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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζει την πρόβλεψη των τραπεζικών πτωχεύσεων
και την αξιολόγηση της φερεγγυότητας του τραπεζικού συστήματος. Ο βασικός στόχος
αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση και η
διεξαγωγή αποτελεσμάτων σχετικά με τη φερεγγυότητα του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος και πιο συγκεκριμένα των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών
που αποτελούνται από τις :
1. Εθνική Τράπεζα
2. Eurobank
3. Τράπεζα Πειραιώς
4. Alpha Bank.
κατά τα ημερολογιακά έτη 2010-2015. Αρχικά, γίνεται ανάλυση για το τραπεζικό
σύστημα, δηλαδή το ρόλο, το έργο, το θεσμικό πλαίσιο, τις λειτουργίες και τη σημασία
ύπαρξης των τραπεζών. Στη συνέχεια κάνουμε μια σύντομη αναφορά στο σύνολο των
χρηματοοικονομικών κινδύνων που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα πιστωτικά
ιδρύματα. Από το σύνολο των κινδύνων αυτών, πιο σημαντικός θεωρείται ο πιστωτικός
κίνδυνος, δηλαδή ο κίνδυνος αφερεγγυότητας των πελατών της τράπεζας ή με άλλα
λόγια η πιθανότητα ολικών ή μερικών απωλειών από τις χορηγήσεις της τράπεζας.
Επιπρόσθετα, αναλύουμε τη σημασία της διαχείρισης και αντιμετώπισης των κινδύνων
καθώς και τις αιτίες για την ανάγκη ύπαρξης ενός συστήματος αξιολόγησης της
φερεγγυότητας των τραπεζών, καταλήγοντας στο υπόδειγμα Camel, το οποίο
χρησιμοποιούμε στην εργασία αυτή. Αναλύοντας λεπτομερώς τους δείκτες Camel,
προσπαθούμε να αναδείξουμε τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου υποδείγματος
στην οικονομική ζωή και στην αποφυγή τραπεζικών αποτυχιών. Η εργασία αυτή δεν
ασχολείται μόνο με τη θεωρητική θεμελίωση των εννοιών αυτών, αλλά κάνοντας μια
επισκόπηση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, εξετάζει τη φερεγγυότητα των
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω της χρήσης της μεθόδου Camel, αντλώντας
οικονομικά στοιχεία από τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις των
τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, όπως αυτές δημοσιεύονται στις επίσημες
ιστοσελίδες ενημέρωσης των επενδυτών.

6

7

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Ο ρόλος, η σημασία ύπαρξης και οι χρηματοοικονομικοί
κίνδυνοι του τραπεζικού συστήματος.
Σε μια υποθετικά τέλεια αγορά, όπου λειτουργεί χωρίς να υπάρχουν τριβές και κόστη,
δεν είναι αναγκαία η ύπαρξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος, αφού οι συναλλαγές
θα λαμβάνουν χώρα χωρίς την απαραίτητη ύπαρξη ενδιάμεσου παίκτη. Όμως, η
ύπαρξη κάποιων παραγόντων όπως για παράδειγμα το κόστος πληροφόρησης και το
κόστος συναλλαγών κάνουν την αγορά ατελή και το χρηματοπιστωτικό σύστημα
αναγκαίο ώστε να περιορίσει τα παραπάνω κόστη. Οι τράπεζες είναι οι ενδιάμεσοι
χρηματοοικονομικοί οργανισμοί που διαμεσολαβούν ανάμεσα στις πλεονασματικές
και ελλειμματικές μονάδες της οικονομίας, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα του
χρηματοδοτικού της συστήματος και παρέχοντας φερεγγυότητα και ασφάλεια στους
συναλλασσόμενους. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου , πιστωτικό ίδρυμα είναι η επιχείρηση, η δραστηριότητα της οποίας
συνίσταται στην αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό
και στη χορήγηση πιστώσεων για λογαριασμό της. Με άλλα λόγια, οι τράπεζες
δέχονται καταθέσεις και χορηγούν πιστώσεις «πουλώντας», κατά κάποιο τρόπο,
αξιοπιστία στις συναλλαγές, με στόχο το κέρδος μεταξύ των δύο επιτοκίων , ώστε να
εξασφαλίζουν την κερδοφορία τους και συνεπώς την βιωσιμότητα τους. Όπως γίνεται
άμεσα αντιληπτό, η κερδοφορία των τραπεζών είναι εξαιρετικά μείζον θέμα για την
πορεία της οικονομίας αφού μια χαμηλή κερδοφορία πιθανόν να οδηγήσει σε έλλειψη
εμπιστοσύνης από τη μεριά των καταθετών, κάτι που αργά ή γρήγορα θα αποδειχθεί
μοιραίο, ενεργοποιώντας, λόγω της αβεβαιότητας που θα επικρατήσει ένα μηχανισμό
- φαύλο κύκλο με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη φερεγγυότητα, στην αξιοπιστία, στη
φήμη, στη λειτουργία και στη βιωσιμότητα εν τέλει των τραπεζών όπως για παράδειγμα
τα φαινόμενα χρηματοοικονομικής μολύνσεως, bank run. (Αντζουλάτος, 2011)
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Προκύπτει δηλαδή ότι ο ρόλος των τραπεζών είναι πολυσύνθετος και η λειτουργία
τους πολύπλοκη, αλλά ταυτόχρονα σημαντική για τη διαχείριση των χρηματικών
πόρων της οικονομίας. Κάποιες από τις λειτουργείες που επιτελούν οι τράπεζες και
υποβοηθούν την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας είναι :
1. Η διαχείριση χρηματικών κεφαλαίων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και κατά
συνέπεια επενεργούν στη ρύθμιση της ρευστότητας της οικονομίας .
2. Η δημιουργία χρήματος, το οποίο παράγεται μέσω των καταθέσεων που
δέχονται και των δανείων-πιστώσεων που χορηγούν.
3. Η διασφάλιση παροχής διαρκούς εμπιστοσύνης από το κοινό αφού ελέγχονται
και εποπτεύονται ως προς την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα τους.
4. Η επίδραση στην πλευρά της ζήτησης καθώς και στην πλευρά της προσφοράς
μέσω των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου.
5. Η μεγιστοποίηση της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων με την ταυτόχρονη
αντιστάθμιση των κινδύνων .
Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατυπώσεις περί λειτουργίας των τραπεζών γίνεται
κατανοητός ο πολυσύνθετος ρόλος που επιτελούν αυτές στη στήριξή της οικονομικής
δραστηριότητας

και

στη

διαμόρφωση

μακροοικονομικών

επιδόσεων.

(Σαπουντζόγλου, Πεντότης)
Όμως, οι τράπεζες προκειμένου να έχουν συμβολή στην κοινωνική ευημερία, πρέπει
να αναλαμβάνουν κινδύνους. Εξ αυτών, κάποιους μπορούν να τους ελέγξουν, κάποιους
άλλους όχι. Όλοι, όμως, όταν εμφανιστούν κάποια στιγμή, θα επηρεάσουν αρνητικά τα
κέρδη των τραπεζών και σε ακραίες καταστάσεις μπορεί να τις οδηγήσουν σε
πτώχευση. Ο κίνδυνος της πτωχεύσεως είναι πιο μεγάλος για τις ριψοκίνδυνες
τράπεζες, αυτές δηλαδή που αναλαμβάνουν υπέρμετρους κινδύνους, σε αντίθεση με
τις συνετές τράπεζες που αναλαμβάνουν λελογισμένους κινδύνους. Δυστυχώς, τα
προβλήματα των ριψοκίνδυνων τραπεζών επηρεάζουν όλους τους εμπλεκόμενους στο
τραπεζικό σύστημα, όπως είναι και οι συνετές τράπεζες και αυτό μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα μια τραπεζική κρίση με δραματικά αποτελέσματα για την οικονομία και
την κοινωνία.
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Οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι πολλοί και προέρχονται
από δύο πηγές :
1. Λανθασμένη εκτίμηση από τα στελέχη των τραπεζών, εξαιτίας της
πολυπλοκότητας της οικονομικής ζωής, η οποία μπορεί να μειωθεί από την
καλή τεχνογνωσία και τα αποτελεσματικά συστήματα εσωτερικού ελέγχου
αλλά δεν εξαλείφεται πλήρως.
2. Στρεβλά κίνητρα των διοικήσεων ή των μετόχων, εξαιτίας των υπέρμετρων
κινδύνων που αναλαμβάνει η τράπεζα με σκοπό τα υψηλά κέρδη.
Οι βασικές μορφές κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες είναι :
•

O πιστωτικός κίνδυνος:
Είναι η αδυναμία ή η απροθυμία των δανεισθέντων να εκπληρώσουν τις
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τους όρους των δανείων. Επειδή ο κίνδυνος
αυτός προέρχεται από τη βασική λειτουργία των τραπεζών, δηλαδή τη
χορήγηση δανείων, ο έλεγχος της ποιότητας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων
αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για τα τραπεζικά ιδρύματα. Η καταγραφή
αυτού του κινδύνου υπομονεύει το δείκτη φερεγγυότητας της τράπεζας και η
πραγματοποίηση ζημιών απομειώνει την καθαρή περιουσιακή της θέση. Είναι
ίσως ο πιο σημαντικός κίνδυνος που πρέπει να διαχειριστεί η τράπεζα.
Συνδέεται άμεσα με την ζημιά που θα προκύψει και συνήθως αποτυπώνεται ως
εξής:
Αναμενόμενη ζημία = Πιθανότητα αθετήσεως * Ζημία σε περίπτωση
αθετήσεως * Έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο
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•

Ο κίνδυνος ρευστότητας:
Οφείλεται στην αδυναμία της τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σε
ρευστότητα, όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες λόγω αδυναμίας να βρει
χρηματοδότηση ή να πουλήσει στοιχεία του ενεργητικού της. Ένα σημαντικό
χαρακτηριστικό του κινδύνου ρευστότητας είναι ότι δημιουργείται ξαφνικά.
Αρκεί ακόμα και μια απλή, αρνητική φημολογία, η οποία μπορεί να επεκταθεί
και να δημιουργήσει πανικό και μαζική ανάληψη χρημάτων από τους
καταθέτες, οδηγώντας την τράπεζα ακόμα και σε πτώχευση. Αυτό δημιουργεί
αυξημένη ανάγκη για σωστή διαχείριση τόσο του ενεργητικού όσο και του
παθητικού.

•

Ο κίνδυνος επιτοκίου:
Προέρχεται από μια δυσμενής, για την τράπεζα, μεταβολή των επιτοκίων.
Μπορεί να προέρχεται είτε από στοιχεία του ενεργητικού, είτε του παθητικού
που είναι ευαίσθητα σε μεταβολές ων επιτοκίων. Ανάλογα με το βαθμό
ευαισθησίας κάθε στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού της τράπεζας, οι
μεταβολές των επιτοκίων επιδρούν σημαντικά ή όχι, τόσο στις αποδόσεις του
ενεργητικού, όσο και στα κόστη του παθητικού.

•

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος
Οφείλεται στις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών , οι οποίες επιδρούν
στις θέσεις σε συνάλλαγμα, που ήδη έχουν λάβει οι τράπεζες κατά τη διαχείρισή
των διαθεσίμων τους, αλλά και κατά τη διαχείριση των διαθεσίμων των
πελατών τους.

•

Ο κίνδυνος αγοράς
Είναι η δυσμενής μεταβολή των τιμών ομολόγων, μετοχών και άλλων
αξιογράφων στα οποία έχει επενδύσει η τράπεζα.

•

Ο λειτουργικός κίνδυνος
Προέρχεται από ανθρώπινα λάθη, απάτες, αστοχία των εσωτερικών ελέγχων
και ανεπάρκεια των διοικητικών και λειτουργικών συστημάτων. Ένας
σημαντικός τύπος του λειτουργικού κινδύνου είναι ο τεχνολογικός κίνδυνος
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που προέρχεται είτε από βλάβη είτε από ανεπάρκεια των συστημάτων
τεχνολογίας πληροφορικής.
•

Ο κίνδυνος φήμης
Είναι η απώλεια πελατών και εσόδων λόγω των επιχειρηματικών πρακτικών
της τραπέζης και των πελατών της.

•

Ο νομικός κίνδυνος
Προέρχεται από νομικές υποθέσεις, συμβόλαια τα οποία δεν μπορούν να
εκτελεστούν, ποινές λόγω μη-εφαρμογής των κανόνων του θεσμικού πλαισίου.

•

Ο θεσμικός κίνδυνος
Οφείλεται στις μεταβολές του θεσμικού πλαισίου το οποίο διέπει τη λειτουργία
των τραπεζών, νομοθετικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τους όρους των
δανείων εις βάρος των τραπεζών, αλλαγές στη νομοθεσία που επηρεάζουν
αρνητικά την πιστοληπτική διαβάθμιση ήδη δανεισθέντων εταιρειών.

•

Ο κίνδυνος χώρας
Αναφέρεται στη χώρα εγκατάστασης και δραστηριότητας του δανειζόμενου και
αφορά το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον αυτής.

