνπδαηφηεηα θαη ην πφζν
ζεκαληηθέο είλαη νη πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο ζηελ εμήγεζε θαη ηε
θαηαλφεζε ησλ δηαθνξψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
αλάκεζα ζηηο ρψξεο.
 Pasiouras, Sifodaskalakis & Zopounidis (2007)
Απηή ε έξεπλα απνηειεί κία ηδηαίηεξα ρξήζηκε κειέηε, θαζφηη απνηειεί ηε
βάζε

ησλ

εξεπλεηψλ

ζρεηηθά

ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ.

κε

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

ησλ

πγθεθξηκέλα ε έξεπλα ησλ Pasiouras,

Sifodaskalakis & Zopounidis, απνηειεί ηελ πξψηε θνξά θαη ηελ πξψηε
κειέηε ε νπνία εμέηαζε θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο. Απηφ ην απνδίδνπλ, σο επί ην
πιείζηνλ, ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ νη πξνγελέζηεξνη φζνλ αθνξά
ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηηο ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο ηα νπνία δελ
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ήηαλ δηαζέζηκα ζηηο επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελεο βάζεηο δεδνκέλσλ. Σν
δείγκα πνπ αμηνπνηήζεθε, πεξηειάκβαλε δεδνκέλα απφ 16 ζπλεηαηξηζηηθέο
ηξάπεδεο, γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000 κε 2004 θαη εμεηάζηεθε ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κε ηελ κέζνδν D.E.A. Οη εηζξνέο θαη νη εθξνέο
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζαλ είζνδνη θαη έμνδνη ηνπ κνληέινπ αληίζηνηρα,
παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα:

πλεπψο κε ηηο παξαπάλσ εηζξνέο θαη εθξνέο, θαη κε ηε ρξήζε ηεο D.E.A. νη
ζπλνιηθέο επηδφζεηο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ, θπκαίλνληαλ
αλάκεζα ζηε ηηκή ηνπ 0.802 γηα ην έηνο 2004 θαη 0.836 γηα ην έηνο 2002.
Πέξα φκσο απφ απηά ηα λνχκεξα θαη ηηο αξηζκεηηθέο κεηξήζεηο,
δηαπηζηψζεθε

φηη

ζαθψο

θαη

κπνξεί

λα

ππάξμεη

βειηίσζε

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά έλα πνζνζηφ γχξσ ζην 17.7%. ε

απηή

ηεο
ηελ

έξεπλα, παξάιιεια κε φια ηα πξνεγνχκελα, γηα ηελ εμαγσγή ησλ
απνηειεζκάησλ θαη ην ζέκα κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, έιαβαλ
ππφςε επηπιένλ, θαη ηελ επηξξνή πνπ πξνθχπηεη φπσο είλαη ινγηθφ, απφ ηα
ίδηα ηα ππνθαηαζηήκαηα θαζψο θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ ATM.
Σειεηψλνληαο αμίδεη λα ηνληζηεί θαη ην γεληθφ ζπκπέξαζκα απηήο ηεο
έξεπλαο. Σν νπνίν αλαθέξεη, φηη νη Διιεληθέο πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο
παξά ην κηθξφ ηνπο κέγεζνο έλαληη ησλ ήδε αλεπηπγκέλσλ εκπνξηθψλ
ηξαπεδψλ, θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηακφξθσζε
ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο.
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 F. Pasiouras (2006)
O Pasiouras ζηε κειέηε ηνπ εθαξκφδεη ηελ κεζνδνινγία ηεο D.E.A. γηα λα
κεηξήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ γηα
ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2000 έσο θαη 2004. Δπηπξφζζεηα, πξαγκαηνπνηεί θαη
ζχγθξηζε ηεο παξαδνζηαθήο θαη πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνζέγγηζεο
ηεο δηακεζνιάβεζεο (Intermediation Approach) κε ηελ

πην πξφζθαηα

πξνηεηλφκελε πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο (Profit Approach).

Δπηπιένλ

ζπγθξίλεη εθείλεο ηηο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ, πεξηνξίδνληαο ηε δξάζε
ηνπο κφλν ζε εγρψξηεο αζρνιίεο, κε εθείλεο πνπ έρνπλ επεθηείλεη ηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη πην έμσ. Δθ ησλ απνηειεζκάησλ, γηα ηελ εθηίκεζε
ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, δηαθαίλεηαη φηη απηέο πνπ έρνπλ
επεθηείλεη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο είλαη πην απνηειεζκαηηθέο έλαληη ησλ
ππνινίπσλ, νη νπνίεο παξέκεηλαλ λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε εζληθφ επίπεδν.
Δθηφο απφ απηφ φκσο, είλαη θαη άιινη εθείλνη νη παξάγνληεο νη νπνίνη
ζπλέβαιιαλ επεξεάδνληαο ζεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, φπσο γηα
παξάδεηγκα ε πςειή θεθαιαηνπνίεζε, ε δαλεηαθή δξαζηεξηφηεηα αθφκα θαη
ν αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ.

Δδψ ε έξεπλα ηνπ Pasioura

αλαθέξεηαη ζε έλα δείγκα εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ηεο Διιάδαο, γηα ηε ρξνληθή
πεξίνδν 2000 έσο 2004, ησλ νπνίσλ ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα
ζην Bankscope, ελψ ηα ηξαπεδηθά δεδνκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ν αξηζκφο
ησλ εξγαδνκέλσλ, ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ
(Hellenic Bank Association). Σα ελαιιαθηηθά κνληέια ηα νπνία πξoηάζεθαλ
γηα ρξήζε είλαη πέληε. Απφ απηά ηα πέληε ηα ηέζζεξα πξψηα εθαξκφδνπλ
ηελ θιαζηθή πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach).
Καζέλα απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί δηαθνξεηηθέο εηζξνέο θαη εθξνέο. ε
αληηδηαζηνιή κε ηα πξνεγνχκελα ην πέκπην θαη ηειεπηαίν κνληέιν,
ρξεζηκνπνηεί ηε πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο (profit approach) θαη πην
ζπγθεθξηκέλα ηελ profit approach ζχκθσλα κε ηελ ζεψξεζε πεξί
θαζνξηζκνχ εηζξνψλ θαη εθξνψλ ηνπ κνληέινπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ έξεπλα
ησλ Drake et al. (2006), ε νπνία αλαθέξεη
revenue components(=έζνδα) outputs ελψ,
cost components(= έμνδα) inputs.
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Αλαιπηηθά ηα πέληε κνληέια παξνπζηάδνληαη ζην παξαθάησ πίλαθα, φπσο ηα
ζπγθέληξσζε ν ίδηνο ν Pasiouras ζηε κειέηε ηνπ.

Intermediation approach

Profit oriented
approach

Model 1
Inputs

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Fixed

Fixed

Fixed

Fixed

Employee

Assets

Assets

Assets

Assets

expenses

Customer

Customer

Customer

Customer

Other Non interest

deposits &

deposits &

deposits &

deposits &

expenses

short term

short term

short term

short term

funding

funding

funding

funding

Number of

Number of

Number of

Number of

employees

employees

employees

employees

Loan loss

Loan loss

Loan loss

provisions

provisions

provisions

Loans

Loans

Net interest

Outputs
Loans

Loans

income
Other

Other

Other

Other

Net commission

earning

earning

earning

earning

income

assets

assets

assets

assets

Off-

Off-

Other operating

balance

balance

income

items

items

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο κειέηεο ηνπ, ζηε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ
δηαπηζηψλεηαη φηη ην έλα θαη κνλαδηθφ κνληέιν πνπ ρξεζηκνπνηεί κε profit
approach

(5ν

κνληέιν),

παξέρεη

ηα

ρακειφηεξα

πνζνζηά

απνηειεζκαηηθφηεηαο έλαληη φισλ ησλ ππνινίπσλ ηα νπνία εθηηκήζεθαλ κε
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ηελ πξνζέγγηζε δηακεζνιάβεζεο. Γηαθνξέο ηδηαίηεξα κηθξέο, πνπ εληνχηνηο
φκσο ππήξραλ.
 Becalli, Casu & Girandone (2006)
Ζ εμεηαδφκελε κειέηε, πξφθεηηαη γηα κία ηδηαίηεξα αμηφινγε έξεπλα ζην
ρψξν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ηεο Δπξψπεο φζνλ αθνξά ηα επίπεδα
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ.

Υαξαθηεξηζηηθά φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ

εηζαγσγή ηεο κειέηεο, νη εξεπλεηέο απνδίδνπλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ
αιιαγψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηε ζηξνθή
ηνπ ελδηαθέξνληνο πξνο ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ, ζηηο
πξφζθαηεο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο νη νπνίεο ζηαδηαθά κέζα ζην ρξφλν
γίλνληαλ νινέλα θαη πην έληνλεο.

Με απνηέιεζκα ν αγψλαο γηα ηελ

επηβίσζε ζε απηφ ην πιήξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ λα είλαη ηδηαίηεξα
δχζθνινο. Δηδηθφηεξα εμεηάδεηαη ε ζρέζε αλάκεζα ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ
θαη ην θαηά πφζν κπνξεί απηφ λα επεξεάζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα,
ρξεζηκνπνηψληαο παξακεηξηθέο αιιά θαη κε παξακεηξηθέο κεζφδνπο.
Σα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη αλαθέξνπλ φηη, ε κεηαβνιή
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπλεπάγεηαη, ή κάιινλ αληαλαθιά, ηηο κεηαβνιέο
ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Απηφ κε ηελ ζεηξά ηνπ ηείλεη λα νδεγήζεη ηηο
κεηνρέο, ησλ ηξαπεδψλ πνπ δηαζέηνπλ ρξήκαηα γηα ηελ βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, λα μεπεξάζνπλ ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ
κεηνρψλ

ησλ

αλαπνηειεζκαηηθψλ

ηξαπεδψλ.

Σα

δεδνκέλα

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνξνχζαλ ηηο ηξάπεδεο πέληε ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Γαιιία, ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία, ηελ
Ηζπαλία θαη ηελ Αγγιία.

Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε

αθνξνχζαλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 01/01/2000 έσο 01/06/2001, θαη ε ζπιινγή
ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην DataStream, ελψ γηα ηελ εχξεζε θάπνησλ
επηπιένλ ζηνηρεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Bankscope. Καηά ηελ εθαξκνγή
ηεο κε παξακεηξηθήο κεζφδνπ D.E.A. γηα ηελ εθηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ
ρξεζηκνπνηήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation
approach) κε ηε ρξήζε ησλ παξαθάησ εηζξνψλ θαη εθξνψλ αληίζηνηρα σο
εηζφδνπο θαη εμφδνπο ηνπ κνληέινπ:
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 Pasiouras, Liadaki & Zopounidis (2008)
Απηή ε κειέηε απνηειεί ηελ πξψηε εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, ζρεηηθά
κε ην πσο ζπλδέεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ κε
ηελ επίδνζε ησλ ηηκψλ ησλ κεηνρψλ ηνπο.

Σν πξψην βήκα είλαη ν

ππνινγηζκφο ηεο εηήζηαο απφδνζεο κεηνρψλ γηα ηα έηε 2000 έσο θαη 2005,
θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηα ίδηα απηά έηε ππνινγίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
ησλ ηξαπεδψλ κε ηελ ρξήζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο D.E.A. Ωο βάζε, γηα ηελ
πνξεία θαη ηελ εμέιημή ηεο έξεπλαο, νη ζπγγξαθείο ιακβάλνπλ ηελ έξεπλα
ησλ Becalli, Casu & Girandone (2006), γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο
πξνεγνπκέλσο.

Σν δείγκα πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ απνηειείηαη απφ δέθα

ηξάπεδεο, ησλ νπνίσλ βαζηθή ηνπο πξνυπφζεζε ήηαλ λα αλήθνπλ ζην
ρξεκαηηζηήξην. Σα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ αθνξνχζαλ δεδνκέλα απφ ην
2000 έσο θαη ην 2005 ηα νπνία ζπιιέρζεθαλ απφ ηε δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ
Bankscope, ηεο εηαηξείαο Bureau Van Dijk. χκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο
D.E.A., εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ παξαηεξήζεσλ, ησλ DMUs
(Decision Making Units), ζην δείγκα, νπνχ ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε
αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο είλαη κνλάρα 10,
ρξεζηκνπνηείηαη κηθξφο αξηζκφο εηζφδσλ θαη εμφδσλ, δειαδή κφλν δχν
inputs θαη έλα output. πλεπψο, ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ profit
approach πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαζψο θαη ηα outputs θαη ηα inputs πνπ
νξίζηεθαλ.

32

Δμίζνπ αμηφινγεο φκσο είλαη θαη νη έξεπλεο πνιιψλ άιισλ εξεπλεηψλ.
Όπσο απηέο ησλ G.E. Halkos & D. Salamouris (2004), ε νπνία εμεηάδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ κε ηε ρξήζε ηεο D.E.A αιιά θαη
θάπνησλ επηπιένλ πξνηεηλφκελσλ νηθνλνκηθψλ δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηε
ρξνληθή πεξίνδν 1997 κε 1999. Καζψο θαη ε έξεπλα ηνπ A. Resti (1997) ν νπνίνο
εμεηάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 270 ηξαπεδψλ ηνπ Ηηαιηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1988 έσο 1992, δηακέζνπ παξακεηξηθψλ αιιά
θαη κε παξακεηξηθψλ κεζφδσλ.

2.3 Πεξίιεςε
Όπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλαζθφπεζε φισλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ εξεπλψλ,
ην πξψην δεηνχκελν ζηελ εθηίκεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
ηδξπκάησλ αιιά θαη ησλ ππνθαηαζηεκάησλ, είλαη ν δηαρσξηζκφο απνδνηηθψλ θαη κε
απνδνηηθψλ κνλάδσλ, ή πην ζσζηά ε επηκέξνπο θαηάηαμε ηνπο, κε γλψκνλα ηα
θξηηήξηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ επηιέγνληαη θάζε θνξά απφ ηνπο εξεπλεηέο. Πξάγκα ην
νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηελ ζσζηή εθαξκνγή παξακεηξηθψλ ή κε παξακεηξηθψλ
κεζφδσλ, θαζψο θαη ηελ ζσζηή επηινγή, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ππάξρνπλ δηαζέζηκα, ησλ θαηάιιεισλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
κνληέινπ ζηηο ηξάπεδεο θάπνηνπ θιάδνπ ή ζηα ππνθαηαζηήκαηα ζπγθεθξηκέλεο
ηξάπεδαο.
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Έλα κεηνλέθηεκα ην νπνίν ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα εληνπίζεη ζε ηέηνηνπ
είδνπο κειέηεο είλαη ην γεγνλφο ηεο έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά, κε ηελ
ηερλνινγία ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ε θάζε ηξάπεδα αιιά θαη ζρεηηθά θαη κε άιια
αληίζηνηρα ζηνηρεία. Δληνχηνηο φκσο απηφ εθκεδελίδεηαη θαζφηη ρξεζηκνπνηνχληαη
δεδνκέλα φπσο θφζηε, θέξδε θαη άιια ινγηζηηθά κεηξήζηκα ζηνηρεία, ηα νπνία
απνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ βέιηηζηε πεξίπησζε απφ ην
δείγκα πνπ είλαη δηαζέζηκν.
Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλήζσο ιακβάλνληαη απφ ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο,
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο ίδηεο ηηο ηξάπεδεο. Δθφζνλ απνηεινχλ θαη ηνπο
άκεζα ελδηαθεξφκελνπο, θαζφηη ζα βνεζήζεη λα ιάβνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαη θπζηθά
ηηο ζσζηέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ ράξαμε λέσλ πνιηηηθψλ νη νπνίεο ζα νδεγήζνπλ
ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, ή θαιχηεξα ζηελ ηδαληθφηεξε
θαηάζηαζε γηα απηέο ηηο ίδηεο. Δπίζεο νη ίδηεο νη κειέηεο απνηεινχλ ηελ βάζε ζηελ
νπνία ζα ζηεξηρηνχλ νη κεηαγελέζηεξνη γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ λέεο έξεπλεο
ζηεξηδφκελνη

ζηα

θξηηήξηα

θαη

ζηα

βήκαηα

ησλ

πξνεγνχκελσλ

ηνπο,

πξαγκαηνπνηψληαο θάπνηνη απφ απηνχο θαη έλα λέν βήκα ην νπνίν ζηε κεηέπεηηα
πνξεία ζα πξνζηεζεί ζην ζχλνιν.
Απηφ γίλεηαη θαη ζηε παξνχζα κειέηε, ίζσο φρη αθξηβψο ε πξαγκαηνπνίεζε
ελφο λένπ βήκαηνο, αιιά ζίγνπξα ε επηινγή ηεο θαηαιιειφηεξεο έξεπλαο σο βάζεο
γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επηζπκεηψλ αιιά θαη ζσζηψλ απνηειεζκάησλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3

‘Πεξί κεζνδνινγίαο’
3.1 Δηζαγσγηθά ζηνηρεία

ηε παξνχζα εξγαζία γηα ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
δηαζέζηκνπ δείγκαηνο ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ε κε παξακεηξηθή κέζνδνο ηεο Πεξηβάιινπζαο Αλάιπζεο
Γεδνκέλσλ (Data Envelopment Analysis).
Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα εθαξκνζζεί ζσζηά θαη λα θαηαλνεζνχλ φια ηα
βήκαηα θαη φια ηα ζηάδηα ηεο, θαζψο θαη φιεο νη κεηαβιεηέο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
κνληέινπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη απαξαίηεηε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο,
ηνλίδνληαο ηα βαζηθά θπξίσο ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ θάλνπλ λα
δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο. Δπίζεο θξίλεηαη αλαγθαίν λα εμεγεζεί ν ιφγνο
πξνηίκεζεο ηεο έλαληη ησλ ππνινίπσλ παξακεηξηθψλ θαη κε παξακεηξηθψλ κνληέισλ
θαη κεζνδνινγηψλ. Πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ην καζεκαηηθφ θνκκάηη
ηεο θαη φρη κφλν, παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα Α, θαζψο θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαη
πεξηγξαθηθά ζηηο έξεπλεο ησλ Coelli et al. (1999), Cooper et al. (2000), θαη
Thanassoulis (2001).

