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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το θέμα της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό 
επίπεδο είναι ένα ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο της εποχής μας. Οι αυξανόμενες ανάγκες που 
αυτές καλούνται να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια του παγκόσμιου πλέον ανταγωνισμού και 
κάτω από το συνεχώς μεαβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, τις οδηγούν στην 
αναζήτηση νέων μορφών οργάνωσης και λειτουργίας προκειμένου να καταφέρουν να 
διατηρήσουν τη θέση τους. Οι νέες αυτές μορφές χαρακτηρίζονται από τάσεις συγχωνεύσεων 
και εξαγορών για αύξηση του μεγέθους, αλλά και από φαινόμενα σμίκρυνσης και μαζικών 
απολύσεων για τη διάσωσή τους. Επιπλέον εφαρμόζονται τεχνικές που αποβλέπουν στην 
ευελιξία των οργανισμών, όπως διαφοροποίηση των ωραρίων απασχόλησης, εφαρμογή της 
τεχνολογίας σε βασικές λειτουργίες και γενικότερες αλλαγές στη διοίκηση του ανθρώπινου 
δυναμικού.

Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την καταγραφή και διερεύνηση τόσο των αλλαγών 
αυτών όσο και των βασικών αιτιών τους σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό χώρο, τον 
ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο, ο οποίος έχει περάσει ήδη σε μία δεύτερη φάση αναδιάρθρωσης 
με πολλά και ποίκιλλα χαρακτηριστικά, που σε πολλές περιπτώσεις παρουσιάζουν μεγάλη 
διαφοροποίηση ανάλογα με το υπό εξέταση κράτος.Ο βασικός λόγος που επιλέχτηκε ο 
συγκεκριμένος κλάδος δραστηριότητας είναι το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάζει αφενός 
λόγω της μεγάλης συμβολής του στις εθνικές οικονομίες των ευρωπαϊκών κρατών, αφετέρου 
λόγω της διαφοροποίησης των διαρθρωτικών αλλαγών σε θεσμικό επίπεδο.

Πιο συγκεκριμένα οι νέες συνθήκες λειτουργίας των αγορών, κατέστησαν αναγκαία 
την προώθηση σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών στην οργάνωση και διοίκηση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο σε επίπεδο καταστήματος όσο και σε επίπεδο διοικητικών 
μηχανισμών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της πελατείας, την προώθηση μέσω των 
τραπεζικών δικτύων και άλλων, πέραν των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, την 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των ισολογισμών τους και την αμεσότερη εποπτεία όλης της 
χρηματοοικονομικής λειτουργίας τους.

Φυσικά, άμεση απόρροια του εκσυγχρονισμού ενός τραπεζικού οργανισμού είναι, 
μεταξύ άλλων, και η δυνατότητά του να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον ανταγωνισμό στον 
τομέα της προσφοράς νέων προϊόντων και υπηρεσιών, ανταγωνισμού που μετά την 
απελευθέρωση των αγορών και της κίνησης κεφαλαίων τείνει να προσλάβει όλο και 
μεγαλύτερες διαστάσεις.

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο εκσυγχρονισμός και του 
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με το οποίο θα ασχοληθούμε διεξοδικότερα επηρεάζεται 
από τις συνθήκες και τάσεις που επικρατούν παγκοσμίως, αλλά και από την ανάγκη 
εναρμόνισής του με τις κοινοτικές οδηγίες αφού η χώρα μας είναι πλήρες μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η παρούσα μελέτη αποτελεί την διπλωματική εργασία στα πλαίσια της ολοκλήρωσης 
των σπουδών μου για την απόκτηση του μεταπατυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση 
Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς 
που συντέλεσαν και βοήθησαν την προσπάθεια αυτή.
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Αρχικά και πριν από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια μου, τους γονείς 
μου Γιώργο και Ελένη, καθώς και τον αδελφό μου Αρτέμη, αφού χωρίς την υποστήριξη και 
τη συμπαράσταση αυτών δεν θα ήταν ίσως δυνατόν να ολοκληρώσω τις σπουδές μου. Η 
στήριξή τους υπήρξε καθοριστική και σε αυτή την προσπάθειά μου και θα ήθελα να τους 
ευχαριστήσω θερμά, ελπίζοντας ότι εκπληρώνω έτσι μερικές από τις προσδοκίες που είχαν 
για μένα.

Ακόμη θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Μιχαήλ Δημήτριο 
τόσο για την βοήθειά του και συνεργασία του κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας 
αυτής, όσο και για τις ιδιαίτερα εμπνευσμένες παραδόσεις του στα πλαίσια των μαθημάτων 
κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, που αποτέλεσαν για μένα και την αφετηρία για την 
ενασχόληση με τα θέματα της αναδιάρθρωσης και της ευελιξίας των σύγχρονων 
επιχειρήσεων. Τον ευχαριστώ πολύ ελπίζοντας να συνεχίσει με την ίδια όρεξη το έργο που 
επιτελεί ήδη στον πανεπιστημιακό χώρο.

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους νέους φίλους που έκανα στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των φοιτητικών μου χρόνων και με βοήθησαν ακόμη και 
χωρίς να το ξέρουν και ειδικότερα στη φίλη και συμφοιτήτρια μου Λένα, με την οποία 
περάσαμε πολλές ώρες μελέτης και συνεργασίας για την ολοκλήρωση των σπουδών μας.

Νίκος Βογιατζής

Θεσσαλονίκη, 2004
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι αλλαγές που έχουν έλθει σε παγκόσμιο επίπεδο στον κόσμο των επιχειρήσεων 

τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες και μεγάλης έντασης. Βασικό ζητούμενο σε όλες τις 

περιπτώσεις είναι κυρίως η αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της αγοράς, δηλαδή το 

πώς θα μπορέσουν οι επιχειρήσεις να επιζήσουν σε περιόδους μεγάλων υφέσεων της 

ζήτησης, αλλά και ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πελατών, όταν 

απαιτείται μεγάλη προσφορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συμπίεσης του 

κόστους και την είσοδο της τεχνολογίας σε βασικές λειτουργίες. Έτσι την τελευταία 

εικοσαετία έχουν χαθεί πολλές θέσεις εργασίας και οι βασικές διαδικασίες 

αναμορφώνονται προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αποκτήσουν αυτό που 

καλούμε ευελιξία. Και ενώ οι αλλαγές αυτές στην αρχή αφορούσαν εταιρίες 

μεταποιητικού χαρακτήρα, τα πρόσφατα γεγονότα δείχνουν ότι η ευελιξία του 

κεφαλαίου και η ανάγκη συμπίεσης του κόστους είναι κοινή σε όλους τους κλάδους 

δραστηριότητας.

Στην ενωμένη Ευρώπη και κυρίως μετά το 1992 ένας τέτοιος κλάδος που 

φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλες αλλαγές είναι ο τραπεζικός. Παρακολουθούμε, 

δηλαδή, μεγάλες τράπεζες χωρών όπως του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας να 

προχωρούν είτε σε μαζικές απολύσεις, μέσω και παροχής κινήτρων για εθελούσια 

έξοδο, είτε σε προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, υπεργολαβίες και άλλες 

τεχνικές που υπάγονται στο πρίσμα του restructuring. Τέτοιες τεχνικές, όπως και η 

σμίκρυνση (downsizing), καθώς και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις σκοπό έχουν την 

αντιμετώπιση του αυξημένου ανταγωνισμού, αφού όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

έχουν την ανάγκη συμπίεσης του κόστους προκειμένου αφενός να καταφέρουν να 

διατηρήσουν τη θέση τους στην αγορά και αφετέρου να προσφέρουν νέα και πιο 

ιδιαίτερα προϊόντα.

Βασικός λόγος της ενασχόλησής μας με τον τραπεζικό κλάδο, είναι ότι αποτελεί 

για τα περισσότερα κράτη έναν από τους δυναμικότερους των οικονομιών τους, με 

μεγάλη συμβολή για το μέγεθος του εγχώριου προϊόντος, ενώ επιπλέον παρουσιάζει 

αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία όσο αφορά την αναδιάρθρωσή του. Αυτό γιατί μέσω των 

μεταβολών του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, κυρίως με την τάση για τη δημιουργία 

της νέας, ευρωπαϊκής, κοινής τραπεζικής αγοράς, τα δεδομένα άλλαξαν για τις 

τράπεζες, ενώ συνεχώς νέα προϊόντα και ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής ανάπτυξης
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έκαναν την εμφάνισή τους. Επιπρόσθετα ο κλάδος αυτός φαίνεται να έχει αυξανόμενη 

σημασία, καθώς μελετώντας τα μεγέθη της τραπεζικής αγοράς για όλα τα ευρωπαϊκά 

κράτη, βλέπουμε την σταθερή άνοδο του ρυθμού ανάπτυξής της. Αυτό φαίνεται μεταξύ 

άλλων και από την αύξηση του αριθμού των καταθέσεων στα εμπορικά τραπεζικά 

ιδρύματα, καθώς και την άνοδο του ρυθμού χορήγησης δανείων από τα ιδρύματα αυτά, 

λειτουργίες βασικές για την κερδοφορία τους.

Στην παρούσα εργασία θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε τις αλλαγές αυτές 

στα τραπεζικά συστήματα μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη 

σημασία στην αναδιάρθρωση του ελληνικού συστήματος, παρακολουθώντας τις 

αλλαγές που συνέβησαν, αλλά και προσπαθώντας να εντοπίσουμε κάποιες μελλοντικές 

εξελίξεις. Ταυτόχρονα θα επιχειρήσουμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα για να 

δούμε κατά πόσο οι εφαρμοζόμενες τεχνικές είχαν σε κάθε περίπτωση τα αναμενόμενα, 

σε θεωρητικό επίπεδο αποτελέσματα, σε τράπεζες χωρών, όπως η Δανία, η Γερμανία, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες. Ενδιαφέρον έχει επίσης να δούμε τις συνέπειες 

τεχνικών όπως το downsizing και οι μαζικές απολύσεις στο εργατικό δυναμικό των 

τραπεζών, αφού αυτές είναι σχετικές με το θεσμικό πλαίσιο εργασίας σε κάθε χώρα.

Βασικός σκοπός της παρούσας μελέτης, πέραν της καταγραφής των εξελίξεων 

στον χρηματοπιστωτικό χώρο της Ευρώπης, είναι τα αποτελέσματα των 

εφαρμοζόμενων τεχνικών αναδιάρθρωσης των ευρωπαϊκών χωρών, να αποτελόσουν 

αντικείμενο συγκριτικής προτυποποίησης (benchmarking) και αντιγραφής των 

καλύτερων πρακτικών (best practices) για την ελληνική περίπτωση. Δεδομένου ότι η 

αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ 

επιπλέον βρισκόμαστε σε ένα οριακό σημείο, όπου αναμένονται εξελίξεις τόσο σε 

εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο σχετικά με τον τραπεζικό κλάδο, η ελληνική 

περίπτωση μπορεί να αναλυθεί με βάση τις εξελίξεις στις άλλες χώρες. Δεδομένης και 

της χρονικής καθυστέρησης με την οποία οι διάφορες εξελίξεις συμβαίνουν στη χώρα 

μας, μπορούν τα παραδείγματα των άλλων κρατών να αποτελόσουν οδηγό για τη 

μελλοντική πορεία των ελληνικών τραπεζών.

Η εργασία χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Τα πρώτο αφορά τις διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης γενικά, όπου και θα δούμε τα βήματα που περιλαμβάνει και τα 

αποτελέσματα σε θεωρητικό επίπεδο. Στο δεύτερο μέρος θα εξετάσουμε την πρακτική 

εφαρμογή του φαινομένου αυτού, τις διάφορες τεχνικές δηλαδή και θα επικεντρωθούμε 

στην αναδιάρθρωση στα πλαίσια του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, μελετώντας τους 

λόγους που οδήγησαν σε αυτή την ανάγκη, αλλά και τις ενέργειες-οδηγίες της Ένωσης.
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Το τρίτο μέρος αποτελείται από μελέτες περιπτώσεων τραπεζών κάποιων μεγάλων 

ευρωπαϊκών χωρών με ιδιαίτερη έμφαση, ωστόσο, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρήσουμε κάποιες εκτιμήσεις για το μέλλον του ελληνικό 

τραπεζικού χώρου, δεδομένου ότι αναμένονται διάφορες εξελίξεις, στηριζόμενοι στις 

πρακτικές αναδιάρθρωσης των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών. Στο τέταρτο μέρος θα 

συγκεντρώσουμε τα συμπεράσματα μας με σύγκριση των θεωρητικών και των 

πραγματικών αποτελεσμάτων της αναδιάρθρωσης, ενώ θα έχουμε και μία εκτίμηση για 

τις μελλοντικές εξελίξεις του κλάδου, μη παραβλέποντας και τις συνέπειες αυτών στο 

εργατικό δυναμικό των τραπεζών για την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα 

ειδικότερα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1°: Οι διαδικασιβ€ αναδιάρθρωσης

1.1 Πηγές και αίτια των αλλαγών

Τα τελευταία είκοσι χρόνια όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν έναν 

κοινό κίνδυνο-πρόκληση. Αυτός σχετίζεται με την ανάγκη συμπίεσης του κόστους 

τους, προκειμένου να μπορέσουν να καταστούν ανταγωνιστικές στα πλαίσια του 

συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος. Οι μεταβολές αυτές 

προέρχονται από πολλές τάσεις. Αρχικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την αλλαγή 

στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων, αφού μέσω της παγκοσμιοποίησης 

και της ενοποίησης των αγορών ανταγωνίζονται πλέον σε έναν παγκόσμιο και όχι σε 

εθνικό επίπεδο. Μία ελληνική επιχείρηση, δηλαδή, δεν φτάνει να είναι η καλύτερη 

στην Ελλάδα, αλλά έχει να ανταγωνιστεί και πολλές ξένες που μπορούν με ευκολία να 

διαθέτουν τα προϊόντα τους στην εγχώρια αγορά. Αυτό φυσικά εντείνει τον 

ανταγωνισμό και τοποθετεί τις εταιρίες σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου 

τα περιθώρια λάθος εκτιμήσεων στενεύουν επικίνδυνα

Η απελευθέρωση των αγορών και του κεφαλαίου, λοιπόν, αποτελεί μία βασική 

αιτία της έντασης του ανταγωνισμού, αφού έχουν υιοθετηθεί μεταρρυθμίσεις στην 

κατεύθυνση ανοίγματος των αγορών, εξασφάλισης κινητικότητας των κεφαλαίων και 

απελευθέρωσης (deregulation) των κανονιστικών πλαισίων λειτουργίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η οικονομική και νομισματική ενοποίηση της 

Ευρώπης, που από τη μία δημιούργησε μία νέα, ενιαία αγορά για τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις (Χυτήρης, 1992, σελ. 30), ως απάντηση και στις αγορές των Η.Π.Α. και 

της Ιαπωνίας, αλλά από την άλλη ενέτεινε τον ανταγωνισμό μεταξύ των χωρών μελών, 

με την κατάργηση δασμών και την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων και εργαζομένων.

Ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας και πηγή αλλαγής του πλαισίου 

λειτουργίας των επιχειρήσεων αποτελεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, ειδικά 

κατά την τελευταία εικοσαετία, που μετέβαλλε τόσο τις βασικές λειτουργίες, όσο και 

το είδος της εργασίας. Οι αλλαγές αυτές αρχικά αφορούσαν κυρίως εταιρίες 

μεταποιητικού χαρακτήρα, αφού η τεχνολογία υποκατέστησε τον ανθρώπινο 

παράγοντα σε δύσκολες και σύνθετες εργασίες. Εντούτοις με την ανάπτυξη της 

πληροφορικής τεχνολογίας επηρεάστηκαν βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων και 

σε άλλους κλάδους, όπως για παράδειγμα το marketing, το οποίο έχει αποκτήσει τον
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ηλεκτρονικό «αδελφό» του (e-marketing). Ειδικότερα στον τριτογενή τομέα, που εδώ 

θα μας απασχολήσει, η επέκταση της τεχνολογίας προέρχεται περισσότερο από την 

ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην προσφορά προϊόντων και 

υπηρεσιών, παρά λόγω της επέκτασης των τελευταίων. Πιο συγκεκριμένα στον 

τραπεζικό κλάδο, με τον οποίο θα ασχοληθούμε διεξοδικά, αυτή αποτελεί το μέσο για 

τη βελτίωση της πρόσβασης των πελατών στις διάφορες τραπεζικές υπηρεσίες. Η 

τεχνολογική εξέλιξη, σύμφωνα και με μελέτη της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων 

Η/Υ και Πληροφορικής, στην πρώτη φάση της ανάπτυξής της επηρέασε τους 

υποστηρικτικούς τομείς εργασίας στις τράπεζες, αυτές που καλούμε “back office” 

(θέσεις διοίκησης και υποστήριξης), οι οποίες δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην 

εξυπηρέτηση των πελατών. Αντίθετα κατά τη δεύτερη φάση η εισαγωγή των on-line 

λειτουργιών, η δυνατότητα δηλαδή σύνδεσης των υποκαταστημάτων και σε επίπεδο 

ταμείων, επέδρασε θετικά και άμεσα στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Σε 

αυτή τη φάση έχουμε και την είσοδο των Α.Τ.Μ.(Automatic Teller Machine), μέσω 

των οποίων μπορεί κανείς να εκτελεί διάφορες συναλλαγές, χωρίς να χρειαστεί να 

περιμένει στις ουρές των τραπεζών. Για να κατανοήσουμε το βαθμό υποκατάστασης 

των εργαζομένων από την τεχνολογική αυτή εξέλιξη, μπορούμε να εξετάσουμε το 

παράδειγμα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΙΝΕ, 1996, σελ. 87), όπου σύμφωνα 

με δημοσιευμένα στοιχεία του 1996, τα 350 ATMs που ήταν εγκατεστημένα το 1995 

υποκατέστησαν την εργασία 300-400 teller. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις ένας 

ταμίας της τράπεζας εκτελούσε καθημερινά περίπου 100-300 συναλλαγές, ενώ ο όγκος 

των συναλλαγών στο δίκτυο των αυτόματων μηχανημάτων ήταν πάνω από 100.000 

συναλλαγές (για όλα τα ATM’s).

Σύμφωνα με την ίδια μελέτη (ΙΝΕ, 1996, σελ. 215), σήμερα διανύουμε την τρίτη 

φάση της ανάπτυξης της τεχνολογίας, που σχετίζεται με την πελατοκεντρική φιλοσοφία 

των τραπεζών, αλλά και του συνόλου των επιχειρήσεων, σύμφωνα με την οποία ο 

βαθμός ικανοποίησης του πελάτη είναι το βασικό ζητούμενο, γι’ αυτό αναπτύσσονται 

συστήματα, όπως τα CRM (Customer Relationship Management-Συστήματα 

Διαχείρισης Πελατών)), προκειμένου για παράδειγμα με την εισαγωγή του ονόματος 

του πελάτη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές να έχουμε άμεσα όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία, χωρίς να χρειάζεται να τα ζητάμε κάθε φορά.

Κατανοούμε τώρα πλήρως τον τρόπο με τον οποίο επέδρασε η τεχνολογία στις 

μεταβολές του περιβάλλοντος εργασίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, βλέποντας από 

τη μία πλευρά τις νέες δυνατότητες που έδωσε τόσο στη βελτίωση των υπαρχόντων
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λειτουργιών, όσο και στην εξεύρεση νέων, μέσα από το παράδειγμα των τραπεζών και 

από την άλλη τις συνέπειες που έχει για το εργατικό δυναμικό. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις οδήγησαν πολλές φορές στο χάσιμο θέσεων εργασίας, ακόμα και στον 

τριτογενή τομέα, αφού στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τα αποτελέσματα είναι 

και πιο γνωστά και πιο εμφανή. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι στο παραπάνω 

παράδειγμα της Εθνικής Τράπεζας και σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία στο 

διάστημα 1987-1996 σημειώθηκε μια μείωση του προσωπικού κατά 1.200 περίπου 

άτομα. Συγκεκριμένα από 16.000 άτομα που απασχολούνταν το 1987, ο αριθμός αυτός 

έφτασε τους 14.832 το 1996, ενώ ενδεικτικά το 2002 αριθμούσε 14.194 υπαλλήλους 

και 1126 ATMs.

Ένας τρίτος παράγοντας που οδηγεί στη μεταβολή των διαρθρωτικών δομών των 

σύγχρονων επιχειρήσεων, που πηγάζει και από τους δύο που αναλύθηκαν παραπάνω 

είναι η ανάγκη για συμπίεση του κόστους. Προκειμένου, λοιπόν, αυτές να είναι 

ανταγωνιστικές αναζητούνται τρόποι μείωσης των λειτουργικών εξόδων, μέσω της 

βελτίωσης των υπαρχόντων λειτουργιών, της εξεύρεσης νέων και αποδοτικότερων και 

της κατάργησης κάποιων που δεν αποφέρουν τα επιζητούμενα. Μέσω των διαδικασιών 

αυτών οι επιχειρήσεις επιδιώκουν την προσφορά καλύτερων, πιο ιδιαίτερων προϊόντων 

με χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Βασική και κοινή επιδίωξη, λοιπόν, είναι η 

μεταβολή των δομών και των λειτουργιών προκειμένου να αποκτηθεί αυτό που 

καλούμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Σύμφωνα με τον Grant (Grant, 1998), το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ανάμεσα σε 

δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά το έχει αυτή που επιτυγχάνει 

ή έχει τη δυνατότητα να επιτύχει την υψηλότερη αποδοτικότητα. Ο ορισμός αυτός έχει 

το μειονέκτημα ότι χρησιμοποιεί ένα αποτέλεσμα, την υψηλότερη αποδοτικότητα 

δηλαδή κέρδη, για να ορίσει την αιτία. Σύμφωνα με έναν άλλο μεγάλο θεωρητικό της 

στρατηγικής τον Michael Porter (Porter, 1995, σελ.181-192) υπάρχουν δύο είδη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος: η ηγεσία κόστους, δηλαδή η ικανότητα μίας 

επιχείρησης να παράγει και να προσφέρει το ίδιο προϊόν με τον ανταγωνιστή της αλλά 

με χαμηλότερο κόστος παραγωγής και η διαφοροποίηση , δηλαδή η παραγωγή και 

προσφορά ενός προϊόντος που έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, στα οποία ο 

καταναλωτής προσδίδει ιδιαίτερη σημασία και δέχεται να πληρώσει ακόμη και 

παραπάνω προκειμένου να τα αποκτήσει.

Κατά την άποψή μας η δεύτερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος η 

διαφοροποίηση επιτυγχάνεται με την πλήρη εκμετάλλευση της τεχνολογίας. Ο
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παράγοντας αυτός, ως μοχλός αλλαγής για τη δομή και τις λειτουργίες μίας επιχείρησης 

αναλύθηκε παραπάνω, οπότε εδώ θα εστιάσουμε την προσοχή μας στο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα που αποκτάται από την ηγεσία κόστους.

Πώς όμως μία επιχείρηση καλείται να μεταβάλλει τις λειτουργίες της με οδηγό τη 

συμπίεση του κόστους ; Η απάντηση έρχεται και πάλι μέσω των θεωρητικών της 

στρατηγικής των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτούς, λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι η 

αναδιάρθρωση των βασικών λειτουργιών της επιχείρησης ή ακόμη και η αναθεώρηση 

της εταιρικής στρατηγικής. Ένα εργαλείο που συχνά χρησιμοποιείται είναι η αλυσίδα 

αξίας (chain value), που προτάθηκε από τον Porter. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή κάθε 

επιχείρηση εξετάζει ξεχωριστά την κάθε λειτουργία της σε σχέση με τον βασικό της 

ανταγωνιστή. Ελέγχει αφενός πώς κατανέμονται τα κόστη σε κάθε λειτουργία, αλλά 

και κατά πόσο η κάθε μία από αυτές συνεισφέρει στην τιμή που πληρώνει ο 

καταναλωτής για το τελικό προϊόν (Παπαδάκης , 2002, σελ.111-118). Βασικές κατά τη 

θεωρία αυτή λειτουργίες της επιχείρησης είναι: οι λειτουργίες χειρισμού εισερχομένων, 

οι λειτουργίες παραγωγής, η διαχείριση των εξερχόμενων, το marketing και οι 

πωλήσεις, και τέλος οι υπηρεσίες μετά την πώληση. Υποστηρικτικές λειτουργίες είναι 

οι εξής: προμήθειες-αγορές, έρευνα και ανάπτυξη, διοίκηση ανθρώπινων πόρων και η 

εσωτερική υποδομή.

Μελετώντας κάθε μία από αυτές ξεχωριστά προσφέρονται κατευθυντήριες 

γραμμές για την εκτίμηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης, ενώ ταυτόχρονα 

επισημαίνονται οι δραστηριότητες που πρέπει να βελτιωθούν. Οι αλλαγές αυτές είναι 

που αφορούν την παρούσα ανάλυση και έχουν να κάνουν με διάφορες τεχνικές που 

έχουν ήδη εφαρμοσθεί από τις επιχειρήσεις. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να ποικίλλουν 

από μία βελτίωση, για παράδειγμα, στο σχεδίασμά του προϊόντος με τη χρήση της 

τεχνολογίας, μέχρι και την πώληση ολόκληρου του τμήματος σχεδιασμού! 

Αναλυτικότερα οι εφαρμοζόμενες τεχνικές αναδιάρθρωσης θα μελετηθούν παρακάτω.

Με την ανάλυση των τριών αυτών παραγόντων είδαμε τις σημαντικότερες αιτίες 

και πηγές αλλαγών για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός σε 

διεθνές επίπεδο, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάγκη που προκύπτει 

για συμπίεση του κόστους οδηγεί σε σημαντικές μεταβολές τόσο στη δομή, όσο και 

στις βασικές τους λειτουργίες. Φυσικά οι τρεις αυτοί παράγοντες δεν είναι οι 

μοναδικοί, ωστόσο είναι μάλλον οι σημαντικότεροι. Αν θέλουμε να γίνουμε πιο 

συγκεκριμένοι και όσο αφορά την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, κάποια 

επιπλέον αίτια θα μπορούσαν να είναι (ΙΝΕ,1996, σελ.18-19): οι μεταβολές στον

14



πραγματικό τομέα της οικονομίας με τη δημιουργία μεγάλων ελλειμμάτων στο ισοζύγιο 

πληρωμών πολλών κρατών μετά τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις του 1970, οι διεθνείς 

νομισματικές σχέσεις αμέσως μετά την κατάργηση του καθεστώτος σταθερών 

ισοτιμιών, η απελευθέρωση της διεθνούς κίνησης κεφαλαίων, η διείσδυση πιστωτικών 

ιδρυμάτων σε παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες , αλλά και κάποιοι δημογραφικοί 

παράγοντες όπως η υπογεννητικότητα που δημιουργεί ανάγκη για οικονομική κάλυψη 

περισσότερων συνταξιούχων, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων σε κάθε χώρα.

Οι παράγοντες που επιδρούν, λοιπόν, στην αναμόρφωση των επιχειρήσεων και 

των κλάδων εν γένει της παγκόσμιας οικονομίας κατά την τελευταία εικοσαετία είναι 

ποικίλοι. Οι τρεις πρώτοι που αναλύθηκαν παραπάνω είναι κοινοί για όλες τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών και αποτελούν 

αυτούς με τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Επομένως μπορούμε τώρα, αφού είδαμε τις αιτίες 

της αλλαγών , να εξετάσουμε το είδος αυτών και τι συνέπειες έχουν για τη λειτουργία 

των επιχειρήσεων, αλλά και για το εργατικό δυναμικό.