•

Ο κίνδυνος πτώχευσης
Σε αυτόν καταλήγουν όλοι οι κίνδυνοι. (Α. Αντζουλάτος)
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1.2 Διαχείριση κινδύνων και εκτίμηση φερεγγυότητας
τραπεζών.
Σύμφωνα με τον Keynes, οι τράπεζες είναι αυτές που κρατάνε στα χέρια τους το κλειδί
της πόρτας, η οποία οδηγεί σε μετακίνηση της οικονομίας σε ένα υψηλότερο επίπεδο
οικονομικής δραστηριότητας. Ο ίδιος σχολιάζει λέγοντας πως είναι προτιμότερο να
χρεοκοπούν όλες οι τράπεζες ταυτόχρονα, παρά η κάθε μια ξεχωριστά, θέλοντας να
επισημάνει την σημαντική και επικίνδυνη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Η
διάρθρωση και η λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος διαφέρει από χώρα
σε χώρα αλλά το τραπεζικό σύστημα αποτελεί τον πυρήνα του. Με τον όρο τραπεζικό
σύστημα εννοούμε το σύστημα το οποίο αποτελείται από μια κεντρική τράπεζα, τις
εμπορικές τράπεζες και τα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα που ειδικεύονται σε
συγκεκριμένες λειτουργίες (επενδυτικές, ασφαλιστικές κλπ). Επιπρόσθετα, από τη
δεκαετία του 1980 και μετά, το χρηματοπιστωτικό σύστημα της κάθε χώρας, πέρα από
τις εγχώριες επιδόσεις της, επηρεάζει και τη θέση της σε διεθνές επίπεδο λόγω της
διεθνοποίησης των χρηματαγορών και των κεφαλαιαγορών.
Λόγω του τεράστιου ανταγωνισμού που υπάρχει στον τραπεζικό κλάδο και εξαιτίας
του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης, είναι λογικό να υπάρξει και τεράστια εξέλιξη
των τραπεζών ώστε να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τους συνεχώς νέους κινδύνους
που εμφανίζονται. Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και η διεθνοποίηση των
οικονομικών συναλλαγών έχουν οδηγήσει το τραπεζικό σύστημα σε πρωταγωνιστή
του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.
Την ίδια, όμως, στιγμή που εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή το τραπεζικό σύστημα,
δημιουργούνται κίνδυνοι που αν δεν αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά ενδέχεται να
απειλήσουν την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα, μεταδίδοντας το ένα πρόβλημα
ή τη μια κρίση από τη μία χώρα στην άλλη. Ένα παράδειγμα στο σύγχρονο διεθνές
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον είναι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές που γίνονται με
στόχο τη δημιουργία μεγάλων χρηματοοικονομικών ομίλων ώστε να μπορούν να
ανταγωνιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω πακέτων προϊόντων σε χαμηλές τιμές,
δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερες πιθανότητες για κρίσεις σε ολόκληρο τον κλάδο ή
την εθνική οικονομία σε περίπτωση χρεωκοπίας. Συνεπώς, φαίνεται πως η ευρωστία
των τραπεζών αποτελεί καίριο παράγοντα για ολόκληρο το οικονομικό σύστημα και
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υπ’ αυτήν την έννοια η παρακολούθηση τους καθίσταται απολύτως αναγκαία.
Άλλωστε, δεν θα ήταν και πολύ λογικό να ελέγχεται για την πιστοληπτική του
δυνατότητα ένας απλός πολίτης που ζητάει δάνειο και να μην ελέγχεται μια τράπεζα η
οποία εναλλάσσεται με τεράστια ποσά στη διατραπεζική αγορά.
Μάλιστα, φαίνεται λιγάκι οξύμωρο το γεγονός ότι, εξαιτίας της πολυμορφίας των
παραγόντων που επηρεάζουν τις τράπεζες σε συνδυασμό με την φύση των προϊόντων
που παρέχουν, καθίσταται δύσκολη η αξιολόγηση τους, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις
όπου η αξιολόγηση θεωρείται αναγκαία και απαραίτητη πριν τη δανειοδότησή τους.
Συνήθως, εξαιτίας του ότι η αξιολόγηση των τραπεζών είναι μια δύσκολη διαδικασία,
πραγματοποιείται μόνο από εταιρείες εξειδικευμένες, όπως για παράδειγμα οι οίκοι
αξιολόγησης S&P, Moody’s, Fitch οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία,
διαθέτουν πληροφοριακά συστήματα και εμπειρία στις αξιολογήσεις. Όμως, μετά την
τεραστίων διαστάσεων κρίση του 2007, αμφισβητήθηκε η αξιοπιστία των εταιρειών
αξιολόγησης αφού πολλά αξιόγραφα και ποικιλία χρηματοοικονομικών οργανισμών
που είχαν αξιολογηθεί με θετικό πρόσημο οδηγήθηκαν στην χρεοκοπία. Γίνεται,
δηλαδή ακόμα πιο αναγκαία η δυνατότητα αξιολόγησης των τράπεζων που θέλουν είτε
να δανείσουν είτε να δανειστούν στη διατραπεζική αγορά.
Ο πιο αποδεκτός και πιο διαδεδομένος τρόπος αξιολογήσεις των τραπεζών είναι οι
δείκτες Camel, τα αρχικά των οποίων αντιπροσωπεύουν πέντε δείκτες που
σταθμίζοντάς τους καταλήγουν σε μια βαθμολογία. Μέσω αυτών των δεικτών
αντανακλάται η κατάσταση της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψιν πολλούς παράγοντες
πέρα από την κεφαλαιακή επάρκεια που προβλέπεται από τη Βασιλεία και συνεπώς
μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματική αυτών των κανόνων.
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1.3 Αριθμοδείκτες βαθμολογίας τραπεζών μέσω CAMEL
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι αξιολόγησης της φερεγγυότητας των τραπεζών. Η διαφορά
της συγκεκριμένης μεθόδου σε σχέση με τα άλλα υποδείγματα αξιολόγησης εστιάζεται
στο ότι η βαρύτητα των συντελεστών στάθμισης στους δείκτες Camel είναι
υποκειμενική και εξαρτάται από τον αναλυτή που κάνει την αξιολόγηση. Αυτό το
χαρακτηριστικό είναι πολύ σημαντικό αφού διαφοροποιείται από όλα τα υπόλοιπα
υποδείγματα όπου ο αναλυτής καταλήγει σε ένα αποτέλεσμα το οποίο ερμηνεύεται από
το ίδιο το υπόδειγμα.
Οι πέντε αριθμοδείκτες Camel είναι :
1. Κεφαλαιακή επάρκεια (Capital)
2. Ποιότητα ενεργητικού (Asset quality)
3. Ποιότητα διοίκησης (Management)
4. Κερδοφορία (Earnings)
5. Ρευστότητα (Liquidity)
Η χρησιμότητα της μεθοδολογίας Camel , πέραν του ότι δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης
μεταξύ των τράπεζων, προσφέρει τη δυνατότητα να προσδιοριστούν τα δυνατά και τα
αδύνατα σημεία της κάθε τράπεζας. Επιπλέον, εκτός της κατάταξης με βάση τη
βαθμολογία, δίνεται η δυνατότητα κατάταξης σύμφωνα με κάποιο αριθμοδείκτη, για
παράδειγμα τη σειρά κατάταξης ως προς τη ρευστότητα ή ως προς την κερδοφορία
τους. Η ανάλυση αυτών των δεικτών βασίζεται κυρίως σε στοιχεία που συλλέγονται σε
πηγές πληροφόρησης όπως :
•

Ετήσια αποτελέσματα χρήσης

•

Εποπτικές αναφορές που υποβάλλονται προς τις κεντρικές τράπεζες

•

Αναφορές από ορκωτούς λογιστές που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις
των τραπεζών

Οι δείκτες Camel στην πραγματικότητα δίνουν για την κάθε τράπεζα μια βαθμολογία
για τη συνολική της απόδοση και ταυτόχρονα, πέντε επιμέρους βαθμολογίες για κάθε
κατηγορία αριθμοδείκτη ξεχωριστά. Επίσης, δίνεται μια στάθμιση για τον καθένα από
τους πέντε δείκτες και η συνολική βαθμολογία κυμαίνεται από 1 έως 5 με τον αριθμό
1 να αποτελεί την υψηλότερη βαθμολογία, αντικατοπτρίζοντας την άριστη επίδοση και
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την ύπαρξη μηχανισμών που επαρκούν για την αντιμετώπιση των κινδύνων. Από την
άλλη μεριά, το 5 αποτελεί τη χειρότερη βαθμολογία και δείχνει την άμεση ανάγκη
ενίσχυσης και μια ένδειξη ιδιαίτερης προσοχής που χρήζει άμεσα αντιμετώπιση.
Με άλλα λόγια, οι χρηματοοικονομικοί δείκτες Camel παρέχουν στον αναλυτή τη
δυνατότητα να διακρίνει παράγοντες, αν υπάρχουν, που μπορεί να οδηγήσουν στην
χρεοκοπία μια τράπεζας. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα
να γίνει πρόβλεψη μιας τραπεζικής αποτυχίας ή χρεοκοπίας έτσι ώστε να ληφθούν
άμεσα μέτρα για την αποφυγή ,λόγω χάρη, μιας μαζικής ανάληψης καταθέσεων από
τους αποταμιευτές, η οποία θα οδηγούσε σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος.
Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η ανάγκη σωστής
και άμεσης πρόβλεψης μιας τραπεζικής πτώχευσης αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
που χρειάστηκε κρατική παρέμβαση για τη σωτηρία τραπεζών προκειμένου να
αποφευχθεί κρίση σε ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα.
Η αξιολόγηση της φερεγγυότητας των τραπεζών θα πρέπει να γίνεται με κοινά στοιχεία
και κριτήρια, όπως και κοινή μεθοδολογία ανεξαρτήτου εάν σχετίζεται με Εθνικό ή
Διεθνές επίπεδο κλάδου. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται βασίζεται στα διεθνή
λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ) και εξετάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κάθε
τραπεζικού ιδρύματος, όπως επίσης και οι χρηματοοικονομικοί δείκτες CAMEL.
Κάποια από αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μπορεί να είναι το πλήθος των
καταστημάτων της τράπεζας, η δημόσια ή η ιδιωτική διοίκηση και οι επενδύσεις στο
εξωτερικό. Οι αριθμοδείκτες CAMEL υπολογίζονται για πέντε από το σύνολο των
κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και είναι οι εξής:
1. Κίνδυνος Κεφαλαίων
2. Κίνδυνος Ενεργητικού
3. Κίνδυνος Διοίκησης:
4. Κίνδυνος Κερδοφορίας
5. Κίνδυνος Ρευστότητας
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1.3.1 Κεφαλαιακή Επάρκεια (Capital Adequacy)

Προκειμένου να λειτουργεί ορθολογικά μια τράπεζα και να εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις της, απαιτείται να διαθέτει επαρκή κεφάλαια. Το ύψος των απαιτούμενων
κεφαλαίων της εξαρτάται από το μέγεθος και το είδος των κινδύνων που αναλαμβάνει,
αλλά και από την ικανότητα των στελεχών της να ενεργούν ορθολογικά για την
αποφυγή των κινδύνων αυτών. Η ευρωστία της τράπεζας εξαρτάται σε πολύ μεγάλο
βαθμό από την επάρκεια των κεφαλαίων της και για αυτό το λόγο αποτελεί ίσως το πιο
βασικό μέλημα της διοίκησης. Στην ουσία, απεικονίζει το βαθμό εξασφάλισης των
καταθετών της τράπεζας και την ικανότητά της αντιμετωπίσει ορθολογικά μια πιθανή
αρνητική συγκυρία που προέρχεται είτε από την ίδια, είτε από τον τραπεζικό κλάδο,
είτε από μια γενικότερη κρίση.
Η Κεφαλαιακή Επάρκεια (Capital adequacy) προσδιορίζεται από τους εξής
παράγοντες:
▪

Η ποιότητα και το ύψος των κεφαλαίων

▪

Η ικανότητα της διοίκησης να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ιδρύματος για
επιπλέον κεφάλαιο

▪

Η φύση και το μέγεθος των επισφαλών απαιτήσεων, καθώς και η ικανότητα
σωστής πρόβλεψής τους ώστε να προβλέπεται και η άμεση αντιμετώπιση
τυχών απωλειών ή ζημιών

▪

Η ποιότητα των κερδών

▪

Οι προοπτικές ανάπτυξης της τράπεζας

▪

Η πρόσβαση σε νέες αγορές για προσέλκυση νέων κεφαλαίων

Για την εκτίμηση της κεφαλαιακής επάρκειας χρησιμοποιούνται αριθμοδείκτες με τους
οποίους εκτιμάται η μακροχρόνια ικανότητα του χρηματοοικονομικού οργανισμού να
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις καθώς και ο βαθμός προστασίας που απολαμβάνουν
οι πιστωτές του. Ο αριθμοδείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (Capital Adequacy Ratio CAR) υπολογίζεται ως εξής:
CAR = Βασικά κεφάλαια (Tier I) + Συμπληρωματικά κεφάλαια (Tier II) / Σταθμισμένο
έναντι του κινδύνου ενεργητικό
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Στον αριθμητή εμφανίζονται τα εποπτικά κεφάλαια και αναλύονται ως εξής:
▪

Tier I: Ίδια κεφάλαια. Αποτελούνται από κοινές και προνομιούχες μετοχές,
μετατρέψιμες ομολογίες και μειοψηφικά δικαιώματα της τράπεζας σε
θυγατρικές εταιρείες.

▪

Tier II: Υβριδικά κεφάλαια. Είναι κεφάλαια που προέρχονται από ομόλογα τα
οποία εκδίδει η τράπεζα και τα χρησιμοποιεί ως κεφάλαια, αν και στη
πραγματικότητα είναι ξένα κεφάλαια τα οποία όμως έχουν χαρακτηριστικά του
μετοχικού κεφαλαίου. Σημειώνεται ότι έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα και
μειωμένη εξασφάλιση για τους αγοραστές.

