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Εισαγωγή
Οι διαρκείς και ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, η
παγκοσµιοποίηση, η απελευθέρωση αγορών χρήµατος και κεφαλαίου, ο έντονος
ανταγωνισµός µεταξύ των χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και ιδρυµάτων, η µεγάλη
ανάπτυξη της θεσµικής διαχείρισης, η αστάθεια και οι κίνδυνοι, συνθέτουν το απαιτητικό
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον, όπως αυτό έχει διαµορφωθεί σήµερα. Οι παράµετροι
αυτοί εισάγουν σηµαντικές αλλαγές στο τραπεζικό σύστηµα, το οποίο στη σύγχρονη
εποχή, καλείται να αναδιαµορφώσει τις λειτουργίες του προκειµένου να αντεπεξέλθει µε
επιτυχία στο νέο χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον.
Γίνεται φανερό, λοιπόν, ότι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των
ελληνικών τραπεζών, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στόχος της παρούσας
διπλωµατικής εργασίας είναι η αξιολόγηση των οικονοµικών επιδόσεων των ελληνικών
τραπεζικών ιδρυµάτων και ειδικότερα των εµπορικών, µέσα από την εξέταση ενός
δείγµατος 13 ελληνικών εµπορικών τραπεζών, κατά τη χρονική περίοδο 2003-2005. Η
εξέταση αυτή πραγµατοποιείται µε τη βοήθεια χρηµατοοικονοµικών δεικτών
κερδοφορίας – αποδοτικότητας, ρευστότητας, κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας
ενεργητικού.
Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά
των τραπεζικών ιδρυµάτων και ο ρόλος που αυτά διαδραµατίζουν στο οικονοµικό
σύστηµα της χώρας. Επίσης, γίνεται µια σύντοµη ιστορική ανασκόπηση του ελληνικού
τραπεζικού συστήµατος και πραγµατοποιείται αναφορά των βασικών παραγόντων που
µετασχηµάτισαν το σύστηµα αυτό, περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί σήµερα,
καθώς και παράθεση των βασικών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων στο διεθνές και
ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται µία ανασκόπηση πρόσφατων µελετών που
έχουν πραγµατοποιηθεί για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας,
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και κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των δεδοµένων του δείγµατος της
παρούσας εργασίας καθώς και των χαρακτηριστικών που αυτό παρουσιάζει. Στη
συνέχεια, ορίζονται οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες και παρουσιάζονται οι κατηγορίες
τους. Τέλος, βάσει των σηµαντικών οικονοµικών µεγεθών των τραπεζών και των
χρηµατοοικονοµικών δεικτών, πραγµατοποιείται η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των
τραπεζών για τη χρονική περίοδο 2003-2005.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πολυκριτήρια ανάλυση αποφάσεων και
συγκεκριµένα το θεωρητικό υπόβαθρο της πολυκριτήριας µεθόδου Promethee II, η οποία
χρησιµοποιήθηκε για την ταξινόµηση των ελληνικών εµπορικών τραπεζών του
δείγµατος.
Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την
εφαρµογή της πολυκριτήριας µεθόδου στο δείγµα των τραπεζών για την εξεταζόµενη
τριετία.
Τέλος, στο έκτο κεφάλαιο, παρατίθενται τα συµπεράσµατα που εξάγονται από
την παρούσα έρευνα αναφορικά µε τα τραπεζικά ιδρύµατα.
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Κεφάλαιο 1

Τραπεζικό Σύστηµα

1.1 Γενικά Χαρακτηριστικά των Τραπεζών
Οι τράπεζες αποτελούν τον πυρήνα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µιας
χώρας, αφού δέχονται τις καταθέσεις διάφορων µονάδων, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν
κεφάλαια µέσω του δανεισµού και των επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, τις
επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις. Μέσω των λειτουργιών αυτών καθίσταται πιο εύκολη η
ροή αγαθών και υπηρεσιών από τους παραγωγούς προς τους καταναλωτές, καθώς και τις
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες της κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, βοηθούν την ανάπτυξη
µιας χώρας, ενώ αποτελούν και µέσα εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής. Έτσι, το
τραπεζικό σύστηµα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την οικονοµία µιας χώρας.
Το τραπεζικό σύστηµα αποτελείται από την κεντρική τράπεζα, τις εµπορικές
τράπεζες και τους ειδικούς πιστωτικούς οργανισµούς. Η κεντρική τράπεζα έχει
αποκλειστικά τη δυνατότητα να εκδίδει το εθνικό νόµισµα. Επιπλέον, ασκεί νοµισµατική
και συναλλαγµατική πολιτική ώστε να εξασφαλίζει τη σταθερότητα των τιµών στην
οικονοµία. Τέλος, αποτελεί την εποπτεύουσα αρχή των τραπεζών. Όσον αφορά τη
λειτουργία των εµπορικών τραπεζών, έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν όλες τις
τραπεζικές εργασίες µε την ταυτόχρονη διαµεσολάβηση µεταξύ ελλειµµατικών και
πλεονασµατικών µονάδων. Αντίθετα, οι ειδικοί πιστωτικοί οργανισµοί έχουν την
ικανότητα να εκτελούν περιορισµένες τραπεζικές εργασίες. Έτσι για παράδειγµα, είναι
δυνατό να εξειδικεύονται στη στεγαστική, αγροτική και κτηµατική πίστη, καθώς και στη
χρηµατοδότηση µακροπρόθεσµων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου.
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1.1.1 Οι Βασικές Λειτουργίες Των Τραπεζικών Ιδρυµάτων
Ο παραδοσιακός ρόλος των χρηµατοοικονοµικών οργανισµών είναι η
διαµεσολάβηση ανάµεσα στις ελλειµµατικές και πλεονασµατικές µονάδες. Έτσι, ο
αντίστοιχος ρόλος των τραπεζών είναι αυτός του διαµεσολαβητή από τα νοικοκυριά
(πλεονασµατικές µονάδες) προς τις επιχειρήσεις (ελλειµµατικές µονάδες). Με άλλα
λόγια, οι τράπεζες διαχειρίζονται το παθητικό τους µέσω της χορήγησής δανείων και έτσι
δηµιουργούν το ενεργητικό τους (Γ. Προβόπουλος και Π. Καπόπουλος, 2001).
Σήµερα, ο ρόλος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων είναι περισσότερο
σύνθετος. Συγκεκριµένα οι τράπεζες από τη διαµεσολάβηση ανάµεσα σε αποταµιευτές
και πιστούχους, περνούν ολοένα και περισσότερο στη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών
κινδύνων.
Η ∆ιαµεσολάβηση
Ακόµη και εάν δεν υπήρχαν τράπεζες, θα υπήρχε κόστος διαµεσολάβησης και
µάλιστα θα ήταν αρκετά πιο υψηλό, αφού ο υποψήφιος δανειστής θα έπρεπε να
εκτιµήσει ο ίδιος τον πιστωτικό κίνδυνο για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη και να προβεί
σε τιµολόγηση τόσο του κινδύνου όσο και της υπηρεσίας που απαιτήθηκε για την
αξιολόγηση αυτού. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος για να έρθουν σε επαφή οι
ελλειµµατικές µε τις πλεονασµατικές µονάδες θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Εποµένως, η
ύπαρξη του τραπεζικού συστήµατος, εξασφαλίζει χαµηλό κόστος διαµεσολάβησης.
Ο διαµεσολαβητικός ρόλος των τραπεζών µπορεί να κατανοηθεί καλύτερα µέσω
των εννοιών των οικονοµιών κλίµακας και εύρους στις τραπεζικές εργασίες. Το
φαινόµενο των οικονοµιών κλίµακας υφίσταται, επειδή το συνολικό κόστος
διεκπεραίωσης µιας συναλλαγής στο τραπεζικό σύστηµα αυξάνει όλο και λιγότερο
καθώς ο όγκος των συναλλαγών ανέρχεται. Οι οικονοµίες κλίµακας, εκτός από την
ύπαρξη των τραπεζών, εξηγούν και την ύπαρξη των θεσµικών επενδυτών. Όσον αφορά
τις οικονοµίες εύρους, υφίστανται όταν δύο ή περισσότερα τραπεζικά προϊόντα έχουν τη
δυνατότητα να προσφερθούν από τον ίδιο οργανισµό µε µικρότερο κόστος από ό,τι εάν
τα ίδια προϊόντα προσφέρονταν από διαφορετικές οικονοµικές µονάδες. Οι τραπεζικές
εργασίες σχετίζονται µε τις οικονοµίες εύρους, κατά τη διάρκεια λήψης αποφάσεων
σχετικά µε τις χορηγήσεις δανείων, αφού κάθε τράπεζα έχει τη δυνατότητα να
5

ενηµερώνεται για την οικονοµική επιφάνεια κάθε υποψήφιου δανειολήπτη όταν ο ίδιος
διαθέτει λογαριασµό στην αντίστοιχη τράπεζα.
Τέλος, όσον αφορά τις σύγχρονες τραπεζικές εργασίες, όπως οι εργασίες εκτός
ισολογισµού και τα έσοδα από προµήθειες, µπορεί να εκτιµηθεί ότι και σε αυτή την
περίπτωση η ύπαρξη των τραπεζών εξηγεί το γεγονός ότι οι υπηρεσίες αυτές µπορούν να
προσφερθούν από τις τράπεζες µε πολύ πιο χαµηλό κόστος σε σχέση µε το εάν οι
οικονοµικές µονάδες έρχονταν σε συµφωνία µόνες τους. Αυτό βέβαια υφίσταται στο
βαθµό όπου οι τράπεζες θα προσφέρουν τα παραπάνω, βάσει των συµφερόντων τους,
δηλαδή βάσει την πραγµατοποίηση του κέρδους τους.
Χαµηλό Κόστος Απόκτησης Πληροφοριών
Τα τραπεζικά ιδρύµατα µέσω της διαµεσολάβησης τους, επιτρέπουν τη χορήγηση
δανείων από τους αποταµιευτές στους πιστούχους µε το µικρότερο δυνατό κόστος
απόκτησης των απαραίτητων πληροφοριών. Μάλιστα, το κόστος αυτό είναι αρκετά
µικρότερο σε σχέση µε το αν οι φυσικοί δανειστές αναλάµβαναν µόνοι τους να
αποκτήσουν την αναγκαία πληροφόρηση ώστε να έρθουν σε διαπραγµάτευση µε τους
υποψήφιους δανειστές
Η ύπαρξη του υψηλού κόστους απόκτησης πληροφόρησης καθώς και του
κόστους διενέργειας συναλλαγών καθιστά τις χρηµατοοικονοµικές αγορές ατελείς. Η
ατέλεια αυτή αποτελεί θεωρητικά τον κυριότερο λόγο ύπαρξης των τραπεζών.
Χρονικός Μετασχηµατισµός Της Ρευστότητας
Σύµφωνα µε τους Gurley και Shaw (1960), οι τράπεζες µετασχηµατίζουν το
πιστωτικό τους χαρτοφυλάκιο (µε βάση

τη ζήτηση που αντιµετωπίζουν από τους

δανειζόµενους) σε ένα χαρτοφυλάκιο καταθέσεων (µε βάση την προσφορά
αποταµιεύσεων).

Οι

διαφορές

στις

προτιµήσεις

ρευστότητας

ανάµεσα

στους

δανειζόµενους και τους δανειστές αποτελούν έναν ακόµη λόγο ύπαρξης των τραπεζικών
ιδρυµάτων, τα οποία µετατρέπουν τις «απαιτήσεις» χαµηλού βαθµού ρευστότητας σε
«υποχρεώσεις» υψηλού βαθµού ρευστότητας.
Οι τράπεζες εξασφαλίζοντας την απαραίτητη ρευστότητα στους αποταµιευτές και
τους πιστούχους, φροντίζουν να ικανοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι
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ανάγκες και των δύο πλευρών. Συνεπώς, η εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών
ρευστότητας στους πελάτες είναι δυνατό να προσφερθεί σε µια οικονοµία µέσω των
τραπεζικών ιδρυµάτων και µάλιστα µε αρκετά µικρό κόστος.
Ελεγκτικό Έργο
Οι δανειζόµενοι θα πρέπει να ελέγχονται από τους αποταµιευτές, έτσι ώστε να
µην υπάρχουν τυχόν προβλήµατα στην αποπληρωµή των δανείων. Το ελεγκτικό αυτό
έργο δεν µπορεί να το αναλάβει ο καθένας, αφού απαιτεί αρκετά µεγάλο κόστος. Έτσι,
στην πράξη, το ρόλο αυτό εκχωρούν οι δανειστές στις τράπεζες, οι οποίες σύµφωνα µε
τον Diamond (1984), έχουν δύο συγκριτικά πλεονεκτήµατα: την ύπαρξη των οικονοµιών
κλίµακας στην ελεγκτική τους δραστηριότητα και τη δυνατότητα µείωσης του κόστους
της ελεγκτικής τους δραστηριότητας µέσω της διαφοροποίησης του χαρτοφυλακίου τους.
Σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Diamond, το ελεγκτικό έργο των τραπεζών έχει το
χαρακτήρα φυσικού µονοπωλίου. Για παράδειγµα, έστω ότι µια επιχείρηση επιθυµεί
µέσω δανεισµού να αντλήσει κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεών της. Τότε
µπορεί είτε να εκδώσει οµολογίες είτε να δανειστεί από µια τράπεζα ή κοινοπραξία
τραπεζών. Η έκδοση οµολογιών δεν είναι αποτελεσµατική, αφού απαιτεί αρκετά µεγάλη
ελεγκτική προσπάθεια, ενώ µπορεί και το αποτέλεσµα αυτής να µην είναι αξιόπιστο,
αφού θα έχει προκύψει από την «ανεξέλεγκτη» δράση πολλών οµολογιούχων (Diamond,
1991). Αυτό αιτιολογεί το γεγονός ότι η έκδοση οµολογιών γίνεται συνήθως από
εταιρείες µε υψηλή αξιοπιστία ή ισχυρή κεφαλαιακή θέση. Αντίθετα, µια µικρή
επιχείρηση σε µέγεθος ή ηλικία µπορεί να προσφύγει µόνο στον τραπεζικό δανεισµό,
αφού σε αυτή την περίπτωση ο έλεγχος θα πρέπει να είναι εντονότερος. Συνεπώς, η
τράπεζα αποτελεί τον κοινό ελεγκτή που εκπροσωπεί τους συνασπισµένους δανειστές.

1.1.2 Ο Οικονοµικός Ρόλος Των Τραπεζών
Τα τραπεζικά ιδρύµατα είναι επιχειρήσεις που παρέχουν χρηµατοδοτικές
υπηρεσίες στην οικονοµία µε βασικό χαρακτηριστικό τη χρηµατοδοτική µορφή του
ενεργητικού τους, γεγονός που τα διαχωρίζει από τις άλλες παραγωγικές µονάδες.
Βασικός ρόλος τους είναι η κάλυψη των αναγκών των δανειστών και δανειζόµενων στην
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οικονοµία, ενώ ταυτόχρονα, µε την παρουσία τους συµβάλλουν στη συσσώρευση
κεφαλαίου και την ανάπτυξη της οικονοµίας σε µεγαλύτερο βαθµό σε σχέση µε το εάν
απουσίαζαν από την οικονοµία (Κ. Κοσµίδου και Κ. Ζοπουνίδης, 2003).
Ένας από τους πιο σηµαντικούς στόχους των τραπεζικών ιδρυµάτων, είναι η
κατάλληλη διάρθρωση του ενεργητικού και του παθητικού, έτσι ώστε να µπορούν να
παρέχουν τις επιθυµητές υπηρεσίες στους πελάτες τους. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό
µε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τη διαχείριση των τραπεζών βασίζονται στην
υπόθεση ότι ο πρωταρχικός στόχος τους είναι η µεγιστοποίηση του πλούτου των
µετόχων τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν ορισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
που αµφισβητούν την επάρκεια του στόχου αυτού, και στηρίζονται σε άλλους στόχους,
όπως για παράδειγµα τη µεγιστοποίηση του µεγέθους του ιδρύµατος.
Κατά

τη διαµόρφωση του ενεργητικού και του παθητικού του ιδρύµατος,

δηµιουργούνται εναλλακτικές περιπτώσεις, από τις οποίες το ίδρυµα θα πρέπει να
αποφασίσει µε βάση τον πρωταρχικό στόχο του. Εκτός όµως από τη µεγιστοποίηση του
πλούτου των µετόχων του, θα πρέπει να βασιστεί και σε ορισµένες επιλεγµένες
µεταβλητές που αφορούν καθηµερινές ενέργειες της τραπεζικής διαχείρισης, όπως η
διαφορά ανάµεσα στην απόδοση του ενεργητικού και το κόστος του παθητικού, ο
έλεγχος των εξόδων, καθώς και η διαχείριση της ρευστότητας και του κεφαλαίου.
Τέλος, όσον αφορά τις αποφάσεις που λαµβάνονται µε βάση τη διαχείριση των
περιουσιακών

στοιχείων,

θα

πρέπει

να στηρίζονται

στην αντιµετώπιση

του

χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και την απόδοση του συνόλου του χαρτοφυλακίου των
περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού ιδρύµατος. Με βάση τα κριτήρια αυτά, είναι
δυνατό να αναπτυχθεί ένα µοντέλο για το χαρτοφυλάκιο της τράπεζας, το οποίο θα
ανταποκρίνεται στη βέλτιστη αντιµετώπιση των παραµέτρων της απόδοσης και του
κινδύνου.

1.1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά των Εµπορικών τραπεζών
Οι εµπορικές τράπεζες αποτελούν ένα από τα σηµαντικότερα χρηµατοδοτικά
ιδρύµατα, καθώς κυριαρχούν στο χρηµατοδοτικό σύστηµα κάθε αναπτυσσόµενης κυρίως
χώρας. Βρίσκονται στο κέντρο του νοµισµατικού συστήµατος αφού µπορούν να
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µεταβάλλουν την προσφορά χρήµατος µιας χώρας και έτσι να επιδρούν στην αγοραστική
δύναµη του κοινού. Παράλληλα, κάνουν δυνατή την πλήρη χρήση των πόρων µιας
χώρας µέσω της αποδοχής καταθέσεων, του δανεισµού και της επένδυσης κεφαλαίων.
Εκτός όµως από τα παραπάνω, προσφέρουν ποικίλες χρηµατοδοτικές υπηρεσίες, όπως
τραπεζικές επιταγές, χρηµατικές εντολές, πώληση χρεογράφων της κυβέρνησης ή άλλων
οργανισµών, αγορά και πώληση χρεογράφων για τους πελάτες τους, έκδοση πιστωτικών
επιστολών, κ.ά. (Αλεξάκης Π. και Πετράκης Π.).
Λόγω των παραπάνω σηµαντικών ικανοτήτων των εµπορικών τραπεζικών
ιδρυµάτων, καθίσταται αναγκαία η θέσπιση συγκεκριµένων κανονισµών από τις αρχές,
ώστε να εξασφαλιστεί ο επιθυµητός ρυθµός ανάπτυξης της προσφοράς χρήµατος και να
προαχθεί η οικονοµική ανάπτυξη.
Όσον αφορά την οργάνωση των εµπορικών τραπεζών, µπορούν να ταξινοµηθούν
σε διάφορες µορφές και συγκεκριµένα σε ανεξάρτητες τραπεζικές µονάδες, τράπεζες µε
υποκαταστήµατα, οµάδες και αλυσίδες τραπεζών.
Μια από τις σηµαντικότερες αποφάσεις των εµπορικών τραπεζών είναι η
διάρθρωση του ενεργητικού και του παθητικού, αφού αποτελεί έναν από τους
παράγοντες που επηρεάζουν το εισόδηµά τους. Έτσι, διαµορφώνοντας κατάλληλα το
χαρτοφυλάκιο τους, µε βάση πάντα των κανονισµών που έχουν θεσπιστεί από τις αρχές,
προσπαθούν να επιτύχουν τον κύριο στόχο τους, που δεν είναι άλλος από τη
µεγιστοποίηση του κέρδους τους. Ωστόσο, το εµπορικό τραπεζικό σύστηµα, θα πρέπει να
προχωρήσει και σε µια σειρά άλλων σηµαντικών αποφάσεων, οι οποίες καθίστανται
δυσκολότερες λόγω των συνθηκών αβεβαιότητας, δεδοµένης της ατέλειας που επικρατεί
στις χρηµατοοικονοµικές αγορές.

1.2 Ελληνικό Τραπεζικό Σύστηµα

1.2.1 Ιστορική Αναδροµή
Η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα (Εθνική Χρηµατοδοτική Τράπεζα) ιδρύθηκε το
1828, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και
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έκλεισε το 1831 λόγω εξάντλησης των χρηµατοδοτικών της πόρων.
Η παλαιότερη και µεγαλύτερη εµπορική τράπεζα είναι η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, η οποία ιδρύθηκε το 1841 και διέθετε το µονοπώλιο της έκδοσης νοµίσµατος
µέχρι το 1864. Η τράπεζα αυτή λειτουργεί και σήµερα και µάλιστα είναι η µεγαλύτερη
εµπορική τράπεζα στην Ελλάδα.
Ο αριθµός των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε σηµαντικά κατά το β΄ µισό του
19ου αιώνα. Μετά από µια αξιοσηµείωτη παγίωση του ελληνικού τραπεζικού τοµέα στο
τέλος του 1890, αρκετές νέες τράπεζες εδραιώθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης
δεκαετίας του 20ου αιώνα. Το 1920 ήταν µια σπουδαία περίοδος αλλαγής στο τραπεζικό
σύστηµα. Η Κεντρική Τράπεζα (Τράπεζα της Ελλάδος) ιδρύθηκε το 1928.
Η περίοδος πριν τον β’ Παγκόσµιο Πόλεµο χαρακτηρίστηκε από σηµαντικές
ανακατατάξεις, όπως άνοιγµα και κλείσιµο µονάδων και ανάπτυξη στεγαστικής και
αγροτικής πίστης στον τραπεζικό χώρο. Μετά τον πόλεµο έγιναν σηµαντικές
συγχωνεύσεις και οι περισσότερες τραπεζικές επιχειρήσεις τέθηκαν υπό τον άµεσο ή
έµµεσο έλεγχο του Κράτους.
Μετά τη δεκαετία του 1960, το τραπεζικό σύστηµα χαρακτηριζόταν από τον
έντονο κρατικό µηχανισµό και την εποπτεία από την Κεντρική Τράπεζα, παρά τη
σηµαντική είσοδο νέων τραπεζών και ιδιαίτερα παραρτηµάτων ξένων τραπεζών στην
Ελλάδα. Η αύξηση του αριθµού των ξένων τραπεζών στην Ελλάδα, από το 1960 και
µετά, ευνοήθηκε αρκετά από τη διεθνοποίηση των τραπεζικών λειτουργιών. Η τάση αυτή
ενισχύθηκε από την ένωση της Ελλάδας µε την Ευρωπαïκή Κοινότητα το 1970 και
αργότερα µε τη συµµετοχή της Ελλάδας ως µέλος στην Ευρωπαïκή Κοινότητα το 1981.
Ο έλεγχος και η παρέµβαση του κράτους στο τραπεζικό σύστηµα εξακολουθεί να
υφίσταται σε αρκετές περιπτώσεις ακόµα και σήµερα, καθώς εξυπηρετεί ποικίλους
αναπτυξιακούς, οικονοµικούς και πολιτικούς στόχους. Μάλιστα αυτό συµβαίνει παρά τη
διαρκή ανάπτυξη των ξένων και των ιδιωτικών τραπεζών και τη σταδιακή απελευθέρωσή
τους από τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας, που ξεκίνησε το 1980 και συνεχίζεται µε
µεγαλύτερη ένταση µετά το 1987. Η περίοδος από το 1987 και µετά χαρακτηρίζεται από
τη βαθµιαία µείωση και τελικά την κατάργηση των υποχρεωτικών επενδύσεων των
τραπεζών σε τίτλους του δηµοσίου, την άρση των περιορισµών κίνησης κεφαλαίων, την
πλήρη απελευθέρωση των επιτοκίων, καθώς και τη διεύρυνση του φάσµατος των
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χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.
Οι κυριότερες αλλαγές οι οποίες άρχισαν να πραγµατοποιούνται µετά το 1992
αφορούν: την απελευθέρωση των επιτοκίων, την κατάργηση των διαφόρων πιστωτικών
κανόνων, την απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, και την ελεύθερη είσοδο των
τραπεζικών ιδρυµάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρωτοπαπαδάκη Ε.,2004).
Τα τελευταία χρόνια, έχουν σηµειωθεί σηµαντικές αλλαγές στο ελληνικό
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα της χώρας, οι οποίες συνεχίστηκαν και εντατικοποιήθηκαν
ιδιαίτερα µετά την είσοδο της Ελλάδος στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση, καθώς
και µε την καθιέρωση του ευρώ ως ενιαίου νοµίσµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξίζει
να αναφερθεί ότι οι ελληνικές τράπεζες, πέτυχαν να υλοποιήσουν το πρόγραµµα
µετάβασης στο νέο νόµισµα µε µεγάλη επιτυχία, καλύτερα µάλιστα από άλλες
ευρωπαϊκές χώρες.
Στις µέρες µας, η Τράπεζα της Ελλάδος, αναλαµβάνει νέους ρόλους. Μέσω του
διοικητή της, συµµετέχει η ίδια στη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο
(όπως και τα υπόλοιπα µέλη) στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα Κεντρικών Τραπεζών. Έτσι,
µπορεί η Ελλάδα να χάνει την απόλυτη ανεξαρτησία της στη διαµόρφωση της
νοµισµατικής πολιτικής, αλλά ωστόσο δεν παύει να έχει ουσιαστικό ρόλο.