“
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3.2 Η ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο κεζόδνπ

Ζ επξέσο δηαδεδνκέλε θαη ρξεζηκνπνηνχκελε κέζνδνο Data Envelopment
Analysis, απνηειεί έλα καζεκαηηθφ πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν ην νπνίν αξρηθά
πξνηάζεθε απφ ηνπο Charnes et al. (1978), θαη ήηαλ γλσζηφ σο κνληέιν “CCR”.
Ζ

κέζνδνο

DEA,

ζρεδηάζηεθε

γηα

ηελ

εθηίκεζε

ηεο

ζρεηηθήο

απνδνηηθφηεηαο θάπνησλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε έλα ζχλνιν φκνησλ κνλάδσλ, πνπ
έρνπλ πνιιαπιέο εηζφδνπο θαη εμφδνπο.
ηελ DEA νη κνλάδεο πνπ κεηαηξέπνπλ ηηο εηζφδνπο (inputs), ζε εμφδνπο
(outputs) αλαθέξνληαη σο DMUs (Decision Making Units). Ζ έλλνηα απηή είλαη πνιχ
γεληθή θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ
νξγαληζκψλ. Σέηνηνπ είδνπο νξγαληζκνί κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα είλαη ηα ζρνιεία,
ηα λνζνθνκεία, νη ηξάπεδεο, νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, νη εηαηξείεο, βηνκεραληθέο
κνλάδεο θηι.
Πξνρσξψληαο πεξεηαίξσ ηελ αλάιπζε ησλ DMUs, θαη εζηηάδνληαο ηελ
πξνζνρή ζηελ ηηκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζα απνδνζεί ζε κία ζπγθεθξηκέλε
Decision Making Unit, δειαδή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν DMU, πξέπεη λα εηπσζεί φηη, δελ
είλαη δπλαηφλ απηή ε ηηκή λα ζεσξείηαη δεδνκέλε θαη ζηαζεξή ζε θάζε πεξίπησζε,
αιιά αληηζέησο θαζνξίδεηαη πάληα αλάινγα θαη κε ηηο ππφινηπεο, ππάξρνπζεο DMUs
ηνπ δείγκαηνο. Απηφ είλαη θαη έλα απφ ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ θάλνπλ ηελ κέζνδν
DEA λα μερσξίδεη σο κε παξακεηξηθή κέζνδνο απφ ηηο παξακεηξηθέο κεζφδνπο, νη
νπνίεο απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο ζπλαξηεζηαθέο κνξθέο θαζψο θαη άιια ζηνηρεία
Casu & Molyneux (2003).
Κάζε DMU μερσξηζηά, δίλεη έλα αξηζκεηηθφ «ζθνξ» πνπ εθθξάδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, ην νπνίν θπκαίλεηαη απφ 0 έσο 1. πγθεθξηκέλα φηαλ ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο DMU πάξεη ηελ ηηκή 1, απηφ ππνδειψλεη φηη ην
εμεηαδφκελν DMU είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθφ, θαη απηφ πάληα ζε ζρέζε κε ηα
ππφινηπα DMUs ηνπ δείγκαηνο. Απηή ε ηφζν ζεκαληηθή ηδηαηηεξφηεηα πξέπεη λα
ηνληζηεί θαη λα θαηαλνεζεί πιήξσο, γηαηί ζε πεξίπησζε αιιαγήο ησλ δηαζέζηκσλ
DMUs, ηφηε θαη ηα «ζθνξ» απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο DEA, ζα είλαη δηαθνξεηηθά.
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3.3

Βαζηθνί

Παξάγνληεο

θαη

Πξνζεγγίζεηο

γηα

ηελ

Δθαξκνγή ηεο D.E.A.

Ωο επί ην πιείζησλ ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνγελέζηεξεο κειέηεο ζηηο νπνίεο
εθαξκφδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο DEA, κπνξεί θάπνηνο λα παξαηεξήζεη νξηζκέλνπο
παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη απαξαίηεην λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηνπο εξεπλεηέο γηα ηε
ζσζηή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, αιιά παξάιιεια θαη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ησλ απνηειεζκάησλ. Σέινο ν ζσζηφο πξνζδηνξηζκφο απηψλ ησλ παξαγφλησλ, ζα
ζπληειέζεη

θαη

ζηελ

θαιχηεξε

θαηαλφεζε

ηεο

δηαθνξνπνίεζεο

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ ηελ παξακηθξή κεηαβνιή ηνπο.
πγθεθξηκέλα ε εθαξκνγή ηεο DEA, πξνυπνζέηεη ηελ επηινγή κίαο εθ ησλ
δχν βαζηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο, ηηο νπνίεο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ν εξεπλεηήο. Απηέο
είλαη:
1. Profit Approach (= Πξνζέγγηζε κε βάζε ην Κέξδνο)
θαη
2. Intermediation Approach (= Πξνζέγγηζε Γηακεζνιάβεζεο)
Καη ε πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο αιιά θαη απηή ηεο δηακέζνιάβεζεο
ζπλαληψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο.
Ζ Intermediation approach εθαξκφζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνπο Sealy &
Lindley (1977), εθ ηφηε είλαη πνιχ νη εξεπλεηέο αιιά θαη πνιιέο νη κειέηεο πνπ
αλαθέξζεθαλ ζε απηήλ, ηελ εμέηαζαλ αιιά θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο επέθηεηλαλ
ηελ ήδε ππάξρνπζα ζεσξία ηεο. Αλάκεζα ζε απηνχο ήηαλ θαη νη Berger & Humphrey
(1997), κία δεθαεηία αξγφηεξα θαη θάηη παξαπάλσ κέρξη θαη ζήκεξα, απνηειεί
αθφκα, ηελ θιαζηθή, παξαδνζηαθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηηκνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη
πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, έλαληη θάπνηαο άιιεο εθ ησλ ηξηψλ.
ηε πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο ινηπφλ, σο εθξνέο, ινγαξηάδνληαη ελ
γέλεη, δάλεηα, θαζψο θαη ηα θεξδνθφξα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ (=other earning assets),
ελψ σο εηζξνέο, ηα έμνδα.
Κάπνηα ρξφληα αξγφηεξα κεηά ηνπο Berger & Humphrey, πεξί ην 2006 νη
Drake et al. βαζηδφκελνη ελ κέξε θαη ζε θάπνηα πξνεγνχκελε αλαθνξά ησλ Berger &
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Mester (2003), πξφηεηλαλ ηελ ρξήζε κίαο πξνζέγγηζεο ε νπνία μέθεπγε απφ ηα
πιαίζηα ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Απηή ήηαλ θαη ε Profit Approach, ε νπνία νξίδεη σο
εθξνέο(=outputs), ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα, ελψ σο εηζξνέο(=inputs), ηα έμνδα ηφθσλ
θαη ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα.
πλεπψο ινηπφλ ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη αλαθέξεηαη ζην φηη
κε ηελ επηινγή ηεο ρξήζεο, profit ή intermediation approach ζηε κειέηε, ζρεδφλ
απηφκαηα θαζνξίδεηε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ ηνπ
κνληέινπ.
Κάζε κία απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα νξηζηεί επηπιένλ σο, input
oriented ή output oriented.
χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εθ ησλ πιένλ πξφζθαησλ εξεπλψλ, ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηεο DEA, πξνθχπηεη δηακέζνπ input
oriented model. H πην ραξαθηεξηζηηθή εμ‟ απηψλ είλαη ησλ Coelli et al. (1999), νη
νπνίνη κάιηζηα, ήηαλ θαη νη πξψηνη πνπ έθαλαλ ιφγσ γηα απηφ ηνλ δηαρσξηζκφ. ηε
κειέηε ηνπο ινηπφλ απηή αλαθέξνπλ, φηη κία εθαξκνγή ηεο DEA θαηά input oriented
εθθξάδεη ην θαηά πφζν κπνξνχλ νη εηζξνέο λα κεησζνχλ, ρσξίο φκσο λα κεηαβιεζνχλ
νη εθξνέο (Minimize input). Έηζη αληίζηνηρα θαη κία εθαξκνγή, θαηά output oriented
εθθξάδεη ην θαηά πφζν κπνξεί λα απμεζεί ην πξντφλ ή κε άιια ιφγηα νη εθξνέο, ρσξίο
εληνχηνηο λα κεηαβιεζνχλ νη ρξεζηκνπνηνχκελεο εηζξνέο (Maximize output).
H DEA εθηφο απφ φια ηα πξνεγνχκελα, απνηειεί κία κέζνδν ε νπνία κπνξεί
λα εθηειεζηεί είηε ππνζέηνληαο ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, Constant Returns to
Scale (CRS), είηε κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, Variable Returns to Scale (VRS).
Οη Charnes et al. (1978), ζηελ πξψηε ηνπο έξεπλα πνπ παξνπζίαζαλ ηε
κεζνδνινγία ηεο DEA, πξφηεηλαλ έλα κνληέιν θαηά input oriented, θαζψο θαη ππφ
ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, (CRS).

To output απηνχ ηνπ κνληέινπ ήηαλ έλα

αξηζκεηηθφ «ζθνξ», γηα θάζε κία απφ ηηο DMU αληίζηνηρα, ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ
ζπλνιηθή ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, Overall Technical Efficiency (OTE).
ηνλ αληίπνδα, νη Banker et al. (1984), πξφηεηλαλ ηελ ρξήζε κνληέινπ ππφ
κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο (VRS), σο επηθξαηέζηεξε, δηφηη απνζπλζέηεη ην OTΔ,
Overall Technical Efficiency, ή γηα λα είκαζηε πην μεθάζαξνη δηαρσξίδεη ηελ
πλνιηθή Σερληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα, ζε έλα πξντφλ δχν ζπζηαηηθψλ:

1. Pure

Technical

Απνηειεζκαηηθόηεηα
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Efficiency

(PTE)

=

Καζαξή

Σερληθή

θαζώο θαη
2. Scale Efficiency (SE) = Aπνηειεζκαηηθόηεηα θιίκαθαο
ήκεξα νη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο, ζηηο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κε ηελ
εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ ηεο DEA, ρξεζηκνπνηνχλ ηε κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο,
(VRS).

Καη απηφ εμαηηίαο ηνπ φηη, ε ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, (CRS), είλαη

θαηάιιειε φηαλ φιεο νη επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ππφ Optimal Scale, δειαδή ππφ
βειηηζηνπνηεκέλε θιίκαθα. Δθηφο απηνχ φκσο θαη ζηε πξάμε φηαλ εθαξκφδεηαη ην
κνληέιν ηεο DEA, φηαλ δειαδή ην ηξέμεη θάπνηνο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή, ζα
δηαπηζηψζεη φηη κε ηελ επηινγή κεηαβιεηήο απφδνζεο θιίκαθαο, (VRS), ζηα
απνηειέζκαηα πνπ εμάγνληαη εκπεξηέρεηε θαη ε ππνπεξίπησζε ηεο ζηαζεξήο
απφδνζεο θιίκαθαο, ελψ ην αληίζεην δελ πθίζηαηαη.
Ο Avrikan (1999) αλαθέξεη φηη κε ηελ ρξήζε ηεο VRS, θάζε κνλάδα DMU,
ζπγθξίλεηαη κφλν κε αληίζηνηρνπ κεγέζνπο DMU. Ωο εθ ηνχηνπ θαηαιήγεη ζην φηη ε
VRS, είλαη πην „βνιηθή‟, πην ρξήζηκε γηα κεγάια δείγκαηα. Οη Soteriou & Zenios
(1999) αλάθεξαλ ζηελ έξεπλά ηνπο φηη ε ρξήζε ηεο VRS, απαηηεί πεξηζζφηεξε
πξνζνρή. Tέινο νη Canhoto & Dermine (2003), θαζψο θαη νη Das & Ghosh (2006),
αξγφηεξα πξφηεηλαλ ηα απνηειέζκαηα ζπκπεξηειάκβαλαλ θαη ηηο δχν πεξηπηψζεηο,
θαη ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, CRS, αιιά θαη κε κεηαβιεηή, VRS.
Δπί ηεο νπζίαο φκσο είλαη ε Σερληθή Απνηειεζκαηηθφηεηα, απηή πνπ
κεηξάηαη κε ηελ ρξήζε ησλ VRS θαη CRS. πγθεθξηκέλα κε ηαζεξή απφδνζε
θιίκαθαο, βξίζθνπκε CRS(TE), δειαδή αλ φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο
απμεζνχλ θαηά έλα κέγεζνο ι, ηφηε θαη ην πξντφλ ζα απμεζεί θαηά ην ίδην ι. Καηά
ηνλ ίδην ηξφπν κε Μεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, βξίζθνπκε VRS(TE), ην νπνίν
δειψλεη φηη εθφζνλ φινη νη παξαγσγηθνί ζπληειεζηέο απμεζνχλ θαηά ι, ηφηε ην
πξντφλ ζα απμεζεί πεξηζζφηεξν (ή ζηελ αληίζηνηρε πεξίπησζε ζα κεησζεί) απφ ην ι.
Γηα λα απνθεπρζνχλ φκσο θαη ηπρφλ αζάθεηεο, φζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ θαη
ηελ έλλνηα ηεο Σερληθήο Απνηειεζκαηηθφηεηαο, (Technical Efficiency), αμίδεη λα
αλαθεξζεί φηη κε ηελ ρξήζε απηνχ ηνπ φξνπ, ελλνείηαη φηη κία επηρείξεζε, θαη
ζπγθεθξηκέλα ε πξνο εμέηαζε επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί φινπο ηνπο πφξνπο ηεο θαηά
ηνλ πιένλ απνδνηηθφ ηξφπν θαη παξάγεη ην κέγηζην πξντφλ, κε ηελ δεδνκέλε
ηερλνινγία αιιά θαη κε ηηο δεδνκέλεο εηζξνέο. Ζ επηρείξεζε ζπλεπψο παξάγεη πάλσ
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ζην φξην παξαγσγηθφηεηαο (καο δείρλεη ην κέγηζην πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζε θάζε
δεδνκέλν επίπεδν εηζξνψλ).

Καη ηέινο, πάλσ ζηελ θακπχιε παξαγσγηθψλ

δπλαηνηήησλ ε επηρείξεζε ιέγεηαη φηη είλαη technical efficient.
Οινθιεξψλνληαο απηφ ην ζέκα, αμίδεη λα εηπσζεί φηη, έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο DEA, ην νπνίν ζρεηίδεηαη θαη κε ηε παξνχζα
εξγαζία, είλαη ην φηη ζαλ κεζνδνινγία εθαξκφδεηαη θαιχηεξα θαη πην ζσζηά κε κηθξά
δείγκαηα. Όπσο ηφληζαλ νη Maudos et al. (2002b), “Απφ φιεο ηηο ηερληθέο πνπ
κεηξάλε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, απηή πνπ απαηηεί ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ
παξαηεξήζεσλ είλαη ε κε παξακεηξηθή κέζνδνο DEA‟, θαζφζνλ βέβαηα νη
παξακεηξηθέο ηερληθέο, απαηηνχλ έλα κεγάιν αξηζκφ παξακέηξσλ ν νπνίνο
δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε χπαξμεο θαη ελφο κεγάινπ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ.

3.4 H Πξαθηηθή Λεηηνπξγία ηεο DEA
Δθ ηεο αλσηέξνπ παξαγξάθνπ, κπνξεί εχθνια θάπνηνο λα θαηαιήμεη ζην
ζπκπέξαζκα, βάζεη ηνπ νπνίνπ κία νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο DEA, πεξηιακβάλεη
ηα εμήο παξαθάησ ζηάδηα: (α.) ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εηζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ
κνληέινπ πνπ εκθαλίδνληαη αλάινγα κε ηα DMUs πνπ αμηνινγνχληαη, (β.) ηελ
εχξεζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ησλ ηηκψλ απηψλ ησλ εηζφδσλ θαη εμφδσλ, (γ.) ηε
ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ, (δ.) ηελ επίιπζε ηνπ κνληέινπ θαη ηέινο (ε.) ηελ πνιχ
βαζηθή, εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ.
Σα δχν πξψηα ζηάδηα είλαη θαη απηά πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν
βαζκφ δπζθνιίαο.

Σν ζηάδην ηεο επίιπζεο ηνπ κνληέινπ γίλεηαη κε ηε ρξήζε

πξνγξάκκαηνο ζηνλ ππνινγηζηή, ελψ ην ζηάδην ηεο εξκελείαο ησλ απνηειεζκάησλ
φπσο είλαη θαη θπζηθφ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή.
Οη είζνδνη θαη νη έμνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ DEA, απνηεινχλ θαη ηε
βάζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ DMUs, γη‟ απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεην λα
πξνζδηνξίδνληαη κε κεγάιε πξνζνρή.
ην ζηάδην ηεο επίιπζεο ηνπ κνληέινπ ηεο DEA, φπσο πξναλαθέξζεθε,
απαηηείηαη ε ρξήζε Ζιεθηξνληθνχ Τπνινγηζηή.

Ζ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ

DMUs, γίλεηαη ζπλήζσο κε θαηάιιειν πξφγξακκα, ην νπνίν πεξηέρεη θαη θάπνην
θψδηθα γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηελ επίιπζε ηνπ γξακκηθνχ κνληέινπ. Σν
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πξφγξακκα απηφ είλαη ηέηνην ψζηε ν ρξήζηεο ην κφλν πνπ έρεη λα θάλεη είλαη λα
νξίζεη ηηο εηζφδνπο (inputs) θαη ηηο εμφδνπο (outputs) γηα θάζε κία DMU, θαζψο θαη
λα πξνζδηνξίζεη ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία, κεηαμχ άιισλ, γηα ηελ επηινγή ρξήζεο
κνληέινπ VRS ή CRS, input ή output oriented θηι.
Σέινο ε εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζεκείν, θαζψο
θαη ε εξκελεία απηψλ ην ηειεπηαίν θαη πην θξίζηκν. Ζ θαηάηαμε ησλ κνλάδσλ
ινηπφλ ζχκθσλα κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπο, απνηειεί κία αξρηθή βάζε. Δπηπιένλ ε
DEA παξέρεη θαη άιιεο επηπιένλ πιεξνθνξίεο, φπσο είλαη ηα επηηξεπηά επίπεδα
αλάπηπμεο ηα νπνία πξέπεη λα θηάζεη κία κεηαβιεηή απφθαζεο (DMU), έηζη ψζηε λα
βειηηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ή φπσο ζα εηπσζεί θαη παξαθάησ, ε
πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα decreasing returns to scale (drs) ή increasing returns to
scale (irs). πγθεθξηκέλα ηα DMUs ηα νπνία ζα ραξαθηεξηζηνχλ βάζεη ηνπ κνληέινπ
σο drs, δειψλνπλ φηη νη εμεηαδφκελεο κνλάδεο, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε νη
ηξάπεδεο, έρνπλ ππεξβεί ην optimum size, ην βέιηηζην κέγεζνο, πνπ ηηο θάλεη
απνηειεζκαηηθέο, πξάγκα ην νπνίν ηνπο δεκηνπξγεί πξφβιεκα θαη ζπληειεί ζηε
κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο. Σν αθξηβψο αλάπνδν ηζρχεη γηα ην irs, ην
νπνίν δειψλεη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα γηα βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε
αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηξάπεδαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
…“Σα Γεδνκέλα, ε Δθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο θαη
ηα Απνηειέζκαηα ηεο”…