Στον παρονομαστή έχουμε το σταθμισμένο ενεργητικό για το οποίο επισημαίνεται ότι
αυτό δεν ταυτίζεται με το συνολικό ενεργητικό, όπως γίνεται στις άλλες επιχειρήσεις,
αλλά το κάθε στοιχείο του ενεργητικού σταθμίζεται ως προς τον κίνδυνό του και
κατανέμονται σε πέντε ομάδες σταθμισμένου κινδύνου. Οι ομάδες αυτές λειτουργούν
σύμφωνα με τους κανόνες της Βασιλείας ΙΙ σε :
•

0%

•

10 %

•

20 %

•

50 %

•

100 %

Ο δείκτης αυτός δείχνει αν τα κεφάλαια της τράπεζας επαρκούν ώστε να αντιμετωπίσει
τους κινδύνους που έχει αναλάβει και πρέπει, σύμφωνα με τη Βασιλεία ΙΙ να είναι
τουλάχιστον 8 %. Όσο ψηλότερη τιμή έχει το κλάσμα, τόσο μικρότερη είναι η ανάγκη
της τράπεζας για εξωτερική χρηματοδότηση και συνεπώς έχει καλύτερη
αποδοτικότητα σε σχέση με τράπεζες που έχουν χαμηλότερο δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας. Οι τραπεζικοί οργανισμοί των οποίων ο παραπάνω δείκτης είναι πάνω από
8% θεωρείται, πλέον διεθνώς, ότι εκπληρώνουν τις υποχρεωτικές κεφαλαιακές
απαιτήσεις έναντι του πιστωτικού κινδύνου στον οποίο εκτίθενται. Όσο μεγαλύτερος
είναι ο δείκτης CAR, τόσο καλύτερη κρίνεται η τράπεζα στον παράγοντα κεφαλαιακή
επάρκεια. Η τράπεζα με τη μεγαλύτερη κεφαλαιακή επάρκεια βαθμολογείται με 1, το
οποίο σημαίνει πως το επίπεδο των κεφαλαίων της συγκεκριμένης τράπεζας είναι
σημαντικό σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Ανάλογα, μια βαθμολογία με 2
θα σήμαινε ότι το επίπεδο των κεφαλαίων της είναι ικανοποιητικό, ενώ το 3 θα σήμαινε
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ότι δεν είναι ικανοποιητικό ή δεν επαρκεί. Βαθμολογία με 4 προειδοποιεί για την
ανάγκη οικονομικής στήριξης της τράπεζας, ενώ, τέλος, το 5 κρούει τον κώδωνα του
κινδύνου για υποχρεωτική και άμεση οικονομική βοήθεια.

1.3.2 Ποιότητα Στοιχείων Ενεργητικού (Asset Quality)

Η ποιότητα ενεργητικού αντανακλά το βαθμό του υπάρχοντος, αλλά και του πιθανού
πιστωτικού κινδύνου, ο οποίος συνδέεται με τις απαιτήσεις της τράπεζας, ενώ
παράλληλα αντικατοπτρίζει την ικανότητα της διοίκησης να αντιμετωπίζει αυτόν τον
κίνδυνο. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η πραγματική αξία των απαιτήσεων που
εμφανίζονται στο Ενεργητικό της τράπεζας για να μπορέσει να προσδιοριστεί σωστά ο
κίνδυνος της δραστηριότητας των τραπεζών. Το δυσκολότερο κομμάτι αξιολόγησης
αφορά το χαρτοφυλάκιο των δανείων. Για αυτό τον λόγο, πρέπει να γίνεται αξιολόγηση
των δανειοληπτών της τράπεζας, ώστε να γίνει εκτίμηση της πιθανής αθέτησης και να
υπολογιστεί το ποσοστό της υποβάθμισης του χαρτοφυλακίου. Το συνολικό
αποτέλεσμα της αξιολόγησης των στοιχείων του Ενεργητικού της τράπεζας προκύπτει
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των στοιχείων του Ενεργητικού
ξεχωριστά. Με τη χρήση αριθμοδεικτών εξετάζονται τα περιουσιακά στοιχεία που
περιέχονται στο Ενεργητικό της τράπεζας και υπολογίζεται ο κίνδυνος που
συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ένα από αυτά. Έτσι, με τον τρόπο αυτό, υπολογίζονται οι
επισφάλειες που έχει το χαρτοφυλάκιο. Σημειώνεται ότι μια τράπεζα με πολλές
επισφάλειες θεωρείται ότι διαθέτει χαρτοφυλάκιο κακής ποιότητας ή εναλλακτικά ότι
η τράπεζα αυτή επενδύει σε αμφιβόλου αξίας τίτλους (junk bonds). Σε αυτή την
περίπτωση το Ενεργητικό της τράπεζας θεωρείται χαμηλής ποιότητας. Τα αντίθετα
ισχύουν για μια τράπεζα που θεωρείται ότι διαθέτει χαρτοφυλάκιο καλής ποιότητας,
και είτε έχει χορηγήσει δάνεια σε εύρωστους πελάτες είτε ότι έχει καλές εξασφαλίσεις
από τους δανειολήπτες σε περίπτωση αθέτησης των όρων του δανείου. Επίσης, τα
ομόλογα που έχει αγοράσει προέρχονται από φερέγγυους εκδότες. Οι παράγοντες που
προσδιορίζουν την ποιότητα των στοιχείων του Ενεργητικού μιας τράπεζας, δηλαδή
κατά κύριο λόγο του δανειακού της χαρτοφυλακίου είναι:
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▪

Η επάρκεια μηχανισμών διαπίστωσης και αντιστάθμισης του πιστωτικού
κινδύνου

▪

Το είδος και το ύψος των επισφαλών απαιτήσεων

▪

Οι προβλέψεις για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών

▪

Ο βαθμός διαφοροποίησης και η ποιότητα των απαιτήσεων που συνθέτουν το
χαρτοφυλάκιο

Με τον δείκτη ποιότητας ενεργητικού αξιολογείται η ποιότητα των απαιτήσεων ενός
χρηματοπιστωτικού οργανισμού, κυρίως των χορηγούμενων δανείων και των
επενδύσεων. Επίσης, αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του τρόπου διαχείρισης των
περιουσιακών στοιχείων για τη δημιουργία εσόδων. Ο αριθμοδείκτης που
χρησιμοποιείται συνήθως για την αξιολόγηση της Ποιότητας Ενεργητικού είναι ο εξής:
Α= Δάνεια σε καθυστέρηση> 90 ημερών – προβλέψεις/δάνεια

Με τον όρο δάνεια σε καθυστέρηση εννοούμε τα δάνεια τα οποία παρουσιάζουν
πρόβλημα κατά την αποπληρωμή τους και αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως δάνεια
σε οριστική καθυστέρηση. Συνήθως η αποπληρωμή τους παρουσιάζει καθυστέρηση
πάνω από 90 ημέρες και πλέον υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Στον
αριθμητή, στο πρώτο σκέλος, εμφανίζεται το σύνολο των δανείων που παρουσιάζουν
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (το κρίσιμο χρονικό σημείο που έχει οριστεί από
τους κανόνες της Βασιλείας), ενώ στο δεύτερο σκέλος του αριθμητή εμφανίζονται τα
κεφάλαια που έχει ήδη βάλει στην άκρη (με τη μορφή προβλέψεων – αποθεματικών) η
τράπεζα για την αντιμετώπιση ζημιών που θα προκύψουν από δάνεια σε καθυστέρηση.
Από τον αριθμητή λοιπόν προκύπτουν οι καθαρές καθυστερήσεις. Συνεπώς, ο δείκτης
δείχνει τις καθαρές καθυστερήσεις σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων της
τράπεζα. Άρα επιθυμούμε να είναι όσο το δυνατών μικρότερος, που σημαίνει ότι οι
προβλέψεις για καθυστερήσεις βρίσκονται κοντύτερα στις προκύπτουσες. Δηλαδή,
χαρακτηρίζει σωστό τρόπο προβλέψεων και, συνεπώς, αξιόπιστο και καλής ποιότητας
χαρτοφυλάκιο. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη κρίνεται η Ποιότητα
Ενεργητικού της Τράπεζας. Η τράπεζα με το μικρότερο αριθμοδείκτη βαθμολογείται
με 1 το οποίο σημαίνει ισχυρή τράπεζα. Δείκτης 2 σημαίνει αρκετά ισχυρή τράπεζα, 3
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μια λιγότερο ισχυρή τράπεζα ενώ βαθμολογία 4 προειδοποιεί για σημαντικά
προβλήματα της τράπεζας και τέλος η βαθμολογία 5 κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
για άμεση ενίσχυση των παγίων της τράπεζας.

1.3.3 Διοίκηση – Διαχείριση (Management)

Η Διοίκηση αναφέρεται στην ικανότητα των managers της τράπεζας να περιορίζουν
τον κίνδυνο που εμπεριέχεται σχεδόν σε κάθε δραστηριότητά της. Έτσι εξασφαλίζεται
η σωστή και ταυτόχρονα αποτελεσματική λειτουργία της. Ο δείκτης αυτός απεικονίζει
τη σωστή (με αποτελεσματικό τρόπο) λειτουργία της τράπεζας και την ικανότητα των
διοικούντων να περιορίσουν τον κάθε μορφής κίνδυνο που ενέχεται σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα της τράπεζας. Στην πραγματικότητα απεικονίζει την ικανότητα της
τράπεζας να καθορίζει διαδικασίες και στρατηγικές που οδηγούν στη σωστή λειτουργία
της τράπεζας και να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις για την αντιμετώπιση διαφόρων
κινδύνων, να διαχωρίζει και να κατανείμει εργασίες και καθήκοντα με τρόπο που να
μην δημιουργούνται επικαλύψεις και δυσλειτουργίες, αλλά να επιτυγχάνεται η άριστη
συνεργασία και το άριστο τελικό αποτέλεσμα. Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη
Διοίκηση – Διαχείριση είναι οι εξής:
▪

Ο βαθμός και ο τρόπος συμμετοχής των στελεχών της τράπεζας στην
διεκπεραίωση των καθημερινών δραστηριοτήτων της

▪

Η ευελιξία με την οποία το διοικητικό συμβούλιο σχεδιάζει και
προσαρμόζει τη στρατηγική του στις συνεχώς μεταβαλλόμενες
συνθήκες

▪

Η ακρίβεια και αποτελεσματικότητα των πληροφοριακών συστημάτων

▪

Η επάρκεια μηχανισμών εσωτερικής εποπτείας

Για την αξιολόγηση του προσδιοριστικού παράγοντα της Διοίκησης κατά CAMELS
χρησιμοποιείται ο εξής αριθμοδείκτης:
Μ= έξοδα διοίκησης / πωλήσεις
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Οι πωλήσεις προκύπτουν από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και
αναφέρονται ως Τόκοι και Εξομοιούμενα έσοδα. Τα έξοδα διοίκησης προέρχονται
επίσης από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και αποτελούν μέρος των
Γενικών λειτουργικών εξόδων. Συνήθως τα έξοδα Διοίκησης αναφέρονται στα Γενικά
Λειτουργικά Έξοδα της τράπεζας. ‘Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη
κρίνεται η Διοίκηση του οργανισμού. Τράπεζα με χαμηλό δείκτη Διοίκησης
βαθμολογείται με 1 που σημαίνει ισχυρή τράπεζα διοικητικά σε σχέση με το μέγεθος
της, ενώ τράπεζα με μεγαλύτερο δείκτη διοίκησης βαθμολογείται με 2 σε σχέση με το
μέγεθος της. Με 3 βαθμολογείται όταν η διοίκηση είναι λιγότερο από ικανοποιητική,
με 4 όταν εμφανίζονται προβλήματα και με 5 όταν απαιτούνται άμεσες ενέργειες για
την αντικατάσταση της διοίκησης.

1.3.4 Κερδοφορία (Earnings)

Ο δείκτης της κερδοφορίας δεν αντανακλά μόνο το ύψος των κερδών μιας τράπεζας
αλλά και την ποιότητα τους. Το μεγαλύτερο μέρος αντανακλά τη διαφορά μεταξύ
επιτοκίου δανεισμού και επιτοκίου καταθέσεων (spread). Επίσης, κέρδη προέρχονται
από προμήθειες (π.χ. αναλήψεις χρημάτων από ATMs, συμμετοχές σε τρίτες εταιρείες,
επενδύσεις σε τίτλους κτλ.). Συνήθως, χρησιμοποιούνται τα καθαρά κέρδη (μετά
φόρων), ενώ ικανοποιητικός, θεωρείται ένας δείκτης με τιμή που κυμαίνεται από 1%
έως 2,5%. Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
▪

Το ύψος, η τάση και η ενδεχόμενη σταθερότητα που παρουσιάζουν τα
κέρδη

▪

Η ικανότητα των οργάνων της διοίκησης να αξιοποιεί τα αδιανέμητα
κέρδη ως πηγές κεφαλαίου για τη δημιουργία νέων κερδών

▪

Η απόδοση των πληροφοριακών συστημάτων και η επάρκεια των
προβλέψεων

▪

Οι πηγές των κεφαλαίων, η ποιότητά τους και οι κίνδυνοι που
εμπεριέχουν

Με τους αριθμοδείκτες κερδοφορίας εκτιμάται η αποδοτικότητα ενός τραπεζικού
οργανισμού, η δυναμικότητα των κερδών του καθώς και η ικανότητα της διοίκησης
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του. Για την αξιολόγηση της κερδοφορίας χρησιμοποιούνται δύο αριθμοδείκτες.
Πρώτον, ο δείκτης ROA που το αποτέλεσμά του δίνεται σε ποσοστό. Απεικονίζει την
κερδοφορία της τράπεζας σε σχέση με το σύνολο του Ενεργητικού της, ενώ δείχνει και
τον τρόπο που μια τράπεζα διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία για να πετύχει
κέρδη. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο αποδοτικότερη η τράπεζα. Μια αποδοτική
απόδοση αναμένεται να κυμαίνεται από 1% έως 2,5%. Ο Αριθμοδείκτης
αποδοτικότητας Ενεργητικού (Return on Assets - ROA) είναι ο εξής:
ROA= Καθαρά κέρδη/ Μ.Ο. ενεργητικού

Αποτελεί το κύριο εργαλείο αξιολόγησης και ελέγχου ενός οργανισμού. Μια τιμή
μεταξύ 1% – 2,5% αποτελεί ικανοποιητική ένδειξη. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης
αυτός, τόσο καλύτερη αποδοτικότητα έχει το ενεργητικό της τράπεζας, άρα τόσο
αποδοτικότερη είναι η διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα,
χρησιμοποιείται ο δείκτης ROE (αποδοτικότητα των εσόδων ως προς τα ίδια κεφάλαια
της τράπεζας). Ως Ίδια Κεφάλαια θεωρούνται τα αδιανέμητα κέρδη της τράπεζας και
τα καταβεβλημένα κεφάλαια των ιδιοκτητών. Η υψηλή αποδοτικότητα συνεπάγεται τη
δυνατότητα παραγωγής χρήματος με ίδια κεφάλαια. Όσο μεγαλύτερος ο δείκτης, τόσο
αποδοτικότερα θεωρείται ότι χρησιμοποιεί η τράπεζα τα ίδια κεφάλαιά της
Ο Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE – Return on Equity) είναι
ο εξής:
ROE= Καθαρά κέρδη/ ίδια κεφάλαια