1.2 Το περιεχόμενο του όρου αναδιάρθρωση

Ο όρος αναδιάρθρωση, που στην αγγλική γλώσσα καλείται restructuring, 

σχετίζεται, λοιπόν, με την προσπάθεια αντιμετώπισης των διακυμάνσεων της αγοράς. 

Όπως είναι γνωστό η ζήτηση είναι ένα φαινόμενο κυκλικό, που ακολουθεί τις φάσεις 

του οικονομικού κύκλου. Άλλοτε βρίσκεται στη φάση της έντασης, όπου οι ζητούμενες 

ποσότητες σε μία αγορά είναι ιδιαίτερα αυξημένες και άλλοτε στη φάση της ύφεσης, 

όπου η ζήτηση είναι χαμηλή, οπότε οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία, καλούνται να μετριάσουν την παραγωγή και προσφορά τους σε χαμηλότερα 

επίπεδα. Το πρόβλημα σε επίπεδο παραγωγής κατά τη διάρκεια των διακυμάνσεων 

αυτών είναι σύνθετο. Όταν μιλάμε για προϊόντα φθαρτά οι επιχειρήσεις κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης δεν έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παράγουν τις ίδιες 

ποσότητες και απλά να δημιουργήσουν αποθέματα. Ακόμη και όταν μπορούν, όμως, να 

παράγουν με τους ίδιους ρυθμούς, το ύψος των αποθεμάτων δε μπορεί να ξεπεράσει 

ένα όριο, οπότε ακόμη και αν επέλθει η φάση της ύφεσης και περάσουμε στην άνοδο 

της ζήτησης οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να διαθέσουν όλα αυτά τα 

αποθεματοποιημένα προϊόντα στην αγορά. Σε αυτή την περίπτωση μία επιχείρηση δεν
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θα μπορέσει να είναι ανταγωνιστική, αφού τα περιθώρια κέρδους θα μικρύνουν με 

συνέπεια την οικονομική δυσπραγία

Όταν μιλάμε για υπηρεσίες, όπως αυτές των τραπεζικών ιδρυμάτων, το πρόβλημα 

γίνεται ακόμη πιο σύνθετο, αφού η υπηρεσία δεν αποθεματοποιείται και η ποιότητα σε 

συνάρτηση με το χρόνο εξυπηρέτησης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο (Vonderembse Μ, 

White G., 1996, σελ. 120). Αυτό που απαιτείται, λοιπόν, είναι η μεταβολή των βασικών 

δομών της επιχειρήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει τις μεταβολές της 

ζήτησης, ικανοποιώντας τους πελάτες της με τον ίδιο τρόπο κάθε φορά, ανάλογα με τα 

πρότυπα ποιότητας που έχει θέσει, χωρίς αυτό να επηρεάζει το κόστος της. Όταν αυτό 

επιτυγχάνεται λέμε ότι η επιχείρηση έχει αναδιαρθρωθεί επιτυχημένα, αφού οι δομές 

της και η λειτουργία της έχουν οργανωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε οι διακυμάνσεις της 

αγοράς να αντιμετωπίζονται πλήρως.

Θα πρέπει εδώ ίσως να γίνει μία σημαντική διάκριση. Πολλές φορές υπάρχει 

σύγχυση του όρου αναδιάρθρωση (restructuring) με τον όρο ανασχεδιασμός (re

engineering). Ο τελευταίος όρος αναφέρεται στην αλλαγή στρατηγικής της 

επιχείρησης. Όταν μιλάμε για ανασχεδιασμό, δηλαδή, εννοούμε την προσπάθεια για 

εξεύρεση τρόπων για αποδοτικότερες λειτουργίες μέσω της αλλαγής της αρχικής 

εταιρικής στρατηγικής. Όταν για παράδειγμα μία εταιρία που προσφέρει ένα 

τυποποιημένο προϊόν ή υπηρεσία προβεί στην εξαγορά μίας άλλης επιχείρησης που 

παράγει ένα παρόμοιο, αλλά διαφοροποιημένο προϊόν , τότε μιλάμε για re-engineering, 

δεδομένου ότι μιλάμε για νέα στρατηγική που θα της επιτρέψει την είσοδο σε νέα 

τμήματα της αγοράς. Αντίθετα μία βιομηχανική π.χ. επιχείρηση που προσπαθεί να 

συμπιέσει το κόστος της προκειμένου να παραμείνει ανταγωνιστική στην ίδια αγορά 

που δραστηριοποιούταν μέχρι σήμερα και προβαίνει στην κατάργηση της τρίτης 

βάρδιας μέσω απολύσεων, λέμε ότι κινήθηκε στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης. Πολλές 

φορές βέβαια η αναδιάρθρωση συνοδεύεται και από τον ανασχεδιασμό, αφού η 

τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει πολλές από τις υπάρχουσες λειτουργίες μίας 

επιχείρησης. Ένα τυπικό παράδειγμα αναδιάρθρωσης επιχείρησης, προκειμένου να 

καταλάβουμε πλήρως την έννοια του όρου είναι αυτό της αμερικανικής εταιρίας Scott 

Paper (Capelli, 1999,σελ. 85-90), η οποία το 1994 και μετά από απογοητευτικά 

οικονομικά αποτελέσματα προχώρησε στην ριζική αναδιάρθρωσή της, μέσω της 

πρόσληψης νέου manager. Ο Alfred Dunlap προχώρησε σε μία ριζική αλλαγή της 

εταιρίας με την πώληση κάποιων τμημάτων της και με την απόλυση 11.000 

εργαζομένων που σε ποσοστό σήμαινε μία μείωση της τάξεως του 34%, προκειμένου
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να αναστρέψει την πτωτική της πορεία. Αντίθετα ένα παράδειγμα τυπικού 

ανασχεδιασμού δραστηριοτήτων συναντάται μελετώντας τον όμιλο Βιοχάλκο 

(Ενημερωτικό Δελτίο Βιοχάλκο Α.Ε.,1999 και Χριστοδουλάκης Α., Το Βήμα της 

Κυριακής, 19/3/2000, σελ. 18). Η εταιρία αυτή ενώ ξεκίνησε με κύριο αντικείμενο την 

παραγωγή και εμπορία προϊόντων χαλκού, μέσω εξαγορών και ανασχεδιασμό των 

δραστηριοτήτων της μπήκε και στους κλάδους κατασκευής και εμπορίας προϊόντων 

αλουμινίου, χάλυβα και καλωδίων.

Μία άλλη διάκριση που συναντάται στη διεθνή βιβλιογραφία (Grosfeld & Gerald 

, 1995) είναι αυτή μεταξύ αμυντικού και στρατηγικού restructuring. Η αμυντική 

αναδιάρθρωση αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ενέργειες μίας επιχείρησης , όπως αυτές 

που περιγράψαμε και παραπάνω, με στόχο την άμεση διάσωσή της σε μία περίοδο 

χαμηλής αποδοτικότητας.(Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη μείωση του κόστους και 

του εύρους της παραγωγικής κλίμακας, μέσω απολύσεων, καταργήσεων των μη 

παραγωγικών μονάδων και αναδιοργάνωση της υπάρχουσας παραγωγικής γραμμής). Η 

στρατηγική αναδιάρθρωση αντίθετα αναφέρεται σε πιο μακροπρόθεσμο χρονικό 

ορίζοντα και περιλαμβάνει ενέργειες δραστικού χαρακτήρα με στόχο τη μακροχρόνια 

ανάπτυξη και μεγέθυνση μίας επιχείρησης, μέσω της εισαγωγής νέων τεχνολογικών 

καινοτομιών, νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων και επενδύσεων. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι αυτού του είδους το restructuring, όπως το περιγράφουν οι συγγραφείς 

πλησιάζει περισσότερο τον ανασχεδιασμό (re-engineering) που περιγράψαμε 

παραπάνω.

Οι δύο αυτοί τύποι αναδιάρθρωσης δε μπορούν να θεωρηθούν και να εξεταστούν 

χωριστά. Όταν η Διοίκηση μίας επιχείρησης εξετάζει τον αμυντικό ανασχεδιασμό είναι 

λογικό να σκέφτεται για το τι πρόκειται να γίνει και στην παράλληλη και πιο 

μακροχρόνια φάση του στρατηγικού ανασχεδιασμού. Αυτό συμβαίνει και μεταξύ 

άλλων, γιατί είναι λογικό τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, για παράδειγμα ένα 

πρόγραμμα μαζικών απολύσεων και παροχής κινήτρων για εθελούσια έξοδο, να 

επηρεάζει μακροχρόνια μεταβλητές που σχετίζονται με τον στρατηγικό σχεδίασμά της 

επιχείρησης στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα ο στρατηγικός ανασχεδιασμός θεωρείται 

και ως μία επενδυτική απόφαση από την πλευρά της Διοίκησης, στην οποία 

εμπλέκονται χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και παρουσιάζει τα γνωστά προβλήματα της 

ασύμμετρης πληροφορίας και των αποτυχιών της αγοράς (Colombo, 2002, σελ. 121).

Ο όρος “restructuring” συχνά χρησιμοποιείται πέρα από το επίπεδο των 

επιχειρήσεων για να περιγράφει τις δομικές αλλαγές ενός ολόκληρου κλάδου. Αυτό
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φυσικά είναι αποτέλεσμα των αλλαγών που επέρχονται σε πολλές επιχειρήσεις εντός 

του κλάδου. Το γεγονός αυτό έχει να κάνει με το φαινόμενο της κυκλικότητας που 

εμφανίζουν διάφοροι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, σε αναλογία με τον κύκλο 

ζωής των προϊόντων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κλάδος των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών από το 1980 και μετά. Οι ανάγκες των χρηστών άλλαξαν 

άρδην, οι τεχνολογικές εξελίξεις ήταν πολύ μεγάλες, με άμεση συνέπεια την δομική 

αλλαγή όλου του κλάδου, μέσω της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων, όπως η IBM 

που ήταν η σημαντικότερη στον τομέα αυτό. Κάποιες άλλες δραστηριοποιήθηκαν σε 

νέες αγορές προκειμένου να διασωθούν και κάποιες άλλες εξαγοράστηκαν από 

μεγαλύτερες. Έτσι πολλές είναι οι εταιρίες που σήμερα καλούνται “restructuring 

companies” (Proctor, 2001, σελ. 197) ακριβώς λόγω του σημαντικού ρόλου που 

παίζουν στην αναδιάρθρωση του συνόλου του κλάδου. Βασική τους δραστηριότητα 

είναι η εξαγορά κάποιων προβληματικών επιχειρήσεων και η μεταμόρφωσή τους, μέσω 

τεχνικών μείωσης του κόστους και διαποίκιλσης της παραγωγής, σε αποδοτικές 

μονάδες , που είτε μεταπωλούνται με στόχο το κέρδος, είτε απορροφούνται πλήρως 

από την αγοράστρια εταιρία. Οι ενέργειες αυτές σύμφωνα και με έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α., από την αμερικανική ένωση mangement (American 

Management Association) το 1994, κρύβουν ένα σημαντικό κίνδυνο, που έχει να κάνει 

με την εξαγορά προβληματικών επιχειρήσεων. Μια εταιρία, δηλαδή, που προβαίνει σε 

συνεχόμενες τέτοιες ενέργειες μπορεί πολύ εύκολα να βρεθεί σε δύσκολη οικονομική 

κατάσταση αν δεν καταφέρει να αναμορφώσει την εξαγορασμένη μονάδα, οπότε 

μιλάμε για μία αποτυχημένη ουσιαστικά επένδυση. Το σημαντικότερο σημείο όταν 

μιλάμε για τέτοιου είδους επιχειρήσεις και για αναδιάρθρωση ολόκληρου κλάδου είναι 

να γίνει κατανοητό ότι οι ενέργειες πρέπει να γίνονται ανάλογα με τη φάση του κύκλου 

ζωής. Αλλιώς αντιδρούν επιχειρήσεις σε μία αναδυόμενη αγορά, που μπορεί να κρύβει 

από πολλά κέρδη ως τεράστιες ζημιές, και αλλιώς σε μία ώριμη αγορά όπου τα 

περιθώρια κέρδους και τα εμπόδια εισόδου είναι γνωστά και δεδομένα. Ωστόσο ο 

ρόλος των “restructuring companies” είναι βασικός τόσο για τη μετάβαση του κλάδου 

όσο και για τη μελλοντική εξέλιξη των ίδιων.

Μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει από την παραπάνω ανάλυση ότι το 

φαινόμενο της αναδιάρθρωσης είναι ιδιαίτερα έντονο και απαιτεί προσεκτικές κινήσεις 

από την πλευρά της Διοίκησης. Βασικό ζητούμενο σε κάθε περίπτωση είναι όπως 

αναφέραμε επανειλημμένα ο περιορισμός του κόστους και του εύρους της παραγωγής, 

καθώς και η κατάργηση μονάδων εντός της επιχείρησης που δεν είναι αποδοτικές.
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Μέσω των διαδικασιών αυτών μπορούν να προσφέρουν καλύτερα και πιο ιδιαίτερα 

προϊόντα με βασικό σκοπό την ευελιξία. Πριν περάσουμε στο πρακτικό περιεχόμενο 

του όρου, το πώς δηλαδή εφαρμόζονται οι διάφορες τεχνικές αναδιάρθρωσης, είναι 

σκόπιμο να αποσαφηνίσουμε τον όρο αυτό.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις, λοιπόν, μέσω της αναδιάρθρωσης στοχεύουν στην 

ευελιξία του εργατικού δυναμικού (flexible workforce), που θα οδηγήσει και στην 

ευελιξία της ίδιας της εταιρίας (flexible firm/workplace). Στόχος, δηλαδή, είναι η 

επιχείρηση μέσα από την καλύτερη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα να 

αποκτήσει ευέλικτο εργατικό προσωπικό, που θα καταστήσει την ίδια ικανότερη στην 

αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της ζήτησης και των απαιτήσεων της σύγχρονης 

αγοράς. Υπάρχει, έτσι η διάκριση ανάμεσα σε εξωτερική ή αριθμητική ευελιξία και 

στην εσωτερική ευελιξία. Η μεν πρώτη αναφέρεται σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου, 

μερική απασχόληση, υπεργολαβίες κ.τ.λ.. Η εσωτερική ευελιξία αποκτάται μέσω 

προγραμματισμού της παραγωγής, υπερωρίες, βάρδιες, μέσω της τεχνολογίας και των 

τηλεδιασκέψεων ακόμη και με την παραγωγή εκτός του πενθήμερου. Η διαφορά 

δηλαδή είναι ότι στην αριθμητική ευελιξία οι επιχειρήσεις προσπαθούν να αλλάξουν 

τον αριθμό του εκάστοτε διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, ενώ στην εσωτερική η 

προσπάθεια γίνεται μέσα από το υπάρχον εργατικό δυναμικό και τον διαφορετικό 

προγραμματισμό της εργασίας.

Έχοντας αποσαφηνίσει τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο αναδιάρθρωση, τους 

λόγους που οδήγησαν τις επιχειρήσεις στην ανάγκη αυτή, μπορούμε τώρα να 

εξετάσουμε τις διάφορες τεχνικές που αναφέρθηκαν επιγραμματικά στην παραπάνω 

παράγραφο. Στο επόμενο κεφάλαιο, λοιπόν, θα δούμε την πρακτική εφαρμογή της 

αναδιάρθρωσης στις σημερινές επιχειρήσεις και θα επικεντρωθούμε στον τραπεζικό 

τομέα της Ευρώπης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2° : Ecpqpuoyfj tuc αναδιάρθοωσικ- To 

παράδειγιια του ευρωπαϊκού τραπε&κού κλάδου

2.1 Πώς εφαρμόζεται η αναδιάρθρωση

Κατά τα τελευταία χρόνια τρεις είναι οι περισσότερο διαδεδομένες εφαρμογές της 

αναδιάρθρωσης στην παγκόσμια οικονομία: οι εξαγορές και συγχωνεύσεις (mergers 

and acquisitions), η σμίκρυνση (downsizing) και οι ιδιωτικοποιήσεις (privatization). 

Και οι τρεις αυτές μορφές αναδιάρθρωσης έχουν το κοινό σημείο ότι εκφράζουν τις 

προσπάθειες των επιχειρήσεων να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους, κυρίως μετά από 

απογοητευτικά οικονομικά αποτελέσματα και τις περισσότερες φορές οδηγούν στο 

χάσιμο πολλών θέσεων εργασίας. Πολλές από τις έντονες αλλαγές που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν σχετίζονται με την ένταση του παγκόσμιου ανταγωνισμού, την 

τεχνολογική εξέλιξη και την αλλαγή των λειτουργιών, που αναλύθηκαν παραπάνω. 

Ωστόσο θα μπορούσαμε να σημειώσουμε και κάποιους άλλους παράγοντες, όπως τη 

δημιουργία όλο και περισσότερο μικρών εταιριών που απασχολούν λίγα άτομα, τη 

μετάβαση πολλών από την παραγωγή προϊόντων στην προσφορά υπηρεσιών, καθώς και 

την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου εργασίας σε όλο τον κόσμο (ιδιαίτερα για χώρες του 

πρώην ανατολικού μπλοκ, λόγω της αλλαγής ολόκληρου του οικονομικού 

συστήματος). Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν ως κοινό αποτέλεσμα την αύξηση της 

ανεργίας, αφού για παράδειγμα στην Αμερική, από το 1979 και μετά, οπότε άρχισε και 

το μεγάλο κύμα αναδιάρθρωσης έχουν χαθεί πάνω από 44 εκ. θέσεις εργασίας. Θα 

εξετάσουμε ξεχωριστά κάθε μία από τις παραπάνω μορφές αναδιάρθρωσης καθώς και 

κάποιες άλλες τεχνικές που έχουν εφαρμόσει οι επιχειρήσεις.

Ξεκινώντας από τις πολύ γνωστές μας ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες έχουν τύχει 

μεγάλης προσοχής και στη χώρα μας, μπορούμε να πούμε ότι την δεκαετία του 1990 οι 

ενέργειες αυτές ήταν κοινός τόπος για πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Βασικό 

ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις ήταν η αύξηση της αποδοτικότητας, αφού θεωρείται 

ότι μία επιχείρηση που δεν έχει στόχο τη μεγιστοποίηση του κέρδους, σύμφωνα με τις 

αρχές του καπιταλισμού, δε μπορεί να είναι τόσο αποδοτική όσο μία άλλη που 

διαπνέεται από αυτή την αρχή. Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή αυτή ήταν
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αναγκαστική, όπως στις ανατολικές χώρες μετά την κατάρρευση του υπαρκτού 

σοσιαλισμού, ενώ σε κάποιες άλλες, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, οι κινήσεις για 

ιδιωτικοποιήσεις επιχειρήσεων ήταν καθαρά για βελτίωση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων πολλών ακόμη και ζημιογόνων εταιριών, ώστε να τονωθεί η εγχώρια 

οικονομία. Κοινός τόπος σε κάθε περίπτωση ήταν η αύξηση των κερδών και βασικό 

χαρακτηριστικό το χάσιμο πολλών θέσεων εργασίας.

Εξετάζοντας περιπτώσεις χωρών κατά τη μετάβαση από τις κρατικές στις 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, η βιβλιογραφία εξηγεί την αύξηση της ανεργίας μέσω της 

μεταφοράς εργατικού δυναμικού από τον δημόσιο τομέα, που συχνά χαρακτηρίζεται 

από χαμηλή παραγωγικότητα, στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο ιδιωτικό τομέα. Το 

πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι ο αριθμός της εργατικής δύναμης που απορροφάται από 

τον ιδιωτικό τομέα είναι μικρότερος, από αυτόν που φεύγει από τον δημόσιο.

Πολλές μελέτες (Atkeson & Kehoe, 1996, σελ. 377-401 και Blanchard, 1997), 

μέσω της κατασκευής μοντέλων εξηγούν την αύξηση της ανεργίας με αυτόν τον τρόπο 

της μεταφοράς δηλαδή εργατικού δυναμικού από τον ένα τομέα στον άλλο (sectorial 

flow).

Βασικός στόχος των επιχειρήσεων, όπως σημειώσαμε και παραπάνω, κατά τη 

διάρκεια της αναδιάρθρωσης μέσω ιδιωτικοποιήσεων, είναι η αύξηση της 

αποδοτικότητας αυτών. Όπως ακριβώς και στην περίπτωση της χώρας μας είναι κοινά 

αποδεκτό ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στον μεγάλο αριθμό των εργαζομένων στον 

δημόσιο τομέα. Έτσι κατά τη διάρκεια της μετάβασης αυτής χάνονται πολλές θέσεις 

εργασίας. Ένα μοντέλο που εξηγεί την τάση αυτή και περιλαμβάνεται στην εργασία του 

Emilio Colombo (Colombo, 2002) μπορεί να μας βοηθήσει, ώστε να κατανοήσουμε 

πλήρως τον τρόπο με τον οποίο οδηγούμαστε σε αύξηση της ανεργίας από την 

αναδιάρθρωση μέσω ιδιωτικοποιήσεων.

Σύμφωνα με τη βασική θεωρία περί δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων τα 

αυξημένα κόστη των πρώτων προέρχονται από δύο παράγοντες : τον αυξημένο συχνά 

αριθμό εργαζομένων και το είδος των δραστηριοτήτων που αυτές διενεργούν. Το 

τελευταίο αυτό στοιχείο έχει να κάνει με το ότι πολλές από αυτές τις δραστηριότητες ο 

ιδιωτικός τομέας είναι απρόθυμος να τις αναλάβει, είτε γιατί απαιτούν μεγάλες 

επενδύσεις είτε γιατί δεν είναι τόσο κερδοφόρες. Επομένως η ανάληψή τους είναι 

μονόδρομος από τις δημόσιες, οπότε κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης μέσω 

ιδιωτικοποιήσεων είναι λογικό και κοινά αποδεκτό να οδηγούμαστε σε μαζικές
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απολύσεις, προκειμένου να συμπιεστεί το κόστος, δεδομένου ότι είναι αδύνατον να 

εγκαταλειφθούν κάποιες παραγωγικές δραστηριότητες.

Σύμφωνα και με άλλες μελέτες που έχουν γίνει (Borcherding, Pommerehne, 

Schneider, 1992, σελ. 127-156) σε 19 διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας, σε ένα 

πλήθος 52 περιπτώσεων, μόνο 2 καταλήγουν στην αναγνώριση οικονομικού 

αποτελέσματος των δημοσίων επιχειρήσεων μεγαλύτερου αυτού των ιδιωτικών. 

Επομένως είναι λογικό να δημιουργείται η ανάγκη για αναδιάρθρωση αυτών, με 

συνεπακόλουθο το μεγάλο κύμα αποκρατικοποιήσεων από το 1986 και μετά. Τα 

σημαντικότερα αποτελέσματα φαίνεται να τα επωμίζονται οι εργαζόμενοι, αφού στις 

περισσότερες περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αυτό σημαίνει χάσιμο 

θέσεων εργασίας στο βωμό του κέρδους. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται ένα μεγάλο 

κοινωνικό θέμα, αφού είναι αναγκαία η ρύθμιση ενός θεσμικού πλαισίου προκειμένου 

να κανονίζονται τα θέματα αυτά. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι σχεδόν σε όλες τις 

περιπτώσεις αποκρατικοποιήσεων, οι αντιδράσεις των εργαζομένων μέσα από τα 

σωματεία και τα συνδικάτα είναι ιδιαίτερα έντονες, αφού γνωρίζουν καλά πώς 

λειτουργεί αυτή η τεχνική. Θα πρέπει κλείνοντας το θέμα της αναδιάρθρωσης, μέσω 

ιδιωτικοποιήσεων, να σημειώσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι αντιδράσεις αυτές 

κρίνονται ιδιαίτερα δικαιολογημένες, αφού και στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιες 

μελέτες που δείχνουν ότι ακολουθήθηκαν λάθος πρακτικές, με συνέπεια να σηκώσουν 

το βάρος των απολύσεων άδικα πολλοί εργαζόμενοι. Σύμφωνα με παρόμοιες έρευνες 

(Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, 1993, σελ.53-62) οι ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων

επιχειρήσεων δεν ήταν πάντα πανάκεια, ούτε μονόδρομος, αλλά συνδεόταν άμεσα με 

την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχεία, μέσω της εξασφάλισης άτοκων προσόδων 

αποπληρωμής του δημοσίου χρέους.

Επόμενη τεχνική αναδιάρθρωσης που εδώ θα εξετάσουμε, είναι η σμίκρυνση των 

επιχειρήσεων (downsizing). Η τεχνική αυτή έχει εφαρμοστεί σε πολλές περιπτώσεις 

κατά την τελευταία εικοσαετία σε πολλές επιχειρήσεις που αντιμετώπιζαν σοβαρά 

προβλήματα κερδοφορίας. Πολλές από αυτές την εφάρμοσαν ως «τελευταίο χαρτί» 

στην προσπάθειά τους να διασωθούν, λόγω των πολύ άσχημων οικονομικών 

αποτελεσμάτων, που συνήθως προηγούνται. Τις περισσότερες φορές περιουσιακά 

στοιχεία που δεν παράγουν αξία εκποιούνται, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν 

επενδύσεις σε περισσότερο παραγωγικούς τομείς, ενώ μια άλλη πρακτική είναι οι 

μεγάλες περικοπές προσωπικού, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος. Συχνό 

φαινόμενο κατά τη φάση της σμίκρυνσης είναι η απομάκρυνση της ανώτατης διοίκησης
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και η πρόσληψη νέων στελεχών, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιείται παύση της 

συνεργασίας με «οριακούς» πελάτες που δεν αποφέρουν κέρδη, η κατάργηση 

προϊόντων με μικρό ή αρνητικό περιθώριο συνεισφοράς από το χαρτοφυλάκιο της 

επιχείρησης, ενώ πιθανή είναι και η απόσυρση από τέτοια δίκτυα διανομής 

(Bruton, 1996,σελ. 38-45).

Ωστόσο η στρατηγική της συρρίκνωσης / σμίκρυνσης δεν εφαρμόζεται μόνο από 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα κερδοφορίας. Είναι πολύ πιθανό, όπως 

φαίνεται και από διάφορα παραδείγματα να υιοθετείται μία τέτοια στρατηγική ακόμη 

και από εταιρίες που παρουσιάζουν υψηλά κέρδη. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 

αναδιάρθρωση είναι ένα προληπτικό μέτρο για τη διατήρηση και την ενδυνάμωση της 

ανταγωνιστικής θέσης της εταιρίας. Ακραίο παράδειγμα είναι η γνωστή επιχείρηση 

πληροφορικής τεχνολογίας Compaq, η οποία το 1992 και ενώ είχε πραγματοποιήσει 

μία εξαιρετική πορεία αγγίζοντας υψηλά ποσοστά κερδοφορίας, ανακοίνωσε τη μείωση 

του προσωπικού της κατά 10%, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο 

ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών τα επόμενα χρόνια, όπως και 

έγινε.

Η σμίκρυνση σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία εφαρμόζεται με διττό στόχο. 