4.1 Δηζαγσγή
ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αξρηθά ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη
έπεηηα ε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχκθσλα πάληα κε ηελ κεζνδνινγία ε νπνία παξαηέζεθε
ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.
πγθεθξηκέλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία πην εθηελήο αλαθνξά ζηα δεδνκέλα
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη ζηε πεγή ζπιινγήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα εθφζνλ
έρεη πξνεγεζεί ζην Κεθάιαην 3 ε πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ ζεκείσλ ηεο
κεζνδνινγίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα αλαθεξζνχλ εδψ κνλάρα ηπρφλ
πξνζεγγίζεηο, παξαηεξήζεηο θαη ππνζέζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ θαη ίζσο απαηηνχλ θάπνην
βαζκφ πξνζνρήο, ζηελ δηαδηθαζία εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ, θαζψο θαη ζηελ
κεηέπεηηα αλάιπζή ηνπο.
Σέινο εθείλν ην θνκκάηη ζην νπνίν ζα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε, είλαη απηφ
ηεο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Σν νπνίν φπσο είλαη ινγηθφ, ζα παξνπζηάδεη θαη
ην πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ζην ζχλνιν ηεο έξεπλαο, φρη κφλν γηα ηα ζηνηρεία ηα
νπνία ζα πεξηέρεη αιιά θαη εμαηηίαο ηνπ φηη ζα επηρεηξήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κία
φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ δηάθνξεο νπηηθέο
γσλίεο, γηα ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ αιιά θαη πξσηίζησο ζσζηψλ, πιεξνθνξηψλ.
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4.2 Γεδνκέλα θαη Μεζνδνινγία

4.2.1 Η επηινγή ηνπ δείγκαηνο

Σν δείγκα απηήο ηεο κειέηεο φπσο δηαηππψζεθε θαη απφ ηελ αξρή ζηελ
εηζαγσγή, πξηλ γίλεη αλαθνξά ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν, ζπλίζηαηαη ζην πιήζνο
14 εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ νη νπνίεο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ.
ην ζχλνιν απηψλ ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, νη 12 απφ απηέο είλαη
θαζαξά ειιεληθέο ηξάπεδεο, ελψ νη ππφινηπεο δχν ελαπνκέλνπζεο είλαη ηξάπεδεο νη
νπνίεο έρνπλ ζαλ έδξα ηνπο ηελ γεηηνληθή Κχπξν. Οη ελ ιφγσ ηξάπεδεο, εδψ θαη
αξθεηά ρξφληα έρνπλ μεθηλήζεη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζηελ Διιάδα, έρνληαο
ζεκεηψζεη κία αμηφινγε πνξεία θαη πξφνδν, ελψ παξάιιεια κέρξη ζηηγκήο δηαζέηνπλ
έλα ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν δίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ, ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ θαη κε
ηα πςειά επίπεδα δξαζηεξηνηήησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ηηο θάλεη εμίζνπ
αληαγσληζηηθέο κε ηηο αληίζηνηρεο Διιεληθέο.
Αλαθέξνληαο ηηο θαη νλνκαζηηθά, είλαη νη εμήο παξαθάησ, Δζληθή Σξάπεδα
ηεο Διιάδνο, Δκπνξηθή Σξάπεδα, Alpha Σξάπεδα, Γεληθή Σξάπεδα, Σξάπεδα Αηηηθήο
(Attica), Σξάπεδα Πεηξαηψο, Eurobank, Protonbank, Αγξνηηθή Σξάπεδα (Α.Σ.Δ.),
ΑΠΗ Σξάπεδα, Marfin Δγλαληία, Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην, Marfin Popular θαη
ηέινο ε Σξάπεδα Κχπξνπ.
Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ παξαπάλσ
δείγκαηνο ησλ 14 ηξαπεδψλ, ζπγθεληξψζεθαλ απφ ηελ δηεζλή βάζε δεδνκέλσλ
Bankscope, ηεο εηαηξείαο Bureau Van Dijk. Ζ επηινγή ησλ επηζπκεηψλ ηξαπεδψλ
θαζψο θαη ησλ θαηάιιεισλ εθείλσλ δεδνκέλσλ ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ ζηελ
εξγαζία γηα ηελ κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ιακβάλνληαο
ππφςε ην έλα αιιά βαζηθφ θξηηήξην ηεο επηινγή απνθιεηζηηθά θαη κφλν εθείλσλ ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ
Αζελψλ.
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Δίλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί φηη ε ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ πξνο κειέηε
νξγαληζκψλ, ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ζε φιεο ηηο
κειέηεο απηνχ ηνπ είδνπο ζπλίζηαηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ επηινγή ησλ
θαηάιιεισλ εθξνψλ θαη εηζξνψλ.
Με άιια ιφγηα, ν θαζνξηζκφο ηνπο, πνπ κάιηζηα ζεσξείηαη αλ φρη ην
δπζθνιφηεξν ηφηε ζίγνπξα έλα απφ ηα δχζθνια θνκκάηηα απηψλ ησλ εξεπλψλ, εθηφο
ηνπ φηη πξνζαλαηνιίδεη ηελ φιε πνξεία ηεο κειέηεο, ζπλεπάγεηαη παξάιιεια θαη ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ απαηηνχκελσλ δεδνκέλσλ γηα κία ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ
απνηειεζκάησλ.

πλεπψο εχθνια παξαηεξεί θαλείο φηη ε ζρέζε απηή πνπ

αλαπηχζζεηαη αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ, θαη ζηα δεδνκέλα
ηεο έξεπλαο, είλαη δηακνξθσκέλε κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα αιιεινεπεξεάδνληαη
κεηαμχ ηνπο, δειαδή ην έλα λα θαζνξίδεη θαηά κία έλλνηα ην άιιν, κε θχξην ζηφρν
πάληα ηελ εμαγσγή ζσζηψλ θαη ινγηθψλ απνηειεζκάησλ.
Ο πξνζδηνξηζκφο ηψξα ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ, ζε κία κειέηε
απνηειεί θαηά θάπνην ηξφπν αληηθεηκεληθφ ζέκα.

Καζφηη δελ ππάξρεη θάπνηνο

γεληθφο νξηζκφο ή έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πάλσ ζην νπνίν λα ζηεξίδνληαη νη
κειεηεηέο γηα λα απνθαζίζνπλ πνηεο ζα είλαη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο πνπ ζα
θαζνξίζνπλ θαη πνηα ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδνληαη.

ε γεληθέο γξακκέο ηηο

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε επηινγή ηνπο θαζνξίδεηαη απφ πξνγελέζηεξεο κειέηεο.
πγθεθξηκέλα νη εξεπλεηέο ζηεξηδφκελνη θάζε θνξά ζην ζέκα ηεο κειέηεο ηνπο, ζηα
δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο θαη θπζηθά ζην ηειηθφ ζθνπφ ηνπο θαη ζην ηη
ζέινπλ λα εμεηάζνπλ επί ηεο νπζίαο κε απηή, ή ηη είλαη απηφ πνπ ζέινπλ λα
απνδείμνπλ, επηιέγνπλ θαη δαλείδνληαη ζηνηρεία απφ πξνεγνχκελνπο ηνπο, πνπ
αζρνιήζεθαλ κε ην ίδην ή κε παξφκνην ζέκα, θαη θάπνηεο θνξέο αλάινγα θαη κε ην
απνηέιεζκα ηνπο, επεθηείλνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε, θαη ελ ζπλερεία απνηεινχλ
θαη νη ίδηνη πεγή ηδεψλ θαη θπζηθά κία ζσζηή βάζε γηα ηνπο επφκελνπο.
Καηά αληηζηνηρία ινηπφλ κε φια απηά πνπ δηαηππψζεθαλ παξαπάλσ γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ, ιεηηνπξγεί θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ε
παξνχζα κειέηε, βαζηδφκελε ζηηο πξνζεγγίζεηο ησλ πξνγελέζηεξσλ. πγθεθξηκέλα
γίλεηαη ε επηινγή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πην θαηάιιειεο, βάζεη ηνπ ζέκαηνο πνπ
πξαγκαηεχεηαη, ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, ηνπο ζηφρνπο θαζψο θαη ηα
απνηειέζκαηά ηεο, θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη απηνχζηα ρσξίο
θακία παξεκβνιή, ελψ ζε θάπνηεο άιιεο πξνζαξκφδεηαη θαηαιιήισο αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο θαη ηηο ππάξρνπζεο απαηηήζεηο.
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ην 2ν Κεθάιαην ηεο παξνχζεο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο
αλαθνξέο ζηηο ελ ιφγσ πξνγελέζηεξεο κειέηεο, παξνπζηάδνληαο ζε θάπνηεο απφ απηέο
αλαιπηηθφηεξα ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθάξκνζαλ, ηα δεδνκέλα πνπ αμηνπνίεζαλ θαζψο
θαη θπζηθά ηηο εηζξνέο αιιά θαη ηηο εθξνέο πνπ θαζφξηζαλ. Καηά θχξην ιφγν, ε
αλαθνξά επηθεληξψζεθε ζε κειέηεο νη νπνίεο είραλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εμαγσγή
ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο ηελ κεζνδνινγία ηεο DEA. ε θάπνηεο απφ απηέο γηλφηαλ
ιφγνο γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach) ελψ
ζε θάπνηεο άιιεο γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ πξνζέγγηζε θέξδνπο (profit approach), θαζψο
επηπιένλ ζρεδφλ πάληα δηεπθξηληδφηαλ ε ρξήζε input ή θαη output oriented model.
Δλψ ηέινο νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο πνπ είραλ θαζνξηζηεί, ζε γεληθέο γξακκέο ήηαλ
δηαθνξεηηθέο.
Έηζη ινηπφλ ζπγθξίλνληαο ην εμεηαδφκελν δείγκα, θαζψο θαη ηα πξνο
κειέηε δεδνκέλα πνπ ήηαλ δηαζέζηκα, κε ηηο πξνγελέζηεξεο κειέηεο, έγηλε ε επηινγή
απηψλ ησλ κειεηψλ ησλ νπνίσλ νη ρξεζηκνπνηνχκελεο εηζξνέο θαη εθξνέο πνπ είραλ
θαζνξηζηεί απφ ηνπο εξεπλεηέο, πξνεξρφηαλ θαη αληηζηνηρνχζαλ ζε δεδνκέλα ηα
νπνία ππήξραλ θαη κπνξνχζαλ λα νξηζηνχλ. Ωο ζπλέπεηα ινηπφλ φισλ απηψλ ήηαλ
λα νξηζηνχλ σο βάζεηο γηα ηελ εμέιημε απηήο ηεο έξεπλαο, νη κειέηεο ησλ Becalli et
al. (2006) θαζψο θαη ησλ Pasiouras, Liadaki & Zopounidis, (2008) νη νπνίεο κάιηζηα
ζπλδένληαη θαη κεηαμχ ηνπο, εθφζνλ ε δεχηεξε γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο ρξεζηκνπνίεζε
θαηά θάπνην ηξφπν, ηελ πξνζέγγηζε ηεο πξψηεο. Έηζη ινηπφλ θαη ζηε παξνχζα
κειέηε θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ, γίλεηαη ρξήζε
ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ είραλ εθαξκνζηεί ζε απηέο ηηο δχν κειέηεο.
ηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη επηζπκεηφ λα εμεηαζηνχλ δηακέζνπ απηήο
ηεο έξεπλαο νη πξνζεγγίζεηο ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach) αιιά θαη
απηή ηνπ θέξδνπο (profit approach), θαη κάιηζηα θαη νη δχν πξνζεγγίζεηο ππφ ηελ
ππφζεζε input θαη output oriented. Καη θπζηθά λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο ζπγθξίζεηο
κεηαμχ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο θάζε κίαο γηα λα δηαηππσζνχλ ηπρφλ νκνηφηεηεο
αιιά θαη νη ππάξρνπζεο δηαθνξέο ηνπο. Δθ ησλ πξαγκάησλ ινηπφλ, απηφο ήηαλ θαη ν
ιφγνο ηεο αλσηέξσ επηινγήο ησλ δχν κειεηψλ, αθελφο απηή ησλ Becalli et al. (2006)
ε νπνία εθαξκφδεη, κε ηηο απαηηνχκελεο εηζξνέο θαη εθξνέο πνπ έρεη θαζνξίζεη, ηελ
πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach), θαη αθεηέξνπ ε κειέηε
ησλ Pasiouras, Liadaki & Zopounidis, (2008), ε νπνία ζηεξηδφκελε ζε
πξνγελέζηεξνπο αλάκεζα ζε απηνχο θαη ζηελ έξεπλα ησλ Becalli et al. (2006), θάλεη

45

ρξήζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θέξδνπο (profit approach), κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
απαηηνχκελσλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ.
Σέινο ν θαζνξηζκφο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κνληέινπ θαηά input oriented ή
θαηά output oriented, δελ εμαξηάηαη απφ θακία κεηαβιεηή θαη δελ απαηηεί θακία
ηδηαίηεξε κεηαβνιή, ζηα δεδνκέλα, ζηηο εθξνέο ή ζηηο εηζξνέο. Όια παξακέλνπλ σο
έρνπλ θαη φπσο έρνπλ θαζνξηζηεί, βάζεη ηεο πξνζέγγηζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ήδε.
Ζ επηινγή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ κνληέινπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ ίδηα ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο κε ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή. Γειαδή κε πην απιά
ιφγηα ην αλ ην κνληέιν ζα είλαη θαηά input ή θαηά output oriented θαζνξίδεηαη φηαλ
ζα ηξέμεη ην πξφγξακκα κέζσ κίαο δπαδηθήο κεηαβιεηήο. Ζ νπνία κάιηζηα θάζε
θνξά πνπ ηξέρεη ην πξφγξακκα είλαη ππνρξεσηηθφ λα θαζνξίδεηαη.
Βάζεη φισλ απηψλ ινηπφλ, είλαη μεθάζαξν φηη ζηε παξνχζα κειέηε γηα ηελ
εμαγσγή ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ
επηζπκεηψλ ζπγθξίζεσλ, θξίλεηαη αλαγθαία ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο DEA
ηέζζεξηο θνξέο, ή δηαθνξεηηθά ζε γιψζζα ππνινγηζηή, είλαη απαξαίηεην λα ηξέμεη ην
πξφγξακκα ηέζζεξηο θνξέο.
Αλαιπηηθά απηέο νη ηέζζεξηο θνξέο πνπ ζα ηξέμεη ην πξφγξακκα θαη ζα
εθαξκνζηεί ε DEA, αληηζηνηρνχλ ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο. Οη δχν πξψηεο ζα είλαη κε
ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach) ζηελ νπνία ηελ
πξψηε θνξά ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηελ επηινγή input oriented, πξνζαλαηνιηζκνχ,
ελψ ηελ δεχηεξε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ππφ output oriented πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ
κνληέινπ. Καηά αληίζηνηρν ηξφπν θαη νη επφκελεο δχν ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ππφ
ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο (profit approach) θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξψηε θνξά κε
ηελ επηινγή ηνπ input oriented πξνζαλαηνιηζκνχ θαη θαηά φκνην ηξφπν κε
πξνεγνπκέλσο ζηελ δεχηεξε κε ηελ επηινγή ηνπ output oriented πξνζαλαηνιηζκνχ.

Δηθόλα 4.1
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θαη

Δηθόλα 4.2

Σέζζεξηο θνξέο ινηπφλ ε εθαξκνγή ηεο DEA, γηα θάζε έλα έηνο απφ ην 2005
έσο θαη ην 2008.

4.2.2 H εθαξκνγή ηεο Μεζνδνινγίαο θαη ηα Απνηειέζκαηά
ηεο
ην ζεκείν απηφ, ζα ήηαλ πην ρξήζηκν λα γίλεη ν απαξαίηεηνο δηαρσξηζκφο
ηεο εθαξκνγήο ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ, θαη λα παξνπζηαζηνχλ αξρηθά ε
intermediation approach θαη ελ ζπλερεία ε profit approach, κε ηελ παξνπζίαζε ησλ
εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ θάζε κίαο μερσξηζηά.
Απηφο ν ηξφπνο, ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ δχν πξνζεγγίζεσλ, ζα ζπληειέζεη θαη
ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπο, αιιά θαη ζηελ απνθπγή, θαηά έλα ζεκαληηθφ βαζκφ,
νπνηνπδήπνηε είδνπο ζχγρπζεο αλακεηαμχ ηνπο.
Πξνηνχ φκσο γίλεη αλαθνξά ζε νηηδήπνηε άιιν, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη
ιφγνο γηα ηελ επηινγή ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ. χκθσλα ινηπφλ
κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο DEA, ν αξηζκφο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ γηα ηελ
ζσζηφηεξε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, πξέπεη λα απνηειεί πεξίπνπ, ην 1/3 ηνπ κεγέζνπο
ησλ ζπλνιηθψλ παξαηεξήζεσλ, δειαδή ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ ππαξρφλησλ DMUs.
ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζα πξέπεη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο λα απνηεινχλ ην 1/3
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ησλ 14 εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο. πλεπψο, γη απηφ ην ιφγν επηιέρζεθαλ
λα ρξεζηκνπνηεζνχλ δχν εθξνέο θαη κία κφλν εηζξνή ζηε πξνζέγγηζε ηεο
δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach), ελψ θαηά αληίζηνηρν ηξφπν, ζηελ
πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο (profit approach) ζα νξηζηεί ν ίδηνο αξηζκφο εηζξνψλ θαη
εθξνψλ, κε ηελ δηαθνξά φηη νη εθξνέο ζα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ ηνπο θαηά κία ελψ νη
εηζξνέο ζα απμεζνχλ, κε άιια ιφγηα, ζα ρξεζηκνπνηεζεί κηα εθξνή θαη δχν εηζξνέο.
πλεπψο, έρνπκε:

a. Intermediation Approach
(=πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο)
Καηά ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο, βαζηδφκελνη ζηε πξνγελέζηεξε
κειέηε ησλ Becalli et al. (2006), νξίδνληαη νη παξαθάησ εθξνέο (outputs) θαη εηζξνέο
(inputs):

Δηθόλα 4.3

Έρνληαο ινηπφλ σο γλσζηέο φιεο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ηεο Δηθφλαο 4.3,
βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ ην Bankscope, γηα ην ηξέρνλ δείγκα
ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, είλαη πνιχ απιφ λα ππνινγηζηνχλ νη 14 ηηκέο γηα ηηο
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ηξέρνπζεο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο, γηα θάζε έλα απφ απηά ηα 4 εμεηαδφκελα έηε
μερσξηζηά.
ην Παξάξηεκα Β, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη πίλαθεο απηνί κε φιεο ηηο
ηηκέο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ, γηα φια ηα έηε, απφ ην 2005 έσο θαη ην 2008, γηα
θάζε κία εθ ησλ 14 ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο. Δλψ ζην ζεκείν απηφ παξνπζηάδνληαη
ζπγθεληξσηηθά ζην Πίλαθα 4.1, φιεο νη κέζεο ηηκέο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηε
πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach), γηα ην ζχλνιν ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο πνπ νξίζηεθε, γηα θάζε έλα έηνο
μερσξηζηά.
ην πίλαθα απηφ γηα ιφγνπο ζπληνκίαο νξίζηεθαλ σο Output_1: Total
Loans, ελψ νξίζηεθε σο Output_2: Other Earning Assets, θαη ηέινο σο Input:
Personnel Expenses + Other Administrative Expense + Interest Expense.
Έηνο Output_1 Output_2

Input

2005 11.239.179
2006 14.671.472

6.350.243

806.450

6.817.643

1.068.250

2007 19.352.729
2008 24.410.978

7.139.029

1.643.536

7.002.879

2.080.157

Πίλαθαο 4.1
*Οη παξαπάλσ ηηκέο ηνπ πίλαθα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη κεηξεκέλεο ζε ρηιηάδεο επξψ (th. €)