Τα Ίδια Κεφάλαια προέρχονται από το άθροισμα του μετοχικού κεφαλαίου με τα
αποθεματικά που βρίσκονται στο παθητικό του ισολογισμού. Απεικονίζει την απόδοση
των Ιδίων Κεφαλαίων του οργανισμού σε σχέση με την ονομαστική τους αξία στην
αρχή της χρήσης (οικονομικό έτος), δηλαδή εκφράζει το καθαρό κέρδος για κάθε
μονάδα επενδυόμενου κεφαλαίου. Οι δύο παραπάνω δείκτες, ROA και ROE,
προσδιορίζουν ένα δείκτη κερδοφορίας ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα το μέσο όρο των
παραπάνω δεικτών. Αν για παράδειγμα, η τράπεζα Χ έχει βαθμολογηθεί με 2 για το
ROA και με 1 για το ROE, τότε ο δείκτης κερδοφορίας Ε της τράπεζας Χ θα
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βαθμολογηθεί με 1,5. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης Ε, τόσο καλύτερη κρίνεται η
κερδοφορία της τράπεζας. Συνεπώς μια βαθμολογία 1 συνεπάγεται ισχυρή τράπεζα και
αποδίδεται σε τράπεζα με μεγάλο δείκτη Ε. Ακολούθως, η βαθμολογία 2 δείχνει
ικανοποιητική τράπεζα ως προς τα κέρδη της, ενώ βαθμολογία 3 προειδοποιεί για
ανάγκη βελτίωσης των αποτελεσμάτων κερδοφορίας της. Αναλογικά, βαθμολογία 4
συνεπάγεται την ανάγκη για δραστικές διορθωτικές παρεμβάσεις, ενώ βαθμολογία 5
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για μια άμεση στήριξη της κερδοφορίας της τράπεζας
για την αποφυγή της χρεοκοπίας της.

1.3.5 Ρευστότητα (Liquidity)

Η ρευστότητα αποτελεί τη φωτογραφία της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης.
Εκφράζει την ικανότητα των τραπεζών να ανταποκρίνονται τόσο στις κεφαλαιακές
ανάγκες των δραστηριοτήτων τους, όσο και στις χρηματοοικονομικές ανάγκες των
πελατών τους. Βάσει των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, η αξιολόγηση της ρευστότητας
των Πιστωτικών Ιδρυμάτων βασίζεται σε δύο Αριθμοδείκτες: το Δείκτη Κάλυψης
Ρευστότητας10 (ρευστά και εύκολα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία) και το
Δείκτη Σταθερής Καθαρής Χρηματοδότησης11 (επίτευξη ισόρροπης χρηματοδότησης
με προτίμηση στις σταθερές πηγές). Για την αξιολόγηση της ρευστότητας
συνεκτιμώνται τα εξής:
▪

Η επάρκεια των ταμειακών διαθέσιμων για την κάλυψη των βραχυχρόνιων
υποχρεώσεων

▪

Η φύση των περιουσιακών στοιχείων και η δυνατότητά τους να μετατραπούν
άμεσα σε χρήμα

▪

Η αποδοτικότητα των στελεχών ενόψει κίνδυνων ρευστότητας

▪

Ο βαθμός διαφοροποίησης των πηγών κεφαλαίου

▪

Η δυνατότητα πρόσβασης σε νέες αγορές

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό τόσο της
βραχυχρόνιας οικονομικής κατάστασης, όσο και της ικανότητα της τράπεζας να
ανταποκριθεί στις τρέχουσες ανάγκες της για ρευστά διαθέσιμα. Ο πρώτος δείκτης
ρευστότητας βρίσκεται ως εξής:
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L1= Δάνεια /καταθέσεις

Το αποτέλεσμα του δείκτη δίνει το L1 το οποίο δείχνει την εξάρτηση της τράπεζας
από τη διατραπεζική αγορά. Δηλαδή, δείχνει τη σχέση των άμεσα ρευστοποιήσιμων
στοιχείων του κυκλοφορούντος ενεργητικού προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις τις
τράπεζας. Το επιδιωκόμενο στην εξέταση κάποιας τράπεζας είναι να διαπιστωθεί αν
χρηματοδοτεί σωστά τα δάνεια που χορηγεί (χορηγήσεις) μέσω των καταθέσεων,
διασφαλίζοντας παράλληλα αποθεματικά κεφάλαια. Σε περίπτωση που η τιμή του
δείκτη είναι μεγαλύτερη του 1, τα Δάνεια είναι περισσότερα από τις Καταθέσεις.
Συνεπώς, ο δείκτης καταδεικνύει την ανάγκη της τράπεζας να δανείζεται από την
διατραπεζική αγορά για να μπορεί να χορηγεί δάνεια. Μια περίπτωση τράπεζας που
χρησιμοποιούσε συστηματικά το διατραπεζικό δανεισμό ήταν η Northern Rock στο
Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έπεσα θύμα της κρίσης που ξεκίνησε από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, καθώς η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών περιόρισε σημαντικά
τις διατραπεζικές ανταλλαγές κεφαλαίων. Στην πραγματικότητα, η Αγγλική αυτή
τράπεζα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό για την άντληση της ρευστότητά της σε αγορές
σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων με αποτέλεσμα μετά το ξέσπασμα της
κρίσης να αναγκαστεί, παρά την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια που διέθετε, να
προσφύγει στο κράτος για άντληση ρευστότητας. Όσο πιο μικρός είναι ο δείκτης, τόσο
καλύτερη ρευστότητα έχει η τράπεζα. Ευχάριστο για μια τράπεζα θα ήταν ο δείκτης
αυτός να βρίσκεται κάτω από τη μονάδα, το οποίο ερμηνεύεται ως ασφάλεια στην
περίπτωση χορηγήσεων, αφού η καταθέσεις επαρκούν για τη χορήγηση δανείων.
Εν κατακλείδι, ο δείκτης ρευστότητας απεικονίζει την ευρωστία που υπάρχει σε μια
τράπεζα, ενώ αν αθροιστεί ο δείκτης για όλες τις τράπεζες, απεικονίζει την ευρωστία
του κλάδου συνολικά. Το αποτέλεσμα του δείκτη δείχνει την ικανότητα μιας τράπεζας
να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καταθετών της τόσο σε συνήθεις, όσο και σε
έκτακτες περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι η ρευστότητα αποτελεί τον ιστορικά
παλαιότερο κίνδυνο που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες (ειδικά στην κρίση του 1929). Ο
δεύτερος δείκτης ρευστότητας L2 βρίσκεται ως εξής:
L2=Κυκλοφορούν ενεργητικό/ Μ.Ο. ενεργητικού
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Στο κυκλοφορούν ενεργητικό αθροίζονται οι απαιτήσεις στη διατραπεζική, οι
απαιτήσεις από πελάτες, το ταμείο και τα ταμιακά διαθέσιμα και τα χρεόγραφα
(επενδυτικού

χαρτοφυλακίου

και

χαρτοφυλακίου

συναλλαγών

εκτός

των

διαρωτούμενων ως τη λήξη). Το αποτέλεσμα του πηλίκου δίνει το L2 το οποίο δείχνει
το βαθμό (έμμεσης) ρευστότητας της τράπεζας αναφορικά με το κυκλοφορούν
ενεργητικό

της,

δηλαδή,

τα

άμεσα

ρευστοποιήσιμα

στοιχεία

της

(συμπεριλαμβανομένων και των αποθεμάτων της), όπως τα διαθέσιμα στο ταμείο της,
οι απαιτήσεις της κατά τραπεζών και τα χαρτοφυλάκια συναλλαγών, επενδύσεων και
παραγώγων. Δείχνει πόσες από τις υποχρεώσει της μπορεί να καλύψει από τα στοιχεία
που μπορεί να ρευστοποιήσει άμεσα, ιδίως σε περιπτώσεις που εμφανίζεται μείωση
καταθέσεων, δυσκολία εύρεσης κεφαλαίων από τη διατραπεζική κτλ. Από την άλλη,
αυτό σημαίνει μεγάλο κυκλοφορούν ενεργητικό, το οποίο ωστόσο, συνεπάγεται και
μεγάλο κόστος για την τράπεζα, η οποία προτιμά να προέρχεται από καταθέσεις. Για
παράδειγμα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διαθέτει πολλά ομόλογα, αλλά δεν χορηγεί
πολλά δάνεια, όπως άλλες τράπεζες. Αυτό συνεπάγεται για την τράπεζα να έχει μεγάλα
αποθέματα, αλλά και μικρή κερδοφορία. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο
καλύτερη είναι η ρευστότητα του οργανισμού. Για τον προσδιορισμό του δείκτη
ρευστότητας ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και στο δείκτη κερδοφορίας.
Δηλαδή, δίνεται ως ο μέσος όρος των δύο επιμέρους αριθμοδεικτών L1 και L2. Όσο
μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο καλύτερη θεωρείται η τράπεζα που
εξετάζεται. Τράπεζα με μεγάλο δείκτη ρευστότητας θα βαθμολογηθεί με 1 που
σημαίνει ότι η τράπεζα αυτή διαθέτει πολύ καλό επίπεδο ρευστότητας (και αυτός ο
δείκτης αντιπροσωπεύει έμμεσα και ένα καλό επίπεδο διοίκησης). Βαθμολογία 2
αντιπροσωπεύει τράπεζα με αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο ρευστότητας ενώ με
βαθμολογία 3 η διοίκηση της τράπεζας θα πρέπει να αρχίσει να βελτιώνει κάποιες
αποφάσεις της. Με βαθμολογία 4, η τράπεζα αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα
ρευστότητας και τέλος βαθμολογία 5 σημαίνει ότι απαιτείται άμεση ενίσχυση της
τράπεζας για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της.
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1.4 Διαδικασία υπολογισμού των CAMELS στην πράξη

Στην πράξη, ο χρηματοοικονομικός έλεγχος μιας εμπορικής τράπεζας από την Τράπεζα
της Ελλάδος με τη μεθοδολογία CAMEL, αποτελείται από περισσότερους
αριθμοδείκτες (περίπου είκοσι). Διαδικαστικά, αφού σταθμιστεί ο καθένας από αυτούς
ακολούθως γίνεται στάθμιση της ομάδας που ανήκουν οι αριθμοδείκτες (C, A, M, E,
L, ή S) και εξάγονται τα συμπεράσματα για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει το
Ίδρυμα που ελέγχεται. Στη συνέχεια εφαρμόζονται ποιοτικά χαρακτηριστικά, ένα για
κάθε κατηγορία των πέντε δεικτών για να επιτευχθεί η αξιολόγηση των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου και της Διαχείρισης των Κινδύνων του Ιδρύματος που ελέγχεται.
Επίσης στην πράξη, σε φυσιολογικές περιόδους, όπου δεν παρατηρούνται ακραία
φαινόμενα, οι σταθμίσεις των CAMEL ακολουθούν την εξής βαρύτητα:
❖ Κεφαλαιακή Επάρκεια 20%
❖ Ποιότητα Ενεργητικού 20%
❖ Ποιότητα Διοίκησης

20%

❖ Ρευστότητα

20%

❖ Κερδοφορία

20%

Αφού ολοκληρωθούν ο χρηματοοικονομικός και ποιοτικός έλεγχος σταθμίζεται το
αποτέλεσμα του κάθε ενός για να προκύψει το τελικό συμπέρασμα για την κάθε
τράπεζα και να καταρτιστεί η κατάταξη του Πίνακα Φερεγγυότητας των Πιστωτικών
Ιδρυμάτων. Η στάθμιση που θα δοθεί σε κάθε μια από τις δύο κατηγορίες ελέγχου
(χρηματοοικονομικός και ποιοτικός) εξαρτάται και πάλι από τη ρυθμιστική αρχή ή τον
αναλυτή που κάνει την ανάλυση. Η συνηθισμένη πρακτική τείνει στο 60% βαρύτητα
για τη χρηματοοικονομική ανάλυση και 40% για την ποιοτική ανάλυση. Μερικές φορές
στη

χρηματοοικονομική

ανάλυση

δίνεται

ακόμη

μεγαλύτερη

βαρύτητα

προσεγγίζοντας και το 65%. Η στάθμιση 60:40 γίνεται για κάθε αριθμοδείκτη
ξεχωριστά και το άθροισμα των έξι αποτελεσμάτων δίνει την τελική βαθμολογία της
τράπεζας. Για να γίνει κατανοητή η έννοια των ποιοτικών χαρακτηριστικών, μερικά
παραδείγματα μπορεί να είναι:
❖ Η δυνατότητα μιας τράπεζας να αντλήσει βασικά κεφάλαια με χαμηλό κόστος
(Tier I & II) για την περίπτωση της Κεφαλαιακής Επάρκειας
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❖ Η διαδικασία έγκρισης και χορήγησης δανείων και η διαδικασία προβλέψεων
και παρακολούθησης των καθυστερήσεων στην περίπτωση της Ποιότητας
Ενεργητικού
❖ Η λειτουργία του συστήματος πληροφόρησης (MIS) και η ποιότητα των
συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, η ποιότητα των στελεχών της τράπεζας σε
όλα τα επίπεδα και των συστημάτων διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου για
την Ποιότητα της Διοίκησης
❖ Η διαφοροποίηση των πηγών δημιουργίας κερδών για την τράπεζα, για την
Ποιότητα της Κερδοφορίας της
❖ Τα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ρευστότητάς της, για το
Δείκτη Ρευστότητας