1.2.2 Η Απελευθέρωση Του Τραπεζικού Συστήµατος
Τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µέχρι
τη δεκαετία του 1990, ήταν η υπανάπτυξη και ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός. Η
περίοδος από το 1987 και µετά χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή απελευθέρωση του
τραπεζικού συστήµατος από τον έντονο κρατικό έλεγχο. Στο γεγονός της µεταρρύθµισης
του τραπεζικού συστήµατος, συνέλαβαν οι στρεβλώσεις που το χαρακτήριζαν, η
αδυναµία του να αντεπεξέλθει στο µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον, καθώς και η
ανάγκη προσαρµογής προς τις υποχρεώσεις της Ελλάδας, έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίες αφορούσαν την ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων, την ελεύθερη
πρόσβαση και εγκατάσταση στις αγορές άλλων χωρών, µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και την εναρµόνιση εποπτικών κανόνων (Μαντοπούλου Α., 2004).
Παρά το γεγονός ότι η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος δεν
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έχει ακόµα ολοκληρωθεί (καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις συνεχίζεται να υφίσταται
ακόµα και σήµερα), είναι σηµαντικό να αναφερθούν οι επιπτώσεις τις οποίες επέφερε
στον τραπεζικό κλάδο.
Καταρχήν, παρατηρείται αύξηση του αριθµού των τραπεζών και του δικτύου
τους, ιδιαίτερα µετά το 1990, το οποίο εκδηλώνεται είτε µε την ίδρυση νέων τραπεζών,
είτε µε την αύξηση του αριθµού των ήδη υπαρχόντων, µέσω συγχωνεύσεων και
εξαγορών. Επίσης, αλλάζει το καθεστώς αρκετών κρατικών τραπεζών, οι οποίες
ιδιωτικοποιήθηκαν.
Παράλληλα, σηµειώνεται διεύρυνση της κεφαλαιαγοράς και χρηµαταγοράς και
κατάργηση των περιορισµών κεφαλαίου, µε αποτέλεσµα την πρόσβαση των τραπεζών
στις διεθνείς αγορές (κυρίως στον χώρο των Βαλκανίων), καθώς και τη διεύρυνση και
τον εµπλουτισµό των παρεχόµενων τραπεζικών υπηρεσιών. Έτσι, παρατηρείται ο
εκσυγχρονισµός του τραπεζικού συστήµατος, η διαφοροποίηση των παραδοσιακών
προϊόντων και η προώθηση νέων, τα οποία έχουν περισσότερο σύνθετη εµπορική και
επενδυτική µορφή. Το γεγονός της ανάπτυξης νέων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων,
σχετίζεται και µε τον έντονο ανταγωνισµό µεταξύ των τραπεζών που αναπτύχθηκε
ιδιαίτερα µετά το 1990 και εξακολουθεί να υφίσταται και σήµερα.
Τέλος, παρατηρείται µείωση των µεριδίων αγοράς των τραπεζών κρατικού
ενδιαφέροντος και των µεγαλύτερων τραπεζικών οµίλων. Έτσι, σύµφωνα µε στοιχεία της
Οµοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), το 1984 οι τράπεζες
κρατικού ενδιαφέροντος

κατείχαν το 89% των καταθέσεων και το 88% των

χορηγήσεων, ενώ το 1996 κατείχαν αντίστοιχα 80% και 73% (ΟΤΟΕ, 1996:Τραπεζικό
Σύστηµα & Απασχόληση Στην Ελλάδα). Το 2004, το ποσοστό των τραπεζών υπό
κρατικό έλεγχο, σε όρους ενεργητικού, ήταν το 53% του συνόλου των Ελληνικών
εµπορικών τραπεζών, έναντι του 73% στο τέλος του 1998 (Πρωτοπαπαδάκη Ε.2004).

1.2.3 Οι Ελληνικές Τράπεζες Στο Περιβάλλον Της Οικονοµικής Και
Νοµισµατικής Ένωσης
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, για πολλά χρόνια λειτουργούσε σε ένα
οικονοµικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζονταν από µακροοικονοµικές ανισορροπίες,
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υψηλά επιτόκια, διοικητικούς και θεσµικούς περιορισµούς οι οποίοι σε αρκετές
περιπτώσεις στρέβλωναν τον ανταγωνισµό και εµπόδιζαν την ανάπτυξη. Η λειτουργία
των ελληνικών τραπεζών στο περιβάλλον της ΟΝΕ, δίνει σε αυτές αρκετά
πλεονεκτήµατα, αφού µπορούν να δραστηριοποιηθούν σε µια µεγαλύτερη και αρκετά
πλουσιότερη αγορά από την ελληνική.
Το

νέο

περιβάλλον,

χαρακτηρίζεται

από

διεύρυνση

των

ευρωπαϊκών

χρηµατοπιστωτικών αγορών, σταθερότητα, υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης,
χαµηλό πληθωρισµό και επιτόκια, περιορισµένη συναλλαγµατική αβεβαιότητα, καθώς
και αποτελεσµατικότερες αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Όλα αυτά θα έχουν θετικές
επιδράσεις στο τραπεζικό σύστηµα και κατ’ επέκταση στο χρηµατοοικονοµικό σύστηµα
της χώρας µας.
Βέβαια, προκειµένου ο τραπεζικός τοµέας, να επωφεληθεί από τη λειτουργία του
νέου περιβάλλοντος, θα πρέπει οι τράπεζες να µπορούν να αντιδράσουν αναλόγως, ώστε
να αντεπεξέλθουν στις νέες συνθήκες. Έτσι, οι τράπεζες, θα πρέπει να προβούν σε
αλλαγές στη δοµή τους και στη στρατηγική τους κατεύθυνση, σε συνδυασµό µε αλλαγές
στη συµπεριφορά τους και µε επαναπροσδιορισµό των αντικειµενικών τους στόχων.
Την ίδια στιγµή, οι τράπεζες καλούνται να αντιµετωπίσουν µια σειρά από
κινδύνους, οι οποίοι αφορούν

κυρίως τον έντονο ανταγωνισµό που υφίσταται ο

τραπεζικός κλάδος, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τους νόµους
της ανοικτής και διευρυµένης αγοράς.

1.2.4 Η ∆ιάρθρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήµατος
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αποτελείται από τις εµπορικές τράπεζες, τις
συνεταιριστικές τράπεζες, τις ειδικές τράπεζες και οργανισµούς και τα υποκαταστήµατα
ξένων εµπορικών τραπεζών.
Οι ελληνικές εµπορικές τράπεζες, παρέχουν ποικίλες υπηρεσίες στους πελάτες
τους, µε βασικές αυτές της αποδοχής καταθέσεων, της χορήγησης δανείων και την
εξυπηρέτηση του διεθνούς εµπορίου.
Οι συνεταιριστικές τράπεζες στην Ελλάδα, είναι ένας νέος κλάδος αφού η
ανάπτυξή τους άρχισε πριν από δέκα χρόνια περίπου, µε τη θέσπιση της κατάλληλης
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νοµοθεσίας που επιτρέπει την ίδρυση και τη λειτουργία τους, σε αντίθεση µε την
υπόλοιπη Ευρώπη που η ύπαρξη τους τοποθετείται στις αρχές του περασµένου αιώνα.
∆ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία των περιοχών όπου εδρεύουν, αφού
προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις τοπικές ανάγκες της
κοινωνίας που λειτουργούν (Τζιερτζής Κ., 2006).
Στις ειδικές τράπεζες και οργανισµούς ανήκουν οι επενδυτικές και οι κτηµατικές
τράπεζες, η Αγροτική Τράπεζα, καθώς και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο και το Ταµείο
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.
Η εγκατάσταση των ξένων εµπορικών καταστηµάτων στην Ελλάδα άρχισε στις
αρχές της δεκαετίας του 1960 και προσέφεραν υπηρεσίες που οι ελληνικές εµπορικές
τράπεζες δεν είχαν την ανάλογη εµπειρία, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση δανείων
προς τη ναυτιλία. Στη συνέχεια, λειτουργώντας ανταγωνιστικά προς τις ελληνικές
εµπορικές τράπεζες, επέλεξαν ένα πολύ καλό τµήµα της πελατείας, ειδικά των µεγάλων
επιχειρήσεων, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Αποτέλεσµα της πολιτικής αυτής
είναι ότι τα καταστήµατα των ξένων τραπεζών, σηµειώνουν σηµαντικά κέρδη από τις
δραστηριότητές τους στον Ελλαδικό χώρο (Γ. Κοϊνάς. 2005).
Σήµερα στην Ελλάδα, λειτουργούν συνολικά 3587 Πιστωτικά Ιδρύµατα
(3369Π.Ι., 123Π.Ι. µε τη µορφή Συνεταιριστικών, και 95 καταστήµατα της Τράπεζας
Ελλάδος) µε 63.040 συνολικά απασχολούµενους εργαζόµενους (31/12/2005-Ενωση
Ελληνικών Τραπεζών).

1.2.5 ∆ιεθνής Τραπεζική
Σύµφωνα µε τη θεωρία Aliber (1984), µία τράπεζα θεωρείται διεθνής εάν
χρησιµοποιεί καταστήµατα σε ξένες χώρες για να εκτελεί συγκεκριµένες τραπεζικές
εργασίες. Επιπλέον, µπορεί να θεωρηθεί διεθνής, ανάλογα µε το ποσοστό των δανείων
και των καταθέσεων της που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα, ή ακόµα ανάλογα µε την
εθνικότητα της πελατείας της ή των στελεχών της (Γ. Προβόπουλος και Π. Καπόπουλος,
2001).
Οι τάσεις ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου δεν είναι αποκλειστικά σύγχρονο
φαινόµενο. Η διακίνηση του ιδιωτικού κεφαλαίου γίνονταν χωρίς περιορισµούς από
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χώρα σε χώρα, από την περίοδο πριν από τον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο.
Από το 1960 και µετά εµφανίστηκαν ισχυρές τάσεις διεθνοποίησης των επί
µέρους αγορών κεφαλαίου και χρήµατος ως αποτέλεσµα της ανάγκης χρηµατοδότησης
των αυξηµένων εµπορικών συναλλαγών. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια ο όγκος
εµπορίου αυξήθηκε ταχύτερα σε σχέση µε τη συνολική παραγωγή. Έτσι, αναπτύχθηκαν
οι δραστηριότητες της διεθνούς τραπεζικής, αφού οι περισσότερες τράπεζες
ακολούθησαν τους µεγαλύτερους πελάτες τους, τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, στις
εξορµήσεις τους προς τις αναπτυσσόµενες χώρες. Η επέκταση των τραπεζών στο
εξωτερικό στοχεύει στη διείσδυση σε νέες χρηµατοοικονοµικές αγορές και στη
χρηµατοδότηση των δανειακών αναγκών των θυγατρικών επιχειρήσεων, που έχουν
ιδρύσει στο εξωτερικό σηµαντικές εγχώριες επιχειρήσεις.
Σήµερα υπάρχουν αρκετές µικρές και µεγάλες ελληνικές εµπορικές τράπεζες που
έχουν επεκτείνει τη δράση τους στο εξωτερικό. Στο δίκτυο των ελληνικών τραπεζών που
λειτουργούν στο εξωτερικό ανήκουν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Alpha Bank, η
EFG-Eurobank Ergasias, η Εµπορική, η Πειραιώς και η Αγροτική, µε 83 συνολικά
καταστήµατα-υποκαταστήµατα, και συνολικά απασχολούµενο προσωπικό 983 ατόµων,
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία που αναφέρονται για το έτος 2005. Το δίκτυο
αυτό εκτείνεται σε διάφορες χώρες του εξωτερικού και συγκεκριµένα σε Αίγυπτο,
Αλβανία, Βουλγαρία, Γερµανία, Κύπρο, Μ.Βρετανία, και Σερβία. Έτσι, αναφορικά, η
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, διαθέτει συνολικά 35 καταστήµατα-υποκαταστήµατα, τα
οποία βρίσκονται σε Αίγυπτο, Αλβανία, Κύπρο, Μ.Βρετανία και Σερβία, τα οποία
απασχολούν συνολικά 512 άτοµα προσωπικό. Όσον αφορά το δίκτυο των ελληνικών
τραπεζών που λειτουργούν στο εξωτερικό και είναι ελεγχόµενες κατά πλειοψηφία,
ανήκουν η Εθνική, η EFG-Eurobank Ergasias, η Εµπορική, η Πειραιώς, η Εγνατία , η
Νovabank και η Alpha Bank µε 1015 συνολικά καταστήµατα-υποκαταστήµατα και
17.236 άτοµα προσωπικό. Το δίκτυο αυτό εκτείνεται γεωγραφικά σε Βουλγαρία,
FYROM, ΗΠΑ, Ρουµανία, Καναδά, Κύπρο, Ν.Αφρική, Λουξεµβούργο, Σερβία,
Αλβανία, Γερµανία και Αίγυπτο (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
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1.2.6 Αλλαγές Στο ∆ιεθνές Και Ελληνικό Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι κυριότερες αλλαγές που έχουν συµβεί,
τα τελευταία χρόνια, τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές χρηµατοπιστωτικό
σύστηµα.
¾ Ραγδαία Ανάπτυξη Τεχνολογίας
Η πρόοδος της τεχνολογίας, έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στον τραπεζικό
τοµέα. Η χρήση νέων τεχνολογιών, εισήγαγε νέες παραµέτρους στη γενικότερη
λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, επηρεάζοντας τα προϊόντα και τις αγορές των
τραπεζών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου τα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, να µπορούν να ανταποκριθούν στις µεγάλες απαιτήσεις του
διεθνή ανταγωνισµού. Η κατάλληλη αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων της
τεχνολογίας, οδηγεί στη µείωση του κόστους παραγωγής και στην προώθηση των
τραπεζικών εργασιών. Μερικές από τις σηµαντικότερες εξελίξεις της τεχνολογίας στον
τραπεζικό κλάδο, είναι:
•

η συνεχής ανάπτυξη και διεύρυνση των ΑΤΜς

•

η επέκταση του telephone banking

•

η προώθηση νέων προϊόντων

•

η παροχή πολλών υπηρεσιών µέσω του διαδικτύου.
¾ Έντονος Ανταγωνισµός
Τα τελευταία χρόνια, ο ανταγωνισµός ειδικά στον ελληνικό χρηµατοπιστωτικό

χώρο, αυξάνεται συνεχώς, λόγω:


της αποκανονικοποίησης (deregulation process), δηλαδή της προϊούσας
εξασθένισης των κρατικών κανονιστικών ρυθµίσεων, της απελευθέρωσης της
κίνησης κεφαλαίων, της σταδιακής απελευθέρωσης της καταναλωτικής πίστης,
κ.λ.π.



της αποδιαµεσολάβησης (desintermediation process), δηλαδή της σταδιακής
παράκαµψης των τραπεζών από την κεφαλαιαγορά και από παρατραπεζικές
επιχειρήσεις, που είναι σε θέση να παρέχουν χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά
προϊόντα
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της ανάπτυξης και προσφοράς ενός ευρύτατου φάσµατος σύνθετων και
εξειδικευµένων προϊόντων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα του οξύτατου ανταγωνισµού των ελληνικών

τραπεζών, αποτελεί το παράδειγµα ότι τα τελευταία πέντε χρόνια, η διαφηµιστική
καµπάνια των τραπεζών, αυξάνεται κατά µέσο όρο 15%, ετησίως.
Έτσι, οι τράπεζες στο σύγχρονο χρηµατοοικονοµικό πεδίο, προσπαθούν ολοένα
και περισσότερο να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά και την παραγωγικότητά τους.
έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τιµολογούν φθηνότερα τα προϊόντα και τις
υπηρεσίες που παρέχουν στους πελάτες τους.
¾ Εξαγορές Και Συγχωνεύσεις
Ο τραπεζικός τοµέας, κατείχε την πρώτη θέση σε εξαγορές και συγχωνεύσεις,
κατά την περίοδο 1985-1995, σε Ευρώπη και Αµερική. Το φαινόµενο συνεχίζει να
συµβαίνει στην Ευρώπη, µε βασικό στόχο να µπορέσουν τα τραπεζικά ιδρύµατα να
ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα της ενιαίας αγοράς.
Στην Ελλάδα, η εκδήλωση του συγκεκριµένου φαινοµένου, καθυστέρησε αρκετά
να συµβεί, αλλά βαθµιαία πήρε µεγάλες διαστάσεις µε στόχο τη δηµιουργία µεγάλων
τραπεζικών οµίλων, οι οποίοι εκτός από τη διατήρηση και τη διεύρυνση του µεριδίου
τους στην ελληνική αγορά, θα πρέπει να µπορούν να επεκταθούν και στις διεθνείς
αγορές, µε προτεραιότητα τα Βαλκάνια. Έξαρση των εξαγορών και των συγχωνεύσεων,
παρατηρήθηκε κατά την περίοδο 1998-1999 από µεγάλους χρηµατοπιστωτικούς
οργανισµούς, σε µια περίοδο ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών
διείσδυσης και επέκτασης σε νέες αγορές (Πρωτοπαπαδάκη Ε. 2004).
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Κεφάλαιο 2

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
Η αύξηση του ανταγωνισµού στο ελληνικό και διεθνές τραπεζικό σύστηµα, οι
ριζικές αλλαγές που επήλθαν από την οικονοµική ενσωµάτωση στην Ευρωπαïκή Ένωση,
οι νέες τεχνολογικές καινοτοµίες, οι διεθνείς τάσεις για παγκοσµιοποίηση και
απελευθέρωση των αγορών, καθώς και η πρόσφατη καθιέρωση του νέου νοµίσµατος,
αποδεικνύουν την ύπαρξη σηµαντικών µεταβολών στα τραπεζικά ιδρύµατα. Βάσει των
παραπάνω δεδοµένων, οι τράπεζες ολοένα και περισσότερο αντιµετωπίζουν την
πρόκληση της προσαρµογής και ανταπόκρισής τους στο νέο αυτό ανταγωνιστικό
περιβάλλον. Προσπαθούν δηλαδή µέσα από την αναδόµηση όλων των τραπεζικών
λειτουργιών τους να επιτύχουν τα καλύτερα δυνατά επίπεδα αποδοτικότητας και
κερδοφορίας.
Πολλοί µελετητές έχουν ασχοληθεί στη σύγχρονη βιβλιογραφία µε την εξέταση
της αποδοτικότητας, ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών.
Ακολούθως, παρουσιάζονται ορισµένες µελέτες σχετικά µε το συγκεκριµένο ζήτηµα.
Οι Alexakis, Thomadakis και Xanthakis (1995) µελέτησαν την κερδοφορία των
ελληνικών εµπορικών τραπεζών για τη χρονική περίοδο 1980 - 1991. Τα αποτελέσµατα
δείχνουν ότι οι καθοριστικοί παράγοντες για την κερδοφορία των εµπορικών τραπεζών
ήταν αρκετά διαφορετικοί από τους αντίστοιχους παράγοντες άλλων κρατών.
Οι διαφορές που υπάρχουν στην αποδοτικότητα µεταξύ των µικρών και µεγάλων
ελληνικών τραπεζών µε βάση τα κέρδη τους, µελετήθηκαν από τον Vasiliou (1996) και
αφορούσαν την περίοδο 1977 – 1986. Ο Vasiliou χρησιµοποίησε τη µεθοδολογία
statistical cost accounting και κατέληξε στο αποτέλεσµα ότι η διαχείριση των στοιχείων
του ενεργητικού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για να επιτευχθεί υψηλή κερδοφορία
και να εξηγηθούν οι διαφορές στην αποδοτικότητα των τραπεζών, σε αντίθεση µε τη
διαχείριση του παθητικού που δε διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο.
Οι Karafolas και Mantakas (1996) εξέτασαν τις οικονοµίες κλίµακας και το
18

κόστος δοµής των ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων, για την περίοδο 1980 – 1989,
χρησιµοποιώντας µια υπερλογαριθµική συνάρτηση κόστους (translogarithmic cost
function). Η συνάρτηση αυτή περιελάµβανε διάφορες µεταβλητές, όπως για παράδειγµα
το σύνολο του ενεργητικού, την τεχνολογική πρόοδο και το κεφάλαιο. Τα αποτελέσµατα
έδειξαν ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν επηρεάζει τις συνολικές δαπάνες, αφού οι
καινοτοµίες της τεχνολογίας δεν έχουν ακόµα εφαρµοστεί πλήρως και έτσι η αύξηση της
τραπεζικής δραστηριότητας, δεν είναι ιδιαίτερα σηµαντική. Επίσης, οι τραπεζικές
λειτουργίες στην Ελλάδα, έχουν ρυθµιστεί βάσει διάφορων ενεργειών, οι οποίες οδηγούν
σε εντάσεις των σχέσεων µεταξύ των εργαζοµένων και της διοίκησης των τραπεζών. Το
γεγονός αυτό αρκετές φορές οδηγεί σε µείωση της θέλησης για δηµιουργική εργασία και
έτσι σηµειώνεται αύξηση των δαπανών λειτουργίας και µείωση της παραγωγικότητας.
Όσον

αφορά

την

παραγωγικότητα

χρησιµοποιώντας την τεχνική

των

τραπεζών

ο

Νοulas

(1997)

περιβάλλουσα ανάλυση δεδοµένων (DEA - Data

Envelopment Analysis) και τον δείκτη παραγωγικότητας Malmquist αξιολόγησε την
απόδοση των κρατικών έναντι των ιδιωτικών τραπεζών κατά την περίοδο 1991 - 1992.
Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν τη µεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας των
κρατικών τραπεζών σε σχέση µε την αντίστοιχη των ιδιωτικών. Επιπλέον, έδειξαν την
τεχνολογική πρόοδο των κρατικών τραπεζών έναντι των ιδιωτικών που δε σηµείωσαν
καµία αλλαγή κατά την περίοδο της µελέτης καθώς και την αύξηση της αποδοτικότητας
των ιδιωτικών έναντι της µείωσης των κρατικών. Η αύξηση της παραγωγικότητας των
κρατικών τραπεζών οφείλεται στην τεχνολογική τους πρόοδο ενώ των ιδιωτικών στην
υψηλή αποδοτικότητά τους.
Η αποδοτικότητα των εµπορικών τραπεζών εξετάστηκε από τον Athanassopoulo
(1997)