πλεπψο εθφζνλ φιεο νη απαξαίηεηεο έλλνηεο έρνπλ εμεγεζεί θαη θαηαλνεζεί
ζε έλα ζεσξεηηθφ ηνπιάρηζηνλ βαζκφ θαη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θαη εθφζνλ
φιεο νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο, πνπ νξίζηεθαλ βάζεη ηνπ κνληέινπ θαη ηεο
πξνζέγγηζεο πνπ επηιέρζεθε, έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαζψο θαη έρνπλ ππνινγηζηεί γηα
φια ηα έηε θαη γηα νιφθιεξν ην δείγκα ησλ 14 κεηαβιεηψλ απφθαζεο κε ηνπο
ζπλνιηθνχο πίλαθεο ησλ επηζπκεηψλ ηηκψλ λα βξίζθνληαη ζην Παξάξηεκα Β, είλαη
φια έηνηκα γηα λα πξνβεί ε παξνχζα κειέηε ζην ζηάδην εθαξκνγήο ηεο DEA, γηα ηελ
εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. Δπί ηεο νπζίαο, λα ηξέμεη ην πξφγξακκα θαη ζπλεπψο
λα δνζνχλ φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο γηα λα εμαρζνχλ ηα απνηειέζκαηα.
Ζ δηαδηθαζία πνιχ ζπλνπηηθά έρεη σο εμήο. Αξρηθά πξέπεη λα νξηζηεί ην
αξρείν απφ ην νπνίν ην πξφγξακκα ζα δηαβάζεη ηα δεδνκέλα, ελψ επίζεο θξίλεηαη
απαξαίηεην λα δνζεί θαη ε επηζπκεηή νλνκαζία ζην λέν αξρείν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί
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θαη ζα πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα. Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα νξηζηεί θαη ν αξηζκφο ησλ
κεηαβιεηψλ απφθαζεο, ηα επνλνκαδφκελα DMUs, ν νπνίνο ζηε πξνθεηκέλε
πεξίπησζε πεξηιακβάλεη ηα 14 ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία ζηελ αξρή ηεο
εξγαζίαο θαζψο θαη ζηελ αξρή ηνπ ηξέρνληνο θεθαιαίνπ αλαθέξζεθαλ θαη
νλνκαζηηθά. Σέινο πξέπεη αθφκα λα νξηζηνχλ αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ εηζξνψλ θαη
ησλ εθξνψλ, (inputs & outputs), ε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, εάλ ζα είλαη ππφ
ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, CRS, ή ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, VRS, θαη
ηέινο λα θαζνξηζηεί εάλ ην κνληέιν ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαηά input ή θαηά
output (input or output oriented).
Αλαθνξηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
κνληέινπ ζηελ ηξέρνπζα εθαξκνγή ηεο DEA γηα

ηε παξνχζα εξγαζία, ζα

ρξεζηκνπνηεζεί ε κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, VRS, θαζφηη φπσο πξναλαθέξζεθε
ε ρξήζε απηήο ηεο επηινγήο ζηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ εκπεξηέρεη μερσξηζηά
θαη ηελ πεξίπησζε ζηαζεξήο απφδνζεο θιίκαθαο, CRS, ελψ ην αληίζηξνθν δελ
ηζρχεη.
Σέινο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ κνληέινπ, ν
ζθνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα εμεηάζεη θαη λα ζπγθξίλεη θαη ηηο δχν
πεξηπηψζεηο.

πλεπψο, δηαηεξψληαο ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα φια ηα ππφινηπα

δεδνκέλα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κεηαβάιινληαο κνλάρα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ, ην
πξφγξακκα ηεο DEA, ζα ηξέμεη δχν θνξέο θαη ζα εμάγεη απνηειέζκαηα κία γηα input
θαη κία γηα output oriented model.

a.1. Input Oriented Model
Έρνληαο ππνινγίζεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, θαη έρνληαο δηεπθξηλίζεη
θαη θαζνξίζεη φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ κνληέινπ, δελ κέλεη παξά κφλν ε ίδηα ε
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε εμαγσγή ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ.
Σξέρνληαο ην κνληέιν γηα θαζέλα απφ ηα εμεηαδφκελα έηε, εμάγεη ζε έλα
πίλαθα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, γηα ζηαζεξή
απφδνζε θιίκαθαο, (CRS) θαη θπζηθά γηα κεηαβιεηή (VRS) απφδνζε θιίκαθαο.
Σέινο ζηνλ ελ ιφγσ πίλαθα ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο,
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ε νπνία πξνθχπηεη απφ ην πειίθν ηεο ζηαζεξήο απφδνζεο πξνο ηελ κεηαβιεηή
απφδνζε CRS/VRS, (SE).
ην παξάξηεκα Γ, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φινη απηνί νη πίλαθεο γηα θάζε
έηνο αληίζηνηρα απφ ην 2005 έσο θαη ην 2008, αιιά θαη γηα ηελ θάζε DMU
μερσξηζηά, ζηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα αλαηξέμεη θαη λα κειεηήζεη ηα
απνηειέζκαηα πεξεηαίξσ θαη πην πξνζεθηηθά, αθνχ παξαηίζεληαη κε ηελ αθξηβή
κνξθή πνπ ηα απνδίδεη θαη ην κνληέιν ηεο DEA.
Έλα αθφκα επηπιένλ ζηνηρείν πνπ παξνπζηάδνπλ απηνί νη πίλαθεο είλαη νη
κέζεο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο, γηα θάζε
έηνο πνπ εθαξκφδεηαη ε DEA. Οη ελ ιφγσ ηηκέο παξνπζηάδνληαη ζηε ηειεπηαία
γξακκή ηνπ εθάζηνηε πίλαθα.

πγθεληξψλνληαο ηηο ινηπφλ, γηα ην θάζε έηνο,

πξνθχπηεη ν παξαθάησ πίλαθαο.

DEA Efficiency scores

Έηνο
2008
2007
2006
2005
Μέζε ηηκή

TECRS
0.757
0.792
0.666
0.743
0.739

TEVRS
0.946
0.928
0.847
0.832
0.888

SE
0.801
0.853
0.782
0.902
0.834

Δηήζηα κεηαβνιή ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο
TECRS
TEVRS
SE
-4.42%
1.94% -6.09%
2007-2008
10.92%
9.56% 9.08%
2006-2007
2005-2006 -10.36% 1.802% -13.3%

εκείσζε: TECRS:Σερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο; TEVRS: Σερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο; SE: Απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο
Πίλαθαο 4.2

ηνλ Πίλαθα 4.2, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ επηδφζεσλ ηνπ
δείγκαηνο ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηα έηε 2005,
2006, 2007 θαη 2008 αληίζηνηρα, ππφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο
(intermediation approach) θαη κε ην κνληέιν θαηά input oriented. Γηα ην θάζε έηνο
εκθαλίδνληαη ηξείο ζηήιεο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα,
ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, ε δεχηεξε ζηε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ
κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, ελψ ε ηξίηε ζην πειίθν απηψλ ησλ δχν, πνπ απνηειεί
ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο (Scale Efficiency).
Καηά αληίζηνηρν ηξφπν είλαη δηακνξθσκέλεο θαη νη ηηκέο ζην δεχηεξν ηκήκα
ηνπ Πίλαθα 4.2.

51

Με ηε δηαθνξά φηη ζε απηφ παξνπζηάδνληαη νη πνζνζηηαίεο

κεηαβνιέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αλά ηα έηε. Με πην απιά ιφγηα ππνινγίδεηαη ε
αχμεζε ή κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ην έλα έηνο ζην άιιν.
Παξαηεξψληαο ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ηηο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηηο νπνίεο απέδσζε ην κνληέιν ηεο DEA, θαίλεηαη φηη απφ κία γεληθή πξψηε καηηά,
αλεμάξηεηα ησλ ρξνλνινγηψλ, νη ηηκέο ηεο Σερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ
κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο,

TEVRS, ε νπνία θαη θαζνξίζηεθε εμαξρήο ζην

κνληέιν, είλαη κεγαιχηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ
ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, TECRS. Σν νπνίν δειψλεηαη θαη απφ ηελ κέζε ηηκή
φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ εηψλ, φπνπ ζηελ TECRS ην απνηέιεζκα είλαη 0.739 ελψ ζηελ
TEVRS δίλεη κέζε απνηειεζκαηηθφηεηα 0.888, δειαδή είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε θαηά
0.149 πεξηζζφηεξν έλαληη ηεο πξψηεο. Απηφ δειψλεηαη θαη απφ ην SE, ηελ θιίκαθα
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζηελ νπζία πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ηνπ TECRS/
TEVRS θαη ην απνηέιεζκα ηεο είλαη κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο, θαη γηα ηα ηέζζεξα
εμεηαδφκελα έηε αληίζηνηρα.
Πην

ζπγθεθξηκέλα

κειεηψληαο

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα

αλά

παξαηεξείηε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο απφδνζεο θιίκαθαο TE

έηνο,
VRS

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 14 ηξαπεδψλ ηνπ δείγκαηνο ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζεί
αχμνπζα πνξεία. Ξεθηλψληαο απφ ην 2005, θαη ηα 0.832 αλέξρεηαη ζην 0.847 γηα ην
έηνο 2006, δειαδή ζεκεηψλεη κία πνζνζηηαία αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1.802%. Καηά
αληίζηνηρν ηξφπν απφ ην 2006 έσο ην 2007 ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο,
ζρεδφλ αγγίδεη ηε ηάμε ηνπ 10%, γηα ηελ αθξίβεηα είλαη 9.56% θαη αλεβαίλεη ζην
0.928. Σέινο ην 2008 πνπ είλαη θαη ν ηειεπηαίνο ρξφλνο ηεο κέηξεζεο, θιείλεη κε
απνηειεζκαηηθφηεηα 0.946, δειαδή ε αχμεζε ήηαλ θαηά 1.94% αθξηβψο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά παξαηεξψληαο αλά ηα ρξφληα ηελ εμέιημε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο γηα ηελ πεξίπησζε ζηαζεξήο
απφδνζεο θιίκαθαο TECRS, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη δελ παξαηεξείηαη ε ίδηα αχμνπζα
πνξεία. εκεηψλεηαη κάιηζηα φηη ελψ ην 2005, μεθηλάεη κε κία απνηειεζκαηηθφηεηα
0.743, ην 2006, κέζα ζε έλα ρξφλν, έρεη κεησζεί ζε 0.666, δειαδή ε πνζνζηηαία
κεηαβνιή είλαη κείσζε, θαηά έλα πνζνζηφ 10.36% ή δηαθνξεηηθά είλαη κία αχμεζε
θαηά -10.36%.

Ζ δηαθνξά ηψξα παξνπζηάδεηαη ζην έηνο 2007, φπνπ ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ζεκεηψλεη κία αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% θαη ζπγθεθξηκέλα
10.92%, φπνπ αξηζκεηηθψο μεπεξλάεη θαη ηελ ήδε ππάξρνπζα ηηκή ηεο γηα ην 2005,
ζπγθεθξηκέλα γηα ην 2007 αληηζηνηρεί ε ηηκή 0.792. Πξνρσξψληαο θαη ζην ηειεπηαίν
έηνο, παξαηεξείηαη γηα ην 2008 κία κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
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εμεηαδφκελσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαηά 4.42%, δειαδή απφ ην 0.792, ε λέα ηηκή
αληηζηνηρεί ζε 0.757.
Αλαιπηηθφηεξα ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ, κε
φινπο ηνπο πίλαθεο, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο
δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach) γηα ηα έηε 2005, 2006, 2007 θαη 2008 γηα
input oriented model. Οη ελ ιφγσ πίλαθεο, εκπεξηέρνπλ ζηνηρεία θαη ηηκέο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο μερσξηζηά εθ ησλ 14 ηνπ
ζπλνιηθνχ δείγκαηνο.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηνπο πξναλαθεξζέληεο πίλαθεο ηνπ Παξαξηήκαηνο
Γ, νη νπνίνη πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ πξναλαθεξζείζεο πξνυπνζέζεηο, θαη αλαθέξνληαη
ζηηο ηξέρνπζεο πξνζεγγίζεηο, μερσξηζηή ζέζε αλάκεζα ζηηο εμεηαδφκελεο κνλάδεο,
θαηέρεη ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην (12), ην νπνίν βξηζθφηαλ ζηαζεξά ζηε πξψηε
ζέζε, ζην δηάζηεκα απηφ ησλ ηεζζάξσλ εηψλ, κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ λα
αγγίδεη ηε κέγηζηε ηηκή, πνπ είλαη ην 1. πλεπψο απφ φπνηα πιεπξά θαη αλ ην δεη
θάπνηνο, είηε ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο είηε ππφ κεηαβιεηή, ε ηηκή ηνπ ζην
πίλαθα ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα έηε είλαη 1, ην νπνίν δειψλεη ελ
γέλεη, φηη ην Σαρπδξνκηθφ ηακηεπηήξην, σο κία εθ ησλ 14 κεηαβιεηψλ απφθαζεο
(DMUs) ηνπ δείγκαηνο ιεηηνπξγεί πιήξσο απνηειεζκαηηθά. Γειαδή βάζεη θαη ηνπ
νξηζκνχ, αμηνπνηεί απνδνηηθά φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπ, ην νπνίν κε ηελ
ζεηξά ηνπ ζπληειεί ζην λα παξάγεη ην κέγηζην πξντφλ, ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε παξνρή
ππεξεζηψλ θαζψο θαη κε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ, ππφ ηε ρξήζε
ηεο δεδνκέλεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ησλ δεδνκέλσλ εηζξνψλ.

a.2. Output Oriented Model
Καηά αληίζηνηρν ηξφπν θαη ζηε πεξίπησζε ρξήζεο ηεο κεζνδνινγίαο DEA,
απηή ηε θνξά φκσο θαηά output oriented model, ηζρχνπλ αθξηβψο ηα ίδηα.

Σν

πξφγξακκα εθαξκφδεηαη δηαηεξψληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ
είραλ θαζνξηζηεί πξνεγνπκέλσο, ίδηεο. Ίδηεο εηζξνέο θαη εθξνέο, θαη σο πξνο ην
ζχλνιν ηνπο αιιά θαη σο πξνο ην είδνο ηνπο.

Καζψο θαη ε ηερληθή

απνηειεζκαηηθφηεηα παξακέλεη λα εμεηάδεηαη ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο,
(VRS).

Σν κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ κεηαβάιεηε είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ
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κνληέινπ, θαη αληί γηα input ηψξα εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ελφο output oriented
model. Γειαδή εμεηάδεηαη πνηα ζα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ ζα δψζεη ην
πξφγξακκα ζε απηή ηε πεξίπησζε, ζην δεδνκέλν δείγκα, γηα ηα ηέζζεξα απηά ρξφληα
πνπ εμεηάδνληαη.
Δθαξκφδνληαο ινηπφλ ην πξφγξακκα κε απηή ηελ κηθξή αιιαγή, εμάγεη ηα
απνηειέζκαηα θαηά αληίζηνηρν ηξφπν κε πξηλ, ζε πίλαθεο, γηα θάζε έηνο μερσξηζηά,
νη νπνίνη παξαηίζεληαη κε ηελ ζεηξά ηνπο ζην Παξάξηεκα Γ, εκπεξηέρνληαο
ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία θαη φιεο ηηο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηνπ δείγκαηνο.
πγθεληξψλνληαο ινηπφλ απφ απηά ηηο ζπλνιηθέο κέζεο ηηκέο, νη νπνίεο
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηειεπηαία ζηήιε ηνπ πίλαθα θάζε έηνπο, εμάγεηαη έλαο πίλαθαο
αληίζηνηρνο κε ηνλ Πίλαθα 4.2, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη εληειψο ‘πεξηιεπηηθά’ φια ηα
απνηειέζκαηα, ζηα νπνία θαηέιεμε ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ηελ
ζπλνιηθή πνξεία θαη εμέιημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δείγκαηνο αλά ηα έηε. Ο
ελ ιφγσ πίλαθαο ινηπφλ έρεη σο εμήο:

Έηνο
2008
2007
2006
2005
Μέζε ηηκή

DEA Efficiency scores
TECRS
0.757
0.792
0.666
0.743
0.739

TEVRS
0.943
0.937
0.871
0.844
0.899

SE
0.803
0.845
0.760
0.889
0.824

Δηήζηα κεηαβνιή ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο
TECRS
TEVRS
SE
-4.42% 0.64% -4.97%
2007-2008
10.92% 7.57% 11.18%
2006-2007
2005-2006 -10.36% 3.19% -14.51%

εκείσζε: TECRS:Σερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο; TEVRS: Σερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο; SE: Απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο
Πίλαθαο 4.3

ην Πίλαθα 4.3, παξνπζηάδνληαη νη κέζεο ηηκέο ησλ επηδφζεσλ ηνπ ζπλφινπ
ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο γηα ηα έηε 2005 έσο θαη 2008, αληίζηνηρα, κε κφλε δηαθνξά
ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κνληέινπ, θαη ηε ρξήζε output oriented model.
πγθεθξηκέλα, ζην πξψην ηκήκα ηνπ πίλαθα θαίλνληαη νη κέζεο ηηκέο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο φινπ ηνπ δείγκαηνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κεηαβιεηψλ
απφθαζεο, (DMUs), πνπ απνδίδεη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο DEA γηα θάζε
έηνο μερσξηζηά, ελψ ζην δεχηεξν ηκήκα παξνπζηάδεηαη ε εηήζηα κεηαβνιή ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία πξνθχπηεη επί ηεο νπζίαο απφ ηελ πνζνζηηαία δηαθνξά
ησλ ηηκψλ ηνπ πξψηνπ ηκήκαηνο αλάκεζα ζηα έηε.
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πλεπψο, εμεηάδνληαο πξψηα ηηο ηηκέο ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο TEVRS, ε νπνία έρεη θαζνξηζηεί θαη εμαξρήο πξηλ
ηελ

εθαξκνγή

ηνπ

κνληέινπ,

παξαηεξείηαη

κία

δηαξθή

αχμεζε

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα ρξφληα. Γειαδή μεθηλψληαο απφ ην 2005 κε ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα λα θπκαίλεηε ζην 0.844, αθνινπζείηαη κία αλνδηθή πνξεία έσο
θαη ην 2008, κε ηελ ηηκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην 0.943.
Αλαιπηηθφηεξα, απφ ην 2005 έσο θαη ην 2006 , ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπλφινπ ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο, απμήζεθε θαηά 3.19%, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ην
0.844, ε ηηκή αλέβεθε ζην 0.871. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη απφ ην 2006 έσο ην 2007,
ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη κάιηζηα θαηά έλα κεγαιχηεξν
πνζνζηφ απφ πξνεγνπκέλσο ην νπνίν είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 7.57%, κε ηελ ηηκή λα
θηάλεη ην 0.937. Ζ κέγηζηε ηηκή φκσο παξνπζηάδεηαη γηα ην έηνο 2008, φπνπ θηάλεη
ην 0.943, κε πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ 0.64% θαη κε ην ζχλνιν ηνπ
δείγκαηνο λα είλαη κνλάρα θαηά 0.057 αλαπνηειεζκαηηθφ.
Βιέπνληαο φκσο ηηο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηα απνηειέζκαηα θαη
ππφ TE

CRS

, ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, δελ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί ην ίδην κε ηελ

πεξίπησζε ηνπ TEVRS θαζφηη ε πνξεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κέζα ζηα ρξφληα
θάζε άιιν παξά αλνδηθή είλαη, κε ηηο ηηκέο λα θπκαίλνληαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα
απφ ηα πξνεγνχκελα.

Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ ζπλνιηθή κέζε ηηκή ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο φισλ ησλ εηψλ θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο ε νπνία γηα
ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο είλαη 0.739, ελψ γηα κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο είλαη
ζην 0.899, θαζψο επίζεο ε αλ ιφγσ δηαθνξά θαίλεηαη θαη απφ ην πειίθν απηψλ ησλ
δχν κεγεζψλ, ην νπνίν εθθξάδεηαη απφ ην SE, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο, ε
νπνία είλαη γηα φια ηα έηε κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο.
Σν έηνο 2005 ε ηηκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ 0.743, κεηψζεθε θαηά
έλα πνζνζηφ 10,36%, θηάλνληαο ην 2006 ην 0.666. Έσο ην 2007, ε πνξεία είρε
αληηζηξαθεί θαη ζθαξθάισζε ζην 0.792, κε κία αχμεζε 10.92%. Σέινο γηα ην 2008,
ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο κεηψζεθε γηα αθφκα κία θνξά,
θαηά έλα επηπρψο κηθξφηεξν πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 4.42%, κε ηελ ηηκή ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο λα δηακνξθψλεηαη ηειηθψο ζην 0.757.
Σέινο παξαηεξψληαο ηηο ζπλνιηθέο ηηκέο γηα φια ηα έηε θαη γηα θάζε έλα
ηξαπεδηθφ ίδξπκα μερσξηζηά, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζην Παξάξηεκα Γ, μερσξίδεη
θαη θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε αλάκεζα ζηα 14 θαη πάιη, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην.
Σν νπνίν γηα ηα ηέζζεξα απηά έηε είλαη ην κνλαδηθφ πνπ δηαηεξεί ηελ
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απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζηαζεξή θαη ίζε κε 1, είηε ππφ κεηαβιεηή, VRS, είηε ππφ
ζηαζεξή, CRS, απφδνζε θιίκαθαο.

πκπεξαζκαηηθά
Οινθιεξψλνληαο ινηπφλ ηελ εθαξκνγή, θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ηεο
πξνζέγγηζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο, intermediation approach, θαη γηα input oriented,
αιιά θαη γηα output oriented model, ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα ησλ πηλάθσλ ηνπ
Παξαξηήκαηνο Γ θαη θπξίσο ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πηλάθσλ νη νπνίνη
δεκηνπξγήζεθαλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κέζεο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε
έηνο, νδήγεζαλ ζε θάπνηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ ζχγθξηζε

απηψλ ησλ πηλάθσλ, ηνπ

Παξαξηήκαηνο Γ θαη ησλ 4.2 θαη 4.3, φπνπ φια ηα δεδνκέλα, νη ηηκέο ησλ
παξακέηξσλ θαζψο θαη νη πξνζεγγίζεηο δηαηεξνχληαη ίδηεο, εχθνια κπνξεί λα
δηαπηζηψζεη

θαλείο

απνηειεζκαηηθφηεηαο

φηη
ε

ε

δηαθνξά

νπνία

ηνπο,

πξνθχπηεη

φζνλ
απφ

αλαθνξά
ηελ

ηελ

ηηκή

δηαθνξνπνίεζε

ηεο
ζηνλ

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κνληέινπ, είλαη ειάρηζηα κηθξή.
Ωο εθ ηνχηνπ, παξαηεξψληαο ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο γηα input θαη output
oriented model μερσξηζηά, ην θνκκάηη εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζηε ηερλνινγηθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο είλαη θνηλφ ζε φινπο ηνπο
πίλαθεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ίδην έηνο, αλεμάξηεηα ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ έρεη
θαζνξηζηεί. Γηα παξάδεηγκα TECRS γηα ην έηνο 2007_input oriented είλαη αθξηβψο ην
ίδην κε 2007_output oriented.

Ζ δηαθνξά ησλ δχν επηκέξνπο κνληέισλ

παξνπζηάδεηαη ζην TEVRS, ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ κεηαβιεηή απφδνζε
θιίκαθαο, ε νπνία φκσο εληνχηνηο είλαη πνιχ κηθξή, ηεο ηάμεσο ησλ 0.002 έσο θαη
0.02, πεξίπνπ.
πλεπψο εθ ησλ πξαγκάησλ, θαη κάιηζηα εθ ησλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη
φηη ε ρξήζε input oriented model ή output oriented model δελ δηαθνξνπνηεί θαη πνιχ
ηα απνηειέζκαηα δηφηη επί ηεο νπζίαο δελ αιιάδεη θάηη ζηηο εηζξνέο ή ζηηο εθξνέο, ή
ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ αμηνινγνχληαη. Υξεζηκνπνηνχληαη αθξηβψο ηα ίδηα
πξάγκαηα.
Δλ πξνθεηκέλσ ζηνλ Πίλαθα 4.4, θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη κέζεο ηηκέο
ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα
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πνπ εμεηάζηεθε, ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο
θαζψο θαη ην πειίθν απηψλ ησλ δχν.
TECRS TEVRS
Μέζε Σηκή Input oriented
Output oriented

SE

0.739

0.888

0.834

0.739

0.899

0.824

Πίλαθαο 4.4

ηε πξαγκαηηθφηεηα, ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηινγήο θαηά input ή θαηά
output πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κνληέινπ, ην νπνίν είλαη θάηη πνπ ήδε έρεη αλαθεξζεί,
είλαη φηη ζηε πεξίπησζε επηινγήο input oriented, εθθξάδεηαη ην θαηά πφζν κπνξνχλ
νη εηζξνέο λα κεησζνχλ, ρσξίο φκσο λα κεηαβιεζνχλ νη εθξνέο. (minimization
inputs). Δλψ αληίζηνηρα ε επηινγή output oriented, εθθξάδεη ην πφζν κπνξνχλ λα
απμεζνχλ νη εθξνέο (ην πξντφλ), ρσξίο λα κεηαβιεζνχλ νη δεδνκέλεο εηζξνέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη.

b. Profit Approach
(=πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο)
Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θέξδνπο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ην
ίδην δείγκα ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηα ίδηα έηε, κε ηελ πξναλαθεξζείζα
πξνζέγγηζε, ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ έγθεηηαη ζηε ρξήζε κίαο
πξνγελέζηεξεο έξεπλαο ησλ Pasiouras, Liadaki & Zopounidis, (2008).
Γειαδή, βαζηδφκελνη ζε απηήλ ηελ έξεπλα ησλ Pasiouras, Liadaki &
Zopounidis, ε νπνία θάλεη ιφγν θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνζέγγηζε θέξδνπο, profit
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approach, θαζνξίδεηαη θαη ε επηινγή ησλ εθξνψλ θαη ησλ εηζξνψλ ηεο παξνχζαο
έξεπλαο. Οη νπνίεο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα.

Δηθόλα 4.4

Έρνληαο ινηπφλ σο δεδνκέλεο φιεο ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο, απφ ηα
ζηνηρεία ηεο δηεζλήο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ Bankscope, είλαη δπλαηφλ θπζηθά λα
ππνινγηζηνχλ φιεο νη επηζπκεηέο ηηκέο ησλ εθξνψλ αιιά θαη ησλ εηζξνψλ, γηα ην
θαζέλα εθ ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ μερσξηζηά, θαζψο θαη γηα φιε ηελ
εμεηαδφκελε ρξνληθή πεξίνδν αλαιπηηθά.
πλεπψο, ζην Παξάξηεκα Β κπνξεί θαλείο λα ζπλαληήζεη φινπο ηνπο
πίλαθεο νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ εηζξνψλ θαη ησλ
εθξνψλ ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ δείγκαηνο γηα θάζε έηνο.

Τπάξρνπλ

ινηπφλ ηέζζεξηο πίλαθεο. Έλαο γηα ηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ γηα ην έηνο
2005, έλαο γηα ην 2006, έλαο γηα ην 2007 θαη ηέινο γηα ην 2008.
Βάζεη φισλ απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ, πξνθχπηεη παξαθάησ ν Πίλαθαο
4.5, ζηνλ νπνίν θαίλνληαη φιεο νη κέζεο ηηκέο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 14
κεηαβιεηψλ απφθαζεο, γηα ην θάζε έηνο μερσξηζηά.

Δπηπξφζζεηα γηα ιφγνπο

ζπληνκίαο πεξηζζφηεξν, θαζψο θαη γηα λα είλαη πην μεθαζαξηζκέλα φια ηα ζηνηρεία,
νξίδεηαη κε Output: ε κνλαδηθή εθξνή, πνπ είλαη ην ζπλνιηθό εηζόδεκα, total
income. Δλψ κε Input_1, είλαη ηα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα, total operating
expenses, θαη ηέινο ην Input_2, αλαπαξηζηά ηα έμνδα από ηόθνπο, interest
expenses.
58

Έηνο

Output

Input_1

Input_2

2005

990.221

380.707

530.229

578.379

620.929

2006 1.317.993

2007 1.945.743 1.026.771

734.700

2008 2.393.814 1.406.671

924.771

Πίλαθαο 4.5

Έρνληαο ινηπφλ πξνζδηνξίζεη φιεο ηηο απαηηνχκελεο ηηκέο ησλ εηζξνψλ θαη
ησλ εθξνψλ γηα θάζε έηνο, θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ 14 ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ, κέλεη κνλάρα λα θαζνξηζηνχλ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία, φπσο θαη
πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο DEA, θαη ηελ εμαγσγή ησλ
ηειηθψλ απνηειεζκάησλ.
Οξίδνληαη ινηπφλ θάζε θνξά ε επηζπκεηή νλνκαζία ηνπ λένπ αξρείνπ πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν ζα πεξηέρεη ηηο ηειηθέο
ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.

Καζψο επίζεο, νξίδεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ

κεηαβιεηψλ απφθαζεο ν νπνίνο, είλαη ν ίδηνο κε ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηεο
δηακεζνιάβεζεο. Σα πξνο αμηνιφγεζε DMUs, ζπλεπψο ζα είλαη ηα 14 ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα ηα νπνία έρνπλ αλαθεξζεί επαλεηιεκκέλσο ζηε κέρξη ηψξα πνξεία απηήο
ηεο εξγαζίαο. Παξάιιεια κε φια απηά ζα θαζνξηζηεί θαη ν αξηζκφο ησλ εηζξνψλ θαη
ησλ εθξνψλ, νη νπνίεο θαη πάιη ζα είλαη ηξείο. Με ηελ δηαθνξά φηη ζηε ηξέρνπζα
πξνζέγγηζε, απνηεινχληαη απφ κία εθξνή θαη δχν εηζξνέο, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ
θαη ζηελ Δηθόλα 4.4. Σέινο ζα νξηζηεί ε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ε νπνία φπσο
είλαη θπζηθφ εμαηηίαο ησλ ιφγσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζα είλαη, ππφ κεηαβιεηή
απφδνζε θιίκαθαο, ππφ VRS δειαδή.
Ο κνλαδηθφο φξνο πνπ κεηαβάιιεηαη γηα λα εμεηαζηνχλ θαη φιεο νη
επηζπκεηέο πεξηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο πξνζέγγηζεο, είλαη απηφο πνπ θαζνξίδεη ηνλ
πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κνληέινπ, εάλ ζα είλαη ινηπφλ θαηά input ή θαηά output
νξηζκέλν.
Όπσο θαη ζηε πξνεγνχκελε πξνζέγγηζε εμεηάζηεθαλ θαη νη δχν
πεξηπηψζεηο, θαηά ηνλ ίδην ηξφπν ζα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο θαη ζηελ παξνχζα
πξνζέγγηζε, ρσξίο λα παξνπζηάδεηε κεηαμχ ηνπο θακία νπζηαζηηθή δηαθνξά παξά
59

κφλν ζην είδνο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Ωο εθ ηνχηνπ ινηπφλ
ην πξφγξακκα ζα εθαξκνζηεί, βάζεη θαη φισλ φζσλ νξίζηεθαλ παξαπάλσ, δχν
θνξέο. Σελ πξψηε ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν θαηά input oriented ελψ ηε δεχηεξε
θαηά output oriented.

b.1. Input Oriented Model
Πξνζαξκφδνληαο ην κνληέιν ηεο DEA, ζχκθσλα κε φια εθείλα πνπ
αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο θαη ηα νπνία είλαη απαξαίηεην λα θαζνξηζηνχλ πξηλ ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηιέγεηαη λα εμεηαζηεί πξσηίζησο ε επηινγή
εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ θαηά input oriented.
Έρνληαο πξνεγεζεί θαη ν ππνινγηζκφο φισο ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βάζεη ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ, γηα φιν ην εμεηαδφκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ κέλεη κφλν παξά ε ίδηα ε εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ θαη ε
εμαγσγή ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, ινηπφλ ηξέρνληαο
ην κνληέιν γηα θαζέλα απφ ηα εμεηαδφκελα έηε, εμάγεηαη ζε έλα πίλαθα ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ.
ην παξάξηεκα Γ, παξνπζηάδνληαη θαη γηα απηήλ ηελ πεξίπησζε ηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ θέξδνπο, αλαιπηηθά φινη απηνί νη πίλαθεο γηα θάζε έηνο αληίζηνηρα
απφ ην 2005 έσο θαη ην 2008, αιιά θαη γηα ηελ θάζε DMU μερσξηζηά. Με ηελ πξψηε
ζηήιε θαηά φκνην ηξφπν, λα αλαπαξηζηά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ζηαζεξή
απφδνζε θιίκαθαο, (CRS) ηελ δεχηεξε γηα κεηαβιεηή (VRS) απφδνζε θιίκαθαο, θαη
ηέινο ζηε ηξίηε ζηήιε λα αλαπαξηζηά ην πειίθν απηψλ ησλ δχν.
Λακβάλνληαο ππφςε ηηο ηειεπηαίεο ζεηξέο ηνπ θάζε πίλαθα, ζηηο νπνίεο είλαη
ππνινγηζκέλεο νη κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε πεξίπησζεο θαη ηνπ
θάζε έηνπο, δηακνξθψλεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο. Ο ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα
παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα κε κηα πην ζπγθεληξσηηθή κνξθή γηα ηελ θαιχηεξε θαη
απνδνηηθφηεξε πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηζπκεηψλ ζπγθξίζεσλ θαζψο θαη ηελ
παξαθνινχζεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ
κέζα ζηα ρξφληα.
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Έηνο
2008
2007
2006
2005
Μέζε ηηκή

DEA Efficiency scores
TECRS
0.859
0.880
0.839
0.792
0.842

TEVRS
0.937
0.949
0.902
0.889
0.919

SE
0.918
0.928
0.931
0.895
0.918

Δηήζηα κεηαβνιή ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο
TECRS TEVRS
SE
2007-2008 -2.38% -1.26% -1.07%
2006-2007 4.88% 5.21% -0.32%
2005-2006 5.93% 1.46% 4.02%

εκείσζε: TECRS:Σερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο; TEVRS: Σερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο; SE: Απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο
Πίλαθαο 4.6

Ο Πίλαθα 4.6, ν νπνίνο δηακνξθψζεθε εθ ησλ ζηνηρείσλ ησλ πηλάθσλ πνπ
εθθξάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο DEA, ζηε πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ
θέξδνπο (profit approach), ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα ζπλαληήζεη ζην
Παξάξηεκα Γ, πεξηιακβάλεη ηηο κέζεο ηηκέο ησλ επηδφζεσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
γηα ην ζχλνιν ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο ησλ DMUs, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην
2005 έσο θαη ην 2008.
Παξαθνινπζψληαο απηήλ ηε πνξεία ησλ ηηκψλ θαζψο θαη ηελ πνζνζηηαία
κεηαβνιή ηνπο απφ έηνο ζε έηνο, ζρεκαηίδεηαη κηα πην νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ
πνξεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κέζα ζην εμεηαδφκελν
ρξνληθφ δηάζηεκα θαη απφ πιεπξάο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ κεηαβιεηή
απφδνζε θιίκαθαο αιιά θαη ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο.
πλεπψο, βάζεη απηνχ ηνπ πίλαθα, παξαηεξείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ζην
θνκκάηη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, TEVRS, κία
αλνδηθή πνξεία απφ ην 2005 έσο θαη ην 2007, ε νπνία φκσο δελ δηαηεξείηαη έσο θαη
ην 2008.