1.5 Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι όλο και περισσότερες αναφορές γίνονται στις
οικονομικές κρίσεις και στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
πολίτες κατά μήκος όλου του πλανήτη. Φαίνεται ότι κάποιοι ορισμοί
χρησιμοποιούνται όλο και πιο συχνά σε αυτές τις αναφορές , όπως είναι η
πολυπλοκότητα των οικονομικών δραστηριοτήτων, η μεταβλητότητα του
σύγχρονου

οικονομικού

περιβάλλοντος,

οι

απρόβλεπτοι

κίνδυνοι

που

δημιουργούνται στην οικονομική ζωή της εκάστοτε χώρας, η επικίνδυνη ανάπτυξη
της τεχνολογίας και η σχέση της με το χρήμα και τις πληρωμές. Κοινός
παρονομαστής σε όλους αυτούς τους ορισμούς είναι η τράπεζα.
Το πόσο συχνά λαμβάνει χώρα μια κρίση προκύπτει από μια μελέτη του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου, σύμφωνα με την οποία, την περίοδο 1980-1996, όλες
σχεδόν οι χώρες είχαν είτε σημαντικά προβλήματα είτε κρίση στον τραπεζικό
τομέα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος των κρίσεων κυμάνθηκε από 3,2% του
ΑΕΠ στις ΗΠΑ έως 12,3% στην Ιαπωνία με το κόστος των τραπεζικών
προβλημάτων να εκτιμάται για την Ιαπωνία σε περίπου 500 δις. Δολάρια ΗΠΑ.
(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 1996)
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Κάποτε οι τράπεζες είχαν ένα πιο απόμακρο ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, πιο
υποστηρικτικό θα λέγαμε. Πλέον, ο ρόλος των τραπεζών είναι καίριας σημασίας
στη ζωή του ανθρώπου αφού η ανάγκη για χρήση των υπηρεσιών της τράπεζας
είναι καθημερινή και αναγκαία.
Επίσης, με το πέρασμα του χρόνου σε όλο και περισσότερες χώρες επιτρέπεται στις
μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις να προσφέρουν παραδοσιακές τραπεζικές
υπηρεσίες (ανάπτυξη σκιώδους τραπεζικού συστήματος), με αποτέλεσμα την
περαιτέρω αύξηση του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, οι τράπεζες αναγκάζονται να
δημιουργήσουν νέα προϊόντα και να αναζητήσουν νέους πελάτες ώστε να
υλοποιούν με επιτυχία το στόχο τους για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους.
Πολλές τράπεζες αναγκάστηκαν να αυξηθούν σε μέγεθος για να γίνουν πιο
ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών. Είναι λογικό να
υποθέσουμε ότι όλες αυτές οι αλλαγές αποτελούσαν μεγάλες προκλήσεις για τις
τράπεζες σε όλο τον κόσμο, καθώς το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσαν άλλαξε
ταχέως, πράγμα που είχε, κατά συνέπεια, αντίκτυπο στις επιδόσεις τους.
Σύμφωνα με τον Berger (1993) οι πιο κερδοφόρες τράπεζες έχουν καταστεί και
αποτελεσματικότερες, ενώ η υψηλή κερδοφορία είναι συνώνυμο της εμπιστοσύνης
και της φερεγγυότητας.
Πολλές μελέτες έχουν προσπαθήσει να εντοπίσουν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την αξιοπιστία και τη φερεγγυότητα των τραπεζών, καθώς οι γνώσεις
και τα αποτελέσματά τους θεωρούνται πολύ σημαντικά και έχουν προσελκύσει το
ενδιαφέρον διαφόρων ομάδων ανθρώπων, όπως ακαδημαϊκοί, διοικήσεις
τραπεζών, επενδυτές ή ακόμη και κυβερνήσεις. Πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης,
επενδυτών και επιχειρήσεων είναι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους. Η
κερδοφορία, άρα και η φερεγγυότητα, αυξάνει την αποδοτικότητα τους, μειώνει
τον κίνδυνο πτώχευσης και συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη τους. Συνεπώς
μια μελέτη των παραγόντων που προσδιορίζουν την φερεγγυότητα των τραπεζών
θα βοηθούσε την διοίκηση, τους επενδυτές και τις κυβερνήσεις να αποφύγουν
δυσάρεστες καταστάσεις που πιθανών να προκύψουν.
Με βάση, λοιπόν, τις οικονομικές διαφορές και ανισότητες που έχουν παρατηρηθεί
και τους συνεχείς προβληματισμούς ευρύτερα για την πορεία και το μέλλον της
οικονομικής ζωής, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τη
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φερεγγυότητα των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζικών ιδρυμάτων, για
το χρονολογικό διάστημα 2010-2015, μέσω των Camel factors. Με βάση λοιπόν,
όλα τα παραπάνω και με αφορμή το ότι δεν συνάντησα στην βιβλιογραφία
παρόμοιου τύπου έρευνα στις ελληνικές τράπεζες, γεγονός που αποτέλεσε κίνητρο
για εμένα ώστε να προσπαθήσω να μπω στη θέση του αναλυτή ο οποίος προσπαθεί
να προβλέψει τις τραπεζικές κρίσεις, κατέληξα στην επιλογή του συγκεκριμένου
θέματος. Τέλος, οι οικονομικές κρίσεις, οι χρηματοοικονομικές φούσκες και το
ασταθές, συνήθως,

τραπεζικό σύστημα κατά μήκος όλου του κόσμου στη

σύγχρονη εποχή, οδήγησαν πολλούς αναλυτές να επικεντρωθούν στην αξιολόγηση
της φερεγγυότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων και στην πρόβλεψη προς αποφυγή
των τραπεζικών πτωχεύσεων,

κάτι που στάθηκε επίσης «καταλύτης» για τη

επιλογή του θέματος.
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2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

Στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι μια πολύ μεγάλη γκάμα ερευνών προσπαθεί να
διεξάγει συμπεράσματα για τη φερεγγυότητα των τραπεζών, αποκλειστικά μέσω
της κερδοφορίας τους. Με άλλα λόγια, πολλοί είναι αυτοί που διεξάγουν την
έρευνά τους με βασική μεταβλητή την κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος,
καταλήγοντας να σχολιάζουν τη φερεγγυότητα του. Οι πρώτοι που προσπάθησαν
να προσδιορίσουν τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά τη
κερδοφορία και συνεπώς τη φερεγγυότητα ή τη μη φερεγγυότητα των τραπεζών
ήταν οι Short (1979) και Bourke (1989). Επιπλέον, δυο είναι τα είδη των
εμπειρικών μελετών με κύριο άξονα την κερδοφορία. Η μια εξ αυτών, εστιάζει το
ενδιαφέρον της σε τραπεζικά συστήματα συγκεκριμένων χωρών, ενώ η δεύτερη
ασχολείται με τράπεζες από ένα σύνολο χωρών. Κάποιες από τις μελέτες που
ασχολούνται με μεμονωμένες χώρες είναι αυτές των Berger (1995b), Guru και
Shanmugam (2002), Κοσμίδου και Πασιούρας (2005), Naceur και Goaied (2008),
Αθανασόγλου, Μπρισίμης και Ντελής (2008), García - Herrero, Gavila και
Santabarbara (2009), Αλεξίου, Βογιάζας (2009), Alper και Anbar (2011) Olweny
και Shipho (2011), Javaid, Anwar, Zaman και Ghafoor (2011), Sufian και NoorMohamad-Noor (2012), Ponce (2012). Από την άλλη μεριά ξεχωρίζουν οι έρευνες
των Bourke (1989), Molyneux και Thornton (1992), Abreu και Mendes (2001),
Staikouras

και

Wood

(2004),

Goddard,Molyneux

και

Wilson

(2004),

Αθανασόγλου, Ντελής και Σταϊκούρας (2006), Πασιούρας και Κοσμίδου (2007),
Petria, Capraru και Ihnatov (2013).
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2.1 Μελέτες για τη φερεγγυότητα τραπεζών συγκεκριμένων
χωρών μέσω της κερδοφορίας τους.

Ο Berger (1995) ασχολήθηκε με τις τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών και εξέτασε
τη σχέση μεταξύ της κερδοφορίας και του δείκτη ιδίων κεφαλαίων προς περιουσιακά
στοιχεία για το χρονικό διάστημα 1983-1992. Στην έρευνά του απέδειξε πως ο δείκτης
απόδοσης ιδίων κεφαλαίων προς τα στοιχεία ενεργητικού είναι στατιστικά σημαντικός
και θετικά συνδεδεμένος, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία της ποιότητας των
κεφαλαίων στη διεξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την αξιοπιστία του
τραπεζικού συστήματος.
Οι Guru και Shanmugam (2002) προκειμένου να βγάλουν συμπεράσματα για τη
φερεγγυότητα των τραπεζών της Μαλαισίας, εξέτασαν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών, μέσω ενός δείγματος 17 εμπορικών
τραπεζών της χώρας κατά την περίοδο 1986 έως 1995. Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι
η αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων και η αποτελεσματική διοίκηση ήταν κάποιοι
από τους σημαντικότερους παράγοντες που εξηγούσαν την υψηλή κερδοφορία, μέσω
της οποίας εξηγείται η φερεγγυότητα ή μη των τραπεζών.
Οι Μαματζάκης και Ρεμούνδος (2003) προσπάθησαν να εξετάσουν τους
καθοριστικούς παράγοντες της φερεγγυότητας των ελληνικών εμπορικών τραπεζών
για το χρονικό διάστημα 1989-2000 μέσω της κερδοφορίας τους. Αυτό που
διαπίστωσαν, ήταν ότι ο λόγος των δανείων προς το σύνολο του ενεργητικού επηρεάζει
θετικά τη κερδοφορία των τραπεζών, καθώς επίσης και ότι ο δείκτης των ιδίων
κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού είναι στατιστικά σημαντικός και θετικός.
Αντίθετα, κατέληξαν στο γεγονός ότι οι μεταβλητές των προβλέψεων για απομειώσεις
δανείων, το καθεστώς ιδιοκτησίας και ο πληθωρισμός δεν έχουν στατιστικά
σημαντικές επιπτώσεις στην φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος, ενώ δεν
υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ του βαθμού συγκέντρωσης και της κερδοφορίας. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι οικονομίες κλίμακας, που προκαλούνται από το μέγεθος
της τράπεζας επηρεάζουν σημαντικά και θετικά την κερδοφορία, άρα και τη
φερεγγυότητα.

33

Οι Κοσμίδου, Πασιούρας και Tanna (2005) διερεύνησαν τους καθοριστικούς
παράγοντες της αξιοπιστίας της τράπεζας, των μακροοικονομικών συνθηκών και της
διάρθρωσης της χρηματοπιστωτικής αγοράς, για την περίοδο 1995-2002, μέσω των
εμπορικών τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου. Το αποτέλεσμα τους δείχνει ότι τα ίδια
κεφάλαια προς το συνολικό ενεργητικό, τα οποία αντιπροσωπεύουν τη κεφαλαιακή
δυναμική, είναι ο σημαντικότερος και πιο καθοριστικός παράγοντας της κερδοφορίας
των τραπεζών του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι Αθανασόγλου, Μπρισίμης και Ντελής (2008) εξέτασαν την επίδραση των
μακροοικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν τις ελληνικές τράπεζες για το χρονικό
διάστημα 1985-2001. Τα εμπειρικά αποτελέσματα συνέστησαν ότι η κεφαλαιακή
διάρθρωση, ο πιστωτικός κίνδυνος, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ο
πληθωρισμός και η κυκλική παραγωγή επηρεάζουν σημαντικά την κερδοφορία.
Αντίθετα το μέγεθος των τραπεζικών ιδρυμάτων σύμφωνα με την συγκεκριμένη
μελέτη φαίνεται να μην είναι στατιστικά σημαντικό, όσον αφορά την κερδοφορία.
Οι Naceur και Goaied (2008) διερεύνησαν τις επιπτώσεις των τραπεζικών
χαρακτηριστικών, της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης και των μακροοικονομικών
συνθηκών στα καθαρά περιθώρια επιτοκίων και την κερδοφορία των τραπεζών της
Τυνησίας κατά την περίοδο από το 1980 έως το 2000. Συνιστούσαν στις τράπεζες που
κατέχουν σχετικά υψηλό κεφάλαιο και τα υψηλότερα γενικά έξοδα να παρουσιάζουν
υψηλότερα περιθώρια καθαρού επιτοκίου και κερδοφορίας, ενώ παρατήρησαν μια
αρνητική σχέση μεγέθους-κερδοφορίας. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι
μακροοικονομικές συνθήκες δεν είχαν σημαντική επίδραση στην κερδοφορία των
τραπεζών της Τυνησίας.
Οι Αλεξίου και Βογιάζας (2009) εξετάζουν τους παράγοντες επιρροής της τραπεζικής
κερδοφορίας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα (δείγμα 6 ελληνικών τραπεζών). Σε
μακρό-οικονομικό επίπεδο παρατηρείται θετική σχέση μεταξύ πληθωρισμού και
κερδοφορίας, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι στατιστικά μη σημαντική. Όσον αφορά
τις εσωτερικά τραπεζικές μεταβλητές παρατηρείται θετική και στατιστικά σημαντική
συσχέτιση μεγέθους – κερδοφορίας, ενώ ρευστότητα και πιστωτικός κίνδυνος έχουν
αρνητική επίδραση στην κερδοφορία.
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Οι García-Herrero, Gavila και Santabarbara (2009), ανέλυσαν τους κυριότερους
καθοριστικούς