Αφενός, όπως σημειώσαμε και παραπάνω, για την επίτευξη καλύτερων οικονομικών 

αποτελεσμάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που αυτά είναι αρνητικά, αφετέρου για τη 

βελτίωση των οργανωσιακών δομών της επιχείρησης. Με την αναδιάρθρωση μέσω 

συρρίκνωσης της επιχείρησης αναζητείται η εσωτερική ευελιξία, όπως την 

περιγράψαμε παραπάνω. Συνήθως αυτοί που πλήττονται στα πλαίσια τέτοιων 

προγραμμάτων περισσότερο είναι τα μεσαία στελέχη. Αιγότερα μεσαία στελέχη 

σημαίνει λιγότερα ιεραρχικά επίπεδα (delayering) , άρα καλύτερη επικοινωνία εντός 

της επιχείρησης, μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της ταχύτητας λήψης 

αποφάσεων.

Φυσικά το φαινόμενου του downsizing δε μπορεί να έχει μόνο θετικά 

αποτελέσματα για μία επιχείρηση. Αναμένονται και αρνητικές συνέπειες, που 

αναλύονται εκτενώς σε διάφορες μελέτες και συγγράμματα. Ο Β.Παπαδάκης, ένας από 

τους γνωστότερους Έλληνες θεωρητικούς της στρατηγικής των επιχειρήσεων συνοψίζει 

τα πιθανά αρνητικά αποτελέσματα ως εξής (Παπαδάκης, 2002, σελ. 263-265):

Επιπτώσεις στην οργανωσιακή λειτουργία, που αναφέρεται στο εύρος

των δραστηριοτήτων που καλούνται οι εργαζόμενοι να αναλάβουν μετά
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από ένα πρόγραμμα συρρίκνωσης. Νέα καθήκοντα τους αναθέτονται, 

νέες απαιτήσεις έχει από αυτούς η διοίκηση ενώ αλλάζουν και οι 

συνθήκες εργασίας. Εάν δεν υπάρχει η σωστή πρόβλεψη από την πλευρά 

της επιχείρησης για ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζομένων είναι 

σχεδόν σίγουρο ότι το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης δεν θα δώσει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα, λόγω των νέων συνθηκών εργασίας των 

εργαζομένων.

Επιπτώσεις στο κόστος, που έρχεται ως συνέπεια των παραπάνω. Στην 

περίπτωση, λοιπόν, που απαιτείται η επιμόρφωση των εναπομεινάντων 

εργαζομένων προκειμένου να επιτελέσουν κάποιες εργασίες που δεν 

γνωρίζουν, το κόστος το επωμίζεται η επιχείρηση. Το κόστος αυτό 

βέβαια δε συμβάλλει στο περιορισμό των λειτουργικών εξόδων, που 

είναι ο πρωταρχικός στόχος των προγραμμάτων συρρίκνωσης. Σε άλλες 

περιπτώσεις εξωτερικά στελέχη προσλαμβάνονται σε κάποιες θέσεις, 

προκειμένου να εκτελέσουν διοικητικά καθήκοντα πρώην υπαλλήλων. 

Μόνο που οι αμοιβές των εξωτερικών αυτών εργαζομένων είναι 

συνήθως υψηλότερες από αυτές των προκατόχων τους. Επομένως το 

κόστος της επιχείρησης, τουλάχιστον βραχυχρόνια, αντί να συρρικνωθεί 

είναι πιθανό να αυξηθεί.

Επιπτώσεις στο εργασιακό ηθικό και την παρακίνηση, που είναι ένα 

απολύτως λογικό συμπέρασμα, λόγω του ότι οι εργαζόμενοι που δεν 

απολύονται αισθάνονται «άβολα» στο χώρο εργασίας, φοβούμενοι ένα 

επόμενο στάδιο αναδιάρθρωσης, επωμιζόμενοι ευθύνες που πριν δεν 

είχαν, με συνέπεια και τη μείωση της παραγωγικότητας. Σε διάφορες 

έρευνες που έχουν γίνει, είναι φανερό ότι μετά από ένα πρόγραμμα 

αναδιάρθρωσης μέσω σμίκρυνσης και των μαζικών απολύσεων, που 

συνήθως περιλαμβάνει, το ηθικό των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα 

χαμηλό, η ικανοποίηση από την εργασία μειώνεται, ενώ η πίστη και η 

αφοσίωση προς της επιχείρηση κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, 

γεγονότα που φυσικά είναι αρνητικά για τη λειτουργία της. Αυτό που 

πρέπει να γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η δημιουργία ενός 

καναλιού επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, προκειμένου 

να ενημερώνονται οι τελευταίοι και να μειώνεται η αβεβαιότητα.
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Επιπτώσεις στις σχέσεις με τι υπόλοιπες ομάδες ενδιαφερόντων, που 

σχετίζεται με την κατάργηση των προϊόντων, την απόσυρση από δίκτυα 

διανομής ή τη μείωση των μερισμάτων που αποδίδονται κατά τη φάση 

του downsizing. Όλα αυτά διαταράσσουν τη σχέση της επιχείρησης με 

τις θίγόμενες ομάδες ενδιαφέροντος και φυσικά βλάπτουν τη φήμη της.

Μπορούμε τώρα, αφού εξετάσαμε το εννοιολογικό περιεχόμενο του όρου 

σμίκρυνση, όπως και τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις που έχει για μία επιχείρηση, 

να δούμε ποια πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά ενός σωστού τέτοιου προγράμματος:

Χαρακτηριστικά Αποτελεσματικών Προγραμμάτων 
Σμίκρυνσης

> Ενεργός συμμετοχή εργαζομένων
> Μέριμνα για τους εργαζόμενους που 

απομακρύνονται
> Επικοινωνία με τους εναπομείναντες στην 

επιχείρηση
> Όχι απλή περικοπή θέσεων εργασίας, αλλά 

ολοκληρωμένη προσπάθεια για τον οργανωσιακό 
ανασχεδιασμό και την αλλαγή κουλτούρας

> Καταπολέμηση της αναποτελεσματικότητας σε 
ολόκληρη την αλυσίδα αξίας

Πηγή: Cascio Wayne F., 1993, σελ.100

Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, το στάδιο της συρρίκνωσης/ σμίκρυνσης 

ακολουθείται από το στάδιο της σταθεροποίησης, που επιτυγχάνεται με την 

βελτιοποίηση των λειτουργιών της επιχείρησης, την καλύτερη οργάνωση της 

παραγωγής, την αύξηση του περιθωρίου συνεισφοράς κ.τ.λ., ενώ τελευταίο βήμα είναι 

αυτό της αναδόμησης, όπου η επιχείρηση αφού έχει εξασφαλίσει την επιβίωσή της και 

τη σταθεροποίησή της μπορεί να κάνει βήματα επέκτασης και ανάπτυξης.

Βλέπουμε επομένως ότι αυτή η τεχνική αναδιάρθρωσης είναι ιδιαίτερα σύνθετη 

και απαιτεί προσεκτικές κινήσεις από τη διοίκηση. Είδαμε ότι δεν εφαρμόζεται 

αποκλειστικά σε περιπτώσεις, όπου η επιχείρηση παρουσιάζει προβλήματα 

κερδοφορίας, αλλά αποτελεί και προληπτικό μέτρο για καλύτερη αντιμετώπιση του 

μελλοντικού ανταγωνισμού. Τα αποτελέσματα για μία εταιρία είναι προφανώς η 

μείωση του μεγέθους της, μέσω του κλεισίματος κάποιων παραγωγικών μονάδων που 

δεν παράγουν αξία, η κατάργηση κάποιων προϊόντων, η απόσυρση από κάποια κανάλια
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διανομής και φυσικά οι μαζικές απολύσεις εργαζομένων. Το τελευταίο αποτελεί 

μάλλον το σημαντικότερο και το περισσότερο έντονο αποτέλεσμα, γι’ αυτό και απαιτεί 

μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους της διοίκησης, προκειμένου να υποστηριχτούν 

και οι απολυόμενοι εργαζόμενοι, αλλά και να ενημερώνονται - εκπαιδεύονται οι 

εναπομείναντες, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα αποτελέσματα, όπως πτώση 

της παραγωγικότητας και του ηθικού των εργαζομένων.

Η τρίτη τεχνική αναδιάρθρωσης, από τις περισσότερο διαδεδομένες, είναι οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις. Η τεχνικές αυτές, που συνήθως και στη βιβλιογραφία 

εξετάζονται μαζί, εφαρμόζονται κυρίως προληπτικά για την αντιμετώπιση του 

μελλοντικού ανταγωνισμού. Ωστόσο μπορεί να συμβεί και όταν μία επιχείρηση 

εξαγοράζεται από μία άλλη προκειμένου να διασωθεί, οπότε εξαρτάται από ποια 

σκοπιά το εξετάζουμε. Όπως και να έχει πάντως η τεχνική αυτή έχει να κάνει με την 

πολύ προσεκτική μελέτη των ανταγωνιστών μίας επιχείρησης και συνοψίζεται στη 

φράση που ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Pepsi Co, Wayne Calloway είχε πει : 

«τίποτε δεν εστιάζει το μυαλό περισσότερο από ότι η συνεχής παρακολούθηση ενός 

ανταγωνιστή που θέλει να σε εξαφανίσει από το χάρτη.».

Ως εξαγορά ορίζεται (Παπαδάκης, 2002, σελ.398) η συναλλαγή κατά την οποία 

μία επιχείρηση αποκτά ένα μέρος ή το σύνολο της συμμετοχής σε μία άλλη, έναντι 

χρηματικού ανταλλάγματος. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να είναι είτε μετοχές της 

εταιρίας, είτε τα εταιρικά μερίδια, οπότε έχουμε την απλή εξαγορά, όπου η 

εξαγορασμένη επιχείρηση εξακολουθεί να υπάρχει, είτε την συγχωνευτική εξαγορά, 

όπου η εξαγορασμένη επιχείρηση μεταβιβάζοντας την περιουσία της σε μία άλλη παύει 

να υφίσταται.

Οι εξαγορές μεταξύ των επιχειρήσεων μπορεί να είναι οριζόντιες, όταν μιλάμε για 

ομοειδείς επιχειρήσεις που παράγουν το ίδιο προϊόν, κάθετες, όταν μεταξύ τους 

υπάρχει σχέση πελάτη- προμηθευτή, συμπληρωματικές, όταν οι δράστηριότητές τους 

είναι αλληλοσυμπληρούμενες και ασυσχέτιστες. Μία επιπλέον διάκριση στη 

βιβλιογραφία σχετικά με τις εξαγορές είναι οι φιλικές και οι εχθρικές. Οι μεν πρώτες 

αναφέρονται στην περίπτωση , όπου και οι δύο επιθυμούν τη συγχώνευση ή την 

εξαγορά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η εταιρία στόχος δεν επιθυμεί μία τέτοια κίνηση.

Οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις γνώρισαν τεράστια άνθηση στις Η.Π.Α. και 

στην Ευρώπη κυρίως της δεκαετία του ’90 φθάνοντας σε αξία τα $6,5

τρισεκατομμύρια. Το 1998 και το 1999 πιο συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν στις 

Η..Π.Α. περίπου 22.000 τέτοιες κινήσεις, των οποίων η αξία ανήλθε σε $1,6 και $1,7
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τρις αντίστοιχα ('http://www.tfsd.com/news room /archive). Αλλά και στην Ευρώπη 

πραγματοποιήθηκαν παρόμοιες κινήσεις, με κυριότερη την εξαγορά του γερμανικού 

ομίλου Mannesmann από την βρετανική Vodafone, της οποίας η αξία ανήλθε σε $148 

δις. Στην Ελλάδα οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις ακολούθησαν παρόμοια τάση με 

πρωταγωνιστή τον τραπεζικό τομέα, τον οποίο θα αναλύσουμε διεξοδικά παρακάτω. 

Βασικοί «παίκτες» υπήρξαν τράπεζες, όπως η Πίστεως που συγχωνεύτηκε με την 

Ιονική, η Εθνική Τράπεζα που εξαγόρασε την Κτηματική, αλλά και η Πειραιώς που 

κινήθηκε και τελικά εξαγόρασε τη Xiosbank αλλά και την τράπεζα Μακεδονίας- 

Θράκης. Παρόμοιες κινήσεις σημειώθηκαν και σε άλλους τομείς της ελληνικής 

οικονομίας.

Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, τη σπουδαιότητα της τεχνικής αυτής αναδιάρθρωσης 

των επιχειρήσεων. Ποιοι όμως λόγοι οδηγούν τέτοιες εξελίξεις; Βασικός λόγος 

σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία αποτελεί η προσπάθεια των 

επιχειρήσεων να εκμεταλλευτεί τις οικονομίες κλίμακας, που προκύπτουν από το 

αυξημένο μέγεθος της επιχείρησης που προκύπτει μετά από την εξαγορά ή τη 

συγχώνευση δύο άλλων. Άμεση συνέπεια και επιπλέον λόγος είναι η αύξηση του 

μεριδίου αγοράς, αφού είναι λογικό να αναμένουμε ότι μία συγχωνευμένη εταιρία θα 

αποκτήσει αθροισμένο το μερίδιο των δύο. Επομένως θα αυξήσει τη δύναμή της και θα 

μπορέσει να ανταποκριθεί καλύτερα στον οξύτατο ανταγωνισμό. Επιπλέον 

δημιουργούνται νέες αγορές για διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών, ενώ 

μπορεί μέσω μίας συγχώνευσης να δημιουργηθεί η δυνατότητα προσφοράς και νέων 

προϊόντων.