ο

οποίος

µελέτησε

την

αποδοτικότητα

68

εµπορικών

τραπεζικών

υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα µέσω της µεθοδολογίας DEA. Η µέθοδος αυτή κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι η τοποθεσία των υποκαταστηµάτων, η ποικιλία των οικονοµικών
προϊόντων, το µέγεθος του δικτύου, οι δυνατότητες του προσωπικού καθώς και η
αξιοπιστία των υπηρεσιών παίζουν σηµαντικό ρόλο στην επίτευξη των τραπεζικών
στόχων. Επίσης, προέβλεψε τα πιθανά προβλήµατα που θα αντιµετωπίσουν τα τραπεζικά
ιδρύµατα στην αύξηση του µεγέθους των πελατών τους, κυρίως µε την προώθηση νέων
προϊόντων και παρατήρησε ότι θα πρέπει η τιµολόγηση των προïόντων αυτών να γίνει µε
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τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να προσελκύσουν τους ήδη υπάρχοντες πελάτες και έτσι
να έχουν παρόµοια περιθώρια κέρδους µε τα αντίστοιχα κέρδη από τα ήδη
προσφερόµενα προϊόντα.
Οι Zopounidis, Doumpos και Georgiou (1997) µελέτησαν τη δυναµικότητα 27
τραπεζικών υποκαταστηµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρονική περίοδο 1992 1993. Μέσω της πολυκριτήριας µεθόδου UTADIS (Utilites Additives DIScriminatives),
τα υποκαταστήµατα χωρίστηκαν σε τρεις προκαθορισµένες κατηγορίες µε βάση τη
δυναµικότητά τους. Μέσα από την ανάλυση προκύπτει ότι το βασικότερο κριτήριο για
την ταξινόµησή τους είναι η καταµέτρηση και διαλογή τραπεζογραµµατίων. Για το έτος
1992, σηµαντικά κριτήρια ήταν οι παραλαβές των χρηµάτων από αλλά υποκαταστήµατα
της τράπεζας και οι χρηµαταποστολές προς άλλα υποκαταστήµατα της τράπεζας και για
το έτος 1993 ήταν οι χρηµαταποστολές προς άλλα υποκαταστήµατα της τράπεζας καθώς
και η εισαγωγή εντολών σε δραχµές.
Οι Hardy και Simigiannis (1998) εξέτασαν την ανταγωνιστικότητα και την
αποδοτικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος. Παρατήρησαν ότι κατά τη
δεκαετία του 90, λίγες τράπεζες πέτυχαν υψηλά επίπεδα κερδοφορίας και µάλιστα αυτό
σηµειώθηκε στις µεσαίου µεγέθους τράπεζες, οι οποίες δεν είχαν κρατική παρέµβαση και
έτσι είχαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα υψηλά επίπεδα των κερδών τους.
Ο Νοulas (1999) εκτός από την παραγωγικότητα των τραπεζών, µελέτησε επίσης
την κερδοφορία και την αποτελεσµατικότητα αυτών, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 19
ελληνικών εµπορικών τραπεζών για την περίοδο 1993 – 1998. Χρησιµοποίησε δύο
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, τον δείκτη απόδοσης του ενεργητικού και τον δείκτη
απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων και παρατήρησε ότι η συµπεριφορά αυτών δε
µεταβλήθηκε και ακολούθησε πτωτική πορεία µέχρι το 1996 ενώ σηµείωσε ανοδική για
το διάστηµα 1997 - 1998. Επιπλέον, η κερδοφορία βελτιώθηκε το 1997 και 1998 σε
σύγκριση µε το 1996 αλλά η βελτίωση αυτή δεν ήταν τόσο υψηλή ώστε να ξεπεράσει την
κερδοφορία του 1993 ή του 1994. Το 1996, ήταν ένα χαρακτηριστικό έτος επειδή
κάποιες τράπεζες και ειδικότερα οι κρατικές κράτησαν µεγάλα ποσά σε προβλέψεις
αποσκοπώντας στην εξυγίανση του χαρτοφυλακίου τους, µε συνέπεια να µειωθεί η
λογιστική κερδοφορία.
Οι Staikouras και Steliaros (1999) εξέτασαν τους παράγοντες κερδοφορίας 17
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ελληνικών εµπορικών τραπεζών για την περίοδο 1991 - 1998. Χρησιµοποίησαν τους
δείκτες χρηµατοοικονοµικής και βιοµηχανικής αποδοτικότητας, οι οποίοι σχετίζονται µε
ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η κερδοφορία των
ελληνικών τραπεζών καθορίζεται από τον πληθωρισµό, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το
λόγο των αποθεµατικών για δανειοδοτήσεις προς το σύνολο των χορηγούµενων δανείων
και το λόγο των δανείων προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού. Αντίθετα, ο
λόγος των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού καθώς και οι
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελούν σηµαντικές µεταβλητές,
επηρεάζουν θετικά την κερδοφορία.
Οι Hondrogiannis, Liolios και Papapetrou (1999) εξέτασαν τις συνθήκες
ανταγωνισµού των ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων για τα έτη 1993 - 1995.
Χρησιµοποίησαν την τεχνική της µη δοµικής εκτίµησης (non-structural estimation) και
συµπέραναν ότι τα κέρδη των τραπεζών παρατηρήθηκαν σε συνθήκες µονοπωλιακού
ανταγωνισµού. Η εξάλειψη των ελέγχων συναλλάγµατος, η απελευθέρωση της κίνησης
κεφαλαίων, η θέσπιση της ∆εύτερης Τραπεζικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εποπτικοί διακανονισµοί, σχετίζονται µε τις ανταγωνιστικές
συνθήκες του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος.
Το 2000 οι Spathis και Kosmidou εξέτασαν τις διαφορές που υπάρχουν στην
αποδοτικότητα των µικρών και µεγάλων ελληνικών τραπεζών καθώς και τους
παράγοντες της αποδοτικότητας που σχετίζονται µε το µέγεθος των τραπεζών για την
περίοδο 1990 - 1998. Έχοντας ως βάση τα λογιστικά στοιχεία των τραπεζών και µε τη
βοήθεια µονοµεταβλητών και πολυµεταβλητών τεχνικών, όπως της βηµατικής
λογιστικής παλινδρόµησης (stepwise logistic regression), έδειξαν ότι οι µεγάλες τράπεζες
είναι

περισσότερο

αποτελεσµατικές

από

τις

µικρές.

Οι

µεγάλες

τράπεζες

χαρακτηρίζονται από υψηλή απόδοση ενεργητικού, χαµηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων
και επιτοκίου ενώ οι µικρές από υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων, επιτοκίου καθώς και
κεφαλαιακή επάρκεια.
Οι Spathis, Kosmidou και Doumpos (2002) εξέτασαν την αποδοτικότητα και
κερδοφορία 23 ελληνικών τραπεζών µικρού και µεγάλου µεγέθους, για την περίοδο
1990–1999. Χρησιµοποίησαν χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και τις πολυκριτήριες
µεθοδολογίες UTADIS και M.H.DIS (Multi-Hierarchical DIScriminatives). Τα
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αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µεγάλες τράπεζες κατά µέσο όρο είναι πιο αποδοτικές σε
σχέση µε τις µικρές. Όµως, οι µικρές και οι µεγάλες τράπεζες παρουσιάζουν
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα, αφού οι µικρές είναι πιο αποδοτικές όσον αφορά τη
δηµιουργία εσόδων ενώ οι µεγάλες έχουν µικρότερο λειτουργικό κόστος, το οποίο
οφείλεται στις οικονοµίες κλίµακας και στο δίκτυο τους. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι
πιθανό να αλλάξουν εξαιτίας των νέων τεχνολογιών, των νέων τραπεζικών προϊόντων
και κυρίως της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών λειτουργιών µέσα από τις εξαγορές και
τις συγχωνεύσεις.
Οι Spathis, Kosmidou, Doumpos και Zopounidis (2002) εκτίµησαν την απόδοση
20 ελληνικών εµπορικών τραπεζών για την περίοδο 1995 - 1999 µέσω πολυκριτήριας
προσέγγισης. Συγκεκριµένα, χρησιµοποίησαν την πολυµεταβλητή στατιστική ανάλυση
(multivariate statistical analysis) για να επιλέξουν τους σηµαντικότερους δείκτες που
περιγράφουν τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα, την επάρκεια κεφαλαίων, την
επενδυτική δραστηριότητα και την ανάπτυξη των τραπεζών. Έπειτα, εφάρµοσαν την
πολυκριτήρια µεθοδολογία PROMETHEE για να κατατάξουν τις τράπεζες µε βάση τις
χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις τους. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η τράπεζα ΕΤΕΒΑ
βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης, γεγονός που δηλώνει ότι είναι η πιο
αποτελεσµατική

σε σχέση µε τις εξεταζόµενες τράπεζες. Αντίθετα, οι τράπεζες

Xiosbank και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της
κατάταξης.
Το 2002 οι Christopoulos, Lolos και Tsionas υπολόγισαν το κόστος
αποδοτικότητας της ελληνικής τραπεζικής βιοµηχανίας για την περίοδο 1993 - 1998 µε
τη χρήση ενός ετεροσκεδαστικού µοντέλου (heteroscedastic model). Παρατήρησαν ότι οι
µικρού και µεσαίου µεγέθους τράπεζες είναι σχεδόν πλήρως αποδοτικές ενώ στις
µεγάλες τράπεζες η αποδοτικότητα βρίσκεται σε χαµηλότερα επίπεδα. Επιπλέον,
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η βελτίωση του κόστους αποδοτικότητας των τραπεζών,
και γενικότερα η δηµιουργία ενός ανταγωνιστικού τραπεζικού συστήµατος, συσχετίζεται
θετικά µε τα τραπεζικά δάνεια, τις επενδύσεις αλλά και την οικονοµική αποδοτικότητα
ενώ είναι αντίστροφη του µεγέθους των τραπεζών. Εκτίµησαν ακόµη, ότι τα επόµενα
χρόνια

της

περιόδου

µελέτης,

οι

ελληνικές

τράπεζες

θα

επιδιώξουν

να

επανατοποθετηθούν στις αγορές της ΟΝΕ και να πετύχουν διαδικασίες µεγάλης
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κλίµακας, έτσι ώστε να µπορούν να µοιραστούν τις υψηλές δαπάνες για τις τεχνολογικές
πληροφορίες και να συγκεντρώσουν τις οικονοµίες κλίµακας. Τέλος, θα προσπαθήσουν
να εκµεταλλευτούν τους αγοραστικούς τοµείς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις
περιφερειακές αγορές, όπως στα Βαλκάνια, αλλά θα περιοριστούν για να πετύχουν µια
αποδοτικότερη χρήση των πόρων εξαιτίας του µικρού µεγέθους τους.
Οι Halkos και Salamouris (2004) µελέτησαν την αποδοτικότητα των ελληνικών
τραπεζών σε δείγµα 50 ελληνικών εµπορικών τραπεζών, µέλη της Ένωσης Ελληνικών
Τραπεζών,

για

την

περίοδο

1997

-

χρηµατοοικονοµικούς

δείκτες,

όπως

η

1999.

Η

εκτίµηση

χρηµατοοικονοµική

έγινε
και

µε

βάση

βιοµηχανική

αποδοτικότητα, αλλά και µε τη µεθοδολογία περιβάλλουσας ανάλυσης δεδοµένων
(DEA). Βάσει των αποτελεσµάτων, διαπίστωσαν ότι το 1998 η απόδοση των τραπεζών
µειώθηκε, ενώ το 1999 σηµείωσε αύξηση που µάλιστα ήταν η µεγαλύτερη της τριετίας
και η οποία δεν αποδίδεται στη µείωση των εξόδων λειτουργίας αλλά στη σηµαντική
αύξηση των εσόδων. Επίσης, συµπέραναν ότι η σχέση µεταξύ του συνόλου του
ενεργητικού µιας τράπεζας και της αποδοτικότητάς της είναι θετική, δηλαδή όσο
µεγαλύτερο είναι το σύνολο του ενεργητικού της τόσο µεγαλύτερη θα είναι και η
αποδοτικότητά της. Όσον αφορά τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις, παρατηρήθηκε ότι
κατά την περίοδο της µελέτης, µερικές φορές είχαν θετικά και κάποιες άλλες φορές
αρνητικά αποτελέσµατα, κάτι το οποίο συνέβη και µε την αύξηση της παραγωγικότητας.
Τέλος, εκτιµήθηκε ότι η αύξηση της κερδοφορίας, οφείλεται περισσότερο στη
συµµετοχή των τραπεζικών ιδρυµάτων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και λιγότερο στην
αύξηση των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών.
Οι Kamberoglou, Liapis, Simigiannis και Tzamourani (2004) εξέτασαν το κόστος
αποδοτικότητας και τις οικονοµίες κλίµακας 18 ελληνικών τραπεζών για την περίοδο
1993 - 1999. Χρησιµοποίησαν την προσέγγιση ελεύθερης προσέγγισης (distribution free
approach), βάσει της οποίας συµπέραναν ότι χαρακτηριστικά όπως το µέγεθος της
τράπεζας και ο χαρακτήρας της ιδιοκτησίας της σχετίζονται µε την τραπεζική
αποδοτικότητα. Έτσι, διαπίστωσαν ότι οι µικρές και ιδιωτικές τράπεζες είναι
αποδοτικότερες από τις µεγάλες και κρατικές. Τέλος, παρατήρησαν ότι υπάρχει
δυνατότητα βελτίωσης της αποδοτικότητας των ελληνικών τραπεζών, ενώ οι οικονοµίες
κλίµακας που τις χαρακτηρίζουν, δείχνουν ότι η ανταγωνιστική βιωσιµότητα µπορεί να
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είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω σταθεροποίηση του τραπεζικού
συστήµατος στην Ελλάδα.
Τέλος, πιο πρόσφατα οι Kosmidou, Pasiouras και Tsaklanganos (2005) εξέτασαν
τους παράγοντες που καθορίζουν την κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών που
λειτουργούν στο εξωτερικό. Ανέπτυξαν ένα ολοκληρωµένο µοντέλο το οποίο
περιελάµβανε όλους τους παράγοντες που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία και
αφορούν την κερδοφορία τόσο των πολυεθνικών όσο και των εγχώριων τραπεζών. Η
ανάλυση βασίστηκε σε ασύµµετρα δεδοµένα και πραγµατοποιήθηκε σε δείγµα 19
ελληνικών τραπεζών που λειτουργούν σε 11 έθνη και αφορούσαν τη χρονική περίοδο
από 1995-2001. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η κερδοφορία της θυγατρικής τράπεζας
και η λειτουργική εµπειρία των εθνικών θυγατρικών εταιρειών έχουν µια εύρωστη
επίδραση στα κέρδη των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι
οι εγχώριοι οικονοµικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις στο χρηµατιστήριο, οι
ειδικοί τραπεζικοί παράγοντες (π.χ. η ρευστότητα, το κόστος αποδοτικότητας),καθώς και
οι ειδικοί παράγοντες αγοράς (όπως η συγκέντρωση και το µερίδιο αγοράς) στο πλήθος
των εθνών, είναι επουσιώδεις στην εξήγηση της κερδοφορίας των ελληνικών θυγατρικών
τραπεζικών ιδρυµάτων.
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Κεφάλαιο 3

Χρηµατοοικονοµική Ανάλυση

3.1 ∆εδοµένα
Για την εκτίµηση και αξιολόγηση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος για τη
χρονική περίοδο 2003-2005, χρησιµοποιήθηκε δείγµα 13 ελληνικών εµπορικών
τραπεζών1. Λαµβάνοντας υπόψη τους ετήσιους Ισολογισµούς και τις Καταστάσεις
Λογαριασµού

Αποτελεσµάτων

Χρήσεως

πραγµατοποιήθηκε

χρηµατοοικονοµική

ανάλυση των τραπεζικών ιδρυµάτων, για τη συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Τα
δεδοµένα προήλθαν κυρίως από την Εταιρεία Οικονοµικών Πληροφοριών, Εκδόσεων και
Συµβούλων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα ICAP, αλλά και από την Ένωση Ελληνικών
Τραπεζών, καθώς και από τις αντίστοιχες ιστοσελίδες των τραπεζών του δείγµατος. Οι
τράπεζες που αποτελούν το δείγµα, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1.
Πίνακας 3.1. Οι Τράπεζες του δείγµατος
ΜΕΓΑΛΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

ASPIS BANK

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ALPHA BANK

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

EUROBANK

ΛΑÏΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

OMEGA BANK
PROBANK
FIRST BUSINESS BANK

1

Στο δείγµα δε λήφθηκε υπόψη η Τράπεζα Marfin, λόγω έλλειψης δεδοµένων.
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Από τους Ισολογισµούς και τις Καταστάσεις Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
Χρήσεως, εξήχθησαν ορισµένα στοιχεία, τα οποία είναι χρήσιµα για τον υπολογισµό των
χρηµατοοικονοµικών δεικτών, οι οποίοι θα αποτελέσουν τα κριτήρια αξιολόγησης για
τη χρηµατοοικονοµική ανάλυση των τραπεζικών ιδρυµάτων και τη χρηµατοοικονοµική
αξιολόγηση αυτών, µέσω της µεθόδου PROMETHEE. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι τα
δεδοµένα προήλθαν από τις µη ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των τραπεζών και
αναφέρονται στα στοιχεία της κάθε τράπεζας του δείγµατος και όχι στους οµίλους
αυτών. Τα στοιχεία αυτά είναι:
Τα Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων: προέρχονται από την Κατάσταση Λογαριασµού
Αποτελεσµάτων Χρήσεως και εγγράφονται ως «Καθαρά Κέρδη Χρήσεως (Προ Φόρων)»
ή «Αποτελέσµατα Χρήσεως (Προ Φόρου Εισοδήµατος)».
Τα Ίδια Κεφάλαια: προκύπτουν από το άθροισµα των «Μετοχικό Κεφάλαιο»,
«∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο», «Αποθεµατικά», «∆ιαφορές από
αναπροσαρµογή αξίας περιουσιακών στοιχείων», «Αποτελέσµατα εις νέο», «Ίδιες
Μετοχές» και εγγράφονται στο Παθητικό ως «Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων» ή «Σύνολο
Καθαρής Θέσης».
Το Σύνολο Ενεργητικού: εγγράφεται στο Ενεργητικό.
Το σύνολο Απαιτήσεων από Πιστωτικά Ιδρύµατα και Πελάτες: είναι το άθροισµα
των «Απαιτήσεων κατά Πιστωτικών Ιδρυµάτων» και των «Απαιτήσεων κατά πελατών
µετά από προβλέψεις (ή ∆ανείων και Προκαταβολών σε Πελάτες)», τα οποία
εγγράφονται στο Ενεργητικό.
Το σύνολο Υποχρεώσεων προς Πιστωτικά Ιδρύµατα και Πελάτες: είναι το
άθροισµα των αντίστοιχων Υποχρεώσεων, οι οποίες εγγράφονται στο Παθητικό.
Τα Χρεόγραφα: προκύπτουν από το άθροισµα των «Κρατικά και άλλα αξιόγραφα
δεκτά για επαναχρηµατοδότηση από την Κεντρική Τράπεζα/ Τράπεζα της Ελλάδος»,
«Οµολογίες και άλλοι τίτλοι σταθερής απόδοσης», «Μετοχές και άλλοι τίτλοι
µεταβλητής απόδοσης», «Χαρτοφυλάκιο συναλλαγών», «Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων»,
τα οποία εγγράφονται στο Ενεργητικό.
Το Κυκλοφορούν Ενεργητικό: υπολογίζεται από τη διαφορά του Συνόλου
Ενεργητικού µείον το Πάγιο Ενεργητικό. Το τελευταίο προκύπτει από τα άθροισµα των
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«Άυλα πάγια στοιχεία» και «Ενσώµατα πάγια στοιχεία», τα οποία εγγράφονται στο
Ενεργητικό.
Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους: προκύπτουν από τη διαφορά των «Τόκοι και
εξοµοιούµενα έσοδα» και «Τόκοι και εξοµοιούµενα έξοδα», τα οποία εγγράφονται στην
Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως.
Οι Προβλέψεις: προκύπτουν από την Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων
Χρήσεως και εγγράφονται ως «∆ιαφορές προσαρµογής απαιτήσεων και προβλέψεις για
ενδεχόµενες υποχρεώσεις» ή «Προβλέψεις για πιστωτικούς κινδύνους».

3.2 Χαρακτηριστικά Των Τραπεζών Του ∆είγµατος
Στην παρούσα ενότητα γίνεται µια σύντοµη περιγραφή των τραπεζικών
ιδρυµάτων που εξετάζονται.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (www.nbg.gr) ιδρύθηκε το 1841 ως
εµπορική τράπεζα και µέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928 είχε εκδοτικό
προνόµιο. Είναι η παλαιότερη εµπορική τράπεζα της χώρας. Εισήχθη στο Χρηµατιστήριο
Αξιών Αθηνών από την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999, η µετοχή
της Τράπεζας διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. Η τράπεζα
ίδρυσε το 1891 την Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων «Η Εθνική» και το 1927
την Εθνική Κτηµατική Τράπεζα. Το 1953, η Τράπεζα συγχωνεύτηκε µε την Τράπεζα
Αθηνών, η οποία είχε ιδρυθεί το 1893. Μέσα στο 1998, η τράπεζα προέβη στη
συγχώνευση δι’απορροφήσεως της θυγατρικής της «Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της
Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είχε προέλθει από τη συγχώνευση δύο πρώην θυγατρικών της
εταιρειών, της «Εθνική Κτηµατική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» και της «Εθνική
Στεγαστική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.». Στα τέλη του 2002, η Εθνική Τράπεζα
προχώρησε στη συγχώνευση µε απορρόφηση της θυγατρικής της «Εθνική Τράπεζα
Επενδύσεων Βιοµηχανικής Αναπτύξεως ΑΕ» (ΕΤΕΒΑ).
O Όµιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, προσφέρει ευρύ φάσµα
χρηµατοοικονοµικών