Αλαιπηηθφηεξα βάζεη θαη ησλ ηηκψλ, ην 2005 ε ζπλνιηθή

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο ησλ 14 ηξαπεδψλ θπκαηλφηαλ ζην 0.889, ην
ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ήηαλ δειαδή θαηά 0.111 αλαπνηειεζκαηηθφ. Μέζα ζε έλα ρξφλν
ζεκείσζε κηα κηθξή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 1.46%, θαη έθηαζε ην 0.902. Καηά
αληίζηνηρν ηξφπν ην 2007 ε απνηειεζκαηηθφηεηα απμήζεθε ζην 0.949, κε ηελ
πνζνζηηαία κεηαβνιή λα ππνινγίδεηαη ζην 5.21%. Απηή ήηαλ θαη ε κέγηζηε ηηκή,
θαζφηη ην 2008 ε απνηειεζκαηηθφηεηα κεηψζεθε ζην 0.937, ην νπνίν απνηεινχζε
θπζηθά κία κηθξή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 1.26%, ε νπνία φκσο
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εληνχηνηο δελ έπαπε λα είλαη κηα κείσζε ζηελ ζπλνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ
ζπζηήκαηνο.
Καηά ηνλ ίδην ηξφπν αλαιχεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ζηαζεξή
απφδνζε θιίκαθαο, TECRS, ε νπνία κάιηζηα φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα αθνινπζεί
αθξηβψο ηελ ίδηα πνξεία κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο απφδνζεο
θιίκαθαο,

TEVRS, ζεκεηψλνληαο αλνδηθή πνξεία έσο ην 2007, ελψ ην 2008 ε

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο κεηψλεηαη.
πγθεθξηκέλα θαηά ην 2005 ε απνηειεζκαηηθφηεηα ήηαλ ζε έλα ζρεηηθά
ρακειφ επίπεδν, ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα, παίξλνληαο ηελ ηηκή 0.792. Έσο ην
2006 ζεκείσζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 5.93%, θαη ε ηηκή ηνπ αλέβεθε ζην 0.839.
πλερίδνληαο ηελ αλνδηθή πνξεία έσο θαη ην 2007, ε απνηειεζκαηηθφηεηα θηάλεη ζην
0.880, δειαδή ιακβάλεη ρψξα κία κεηαβνιή ηεο ηάμεσο ηνπ 4.88%, θαη ε νπνία φκσο
ήηαλ κηθξφηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε. Οινθιεξψλνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ πίλαθα κε
ην έηνο 2008, φπσο πξναλαθέξζεθε εθείλν ην δηάζηεκα παξαηεξείηαη κία κείσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά έλα πνζνζηφ 2.38%, ην νπνίν κεηψλεη ηελ ηηκή ηεο ζην
0.859.
πλνιηθά, απφ ηελ ηειεπηαία γξακκή ηνπ πίλαθα, νπνχ παξνπζηάδνληαη νη
κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα φια ηα έηε, είηε ζηε πεξίπησζε κεηαβιεηήο
απφδνζεο θιίκαθαο, VRS, είηε ζηαζεξήο απφδνζεο θιίκαθαο, CRS, είλαη θαλεξφ φηη
ζηε πξψηε πεξίπησζε ε απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη κεγαιχηεξε έλαληη ηεο δεχηεξεο.
Παξά ην γεγνλφο ηνπ φηη αθνινπζνχλ ηελ ίδηα πνξεία κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ θαη
παξνπζηάδνπλ θαη νη δχν κείσζε ζην ηειεπηαίν έηνο, εληνχηνηο φπσο δείρλεη θαη ε
ηειεπηαία ζηήιε (SE), πνπ εθθξάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο, ε νπνία
πξνθχπηεη απφ ηελ δηαίξεζε ησλ TECRS/ TEVRS, φιεο νη ηηκέο γηα θάζε έλα απφ ηα
εμεηαδφκελα έηε είλαη κηθξφηεξεο ηεο κνλάδαο. Πξάγκα πνπ δειψλεη απηφ πνπ
εηπψζεθε

θαη

ζηελ

αξρή

ηεο

παξαγξάθνπ,

φηη

δειαδή

ηα

επίπεδα

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλνιηθνχ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο ησλ ηξαπεδηθψλ
ηδξπκάησλ φηαλ εμεηάδεηαη ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, ππεξηεξνχλ έλαληη
ζηα επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο.
Δθηφο φκσο απφ ηελ αλάιπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ
εμεηαδφκελνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζπλφινπ ησλ 14 κεηαβιεηψλ απφθαζεο
πην ζπγθεθξηκέλα, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αλάκεζα ζε φινπο απηνχο ηνπο πίλαθεο
πνπ παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη θαη αλάκεζα ζε απηά ηα 14 ηξαπεδηθά ηδξχκαηα,
εθείλν ην νπνίν ζηε ηξέρνπζα πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θέξδνπο (profit
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approach) καδί θαη κε θάπνηα άιια φπσο ήηαλ ινγηθφ, άγγημε ηελ κέγηζηε
απνηειεζκαηηθφηεηα, ήηαλ ε Αγξνηηθή Σξάπεδα (10).

Ζ νπνία φκσο μερσξίδεη

ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα πιήξσο απνηειεζκαηηθά ηδξχκαηα εμαηηίαο ηνπ φηη ήηαλ
πιήξσο απνηειεζκαηηθή φρη απιά θαη κφλν γηα έλα ή δχν εθ ησλ εμεηαδφκελσλ εηψλ,
φπσο θάπνηεο απφ ηηο ππφινηπεο απνηειεζκαηηθέο, αιιά αληηζέησο ήηαλ πιήξσο
απνηειεζκαηηθή γηα νιφθιεξν ην πξνο εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ
εηψλ.

b.2. Output Oriented Model
Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δηαηεξψληαο ζηαζεξά φια ηα ζηνηρεία, φια ηα
δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ είραλ νξηζηεί απφ
πξνεγνπκέλσο θαη κεηαβάιινληαο κνλάρα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κνληέινπ,
εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ κνληέινπ ζηελ πεξίπησζε ηεο επηινγήο output
oriented model.
Πξαγκαηνπνηψληαο ινηπφλ ηελ απαηηνχκελε κεηαβνιή ζην κνληέιν, ηξέρεη
γηα δεχηεξε θνξά ηα πξφγξακκα ηεο DEA, εμάγνληαο γηα θάζε έηνο ηνλ αληίζηνηρν
πίλαθα απνηειεζκάησλ ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη νη ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
γηα ην θάζε ηξαπεδηθφ ίδξπκα. Οη ελ ιφγσ πίλαθεο παξνπζηάδνληαη θαη απηνί ζην
παξάξηεκα Γ καδί κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο πίλαθεο απνηειεζκάησλ νη νπνίνη
πξνέθπςαλ θαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ηεο DEA.
Λεηηνπξγψληαο ζπλεπψο θαηά ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο θαη ζηελ πξνγελέζηεξε
πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ
θέξδνπο ππφ input oriented model, θαη ζηε παξνχζα πεξίπησζε θαηά output oriented
model, ζπγθεληξψλνληαη απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ παξαξηήκαηνο Γ φιεο νη ζπλνιηθέο
κέζεο ηηκέο θάζε έηνπο, νη νπνίεο ζπληεινχλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Πίλαθα 4.7, ζηνλ
νπνίν παξνπζηάδνληαη ηα δεδνκέλα πην πεξηιεπηηθά.

Δπίζεο ε δεκηνπξγία ηνπ

βνεζάεη ζηελ κειέηε θαη ζηελ ζχγθξηζε, ηεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζηε κεηαβνιή ησλ ρξφλσλ.
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DEA Efficiency scores

Έηνο
2008
2007
2006
2005
Μέζε ηηκή

TECRS
0.859
0.880
0.839
0.792
0.842

TEVRS
0.933
0.946
0.900
0.891
0.917

SE
0.922
0.930
0.934
0.894
0.920

Δηήζηα κεηαβνιή ηεο
απνηειεζκαηηθόηεηαο
TECRS TEVRS
SE
2007-2008 -2.38% -1.37% -0.86%
2006-2007 4.88% 5.11% -0.43%
2005-2006 5.93% 1.01% 4.47%

εκείσζε: TECRS:Σερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο; TEVRS: Σερληθή
απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο; SE: Απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο
Πίλαθαο 4.7

Έρνληαο εμεγήζεη φια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα πξνεγνπκέλσο, ην ηη δείρλεη
ην θάζε ηκήκα, θαη ηη εθθξάδεη ην θάζε κέγεζνο, ν παξαπάλσ πίλαθαο κπνξεί λα
αλαιπζεί ρσξίο λα θξίλνληαη απαξαίηεηεο νη δηάθνξεο επεμεγήζεηο.
Έηζη ινηπφλ παξαηεξψληαο ηηο εηήζηεο κεηαβνιέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ κεηαβιεηή απφδνζε
θιίκαθαο,

TEVRS, αθελφο, αιιά θαη ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, TECRS,

αθεηέξνπ, δηαπηζηψλνληαη ηα παξαθάησ ζηνηρεία.
Ξεθηλψληαο απφ ηελ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, TEVRS, παξαηεξείηαη ην
2005 ην ρακειφηεξν επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο, αλαθνξηθά κε ηελ κεηέπεηηα
πνξεία ηεο, κε ηηκή 0.891. Σν 2006 ε απνηειεζκαηηθφηεηα απμάλεηαη θαηά 1.01%
θαη αγγίδεη ην 0.900.

Καηά αληίζηνηρν ηξφπν ε εηήζηα κεηαβνιή 2006-2007,

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε πνζνζηφ 5.11%, ε
νπνία αλεβάδεη ηε δεδνκέλε ηηκή ζην 0.946.

Σέινο ε κεηαβνιή 2007-2008

ζπλνδεπφηαλ απφ κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά 1.37% κε ηελ ηειηθή ηηκή
λα δηακνξθψλεηαη ζην 0.933.
πλερίδνληαο θαη κε ηελ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, TECRS, ε κέζε
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ησλ 14 εμεηαδφκελσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δίλεη ην
κνληέιν ηεο DEA γηα ην έηνο 2005 είλαη 0.792, ε νπνία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ
θαηαιήγεη ην 2006 ζην 0.839, έρνληαο ζεκεηψζεη κία αμηνζεκείσηε αχμεζε θαηά
5.93%. Απηή ηελ πξψηε αχμεζε αθνινπζεί θαη κία δεχηεξε γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν
2006-2007, ε νπνία ππνινγίζηεθε ιίγν κηθξφηεξε ηεο ηάμεσο ηνπ 4.88%, θέξλνληαο

64

ηελ ηηκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην 0.880. Δλψ ε πνξεία αληηζηξέθεηαη ην 2008,
έρνληαο κία κείσζε ζην 0.859, ηεο ηάμεσο ηνπ 2.38%.
Καη πάιη φκσο, απφ ηελ ηειεπηαία γξακκή θαη απηνχ ηνπ πίλαθα θαη ηηο
ζπλνιηθέο κέζεο ηηκέο, είλαη μεθάζαξν γηα κηα αθφκα θνξά φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα
πνπ δίλεη ην κνληέιν ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, VRS, θπκαίλεηαη ζε
κεγαιχηεξα επίπεδα απφ απηήλ ηνπ ίδηνπ κνληέινπ ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο.
Πξάγκα ην νπνίν εθθξάδεηαη θαη απφ ην πειίθν ησλ δχν κεγεζψλ, πνπ απνηειεί ην
(SE), ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία γηα θάζε έηνο
απνδίδεη ηηκή κηθξφηεξε ηεο κνλάδαο.
Σέινο, παξαηεξψληαο ηνπο αλαιπηηθνχο πίλαθεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ
παξαξηήκαηνο Γ γηα ηελ πεξίπησζε profit approach θαη output oriented model, ζην
πίλαθα θάζε έηνπο παξνπζηάδνληαη θάζε θνξά κεηαμχ ησλ 14 DMUs δχν κε ηξία
ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ησλ νπνίσλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα αγγίδεη ηε κέγηζηε ηηκή, πνπ
είλαη ην 1. Αλάκεζα ζε απηά εθείλν ην νπνίν θαη γηα ηα ηέζζεξα εμεηαδφκελα έηε
αλήθεη ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία ησλ πιήξσο απνηειεζκαηηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ
είλαη θαη γηα απηή ηελ πεξίπησζε, φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη αλακελφκελν, ε Αγξνηηθή
Σξάπεδα (10) θαη κάιηζηα ππφ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, θαη κεηαβιεηήο αιιά θαη
ζηαζεξήο απφδνζεο θιίκαθαο.

πκπεξαζκαηηθά
ε απηφ ην ζεκείν έρνληαο νινθιεξψζεη θαη ηελ εθαξκνγή, θαζψο θαη ηελ
αλάιπζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ θέξδνπο, profit approach, θαη γηα ηηο δχν πεξηπηψζεηο
input oriented θαη output oriented model αληίζηνηρα, νη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, νδήγεζε ζε θάπνηα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Σα νπνία
φπσο ήηαλ αλακελφκελν είλαη θνηλά θαη κε ηελ πξνγελέζηεξε εθαξκνγή ηεο
πξνζέγγηζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο intermediation approach.
Δπί ηεο νπζίαο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε επηβεβαηψλεηαη απηφ πνπ είρε
εηπσζεί

θαη

πξνεγνπκέλσο.

Όηη

δειαδή

ε

δηαθνξέο

ησλ

ηηκψλ

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε κία πξνζέγγηζε αλάκεζα ζηε ρξήζε input ή output oriented
model είλαη κεδακηλέο, ή πην αληηθεηκεληθά θπκαίλνληαη ζε κηθξά επίπεδα.
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TECRS TEVRS
Μέζε Σηκή Input oriented
Output oriented

SE

0.842

0.919

0.918

0.842

0.917

0.920

Πίλαθαο 4.8

Γηα ηελ αθξίβεηα, βιέπνληαο θαη ηνλ Πίλαθα 4.8 ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηηο
κέζεο ηηκέο ζπλνιηθά θαη γηα ηα ηέζζεξα εμεηαδφκελα έηε, ππφ ηελ πεξίπησζε
κεηαβιεηήο TEVRS, θαη ζηαζεξήο απφδνζεο θιίκαθαο, TECRS, παξαηεξείηαη φηη ζηε
πξψηε πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο απφδνζεο θιίκαθαο νη δηαθνξέο είλαη πνιχ κηθξέο,
θαη νη δχν ηηκέο δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κφλν θαηά 0.02. Αληηζέησο ζηελ δεχηεξε
πεξίπησζε ηεο ζηαζεξήο απφδνζεο θιίκαθαο , TECRS , ε επηινγή input ή output
oriented model φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ πίλαθα, δελ παξνπζηάδεη θακία δηαθνξά
ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αιιά θαη ζε θάζε
άιιε αληίζηνηρε ε επηινγή ρξήζεο input oriented model ή output oriented model δελ
δηαθνξνπνηεί θαη πνιχ ηα απνηειέζκαηα δηφηη επί ηεο νπζίαο δελ αιιάδεη θάηη ζηηο
εηζξνέο ή ζηηο εθξνέο, ή θαη ζην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ πνπ αμηνινγνχληαη.
Υξεζηκνπνηνχληαη αθξηβψο ηα ίδηα ζηνηρεία.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
5.1 Δηζαγσγή
ην ηξέρνλ θεθάιαην ιίγν πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, παξαηίζεληαη
κία πεξεηαίξσ αλάιπζε φισλ ησλ πξνγελέζηεξσλ απνηειεζκάησλ πνπ εηπψζεθαλ
ζην Κεθάιαην 4, κε ζθνπφ ηελ πην νπζηαζηηθή θαηαλφεζή ηνπο.
πγθεθξηκέλα,

επηρεηξείηαη

ε

παξνπζίαζε

ησλ

απνηειεζκάησλ

ζε

γξαθήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ κία πην παξαζηαηηθή κέζνδν αλαπαξάζηαζεο ησλ
απνηειεζκάησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζπληεινχλ ζηελ επθνιφηεξε θαηαλφεζε ηνπο απφ
ηνλ αλαγλψζηε.
επθνιία

ε

ηα ελ ιφγσ γξαθήκαηα πξαγκαηνπνηείηαη θαη κε κεγαιχηεξε

ζχγθξηζε

ησλ

απνηειεζκάησλ

φισλ

ησλ

πξνζεγγίζεσλ

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ.
Σέινο επηρεηξείηαη θαη κία πξνζπάζεηα απφδεημεο κία ζεσξεηηθήο πξφηαζεο,
ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηε κεζνδνινγία ηεο DEA.

5.2 Πεξεηαίξσ Αλάιπζε ησλ Απνηειεζκάησλ
ηε παξνχζα εξγαζία επηρεηξήζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κία αλάιπζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε ηελ ρξήζε ηεο κε παξακεηξηθήο
κεζφδνπ DEA.
πγθεθξηκέλα, ζηε πξνθεηκέλε πεξίπησζε εμεηάζηεθαλ δηακέζνπ απηήο ηεο
κεζνδνινγίαο νη επξέσο δηαδεδνκέλεο θαη ρξεζηκνπνηνχκελεο πξνζεγγίζεηο, φπσο
απηή ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηνπ θέξδνπο (intermediation and profit approach) θαη
κάιηζηα θαζεκία αληίζηνηρα θαη ππφ ηελ επηινγή input αιιά θαη ππφ output oriented
model.
Ο θχξηνο ζθνπφο απηψλ ησλ εθαξκνγψλ είλαη ε κέηξεζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ.
Δπηπξφζζεηα ε εθαξκνγή φισλ απηψλ ησλ ελαιιαθηηθψλ πεξηπηψζεσλ είρε σο θχξην
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ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο αιιά θαη ηπρφλ ππάξρνπζεο νκνηφηεηεο ηνπο, κε
κνλαδηθφ θξηηήξην κέηξεζεο, ηηο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ επηινγή ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ πεξηπηψζεσλ
πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ κνληέινπ, θαηά input ή output oriented model, ε βαζηθή ηνπο
δηαθνξά

θαζνξίζηεθε

ζην

πξνεγνχκελν

ηκήκα

ηεο

εξγαζίαο

ζην

νπνίν

πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εθαξκνγέο ηνπ κνληέινπ ηεο DEA θαη αλαιχζεθαλ νη πίλαθεο
ησλ απνηειεζκάησλ.
Σψξα ζρεηηθά κε ην ζέκα επηινγήο ηεο «θαιχηεξεο πξνζέγγηζεο», ε άκεζε
ζχγθξηζε ηνπο βάζεη
πξαγκαηνπνηεζεί.

ησλ ζεσξεηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ δελ είλαη δπλαηφ λα

Καη απηφ γηαηί ε θαζεκία ζρεηίδεηαη κε ηελ αμηνπνίεζε

δηαθνξεηηθψλ ζηνηρείσλ, δηαθνξεηηθψλ δεδνκέλσλ. Γηα παξάδεηγκα ζηε παξνχζα
κειέηε θαη ζηε πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach) ήηαλ
δηαθνξεηηθέο νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο πνπ θαζνξίζηεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνζέγγηζε
ηνπ θέξδνπο (profit approach), θαη κάιηζηα φρη σο πξνο ηνλ αξηζκφ, γηαηί απφ απηή
ηελ άπνςε βάζεη θαη ηνπ πιήζνπο ηνπ δείγκαηνο, ησλ DMUs, ηα νπνία είλαη 14,
επηιέρζεθαλ θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο λα είλαη ζπλνιηθά 3, ζηελ κελ πξψηε δχν
εθξνέο θαη κία εηζξνή, ελψ ζηε δεχηεξε, κία εθξνή θαη δχν εηζξνέο.
πλεπψο, δελ είλαη εθηθηή ε άκεζε ζχγθξηζε ηνπο θαζφηη ελψ θαη νη δχν
πξνζεγγίδνπλ ην ίδην αληηθείκελν, εληνχηνηο ιακβάλνπλ θαη αλαιχνπλ δηαθνξεηηθά
δεδνκέλα. Δίλαη δπν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο βιέπνπλ θαη αμηνινγνχλ
ππφ δχν αλεμάξηεηεο νπηηθέο γσλίεο θαη απνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα εθείλσλ
ησλ DMUs, ηα νπνία ζα νξηζηνχλ απφ ην ρξήζηε,.
Δθ ησλ πξαγκάησλ ινηπφλ ν κφλνο ηξφπνο γηα ηελ ζχγθξηζε ηνπο είλαη κέζσ
κίαο έκκεζεο ζχγθξηζεο. Γειαδή, κέζσ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ επίδνζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ
DMUs.
Πην ζπγθεθξηκέλα ινηπφλ, ζηελ ηξέρνπζα εξγαζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
κέζεο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ην ζχλνιν ησλ DMUs αλά έηνο, νη νπνίεο
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζην παξάξηεκα Γ, θαη ελ ζπλερεία ζηνπο πίλαθεο 4.2, 4.3,
4.6 θαη 4.7 κε πην ζπγθεληξσηηθή κνξθή, γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη εχθνιν λα
εμαρζεί έλα γξάθεκα ην νπνίν ζα ζπγθξίλεη ηηο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο εθάζηνηε πξνζέγγηζεο ππφ ηηο αληίζηνηρεο
επηινγέο ηεο.
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Γηα ηελ εμαγσγή ησλ γξαθεκάησλ ζηελ ηξέρνπζα εξγαζία, ε πξνζνρή
ζηξέθεηαη εηδηθφηεξα ζην Κεθάιαην 4, φπνπ έγηλε θαη ε εθαξκνγή ηεο DEA.
Σειεηψλνληαο κία αθφκα επηινγή ε νπνία είλαη απαξαίηεην λα ιεθζεί ππφςε
γηα ηελ εμαγσγή ηνπ γξαθήκαηνο, ήηαλ θαη απηή ηεο ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο.
Καζφηη

ελψ

ζηελ

εθαξκνγή

ηνπ

πξνγξάκκαηνο

νξίζηεθε

ηερληθή

απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, γηα θάζε κία εθ ησλ
αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, TEVRS, ζηα απνηειέζκαηα απνδφζεθε θαη ε πεξίπησζε
ζηαζεξήο απφδνζεο θιίκαθαο, TECRS, θάηη πνπ εμεγήζεθε θαη πξνεγνπκέλσο
αξθεηέο θνξέο.
πλεπψο, βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ επηινγψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ
κνληέινπ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη εμήο παξαθάησ ζπλδπαζκνί γηα ηελ
εμαγσγή ησλ αληίζηνηρσλ γξαθεκάησλ.