Επομένως λόγος για τη συγχώνευση δύο εταιριών ή την προσπάθεια εξαγοράς 

αποτελεί και η ανάγκη για αύξηση της διαφοροποίησης. Αυτό γιατί είναι πιο δύσκολο 

για μία επιχείρηση να εισέλθει σε μία νέα αγορά, άγνωστη γι’ αυτή, απ’ το να 

χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και τη τεχνολογία μίας άλλης που ήδη δραστηριοποιείται 

σε αυτήν. Με τον ίδιο τρόπο μειώνεται και το κόστος, αλλά και ο χρόνος ανάπτυξης 

νέων προϊόντων. Επιπλέον πολλές φοράς μία επιχείρηση που διατίθεται να αγοράσει 

μία άλλη είναι σε θέση να βελτιώσει την αποδοτικότητα της επιχείρησης-στόχου, όποτε 

η τελευταία συμφωνεί προκειμένου να ωφεληθούν και οι δυο. Αυτό συμβαίνει για 

παράδειγμα όταν η μία διαθέτει ένα ευρύ και καλά οργανωμένο δίκτυο διανομής, οπότε 

αγοράζοντας μία επιχείρηση που υστερεί στον τομέα αυτό, αλλά παράγει ένα καλό 

προϊόν, μπορεί να το προωθήσει καλύτερα στην αγορά αποκομίζοντας οφέλη και για 

τις δύο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξαγορά της Duracell από την Gillette,
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η οποία χρησιμοποιώντας το ευρύτατο δίκτυο πώλησξς της κατάφερε να προωθήσεις 

τα προϊόντα της πρώτης σε 25 νέες αγορές.

Φυσικά και αυτή η τεχνική αναδιάρθρωσης δεν παρουσιάζει μόνο θετικά 

αποτελέσματα για μία επιχείρηση. Αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει 

σε αποτυχίες και δεν είναι λίγα τα παραδείγματα, όπου τέτοιες κινήσεις έχουν οδηγήσει 

είτε σε επανεκτίμηση της κατάστασης και άσχημα οικονομικά αποτελέσματα, είτε σε 

διάλυση της συμφωνίας. Πολλοί είναι οι λόγοι που μπορούν οδηγήσουν σε αυτές τις 

αποτυχίες. Βασικός εξ αυτών είναι η ανεπαρκής αξιολόγηση της κατάστασης από τη 

διοίκηση και η λάθος εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων. Αυτό συμβαίνει 

όταν δεν υπάρχει ο σωστός στρατηγικός προγραμματισμός και η τεχνική αυτή 

αναδιάρθρωσης εφαρμόζεται μόνο με κριτήριο τη μεγέθυνση της εταιρίας. Για 

παράδειγμα τη δεκαετία του ’70 η Phillip Morris μετά από μία επιτυχημένη εξαγορά 

της Miller Brewing, αποφάσισε την εξαγορά της Seven-Up, που εκείνη την εποχή 

βρισκόταν στην τρίτη θέση της αγοράς. Βασική κίνηση της εξαγοράστριας εταιρίας 

ήταν η μεταφορά προσωπικού marketing στην Seven-Up και ο επαναπροσδιορισμός 

της θέσης του προϊόντος στην αγορά. Η κίνηση αυτή όμως δεν μελετήθηκε σωστά και 

τα προσδοκώμενα οφέλη υπερεκτιμήθηκαν. Ο λόγος ήταν ο οξύτατος ανταγωνισμός 

στην αγορά με την επιβλητική παρουσίας της Coca-Cola, τον οποίο οι άνθρωποι της 

Phillip Morris δεν υπολόγισαν σωστά. Αποτέλεσμα ήταν να χάσει η Seven-Up μερίδιο 

αγοράς και να αναγκαστεί έπειτα η εξαγοράστρια εταιρία να την πουλήσει.

Σχετικά με τον ανθρώπινο παράγοντα, τώρα, η τρίτη αυτή τεχνική δεν έχει τόσο 

αρνητικά αποτελέσματα, όσο οι ιδιωτικοποιήσεις και η σμίκρυνση, όσο αφορά στον 

αριθμό των απασχολούμενων ανθρώπων. Δεν οδηγεί τόσο συχνά δηλαδή σε μαζικές 

απολύσεις. Ωστόσο ο χειρισμός του ανθρώπινου παράγοντα είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

και σε αυτή την περίπτωση. Αυτό γιατί στην περίπτωση της εξαγοράς ή της 

συγχώνευσης μίας εταιρίας από μία άλλη οι συνθήκες εργασίας αλλάζουν άρδην. 

Έχουμε την ένωση δύο διαφορετικών επιχειρησιακών κουλτουρών, 

χρηματοοικονομικών συστημάτων και συστημάτων ελέγχου. Έτσι πρέπει να γίνουν 

προσεκτικές κινήσεις, ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση στόχος να νιώσουν άνετα 

και εξοικειωμένα με το νέο εργασιακό περιβάλλον. Ευθύνη φυσικά γι’ αυτό έχουν τόσο 

τα στελέχη, των οποίων οι εκτιμήσεις παίζουν σπουδαίο ρόλο και κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων, όσο και οι ίδιοι εργαζόμενοι, οι οποίοι καλούνται va 

συνειδητοποιήσουν ότι το εργασιακό περιβάλλον άλλαξε, οπότε πρέπει να 

προσπαθήσουν να προσαρμοστούν σε αυτό.
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Ένα άλλο πιθανό πρόβλημα κατά τη διάρκεια μίας συγχώνευσης ή μίας εξαγοράς 

είναι το μεγάλο πιθανά μέγεθος της νέας επιχείρησης. Εάν αυτό δεν έχει υπολογιστεί 

σωστά και η επιχείρηση που προβαίνει στην εξαγορά δεν είναι έτοιμη να το 

αντιμετωπίσει, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένα κόστη λειτουργίας που οδηγούν σε 

άσχημα αποτελέσματα κερδοφορίας. Αυτά τα κόστη μπορεί να προκύπτουν από την 

αυξημένη γραφειοκρατία, την αύξηση του μεγέθους παραγωγής κ.τ.λ. Σημαντικός είναι 

ο χειρισμός των απαιτήσεων αυτών, καθώς δύναται να οδηγήσει σε μεγάλες αποτυχίες.

Αξιολογώντας την τρίτη αυτή τεχνική αναδιάρθρωσης μπορούμε να πούμε ότι 

διαφέρει από τις προηγούμενες δύο στο ότι δεν αποφέρει τόσο αρνητικά αποτελέσματα 

στο ποσοστό απασχόλησης εντός της επιχείρησης. Ωστόσο ο ανθρώπινος παράγοντας 

φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο με άλλο τρόπο. Αυτό γιατί πρέπει να 

γίνει σωστός προγραμματισμός για την απορρόφηση των εργαζομένων, αλλά και ορθές 

εκτιμήσεις σχετικά με τη νέα επιχείρηση που θα προκύψει. Η οργάνωση του τρόπου 

εργασίας, ο υπολογισμός του κόστους, οι διάφορες πολιτικές που θα ακολουθήσει η 

νέα, μεγαλύτερη επιχείρηση είναι μερικές από τις σημαντικές αποφάσεις, που οι 

άνθρωποι της διοίκησης έχουν να πάρουν. Ωστόσο και οι εργαζόμενοι έχουν το δικό 

τους ρόλο. Πέρα από τις προσπάθειες που πρέπει να καταβάλλουν, ώστε να 

προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες και τις συνθήκες εργασίας σε ατομικό επίπεδο, 

ενέργειες γίνονται συνήθως και σε συλλογικό. Τα διάφορα σωματεία και οι ενώσεις 

των εργαζομένων σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών πρέπει να 

ακολουθήσουν παρόμοια πορεία, προκειμένου να καταστεί ευκολότερη η συνεργασία 

μεταξύ τους, η επικοινωνία με τη νέα διοίκηση, αλλά να διευκολυνθεί και η ένωση των 

οργανωσιακών κουλτουρών, που τόσο απαραίτητη είναι για το μέλλον της νέας 

επιχείρησης. Τα σωματεία και οι ενώσεις στην Ευρώπη, πάντως, φαίνεται να υιοθετούν 

τέτοιες τακτικές, ακολουθώντας την τάση των σύγχρονων επιχειρήσεων για συμμαχίες 

και συγχωνεύσεις. Έτσι ειδικά την τελευταία εικοσαετία έχουμε τη δημιουργία 

λιγότερων, αλλά μεγαλύτερων, άρα και ισχυρότερων «μέγα-σωματείων» (super- 

unions), ως μία προσπάθεια απάντησης και διασφάλισης των εργαζομένων απέναντι 

στο συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον (Ebbinghaus, 2003, σελ.446-460). 

Για να καταλάβουμε πλήρως τη σημασία των ενώσεων αυτών αρκεί να αναλογιστούμε 

την αποτυχημένη προσπάθεια συγχώνευσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος με την 

Alpha Bank, που θα δημιουργούσε την 17η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ευρώπη. Οι 

προσπάθειες απέτυχαν τελικώς και δεν ήταν λίγοι αυτοί που έκαναν λόγο για θιγμένα 

συμφέροντα μεγάλης ομάδας ενδιαφερομένων, όπως ανώτατα στελέχη που δεν
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συμπεριλαμβάνονταν στο νέο οργανωτικό σχήμα, αλλά και συνδικαλιστές που 

επιθυμούσαν τη διατήρηση της υπάρχουσας κατάστασης (Λεωτσάκος Π.,2002 - 

Κεφαλάς Α., 2001). Ο ανθρώπινος παράγοντας εδώ δεν επέτρεψε την ένωση αυτή, 

συνειδητοποιώντας τη μεγάλη δύναμη που διαθέτει σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τελειώνοντας με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές αναδιάρθρωσης θα αναφέρουμε 

κάποιες λιγότερο διαδεδομένες, από άποψη συχνότητας εφαρμογής, που φαίνεται να 

αποκτούν αυξανόμενη σημασία όμως, και δεν επιφέρουν τόσο ριζικές αλλαγές στις 

δομές της επιχείρησης, όπως οι παραπάνω τρεις, ωστόσο μπορεί να αλλάξουν κυρίως 

τις διαδικασίες λειτουργίας. Θα ξεκινήσουμε με το outsourcing, την εξωτερίκευση 

δηλαδή κάποιων δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης σε εξωτερικούς συνεργάτες. 

Αποτελεί μία τεχνική που εφαρμόζεται ακόμη και από πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, όπως 

η Nike που δεν έχει εργοστάσια παραγωγής πλέον, αλλά παράγει σε εργοστάσια της 

Ανατολής, προκειμένου να αποκτήσουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως 

πλεονεκτήματα κόστους που προκύπτουν από ομαλή συνεργασία, διασπορά του 

κινδύνου και συγκέντρωση σε αποδοτικές λειτουργίες. Η εξωτερίκευση αυτή των 

δραστηριοτήτων ενώ ξεκίνησε αρχικά μόνο από επιχειρήσεις μεταποιητικού 

χαρακτήρα, τώρα πλέον έχει επεκταθεί και σε υπηρεσίες και αφορά κυρίως λειτουργίες, 

όπως το marketing, οι πωλήσεις και τα πληροφοριακά συστήματα. To outsourcing ως 

επιλογή σχετίζεται και επιζητά την εσωτερική ευελιξία, όπως αναλύσαμε παραπάνω. 

Στα ίδια πλαίσια κινείται και ένας σχετικά νέος θεσμός, αυτός της συνεργασίας των 

επιχειρήσεων με πρακτορεία ευρέσεως εργασίας. Έτσι σε περιόδους αυξημένης 

ζήτησης οι εταιρίες καταφεύγουν σε αυτά τα γραφεία προκειμένου να στρατολογήσουν 

εύκολα και άμεσα προσωπικό για την κάλυψη των εποχικών αυτών αναγκών. Σε 

πολλές περιπτώσεις η συνεργασία αυτή εντείνεται και μειώνεται έτσι το κόστος 

στρατολόγησης και επιλογής προσωπικού για το τμήμα Ανθρώπινων Πόρων μίας 

επιχείρησης.

Σχετικά με την εσωτερική ευελιξία μίας επιχείρησης τώρα, συνηθισμένες 

ενέργειες είναι ο διαφορετικός προγραμματισμός κάθε βάρδιας, ειδικά για εργοστάσια 

που λειτουργούν όλο το 24ωρο, οι υπερωρίες, που πάντως φαίνεται να αυξάνουν το 

κόστος εργασίας λόγω των υψηλότερων μισθών και οι λειτουργία των επιχειρήσεων 

εκτός του καθιερωμένου πενθημέρου. Παράδειγμα, πάλι, από τον τραπεζικό τομέα 

αποτελεί η λειτουργία κάποιων τραπεζών, στο εξωτερικό, σε μέρες πέρα του 

καθιερωμένου πενθημέρου, όπως το Σάββατο, προκειμένου να ικανοποιήσει τις 

αυξανόμενες ανάγκες των πελατών. Η τεχνολογία μπορεί σε αυτές τις περιπτώσεις να
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βοηθήσει ιδιαίτερα, αφού η τη λε-εργασία (tele-working) είναι μία ακόμη σύγχρονη 

πρακτική, που μπορεί να υποστηρίξει και να προάγει την εσωτερική ευελιξία μίας 

επιχείρησης, στην προσπάθεια της να αναδιαρθρώσει τις λειτουργίες της και να 

συμπιέσει το κόστος της.

Αναλύσαμε λοιπόν, διεξοδικά το περιεχόμενο του όρου αναδιάρθρωση για τις 

σύγχρονες επιχειρήσεις. Είδαμε αρχικά πώς δημιουργείται αυτή η ανάγκη μελετώντας 

τα αίτια των αλλαγών. Στους σημαντικότερους λόγους μπορούμε να συμπεριλάβουμε 

την απελευθέρωση των αγορών, που φυσικά εντείνει τον ανταγωνισμό των 

επιχειρήσεων, την ανάγκη για συμπίεση του κόστους, προκειμένου να μπορούν να 

αυξήσουν τα περιθώρια κερδών και να παραμείνουν ανταγωνιστικές, την αλματώδη 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, που αλλάζει τα δεδομένα για το εργασιακό περιβάλλον, την 

ύπαρξη πολλών σε αριθμό επιχειρήσεων, αλλά και την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 

εργασίας. Όλοι αυτοί οι λόγοι σε συνδυασμό και με πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις, 

π.χ. ευρωπαϊκή ενοποίηση, κατάρρευση υπαρκτού σοσιαλισμού, δημιουργούν ένα νέο 

πλαίσιο λειτουργίας για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Τα δεδομένα αλλάζουν και 

αυτές καλούνται να προσαρμοστούν έγκαιρα, προκειμένου να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές.