προϊόντων

και

υπηρεσιών

όπως,

επενδυτικές

εργασίες,
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χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού-παθητικού,
εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), διαχείρισης επιχειρηµατικών απαιτήσεων
(factoring). Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, αναπτύσσει εναλλακτικά
δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Mobile και Internet Banking.
Το δίκτυο της αποτελείται από 567 καταστήµατα (200 καταστήµατα στο Νοµό
Αττικής, 49 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και 318 στην υπόλοιπη χώρα), τα οποία
απασχολούν 13175 άτοµα προσωπικού, και 1352 Αυτόµατες Ταµειολογιστικές Μηχανές
(ΑΤΜς) καλύπτοντας ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Το δίκτυο αυτό
επεκτείνεται και στο εξωτερικό µε 265 καταστήµατα (µε 5126 άτοµα προσωπικό), τα
οποία βρίσκονται σε Βουλγαρία (117 καταστήµατα), FYROM (47), Η.Π.Α (17),
Ρουµανία (45), Καναδά (10), Κύπρο (19), και Ν.Αφρική (10 καταστήµατα) (31/12/2005Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Η ζωή της Εµπορικής Τράπεζας (www.combank.gr) ξεκινά το 1886, από τον
Γρηγόριο Εµπεδοκλή ο οποίος ίδρυσε το Τραπεζικό Γραφείο "Γρ. Εµπεδοκλής". Το 1907
ιδρύεται η Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος έπειτα από µετατροπή της Ε.Ε. "Τράπεζα Γρ.
Εµπεδοκλέους" σε Α.Ε. µε την επωνυµία "Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.". Το
1975, η τράπεζα περιέρχεται στον έλεγχο του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η τράπεζα πέρασε
από πολλές φάσεις για να καταλήξει σήµερα να είναι ένα από τα µεγαλύτερα τραπεζικά
ιδρύµατα στην Ελλάδα και να έχει συνεχή, γόνιµη και ενεργό συµµετοχή στην ανάπτυξη
της ελληνικής οικονοµίας και στον εκσυγχρονισµό της τραπεζικής αγοράς στη χώρα µας.
Η Εµπορική Τράπεζα της Ελλάδος έχει εισαχθεί στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών από
το 1909.
Ο Όµιλος της Εµπορικής Τράπεζας, προσφέρει ευρύ φάσµα παραδοσιακών και
σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών, καλύπτοντας τις αποταµιευτικές, χρηµατοδοτικές
και επενδυτικές ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων.
Το δίκτυο της αποτελείται από 373 καταστήµατα-υποκαταστήµατα σε όλη την
Ελλάδα (µε 6368 άτοµα προσωπικό), από τα οποία τα 167 καταστήµατα βρίσκονται στο
Νοµό Αττικής, τα 85 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα βρίσκονται στην
υπόλοιπη χώρα. Επίσης, διαθέτει συνολικά σε όλη την Ελλάδα 707 ΑΤΜς. Ταυτόχρονα,
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επεκτείνεται µέσω των θυγατρικών της σε Αλβανία µε 3 καταστήµατα, Βουλγαρία µε 7,
Γερµανία µε 4, Κύπρο µε 12, και Ρουµανία µε 7 καταστήµατα και συνολικά απασχολεί
468 εργαζόµενους (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
ALPHA BANK
H Alpha Bank (www.alphabank.gr) ιδρύθηκε το 1879 από τον Ιωάννη Φ.
Κωστόπουλο, όταν δηµιούργησε µια µικρή εµπορική επιχείρηση στην Καλαµάτα. Στις
10 Μαΐου 1918, το τραπεζικό τµήµα του οίκου Ι.Φ.Κωστόπουλου µετονοµάστηκε σε
«Τράπεζα Καλαµών» και το 1924 η έδρα µεταφέρθηκε στην Αθήνα και η τράπεζα
ονοµάστηκε «Τράπεζα Ελληνικής Εµπορικής Πίστεως». Το 1925,η Τράπεζα εισήχθη στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών. Το 1947, η επωνυµία της τράπεζας άλλαξε σε «Τράπεζα
Εµπορικής Πίστεως», το 1972 σε «Τράπεζα Πίστεως» και το 1994 σε «Alpha Τράπεζα
Πίστεως». Στις 19 Απριλίου 1999, πραγµατοποιήθηκε η εξαγορά του 51% των µετοχών
της Ιονικής Τράπεζας. Στις 11 Απριλίου 2000 εγκρίθηκε η συγχώνευση της Ιονικής
Τράπεζας µε απορρόφηση από την Alpha Τράπεζα Πίστεως. Η νέα διευρυµένη Τράπεζα
που προέκυψε από την συγχώνευση ονοµάζεται µέχρι και σήµερα Alpha Bank. Με τις
εταιρείες του Οµίλου της η Alpha Bank καλύπτει το σύνολο του χρηµατοοικονοµικού
τοµέα, παρέχοντας χρηµατοδοτικές, χρηµατοοικονοµικές, επενδυτικές, ασφαλιστικές,
κτηµατικές και ξενοδοχειακές υπηρεσίες.
Το δίκτυο της τράπεζας στην Ελλάδα αποτελείται από 363 καταστήµατα από τα
οποία τα 164 βρίσκονται στο Νοµό Αττικής, τα 37 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και τα
υπόλοιπα 162 βρίσκονται στην περιφέρεια, µε συνολικά απασχολούµενο προσωπικό
6949 άτοµα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της διαθέτει συνολικά 748
ΑΤΜς. Σε διεθνές επίπεδο, η τράπεζα δραστηριοποιείται σε έξι χώρες του εξωτερικού µε
151 καταστήµατα, τα οποία απασχολούν 2875 άτοµα προσωπικό. Συγκεκριµένα, διαθέτει
7 καταστήµατα στα FYROM, 26 στην Κύπρο, 2 στη Μ.Βρετανία, 30 στη Ρουµανία, και
86 στη Σερβία (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.
Η τράπεζα EFG Eurobank Ergasias (www.eurobank.gr) ιδρύθηκε το 1990 µε
αρχική επωνυµία «Ευρωεπενδυτική Τράπεζα» µε στόχο την παροχή κυρίως επενδυτικών
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υπηρεσιών. Με την απελευθέρωση της αγοράς λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα,
επαναπροσδιόρισε τους στρατηγικούς της στόχους και σήµερα προσφέρει πλήρες φάσµα
τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και θεσµικούς πελάτες. Η
EFG Eurobank Ergasias ακολουθεί µια ανοδική πορεία, µέσα από δυναµική οργανική
ανάπτυξη, αλλά και µέσα από εξαγορές και συγχωνεύσεις. Επιπλέον, συγκαταλέγεται
σταθερά µεταξύ των εταιριών µε τη µεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, από την ιδιαίτερα επιτυχηµένη δηµόσια εγγραφή της τον Μάρτιο του 1999 έως
σήµερα, µε σηµαντική βαρύτητα στον Τραπεζικό και Γενικό ∆είκτη. Οι µέτοχοι της
Τράπεζας ξεπερνούν τους 300.000, συνιστώντας µια από τις ευρύτερες µετοχικές βάσεις
στην ελληνική αγορά.
Η τράπεζα παρέχει ένα ευρύ φάσµα τραπεζικών και άλλων συναφών
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών που περιλαµβάνουν: Retail Banking (καταναλωτική
πίστη και πιστωτικές κάρτες, στεγαστική πίστη, επαγγελµατική πίστη, επενδυτικά
προϊόντα, αµοιβαία κεφάλαια, ασφαλιστικές υπηρεσίες), Wholesale Banking (τραπεζική
επιχειρήσεων, επενδυτική τραπεζική, προϊόντα κεφαλαιαγοράς, διαχείριση διαθεσίµων
διαχείριση θεσµικών κεφαλαίων, private banking). Επίσης, δραστηριοποιείται στον
ευρύτερο χρηµατοοικονοµικό τοµέα µε την αξιοποίηση και εκµετάλλευση περιουσίας
(Real Estate), µε υπηρεσίες θεµατοφυλακής και πληρωµών, µε υπηρεσίες έκδοσης και
διαχείρισης µισθοδοσίας και τέλος µε υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού εµπορίου.
Το δίκτυο της EFG Eurobank Ergasias, αποτελείται από 332 καταστήµατα σε όλη
την Ελλάδα, µε 7015 άτοµα προσωπικό. Συγκεκριµένα, στο Νοµό Αττικής λειτουργούν
159 καταστήµατα της EFG Eurobank Ergasias, στο Νοµό Θεσσαλονίκης λειτουργούν 43
και στην περιφέρεια τα υπόλοιπα 130 καταστήµατα, ενώ συνολικά διαθέτει 759 ΑΤΜς.
Όσον αφορά τη δράση της στο εξωτερικό, η EFG διαθέτει συνολικά 392
υποκαταστήµατά της, σε 4 χώρες του εξωτερικού, µε συνολικά απασχολούµενο
προσωπικό 6070 ατόµων. Πιο αναλυτικά, διαθέτει 1 υποκατάστηµα στο Λουξεµβούργο,
151 υποκαταστήµατα στη Ρουµανία, 143 στη Βουλγαρία και 97 στη Σερβία.
(31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η Τράπεζα Πειραιώς (www.piraeusbank.gr) ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές
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δεκαετίες λειτουργούσε ως ιδιωτική τράπεζα, έως ότου να περάσει στον κρατικό έλεγχο
το 1975 όπου και παρέµεινε µέχρι το 1991. Από τότε η τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε
µία σειρά από στρατηγικές κινήσεις, µε σκοπό την εδραίωσή της σε µία δυναµικά
αναπτυσσόµενη αγορά. Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της
Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας- Θράκης και
της µικρής εξειδικευµένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, στην απόκτηση του
ελέγχου της Τράπεζας Χίου στις αρχές του 1999 και στην απορρόφηση των εργασιών της
National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000, πραγµατοποίησε
την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, µέσω της
απορρόφησης των εµπορικών Τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου. Στις αρχές του
2002, ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς υπέγραψε συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας
µε το διεθνή τραπεζοασφαλιστικό Όµιλο ING για την ελληνική αγορά, ενώ την ίδια
περίοδο η τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τον έλεγχο της ΕΤΒΑ από το Ελληνικό ∆ηµόσιο.
Σήµερα, η Τράπεζα Πειραιώς καλύπτει το σύνολο των εργασιών και
δραστηριοτήτων του χρηµατοοικονοµικού τοµέα στην Ελλάδα (universal bank). ∆ιαθέτει
ιδιαίτερη τεχνογνωσία στην καταναλωτική-στεγαστική πίστη και στα άλλα προϊόντα
τραπεζικής ιδιωτών, στο χώρο των µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων, στην παροχή
υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, στην αναπτυσσόµενη αγορά της
χρηµατοδοτικής µίσθωσης και τέλος στον τοµέα της ναυτιλίας. Οι υπηρεσίες αυτές
προσφέρονται τόσο από το δίκτυο των καταστηµάτων της όσο και από ένα δίκτυο
τραπεζικής της Winbank, το οποίο αναπτύχθηκε το 2000, ως η πλήρη ολοκληρωµένη
υπηρεσία ηλεκτρονικής τραπεζικής στην Ελλάδα, παρέχοντας ένα πλήρες και
ολοκληρωµένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης µέσα από τέσσερα
διαφορετικά ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας (internet, mobile phone, call center και
ΑΤΜς).
Το δίκτυο της τράπεζας αριθµεί 273 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα µε
συνολικά απασχολούµενο προσωπικό 4320 ατόµων, ενώ το σύνολο των ΑΤΜς που
διαθέτει φτάνει τα 561. Η δράση του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εξωτερικό,
πραγµατοποιείται µέσω των 159 καταστηµάτων που διαθέτει συνολικά, τα οποία
απασχολούν 2376 άτοµα προσωπικό. Συγκεκριµένα, διαθέτει 11 καταστήµατα στις
Η.Π.Α, 30 στη Ρουµανία, 33 στην Αλβανία, 49 στη Βουλγαρία, 11 στη Σερβία και 25
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στην Αίγυπτο (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
ASPIS BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η Aspis Bank (www.aspisbank.gr) (πρώην ΑΣΠΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α.Ε), ιδρύθηκε το 1992 ως στεγαστική τράπεζα. Από το 1992 έως το 1999, η τράπεζα
επικεντρώθηκε στους τοµείς της λειτουργικής οργάνωσης και µηχανογράφησης των
υπηρεσιών της καθώς και στη σταδιακή ανάπτυξη του δικτύου των καταστηµάτων της.
Έτσι, από το τέλος του 1993, όπου αριθµούσε µόλις 5 καταστήµατα φτάνει στα 20 στο
τέλος του 1999. Επίσης, στο τέλος του 2000 φτάνει στα 29 καταστήµατα, ενώ στο τέλος
του 2001 σηµειώνει αξιοσηµείωτη αύξηση των καταστηµάτων της σε 41. Το 1996,
αναλαµβάνει τη χορήγηση δανείων επιδοτούµενων από τον Οργανισµό Εργατικής
Κατοικίας συνολικού ύψους 30 δις δραχµών για τη χρονική περίοδο 1997-1999. Το
1998, εισάγεται στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, ενώ διευρύνει την παρουσία της στην
κεφαλαιαγορά, αποκτώντας το 30% του µετοχικού κεφαλαίου της ΑΣΠΙΣ ΑΕ∆ΑΚ και
το 20% της ΑΣΠΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ. Το 2001, ολοκληρώνεται η µετατροπή της
τράπεζας από στεγαστική σε εµπορική και η ίδια πλέον αρχίζει να δραστηριοποιείται σε
όλο το φάσµα των τραπεζικών εργασιών.
Σήµερα, η τράπεζα δραστηριοποιείται στους τοµείς της στεγαστικής πίστης
προσφέροντας χορηγήσεις στεγαστικών δανείων της καταναλωτικής (καταναλωτικά,
προσωπικά, ανοικτά δάνεια, κ.λ.π.) και επιχειρηµατικής πίστης (χρηµατοδότηση παγίων
επιχειρήσεων, κεφάλαια κίνησης). Επιπλέον, προσφέρει µια ποικιλία καταθετικών και
επενδυτικών προϊόντων, ενώ συµµετέχει στον χώρο των χρηµατιστηριακών συναλλαγών
και των αµοιβαίων κεφαλαίων.
Το δίκτυο της αποτελείται από 67 καταστήµατα σε όλη την Ελλάδα, από τα οποία
τα 34 βρίσκονται στο Νοµό Αττικής, τα 6 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα 27
στην περιφέρεια, ενώ συνολικά απασχολεί προσωπικό 892 ατόµων. Επίσης, διαθέτει
συνολικά 73 ΑΤΜς (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η τράπεζα Αττικής Α.Ε.(www.bankofattica.gr) λειτουργεί ως Ανώνυµη
Τραπεζική Εταιρία και η διάρκεια της ορίζεται σε εκατό χρόνια, αρχίζοντας τη
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λειτουργία της από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού
διατάγµατος στις 5 Φεβρουαρίου 1925 και µε λήξη όπως έχει οριστεί σε αυτό στις 4
Φεβρουαρίου 2025. Σύµφωνα µε το καταστατικό της, σκοπός της είναι η ενέργεια
τραπεζικών εργασιών για λογαριασµό τρίτων. Από το 1964, ανήκε στον Όµιλο Εταιρειών
της Εµπορικής Τράπεζας και εισήχθη στο Χρηµατιστήριο στις 02/06/1964. Στις
26/06/97, ο Όµιλος Εταιρειών της Εµπορικής Τράπεζας µεταβίβασε µέσω του Χ.Α.Α.,
µέρος των µετόχων που κατείχε, στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών –Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε), και στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, ενώ από
την 09/09/2002, µεταβίβασε τις υπόλοιπες µετοχές που κατείχε στο Ταχυδροµικό
Ταµιευτήριο.
Το δίκτυο της τράπεζας αποτελείται από 26 καταστήµατα στο Νοµό Αττικής, 8
καταστήµατα στο Νοµό Θεσσαλονίκης και 25 καταστήµατα στην υπόλοιπη χώρα, ενώ
διαθέτει συνολικά σε όλη την Ελλάδα 61 ΑΤΜς (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών
Τραπεζών).
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
Η Γενική Τράπεζα (www.geniki.gr) ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1937 µε
κεφάλαια του Μετοχικού Ταµείου Στρατού και µε την επωνυµία Τράπεζα Μετοχικού
Ταµείου Στρατού ΑΕ. Η ίδια εκτελούσε περιορισµένο αριθµό τραπεζικών εργασιών µε
συγκεκριµένο πελατολόγιο (στρατιωτικούς και µερισµατούχους). Τον Σεπτέµβριο του
1966, µετονοµάστηκε σε Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και διέθετε µόλις 7
καταστήµατα. Τον Ιανουάριο του 1985 έγινε εισαγωγή των µετοχών της τράπεζας για
διαπραγµάτευση στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.Α. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, η
Γενική Τράπεζα ήταν ήδη µια πλήρης εµπορική τράπεζα που διέθετε δίκτυο 91
καταστηµάτων και δυνατότητα κάλυψης όλου του φάσµατος των τραπεζικών εργασιών.
Τα τελευταία χρόνια, είναι έντονη η δραστηριότητα της τράπεζας προκειµένου να
αναπτύξει τη µηχανογραφική της υποδοµή και να µετασχηµατισθεί σε ένα πλήρη
χρηµατοπιστωτικό όµιλο ικανό να προσφέρει ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση στους
πελάτες της.
Σήµερα, η Γενική Τράπεζα διαθέτει δίκτυο 121 καταστηµάτων που λειτουργούν
σε όλο τον ελλαδικό χώρο και απασχολούν 1221 άτοµα, από τα οποία τα 53
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καταστήµατα είναι εγκατεστηµένα στο Νοµό Αττικής, τα 9 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και
τα υπόλοιπα 59 σε διάφορους Νοµούς της περιφέρειας. Επίσης, διαθέτει συνολικά 194
ΑΤΜς (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
Η Εγνατία Τράπεζα (www.egnatiabank.gr) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1991 µε έδρα
µε έδρα τη Θεσσαλονίκη από µια οµάδα διακεκριµένων ελλήνων επιχειρηµατιών.
Για την ολοκληρωµένη εξυπηρέτηση των ιδιωτών πελατών της και των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων η Εγνατία προσφέρει ένα µεγάλο αριθµό από τραπεζικά
προϊόντα και υπηρεσίες, όπως καταθετικά προϊόντα, δάνεια και κάρτες. Επίσης, έντονη
είναι η δραστηριότητά της στους τοµείς της χρηµατοδότησης µεγάλων επιχειρήσεων, της
επενδυτικής τραπεζικής, της ναυτιλίας, της διαχείρισης διαθεσίµων και του private
banking. Με γνώµονα τη συνολική κάλυψη των επενδυτικών αναγκών των πελατών της,
δραστηριοποιείται µέσω θυγατρικών της, στη χρηµατιστηριακή αγορά, στο χώρο των
αµοιβαίων κεφαλαίων και της χρηµατοδοτικής µίσθωσης καθώς και στις ασφάλειες.
Σήµερα, ο όµιλος της Εγνατίας Τράπεζας απασχολεί προσωπικό 1370 ατόµων,
ενώ το δίκτυο της αποτελείται συνολικά από 69 καταστήµατα (30 καταστήµατα στο
Νοµό Αττικής, 15 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και 24 στη λοιπή χώρα) και 87 ΑΤΜς.
Επίσης, το φάσµα των εργασιών της επεκτείνεται και στο εξωτερικό και συγκεκριµένα
στη Ρουµανία, όπου διαθέτει 3 καταστήµατα, µε συνολικά απασχολούµενο προσωπικό
61 άτοµα (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).
ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ουσιαστικά η ιστορία της Λαϊκής Τράπεζας (www.laiki.gr) ξεκινά από το 1901
όταν τέσσερις διακεκριµένοι πολίτες της Λεµεσού, ιδρύουν το «Λαϊκό Ταµιευτήριο
Λεµεσού». Σκοπός τους ήταν η ενθάρρυνση της αποταµίευσης ανάµεσα στο κοινό και
ιδιαίτερα στους εργαζοµένους. Το ταµιευτήριο στεγαζόταν αρχικά σ’ ένα σπίτι στη
Λεµεσό, σύντοµα όµως, µε την εµπιστοσύνη και την υποστήριξη του κοινού, απέκτησε
το δικό του οίκηµα. Το 1924, το Ταµιευτήριο µετατρέπεται σε πλήρη τράπεζα. Έτσι,
εγγράφεται η πρώτη δηµόσια εταιρία στην Κύπρο µε τη ονοµασία «Λαϊκή Τράπεζα
Λεµεσού». Από τότε, η τράπεζα αναπτύσσεται συνεχώς και αυξάνει τα καταστήµατά της
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σε Ελλάδα και Κύπρο, ενώ επεκτείνεται και στο εξωτερικό.
To 2005, o Όµιλος προχώρησε σε σηµαντικές κινήσεις σε ότι αφορά τη
διεθνοποίηση των εργασιών του, όπως για παράδειγµα η ίδρυση τράπεζας στα Channel
Islands µε όνοµα Laiki Bank (Guernsey). Η χρονιά αυτή σηµατοδοτείται επίσης από την
επέκταση του Οµίλου στη Σερβία, µε την εξαγορά της σερβικής τράπεζας Centrobanka, η
οποία µετονοµάζεται σε Laiki Bank a.d..Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το πρώτο βήµα στην
προώθηση των στρατηγικών στόχων του Οµίλου για σηµαντική παρουσία του στην
αναδυόµενη αγορά των Βαλκανίων. Η τράπεζα, διαθέτει συνολικά 55 καταστήµατα στην
Ελλάδα µε 778 συνολικά απασχολούµενο προσωπικό και 59 ΑΤΜς (31/12/2005-Ενωση
Ελληνικών Τραπεζών).
OMEGA BANK
Το δίκτυο της Omega Bank, σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ένωσης
Ελληνικών Τραπεζών (31/12/2005), αποτελείται συνολικά από 17 καταστήµατα που
λειτουργούν στην Ελλάδα, από τα οποία 11 βρίσκονται στο Νοµό Αττικής, 1 στο Νοµό
Θεσσαλονίκης και 5 στην υπόλοιπη χώρα, ενώ απασχολεί συνολικά προσωπικό 402
ατόµων. Επίσης, διαθέτει συνολικά σε όλη την Ελλάδα 33 ΑΤΜς. Το 2006 η Omega
Bank συγχωνεύτηκε µε την Proton Bank.
PROBANK
Η Probank (www.probank.gr) είναι ένα νέο όνοµα στον ελληνικό τραπεζικό
χώρο. ∆ιαθέτει στελέχη µε πολύχρονη εµπειρία, τα οποία προέρχονται από τις πιο
επιτυχηµένες τράπεζες µε ειδίκευση στο χώρο των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων.
Έχει πολυµετοχική βάση, µε 1995 µετόχους µεταξύ των οποίων

συγκαταλέγονται

µεγάλες και σύγχρονες επιχειρήσεις.
Η πολυµετοχικότητα αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Τράπεζας.
Εξασφαλίζει την ανεξαρτησία της ∆ιοίκησης και κατά συνέπεια την αφιέρωσή της
αποκλειστικά στη διαχείριση της λειτουργίας της Τράπεζας. Ταυτόχρονα την υποχρεώνει
σε διαφάνεια για όλες της ενέργειές της. Οι επιδόσεις της κρίνονται από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.
Σήµερα, το δίκτυο της τράπεζας αποτελείται συνολικά από 59 καταστήµατα στην
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Ελλάδα, από τα οποία 33 βρίσκονται στο Νοµό Αττικής, 5 στο Νοµό Θεσσαλονίκης και
21 στην υπόλοιπη χώρα. Απασχολεί συνολικά προσωπικό 729 ατόµων, ενώ παράλληλα
λειτουργούν συνολικά σε όλη την Ελλάδα 72 ΑΤΜς της Probank (31/12/2005-Ενωση
Ελληνικών Τραπεζών).
FIRST BUSINESS BANK, FBB
Η τράπεζα FBB (www.fbbank.gr) ιδρύθηκε το Νοέµβριο του 2001. Η FBBank
εξαγόρασε το χαρτοφυλάκιο και το δίκτυο καταστηµάτων της καναδικής Bank of Nova
Scotia στην Ελλάδα. Το χαρτοφυλάκιο που εξαγοράστηκε ήταν απολύτως υγιές και
επικεντρωνόταν στους τοµείς της ναυτιλίας και των ξενοδοχείων, αλλά περιλάµβανε και
ένα µεγάλο αριθµό βιοµηχανικών και εµπορικών επιχειρήσεων σε διάφορους κλάδους.
Το δίκτυο που εξαγοράστηκε περιλάµβανε επτά υποκαταστήµατα στην Αθήνα, τη
Θεσσαλονίκη και την ελληνική περιφέρεια.
Η Bank of Nova Scotia είχε µακρόχρονη παρουσία στην ελληνική τραπεζική
αγορά, διέθετε καταρτισµένα και εξειδικευµένα στελέχη και ισχυρά θεµελιωµένες
πελατειακές σχέσεις. Από την ίδρυση της µέχρι σήµερα, η FBBank ενίσχυσε τις σχέσεις
αυτές αλλά και διεύρυνε το πελατολόγιο της µε την προσθήκη νέων σηµαντικών πελατών
σε διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Ταυτόχρονα, έµφαση δόθηκε στη ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού της Τράπεζας µε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση των στελεχών της
αλλά και την πρόσληψη νέων στελεχών που θα επιτρέψουν στην Τράπεζα να υλοποιήσει
την αναπτυξιακή της στρατηγική.
Σήµερα, η FBB διαθέτει 9 καταστήµατα στο Νοµό Αττικής,

1 στο Νοµό

Θεσσαλονίκης και 3 στην υπόλοιπη χώρα, ενώ συνολικά απασχολεί προσωπικό 192
ατόµων και διαθέτει 15 ΑΤΜς (31/12/2005-Ενωση Ελληνικών Τραπεζών).

3.3 Χρηµατοοικονοµικοί ∆είκτες
Τα περισσότερα χαρακτηριστικά της χρηµατοοικονοµικής κατάστασης ενός
χρηµατοοικονοµικού ιδρύµατος µπορούν να ποσοτικοποιηθούν µε τη βοήθεια δεικτών
(αριθµοδείκτες) που επεξεργάζονται βάσει των πληροφοριών που βρίσκονται µέσα στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (ισολογισµός, λογαριασµός αποτελεσµάτων χρήσης).
36

Η µέθοδος των χρηµατοοικονοµικών δεικτών χρησιµοποιείται ειδικότερα µέσα στο χώρο
της χρηµατοοικονοµικής διάγνωσης και της βιωσιµότητας ενός χρηµατοπιστωτικού
ιδρύµατος (Ζοπουνίδης Κ., 2003).
Σε

γενικές

γραµµές,

είναι

προτιµότερη

η

διαχρονική

σύγκριση

των

χρηµατοοικονοµικών δεικτών, για µια περίοδο τριών έως πέντε ετών, καθώς η εξέταση
µιας περιόδου µικρότερη των 3 ετών µπορεί να µην προσφέρει επαρκείς πληροφορίες,
ενώ στοιχεία πέραν της πενταετίας µπορούν να θεωρηθούν παλιά.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών, δεν
αποτελεί αυτοσκοπό αλλά µέσο για την αποσαφήνιση σηµαντικών ερωτηµάτων. Ο λόγος
είναι ότι κατά τη γενικότερη ανάλυση µιας επιχείρησης θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη
και άλλοι παράγοντες πέρα των καθαρά χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, όπως το
γενικότερο οικονοµικό κλίµα, το µερίδιο αγοράς της επιχείρησης, ο ανταγωνισµός στον
κλάδο, κ.λ.π.
Κατηγορίες Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών
Σύµφωνα µε τους Weston και Brigham (1982), οι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
κατατάσσονται σε βασικούς τύπους. Έτσι, διακρίνουµε τους δείκτες ρευστότητας και
διάρθρωσης κεφαλαίων ή µόχλευσης, οι οποίοι µπορούν να χαρακτηριστούν ως δείκτες
κινδύνου, ενώ οι δείκτες δραστηριότητας, αποδοτικότητας και µεγέθυνσης, µπορούν να
χαρακτηριστούν ως δείκτες αποδοτικότητας. Τέλος, οι δείκτες αποτίµησης, είναι δυνατό
να χαρακτηριστούν και από τους δύο βασικούς τύπους δεικτών (κινδύνου και
αποδοτικότητας), αποτελώντας την πιο πλήρη µορφή µέτρησης των επιδόσεων της
τράπεζας (Πρωτοπαπαδάκη Ε., 2004).
Αναλυτικότερα, για τις κατηγορίες των χρηµατοοικονοµικών δεικτών ισχύουν τα
ακόλουθα:


Οι δείκτες ρευστότητας (liquidity ratios) χρησιµοποιούνται για να δείξουν την
ικανότητα

της

επιχείρησης

να

αντιµετωπίζει

τις

βραχυπρόθεσµες

χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει για τα τραπεζικά
ιδρύµατα η απόφαση για τη διαχείριση των παγίων και χρηµατικών ροών, ώστε να
διατηρηθεί η ικανότητα να ικανοποιηθούν οι τρέχουσες υποχρεώσεις. Έτσι, χωρίς
την απαιτούµενη ρευστότητα, η τράπεζα, είναι δυνατό να αποτύχει ή να
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χρεοκοπήσει τεχνικά, εκτός εάν παρασχεθεί εξωτερική υποστήριξη.