1. Intermediation & Profit Approach ππό input
oriented model θαη VRS

ηε πξψηε απηή πεξίπησζε, ηα δεδνκέλα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
ιακβάλνληαη απφ ην Πίλαθα 4.2 θαη ηνλ Πίλαθα 4.6, θαη αθνξνχλ ηηο κέζεο ηηκέο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ απνδίδεη ε θάζε πξνζέγγηζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ
ηεζζάξσλ εηψλ πνπ εμεηάδεηαη.
Βάζεη ινηπφλ απηψλ ησλ δεδνκέλσλ, εμάγεηαη ην παξαθάησ δηάγξακκα, ζηνλ
θάζεην άμνλα ηνπ νπνίνπ θαίλνληαη νη ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ απέδσζε
ην κνληέιν, ελψ ζηνλ νξηδφληην άμνλα, ηα έηε γηα ηα νπνία εμεηάζηεθε ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δείγκαηνο.

Ζ καχξε γξακκή αληηπξνζσπεχεη ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach)
θαη ηελ εμέιημε ηεο ζην δηάζηεκα ησλ ηεζζάξσλ εηψλ. Καηά αληίζηνηρν ηξφπν ε γθξη
γξακκή ηνπ δηαγξάκκαηνο αληηπξνζσπεχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πνπ απνδίδεη ε
πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο (profit approach).
πλεπψο ην δηάγξακκα πνπ πξνθχπηεη δηακνξθψλεηαη σο εμήο:
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Intermediation & Profit approach/an
input oriented model
0.96

Αποτελεςματικότητα

0.94
0.92
0.9
0.88

intermediation

0.86

Profit

0.84
0.82
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Έτοσ

Γξάθεκα 1

Με κία πξψηε καηηά ζην παξαπάλσ γξάθεκα, κπνξεί εχθνια λα εηπσζεί φηη
ζηε ηξέρνπζα πεξίπησζε, νη ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ιακβάλεη ε
πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο (profit approach) είλαη πςειφηεξεο ζε ζχγθξηζε κε ηελ
πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο (intermediation approach), κε εμαίξεζε ηελ ηηκή ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ην έηνο 2008.
πκπιεξσκαηηθά παξαηεξψληαο θαη ηελ πνξεία ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
ηεο θάζε πξνζέγγηζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο
δηακεζνιάβεζεο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ζην δηάζηεκα απηφ ησλ ηεζζάξσλ εηψλ
αθνινπζεί κία αλνδηθή πνξεία. Απφ ηελ άιιε ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ
θέξδνπο ε απνηειεζκαηηθφηεηα απμάλεηαη κέρξη θαη ην 2007, φπνπ παξνπζηάδεη θαη
ηελ κέγηζηε ηηκή, ελψ έσο θαη ην 2008 ε απνηειεζκαηηθφηεηα δηαγξάθεη κία πησηηθή
πνξεία.
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2. Intermediation & Profit Approach ππό output
oriented model θαη VRS
ηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κνληέινπ θαηά
output oriented, ηα δεδνκέλα γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ γξαθήκαηνο ιακβάλνληαη απφ
ηνλ Πίλαθα 4.3, γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη απφ ηνλ Πίλαθα 4.7, γηα
ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο. Βάζεη απηψλ εμάγεηαη έλα αληίζηνηρν δηάγξακκα κε ην
πξνεγνχκελν ζην νπνίν νξίδνληαη νη ίδηεο γξακκέο θαη νη ίδηνη άμνλεο.

Intermediation & Profit approach/ an
output oriented model
Αποτελεςματικότητα

0.96
0.94
0.92
0.9
0.88

intermediation

0.86

Profit

0.84
0.82
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Έτοσ

Γξάθεκα 2

Δθ πξψηεο φςεσο θαη ζηε ηξέρνπζα πεξίπησζε ε πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο
παξνπζηάδεη πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο πξνζέγγηζεο
δηακεζνιάβεζεο, κε εμαίξεζε ην έηνο 2008. Δλψ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν κε ην Γξάθεκα
1, ε πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο αθνινπζεί κία δηαξθψο αλνδηθή πνξεία ησλ
ηηκψλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ
θέξδνπο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κία αλνδηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ηεο
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απνηειεζκαηηθφηεηαο κέρξη θαη ην 2007. ηελ ζπλέρεηα κέρξη θαη ηελ νινθιήξσζε
ηνπ εμεηαδφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηαζέζηκνπ
δείγκαηνο μεθηλάεη ζηαδηαθά λα κεηψλεηαη.

3. Intermediation & Profit Approach ππό CRS
ε απηή ηε ηειεπηαία πεξίπησζε ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ, εμεηάδεηαη
ε ηερληθή απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, CRS. ηελ ελ ιφγσ
πεξίπησζε, φπσο πξνέθπςε θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηεο
κεζνδνινγίαο

ηεο

DEA,

ε

απνηειεζκαηηθφηεηα

ήηαλ

αλεμάξηεηε

ηνπ

πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ κνληέινπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο
ηεο δηακεζνιάβεζεο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ππφ ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο ήηαλ
αθξηβψο ίδηα θαη ζηε πεξίπησζε input αιιά θαη ζηε πεξίπησζε output oriented
model. Καηά αληίζηνηρν ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζέγγηζεο
ηνπ θέξδνπο.
πλεπψο, ην δηάγξακκα πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί ζα είλαη έλα θαη κνλαδηθφ,
θαζφηη δελ ζα ππάξρεη θακία δηαθνξά κεηαμχ ηεο επηινγήο input ή output
πξνζαλαηνιηζκνχ.
Έηζη ινηπφλ νξίδνληαο ηνπο απαξαίηεηνπο άμνλεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ ηνπο
απαξηίδνπλ πξνθχπηεη θαη ην Γξάθεκα 3, κε ηηο δχν γξακκέο λα αληηπξνζσπεχνπλ ε
κελ καχξε ηελ intermediation approach θαη ε γθξη ηελ profit approach.
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Αποτελεςματικότητα

Intermediation and Profit approach/
CRS
1
0.8
0.6
0.4

intermediation

0.2

Profit

0
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Έτοσ

Γξάθεκα 3

Σν Γξάθεκα 3 εκθαλίδεη ηηο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ησλ δχν
πξνζεγγίζεσλ λα θπκαίλνληαη ζε ζρεηηθά ίδηα επίπεδα γηα ην θάζε έηνο, κε ηελ
πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο λα βξίζθεηαη ειάρηζηα πην ςειά.
Σαπηφρξνλα παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία πνπ δηαγξάθεη ε θάζε κία κέζα
ζην εμεηαδφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπκπεξέλεηαη φηη ηα πξάγκαηα είλαη ιίγν πην
πεξίπινθα, θαζφηη ζε θακία εθ ησλ δχν πεξηπηψζεσλ δελ αθνινπζείηαη κία ζηαζεξή
αχμνπζα ή θζίλνπζα πνξεία.

Απελαληίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ

θέξδνπο δηαγξάθεηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ κέρξη ην 2007, απφ εθεί θαη κεηά ε
απνηειεζκαηηθφηεηα κεηψλεηαη. Καζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζέγγηζεο
ηεο δηακεζνιάβεζεο νη κεηψζεηο δηαδέρνληαη ηηο απμήζεηο. Πην αλαιπηηθά γηα ηα
ρξνληθά δηαζηήκαηα 2005-2006 θαη 2007-2008 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο ηηκήο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο,

ελψ

απνηειεζκαηηθφηεηα απμάλεηαη.
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ζην

ελδηάκεζν

δηάζηεκα

2006-2007

ε

5.3 πκπεξαζκαηηθά
Έρνληαο νινθιεξψζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη έρνληαο
αλαιχζεη θάπνηεο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο κε ηελ δεκηνπξγία πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ,
είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη φια απηά ηα απνηειέζκαηα πνπ,
παξνπζηάδνληαη ζην παξάξηεκα Γ, θαη ηα νπνία αμηνπνηήζεθαλ κε δηάθνξνπο
ηξφπνπο θαηά ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο, έρνπλ πξνθχςεη βάζεη ηεο ρξήζεο ησλ
δεδνκέλσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο. Απηνχ ηνπ δείγκαηνο ησλ 14
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ 14 κεηαβιεηψλ απφθαζεο, DMUs, ηα νπνία νξίζηεθαλ
απφ ηελ αξρή.
Δθ ησλ πξαγκάησλ ινηπφλ κε απηή ηε παξαηήξεζε γίλεηαη θαηαλνεηή θαη ε
εθαξκνγή ηεο έκκεζεο ζχγθξηζεο ησλ πξνζεγγίζεσλ κε βάζε ηηο ηηκέο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο, θαζφηη φια εμαξηψληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ην δείγκα
πνπ ζα νξηζηεί θαη ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ηνπ. αθψο ινηπφλ θαη δελ είρε λφεκα
αιιά νχηε θαη ήηαλ εθηθηφ ζηα αλσηέξσ γξαθήκαηα λα εηπσζεί φηη ε κία πξνζέγγηζε
ππεξηεξεί ηεο άιιεο
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
„πκπεξάζκαηα & Μειινληηθέο Καηεπζύλζεηο‟
ηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έγηλε κία πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ησλ
ειιεληθψλ ηξαπεδψλ γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν 2005 – 2008, κέζα απφ ηελ εμέηαζε
ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ ελφο δείγκαηνο 14 ειιεληθψλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Γηα
ηελ αθξίβεηα πξαγκαηνπνηήζεθε αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο
δείγκαηνο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κε ηελ ρξήζε ηεο κε παξακεηξηθήο κεζφδνπ DEA.
Γηα ηελ επίηεπμε ηεο αμηνιφγεζεο αξρηθά, ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα απφ
ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Bankscope έρνληαο σο θξηηήξην γηα ηελ επηινγή ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ δείγκαηνο, ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην.
χκθσλα πάληα κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο κεζνδνινγίαο, ε εθαξκνγή ηνπ
πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε λα πινπνηεζεί γηα δχν δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Σε
πξνζέγγηζε ηεο δηακεζνιάβεζεο θαη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θέξδνπο, θαζψο θαη γηα
θάζε επηκέξνπο ηνπο ππνπεξίπησζε, φπσο είλαη απηή ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ
κνληέινπ (input ή output). Με βάζε ηηο ελ ιφγσ πξνζεγγίζεηο έγηλε ν πξνζδηνξηζκφο
θαη ελ ζπλερεία ν ππνινγηζκφο ησλ απαξαίηεησλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ γηα ηελ θάζε
κία αληίζηνηρα. Έπεηηα θαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ φισλ εθείλσλ ησλ δεπηεξεπνπζψλ
κεηαβιεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο DEA, ήηαλ
φια έηνηκα γηα ην ηξέμηκν ηνπ κνληέινπ κε ηελ ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή.

Σα

απνηειέζκαηα πνπ εμάρζεθαλ αλαθέξνληαλ ζε φιν ην δηαζέζηκν δείγκα, γηα ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάζηεθε.
Ζ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ επηθεληξψζεθε ζηηο κέζεο ηηκέο ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίεο παξνπζηάζηεθαλ
ζπγθεληξσκέλεο ζε λένπο πίλαθεο, πνπ εμππεξεηνχζαλ επί ηεο νπζίαο ηηο επηκέξνπο
ζπγθξίζεηο ηνπο θαη θπζηθά ηελ παξαηήξεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπο.
Οη ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή
ηνπ κνληέινπ, θπκαηλφηαλ ζε ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα, ρσξίο θπζηθά λα είλαη
δπλαηφλ λα απνδνζεί κηα ζηαζεξή πνξεία αχμεζεο ή κείσζεο ηεο. ε θάπνηεο εθ ησλ
πξνζεγγίζεσλ παξαηεξήζεθε κία ζηαζεξή πνξεία αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο
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ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαζέζηκνπ δείγκαηνο αλά ηα ρξφληα, ζηηο πεξηζζφηεξεο φκσο νη
απμήζεηο δηαδερφηαλ ηηο κεηψζεηο.
Δλ γέλεη, αλ κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί νιφθιεξν ην δηαζέζηκν δείγκα ησλ
ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, απφ κία κέζε ηηκή ηεο ζπλνιηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε
νπνία ζα αθνξνχζε θαη νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εμεηάδεηαη, αλεμάξηεηα
ησλ πξνζεγγίζεσλ, ην επίπεδν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπλφινπ ζα
αληηζηνηρνχζε ζε κία ηηκή γχξσ ζην 0.800.

Ζ αλσηέξσ εθηηκψκελε ηηκή, ηεο

ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ πνπ εθηηκήζεθαλ
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Πεξηβάιινπζαο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ,
εθθξάδεη, βάζεη ηνπ νξηζκνχ πεξί ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ην θαηά πφζν, ε
εθάζηνηε επηρείξεζε πνπ αμηνινγείηαη, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηα ηξαπεδηθά
ηδξχκαηα, αμηνπνηνχλ φινπο ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ηνπο απνδνηηθά, θαη παξάγνπλ
ην κέγηζην πξντφλ, κε ηελ δεδνκέλε κεζνδνινγία θαη ηηο δεδνκέλεο εηζξνέο.
Σέινο,

κε

ηελ

θαηάιιειε

ρξήζε

ησλ

εθηηκψκελσλ

ηηκψλ

ηεο

απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θαη κε ηνλ θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ησλ πξνζεγγίζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ δεκηνπξγήζεθαλ ηξία γξαθήκαηα γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε
ηεο κεηαβνιήο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη γηα ηελ επηκέξνπο ζχγθξηζεο ησλ
πξνζεγγίζεσλ.
Σν βαζηθφηεξν ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πεξά απφ ην θνκκάηη
ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εμεηαδφκελσλ
ηξαπεδψλ, είλαη φηη κε ηελ παξακηθξή αιιαγή ζηα δεδνκέλα ή ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
δηαζέζηκσλ DMUs, αιιάδνπλ θαη νη ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο πνπ ζα απνθέξεη
ην κνληέιν.

Γηα παξάδεηγκα κία ηξάπεδα πνπ ζηελ αξρή ήηαλ πιήξσο

απνηειεζκαηηθή σο πξνο έλα δεδνκέλν δείγκα Α, κπνξεί λα κελ αλήθεη ζηηο
απνηειεζκαηηθέο ελφο δηαθνξνπνηεκέλνπ δείγκαηνο Β.

Δλ θαηαθιείδη
ε γεληθέο γξακκέο, νινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα εξγαζία, ην ζέκα απηφ
ηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, εθηφο ηνπ
φηη απνηειεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζέκαηα πξνο εμέηαζε
γηα πνιινχο εξεπλεηέο, παξνπζηάδεη θαη αλεμάληιεηεο πηπρέο αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξα
κάιηζηα ζηε ζεκεξηλή επνρή, φπνπ ηα πξάγκαηα ζπλερψο εμειίζζνληαη ζε φινπο ηνπο
ηνκείο θαζψο θαη ζηνλ νηθνλνκηθφ, θαη ν αληαγσληζκφο απμάλεηαη κε ξαγδαίνπο
ξπζκνχο, φιεο νη ηξάπεδεο είλαη ινγηθφ λα επηζπκνχλ ηελ εθαξκνγή αληίζηνηρσλ
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κεζφδσλ αμηνιφγεζεο γηα λα είλαη ηθαλέο λα γλσξίδνπλ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ έλαληη
ησλ αληίζηνηρσλ αληαγσληζηηθψλ ηνπο, θαη παξάιιεια κέζσ απηνχ λα ζέζνπλ ηηο
θαηάιιειεο βάζεηο ζηε πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζήζνπλ έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ
ηελ κειινληηθή ηνπο επηηπρία ζε απηφ ην ηφζν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.
πλεπψο, αλ θαη ε παξνχζα εξγαζία απιά θαη κφλν θάλεη ρξήζε ηεο κέρξη
ηψξα αλεπηπγκέλεο κεζνδνινγίαο ηέηνηνπ είδνπο κειεηψλ θαη εμεηάδεη ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο κηθξνχ δείγκαηνο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ην κφλν ζίγνπξν
είλαη φηη ζα ππάξμνπλ πνιιέο κειέηεο νη νπνίεο ζα επεθηείλνπλ ηελ ππάξρνπζα
βηβιηνγξαθία κε λέεο ζεσξίεο θαη κεζνδνινγίεο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
Σν παξάξηεκα πξαγκαηεχεηαη, ελ ζπληνκία, ην καζεκαηηθφ θνκκάηη ηεο
DEA.

Οη ζεκεηψζεηο πνπ ζα ζπλαληήζεη θαλείο παξαθάησ, θαηαγξάθηεθαλ

αλαιπηηθά απφ ηηο κειέηεο ησλ Coelli (1996) θαζψο θαη Coelli et al. (1999). Οη ελ
ιφγσ εξεπλεηέο κειέηεζαλ ην ζέκα ηεο κεζνδνινγίαο ηεο Πεξηβάιινπζαο Αλάιπζεο
Γεδνκέλσλ πνιχ πεξηζζφηεξν, θαη ην αλέιπζαλ ζε πην πξνρσξεκέλν επίπεδν, πέξα
απφ καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζεσξίεο.

Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ζήκεξα, λα

ρξεζηκνπνηείηαη ην δηθφ ηνπο πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν ζηνλ ππνινγηζηή γηα ηελ
εθηίκεζε ησλ απνδφζεσλ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σν πξφγξακκα απηφ νλνκάδεηαη
DEAP 2.1, θαη είλαη θπζηθά απηφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηε παξνχζα κειέηε γηα
ηελ δηεμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ.
πλεπψο ινηπφλ πξνρσξψληαο επί ηνπ ζέκαηνο, ιακβάλνληαη σο γλσζηά ηα
δεδνκέλα ηνπ δείγκαηνο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα είλαη ηα εμήο, Κ εηζξνέο θαη Μ εθξνέο
γηα θάζε κία απφ ην ζχλνιν ησλ Ν, DMUs. Γηα ηελ i-νζηή DMU, νη εηζξνέο θαη νη
εθξνέο ηεο, αλαπαξηζηψληαη κε ηα δηαλχζκαηα

xi θαη yi, αληίζηνηρα.