Η αναδιάρθρωση, λοιπόν, αφορά τη μεταβολή των βασικών δομών μίας 

επιχείρησης και των λειτουργιών της, προκειμένου να συμπιέσει τα κόστη της και να 

παραμείνει ανταγωνιστική, αυξάνοντας την αποδοτικότητά της και αντιμετωπίζοντας 

ουσιαστικά τις διακυμάνσεις της ζήτησης. Βασικό ζητούμενο είναι η ευελιξία, όσο 

αφορά την ίδια την επιχείρηση, αλλά και το χώρο εργασίας, τόσο η εσωτερική όσο και 

η εξωτερική. Είδαμε ότι κατευθύνσεις σε αυτό το επίπεδο είναι κινήσεις, όπως η 

σμίκρυνση, οι ιδιωτικοποιήσεις αλλά και οι εξαγορές και συγχωνεύσεις των 

επιχειρήσεων. Αναλύσαμε επιλογές, όπως η εξωτερίκευση των δραστηριοτήτων και η 

συνεργασία με πρακτορεία ευρέσεως εργασίας, ως προσπάθεια των επιχειρήσεων να 

ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. Είδαμε παραδείγματα από την παγκόσμια οικονομία, 

μην παραβλέποντας να εξετάσουμε και τις συνέπειες που έχουν αυτές οι ενέργειες 

κυρίως για το εργατικό δυναμικό, που συνήθως πλήττεται περισσότερο με μαζικές 

απολύσεις και γενικότερη αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας.

Στα επόμενα κομμάτια της εργασίας, θα επικεντρωθούμε στο τραπεζικό σύστημα 

και την αναδιάρθρωσή του. Θα εξετάσουμε, λοιπόν, αρχικά τις αλλαγές που επήλθαν 

στον ευρωπαϊκό χώρο όσο αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και θα δούμε πώς 

εφαρμόστηκε εκεί η αναδιάρθρωση. Θα μελετήσουμε κάποιες χώρες αναλυτικότερα, με
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έμφαση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και θα δούμε πώς εφαρμόστηκαν όλα τα 

παραπάνω θεωρητικά στοιχεία σε έναν άκρως ανταγωνιστικό κλάδο, αυτό των 

τραπεζών

2.2 Μεταβολές και αίτια αλλαγών των χρηματοπιστωτικών αγορών

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη, που εδώ θα μελετήσουμε, 

έχει ξεκινήσει σχετικά πρόσφατα. Πολλές ήταν οι αλλαγές που ευνόησαν την εξέλιξη 

αυτή με κυριότερη την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών, την αλματώδη ανάπτυξη 

της τεχνολογίας, καθώς και άλλους παράγοντες. Ωστόσο η ουσιαστική αναδιαμόρφωση 

του τραπεζικού τομέα ξεκίνησε αργότερα και όχι ταυτόχρονα με τις εξελίξεις αυτές. 

Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε κάποιες από τις αλλαγές αυτές, που ώθησαν την 

αναδιάρθρωση των τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη

Στις περισσότερες χώρες οι τραπεζικές εργασίες παρέμειναν αμετάλλακτες από το 

1940 μέχρι και το 1970. Τα προσφερόμενα προϊόντα, οι διαδικασίες του management, 

και οι τεχνικές πωλήσεων δεν παρουσίασαν καμία εξέλιξη. Από τα τέλη της δεκαετίας 

του ’60 υπήρξε μία προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσει η Ευρώπη στη δημιουργία 

μίας κοινής αγοράς, που δεν παρουσίασε ωστόσο θεαματικά αποτελέσματα, μέχρι 

πρόσφατα. Σημαντικός λόγος υπήρξε η καινοτομία (innovation), που όσο αφορά τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τον οικονομικό και χρηματοοικονομικό χώρο εν γένει, 

δεν φάνηκε να κάνει αισθητή την παρουσία της. Πέρα από αυτό όμως κυριότερο 

εμπόδιο ήταν οι εθνικοί περιορισμοί που υπήρχαν (regulations) σχετικά με τις 

επιχειρήσεις του κλάδου και την λειτουργία τους. Οι περιορισμοί αυτοί είχαν τις ρίζες 

τους στην οικονομική δυσπραγία και τις άσχημες συνθήκες που είχαν δημιουργηθεί 

από το διάστημα του μεσοπολέμου, με αποτέλεσμα πολλές κυβερνήσεις να θεσπίσουν 

μέτρα προστατευτικού χαρακτήρα για τις οικονομίες τους, προκειμένου να αποτρέψουν 

την επανάληψη μεγάλων τραπεζικών κρίσεων, όπως αυτή του 1929. Η σχετική 

αντίληψη ότι ο τραπεζικός τομέας είναι εκτεθειμένος σε κινδύνους που θέτουν σε 

ρίσκο ολόκληρο το οικονομικό σύστημα, ενέτεινε του περιορισμούς αυτούς, με 

αποτέλεσμα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να δημιουργήσουν και να διατηρούν τις εθνικές 

τους τράπεζες, με έντονα προστατευτικά μέτρα έναντι του ξένου ανταγωνισμού. Η 

ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχεία και οι έντονες προσπάθειες για διατήρηση των
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μακροοικονομικών μεγεθών κάθε χώρας στα επιθυμητά επίπεδα, λοιπόν, δημιούργησε 

ένα προστατευτικό τείχος για τις τραπεζικές εργασίες, προκειμένου η απειλή του 

παγκόσμιου ανταγωνισμού να μετριαστεί και οι εθνικές τράπεζες να λειτουργούν χωρίς 

να εκθέτονται σε κινδύνους.

Το περιβάλλον αυτό άρχισε να αλλάζει από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 όμως. 

Οι παραπάνω αντιλήψεις άρχισαν να εγκαταλείπονται σταδιακά, καθώς υπήρξε μία 

προσπάθεια ή καλύτερα ένα όραμα για μία κοινή ευρωπαϊκή αγορά και συνεργασία των 

ευρωπαϊκών κρατών σε θέματα οικονομικού και εμπορικού χαρακτήρα. Οι 

τεχνολογικές εξελίξεις που έλαβαν μέρος λίγο αργότερα ευνόησαν τις κινήσεις αυτές, 

αφού ο κυριότερος προσδιοριστικός παράγοντας εξέλιξης κάθε κλάδου, αυτός της 

καινοτομίας, άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία του και στον οικονομικό τομέα της 

Ευρώπης. Έτσι με την τάση για περιορισμό των εθνικών περιορισμών, την αλματώδη 

ανάπτυξη της πληροφορικής τεχνολογίας που επέτρεψε την ευκολότερη, ταχύτερη 

αλλά και με μικρότερο κόστος επεξεργασία των πληροφοριών, οι αγορές στις οποίες 

τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούσαν να προσφέρουν τα προϊόντα τους 

διευρύνθηκαν εμφανώς.

Τα παραπάνω ενισχύθηκαν στη δεκαετία του ’80 και οι αλλαγές υπήρξαν 

δραστικότερες, με την παρουσία νέων προϊόντων, νέων τεχνικών πώλησης και την 

ανάγκη για δραστηριοποίηση και σε νέες αγορές από την πλευρά των ευρωπαϊκών 

τραπεζών να εντείνεται. Οι βαθύτερες αιτίες των αλλαγών αυτών, κατά την άποψη 

πολλών μελετητών, έχουν να κάνουν με δύο παράγοντες. Ο πρώτος σχετίζεται με την 

αυξημένη διεθνοποίηση των μη-οικονομικών κλάδων. Δηλαδή όλοι οι τομείς 

παραγωγής και προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών άρχισαν να αναπτύσσονται με 

αλματώδη βήματα, οπότε είναι λογικό να ακολουθήσει την ίδια πορεία και ο 

χρηματοπιστωτικός κλάδος. Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την σταδιακή εγκατάλειψη 

περιορισμών και ρυθμίσεων που δεν εξυπηρετούσαν παρά μόνο ανάγκες του 

παρελθόντος (Steinherr, 1992, σελ.3). Στην ανάγκη ωστόσο για διεθνοποίηση των 

χρηματοπιστωτικών αγορών συντέλεσε και ένας άλλος παράγοντας που έχει να κάνει 

με την ίδια τη φύση των τραπεζικών εργασιών, που σχετίζεται με το χρήμα. Σε 

αντίθεση με άλλα προϊόντα, το χρήμα έχει την ιδιότητα της εικονικής μεταφοράς χωρίς 

κόστος. Έτσι προστατευτικά μέτρα τύπου δασμών και ποσοστώσεων που 

εφαρμόζονταν στο εμπόριο αγαθών από πολλές χώρες είναι δύσκολο να αποτελέσουν 

φραγμό για την μετακίνηση κεφαλαίων. Με τη σταδιακή, λοιπόν, εγκατάλειψη των
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περιορισμών των οικονομικών αγορών, ο ανταγωνισμός έκανε αισθητή την παρουσία 

του.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας αλλαγής ήταν και ο ρόλος των ιδιωτικών 

επενδύσεων. Κατά τη διάρκεια της μετάβασης των χρηματοοικονομικών αγορών από 

εθνικό σε παγκόσμιο επίπεδο, ανάλογη υπήρξε και η αντίδραση των ιδιωτών. Οι 

ιδιωτικές επενδύσεις στρέφονται σε αγορές, όπου παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα 

πιθανά οφέλη. Ο καθένας μπορεί να επενδύσει τα χρήματά του σε διάφορα 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα σε οποιαδήποτε αγορά επιθυμεί, προσπαθώντας να 

κερδίσει οφέλη από τις διαφορές των επιτοκίων, τους ρυθμούς ανάπτυξης σε κάθε 

χώρα κ.τ.λ. Η παραπάνω τάση ενισχύθηκε από τις διάφορες οικονομικές θεωρίες 

διαχείρισης χαρτοφυλακίων, όπου η διασπορά του κινδύνου μειώνει το ρίσκο για έναν 

επενδυτή. Σύμφωνα με αυτές τις θεωρίες είναι λογικό κάποιος που επιθυμεί να 

επενδύσει κεφάλαια να το κάνει επιλέγοντας διάφορες επενδύσεις και όχι μόνο μία. Η 

διεθνοποίηση των αγορών διευκόλυνε τέτοιες κινήσεις και οι ιδιώτες ανταποκρίθηκαν 

ένθερμα, τονώνοντας επιπλέον την ανάγκη των τραπεζών για δραστηριοποίηση και σε 

νέες αγορές.

Φυσικά η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, που σημειώσαμε και παραπάνω 

επηρέασε εκτός από τη λειτουργία και τα προϊόντα και τις αγορές των τραπεζών Έτσι 

από το 1980 και μετά όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ακολουθώντας τις διεθνείς 

εξελίξεις ανέπτυξαν αξιόπιστη τεχνική υποδομή, ενώ για πολλές από αυτές το 

προβάδισμα στις τεχνολογικές εξελίξεις κατέστη το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, 

ως όπλο για την αντιμετώπιση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Η τεχνολογία, όσο 

αφορά στις τραπεζικές εργασίες, σχετίζεται με λιγότερο όγκο χαρτιού, καλύτερα 

αποθηκευτικά μέσα για τις διάφορες πληροφορίες, ταχύτερη, ευκολότερη και 

φθηνότερη μετάδοσή τους, νέα κανάλια διανομής και φυσικά μικρότερο αριθμό 

εργαζομένων, αφού οι σύνθετες εργασίες απλοποιούνται αισθητά, ενώ και ο χρόνος 

εκτέλεσή τους μειώνεται δραστικά.

Μελετώντας τις τάσεις και τα αίτια των αλλαγών στο διεθνές χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, δε μπορούμε να παραλείψουμε και τη μείωση των εσόδων σε παγκόσμιο 

επίπεδο για τις τράπεζες από παραδοσιακά κερδοφόρες πηγές. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η μείωση των εσόδων από τόκους, που οφείλεται στην παγκόσμια 

τάση για περιορισμό των επιτοκίων, στα πλαίσια και του οξύτατου ανταγωνισμού. Η 

άμεση προσφυγή των ιδιωτών στις αγορές χρεογράφων επίσης, κατέληξε σε απώλεια 

δανειακών πελατών για τις τράπεζες (ΙΝΕ, 1996, σελ.56). Παράλληλα τραπεζικά
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προϊόντα και υπηρεσίες του παρελθόντος δίνουν τη θέση τους σε νέα, που ωστόσο σε 

γενικές γραμμές έχουν μικρότερα περιθώρια συνεισφοράς στα συνολικά έσοδα, όπως 

για παράδειγμα swaps, internet-banking, ασφάλειες κ.τ.λ.

Οι δημογραφικές εξελίξεις παίζουν επίσης έναν σημαντικό ρόλο στην τάση 

αναδιάρθρωσης των τραπεζικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών αγορών εν 

γένει. Αυτό γιατί παρατηρείται μία γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού που σημαίνει 

δύο πράγματα για τη λειτουργία των τραπεζών. Αφενός ενισχύεται ο ρόλος των 

συνταξιοδοτικών οργανισμών και των ασφαλιστικών εταιριών ζωής , με αποτέλεσμα 

κεφάλαια που τηρούνταν με τη μορφή καταθέσεων στις τράπεζες τώρα να κινηθούν 

προς τα «νέα» αυτά ιδρύματα. Αφετέρου δημιουργείται πρόβλημα κάλυψης των ίδιων 

των τραπεζικών υπαλλήλων, αφού λιγότεροι νέοι απασχολούνται και ολοένα και 

περισσότεροι βγαίνουν σε σύνταξη, με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυξημένη ανάγκη 

για εξεύρεση κεφαλαίων για την κάλυψη των τελευταίων. Το πρόβλημα αυτό βέβαια 

είναι κοινό για πολλές ευρωπαϊκές κοινωνίες και δεν το αντιμετωπίζει μόνο ο 

τραπεζικός κλάδος, ωστόσο η φόρμουλα για την επίλυσή του αναζητείται ακόμη. 