Οι δείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων ή µόχλευσης (leverage ratios) µετρούν το βαθµό
στον οποίο η επιχείρηση έχει χρηµατοδοτήσει µε ξένα κεφάλαια.



Οι δείκτες δραστηριότητας (activity ratios) χρησιµοποιούνται για να δείξουν πόσο
αποτελεσµατικά µια επιχείρηση διαχειρίζεται µερικές από τις βασικές ενέργειές
της.



Οι δείκτες αποδοτικότητας (profitability ratios) δείχνουν την επιχειρησιακή
αποδοτικότητα της επιχείρησης, δηλαδή τον τρόπο διοίκησης της επιχείρησης.
Μετρούν την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης, όπως εµφανίζεται από την
αποδοτικότητα που αποφέρουν οι πωλήσεις και οι επενδύσεις.



Οι δείκτες µεγέθυνσης (growth ratios) µετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να
διατηρήσει την οικονοµική της θέση µέσα σε µια αναπτυσσόµενη οικονοµία και
βιοµηχανία.



Οι δείκτες αποτίµησης (valuation ratios) δείχνουν κατά πόσο η διοίκηση µπορεί να
δηµιουργεί αγοραίες αξίες πέρα από τη δαπάνη των επενδύσεων.
Στην παρούσα µελέτη οι δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν στη χρηµατοοικονοµική

ανάλυση, καθώς και στην αξιολόγηση των τραπεζών του δείγµατος µέσω της µεθόδου
PROMETHEE, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Πίνακας 3.3. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες του δείγµατος
1

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια

2

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού

3

Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / (Απαιτήσεις+Χρεόγραφα)

4

Καθαρά

Έσοδα

από

τόκους

/

Κυκλοφορούν

(Κερδοφόρο)

Ενεργητικό
5

Χορηγήσεις / Καταθέσεις

6

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Σύνολο Ενεργητικού

7

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού

8

Προβλέψεις / Σύνολο Ενεργητικού
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3.4 Παρουσίαση Οικονοµικών ∆εδοµένων
Στην παρούσα ενότητα πραγµατοποιείται χρηµατοοικονοµική ανάλυση µε βάση
σηµαντικά οικονοµικά µεγέθη που εξήχθησαν από τις οικονοµικές καταστάσεις των
τραπεζών και συγκεκριµένα το Σύνολο Ενεργητικού, τις Χορηγήσεις, τις Καταθέσεις και
τα Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων.
Συγκεκριµένα, υπολογίζεται ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) όλων των παραπάνω µεγεθών
για την εξεταζόµενη τριετία (2003-2005), για κάθε έτος ξεχωριστά. Προκειµένου να
επιτευχθεί µια συγκριτική εκτίµηση των επιδόσεων των ελληνικών χρηµατοπιστωτικών
ιδρυµάτων, έγινε οµαδοποίηση των τραπεζών σε δύο κατηγορίες, σε µεγάλες και µικρές,
ανάλογα µε το µέγεθος και τα κέρδη προ φόρων που παρουσίασαν την εξεταζόµενη
χρονική περίοδο. Έτσι, στην πρώτη κατηγορία (µεγάλες τράπεζες) εντάσσονται οι πέντε
µεγαλύτερες τράπεζες στην Ελλάδα: Εθνική, Εµπορική, Alpha Bank, Eurobank (EFG)
και Τράπεζα Πειραιώς. Στη δεύτερη κατηγορία (µικρές τράπεζες) εντάσσονται οι
ακόλουθες οκτώ τράπεζες: Probank, Aspis Bank, Omega Bank, Τράπεζα Αττικής,
Εγνατία Τράπεζα, Λαϊκή Τράπεζα, First Business Bank (FBB) και Γενική Τράπεζα.

3.4.1 ∆ιαχρονική Εξέλιξη Οικονοµικών Μεγεθών
Σε αυτή την παράγραφο, θα υπολογίσουµε τον Μέσο Όρο των βασικών
οικονοµικών µεγεθών που αναφέραµε παραπάνω (τα τελικά αποτελέσµατα του κάθε
υπολογισµού θα δίνονται σε αντίστοιχα σχήµατα), για την εξεταζόµενη χρονική περίοδο.
Η ανάλυση των αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται χωριστά για τις µεγάλες και τις µικρές
τράπεζες του δείγµατος.
Αρχικά εξετάζονται τα βασικά οικονοµικά µεγέθη των µεγάλων τραπεζών. Έτσι,
µε βάση το σχήµα 3.4.1, παρατηρείται µια συνεχής άνοδος του Μέσου Όρου του
Συνόλου Ενεργητικού των µεγάλων τραπεζών, για την τριετία 2003-2005. Εξαίρεση
αποτελεί η Εθνική Τράπεζα για το 2004, όπου παρουσιάζει µικρή µείωση στο Σύνολο
Ενεργητικού της κατά 1,66% σε σχέση µε το 2003, ενώ το 2005 παρουσιάζει αύξηση
κατά 10,30% σε σχέση µε το 2004.
Έτσι, συνολικά παρατηρείται αύξηση µεγέθους 6,04% και 23,19% µεταξύ των
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ετών 2003-2004 και 2004-2005 αντίστοιχα.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
35.418.758.600

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

40000000000
30000000000
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2004

20000000000
10000000000
0
2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.1.1. Μέσος Όρος του Συνόλου Ενεργητικού των µεγάλων τραπεζών για την
περίοδο 2003-2005
Όσον αφορά το σύνολο των Χορηγήσεων των µεγάλων τραπεζών (Σχήµα 3.4.1.2)
παρατηρείται συνεχής αύξηση του µεγέθους για την τριετία 2003-2005. Μάλιστα, σε
αυτή την περίπτωση, η αύξηση των Χορηγήσεων για τις µεγάλες τράπεζες είναι
καθολική. Έτσι, έχουµε µια ποσοστιαία αύξηση του συνόλου των Χορηγήσεων το 2004
κατά 14,68% σε σύγκριση µε το 2003 και κατά 19,25% το 2005 σε σχέση µε το 2004.

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

30000000000

24.717.202.800

25000000000
20000000000

18.073.542.527

20.727.466.779

15000000000
10000000000
5000000000
0
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.1.2. Μέσος Όρος των Χορηγήσεων των µεγάλων τραπεζών για την περίοδο
2003-2005
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Ο Μέσος Όρος των Καταθέσεων των µεγάλων τραπεζών, σηµειώνει συνεχή
αύξηση ανά έτος. Εξαίρεση αποτελούν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank για το 2004,
καθώς και η Τράπεζα Πειραιώς για το 2005, όπου σηµειώνουν µείωση κατά 3,22%
9,35% και 3,01% αντίστοιχα. Η συνολική αύξηση του συνόλου των Καταθέσεων
επιβεβαιώνεται καθώς παρατηρείται µεταβολή κατά 0,66% και 16,23% για το 2004 και
2005 αντίστοιχα.

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
28000000000
27000000000
26000000000
25000000000
24000000000
23000000000
22000000000
21000000000

27.560.296.800

23.556.441.375

23.712.638.927

2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.1.3. Μέσος Όρος των Καταθέσεων των µεγάλων τραπεζών για την περίοδο
2003-2005
Η µέση τιµή των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων για τις πέντε µεγαλύτερες
τράπεζες παρουσιάζει σταδιακή αύξηση ανά έτος. Εξαίρεση αποτελεί η Εµπορική
Τράπεζα, η οποία το 2004 σηµειώνει µείωση των κερδών της κατά 5,89% σε σύγκριση
µε τα κέρδη του 2003, ενώ το 2005 παρουσιάζει αύξηση κατά 16,58% σε σχέση µε το
2004.
Συνολικά η αύξηση των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων, εκφράζεται µε την
ποσοστιαία µεταβολή του λογαριασµού κατά 8,34% για το 2004 σε σύγκριση µε το
προηγούµενο έτος και τη σηµαντική αύξησή του το 2005 κατά 42,91% σε σχέση µε το
2004.
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ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

500000000

406.519.000

400000000
300000000

262.572.883,4

284.463.172,8
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2004

200000000
100000000
0
2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.1.4. Μέσος Όρος των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων των µεγάλων τραπεζών
για την περίοδο 2003-2005
Στη συνέχεια εξετάζεται η διαχρονική εξέλιξη των οικονοµικών µεγεθών των
µικρών τραπεζών του δείγµατος. Όσον αφορά, λοιπόν, τον Μέσο Όρο του Συνόλου
Ενεργητικού των µικρών τραπεζών, παρατηρείται καθολική αύξηση του µεγέθους για τη
χρονική περίοδο 2003-2005. Συγκεκριµένα, το 2004 σηµειώνεται αύξηση του Συνόλου
Ενεργητικού κατά 13,67% σε σχέση µε το 2003 και κατά 1,18% το 2005 σε σχέση µε το
2004.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

2500000000,00
2000000000,00

1.786.410.126

2.030.541.398

2.254.790.327

1500000000,00
1000000000,00
500000000,00
0,00
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.1.5. Μέσος Όρος του Συνόλου Ενεργητικού των µικρών τραπεζών για την
περίοδο 2003-2005
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Ο Μέσος Όρος του Συνόλου των Χορηγήσεων των µικρών τραπεζών,
παρουσιάζει επίσης σταδιακή άνοδο κατά την εξεταζόµενη περίοδο. Εξαίρεση αποτελούν
η Γενική Τράπεζα για το 2004 και η Τράπεζα Αττικής για το 2005. Συγκεκριµένα, η
πρώτη σηµειώνει µείωση των Χορηγήσεων κατά 6,43% περίπου το 2004 σε σχέση µε το
2003, ενώ η Τράπεζα Αττικής παρουσιάζει µείωση 0,8% το 2005 σε σχέση µε το σύνολο
των Χορηγήσεων του 2004. Συνολικά, παρατηρείται αύξηση κατά 10,22% το 2004 σε
σχέση µε το 2003 και κατά 27,89% το 2005 σε σχέση µε το 2004.

ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

2500000000,00

1500000000,00

1.965.166.071

1.635.096.112

2000000000,00
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1000000000,00
500000000,00
0,00
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2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.1.6. Μέσος Όρος των Χορηγήσεων των µικρών τραπεζών για την περίοδο
2003-2005
Η µέση τιµή των Καταθέσεων των µικρών τραπεζών, σηµειώνει βαθµιαία άνοδο
ανά έτος. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Γενική Τράπεζα για το 2005, η οποία σηµείωσε
µείωση στις Καταθέσεις κατά 1,12% περίπου σε σχέση µε το 2004.
Έτσι, συνολικά παρατηρείται αύξηση του Μέσου Όρου των Καταθέσεων των
µικρών

τραπεζών

κατά

15,84%

και

10,09%

το

2004

και

2005

αντίστοιχα.
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ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

2500000000,00
2000000000,00

1.551.609.366,95

1.797.354.553

1.978.698.709

1500000000,00
1000000000,00
500000000,00
0,00
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.1.7. Μέσος Όρος των Καταθέσεων των µικρών τραπεζών για την περίοδο
2003-2005
Τα Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων των µικρών τραπεζών, παρουσιάζουν σηµαντική
µείωση το 2005, σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα έτη και σηµαντική αύξηση το 2004,
σε σχέση µε το 2003. Αναλυτικότερα, το 2004 παρουσιάζεται µείωση των Καθαρών
Κερδών Προ Φόρων της Τράπεζας Αττικής, της Εγνατίας και της FBB, σε σχέση µε το
2003. Όµως, τα κέρδη προ φόρων των υπόλοιπων µικρών τραπεζών του δείγµατος,
αυξήθηκαν αρκετά ώστε να µην επηρεάσουν τον Μέσο Όρο αυτών, ο οποίος αυξήθηκε
σε σχέση µε το 2003. Αντίθετα, το 2005 επικράτησε η µείωση των κερδών της τράπεζας
Αττικής, της Εγνατίας, της Λαϊκής, και ιδιαίτερα της Omega Bank, γεγονός που
συνέβαλε στη σηµαντική µείωση του Μέσου Όρου το 2005. Η κύρια αιτία της
σηµαντικής αυτής µείωσης, είναι η ραγδαία µείωση των κερδών της Omega Bank, η
οποία το 2005 παρουσίασε ζηµία της τάξης των 35.472.125,05€, ενώ τα δύο
προηγούµενα έτη και κυρίως το 2004 είχε σηµειώσει σηµαντικά κέρδη. Συγκεκριµένα, το
2003 τα κέρδη προ φόρων της Omega Bank διαµορφώθηκαν στα 490.343,32€ ενώ το
2004 στα 5.147.976,97€.
Συνολικά η µεταβολή των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων των µικρών τραπεζών,
για την τριετία 2003-2005, έχει ως εξής: το 2004 πραγµατοποιείται αρκετά µεγάλη
αύξηση κατά 187,54% σε σύγκριση µε το 2003. Αντίθετα, το 2005 σηµειώνεται
σηµαντική µείωση κατά 77,05% σε σχέση µε το 2004.
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ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
27.180.261,88

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
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ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.1.8. Μέσος Όρος των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων των µικρών τραπεζών
για την περίοδο 2003-2005

3.4.2 ∆ιαχρονική Εξέλιξη Χρηµατοοικονοµικών ∆εικτών
Στην ενότητα αυτή πραγµατοποιείται ανάλυση βάσει των χρηµατοοικονοµικών
δεικτών, που υπολογίστηκαν για το δεδοµένο δείγµα των τραπεζών. Υπολογίζεται ο
Μέσος Όρος του κάθε δείκτη χωριστά, για τη χρονική περίοδο 2003-2005, για τις δύο
κατηγορίες των τραπεζών.
Αρχικά, εξετάζεται η πορεία των τεσσάρων πρώτων χρηµατοοικονοµικών
δεικτών των µεγάλων τραπεζών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία της κερδοφορίας και
αποδοτικότητας. Αυτό σηµαίνει, ότι όσο µεγαλύτερη θα είναι η µέση τιµή του κάθε
δείκτη της κατηγορίας αυτής, τόσο πιο αποδοτικές και κερδοφόρες θα είναι οι µεγάλες
τράπεζες την περίοδο αυτή, και αντίστροφα.
Σχετικά µε τον δείκτη Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων προς Ίδια Κεφάλαια των
µεγάλων τραπεζών, παρατηρείται ότι το 2004 πραγµατοποιείται µια µέση ποσοστιαία
µείωση του χρηµατοοικονοµικού δείκτη της τάξης του 0,89% σε σχέση µε το 2003, ενώ
το 2005 σηµειώνεται σηµαντική αύξηση σε σύγκριση µε το 2004 κατά

38,25%.

Αναλυτικότερα, το 2004 επικράτησε η µείωση του χρηµατοοικονοµικού δείκτη από τη
συµβολή της Εθνικής και ιδιαίτερα της Εµπορικής, οι οποίες σηµείωσαν πτώση στο
δείκτη κατά 3,47% και 60,81% αντίστοιχα, σε σχέση µε το 2003. Αντίθετα, οι άλλες
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µεγάλες τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, και Πειραιώς σηµείωσαν άνοδο στο δείκτη
κατά 10,27%, 17,12% και 2,47%, αντίστοιχα. Το 2005 παρατηρείται στην πλειοψηφία
των τραπεζών, µεγάλη άνοδος του δείκτη σε σχέση µε το 2004. Συγκεκριµένα, τα
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων προς τα Ίδια Κεφάλαια της Εθνικής, Εµπορικής, Alpha Bank
και Πειραιώς, αυξήθηκαν κατά 35,14%, 240,09%, 38,60% και 107,48%, αντίστοιχα.
Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η µείωση του δείκτη στη Eurobank κατά 17,75% σε
σύγκριση µε το 2004. Τα αποτελέσµατα εκφράζουν ότι το 2004, το ποσοστό των
καθαρών κερδών της Εθνικής και της Εµπορικής που προήλθαν από την τοποθέτηση
των Ιδίων Κεφαλαίων µειώθηκε, ενώ την επόµενη χρονιά το αντίστοιχο ποσοστό των
µεγάλων τραπεζών πλην της Eurobank αυξήθηκε.

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
20,000%
18,449%

15,000%
10,000%

13,466%

13,345%

5,000%
0,000%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.1. Μέσος Όρος των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων/ Ίδια κεφάλαια των
µεγάλων τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Όσον αφορά τον Μέσο Όρο του λόγου των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων προς
το Σύνολο Ενεργητικού των µεγάλων τραπεζών, παρατηρείται µείωση το 2004 κατά
3,06% και αύξησή του κατά 19,74% το 2005. Η καθοδική πορεία του δείκτη το 2004
οφείλεται στη µείωση των Καθαρών Κερδών προ Φόρων προς το Σύνολο Ενεργητικού,
της Εµπορικής κατά 61,86% και της Πειραιώς κατά 9,39% και εκφράζει την ελάττωση
των αντίστοιχων κερδών τους, σε σχέση µε τα περιουσιακά στοιχεία τους το 2003. Οι
υπόλοιπες µεγάλες τράπεζες παρουσιάζουν άνοδο του δείκτη το 2004, η οποία
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εκφράζεται µε τα ποσοστά 2,31%, 12,00% και 12,51% για την Εθνική, Alpha και
Eurobank αντίστοιχα. Αντίθετα, το 2005 επικράτησε αύξηση, λόγω ανόδου του δείκτη
της Εθνικής κατά 37,32%, της

Εµπορικής κατά 149,49%, και της Πειραιώς κατά

73,70%, ενώ οι Alpha και Eurobank σηµείωσαν πτώση κατά 17,20% και 5,14%
αντίστοιχα .

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
1,200%
1,100%
1,000%
0,900%
0,800%

1,098%
0,946%
0,917%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.2. Μέσος Όρος των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων/ Σύνολο Ενεργητικού
των µεγάλων τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Ο Μέσος Όρος του λόγου των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων προς το άθροισµα
των Απαιτήσεων και των Χρεογράφων των πέντε µεγαλύτερων τραπεζών, παρουσιάζει
καθοδική πορεία το 2004 και ανοδική το 2005. Συγκεκριµένα, η µέση ποσοστιαία
µείωση της περιόδου 2003-2004, εκφράζεται µε ένα ποσοστό της τάξης του 2,99%, ενώ
η αύξηση του δείκτη στο διάστηµα 2004-2005, χαρακτηρίζεται από τη µέση ποσοστιαία
µεταβολή του κατά 21,58%. Η µεταβολή του δείκτη το 2004 οφείλεται στη µείωση του
δείκτη της Εµπορικής κατά 62,42% και της Πειραιώς, κατά 7,99%, και στην αύξηση του
δείκτη της Εθνικής, Alpha και Eurobank, κατά 2,46%, 14,03% και 9,53% αντίστοιχα. Η
µεταβολή του το 2005 οφείλεται στην αύξηση του δείκτη της Εθνικής, Εµπορικής και
Πειραιώς κατά 96,20%, 159,82% και 68,94% αντίστοιχα και στη µείωση της Alpha κατά
44,98% και Eurobank κατά 6,42%.

47

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ)
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
1,500%
1,262%
1,000%

1,070%

1,038%

0,500%
0,000%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα

3.4.2.3.

Μέσος

Όρος

των

Καθαρών

Κερδών

Προ

Φόρων/

Απαιτήσεις+Χρεόγραφα των µεγάλων τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Η µέση τιµή του δείκτη Καθαρά Έσοδα από Τόκους προς Κυκλοφορούν
Ενεργητικό παρουσιάζει αύξηση το 2004 κατά 5,55% και µείωση το 2005 κατά 9,76%.
Συνεπώς, το 2004 το τραπεζικό καθαρό εισόδηµα από τόκους αναλογικά µε το
Κυκλοφορούν (κερδοφόρο) Ενεργητικό αυξάνεται, ενώ η µείωσή του το 2005, δηλώνει
την κατά µέσο όρο µείωση της αποδοτικότητας των δανειοδοτήσεων και των
επενδυτικών δραστηριοτήτων των µεγάλων τραπεζών. Πιο αναλυτικά, η ποσοστιαία
µεταβολή των Καθαρών Εσόδων από Τόκους προς το Κυκλοφορούν Ενεργητικό για το
2004, οφείλεται στην αύξηση του δείκτη της Εθνικής (14,40%), Εµπορικής (5,97%),
Alpha (6,79%) και Eurobank (2,62%) και στη µικρή µείωση του, στην Τράπεζα Πειραιώς
(-0,59%). Αντίθετα, το 2005 κυριάρχησε η µείωση του δείκτη της Alpha (-16,08%), της
Eurobank (-24,12%) και της Τράπεζας Πειραιώς (-8,07%), έναντι της αύξησης αυτού
στην Εθνική (0,37%) και στην Εµπορική (0,92%).
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ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ/ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
2,800%
2,700%
2,600%
2,500%
2,400%
2,300%

2,776%
2,630%
2,505%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.4. Μέσος Όρος των Καθαρών Εσόδων από Τόκους/ Κυκλοφορούν
Ενεργητικό των µεγάλων τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Όσον αφορά τον χρηµατοοικονοµικό δείκτη ρευστότητας του δείγµατος µας,
παρατηρείται ότι η µέση τιµή του λόγου των Χορηγήσεων προς τις Καταθέσεις των
µεγάλων τραπεζών, σηµειώνει συνεχή ανοδική πορεία το 2004 και 2005, σε σύγκριση µε
την περίοδο 2003-2004. Έτσι, το 2004 σηµειώνεται αύξηση του δείκτη κατά 13,21% και
το 2005 κατά 6,89%.Οι υψηλές τιµές του δείκτη δηλώνουν την ύπαρξη χαµηλής
ρευστότητας, ιδιαίτερα το 2004 και 2005, και δείχνουν την

µεγάλη ανάγκη των

τραπεζών σε σχέση µε τα δάνεια και τις καταθέσεις. Το γεγονός αυτό είναι πολύ
σηµαντικό, αφού χωρίς την απαιτούµενη ρευστότητα είναι πιθανό κάποιες τράπεζες να
αποτύχουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Το 2004, λοιπόν, επικρατεί αύξηση
του δείκτη σε όλες τις µεγάλες τράπεζες, µε µεγαλύτερη αυτή της Εθνικής (20,05%), ενώ
το 2005 αρνητικές τιµές του δείκτη (µείωση), σηµειώνουν η Εθνική (-8,12%) και η
Alpha (-11,65%), χωρίς όµως να επικρατούν της αύξησης των υπολοίπων και ιδιαίτερα
της Τράπεζας Πειραιώς (44,79%).

49

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Π.Ι. ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ/
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ Π.Ι. ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
150,000%
91,633%

100,000%

97,943%

80,939%
50,000%
0,000%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.5. Μέσος Όρος του συνόλου των Απαιτήσεων από Πιστωτικά Ιδρύµατα
(Π.Ι) & Πελάτες / σύνολο Υποχρεώσεων προς Π.Ι & Πελάτες των µεγάλων τραπεζών,
για την περίοδο 2003-2005
Ο Μέσος Όρος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς το Σύνολο Ενεργητικού
των µεγάλων τραπεζών, στο χρονικό διάστηµα 2003-2004, µειώνεται κατά 0,17% ενώ το
διάστηµα 2004-2005 αυξάνεται κατά 0,38%. Η µεταβολή το 2004, οφείλεται στη µείωση
του δείκτη της Εθνικής κατά 0,0037%, της Εµπορικής κατά 1,0172% και της Πειραιώς
κατά 0,0402%, καθώς και στην αύξηση κατά 0,1352% στην Alpha Bank και κατά
0,0961% στη Eurobank. Το 2005 παρατηρείται καθολική µικρή άνοδος του δείκτη των
µεγάλων τραπεζών, µε µεγαλύτερη αυτή της Alpha κατά 0,88% σε σχέση µε την
αντίστοιχη τιµή του προηγούµενου έτους.