παράγοντες

της

κερδοφορίας

για

τις

κινεζικές

τράπεζες,

χρησιμοποιώντας δείγμα για 87 τραπεζών από το 1997-2004. Τα αποτελέσματα
δείχνουν πως οι τράπεζες με υψηλότερα κεφάλαια προς σύνολο περιουσιακών
στοιχείων και ένα σχετικά μεγαλύτερο μερίδιο καταθέσεων τείνουν να έχουν
υψηλότερη απόδοση ROA. Οι τράπεζες με καλύτερη κεφαλαιοποίηση, λοιπόν, τείνουν
να είναι πιο κερδοφόρες.
Οι Dietrich και Wanzenried (2010) αναλύουν την κερδοφορία 372 εμπορικών
τραπεζών στην Ελβετία κατά την περίοδο 1999-2009. Εξετάζουν πώς η πρόσφατη
χρηματοπιστωτική αναταραχή επηρέασε την απόδοση των τραπεζών την περίοδο προ
της κρίσης 1999-2006 και την περίοδο κρίσης 2007-2009. Διαπίστωσαν ότι οι
λειτουργικά αποδοτικές τράπεζες είναι πιο κερδοφόρες και στις δύο υπό εξέταση
περιόδους, ενώ οι πιο κεφαλαιοποιημένες τράπεζες είναι λιγότερο κερδοφόρες κατά τη
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Τα αποτελέσματά τους παρέχουν εμπειρικά
στοιχεία ότι η μέση αύξηση των επιτοκίων δανεισμού επηρεάζει θετικά την
κερδοφορία των τραπεζών, ενώ το κόστος χρηματοδότησης επηρεάζει σημαντικά και
αρνητικά την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων μόνο πριν από την κρίση.
Οι Olweny και Shipho (2011) διερεύνησαν τις επιδράσεις των παραγόντων του
τραπεζικού τομέα στην κερδοφορία των εμπορικών τραπεζών στην Κένυα. Τα
αποτελέσματα της ανάλυσης αποκάλυψαν ότι όλοι οι εσωτερικά τραπεζικοί
παράγοντες είχαν στατιστικά σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, ενώ κανένας
από τους παράγοντες της αγοράς δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στην κερδοφορία.
Οι Alper και Anbar (2011) εξετάζουν τους εσωτερικά τραπεζικούς, αλλά και τους
μακρό-οικονομικούς παράγοντες επιρροής στην κερδοφορία των τουρκικών
εμπορικών τραπεζών. Σύμφωνα με την ερεύνα τους, προκύπτει θετική και στατιστικά
σημαντική συσχέτιση μεγέθους – κερδοφορίας, ενώ ο κίνδυνος ρευστότητας έχει
αρνητική επίδραση. Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια παρατηρείται μη
σημαντική συσχέτιση της με την κερδοφορία. Σε μακρό-οικονομικό επίπεδο ο
πληθωρισμός και η ανάπτυξη του ΑΕΠ δείχνουν να μην έχουν επίδραση στην
κερδοφορία.
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Οι Javaid, Anwar, Zaman και Ghafoor (2011) αναλύουν μόνο τους τραπεζικούς
παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζικών ιδρυμάτων στο
Πακιστάν. Καταλήγουν σε αρνητική και στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεγέθουςκερδοφορίας, ενώ αντίθετα υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ κερδοφορίας και
κεφαλαιακής επάρκειας.
Οι Sufian και Noor-Mohamad-Noor (2012) διερεύνησαν τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς παράγοντες που επηρέασαν την απόδοση τραπεζών που λειτουργούσαν
στον τραπεζικό τομέα της Ινδίας κατά την περίοδο 2000-2008. Τα εμπειρικά
συμπεράσματα υποδηλώνουν ότι ο πιστωτικός κίνδυνος, τα λειτουργικά έξοδα, η
ρευστότητα και το μέγεθος είχαν στατιστικά σημαντικές επιπτώσεις στην κερδοφορία
των ινδικών τραπεζών.
Επιπλέον, ο Ponce (2012) ανέλυσε επίσης τους παράγοντες που καθορίζουν την
αποδοτικότητα των ισπανικών τραπεζών για την περίοδο 1999-2009. Σύμφωνα με την
συγκεκριμένη μελέτη, η αποτελεσματική διαχείριση των εξόδων των τραπεζών είναι
βασικός παράγοντας μεγιστοποίησης της κερδοφορίας.

2.2 Μελέτες για τη φερεγγυότητα τραπεζών ευρείας γκάμας
χωρών μέσω της κερδοφορίας τους.

Οι μελέτες των Bourke (1989) και Molyneux και Thornton (1992) ήταν αυτές που
αποτέλεσαν το εφαλτήριο, ώστε να εξεταστεί η κερδοφορία των τραπεζών και οι
παράγοντες που την επηρεάζουν, σε πολλές χώρες ή περιοχές. Ο Bourke (1989)
αναλύει δεδομένα τραπεζών από δώδεκα χώρες σε όλο τον κόσμο, ενώ οι Molyneux
και Thorton (1992) εξετάζουν ένα δείγμα ευρωπαϊκών τραπεζών σε 18 χώρες. Και οι
δύο μελέτες βρίσκουν παρόμοια αποτελέσματα για τη σχέση μεταξύ των εξεταζόμενων
καθοριστικών παραγόντων και της κερδοφορίας των τραπεζών. Λαμβάνοντας υπόψη
τους εσωτερικά τραπεζικούς καθοριστικούς παράγοντες, κα οι δύο μελέτες δείχνουν
μια θετική και στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ τραπεζικών εξόδων και
κερδοφορίας, δείχνοντας καλύτερη και ποιοτικότερη διαχείριση εκ μέρους της
διοίκησης.
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Οι Molyneux και Thornton (1992), μεταξύ άλλων, βρίσκουν αρνητική και σημαντική
σχέση μεταξύ του επιπέδου ρευστότητας και της κερδοφορίας. Σε αντίθεση, ο Bourke
(1989) καταλήγει σε ένα αντίθετο αποτέλεσμα, ενώ η επίδραση του πιστωτικού
κινδύνου στην κερδοφορία είναι σαφώς αρνητική. Αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να
εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι όσο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
εκτίθενται σε δάνεια υψηλού κινδύνου, τόσο υψηλότερη είναι η συσσώρευση των μη
καταβληθέντων δανείων, γεγονός που υποδηλώνει ότι αυτές οι απώλειες δανείων
προκάλεσαν χαμηλότερες αποδόσεις σε πολλούς εμπορικές τράπεζες (Miller και
Νούλας, 1997).
Την τελευταία δεκαετία όλο και περισσότερες μελέτες προσπαθούν να εξετάσουν τους
καθοριστικούς παράγοντες των κερδών των τραπεζών σε πολλές χώρες.
Οι Abreu και Mendes (2001) εξετάζουν δείγμα χωρών της ΕΕ (Πορτογαλία, Ισπανία,
Γαλλία και Γερμανία). Διαπιστώνουν ότι όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης ιδίων
κεφαλαίων προς συνολικά στοιχεία ενεργητικού, τόσο υψηλότερη είναι η κερδοφορία
των τραπεζών, διακρίνοντας μια θετική σχέση κεφαλαιακής δομής με την κερδοφορία.
Ο λόγος δανείων προς το σύνολο του ενεργητικού δείχνει να έχει επίσης θετική
επίδραση στην κερδοφορία, κάτι που σημαίνει σύμφωνα με την παρούσα έρευνα πως
η διακράτηση πλεονάζουσας ρευστότητας έχει αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη των
τραπεζών. Οι συγγραφείς αναφέρουν πως πιθανός λόγος που οδηγούμαστε στα
παραπάνω συμπεράσματα είναι η καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου. Από την
πλευρά των μακροοικονομικών μεταβλητών, το ποσοστό ανεργίας βρέθηκε να
σχετίζεται αρνητικά με την κερδοφορία.
Οι Σταϊκούρας και Wood (2004) εξετάζουν τη συμβολή των εσωτερικά τραπεζικών και
εξωτερικών καθοριστικών παραγόντων στις επιδόσεις του τραπεζικού κλάδου της ΕΕ
για την περίοδο 1994-1998. Όσον αφορά τους τραπεζικούς προσδιοριστικούς
παράγοντες, διαπιστώνουν ότι όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς
συνολικά στοιχεία ενεργητικού, τόσο πιο κερδοφόρα είναι τα τραπεζικά ιδρύματα.
Επιπλέον, χρησιμοποίησαν ως μεταβλητές ορισμένους καινοτόμους παράγοντες, όπως
φορολογικές μεταβλητές και νομικούς δείκτες, οι οποίοι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε
προηγούμενες μελέτες, προκειμένου να εξεταστεί η κερδοφορία των τραπεζών. Τα
αποτελέσματα δείχνουν μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του δείκτη δανείων προς σύνολο
στοιχείων ενεργητικού, του ποσοστού των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια και της
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κερδοφορίας. Σε επίπεδο μακροοικονομικών παραγόντων, τα αποτελέσματα
υποδηλώνουν θετικό αντίκτυπο του επιπέδου των επιτοκίων, ενώ η ανάπτυξη του ΑΕΠ
βάσει αποτελεσμάτων, δείχνει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη κερδοφορία.
Οι Goddard,Molyneux και Wilson (2004) προσπάθησαν να εξετάσουν τους
καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών στη Δανία,
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο για την
περίοδο 1992-98. Τα αποτελέσματα δείχνουν μια θετική συσχέτιση μεταξύ του δείκτη
κεφαλαίου προς σύνολο στοιχείων ενεργητικού και της κερδοφορίας, ενώ σύμφωνα με
τα συμπεράσματά τους το μέγεθος δεν επηρεάζει την κερδοφορία.
Οι Αθανασόγλου, Ντελής και Σταϊκούρας (2006) ανέλυσαν την κερδοφορία των
εσωτερικά τραπεζικών και μακρό-οικονομικών παραγόντων, για τα πιστωτικά
ιδρύματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την περίοδο 1998-2002. Τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι εκτός από τη ρευστότητα και την ανάπτυξη του ΑΕΠ όλοι
οι καθοριστικοί για την τράπεζα παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά την κερδοφορία
των τραπεζών. Ο πιστωτικός κίνδυνος και τα λειτουργικά έξοδα έχουν αρνητική
επίδραση στο ROA, ενώ αντίθετα η κεφαλαιακή επάρκεια έχει θετικό αντίκτυπο.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία τραπεζικού επιπέδου για τις 15 χώρες της ΕΕ κατά την
περίοδο 1995-2001, ο Πασιούρας και η Κοσμίδου (2007) αναλύουν πώς κερδοφορία
των εμπορικών εγχώριων και ξένων τραπεζών επηρεάζεται από εσωτερικά τραπεζικούς
παράγοντες και το συνολικό τραπεζικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι
υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο του ενεργητικού
και του ROA, ενώ το μέγεθος των τραπεζών ήταν αρνητικά συνδεδεμένο με την
κερδοφορία τόσο για εγχώριες όσο και για ξένες τράπεζες. Σε μακρό-οικονομικό
επίπεδο οι απόψεις διίστανται. Ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη του ΑΕΠ έχουν θετική
συσχέτιση με την κερδοφορία, όσον αφορά τις εγχώριες τράπεζες, ενώ στις ξένες
τράπεζες έχουν αρνητικό αντίκτυπο.
Πιο πρόσφατα, οι Petria, Capraru και Ihnatov (2013) ανέλυσαν τους καθοριστικού
παράγοντες που επηρεάζουν την κερδοφορία των τραπεζών σε δείγμα 27 χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, όσον αφορά την επίδραση τους
πάνω στο ROA, παρατηρείται μια στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση
κεφαλαιακής επάρκειας και κερδοφορίας, ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση κινδύνου
ρευστότητας και κερδοφορίας. Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι στατιστικά σημαντική
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μεταβλητή ως προς το ROA με αρνητική επίδραση, ενώ ο πληθωρισμός δείχνει να μην
επηρεάζει την κερδοφορία.

2.3 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Πολύ προσοχή έχει δοθεί στην απόδοση της τράπεζας, ή μάλλον στην φερεγγυότητα ή
στην αφερεγγυότητα της, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Οι χρηματικοί
δείκτες χρησιμοποιούνται συχνά για τη μέτρηση της συνολικής χρηματοοικονομικής
ευρωστίας μιας τράπεζας και της ποιότητας του ενεργητικού της. Οι ρυθμιστικές αρχές
των τραπεζών, για παράδειγμα, χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικούς δείκτες για να
βγάλουν αποτελέσματα στην διαδικασία αξιολόγησης της απόδοσης μιας τράπεζας ως
μέρος του συστήματος CAMEL. (YUE, 1992).
Μια

σειρά

ερευνητών

έχουν

διεξάγει

στοιχεία

σχετικά

με

τη

χρήση

χρηματοοικονομικών δεικτών για την εκτίμηση των επιδόσεων των τραπεζών, όπως οι
Beaver (1966), Altman (1968), Maishanu (2004), Mous (2005).
Ο Beaver (1966) ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε χρηματοοικονομικούς δείκτες για
να προβλέψει μια τραπεζική πτώχευση, χρησιμοποιώντας, ωστόσο, στη μελέτη του
μόνο ένα δείκτη κάθε φορά.
Ο Altman (1968), στη συνέχεια, διεύρυνε την ανάλυση αυτή χρησιμοποιώντας μια
πολλαπλή ανάλυση διακρίσεων. Στην ανάλυση αυτή συνδύασε πληροφορίες από
πολλούς χρηματοοικονομικούς δείκτες σε ένα ενιαίο μοντέλο πρόβλεψης. Αυτό το
μοντέλο έγινε πολύ δημοφιλές για αρκετές δεκαετίες λόγω της εύκολης και προσιτής
χρήσης του, σε συνδυασμό με τη πολύ μεγάλη ακρίβεια που είχε. Το μοντέλο έμεινε
στη βιβλιογραφία με το όνομα ‘Altman’s z- score’. Παρόλα αυτά, το μοντέλο δέχτηκε
κριτική ως προς την αποτελεσματικότητά του. Η αρνητική αυτή κριτική πηγάζει στο
γεγονός πως ο Altman στην πολλαπλή ανάλυσή του διαχειρίζεται επιχειρήσεις από
διαφορετικούς τομείς ως ίδιες, αγνοώντας

ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν

διαφορετικές χρηματοοικονομικές μεταβλητές για πρόβλεψη σε διαφορετικούς
κλάδους επιχειρήσεων.
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Ο Maishanu (2004) εντόπισε οκτώ χρηματοοικονομικούς δείκτες που θα μπορούσαν
να χρησιμεύσουν στην ανάλυση της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας τράπεζας.
Ως εκ τούτου, χρησιμοποίησε ένα ενιαίο μοντέλο για την πρόβλεψη εμπορικών,
κυρίως, τραπεζών.
Συγκρίνοντας

δυο μοντέλα πρόβλεψης

τραπεζικών πτωχεύσεων τα οποία

χρησιμοποιούσαν χρηματοοικονομικούς δείκτες, ο Mous (2005) βρήκε ότι η
προσέγγιση μέσω του ‘δέντρου αποφάσεων’ αποδίδει καλύτερα από την προσέγγιση
μέσω της ‘πολλαπλής ανάλυσης διακρίσεων’. Το πρώτο μοντέλο ταξινομεί τις
τραπεζικές πτωχεύσεις με ποσοστό επιτυχίας 89% έναντι 81% του δευτέρου, μέσα σε
χρονικό διάστημα 2 ετών. Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν
είχαν ως μεταβλητές την κερδοφορία, τη ρευστότητα, τη μόχλευση, τον κύκλο
εργασιών και το συνολικό ενεργητικό.