αλαπαξηζηάηαη ν πίλαθαο εηζξνψλ K N , ελψ κε Y ν πίλαθαο εθξνψλ M

Με X,

N , νη

νπνίνη ζπλνιηθά αλαπαξηζηνχλ ην ζχλνιν ησλ δεδνκέλσλ γηα φιεο ηηο Ν, DMUs.
Γηα ηελ θάζε DMU, είλαη απαξαίηεην λα ππνινγηζηεί κία κέηξεζε ηεο
αλαινγίαο, φισλ ησλ εθξνψλ, πξνο φιεο ηηο εηζξνέο, δειαδή u yi / v xi , φπνπ ην u
είλαη έλα M 1 δηάλπζκα γηα ηα βάξε ησλ εθξνψλ, ελψ ην v αληίζηνηρα είλαη έλα
K 1 δηάλπζκα γηα ηα βάξε ησλ εηζξνψλ. Ζ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ηηκψλ γηα ηα u

θαη v, έρεη νξηζηεί βάζεη ηνπ παξαθάησ καζεκαηηθνχ πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ:

max u ,v (u yi / v xi )

(1)

u y i / v xi

έηζη ψζηε
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1, j

1,2,..., N

(2)

u,v

0

(3)

Σν (fractional form)παξαπάλσ θνκκάηη, ην νπνίν παξνπζηάδεη έλαλ άπεηξν
αξηζκφ ιχζεσλ, κπνξεί λα ιπζεί κεηαζρεκαηίδνληαο ην, ζε έλα πξφβιεκα γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, ζέηνληαο κνλάρα ηνλ πεξηνξηζκφ v xi

1 θαη αθνινπζψληαο ηηο

πξνζεγγίζεηο ησλ Charnes et al. (1978), ζρεηηθά κε έλα input oriented κνληέιν θαζψο
θαη ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο, CRS. Έηζη ινηπφλ θαηαιήγνπκε ζηνλ αθφινπζν
νξηζκφ:

max

( yi )

,

(4)

έηζη ψζηε
xi

yj

1

xj

(5)

0, j 1,2,..., N

,

0

(6)
(7)

Απηή ε κνξθή, είλαη γλσζηή σο multiplier form ηνπ πξνβιήκαηνο γξακκηθνχ
πξνγξακκαηηζκνχ, κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ κεηαβιεηψλ u θαη v, ζε κ θαη λ
αληίζηνηρα.

ηε βάζε ηεο δπαδηθφηεηαο ηνπ γξακκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ε

ηζνδχλακε envelopment form, γηα ην παξαπάλσ πξφβιεκα κπνξεί λα γξαθζεί σο
εμήο:
minζ,ι ζ

(8)

–yi+Yι 0

(9)

έηζη ψζηε
ζxi – Xι
ι

0

0

Όπνπ ην ζ είλαη έλα βαζκσηφ θαη ην ι είλαη έλα N

(10)
(11)
1 δηάλπζκα ζηαζεξψλ.

Όπσο αλαθέξνπλ ζηελ κειέηε ηνπο νη Coelli et al. (1999), ε envelopment form,
εκπεξηέρεη ιηγφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζε ζρέζε κε ηελ multiplier form, (K+M<N+1),
θαη σο απνηέιεζκα απηνχ ε πξψηε είλαη θαη ζαθψο ε κνξθή πνπ πξνηηκάηαη
πεξηζζφηεξν γηα ιχζε.

Ο γξακκηθφο πξνγξακκαηηζκφο επί ηεο παξνχζεο,

εθαξκφδεηαη Ν θνξέο, κία γηα θάζε DMU, πνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζπλνιηθφ
δείγκα.

Καη ην απνηέιεζκα ζα είλαη κία ηηκή ζ ε νπνία εθθξάδεη ην «ζθνξ»

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θάζε DMU μερσξηζηά.
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ηε κειέηε ηνπο νη Banker et al. (1984), πξφηεηλαλ κία ελαιιαθηηθή κνξθνπνίεζε γηα
λα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, κε ηε δηαθνξά ηεο ρξήζεο, κεηαβιεηήο
απφδνζεο θιίκαθαο,VRS. Σν γξακκηθφ πξφγξακκα γηα ζηαζεξή απφδνζε θιίκαθαο,
CRS, έρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο εχθνιεο πξνζαξκνγήο ζηε πεξίπησζε ελαιιαγήο ζε
κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, VRS, πξνζζέηνληαο ηε θπξηόηεηα

N1

ζηελ

envelopment form πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Ωο εθ ηνχηνπ ινηπφλ πξνθχπηεη:
minζ,ι ζ

(12)

έηζη ψζηε
–yi+Yι 0
ζxi – Xι

0

(13)
(14)

N1 =1

(15)

ι

(16)

0

Όπνπ ην Ν1, είλαη έλα N x 1 δηάλπζκα. Φπζηθά ζε απηφ ην ζεκείν ηα
ηερληθά απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ζηελ πεξίπησζε ηεο κεηαβιεηήο απφδνζεο
θιίκαθαο VRS, είλαη ζπλήζσο πςειφηεξα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ππφ ζηαζεξή
απφδνζε θιίκαθαο, CRS. Μάιηζηα αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη έλαο δείθηεο o νπνίνο
αθνξά ηελ Scale Efficiency, απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο, κπνξεί επίζεο λα
πξνθχςεη, δηαηξψληαο ηελ TECRS κε ηελ αληίζηνηρε TEVRS . ε απηή ηελ πεξίπησζε,
ην απνηέιεζκα ηεο Scale Efficiency πνπ πξνθχπηεη, εθθξάδεη ην αλ ε εμεηαδφκελε
DMU ιεηηνπξγεί ππφ ηελ θαηάιιειε θιίκαθα ιεηηνπξγίαο ή κεγέζνπο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ε απηφ ην ηκήκα παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά φινη νη πίλαθεο κε ηηο ηηκέο
ησλ εηζξνψλ (inputs) θαη ησλ εθξνψλ (outputs), θαη γηα ηηο δχν πξνζεγγίζεηο
intermediation θαη profit approach, πνπ ππνινγίζηεθαλ γηα θάζε κία απφ ηηο 14
ηξάπεδεο ηνπ δείγκαηνο θαη γηα θάζε έλα απφ ηα εμεηαδφκελα έηε (2005-2008).
Όιεο νη ηηκέο ησλ πηλάθσλ είλαη κεηξεκέλεο ζε th €, δειαδή είλαη
κεηξεκέλεο ζε ρηιηάδεο επξψ, φπσο αθξηβψο ιήθζεθαλ απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηνπ
Bankscope.
πλεπψο ινηπφλ ζηε πεξίπησζε ηεο intermediation approach πξνθχπηνπλ νη
ηέζζεξηο παξαθάησ πίλαθεο:
(Output_1: Total Loans, Output_2: Other Earning Assets, Input: Personnel Expenses +
Other Administrative Expense + Interest Expense)

2005_Intermediation Approach

Οutput_1 Οutput_2

Ιnput

Bank Name (= Τράπεζα)
Εινικθ Τράπεζα Ελλάδοσ
Εμπορικθ Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Γενικθ Τράπεζα
Τράπεζα Αττικθσ
Τράπεζα Πειραιώσ
EFG Eurobank Ergasias
Marfin Εγναντία
Proton Τράπεζα
Αγροτικθ Τράπεζα
Aspis Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο
Τράπεζα Κφπρου
Marfin Popular Bank Puplic Co LTd
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29.528.199

24.818.199

2.240.200

15.632.500

2.529.400

936.000

27.356.600

12.822.900

1.428.000

2.571.900

556.000

205.900

1.787.600

538.900

142.700

15.451.200

5.046.300

1.078.800

26.624.000

14.572.000

2.383.000

2.392.800

767.400

172.900

50.600

173.100

17.400

12.557.500

6.040.000

731.500

1.622.000

437.000

123.700

3.013.300

7.955.000

304.200

11.933.300

8.416.000

962.700

6.827.000

4.231.200

563.300

2006_Intermediation Approach

Bank Name (= Τράπεζα)

Οutput_1

Οutput_2

Ιnput

Εινικθ Τράπεζα Ελλάδοσ
Εμπορικθ Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Γενικθ Τράπεζα
Τράπεζα Αττικθσ
Τράπεζα Πειραιώσ
EFG Eurobank Ergasias
Marfin Εγναντία
Proton Τράπεζα
Αγροτικθ Τράπεζα
Aspis Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο
Τράπεζα Κφπρου
Marfin Popular Bank Puplic Co LTd

42.624.602

23.533.199

3.047.300

17.226.301

3.576.200

963.600

32.223.000

12.776.600

1.844.200

2.939.600

554.800

238.000

2.315.900

572.800

175.800

20.426.600

6.932.000

1.566.500

34.046.000

15.247.000

3.464.000

6.274.700

2.353.300

452.400

941.200

417.100

38.200

13.512.200

5.603.300

804.600

1.859.500

505.000

133.100

4.802.800

6.973.200

424.200

14.336.300

8.887.200

1.096.800

11.871.900

7.515.300

706.800

2007_Intermediation Approach

Bank Name (= Τράπεζα)

Οutput_1

Οutput_2

Ιnput

Εινικθ Τράπεζα Ελλάδοσ
Εμπορικθ Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Γενικθ Τράπεζα
Τράπεζα Αττικθσ
Τράπεζα Πειραιώσ
EFG Eurobank Ergasias
Marfin Εγνατία
Proton Τράπεζα
Αγροτικθ Τράπεζα
Aspis Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο
Τράπεζα Κφπρου
Marfin Popular Bank Public Co LTd

54.693.102

22.211.199

5.046.400

19.516.199

5.890.000

1.304.700

42.072.102

7.484.600

2.824.100

3.294.200

700.600

278.500
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2.900.600

692.400

208.000

30.288.801

9.725.100

2.499.000

45.639.000

17.416.000

5.343.000

9.648.300

2.999.700

737.600

1.368.000

713.900

126.200

16.744.500

5.124.300

978.200

2.213.800

530.900

168.600

6.023.500

6.633.400

534.300

18.920.900

10.910.400

1.462.400

17.615.199

8.913.900

1.498.500

2008_Intermediation Approach

Bank Name (= Τράπεζα)

Οutput_1

Οutput_2

Ιnput

Εινικθ Τράπεζα Ελλάδοσ
Εμπορικθ Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Γενικθ Τράπεζα
Τράπεζα Αττικθσ
Τράπεζα Πειραιώσ
EFG Eurobank Ergasias
Marfin Εγναντία
Proton Τράπεζα
Αγροτικθ Τράπεζα
Aspis Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο
Τράπεζα Κφπρου
Marfin Popular Bank Puplic Co LTd

73.076.398

17.030.100

5.755.400

23.709.801

4.620.500

1.696.200

50.704.699

8.817.400

3.789.300

4.109.000

509.200

310.500

3.385.800

792.300

265.300

38.840.500

9.499.800

3.658.600

55.878.000

19.379.000

6.701.000

13.003.400

4.291.500

957.100

1.181.700

582.400

142.800

20.854.100

5.112.400

1.208.400

2.129.800

286.100

239.800

7.004.000

7.146.600

663.200

24.449.301

9.396.200

1.857.500

23.427.199

10.576.800

1.877.100

Δλψ θαηά

ηνλ αληίζηνηρν ηξφπν, ζηε πεξίπησζε ηεο profit approach

πξνθχπηνπλ νη ηέζζεξηο παξαθάησ πίλαθεο:
(Output: total income, Input_1: total operating expenses, Input_2: interest expenses)

2005_Profit Approach

Bank Name (= Τράπεζα)

Output

Input_1

Input_2

Εινικθ Τράπεζα Ελλάδοσ
Εμπορικθ Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Γενικθ Τράπεζα
Τράπεζα Αττικθσ
Τράπεζα Πειραιώσ
EFG Eurobank Ergasias
Marfin Εγναντία
Proton Τράπεζα
Αγροτικθ Τράπεζα
Aspis Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο
Τράπεζα Κφπρου
Marfin Popular Bank Puplic Co LTd

2.873.500

830.500

1.636.000

1.015.500

355.500

698.600

1.912.900

604.500

1.078.200

215.500

50.700

194.600

140.500

59.200

127.800

1.242.300

551.000

604.200

2.979.000

1.478.000

1.214.000

174.100

72.500

115.600

5.000

3.200

14.500

951.200

222.700

635.500

111.300

51.900

74.400

469.600

176.800

142.200

1.106.600

556.300

562.100

666.100

317.100

325.500
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2006_Profit Approach

Bank Name (= Τράπεζα)

Output

Input_1

Input_2

Εινικθ Τράπεζα Ελλάδοσ
Εμπορικθ Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Γενικθ Τράπεζα
Τράπεζα Αττικθσ
Τράπεζα Πειραιώσ
EFG Eurobank Ergasias
Marfin Εγναντία
Proton Τράπεζα
Αγροτικθ Τράπεζα
Aspis Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο
Τράπεζα Κφπρου
Marfin Popular Bank Puplic Co LTd

3.975.300

1.372.100

1.942.400

1.112.100

337.900

1.099.000

2.450.800

959.000

1.124.200

211.000

73.200

240.900

166.900

77.100

122.300

1.846.000

959.700

683.800

4.169.000

2.410.000

1.398.000

465.200

247.400

268.600

30.300

12.400

26.700

1.053.800

265.200

602.100

125.600

63.900

71.900

609.000

221.600

226.700

1.387.300

672.700

523.700

849.600

425.100

362.700

2007_Profit Approach

Bank Name (= Τράπεζα)

Output

Input_1

Input_2

Εινικθ Τράπεζα Ελλάδοσ
Εμπορικθ Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Γενικθ Τράπεζα
Τράπεζα Αττικθσ
Τράπεζα Πειραιώσ
EFG Eurobank Ergasias
Marfin Εγναντία
Proton Τράπεζα
Αγροτικθ Τράπεζα
Aspis Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο
Τράπεζα Κφπρου
Marfin Popular Bank Puplic Co LTd

6.139.900

2.685.700

2.680.700

1.445.800

640.200

882.800

3.451.200

1.801.400

1.218.400

250.400

111.600

209.000

226.200

119.300

119.100

2.947.600

1.745.100

865.000

6.210.000

3.976.000

1.768.000

759.100

479.400

318.000

119.900

68.800

64.300

1.230.800

396.300

661.800

156.500

90.500

81.500

601.900

319.800

243.200

1.865.700

976.400

541.900

1.835.400

964.300

632.100
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2008_Profit Approach
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Bank Name (= Τράπεζα)

Output

Input_1

Input_2

Εινικθ Τράπεζα Ελλάδοσ
Εμπορικθ Τράπεζα
Alpha Τράπεζα
Γενικθ Τράπεζα
Τράπεζα Αττικθσ
Τράπεζα Πειραιώσ
EFG Eurobank Ergasias
Marfin Εγναντία
Proton Τράπεζα
Αγροτικθ Τράπεζα
Aspis Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτθριο
Τράπεζα Κφπρου
Marfin Popular Bank Puplic Co LTd

7.069.800

3.361.900

2.906.800

1.706.900

1.023.200

1.146.700

4.495.000

2.608.300

1.759.900

306.500

145.300

216.300

280.100

167.400

132.500

4.180.400

2.737.900

1.308.900

7.658.000

5.142.000

2.445.000

985.000

673.700

376.600

130.900

88.000

82.800

1.353.200

594.700

809.300

177.600

125.700

132.400

720.900

435.800

263.500

2.347.100

1.305.800

643.300

2.102.000

1.283.700

722.800

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ
ηνλ παξφλ θνκκάηη ηνπ παξαξηήκαηνο εκθαλίδνληαη αλαιπηηθά νη πίλαθεο
κε ηηο ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ 14 ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ηνπ δείγκαηνο,
φπσο αθξηβψο πξνέθπςαλ απφ ην κνληέιν εθαξκνγήο ηεο DEA.
ηελ πξψηε ζηήιε αλαπαξηζηάηαη ε ζεηξά ησλ ηξαπεδψλ ηνπ δηαζέζηκνπ
1

δείγκαηνο πνπ νξίζηεθε, απφ ην 1 έσο ην 14 .

ηηο ηξείο επφκελεο ζηήιεο

εκθαλίδνληαη νη ηηκέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα θάζε κηα εθ ησλ 14 κεηαβιεηψλ
απφθαζεο γηα ηελ πεξίπησζε ηερληθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο ππφ ζηαζεξή απφδνζε
θιίκαθαο, ππφ κεηαβιεηή απφδνζε θιίκαθαο, θαζψο θαη ην πειίθν απηψλ ησλ δχν
πνχ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θιίκαθαο.
Ζ ηηκή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κίαο κεηαβιεηήο απφθαζεο, κε ηελ
εθαξκνγή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο DEA, θπκαίλεηαη απφ ην 0 έσο ην 1. Δθείλεο νη
κεηαβιεηέο απφθαζεο, νη νπνίεο ζηνπο πίλαθεο εκθαλίδνπλ ηελ ηηκή 1, είλαη νη
πιήξσο απνηειεζκαηηθέο, αληηζέησο φζν πην θνληά ζην 0, είλαη κία ηηκή ηφζν πην
πνιχ κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.
Σέινο ζηελ ηειεπηαία ζηήιε κε ηα drs ή irs, δειψλεηαη ην θαηά πφζν κία
ηξάπεδα κπνξεί λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, κε βάζε ηε
ηξέρνπζα ηηκή ηεο. πγθεθξηκέλα ην drs, δειψλεη φηη νη αληίζηνηρεο κεηαβιεηέο
απφθαζεο έρνπλ ππεξβεί ην βέιηηζην κέγεζνο ηνπο (optimum size), κε ζπλέπεηα λα
επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα. Δλψ ην irs, δειψλεη φηη ππάξρνπλ
θάπνηα πεξηζψξηα αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο, ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο ζα νδεγήζνπλ
θαη ζηελ βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Σέινο νη πιήξσο απνηειεζκαηηθέο
ηξάπεδεο δελ παξνπζηάδνπλ θακία εθ ησλ δχν κεηαβιεηψλ, θαζφηη εθ ησλ πξαγκάησλ
δηαζέηνπλ ην ηδαληθφηεξν κέγεζνο πνπ εμππεξεηεί ζην κέγηζην βαζκφ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.
Οινθιεξψλνληαο ηε πεξηγξαθή ησλ πηλάθσλ, θαη ηελ δηάξζξσζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηνπο, παξνπζηάδνληαη νκαδνπνηεκέλνη αλάινγα κε ηελ πξνζέγγηζε
θαη ην έηνο ζην νπνίν αλαθέξνληαη.
1

1. Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο _ 2. Δκπνξηθή _ 3. Alpha _ 4. Γεληθή _ 5. Σξάπεδα Αηηηθήο _
6. Πεηξαηψο _ 7. Eurobank _ 8. Marfin Egnantia _ 9. Proton _ 10. Αγξνηηθή _ 11. Αζπίο _
12. Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην _ 13. Σξάπεδα Κχπξνπ _ 14. Marfin Popular Bank
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