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

Μ.Ο.:ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
98,600%
98,500%
98,400%
98,300%
98,200%
98,100%
98,000%

98,572%
98,367%
98,203%

2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.6. Μέσος Όρος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Σύνολο Ενεργητικού
των µεγάλων τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
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Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των µεγάλων τραπεζών, εξετάζεται η
πορεία του λόγου των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Σύνολο Ενεργητικού. Ο δείκτης
παρουσιάζει διαρκή καθοδική πορεία το 2004 κατά 3,05% σε σχέση µε το 2003, και
κατά 15,18% το 2005 σε σχέση µε το 2004. Η µειωµένη τιµή του δείκτη εκφράζει το
γεγονός ότι οι µεγάλες τράπεζες βασίστηκαν περισσότερο στις Βραχυπρόθεσµες και
Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις τους παρά στο σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τους, και
ιδιαίτερα τα δύο τελευταία έτη, όπου επικράτησε η µείωση του δείκτη. Συνολικά την
εξεταζόµενη τριετία (2003-2005) παρατηρείται αύξηση στις τιµές του δείκτη στην
Εθνική (3,80%) και την Eurobank (5,69%) και µείωση στην Εµπορική (-14,66%) την
Alpha Bank (-19,35%) και την Τράπεζα Πειραιώς (-13,92%)

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
7,309%

8,000%

7,086%
6,010%

6,000%
4,000%
2,000%
0,000%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.7. Μέσος Όρος του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων/ Σύνολο Ενεργητικού
των µεγάλων τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Μελετώντας την ποιότητα ενεργητικού των µεγάλων τραπεζών τη δεδοµένη
χρονική περίοδο, εξετάζεται η πορεία του δείκτη των Προβλέψεων προς το Σύνολο
Ενεργητικού. Σε αυτό το σηµείο θα πρέπει να αναφερθεί, ότι η πορεία του δείκτη, δεν
είναι δυνατό να εξεταστεί για το 2005, λόγω έλλειψης δεδοµένων για το σύνολο των
τραπεζών.2 Γι αυτό εξετάζεται η συµπεριφορά του δείκτη µόνο για το χρονικό διάστηµα

2

Λόγω αλλαγής των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, δεν

ήταν επαρκείς οι απαιτούµενες πληροφορίες για τις προβλέψεις τριών µεγάλων τραπεζών, της Εθνικής, της
Εµπορικής και της Αlpha Bank).
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2003-2004. Παρατηρείται ότι η µέση τιµή του δείκτη για τις µεγάλες τράπεζες τη
χρονική περίοδο 2003-2004, εκφράζεται από τη θετική µέση ποσοστιαία µεταβολή
(αύξηση) του κατά 53,16%. Έτσι, το χρονικό διάστηµα 2003-2004, παρατηρείται αύξηση
του δείκτη το 2004 σε όλες τις µεγάλες τράπεζες, µε σηµαντικότερες ποσοστιαίες
µεταβολές αυτές της Αlpha Bank κατά 114,50% και της Εµπορικής κατά 74,30%. Οι
µέσες ποσοστιαίες µεταβολές του δείκτη των άλλων µεγάλων τραπεζών τη δεδοµένη
διετία είναι οι ακόλουθες: Εθνική (7,67%), Eurobank (20,63%) και Πειραιώς (15,54%).

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
0,800%

0,726%

0,600%
0,400%

0,474%

0,200%
0,000%
2003

2004
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.8. Μέσος Όρος των Προβλέψεων/ Σύνολο Ενεργητικού των µεγάλων
τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Στη συνέχεια ακολουθεί η χρηµατοοικονοµική ανάλυση των µικρών τραπεζών
µέσω της εξέτασης της πορείας των χρηµατοοικονοµικών δεικτών. Σε αυτή την
περίπτωση, λόγω του µεγαλύτερου πλήθους των µικρών τραπεζών, αναφέρονται µόνο οι
σηµαντικότερες µέσες ποσοστιαίες µεταβολές των µικρών τραπεζών.
Αρχικά εξετάζονται οι δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας. Παρατηρείται
ότι κοινός όρος (αριθµητής) στους πρώτους τρεις δείκτες είναι τα Καθαρά Κέρδη Προ
Φόρων των µικρών τραπεζών. Έχοντας ήδη εξετάσει χωριστά την πορεία των
αντίστοιχων κερδών για τη δεδοµένη χρονική περίοδο, προκύπτει ότι το 2004
σηµειώνεται µεγάλη αύξηση αυτών, γεγονός που οδηγεί στην αύξηση των αντίστοιχων
δεικτών, ενώ το 2005 σηµειώνεται µια ραγδαία µείωση των κερδών, γεγονός που
συµβάλλει στη µεγάλη καθοδική πορεία των δεικτών το συγκεκριµένο έτος, όπως
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φαίνεται και στα τρία ακόλουθα σχήµατα.
Ο Μέσος Όρος, λοιπόν, των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων προς τα Ίδια
Κεφάλαια των µικρών τραπεζών, στο διάστηµα 2003-2004, αυξάνεται κατά 63,23% και
µειώνεται δραµατικά στο επόµενο χρονικό διάστηµα κατά 96,19%. Αξιοσηµείωτες είναι
οι αυξήσεις του δείκτη της Omega Bank της Γενικής Τράπεζας και της Probank το
διάστηµα 2003-2004, σε ποσοστά άνω του 100%. Αντίθετα, το διάστηµα 2004-2005, αν
και σηµειώνονται µεγάλες αυξήσεις στις τιµές του δείκτη στην τράπεζα FBB και στην
Aspis Bank, οι αυξήσεις αυτές σε συνδυασµό µε τις µικρότερες αυξήσεις της Εγνατίας
Τράπεζας και της Probank, δεν καταφέρνουν να επικρατήσουν υπέρ των µεγάλων
µειώσεων των υπολοίπων. Καθοριστική µείωση για την τελική διαµόρφωση της πορείας
του δείκτη το 2005, είναι η ραγδαία µείωση του δείκτη στην Omega Bank, η οποία
ουσιαστικά αποτελεί και τον µοναδικό υπαίτιο για τη µεταβολή του δείκτη, αφού οι
µειώσεις αυτού στις υπόλοιπες τράπεζες είναι πολύ µικρότερες. Άλλωστε, όπως έχει ήδη
αναφερθεί, το 2005, ήταν µια δύσκολη χρονιά για την Omega Bank, η οποία σηµείωσε
σηµαντικές ζηµίες σε σύγκριση µάλιστα µε το 2004, όπου σηµείωσε σηµαντική πρόοδο.

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
10,000%
8,000%
6,000%
4,000%

7,894%
4,836%

2,000%
0,000%

0,301%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.9. Μέσος Όρος των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων/ Ίδια κεφάλαια των
µικρών τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Η µέση τιµή του δείκτη των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων προς Σύνολο
Ενεργητικού των µικρών τραπεζών αυξάνεται κατά 99,79% το 2004 και µειώνεται κατά
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95,13% το 2005. Αξιοσηµείωτες είναι οι αυξήσεις του δείκτη της Aspis Bank, της
Γενικής Τράπεζας, της Probank και της FBB την τριετία 2003-2005, σε ποσοστά άνω του
100%. Αντίθετα, την εξεταζόµενη τριετία (2003-2005) σηµειώνεται µείωση στις τιµές
του δείκτη της Τράπεζας Αττικής, της Εγνατίας Τράπεζας και της Omega Bank
µεγέθους 42,94%, 20,74% και 12,33% αντίστοιχα.

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
1,000%
0,800%
0,600%
0,400%
0,200%
0,000%

0,945%
0,473%
0,046%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.10. Μέσος Όρος των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων/ Σύνολο Ενεργητικού
των µικρών τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Ο Μέσος Όρος των Καθαρών Κερδών Προ Φόρων προς το άθροισµα των
απαιτήσεων και των χρεογράφων των µικρών τραπεζών, εκφράζεται µε τη µέση
ποσοστιαία µεταβολή της τάξεως του 628,45% για το διάστηµα 2003-2004 και του
99,44% για το διάστηµα 2004-2005. Το χρονικό διάστηµα 2003-2005 παρατηρείται
αξιοσηµείωτη αύξηση στις τιµές του δείκτη της Εγνατίας Τράπεζας, της Γενικής, της
Omega και της Probank, το διάστηµα 2003-2004, σε ποσοστά άνω του 100% ενώ το
επόµενο διάστηµα (2004-2005) επικρατούν οι µειώσεις του δείκτη στις πέντε από τις
οκτώ µικρές τράπεζες του δείγµατος (Τράπεζα Αττικής, Γενική, Εγνατία, Λαϊκή, Omega
Bank), µε σηµαντικότερη αυτή της Omega (σε ποσοστό άνω του 100%).
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ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡ∆ΩΝ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ/ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ)
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
4,000%

3,584%

3,000%
2,000%
1,000%

0,492%

0,000%

2003

2004

0,020%
2005

ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.11. Μέσος Όρος των Καθαρών Κερδών Προ
Απαιτήσεις+Χρεόγραφα των µικρών τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005

Φόρων/

Η µέση τιµή στο καθαρό περιθώριο επιτοκίου των µικρών τραπεζών, παρουσιάζει
διαρκή αύξηση, όπου το 2004 αυξάνεται κατά 1,11% σε σχέση µε το 2003 και το 2005
κατά 2,46% σε σύγκριση µε το 2004. Έτσι, το 2004 επικρατεί αύξηση του
χρηµατοοικονοµικού δείκτη σε τέσσερις µικρές τράπεζες (Aspis Bank, Γενική Τράπεζα,
Omega Bank και Probank) και το 2005 σε πέντε (Τράπεζα Αττικής, Γενική Τράπεζα,
Λαϊκή Τράπεζα, Omega Bank και Probank), µε σηµαντικότερη µεταβολή και για τα δύο
έτη εκείνη της Omega, η οποία αυξήθηκε κατά 33,35% το 2004 και κατά 37,68% το
2005.

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ/ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
2,750%
2,706%

2,700%
2,650%
2,600%

2,612%

2,641%

2,550%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.12. Μέσος Όρος των Καθαρών Εσόδων από Τόκους/ Κυκλοφορούν
Ενεργητικό των µικρών τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
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Ο λόγος των Χορηγήσεων προς τις Καταθέσεις των µικρών τραπεζών,
χαρακτηρίζεται από µια συνεχόµενη ανοδική πορεία κατά 1,67% το 2004 και κατά
5,77% το 2005. Το διάστηµα 2003-2004 παρατηρείται συνολικά αύξηση της µέσης
ποσοστιαίας µεταβολής του δείκτη (Χορηγήσεις / Καταθέσεις) των µικρών τραπεζών,
εκτός από τη Γενική και τη Λαϊκή Τράπεζα, οι οποίες σηµειώνουν µείωση κατά 17,54%
και 5,62% αντίστοιχα. Οι µεγαλύτερες αυξήσεις εµφανίζονται στην Omega Bank
(18,87%) και την Aspis Bank (10,17%), ενώ οι υπόλοιπες τράπεζες ακολουθούν µε
µικρότερες µεταβολές (αυξήσεις). Το επόµενο διάστηµα (2004-2005), σηµειώνεται
επίσης αύξηση του δείκτη σε όλες τις µικρές τράπεζες, εκτός από την τράπεζα FBB, η
οποία παρουσιάζει µείωση του δείκτη κατά 7,99%. Σηµαντικότερες αυξήσεις του δείκτη,
εµφανίζονται στη Γενική (24,68%), την Aspis Bank (11,99%) και τη Λαϊκή Τράπεζα
(10,73%), έναντι των υπολοίπων που σηµειώνουν µικρότερες µεταβολές.

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ Π.Ι. ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ/ ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ Π.Ι.ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
100,000%

98,840%

95,000%
90,000%

91,918%

93,450%

85,000%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.13. Μέσος Όρος του Συνόλου των Απαιτήσεων από Πιστωτικά Ιδρύµατα
(Π.Ι) & Πελάτες / Σύνολο Υποχρεώσεων προς Π.Ι & Πελάτες των µικρών τραπεζών, για
την περίοδο 2003-2005
Το ποσοστό του Κερδοφόρου Ενεργητικού σε σχέση µε το Σύνολο Ενεργητικού
των µικρών τραπεζών αυξάνεται διαρκώς µέσα στην εξεταζόµενη τριετία. Η µέση
ποσοστιαία µεταβολή του το 2004 σε σχέση µε το 2003 και του 2005 σε σχέση µε το
2004 είναι 0,59% και 0,18% αντίστοιχα. Γενικά, στο πρώτο χρονικό διάστηµα (20032004) παρατηρείται µικρή αύξηση του δείκτη σε όλες τις τράπεζες, µε σηµαντικότερη
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εκείνη της Aspis Bank (2,07%), ενώ το επόµενο χρονικό διάστηµα (2004-2005) έχουµε
µια µικρή µείωση σε 3 τράπεζες (Τράπεζα Αττικής, Γενική Τράπεζα και Omega Bank)
και µικρή αύξηση στις υπόλοιπες πέντε (Aspis Bank, Εγνατία Τράπεζα, Λαϊκή Τράπεζα,
Probank και FBB), µε σηµαντικότερη εκείνη της Εγνατίας Τράπεζας (1,36%).

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο.: ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
98,400%
98,200%
98,000%
97,800%
97,600%
97,400%
97,200%
97,000%

98,223%
98,048%
97,475%

2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.14. Μέσος Όρος του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Σύνολο Ενεργητικού
των µικρών τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του δείγµατος (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού), παρουσιάζει συνεχή µείωση κατά µέσο όρο το 2004 και 2005
κατά 1,68% και 21,77% αντίστοιχα. Αναλυτικότερα για την εξεταζόµενη χρονική
περίοδο ισχύουν τα εξής: το πρώτο χρονικό διάστηµα, επικρατεί η µείωση του
χρηµατοοικονοµικού δείκτη από πέντε µικρές τράπεζες του δείγµατος, και το επόµενο
διάστηµα εκδηλώνεται µείωση από όλες τις τράπεζες. Αξιοσηµείωτες µειώσεις
συµβαίνουν: στην Τράπεζα Αττικής (-24,39%), την FBB (-19,32%) και την Omega (16,75%) στο πρώτο διάστηµα, και στη Γενική (-60,42%), την Εγνατία (-28,38%) και την
FBB (-26,05%) στο δεύτερο.
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ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ

Μ.Ο. ΣΥΝΟΛΟΥ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ/ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
12,000%
10,000%
8,000%
6,000%
4,000%
2,000%
0,000%

9,160%

9,886%
7,045%

2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.15. Μέσος Όρος του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων/ Σύνολο Ενεργητικού
των µικρών τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
Τέλος, εξετάζοντας

την ποιότητα ενεργητικού

των µικρών τραπεζών,

παρατηρείται ότι ο Μέσος Όρος των Προβλέψεων Προς το Σύνολο Ενεργητικού τους
αυξάνεται το 2004 κατά 52,45% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος και µειώνεται το 2005
κατά 24,19% σε σύγκριση µε το 2005. Συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής: το 2004
σηµειώνεται µείωση του δείκτη σε έξι από τις οκτώ τράπεζες του δείγµατος, µε µια
κλίµακα της τάξης των 20%, 30% και 4% περίπου. Όµως, η αύξηση του στις άλλες δύο
είναι µεγαλύτερη και υπερτερεί της µείωσης, αφού στη Γενική επικρατεί αύξηση του
δείκτη κατά 541,95% και στην FBB αύξηση κατά 102,56%, σε σχέση µε το 2003. Το
διάστηµα 2004-2005, σηµειώνεται µείωση σε πέντε τράπεζες, µια µείωση που
χαρακτηρίζεται από µεγάλα ποσοστά και υπερτερεί των επίσης µεγάλων ποσοστών
(αυξήσεων της τάξης του 197% και 82% περίπου) των υπολοίπων. Ακολουθούν οι
τράπεζες: Γενική (-76,53%), FBB (50,17%), Εγνατία (-42,79%) και Probank (-3,23%).
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ΤΙΜΕΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ
ΕΚΑΤΟ (%)

Μ.Ο.ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ/ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
1,500%
1,273%
0,965%

1,000%
0,835%
0,500%
0,000%
2003

2004

2005
ΕΤΟΣ

Σχήµα 3.4.2.16. Μέσος Όρος των Προβλέψεων/ Σύνολο Ενεργητικού των µικρών
τραπεζών, για την περίοδο 2003-2005
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Κεφάλαιο 4

Θεωρητικό

Υπόβαθρο

Της

Μεθόδου

Πολυκριτήριας Ανάλυσης Promethee

4.1. Γενικά
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο της µεθόδου
Promethee II, η οποία εφαρµόζεται για την αξιολόγηση και τελικά την κατάταξη των
τραπεζών του δείγµατος κατά τη χρονική περίοδο 2003-2005. Ως κριτήρια της µεθόδου
λαµβάνονται οι 8 χρηµατοοικονοµικοί δείκτες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο
προηγούµενο κεφάλαιο.

4.2 Η έννοια της σχέσης υπεροχής
Η θεωρία των σχέσεων υπεροχής (outranking relations theory, Roy, 1991, 1996)
παρέχει µια εναλλακτική µεθοδολογική προσέγγιση στη σύνθεση πολλαπλών κριτηρίων
αξιολόγησης σε σχέση µε την πολυκριτήρια θεωρία χρησιµότητας. Σε αντίθεση µε την
πολυκριτήρια θεωρία χρησιµότητας, στόχος της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής δεν είναι
η ανάπτυξη µιας συνάρτησης βαθµολόγησης των εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως η
συνάρτηση χρησιµότητας, αλλά η ανάπτυξη ενός µεθοδολογικού πλαισίου που επιτρέπει
την πραγµατοποίηση διµερών συγκρίσεων µεταξύ των εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
Η σχέση υπεροχής S είναι µια διµερής σχέση που ορίζεται στο σύνολο των
εναλλακτικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε:
x’ S x’’ Ù η εναλλακτική x’ είναι τουλάχιστον εξίσου καλή όσο η x’’
Η γενική ιδέα της σχέσης υπεροχής είναι ότι η σύγκριση δύο οποιονδήποτε
εναλλακτικών x’ και x’’ βασίζεται στην ισχύ των ενδείξεων που υποστηρίζουν ότι η
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εναλλακτική x’ είναι τουλάχιστον εξίσου καλή όσο η x’’ (θετικές ενδείξεις), καθώς και
την ισχύ των ενδείξεων κατά του ισχυρισµού αυτού (αρνητικές ενδείξεις). Εφόσον η
ισχύς των θετικών ενδείξεων είναι υψηλή και ταυτόχρονα η ισχύς των αρνητικών
ενδείξεων είναι περιορισµένη, τότε µπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει η σχέση υπεροχής x’ S
x’’, δηλαδή ότι η x’ είναι τουλάχιστον εξίσου καλή όσο η x’’.
Αυτή η γενική έννοια και ορισµός της σχέσης υπεροχής υιοθετείται από όλες τις
µεθοδολογίες της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής, αλλά ο τρόπος µε τον οποίο
υλοποιείται διαφέρει, ανάλογα µε τη µέθοδο.
Κύριο χαρακτηριστικό της σχέσης υπεροχής είναι ότι δεν είναι απαραίτητα
πλήρης (complete) ή µεταβατική (transitive). Η ιδιότητα της πληρότητας αναφέρεται
στην πλήρη αξιολόγηση όλων των εναλλακτικών δραστηριοτήτων και την κατάταξή
τους. Η πολυκριτήρια θεωρία χρησιµότητας µέσω της ανάπτυξης κατάλληλων
συναρτήσεων χρησιµότητας οδηγεί σε µια πλήρη αξιολόγηση των εναλλακτικών, η οποία
βασίζεται στις σχέσεις προτίµησης (P) και αδιαφορίας (I). Στο πλαίσιο αυτό, για
οποιεσδήποτε εναλλακτικές x’ και x’’ θα ισχύει x’ P x’’ ή x’ I x’’.
Αντίθετα, στη θεωρία των σχέσεων υπεροχής, θεωρείται ότι οι προτιµήσεις του
αποφασίζοντος δεν ακολουθούν απαραίτητα τη µεταβατική ιδιότητα καθώς και ότι µια
πλήρης αξιολόγηση των εναλλακτικών δεν είναι πάντα εφικτή.
Η έννοια της µη πληρότητας είναι επίσης σηµαντική, δεδοµένου ότι σε πολλές
περιπτώσεις η πλήρης αξιολόγηση των εναλλακτικών δραστηριοτήτων δεν είναι εφικτή.
Για παράδειγµα, συχνά υπάρχουν εναλλακτικές µε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα
οποία τις καθιστούν µη συγκρίσιµες σε σχέση µε άλλες εναλλακτικές. Τότε, η πλήρης
κατάταξη των εναλλακτικών δεν λαµβάνει υπόψη αυτές τις ιδιαιτερότητες, γεγονός που
µπορεί να αποδειχθεί σηµαντικό για τον αποφασίζοντα. Η θεωρία των σχέσεων
υπεροχής, επιτρέπει την εισαγωγή στην ανάλυση της σχέσης ασυγκριτικότητας
(incomparability relation), µια σχέση η οποία είναι αντιµεταθετική αλλά όχι µεταβατική.
Η ανάλυση αυτή, διαφοροποιεί τη θεωρία των σχέσεων υπεροχής από την Πολυκριτήρια
Θεωρία Χρησιµότητας, η οποία βασίζεται αποκλειστικά στις σχέσεις προτίµησης και
αδιαφορίας. Τονίζεται ότι η σχέση ασυγκριτικότητας είναι αντιµεταθετική αλλά όχι
µεταβατική.
Όλες οι µέθοδοι της θεωρίας σχέσεων υπεροχής λειτουργούν σε δύο στάδια. Στο
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πρώτο στάδιο, αναπτύσσεται η σχέση υπεροχής βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο
αποφασίζων, ενώ στο δεύτερο στάδιο, χρησιµοποιούνται ευρετικές διαδικασίες για την
αξιοποίηση της σχέσης υπεροχής µε σκοπό την αξιολόγηση των εναλλακτικών
δραστηριοτήτων (επιλογή, κατάταξη, ταξινόµηση) (Μ.∆ούµπος, Κ.Ζοπουνίδης, 2001).