2.4 Δείκτες camel
Βασιζόμενος σε παλινδρομήσεις οι οποίες επεξηγούν τα επιτόκια που καταβάλλονται
στα πιστοποιητικά καταθέσεων, ο Cargill (1989) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι
βαθμολογίες CAMEL είναι πρωτίστως για την πληροφόρηση της αγοράς.
Ο Barret al. (2002) έδειξε ότι οι δείκτες CAMEL έχουν γίνει ένα συνοπτικό και
απαραίτητο εργαλείο για τους εξεταστές και τους ρυθμιστές και επιπλέον, διαπίστωσε
ότι υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ των δεικτών CAMEL και των βαθμολογιών
αποτελεσματικότητας. Έτσι, διάφορες μελέτες έχουν επικεντρωθεί σχετικά με την
εφαρμογή του συστήματος CAMEL στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Οι Said and Saucier (2003) χρησιμοποίησαν τη μεθοδολογία βαθμολόγησης CAMEL
ώστε να εκτιμήσουν ην κεφαλαιακή επάρκεια, την ποιότητα των περιουσιακών
στοιχείων και των στοιχείων της διαχείρισης, τη θέση κερδών και τη θέση ρευστότητας
των τραπεζών της Ιαπωνίας.
Η Prasuna (2004) ανέλυσε τις επιδόσεις 65 ινδικών τραπεζών χρησιμοποιώντας το
μοντέλο CAMEL και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καλύτερη ποιότητα των
υπηρεσιών, τα καινοτόμα προϊόντα και οι καλύτερες ευκαιρίες ήταν επωφελείς λόγω
του ισχυρού ανταγωνισμού που επικρατεί.
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Ο Sarker (2005) εξέτασε τις Μπενγκάλι ισλαμικές τράπεζες χρησιμοποιώντας το
μοντέλο CAMEL το οποίο επέτρεψε στις ρυθμιστικές αρχές να αποκτήσουν ένα
σημείο αναφοράς για εποπτεία και επιθεώρηση των Ισλαμικών τραπεζών και
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από μια Ισλαμική άποψη.
Οι Nurazi and Evans (2005) δείχνουν ότι η αναλογία της επάρκειας, η ποιότητα των
περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση, τα κέρδη, η ρευστότητα και το μέγεθος της
τράπεζας είναι στατιστικά σημαντική στην εξήγηση της αποτυχίας της τράπεζας.
Ο Gupta (2008) ανέλυσε τις επιδόσεις των 30 Ινδών ιδιωτικών τραπεζών που
χρησιμοποιούν μοντέλο Camel για την περίοδο 2003-2007 και βαθμολόγησαν τις πέντε
κορυφαίες και τις πέντε χειρότερες τράπεζες.
Οι Siva και Natarjan (2011) εξέτασαν τη δυνατότητα εφαρμογής των προτύπων
CAMEL και τις επακόλουθες επιπτώσεις τους σχετικά με την απόδοση των ομάδων
SBI. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι η χρήση του μοντέλου CAMEL βοηθά τις
τράπεζες να διαγνώσουν την οικονομική τους υγεία και τις ειδοποιούν να λάβουν
προληπτικά μέτρα για τη βιωσιμότητά τους.
Οι Olweny and Shipo (2011) αναλύουν τους καθοριστικούς παράγοντες των
τραπεζικών αποτυχιών στην Κένυα. Διαπίστωσαν ότι η ποιότητα των περιουσιακών
στοιχείων και η ρευστότητα είναι οι καθοριστικοί παράγοντες των αποτυχιών της
Κενυατικής τράπεζας.
Οι Reddy και Prasad (2011) ανέλυσαν τις επιδόσεις των αγροτικών Ινδικών τραπεζών
χρησιμοποιώντας το μοντέλο CAMEL, ενώ, οι Chaudhry και Singh (2012) ανέλυσαν
τις επιπτώσεις των χρηματοοικονομικών μεταρρυθμίσεων σχετικά με την αξιοπιστία
της Ινδικής τραπεζικής μέσω της επίδρασής της στην ποιότητα του ενεργητικού. Η
μελέτη διαπίστωσε τους βασικούς παράγοντες, όπως η διαχείριση κινδύνου, τα επίπεδα
NPA, η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και η χρηματοοικονομική ένταξη.
Ο Mishra (2012) ανέλυσε τις επιδόσεις διαφόρων ινδικών, δημόσιων και ιδιωτικών
τομέων, τραπεζών κατά τη δεκαετία 2000-2011, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση
CAMEL και διαπίστωσε ότι οι τράπεζες του ιδιωτικού τομέα είναι στην κορυφή της
λίστας, με τις επιδόσεις τους όσον αφορά την ευρωστία να είναι οι καλύτερες. Οι
Mishra και Aspal (2013) αξιολόγησαν την απόδοση και την οικονομική ευρωστία του
Ομίλου της κρατικής τράπεζας χρησιμοποιώντας το CAMEL και αξιολόγησαν τις
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διάφορες τράπεζες χρησιμοποιώντας μέσω κεφαλαιακής επάρκειας, διαχείριση
ποιότητας περιουσιακών στοιχείων, την ποιότητα των εσόδων και τη ρευστότητα.
Οι

Ongore και Kusa (2013) κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι επιδόσεις των

εμπορικών τραπεζών στην Κένυα καθοδηγούνται κυρίως από τις αποφάσεις του
διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης, ενώ οι μακροοικονομικοί παράγοντες
έχουν ασήμαντη συμβολή.
Ο Gupta (2014) ανέλυσε τις δημόσιες τράπεζες της Ινδίας και διαπίστωσε ότι υπάρχει
στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δεικτών CAMEL και συνεπώς στην
απόδοση όλων των δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
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3. Διερεύνηση φερεγγυότητας Ελληνικών τραπεζών με τη
μέθοδο CAMEL

Στην ενότητα αυτή γίνεται η ποσοτική μελέτη των τραπεζών μέσω του συστήματος
CAMEL υπολογίζοντας όλους τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που απαιτούνται
ανά τραπεζικό ίδρυμα για το χρονικό διάστημα 2010-2015. Στη συνέχεια, γίνεται ο
υπολογισμός της συνολικής βαθμολογίας για κάθε έτος, παρουσιάζοντας
αναλυτικά τα ποσοτικά μεγέθη και τα διαγράμματα της πορείας των τραπεζών.

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
2010
2011
2012
2013
13,5 %
9,8 %
9,1 %
16,4 %

ALPHA
BANK
EΘΝΙΚΗ
18,5 %
ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK 13,8 %
ΤΡΑΠΕΖΑ
9,3 %
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2014
14,6 %

2015
16,8 %

12,7 %

12,1 %

15,8 %

21,8 %

21,3 %

13,4 %
-5,0 %

13,5 %
9,7 %

13,7 %
14,0 %

15,7 %
12,5 %

18,3 %
17,5 %

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
25,00%

20,00%

15,00%
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ALPHA BANK
10,00%

EΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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5,00%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
0,00%
2010

2011

2012

2013

-5,00%

-10,00%
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2014

2015

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2010
2011
2012
2013
2014
8,4 %
16,7 %
30,5 %
31,7 %
33,0 %

ALPHA
BANK
EΘΝΙΚΗ
8,4 %
ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK 9,5 %
ΤΡΑΠΕΖΑ
7,6 %
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2015
37,4 %

13,8 %

19,0 %

22,5 %

31,9 %

33,1 %

16,5 %
13,5 %

26,1 %
23,0 %

37,1 %
37,0 %

33,4 %
38,8 %

35,0 %
39,4 %

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
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2010
13,0 %

ALPHA
BANK
EΘΝΙΚΗ
11,0 %
ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK 5,0 %
ΤΡΑΠΕΖΑ
13,0 %
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
2011
2012
2013
11,0 %
13,0 %
16,0 %

2014
18,0 %
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9,0 %
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13,0 %

14,0 %
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4,0 %
10,0 %

5,0 %
12,0 %

9,0 %
16,0 %

7,0 %
16,0 %
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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8,00%

EUROBANK

6,00%

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
2011
2012 2013 2014
2015
- 6,96 %
4,2
-0,09 %
-1,59 %
2,11 %
%
-13,91 % 0,73
- 0,47%
- 3,69
3,77 %
%
%

2010
-0,09 %

ALPHA
BANK
EΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ

-0,37 %

EUROBANK

-

ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-

0,09
%

-

6,8 % 2,25
%
0,01 -14,66 % %
1,28
%

1,42
%
2,92
%

- 2,05 %

-1,64 %

-2,44 %

-2,88 %
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2010
-1,26 %

ALPHA
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EΘΝΙΚΗ
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-4,11 %

EUROBA
NK

-

ΤΡΑΠΕΖ
Α
ΠΕΙΡΑΙΩ
Σ

-

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
2011
2012
2013
- 648,06 %
39,97
280,74 %
%
-1139,31 % -77,36 9,68
%
%

1,
- 5155
6
0,0
2
%
%
0, -312,24 %
1
4
%

105,47
%

2014
-0,86 %

2015
-12,26 %

-

-

4,4
1%

34,
23
%

25,16
%

- 26,31 %

-17,14 %

- 29,41 30,31
%
%

-27,95 %

-24,86 %

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
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2010
1,28

ALPHA
BANK
EΘΝΙΚΗ
1,11
ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK 1,07
ΤΡΑΠΕΖΑ
1,40
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
2011
2012
2013
1,52
1,41
1,18

2014
1,15

2015
1,50

1,20

1,15

1,02

1,03

1,08

1,34
1,63

1,43
1,21

1,10
1,18

1,10
1,07

1,45
1,34

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
1,8
1,6
1,4
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2013
EUROBANK

2014
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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2010
0,85

ALPHA
BANK
EΘΝΙΚΗ
0,76
ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK 0,86
ΤΡΑΠΕΖΑ
0,75
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ
2011
2012
2013
0,85
0,86
0,80

2014
0,80

2015
0,78

0,73

0,69

0,63

0,61

0,57

0,83
0.84

0,80
0,74

0,67
0,72

0,66
0,71

0,65
0,66
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0
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2015

Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη ενότητα, οι δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας εξετάζουν την ικανότητα της τράπεζας να αντιμετωπίσει τους
χρηματοοικονομικούς κινδύνους και να απορροφήσει ενδεχόμενες ζημίες που
μπορεί να προκύψουν εξαιτίας διαφόρων κινδύνων, όπως για παράδειγμα η φυγή
κεφαλαίων, αυξάνοντας τη φερεγγυότητα της. Σύμφωνα με τη Βασιλεία II, ο
δείκτης της κεφαλαιακής επάρκειας πρέπει υποχρεωτικά να είναι τουλάχιστον 8 %.
Όπως φαίνεται από τους παραπάνω πίνακες, όλες οι τράπεζες του δείγματος
καλύπτουν το όριο του 8 % το έτος 2015, κατά 2 έως 2,5 φορές, σε αντίθεση με
το 2010, όπου μόνο η Εθνική τράπεζα δείχνει να διαθέτει ισχυρό επίπεδο
κεφαλαίων, καθώς τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα έχουν από ικανοποιητικό έως
χαμηλό επίπεδο κεφαλαίων. Τα χαμηλά επίπεδα κεφαλαίων έθεσαν σε μεγάλο
κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργεία τους καθώς επίσης και ολόκληρη τη λειτουργεία
του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Παρόλα αυτά, στις επόμενες οικονομικές
χρήσεις κατάφεραν όλες να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια μειώνοντας
τον κίνδυνο οικονομικής αποτυχίας.
Πολλοί είναι οι τραπεζίτες που με την πρώτη ευκαιρία αναφέρουν πως η
σημαντικότερη κατηγορία των περιουσιακών στοιχείων μια τράπεζας είναι το
χαρτοφυλάκιο των δανείων, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος προέρχεται από τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια και την υποβάθμιση του χαρτοφυλακίου. Με άλλα λόγια,
το ύψος των επισφαλειών του χαρτοφυλακίου είναι αυτό που θα καθορίσει την
ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζικών ιδρυμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η
ποιότητα του ενεργητικού τόσο λιγότερα θα είναι τα δάνεια που θα καταλήξουν σε
μια εξυπηρετούμενα, βελτιώνοντας έτσι τις προοπτικές της τράπεζας. Ο δείκτης
που αναφέρθηκε δείχνει στην ουσία τις καθαρές καθυστερήσεις σε σχέση με το
σύνολο που χορηγεί η τράπεζα. Είναι προφανές ότι ένας μικρός δείκτης
συνδυάζεται με ένα αξιόπιστο και ποιοτικό χαρτοφυλάκιο. Βλέποντας κάποιος τα
στοιχειά του παραπάνω πίνακα καταλαβαίνει ότι η Ελλάδα το 2010 είχε ήδη μπει
σε οικονομική ύφεση με την κατάσταση να εκτροχιάζεται μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια αφού οι καθαρές επισφάλειες των τραπεζών έφτασαν έως και το απίστευτο
ποσοστό του 40 %. Συγκεκριμένα, η ποιότητα του ενεργητικού και των τεσσάρων
τραπεζών, από το 2012 και μετά, κρίνεται ανεπαρκής, χωρίς ορθολογική πρακτική
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, αυξάνοντας τα περιουσιακά στοιχεία που δεν
ελέγχονται ή δεν αντιμετωπίζονται σωστά και απειλώντας την κερδοφορία και τη
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βιωσιμότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων. Βασικές αιτίες για την κατάσταση αυτή
ήταν η πολύ μεγάλη ανεργία και η δραματική μείωση του ΑΕΠ της χώρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η ανεργία στην Ελλάδα
μέχρι και το 2008 ήταν σχετικά χαμηλή και κινούνταν περίπου στο 7,8 %,δηλαδή
κοντά στο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Το 2010 το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε
στο 12,7 % και συνέχιση την πορεία αυτή φτάνοντας το 2015 στο 25,7 %.
Η ποιότητα της διοίκησης, η οποία αξιολογείται από τα έξοδα της διοικήσεως προς
τις συνολικές πωλήσεις, ακολουθεί και αυτή τον κανόνα πως όσο μικρότερος είναι
ο δείκτης, τόσο πιο αποτελεσματική κρίνεται η διοίκηση τους οργανισμού.
Σύμφωνα με τους δείκτες του δείγματος μας, μπορούμε να πούμε ότι το επίπεδο
της αποτελεσματικής διοικήσεως και για τις 4 τράπεζες κρίνεται ικανοποιητικό.
Επιπλέον, βλέπουμε ότι μια από τις τράπεζες του δείγματος και συγκεκριμένα η
Eurobank, φαίνεται να κατέχει μια ισχυρή και ικανή διοίκηση, η οποία είναι έτοιμη
να αντιμετωπίσει άμεσα και αποτελεσματικά πιθανά προβλήματα για όλο το
χρονικό διάστημα 2010-2015.
Ένας ακόμα καθοριστικός παράγοντας που μας βοηθάει να διεξάγουμε σημαντικές
πληροφορίες, είναι η κερδοφορία σε σχέση με το σύνολο του Ενεργητικού και των
Ιδίων Κεφαλαίων. Όπως φαίνεται παραπάνω, η κερδοφορία παρέμεινε αρνητική
καθ’ όλη τη διάρκεια 2010-2015. Αυτό μας δείχνει ότι οι τράπεζες ούτε τα ίδια
κεφάλαια τους διαχειρίστηκαν αποδοτικά αλλά ούτε τα περιουσιακά τους στοιχεία,
ώστε να πετύχουν κέρδη.
Τέλος, η ρευστότητα φαίνεται να χρειάζεται άμεσα βελτίωση για τα περισσότερα
τραπεζικά ιδρύματα του δείγματος μας. Πιο συγκεκριμένα, η Εθνική Τράπεζα
φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας τα έτη 2013, 2014 και
2015, ενώ η Πειραιώς και η Eurobank αντιμετωπίζουν προβλήματα σε μικρότερο
βαθμό. Σε αντίθεση με τις 3 τράπεζες που αναφέρθηκαν, η Alpha bank διατηρεί σε
καλό επίπεδο την ρευστότητά της και αυτό τη βοηθάει να έχει πρόσβαση σε
πολλαπλές πηγές χρηματοδότησης, με πιο ευνοϊκούς όρους, ώστε να καλύψει
πιθανές μελλοντικές ανάγκες ρευστότητας.
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Ολοκληρώνοντας το χρηματοοικονομικό έλεγχο θα σταθμίσουμε τα αποτελέσματα
των επιμέρους δεικτών για κάθε τράπεζα ξεχωριστά, για τα έτη 2010-2015.

ALPHA BANK
C
0,2
A
0,2
M
0,2
ROA
ROE

2010
13,5 %
2
8,4 %
1
13,0 %
2
-0,09 %
-1,26 %

0,2
L1
L2
0,2
SCORE

3
1,28
0,85
3
2,2

C
0,2
A
0,2
M
0,2
ROA
ROE

2010
18,5 %
1
8,4 %
1
11,0 %
2
-0,37 %
-4,11 %

0,2
L1
L2
0,2
SCORE

4
1,11
0,76
3
2,2

2011
9,8 %
3
16,7 %
2
11,0 %
2
- 6,96 %
- 648,06
%
4
1,52
0,85
2
2,6

2012
9,1 %
3
30,5 %
4
13,0 %
2
-2,11 %
-280,74
%
4
1,41
0,86
2
3,0

2013
16,4 %
1
31,7 %
4
16,0 %
2
4,2 %
39,97 %

2014
14,6 %
2
33,0 %
4
18,0 %
2
-0,09 %
-0,86 %

2015
16,8 %
1
37,4 %
4
17,0 %
2
-1,59 %
-12,26 %

1
1,18
0,80
3
2,2

3
1,15
0,80
3
2,8

4
1,50
0,78
2
2,6

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
2011
12,7 %
2
13,8 %
2
9,0 %
1
-13,91 %
-1139,31
%
5
1,20
0,73
3
2,6

2012
12,1 %
2
19,0 %
2
10,0 %
1
-3,77 %
-77,36 %

2013
15,8 %
2
22,5 %
3
13,0 %
2
0,73 %
9,68 %

2014
21,8 %
1
31,9 %
4
14,0 %
2
-0,47%
-4,41%

2015
21,3 %
1
33,1 %
4
13,0 %
2
-3,69 %
-34,23 %

4
1,15
0,69
3
2,4

3
1,02
0,63
4
2,8

4
1,03
0,61
4
3,0

4
1,08
0,57
4
3,0
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EUROBANK
C
0,2
A
0,2
M
0,2
ROA
ROE

2010
13,8 %
2
9,5 %
1
5,0 %
1
-0,09 %
1,62 %

0,2
L1
L2
0,2
SCORE

4
1,07
0,86
3
2,2

C
0,2
A
0,2
M
0,2
ROA
ROE

2010
9,3 %
3
7,6 %
1
13,0 %
2
-0,01 %
-0,14 %

0,2
L1
L2
0,2
SCORE

3
1,40
0,75
3
2,4

2011
13,4 %
2
16,5 %
2
4,0 %
1
-6,8 %
-51550,0
%
5
1,34
0,83
3
2,6

2012
13,5 %
2
26,1 %
3
5,0 %
1
-2,25 %
105,47%
4
1,43
0,80
2
2,4

2013
13,7 %
2
37,1 %
4
9,0 %
1
-1,42 %
-25,16 %

2014
15,7 %
2
33,4 %
4
7,0 %
1
- 2,05 %
- 26,31 %

2015
18,3 %
1
35,0 %
4
8,0 %
1
-1,64 %
-17,14 %

4
1,10
0,67
4
3,0

4
1,10
0,66
4
3,0

4
1,45
0,65
3
2,6

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
2011
-5,0 %
5
13,5 %
2
10,0 %
1
-14,66 %
-312,24
%
4
1,63
0.84
2
2,8

2012
9,7 %
3
23,0 %
3
12,0 %
2
- 1,28 %
- 29,41 %

2013
14,0 %
2
37,0 %
4
16,0 %
2
2,92 %
30,31%

2014
12,5 %
2
38,8 %
4
16,0 %
2
-2,44 %
-27,95 %

2015
17,5 %
1
39,4 %
4
18,0 %
2
-2,88 %
-24,86 %

4
1,21
0,74
3
3,0

1
1,18
0,72
3
2,4

4
1,07
0,71
4
3,2

4
1,34
0,66
3
2,8
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ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
3,5

3

CAMEL SCORE

2,5

2

1,5

1

0,5

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

M.O.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

2,2

2,6

2,4

2,8

3

3

2,67

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

2,4

2,8

3

2,4

3,2

2,8

2,77

EUROBANK

2,2

2,6

2,4

3

3

2,6

2,63

ALPHA BANK

2,2

2,6

3

2,2

2,8

2,6

2,57

Τίτλος άξονα
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ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 2010-2015
1η Θέση
2η Θέση
3η Θέση
4η Θέση
EUROBANK,ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
BANK,ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
EUROBANK,ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
BANK,ΕΘΝΙΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ
ALPHA
ΤΡΑΠΕΖΑ,EUROBA BANK,ΠΕΙΡΑΙΩΣ
NK
ALPHA BANK
ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ EUROBAN
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖ K
Α
ALPHA BANK
EUROBANK,ΕΘΝΙ ΤΡΑΠΕΖ
ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Α
ΠΕΙΡΑΙΩ
Σ
EUROBANK,ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΘΝΙΚΗ
BANK
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖ
Α

Συμπερασματικά, τράπεζα που έχει CAMEL μεταξύ 1 και 2 θεωρείται ως ίδρυμα
υψηλής ποιότητας, ενώ τράπεζα με CAMEL από 3 έως και 5 θεωρείται ότι
βρίσκεται κάτω από το επίπεδο των επιτυχημένων ιδρυμάτων. Σε φυσιολογικές
χρονικές περιόδους όπου δεν παρατηρούνται ακραία φαινόμενα, οι σταθμίσεις των
δεικτών CAMEL ταξινομούνται με τον εξής τρόπο :
1. κεφαλαιακή επάρκεια, ποιότητα ενεργητικού, ποιότητα διοικήσεως,
κερδοφορία και ρευστότητα με 20 %
2. κεφαλαιακή επάρκεια και ποιότητα ενεργητικού με 30 % , ποιότητα
διοικήσεως με 20 %,κερδοφορία και ρευστότητα με 10 %.
Στην ανάλυση μας όλοι οι δείκτες σταθμίστηκαν με 20 %. Όπως βλέπουμε, η
διαχρονική οικονομική πορεία των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών αξιολογεί ως
πιο φερέγγυες τράπεζες τη EUROBANK και τη ALP HA BANK για το χρονικό
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διάστημα 2010-2015. Παρόλα αυτά, φαίνεται με το πέρασμα του χρόνου ότι η
κατάσταση του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα ολοένα και δυσχεραίνει, αν
παρατηρήσει κανείς τις βαθμολογίες CAMEL, οι οποίες αυξάνονται από έτος σε
έτος.
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4. Γενικά συμπεράσματα
Η συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική αναταραχή, τα μνημόνια, η πολιτική
αστάθεια, σημαντικά λάθη από το παρελθόν και το γενικό κλίμα αβεβαιότητας στην
Ελλάδα συντέλεσαν στην σημασία μιας έγκαιρης αναγνώρισης των αδύναμων
τραπεζών και των πολλαπλών χρηματοοικονομικών κινδύνων που φέρνουν οι
εμπορικές τους δραστηριότητες. Η παρούσα διπλωματική εργασία προσπάθησε να
αναδείξει μέσω των δεικτών Camel, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως ο πιο
διαδεδομένος και αποδεκτός τρόπος αξιολόγησης των τραπεζών, την κατάσταση
του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Τα αρχικά των χρηματοοικονομικών
δεικτών Camel αντιπροσωπεύουν πέντε δείκτες που τελικά σταθμίζοντας τους
καταλήγουν στη βαθμολογία που τους αντιστοιχεί. Η σημαντική διαφορά των
Camel με τα υπόλοιπα υποδείγματα αξιολόγησης εστιάζεται στο ότι η βαρύτητα
των συντελεστών στάθμισης είναι υποκειμενική και εξαρτάται από τον αναλυτή
που κάνει την αξιολόγηση. Συνεπώς, προσπαθήσαμε μέσω του συγκεκριμένου
τρόπου αξιολόγησης της φερεγγυότητας των τραπεζών και παίρνοντας ως δείγμα
τη χρονική περίοδο 2010-2015,η οποία εμπεριέχει τεράστια τραπεζικά προβλήματα
για τη χώρα, να αναδείξουμε την πραγματική εικόνα του τραπεζικού συστήματος
στην Ελλάδα και τη δυνατότητα που είχαν οι αναλυτές, ως ένα σημείο, να
προβλέψουν τη χρηματοοικονομική αποτυχία για κάθε μια εκ των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών της χώρας, να διακρίνουν τους παράγοντες που συμβάλλουν
στην αποτυχία αυτή, όπως επίσης και την ευκαιρία να ληφθούν έγκαιρα τα
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Στην ανάλυση μας πήραμε ως δείγμα τις τέσσερις
συστημικές ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αποτελούνται από τις Eurobank, Alpha
Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς και βρίσκοντας και σταθμίζοντας
τους πέντε δείκτες Camel, τις βαθμολογήσαμε από το ένα μέχρι το πέντε, με
καλύτερο βαθμό τον αριθμό 1 και χείριστο τον αριθμό 5. Ένα από τα σημαντικά
αποτελέσματα που διεξήγαμε είναι το γεγονός ότι και οι τέσσερις τράπεζες
βαθμολογούνται με μέσο όρο άνω του 2,5. Πρόκειται για μια πολύ κακή επίδοση
αν αναλογιστεί κανείς ότι οι 4 αυτές τράπεζες αποτελούν το 100 % του συνόλου
των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, συμπεραίνοντας δηλαδή ότι δεν υπήρχε
για τα έτη 2010-2015, ούτε μια συστημική ελληνική τράπεζα που να λειτουργεί
ορθολογικά και να αξιολογείται ως φερέγγυα.
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Επιπλέον, παρατηρώντας τα αποτελέσματα για κάθε μια τράπεζα ξεχωριστά,
παρατηρούμε ότι στο δείκτη της κερδοφορίας όλες οι τράπεζες βαθμολογούνται με
το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα αφού αποτελούνται από αρνητικούς αριθμούς
ROA και ROE. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν την άθλια χρηματοοικονομική
κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι τράπεζες της χώρας και την ανάγκη να
παρθούν άμεσα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος προκειμένου να μην
φτάσουμε σε τραπεζική πτώχευση. Αναρωτιέται κανείς τι θα είχε γίνει αν τα
αποτελέσματα αυτά γινόντουσαν γνωστά στο ευρύ κοινό, δημιουργώντας του
πανικό και ως αποτέλεσμα μαζικές αναλήψεις καταθέσεων από τους αποταμιευτές,
οι οποίες θα οδηγούσαν σε κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος της χώρας.
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