4.3 Οι Μέθοδοι Promethee
Οι µέθοδοι Promethee, αποτελούν µία από τις βασικές οικογένειες µεθόδων που
εντάσσονται στο χώρο της θεωρίας των σχέσεων υπεροχής (Brans and Vincke, 1985). Οι
µέθοδοι της οικογένειας Promethee αναπτύχθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 1980 µε
τις µεθόδους Promethee Ι και ΙΙ, οι οποίες παραµένουν ακόµα και σήµερα δηµοφιλείς στο
χώρο της πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων. Οι δύο αυτές µέθοδοι, βασίζονται στην
ίδια ακριβώς µεθοδολογία για την ανάπτυξη της σχέσης υπεροχής και διαφοροποιούνται
µόνο στη φάση της εκµετάλλευσης της σχέσης που αναπτύσσεται (Μ. ∆ούµπος, 2004).
Η φάση της ανάπτυξης της σχέσης υπεροχής βασίζεται στον προσδιορισµό του
δείκτη προτίµησης (preference index) π(xi, xj), για κάθε ζεύγος εναλλακτικών
δραστηριοτήτων xi και xj. Ο δείκτης αυτός ορίζεται παρόµοια µε το δείκτη συµφωνίας
στις µεθόδους ELECTRE :

π(xi, xj)=

n

∑

wk pk (xi, xj)

k =1

Ο µερικός δείκτης προτίµησης pk(xi,xj) για το κριτήριο xk ορίζεται συναρτήσει
της διαφοράς xik - xjk µεταξύ των επιδόσεων των δύο εναλλακτικών στο κριτήριο xk.
Ειδικότερα:
⎧⎪0, ε άν xik < x jk
pk(xi,xj)= ⎨
⎪⎩ hk ( xik − x jk ), ε άν xik > x jk

Για τη µορφή της συνάρτησης hk έχουν προταθεί έξι περιπτώσεις (γενικευµένα
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κριτήρια, generalized criteria). Ειδικότερα:
1.Το σύνηθες κριτήριο (usual criterion): Στην περίπτωση αυτή, θεωρείται ότι
αδιαφορία µεταξύ δύο εναλλακτικών xi και xj στο κριτήριο xk, συµβαίνει εάν και µόνο
εάν xik = xjk. ∆ιαφορετικά. εάν xik>xjk, τότε θεωρείται ότι υπάρχει σαφής προτίµηση της
xi έναντι της xj. Η συνάρτηση hk, στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύµφωνα µε τον τύπο:
⎧⎪0, ε άν xik = x jk
hk(xik-xjk)= ⎨
⎪⎩1, ε άν xik > x jk

2.Το σχεδόν κριτήριο (quasi criterion): Σύµφωνα µε το γενικευµένο αυτό
κριτήριο, θεωρείται ότι υπάρχει µεταξύ δύο εναλλακτικών xi και xj στο κριτήριο xk, όταν
η διαφορά xik - xjk δεν υπερβαίνει ένα κατώφλι αδιαφορίας qk. Αλλιώς, υπάρχει σαφής
προτίµηση. Για τη χρήση του γενικευµένου αυτού κριτηρίου, θα πρέπει να καθοριστεί το
κατώφλι αδιαφορίας. Η συνάρτηση hk, στην περίπτωση αυτή ορίζεται σύµφωνα µε τον
τύπο:
⎧⎪0, ε άν xik − x jk ≤ qk
hk(xik-xjk)= ⎨
⎪⎩1, ε άν xik − x jk > qk

3.Το κριτήριο γραµµικής προτίµησης (criterion with linear preference): Στην
περίπτωση αυτή θεωρείται ότι εφόσον η διαφορά xik - xjk δεν υπερβαίνει ένα κατώφλι
προτίµησης pk, τότε ο βαθµός προτίµησης για την εναλλακτική xi αυξάνει γραµµικά
συναρτήσει της διαφοράς xik -xjk. Όταν η διαφορά xik - xjk υπερβεί το κατώφλι
προτίµησης pk, τότε υπάρχει σαφής προτίµηση. Η συνάρτηση hk στην περίπτωση αυτή
ορίζεται από τον τύπο:
⎧ xik − x jk
, ε άν xik − x jk ≤ pk
⎪
hk(xik-xjk)= ⎨ pk
⎪1, ε άν x − x ≤ p
ik
jk
k
⎩

4. Το κριτήριο επιπέδου (level criterion): Στο γενικευµένο αυτό κριτήριο
χρησιµοποιείται τόσο το κατώφλι αδιαφορίας, όσο και το κατώφλι προτίµησης. Εφόσον
η διαφορά xik - xjk βρίσκεται στο διάστηµα [qk,pk], τότε υπάρχει ελαφρά προτίµηση στην
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εναλλακτική xi. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, ισχύουν οι παρατηρήσεις που έγιναν στα
προηγούµενα δύο κριτήρια. ∆ηλαδή, όταν η διαφορά xik - xjk δεν υπερβαίνει το κατώφλι
αδιαφορίας qk, τότε υπάρχει αδιαφορία µεταξύ των συγκρινόµενων εναλλακτικών, ενώ
όταν η διαφορά xik - xjk είναι µεγαλύτερη από το κατώφλι προτίµησης, τότε υπάρχει
σαφής προτίµηση για τη xi. Η συνάρτηση hk, στην περίπτωση αυτή ορίζεται ως εξής:

⎧0, ε άν xik − x jk ≤ qk
⎪
hk(xik-xjk)= ⎨0.5, ε άν xik − x jk ∈ (qk , pk ]
⎪
⎩1, ε άν xik − x jk > pk
5. Το κριτήριο γραµµικής προτίµησης και περιοχής αδιαφορίας (criterion with
linear preference and indifference area): Στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι ο βαθµός
προτίµησης αυξάνει γραµµικά από το µηδέν στο ένα, όταν η διαφορά xik - xjk βρίσκεται
µεταξύ του ορίου αδιαφορίας και του ορίου προτίµησης. Η συνάρτηση hk, στην
περίπτωση αυτή ορίζεται ως εξής:
⎧0, ε άν xik − x jk ≤ qk
⎪
⎪ x − x jk − qk
, ε άν xik − x jk ∈ (qk , pk ]
hk(xik-xjk)= ⎨ ik
p
q
−
k
k
⎪
⎪1, ε άν xik − x jk > pk
⎩
6. Το κριτήριο Gauss(Gaussian criterion) : Στο τελευταίο αυτό κριτήριο, ο βαθµός
προτίµησης περιγράφεται από µια συνεχή συνάρτηση της ακόλουθης µορφής (ως σ
συµβολίζεται η παράµετρος που καθορίζει το σηµείο αλλαγής στην καµπή της
συνάρτησης):
⎡ ( xik − x jk ) 2 ⎤
hk (xik - xjk)= 1 − exp ⎢ −
⎥
2σ 2
⎣⎢
⎦⎥

Με τον καθορισµό της συνάρτησης hk βάσει των παραπάνω επιλογών, είναι
δυνατός ο υπολογισµός του δείκτη προτίµησης π(xi, xj) για κάθε ζεύγος εναλλακτικών
δραστηριοτήτων. Ο δείκτης προτίµησης παίρνει τιµές από το διάστηµα [0,1], έτσι ώστε:
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π(xi, xj) ≈ 0 => «οριακή» υπεροχή της xi έναντι της xj
π(xi, xj) ≈ 1 => «ισχυρή» υπεροχή της xi έναντι της xj
Για την εκµετάλλευση της σχέσης υπεροχής που αναπτύσσεται υπολογίζονται τα
παρακάτω µεγέθη για κάθε εναλλακτική xi:
Ροή εισόδου (entering flow): φ- (xi)=

∑ π ( xi, xj )

∀xj∈ A

Ροή εξόδου (leaving flow): φ+ (xi)=

∑ π ( xi, xj )

∀xj∈ A

Καθαρή ροή (net flow): φ(xi)= φ+ (xi) - φ- (xi)
Η ροή εξόδου φ+ (xi) δείχνει την υπεροχή της εναλλακτικής xi έναντι των
υπολοίπων εναλλακτικών, ενώ η ροή εισόδου φ- (xi) αναπαριστά την υπεροχή όλων των
υπολοίπων εναλλακτικών έναντι της xi. Η καθαρή ροή αποτελεί ένα συνολικό µέγεθος
αξιολόγησης της εναλλακτικής xi έναντι όλων των υπολοίπων εξεταζόµενων
εναλλακτικών.
Βάσει των παραπάνω ροών, στη µέθοδο PROMETHEE Ι αναπτύσσονται δύο
κατατάξεις:
Η πρώτη κατάταξη Ζ1 αναπτύσσεται µε βάση τις ροές εισόδου, έτσι ώστε:
xiP1xj Ù φ- (xi) < φ- (xj)
xil1xj Ù φ- (xi) = φ- (xj)
Η δεύτερη κατάταξη Ζ2 αναπτύσσεται µε βάση τις ροές εξόδου έτσι ώστε:
xiP1xj Ù φ+ (xi) > φ+ (xj)
xil1xj Ù φ+ (xi) = φ+ (xj)
Η τελική κατάταξη Ζ προκύπτει ως η τοµή των δύο κατατάξεων ως εξής:
⎧( xi P1 x j ) ∧ ( xi P2 x j )
⎪
xiPxj Ù ⎨( xi P1 x j ) ∧ ( xi I 2 x j )
⎪
⎩( xi I1 x j ) ∧ ( xi P2 x j )
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xiIxj Ù(xiI1xj) ∧ ( xiI2xj)
xiRxj Ù διαφορετικά
Αντίθετα µε την Promethee Ι, στην Promethee ΙΙ, υπάρχει µια κατάταξη των
εναλλακτικών µε βάση τις συνολικές τους ροές. Η κατάταξη αυτή είναι πλήρης (δε
λαµβάνεται υπόψη η σχέση ασυγκριτικότητας) και προσδιορίζεται απλά ως εξής:
xiP1xj Ù φ (xi) > φ (xj)
xil1xj Ù φ (xi) = φ (xj) (∆ούµπος Μ., Ζοπουνίδης Κ., 2001).
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Κεφάλαιο 5

Εφαρµογή – Αποτελέσµατα της Πολυκριτήριας
Ανάλυσης Promethee II

5.1 Γενικά
Σε αυτό το κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της πολυκριτήριας
µεθοδολογίας Promethee II, τα οποία βασίστηκαν στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες
που αναφέρθηκαν στον Πίνακα 3.3. (Κεφάλαιο 3). Τα αποτελέσµατα αυτά, θα δώσουν
την τελική κατάταξη των µεγάλων και µικρών τραπεζών του δείγµατος βάσει των
χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων τους την τριετία 2003-2005. Η κατάταξη µε τη µέθοδο
Promethee II, η οποία παρουσιάστηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, γίνεται µε βάση τις
ταµειακές ροές κάθε τραπεζικού ιδρύµατος. Όσο µεγαλύτερη είναι η βαθµολογία µίας
τράπεζας µε βάση το υπόδειγµα της πολυκριτήριας µεθόδου, τόσο υψηλότερα
τοποθετείται και στην κλίµακα κατάταξης η συγκεκριµένη τράπεζα.

5.2. Αποτελέσµατα – Κατάταξη
Στους Πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 5.2.1 έως 5.2.6), παρουσιάζονται τα
αποτελέσµατα της µεθόδου Promethee II για τη χρονική περίοδο 2003-2005, όπως αυτά
προέκυψαν για τις µεγάλες και µικρές τράπεζες του δείγµατος. Η τελευταία στήλη κάθε
Πίνακα δείχνει τον βαθµό κατάταξης κάθε τραπεζικού ιδρύµατος.
Παρατηρώντας λοιπόν, τον πρώτο Πίνακα (5.2.1), η καλύτερη τράπεζα σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα της Promethee II, για το 2003, είναι η Eurobank. Πράγµατι, η
τράπεζα αυτή παρουσιάζει σε όλους τους δείκτες κερδοφορίας - αποδοτικότητας που
υπολογίστηκαν, τη µεγαλύτερη τιµή σε σχέση µε τις άλλες µεγάλες τράπεζες. Μάλιστα,
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σε έξι χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, οι επιδόσεις της Eurobank, ήταν πολύ καλύτερες σε
σύγκριση µε τους αντίστοιχους Μέσους Όρους των δεικτών των µεγάλων τραπεζών,
γεγονός που σύµφωνα µε την εκτιµούµενη βαθµολογία της αιτιολογεί και τη µεγάλη
διαφορά της από τις άλλες τράπεζες. Συγκεκριµένα οι δείκτες αυτοί είναι: Καθαρά
Κέρδη Προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια, Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού,
Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Απαιτήσεις + Χρεόγραφα, Καθαρά Έσοδα από Τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό, Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού και
Προβλέψεις / Σύνολο Ενεργητικού.
Στη δεύτερη θέση της κατάταξης των µεγάλων τραπεζών για το 2003,
παρουσιάζεται η Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα αυτή, σηµείωσε την υψηλότερη τιµή
στον δείκτη που αναφέρεται στην κεφαλαιακή επάρκεια (Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων /
Σύνολο Ενεργητικού), µια τιµή που ήταν αρκετά µεγαλύτερη σε σχέση µε τις αντίστοιχες
τιµές των άλλων τραπεζών, και βέβαια µεγαλύτερη από εκείνη του Μέσου Όρου. Εκτός,
από τον δείκτη αυτό, οι επιδόσεις της στους δείκτες Χορηγήσεις / Καταθέσεις και
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού, ήταν επίσης µεγαλύτερες από τον
αντίστοιχο Μέσο Όρο τους.
Ακολουθεί η Alpha Bank στην τρίτη θέση της κατάταξης, ενώ στις δύο
τελευταίες θέσεις βρίσκονται η Εθνική (4η) και η Εµπορική Τράπεζα (5η). Η τελευταία
θέση της Εµπορικής µπορεί να αιτιολογηθεί από το γεγονός ότι στους τρεις από τους
τέσσερις χρηµατοοικονοµικούς δείκτες κερδοφορίας, κατείχε την τελευταία θέση µε τιµή
αρκετά µικρότερη από τον αντίστοιχο Μέσο Όρο αυτών.
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Πίνακας 5.2.1. Αποτελέσµατα µεθόδου Promethee II για τις µεγάλες τράπεζες, για το

έτος 2003
ΕΤΟΣ: 2003
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ
ΣΚΟΡ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

EUROBANK

0,903554908

1η

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-0,057634962

2η

ALPHA BANK

-0,202092036

3η

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

-0,295279049

4η

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,348548862

5η

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Το έτος 2004, δεν σηµειώνεται κάποια διαφοροποίηση, καθώς η Eurobank
εξακολουθεί να καταλαµβάνει την πρώτη θέση στην κατάταξη των µεγάλων τραπεζών
και µάλιστα µε υψηλότερη εκτιµούµενη βαθµολογία από το 2003 (Πίνακας 5.2.2). Τη
χρονιά αυτή, σηµειώνει τη µεγαλύτερη τιµή σε πέντε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, από
τους οποίους οι τέσσερις είναι ξανά οι δείκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας και ο
πέµπτος είναι ο δείκτης του Κερδοφόρου Ενεργητικού προς το Σύνολο Ενεργητικού.
Σηµειώνεται επίσης, ότι στο σύνολο των πέντε αυτών δεικτών η Eurobank, επιτυγχάνει
µεγαλύτερες τιµές από αυτές του Μέσου Όρου τους. Τέλος, σηµειώνει αύξηση σε επτά
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, σε σχέση µε το 2003, γεγονός που επιβεβαιώνεται βάσει
της χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης που πραγµατοποιήθηκε στο Κεφάλαιο 3.
Όσον αφορά την κατάταξη των άλλων µεγάλων τραπεζών, ισχύουν ακριβώς τα
ίδια µε το 2003. Έτσι, δεύτερη κατατάσσεται η Τράπεζα Πειραιώς, τρίτη η Alpha Bank
τέταρτη η Εθνική και πέµπτη η Εµπορική. Αυτό σηµαίνει, ότι οι τράπεζες δεν
κατόρθωσαν να αλλάξουν το σκηνικό του προηγούµενου έτους και ιδιαίτερα η
Εµπορική, η οποία κατέλαβε ξανά την πέµπτη θέση. Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί
στη διαχρονική εξέλιξη των χρηµατοοικονοµικών δεικτών (παράγραφος 3.4.2), η
Εµπορική

σηµείωσε

το

2004,

αρκετές

µειώσεις

στους

περισσότερους
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χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, σε σύγκριση µε το 2003. Τέλος, αυτό που µπορεί να
παρατηρηθεί για την κατάταξη σε σχέση µε το 2003, είναι ότι όλες οι τράπεζες, εκτός της
Εµπορικής, κατάφεραν να αυξήσουν τις εκτιµούµενες βαθµολογίες τους, δηλαδή
σηµείωσαν

αυξήσεις

(η

Εµπορική,

µόνο,

σηµείωσε

µειώσεις)

σε

κάποιους

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3 (§3.4.2).
Πίνακας 5.2.2. Αποτελέσµατα µεθόδου Promethee II για τις µεγάλες τράπεζες, για το

έτος 2004
ΕΤΟΣ: 2004
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ
ΣΚΟΡ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

EUROBANK

1,099601723

1η

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,07022177

2η

ALPHA BANK

-0,15609885

3η

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

-0,24707166

4η

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,766652983

5η

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Όσον αφορά το 2005, η κατάταξη έγινε βάσει επτά κριτηρίων αξιολόγησης.
Συγκεκριµένα δεν λήφθηκε υπόψη ο δείκτης της ποιότητας ενεργητικού (Προβλέψεις /
Σύνολο Ενεργητικού), λόγω µη διαθεσιµότητας των δεδοµένων.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.2.3, παρατηρείται ότι το έτος 2005, η κατάταξη
διαφοροποιείται σε σχέση µε το 2004, µόνο ως προς την τρίτη και τέταρτη θέση της.
Έτσι, πρώτη είναι και πάλι η Eurobank, δεύτερη η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ τρίτη είναι
τώρα η Εθνική, τέταρτη η Alpha Bank και πέµπτη ξανά η Εµπορική.
Πιο αναλυτικά, η Eurobank τη χρονιά αυτή, σηµειώνει την υψηλότερη τιµή σε
δύο χρηµατοοικονοµικούς δείκτες: Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού
και Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού ενώ οι επιδόσεις της στους δείκτες
αυτούς καθώς και στους: Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Απαιτήσεις + Χρεόγραφα, και
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού, ξεπερνούν τις αντίστοιχες επιδόσεις
του Μέσου Όρου αυτών. Παρατηρείται ότι αν και διατηρεί για τρίτη χρονιά την πρώτη
θέση στην κατάταξη, η εκτιµούµενη βαθµολογία της ελαττώνεται, γεγονός που οδηγεί
στην επικράτηση της µικρότερης διαφοράς της από τις άλλες τράπεζες στην κατάταξη.
Αυτό αιτιολογείται από το ότι το 2005, σηµείωσε µείωση σε τρεις χρηµατοοικονοµικούς
δείκτες σε σχέση µε το 2004 (§3.4.2), καθώς επίσης και ότι τη χρονιά αυτή δεν
επικράτησε σε τόσους δείκτες όσο στο προηγούµενο έτος.
Στη δεύτερη θέση της κατάταξης, εµφανίζεται για τρίτη συνεχόµενη χρονιά η
Τράπεζα Πειραιώς, η οποία µάλιστα κατόρθωσε να σηµειώσει µεγαλύτερη βαθµολογία
σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα έτη. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις αυξήσεις που
σηµείωσε σε πέντε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες το έτος αυτό, σε σχέση µε το 2004, από
τις οποίες οι σηµαντικότερες έχουν ήδη αναφερθεί (§3.4.2).
Τη µεγαλύτερη διαφοροποίηση στην κατάταξη, προκαλεί η απόδοση της Εθνικής
το 2005, η οποία από τέταρτη που ήταν τα δύο προηγούµενα έτη, τώρα ανέρχεται στην
τρίτη θέση της κατάταξης, µε αρκετά µεγαλύτερη βαθµολογία και µε µικρή διαφορά από
τη δεύτερη τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς). Η άνοδος της Εθνικής τη χρονιά αυτή,
επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι σηµείωσε αύξηση σε έξι από τους επτά
εξεταζόµενους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, όπως έχει ήδη διαπιστωθεί στη
χρηµατοοικονοµική ανάλυση για το 2005.
Την τέταρτη θέση της κατάταξης για το 2005 κατέχει η Alpha Bank, η οποία δεν
κατάφερε να διατηρήσει την τρίτη θέση των δύο προηγούµενων ετών, αφού σηµείωσε
µείωση σε πέντε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, σε σχέση µε το 2004. Την 5η και
τελευταία θέση της κατάταξης, για τρίτη συνεχόµενη χρονιά κατέχει η Εµπορική, η
οποία παρόλο που σηµείωσε αυξήσεις σε έξι από τους επτά χρηµατοοικονοµικούς
δείκτες, δεν κατάφερε να φτάσει ή να ξεπεράσει τις άλλες µεγάλες τράπεζες.
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Πίνακας 5.2.3. Αποτελέσµατα µεθόδου Promethee II για τις µεγάλες τράπεζες, για το

έτος 2005
ΕΤΟΣ: 2005
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ
ΣΚΟΡ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

EUROBANK

0,88400627

1η

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,22229197

2η

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

0,217115506

3η

ALPHA BANK

-0,435922009

4η

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,887491737

5η

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

Στη συνέχεια ακολουθεί η κατάταξη των µικρών τραπεζών βάσει των
χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων τους και των αποτελεσµάτων της Promethee II για τη
χρονική περίοδο 2003-2005.
Σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.2.4, η καλύτερη τράπεζα βάσει των αποτελεσµάτων
της Promethee II, για το 2003, είναι η Τράπεζα Αττικής, η οποία σηµείωσε το
µεγαλύτερο εκτιµούµενο σκορ το έτος αυτό, σε σύγκριση µε τις άλλες επτά µικρές
τράπεζες. Πράγµατι, το 2003, η Τράπεζα Αττικής σηµειώνει τη µεγαλύτερη τιµή σε
πέντε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και συγκεκριµένα στους: Καθαρά Κέρδη Προ
Φόρων / Ίδια Κεφάλαια, Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού, Καθαρά
Κέρδη Προ Φόρων / Απαιτήσεις+ Χρεόγραφα (δείκτες κερδοφορίας - αποδοτικότητας),
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού, και Προβλέψεις /

Σύνολο

Ενεργητικού (δείκτης ποιότητας ενεργητικού). Στο σύνολο των χρηµατοοικονοµικών
δεικτών οι επιδόσεις της Τράπεζας Αττικής είναι αρκετά µεγαλύτερες σε σχέση µε τους
αντίστοιχους Μέσους Όρους των µικρών τραπεζών.
∆εύτερη στην κατάταξη των µικρών τραπεζών, σύµφωνα µε την εκτιµούµενη
βαθµολογία της, εµφανίζεται η Εγνατία Τράπεζα, η οποία σε πέντε χρηµατοοικονοµικούς
δείκτες κατέχει τη δεύτερη µεγαλύτερη θέση, ενώ ταυτόχρονα οι επιδόσεις της σε επτά
από τους οκτώ δείκτες είναι καλύτερες από τις αντίστοιχες του Μέσου Όρου των µικρών
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τραπεζών. Ακολουθούν οι τράπεζες FBB, Aspis, Γενική και Λαϊκή, καταλαµβάνοντας
την τρίτη έως έκτη θέση, αντίστοιχα, ενώ τις δύο τελευταίες θέσεις της κατάταξης
καταλαµβάνουν οι Omega Bank (7η) και η Probank (8η). Οι δύο τελευταίες, σηµειώνουν
τις µικρότερες τιµές στους περισσότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, τιµές που
πολλές φορές είναι αρκετά µικρότερες από τον Μέσο Όρο κάθε χρηµατοοικονοµικού
δείκτη.
Πίνακας 5.2.4. Αποτελέσµατα µεθόδου Promethee II για τις µικρές τράπεζες, για το έτος

2003
ΕΤΟΣ: 2003
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΣΚΟΡ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

1,96760612

1η

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

1,42970894

2η

FBB

0,36727837

3η

ASPIS BANK

-0,425854829

4η

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,430681059

5η

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,636750009

6η

OMEGA BANK

-0,690743953

7η

PROBANK

-1,58056358

8η

Το 2004, παρατηρείται σηµαντική διαφοροποίηση στην κατάταξη, σε σχέση µε το
προηγούµενο έτος, σύµφωνα µε τον Πίνακα 5.2.5. Το έτος αυτό, σύµφωνα µε την
εκτιµούµενη βαθµολογία, καλύτερη τράπεζα θεωρείται η Γενική, και µάλιστα µε µεγάλη
διαφορά από τις άλλες µικρές τράπεζες του δείγµατος. Η Γενική Τράπεζα παρουσιάζει
τη µεγαλύτερη τιµή σε σχέση µε τις άλλες, σε τρεις χρηµατοοικονοµικούς δείκτες
αποδοτικότητας- κερδοφορίας: Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια, Καθαρά
Κέρδη Προ Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού και Καθαρά Έσοδα από Τόκους /
Κυκλοφορούν Ενεργητικό. Επίσης, οι επιδόσεις της σε έξι από τους οκτώ
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, ξεπερνούν τους αντίστοιχους Μέσους Όρους αυτών.
Στην ίδια θέση της κατάταξης σε σχέση µε το 2003, είναι η Εγνατία Τράπεζα η
οποία καταλαµβάνει ξανά τη δεύτερη θέση µε µικρότερη όµως βαθµολογία, λόγω των
73

µικρών µειώσεων που σηµείωσε σε έξι χρηµατοοικονοµικούς δείκτες .
Την τρίτη θέση καταλαµβάνει η Τράπεζα Αττικής, η οποία το προηγούµενο έτος,
κατείχε

την

πρώτη

θέση,

λόγω

των

µειώσεων

που

σηµείωσε

σε

επτά

χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, σε σχέση µε το 2003, εκ των οποίων οι σηµαντικότερες
ήταν οι µειώσεις και στους τέσσερις δείκτες κερδοφορίας - αποδοτικότητας.
Ακολουθούν οι τράπεζες: Λαϊκή (4η), Aspis (5η), και Probank (6η), οι οποίες το
2003 βρίσκονταν στην έκτη, τέταρτη, και όγδοη θέση αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει ότι οι
επιδόσεις της Λαϊκής Τράπεζας και ιδιαίτερα της Probank βελτιώθηκαν το 2004. Θα
πρέπει να σηµειωθεί ότι η Λαϊκή σηµείωσε µικρή αύξηση σε πέντε χρηµατοοικονοµικούς
δείκτες, ενώ η Probank σηµείωσε αυξήσεις σε επτά δείκτες σε σύγκριση µε το 2003, εκ
των οποίων οι σηµαντικότερες ήταν στους δείκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας (βλ.
§3.4.2).
Στην ίδια θέση µε το 2003, βρίσκεται η Omega Bank (7η), ενώ τελευταία για το
2004 κατατάσσεται η τράπεζα FBB, η οποία το προηγούµενο έτος ήταν τρίτη. Η
τελευταία της θέση, αιτιολογείται από το γεγονός ότι το δεδοµένο έτος, η τράπεζα FBB,
σηµείωσε µείωση σε σχέση µε το 2003 σε πέντε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, εκ των
οποίων οι σηµαντικότερες εκδηλώθηκαν στους τέσσερις δείκτες κερδοφορίας αποδοτικότητας.
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Πίνακας 5.2.5. Αποτελέσµατα µεθόδου Promethee II για τις µικρές τράπεζες, για το έτος

2004
ΕΤΟΣ: 2004
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΣΚΟΡ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2,013263348

1η

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,529216539

2η

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

-0,097893312

3η

ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,25511561

4η

ASPIS BANK

-0,26935281

5η

PROBANK

-0,492360816

6η

OMEGA BANK

-0,703154063

7η

FBB

-0,724603276

8η

Το 2005, το σκηνικό αλλάζει ξανά, µε την τράπεζα FBB να κάνει τη διαφορά,
αφού από τελευταία που ήταν το 2004, τώρα κατατάσσεται πρώτη, µε βάση την
εκτιµούµενη βαθµολογία της (Πίνακας 5.2.6). Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι το
2005, η τράπεζα αυτή, σηµείωσε πολύ µεγάλες αυξήσεις στους περισσότερους δείκτες,
ενώ ταυτόχρονα είχε καλύτερες επιδόσεις σε πέντε δείκτες, σε σύγκριση µε τις
αντίστοιχες του Μέσου Όρου. Οι σηµαντικότερες αυξήσεις της σε δείκτες, σε σχέση µε
το 2003, σηµειώθηκαν σε δύο δείκτες κερδοφορίας - αποδοτικότητας (Καθαρά Κέρδη
Προ Φόρων / Ίδια Κεφάλαια και Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού).
∆εύτερη για το 2005, κατατάσσεται η Aspis Bank, η οποία σηµείωσε ανοδική
πορεία σε σύγκριση µε το 2004 σε έξι χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, µε τη
σηµαντικότερη άνοδο να σηµειώνεται στους δείκτες Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Ίδια
Κεφάλαια και Καθαρά Κέρδη Προ Φόρων / Σύνολο Ενεργητικού.
Τις επόµενες τρεις θέσεις της κατάταξης καταλαµβάνουν η Εγνατία (3η), η Γενική
(4η) και η Probank (5η), οι οποίες το προηγούµενο έτος βρίσκονταν στη δεύτερη, πρώτη
και έκτη θέση αντίστοιχα. Αυτό σηµαίνει, ότι από τις τράπεζες αυτές, µόνο η Probank
κατάφερε να ανέβει µια θέση, λόγω των µεγαλύτερων αυξήσεων που σηµείωσε στους
περισσότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες σε σχέση µε το 2004, ενώ οι άλλες δύο και
ιδιαίτερα η Γενική, σηµείωσαν µειώσεις σε περισσότερους χρηµατοοικονοµικούς
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δείκτες, από ότι στο προηγούµενο έτος.
Τις τρεις τελευταίες θέσεις της κατάταξης των µικρών τραπεζών για το 2005,
κατέχουν οι: Λαϊκή Τράπεζα (6η), Τράπεζα Αττικής (7η) και Omega Bank (8η ) από την
τέταρτη, τρίτη και έβδοµη θέση που κατείχαν αντίστοιχα το 2004. Αυτό δηλώνει το
γεγονός ότι, το 2005, και οι τρεις αυτές τράπεζες σηµείωσαν µεγαλύτερες µειώσεις σε
περισσότερους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες σε σύγκριση µε το 2004. Αξιοσηµείωτη
είναι η χαµηλή απόδοση της Omega Bank, αφού η δεδοµένη τράπεζα σηµείωσε
σηµαντικές ζηµίες το 2005, γεγονός που από την αρχή προεξοφλούσε και την τελευταία
θέση της στην κατάταξη, όπως και τελικά προέκυψε από τη µέθοδο Promethee II.

Πίνακας 5.2.6. Αποτελέσµατα µεθόδου Promethee II για τις µικρές τράπεζες, για το έτος

2005
ΕΤΟΣ: 2005
ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟ ΣΚΟΡ

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

FBB

0,621214112

1η

ASPIS BANK

0,401952841

2η

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,312840615

3η

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,304245479

4η

PROBANK

0,303281985

5η

ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,051798946

6η

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

-0,006085524

7η

OMEGA BANK

-1,989248453

8η
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Κεφάλαιο 6

Συµπεράσµατα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις
Εφαρµογή
Οι τράπεζες αποτελούν τον πυρήνα του χρηµατοοικονοµικού συστήµατος µιας
χώρας, και το µέσο εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής. Τα τραπεζικά ιδρύµατα,
δέχονται τις καταθέσεις διάφορων µονάδων, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν κεφάλαια µέσω
του δανεισµού και των επενδυτικών δραστηριοτήτων στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και
τις κυβερνήσεις. Έτσι, το τραπεζικό σύστηµα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
ανάπτυξη της οικονοµίας µιας χώρας.
Τα τελευταία χρόνια, έχουν συµβεί σηµαντικές εξελίξεις στο διεθνές και ελληνικό
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, οι οποίες φυσικά είχαν αντίκτυπο και στο τραπεζικό
σύστηµα. Συγκεκριµένα, στην περίπτωση του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, η
απελευθέρωση των αγορών, η ένταξη της Ελλάδος στην Οικονοµική Νοµισµατική
Ένωση, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο έντονος ανταγωνισµός στον τραπεζικό
κλάδο, καθώς και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες
που οδήγησαν στον µετασχηµατισµό του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος και την
οδήγηση αυτού στη σηµερινή του µορφή.
Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, έγινε µια προσπάθεια αξιολόγησης των
ελληνικών τραπεζών για τη χρονική περίοδο 2003-2005, µέσα από την εξέταση των
οικονοµικών

επιδόσεων

ενός

δείγµατος

13

ελληνικών

εµπορικών

τραπεζών.

Προκειµένου να επιτευχθεί µια συγκριτική εκτίµηση των επιδόσεων των ελληνικών
τραπεζικών ιδρυµάτων, έγινε οµαδοποίηση των τραπεζών σε δύο κατηγορίες, σε µεγάλες
και µικρές, ανάλογα µε το µέγεθος και τα κέρδη προ φόρων που παρουσίασαν την
εξεταζόµενη χρονική περίοδο.
Για τον σκοπό αυτό υπολογίστηκαν από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των
τραπεζών (ισολογισµός, αποτελέσµατα χρήσης), οκτώ χρηµατοοικονοµικοί δείκτες,
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µέσω των οποίων πραγµατοποιήθηκε το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοοικονοµικής
ανάλυσης (σε συνδυασµό µε την παρουσίαση βασικών οικονοµικών µεγεθών των
τραπεζών), καθώς και η εφαρµογή της πολυκριτήριας µεθοδολογίας Promethee II, για
την ταξινόµηση των τραπεζών βάσει των χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων τους, για την
τριετία 2003-2005.
Τα κυριότερα συµπεράσµατα που προέκυψαν για τις ελληνικές εµπορικές
τράπεζες, βάσει της πολυκριτήριας µεθόδου Promethee II και επιβεβαιώνονται από τις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις κάθε τράπεζας καθώς και από τη χρηµατοοικονοµική
τους ανάλυση για τη χρονική περίοδο 2003-2005, είναι τα ακόλουθα:


Η κατάταξη των πέντε µεγάλων ελληνικών εµπορικών τραπεζών, δε σηµείωσε
αξιόλογη µεταβολή µέσα στην εξεταζόµενη τριετία 2003-2005. Αντίθετα, στην
κατάταξη των µικρών τραπεζών επικράτησε µεγάλη διαφοροποίηση ανά έτος,
γεγονός που µπορεί να αιτιολογηθεί από το ότι σε αυτή την περίπτωση έχουµε να
κάνουµε µε µικρότερα µεγέθη σε σχέση µε αυτά των µεγάλων τραπεζών, και έτσι
είναι δυνατό να µεταβάλλονται ευκολότερα ανά έτος.



Αναλυτικότερα, όσον αφορά τις µεγάλες τράπεζες, και τα τρία χρόνια εµφανίζεται η
Eurobank στην πρώτη θέση της κατάταξης των µεγάλων τραπεζών, ως η πιο
αποδοτική και κερδοφόρα τράπεζα της τριετίας. Πράγµατι, η τράπεζα αυτή σηµείωσε
τις υψηλότερες τιµές στους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες που υπολογίστηκαν, και
ιδιαίτερα στους δείκτες της κερδοφορίας – αποδοτικότητας, στους περισσότερους
από τους οποίους παρουσίασε τη µεγαλύτερη τιµή, η οποία µάλιστα ξεπέρασε την
αντίστοιχη τιµή του Μέσου Όρου του κλάδου των µεγάλων τραπεζών. Η δυναµική
της παρουσία στον τραπεζικό κλάδο, συνεχίζεται και σήµερα (2006), αφού έχει
καταφέρει να κατακτήσει την πρώτη θέση στην καταναλωτική πίστη, τα αµοιβαία
κεφάλαια, την επενδυτική τραπεζική, τις χρηµατιστηριακές εργασίες και τις
ασφάλειες ζωής. Επιπλέον, αποτελεί τον µεγαλύτερο χρηµατοδότη των µικρών
ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγεται σε έναν από τους
πρωταγωνιστές των διεθνών τραπεζικών εξελίξεων στις χώρες στις οποίες έχει
παρουσία.



Επίσης, σηµαντική είναι η πορεία της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία σε όλο το
εξεταζόµενο χρονικό διάστηµα, εµφάνισε τη δεύτερη καλύτερη οικονοµική επίδοση,
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βάσει της βαθµολογίας που σηµείωσε στην πολυκριτήρια µεθοδολογία, και των
υψηλών τιµών της σε κάποιους χρηµατοοικονοµικούς δείκτες και ιδιαίτερα στους
δείκτες ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας.


Την τρίτη σηµαντικότερη επίδοση σηµείωσε η Alpha Bank, για το 2003 και 2004 και
την τέταρτη για το 2005, ενώ η Εθνική Τράπεζα ακολούθησε στην τέταρτη θέση της
κατάταξης το 2003 και 2004, αλλά έκανε τη διαφορά το 2005 µε την κατάκτηση της
τρίτης θέσης.



Από τις αδύναµες µεγάλες τράπεζες, εµφανίζεται η Εµπορική Τράπεζα, η οποία από
το 2003 έως και το 2005, παρέµεινε στην πέµπτη και τελευταία θέση της κατάταξης
των µεγάλων τραπεζών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι και τα τρία χρόνια η τράπεζα αυτή
παρουσίαζε τη χαµηλότερη τιµή στους δείκτες κερδοφορίας – αποδοτικότητας. Η
φθίνουσα πορεία της Εµπορικής Τράπεζας, αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα για
την αποκρατικοποίηση και την αλλαγή ιδιοκτησίας της το έτος 2006, µε την ένταξή
της στους κόλπους ενός ισχυρού οµίλου µε διεθνή παρουσία, της Credit Agricole.



Όσον αφορά τις µικρές τράπεζες, καλύτερη τράπεζα για το 2003, είναι η Τράπεζα
Αττικής, σύµφωνα µε τη βαθµολογία που σηµείωσε κατά την πολυκριτήρια ανάλυση,
ενώ τα επόµενα δύο έτη η απόδοσή της σε σχέση µε τις υπόλοιπες µικρές τράπεζες,
µειώνεται και κατέρχεται στην τρίτη θέση το 2004 και στην έβδοµη το 2005.



Το 2004, η Γενική Τράπεζα ηγείται στην κατάταξη των µικρών τραπεζών,
καταλαµβάνοντας την πρώτη θέση από πέµπτη που βρίσκονταν τον προηγούµενο
χρόνο, ενώ το 2005 καταλήγει στην τέταρτη θέση.



Η Τράπεζα FBB παρουσιάζει σηµαντική µεταβολή της οικονοµικής πορείας της
αφού από τρίτη που ήταν το 2003 και τελευταία το 2004 (8η), το 2005 ανέρχεται στην
πρώτη θέση της κατάταξης.



Τις χειρότερες επιδόσεις των µικρών τραπεζών παρουσιάζουν οι: Τράπεζα Probank
για το 2003, FBB για το 2004 και Omega Bank για το 2005. Από τις τράπεζες αυτές,
σηµαντικότερη πτωτική πορεία ακολουθεί η Omega Bank, η οποία τα δύο πρώτα έτη
βρισκόταν στην προτελευταία θέση της κατάταξης (7η) και τελικά κατέληξε
τελευταία, ενώ οι άλλες δύο κατόρθωσαν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.



Ειδικότερα, η Omega Bank, το 2005 σηµείωσε σηµαντικές ζηµίες και το γεγονός
αυτό οδήγησε τους δείκτες κερδοφορίας - αποδοτικότητας της ίδιας, αλλά και όλων
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των άλλων µικρών τραπεζών να µειωθούν σηµαντικά, σε σύγκριση µε τα δύο
προηγούµενα έτη. Η συνεχόµενη καθοδική πορεία της Omega Bank, αιτιολογεί το
γεγονός ότι το έτος 2006, εγκρίθηκε η συγχώνευση της Omega Bank µε την Proton
Bank.
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ανάλυση της αποτελεσµατικότητας των
ελληνικών τραπεζικών ιδρυµάτων και τελικά η κατάταξη αυτών για τη χρονική περίοδο
2003-2005, στηρίχθηκε σε χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, οι οποίοι αν και µας δίνουν µια
καλή εκτίµηση της αποδοτικότητας των τραπεζών, δεν παύει να υπόκεινται σε
περιορισµούς.
Προκειµένου, να αποδοθεί µία πληρέστερη εικόνα για τις συνολικές αποδόσεις
των τραπεζών, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες πέρα των καθαρά
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, όπως το γενικότερο οικονοµικό κλίµα, το µερίδιο
αγοράς της επιχείρησης, ο ανταγωνισµός στον κλάδο, οι διεθνείς συγκυρίες κ.λ.π.
Άλλωστε, η ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών αριθµοδεικτών, δεν αποτελεί αυτοσκοπό
αλλά µέσο για την αποσαφήνιση σηµαντικών ερωτηµάτων.
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Παράρτηµα
Καθαρά Κέρδη Προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια
Μέσος Όρος

Μέση

Τριετίας

Ποσοστιαία
Μεταβολή
Τριετίας

Μεγάλες Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

0,160625

0,155053

0,209544

0,175074

15,84%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,083321

0,032652

0,111048

0,075674

89,64%

ALPHA BANK

0,156717

0,172818

0,239519

0,189685

24,44%

EUROBANK

0,186880

0,218880

0,180039

0,195266

-0,31%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,085750

0,087864

0,182302

0,118639

54,97%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,134659

0,133454

0,184490

Καθαρά Κέρδη Προ φόρων / Σύνολο Ενεργητικού
Μέσος Όρος

Μέση

Τριετίας

Ποσοστιαία
Μεταβολή
Τριετίας

Μεγάλες Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

0,008321

0,008514

0,011691

0,009509

19,81%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,006350

0,002422

0,006043

0,004938

43,82%

ALPHA BANK

0,012044

0,013489

0,011169

0,012234

-2,60%

EUROBANK

0,012598

0,014174

0,013445

0,013406

3,68%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,007988

0,007238

0,012573

0,009267

32,16%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,009461

0,009167

0,010984
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Καθαρά Κέρδη Προ φόρων / Απαιτήσεις + Χρεόγραφα
Μέσος Όρος

Μέση

Τριετίας

Ποσοστιαία
Μεταβολή
Τριετίας

Μεγάλες Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

0,009221

0,009447

0,018535

0,012401

49,33%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,006913

0,002598

0,006749

0,005420

48,70%

ALPHA BANK

0,013739

0,015666

0,008619

0,012675

-15,48%

EUROBANK

0,014171

0,015521

0,014524

0,014739

1,55%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,009432

0,008679

0,014662

0,010924

30,48%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,010695

0,010382

0,012618

Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Μέσος Όρος

Μέση

Τριετίας

Ποσοστιαία
Μεταβολή
Τριετίας

Μεγάλες Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

0,022326

0,025542

0,025638

0,024502

7,39%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,028110

0,029789

0,030063

0,029321

3,45%

ALPHA BANK

0,026545

0,028346

0,023789

0,026227

-4,64%

EUROBANK

0,029773

0,030553

0,023184

0,027837

-10,75%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,024722

0,024577

0,022592

0,023963

-4,33%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,026295

0,027761

0,025053
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Χορηγήσεις / Καταθέσεις

Μέση Ποσοστιαία
Μέσος Όρος

Μεταβολή

Τριετίας

Τριετίας

Μεγάλες Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ

0,616696

0,740319

0,680209

0,679075

5,96%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,867966

0,953147

1,011763

0,944292

7,98%

ALPHA BANK

1,058344

1,211880

1,070695

1,113640

1,43%

EUROBANK

0,670178

0,759219

0,806623

0,745340

9,76%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,833780

0,917064

1,327863

1,026236

27,39%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,809393

0,916326

0,979430

ΕΛΛΑ∆ΟΣ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Μέσος Όρος

Μέση

Τριετίας

Ποσοστιαία
Μεταβολή
Τριετίας

Μεγάλες Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

0,977368

0,977332

0,977916

0,977539

0,0280%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,988983

0,978923

0,983390

0,983765

-0,2805%

ALPHA BANK

0,976637

0,977957

0,986558

0,980384

0,5073%

EUROBANK

0,987329

0,988278

0,990341

0,988649

0,1524%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,988040

0,987643

0,990400

0,988694

0,1195%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,983672

0,982027

0,985721
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού
Μέσος

Μέση

Όρος

Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή
Τριετίας

Μεγάλες Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

0,051806

0,054908

0,055791

0,054168

3,80%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,076217

0,074177

0,054417

0,068270

-14,66%

ALPHA BANK

0,076854

0,078053

0,046630

0,067179

-19,35%

EUROBANK

0,067415

0,064757

0,074681

0,068951

5,69%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,093159

0,082381

0,068970

0,081503

-13,92%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,073090

0,070855

0,060098

Προβλέψεις / Σύνολο Ενεργητικού
Μέσος

Μέση Ποσοστιαία

Όρος

Μεταβολή ∆ιετίας

∆ιετίας
Μεγάλες Τράπεζες

2003

2004

(2003-

(2003-2004)

2004)
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

0,002596

0,002795

0,002695

7,67%

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,004746

0,008273

0,006510

74,30%

ALPHA BANK

0,006124

0,013136

0,009630

114,50%

EUROBANK

0,005708

0,006885

0,006297

20,63%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

0,004510

0,005211

0,004860

15,54%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,004737

0,007260
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Καθαρά Κέρδη Προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια

Μέσος Όρος

Μέση Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή Τριετίας

Μικρές Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ASPIS BANK

0,027539

0,029759

0,102193

0,053164

125,73%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

0,125262

0,068657

0,062384

0,085434

-27,16%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,036017

0,297210

0,082696

0,138641

326,51%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,095295

0,075511

0,088421

0,086409

-1,83%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,035542

0,037525

0,032220

0,035096

-4,28%

OMEGA BANK

0,005771

0,057123

-0,478527

-0,138545

-23,97%

PROBANK

0,018704

0,060270

0,086035

0,055003

132,49%

FBB

0,042780

0,005429

0,048691

0,032300

354,81%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,048364

0,078936

0,003014

Καθαρά Κέρδη Προ φόρων / Σύνολο Ενεργητικού
Μέση
Μέσος Όρος

Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή
Τριετίας

Μικρές Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ASPIS BANK

0,002001

0,002118

0,006738

0,003619

111,97%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

0,012828

0,005316

0,003863

0,007336

-42,94%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,002274

0,044914

0,004946

0,017378

893,17%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,010735

0,008014

0,006722

0,008490

-20,74%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,002098

0,002924

0,002059

0,002360

4,89%

OMEGA BANK

0,000602

0,004959

-0,032169

-0,008869

-12,33%

PROBANK

0,001598

0,006799

0,007680

0,005359

169,16%

FBB

0,005699

0,000583

0,003870

0,003384

236,74%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,004729

0,009453

0,000464
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Καθαρά Κέρδη Προ φόρων / Απαιτήσεις + Χρεόγραφα
Μέσος Όρος

Μέση Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή Τριετίας

Μικρές Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ASPIS BANK

0,002604

0,002720

0,007406

0,004243

88,37%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

0,014278

0,005795

0,004249

0,008107

-43,04%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,002574

0,048785

0,005553

0,018971

853,35%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,009273

0,212563

0,007250

0,076362

1047,86%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,002237

0,003239

0,002196

0,002557

6,29%

OMEGA BANK

0,000710

0,005607

-0,035775

-0,009819

-24,35%

PROBANK

0,001765

0,007403

0,008396

0,005855

166,38%

FBB

0,005902

0,000603

0,002303

0,002936

95,98%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,004918

0,035839

0,000197

Καθαρά Έσοδα από Τόκους / Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Μικρές Τράπεζες

2005

Μέσος Όρος

Μέση Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή Τριετίας

(2003-2005)

(2003-2005)

2003

2004

ASPIS BANK

0,023067

0,023674

0,023225

0,023322

0,37%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

0,032647

0,029754

0,031085

0,031162

-2,19%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,035773

0,038773

0,042719

0,039088

9,28%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,038749

0,033168

0,027545

0,033154

-15,68%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,019898

0,019014

0,019372

0,019428

-1,28%

OMEGA BANK

0,014960

0,019950

0,027467

0,020792

35,52%

PROBANK

0,021210

0,025709

0,026009

0,024309

11,19%

FBB

0,022662

0,021218

0,019042

0,020974

-8,31%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,026121

0,026407

0,027058
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Χορηγήσεις / Καταθέσεις
Μέσος Όρος

Μέση Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή Τριετίας

Μικρές Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ASPIS BANK

0,797014

0,878095

0,983404

0,886171

11,08%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

0,947205

0,964062

0,973186

0,961484

1,36%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,900849

0,742836

0,926159

0,856615

3,57%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,945548

1,003864

1,094222

1,014545

7,58%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,967850

0,913481

1,011523

0,964284

2,56%

OMEGA BANK

0,759029

0,902288

0,911648

0,857655

9,96%

PROBANK

0,992853

0,995584

1,017251

1,001896

1,23%

FBB

1,043066

1,075820

0,989815

1,036233

-2,43%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,919177

0,934504

0,988401

Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού
Μέσος Όρος

Μέση Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή Τριετίας

Μικρές Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ASPIS BANK

0,963375

0,983304

0,986154

0,977611

1,18%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

0,986004

0,987296

0,984406

0,985902

-0,08%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,966547

0,968262

0,960876

0,965228

-0,29%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,971295

0,972042

0,985240

0,976192

0,72%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,990964

0,992815

0,994108

0,992629

0,16%

OMEGA BANK

0,959947

0,968555

0,966055

0,964852

0,32%

PROBANK

0,978108

0,984711

0,987365

0,983395

0,47%

FBB

0,981775

0,986881

0,993651

0,987436

0,60%

Μέσος Όρος

0,974752

0,980483

0,982232
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Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Ενεργητικού
Μέσος Όρος

Μέση Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή Τριετίας

Μικρές Τράπεζες

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ASPIS BANK

0,072669

0,071184

0,065935

0,069929

-4,71%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

0,102407

0,077428

0,061926

0,080587

-22,21%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,063130

0,151118

0,059813

0,091353

39,48%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,112647

0,106136

0,076019

0,098267

-17,08%

ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,059031

0,077913

0,063905

0,066950

7,00%

OMEGA BANK

0,104279

0,086815

0,067224

0,086106

-19,66%

PROBANK

0,085454

0,112804

0,089264

0,095841

5,57%

FBB

0,133216

0,107483

0,079480

0,106726

-22,69%

Μέσος Όρος

0,091604

0,098860

0,070446

Προβλέψεις / Σύνολο Ενεργητικού
Μικρές Τράπεζες

Μέσος Όρος

Μέση Ποσοστιαία

Τριετίας

Μεταβολή Τριετίας

2003

2004

2005

(2003-2005)

(2003-2005)

ASPIS BANK

0,001339

0,001065

0,001131

0,001178

-7,14%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

0,012617

0,009769

0,017822

0,013403

29,93%

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,007148

0,045885

0,010770

0,021268

232,71%

ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

0,010615

0,007709

0,004410

0,007578

-35,08%

ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,006379

-0,004387

0,000000

-0,003589

-65,62%

OMEGA BANK

0,004690

0,002883

0,008558

0,005377

79,14%

PROBANK

0,033511

0,032255

0,031214

0,032327

-3,49%

FBB

0,003299

0,006683

0,003330

0,004437

26,19%

Ετήσιος Μέσος Όρος

0,008355

0,012733

0,009654
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