Κοινή πεποίθηση είναι ότι κινούμαστε προς ένταση της λειτουργίας ιδιωτικών 

συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών οργανισμών, γεγονός που ενισχύεται και από την 

παρατηρούμενη αύξηση των διαχειριζόμενων κεφαλαίων από τέτοια ιδρύματα, όπως 

φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1

Διαχειριζόμενα Κεφάλαια Ασφαλιστικών & Συνταξιοδοτικών Οργανισμών

( ως ποσοστό του ΑΕΠ)

ΧΩΡΑ 1980 1990

Γ αλλία 7% 13 %

Γ ερμανία 14% 22%

Ιταλία 3 % 12%

Ολλανδία 63 % 107%

Σουηδία 51 % 63 %

Μεγάλη Βρετανία 46% 97%
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Συνοψίζοντας την ανάλυση των αιτιών της ριζικής αναδιάρθρωσης της δομής του 

τραπεζικού συστήματος σε όλον τον ευρωπαϊκό χώρο, θα μπορούσαμε, λοιπόν, να 

πούμε ότι αυτή έχει τις ρίζες της αρχικά στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας, με την κατάρρευση περιοριστικών μέτρων που εμπόδιζαν την ελεύθερη 

κίνηση των κεφαλαίων και την προσπάθεια για τη δημιουργία μίας κοινής αγοράς. 

Έπειτα διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη, όπως η δημιουργία ελλειμμάτων στο 

ισοζύγιο πληρωμών πολλών κρατών, οι διαφορές στις αποδόσεις των επενδύσεων στα 

διάφορα ευρωπαϊκά κράτη και η κατάρρευση αντιλήψεων για τη δημοσιονομική 

πειθαρχία μέσω έντονου προστατευτισμού της οικονομίας ενέτειναν την εξάπλωση των 

εργασιών των τραπεζικών ιδρυμάτων και σε μη εγχώριες αγορές. Φυσικά η αλματώδης 

ανάπτυξη της τεχνολογίας, που παρατηρήθηκε κυρίως μετά το 1980 και άλλαξε άρδην 

τόσο τη φύση των εργασιών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όσο και τα προϊόντα 

που αυτές μπορούσαν να προσφέρουν. Αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία νέων προϊόντων 

και υπηρεσιών, η εξάπλωση σε νέες αγορές μέσω νέων δικτύων διανομής και η 

σταδιακή αντικατάσταση του ανθρώπινου παράγοντα, με δυσμενείς επιπτώσεις για την 

απασχόληση τις τράπεζες. Ακόμη ένας παράγοντας αλλαγής είναι οι δημογραφικές 

εξελίξεις και η σταδιακή γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται, αλλά και η μείωση των εσόδων των τραπεζών από εργασίες που 

παραδοσιακά απέφεραν κέρδη γι’ αυτές, οπότε αναζητούνται νέοι τρόποι αύξησης του 

περιθωρίου συνεισφοράς.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες αλλαγής του χρηματοπιστωτικού χώρου στην Ευρώπη, 

όπως είναι φυσικό δημιουργούν νέα δεδομένα. Άμεση επίπτωση της διεθνοποίησης της 

λειτουργίας των τραπεζών σε νέες αγορές και της απορύθμισης του θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας είναι φυσικά η ενίσχυση των συνθηκών ανταγωνισμού ανάμεσα στα 

ιδρύματα αυτά. Αυτό έχει ως συνέπεια την παρουσία εμπορικών τραπεζών με 

υποκαταστήματα και σε νέες αγορές, όπου λίγα χρόνια πριν δεν θα μπορούσε να γίνει. 

Επιπλέον έχουμε τη δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων, τα οποία και 

έκαναν την εμφάνισή τους στις απελευθερωμένες πλέον αγορές στα πλαίσια των νέων 

επενδυτικών πρακτικών που ακολουθήθηκαν. Μέσω και των προϊόντων αυτών έχουμε 

την είσοδο καθαρά πιστωτικών ιδρυμάτων σε εργασίες επενδυτικής τραπεζικής, ενώ 

παρατηρείται και η σταδιακή μεταμόρφωσή τους σε αυτό που ονομάζεται 

χρηματοπιστωτικό πολυκατάστημα

Μία άλλη συνέπεια των παραπάνω αλλαγών, που συνδέθηκε και άμεσα με τις 

προσπάθειες ενοποίησης των τραπεζικών αγορών και θα εξετάσουμε αναλυτικότερα
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παρακάτω, ήταν η συνεχόμενη προσπάθεια των τραπεζών για μείωση του βάρους 

εποπτείας που τους επιβάλλεται. Αυτό γιατί τα υποκαταστήματα που δημιουργούνται 

στις νέες αγορές υπάγονταν στη δικαιοδοσία του κράτους στο οποίο δημιουργούνταν. 

Έτσι υπήρξε μία τάση εκμετάλλευσης του λεγάμενου διαρθρωτικού αρμπιτράζ, δηλαδή 

η εγκατάσταση σε χώρες με ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς (ΙΝΕ, 1996,σελ.19).

Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα εκτός των άλλων και τη 

χρήση νέων οικονομικών όρων στη διεθνή βιβλιογραφία προκειμένου να αποτυπωθούν 

αυτές και να περιγράφει το νέο περιβάλλον λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων. Έτσι μιλάμε για απελευθέρωση και εννοούμε την κατάργηση των 

ρυθμιστικών κανόνων που ίσχυαν μέχρι τη δεκαετία του ’80 και όπως είπαμε 

παραπάνω είχαν δημιουργηθεί για να ικανοποιήσουν ανάγκες και να προλάβουν 

απειλές του παρελθόντος. Ένας άλλος νέος όρος είναι η αποκανονικοποίηση, που 

αναφέρεται στη κατάργηση των περιορισμών στη διάρθρωση των τραπεζικών 

ισολογισμών, ενώ η διεθνοποίηση αφορά στη δραστηριοποίηση των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε χρηματαγορές άλλων χωρών.

Έτσι προσφέρθηκαν οι δυνατότητες για γεωγραφική εξάπλωση των τραπεζών, ο 

ανταγωνισμός μεταξύ τους εντάθηκε σε μεγάλο βαθμό, με κύριο πεδίο «μάχης» αυτό 

του περιορισμού του κόστους και της διαφοροποίησης των προϊόντων και των 

υπηρεσιών. Η καινοτομία άρχισε να διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο για τη λειτουργία 

των τραπεζών, ενώ οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στην ανάγκη πρόσληψης εργαζομένων 

νέων ειδικοτήτων, όπως κοστολόγοι και άνθρωποι με γνώσεις marketing. Στη συνέχεια 

βέβαια αυτή η τάση μειώθηκε, με αποτέλεσμα η απασχόληση στις τράπεζες να 

παρουσιάσει μεγάλη πτώση, θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε διεξοδικότερα 

παρακάτω, αφού αποτελεί αντικείμενο πολλών συζητήσεων στις μέρες μας.

Φυσικά οι διαρθρωτικές αυτές μεταβολές δεν άφησαν ανεπηρέαστα τα τραπεζικά 

συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών. Πέρα από τις προκλήσεις που αναφέρθηκαν 

παραπάνω και την προσαρμογή των τραπεζικών ιδρυμάτων στα νέα δεδομένα, μία από 

αυτές τις εξελίξεις φαίνεται να έπαιξε τον σημαντικότερο ρόλο και η ολοκλήρωσή της 

ήταν απαραίτητη για τη συμπλήρωση του πάζλ του νέου οικονομικού περιβάλλοντος. Ο 

παράγοντας αυτός ήταν η ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Η εκπλήρωση 

του στόχου αυτού θα σήμαινε την ουσιαστική και ελεύθερη διακίνηση αγαθών, 

εργαζομένων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, που για το τραπεζικό σύστημα σημαίνει την 

ελεύθερη εγκατάσταση τραπεζών σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μέσω της ολοκλήρωσης αυτής οι ιδιώτες έχουν την δυνατότητα να διοχετεύσουν τα
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κεφάλαιά τους στην αγορά εκείνης της χώρας που προσφέρει τις καλύτερες αποδόσεις, 

οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε αγορά για την 

άντληση δανειακών κεφαλαίων, ενώ οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί μπορούν να 

προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και σε άλλα κράτη μέσω των 

υποκαταστημάτων τους. Έχει, λοιπόν, ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τις 

εξελίξεις που οδήγησαν στην ολοκλήρωση του στόχου της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς 

και τις ενέργειες που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτήν την κατεύθυνση.

2.3 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενιαία αγορά στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα

Στα πλαίσια του προγράμματος που η Ευρωπαϊκή Ένωση (τότε Ευρωπαϊκές 

Κοινότητες) είχε θεσπίσει για την εγκαθίδρυση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς η 

στρατηγική που ακολουθήθηκε είχε διττό στόχο: τη χρηματοοικονομική αλλά και τη 

νομισματική ενοποίηση της Κοινότητας. Ο πρώτος στόχος περιελάμβανε δύο σκέλη. 

Αφενός την κατάργηση των συναλλαγματικών και άλλων εμποδίων στις κινήσεις 

κεφαλαίων, θέμα που θίξαμε και παραπάνω, αφετέρου την ελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δηλαδή τραπεζικών, ασφαλιστικών και 

χρηματιστηριακών. Ο δεύτερος στόχος, η νομισματική ενοποίηση, περιελάμβανε την 

ολοκλήρωση του μηχανισμού λειτουργίας του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, 

που έχει σχεδόν εφαρμοσθεί με την καθιέρωση του ευρώ ως ενιαίου νομίσματος στην 

ζώνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ανάλυση της αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού 

τραπεζικού τομέα, που εδώ μας απασχολεί, ενδιαφέρον έχει να εστιάσουμε την 

προσοχή μας στον πρώτο στόχο, δηλαδή τη χρηματοοικονομική ενοποίηση, αφού 

σχετίζεται με τη δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής αγοράς, ως ο κυριότερος 

προσδιοριστικός παράγοντας της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η αρχή θα λέγαμε ότι έγινε με την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης την 25η 

Μαρτίου του 1957. Σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 59 

(http://www.hri.om/docs/Rome57/) κυριότεροι στόχοι της ευρωπαϊκής πολιτικής στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα είναι τόσο η εξασφάλιση του δικαιώματος εγκατάστασης των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε οποιαδήποτε χώρα της ένωσης, όσο και η ελεύθερη 

διάθεση των τραπεζικών και λοιπών προϊόντων σε όλη τη ζώνη. Μπορούμε να πούμε 

λοιπόν ότι τα θεμέλια υπήρχαν από πολύ παλιά, ωστόσο αντιλήψεις και μέτρα
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προστατευτικού χαρακτήρα σε εθνικό επίπεδο δεν επέτρεψαν την πλήρη εφαρμογή των 

άρθρων αυτών. Η συνέχεια έγινε το 1973 και το 1977 με την έκδοση δύο Οδηγιών του 

Συμβουλίου. Η πρώτη με αριθμό 73/183/ΕΟΚ έκανε λόγο για κατάργηση των 

περιορισμών στην ελευθερία εγκαταστάσεως και παροχής υπηρεσιών των τραπεζών και 

των λοιπών ιδρυμάτων. Ουσιαστικά δηλαδή συγκεκριμενοποιούσε τα παραπάνω άρθρα 

της Συνθήκης της Ρώμης και τα επικύρωνε με τη μορφή μίας Οδηγίας, που αποτελεί 

«εν δυνάμει παράγωγο κοινοτικό δίκαιο» (Τραγάκης Γ.,1992, σελ.68). Τέσσερα χρόνια 

αργότερα εκδόθηκε η Πρώτη Τραπεζική Οδηγία υπ’ αριθ. 77/780/ΕΟΚ, η οποία έκανε 

λόγο για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πιο συγκεκριμένα 

ρύθμιζε τις νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις που αφορούσαν την άσκηση 

δραστηριότητας από ένα τραπεζικό ίδρυμα.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της ενιαίας τραπεζικής αγοράς βασίστηκε στα θεμέλια των 

δύο παραπάνω Οδηγιών και συμπληρώθηκε με τη Λευκή Βίβλο και τη γνωστή Ενιαία 

Ευρωπαϊκή Πράξη το 1985 και 1986 αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μέρος του 

περιεχομένου της Λευκής Βίβλου ήταν αφιερωμένο στην ελευθερία κίνησης των 

κεφαλαίων, την ενοποίηση των εσωτερικών αγορών και τη θέσπιση ενός κοινού 

θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρώπης. 

Η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, που υπογράφηκε τον Φεβρουάριο του 1986 έθετε τα 

χρονικά όρια για την καθιέρωση της ενιαίας εσωτερικής τραπεζική αγοράς, αφού τα 

θεμέλια για τη δημιουργία του ρυθμιστικού πλαισίου είχαν μπει με τα προηγούμενα 

κείμενα της Ένωσης. Έτσι ορίστηκε το 1992 ως η χρονιά σταθμός και ταυτόχρονα το 

χρονικό όριο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Ωστόσο και παρότι εκ των υστέρων μπορούμε να πούμε ότι οι παραπάνω 

ενέργειες είχαν σχετική επιτυχία, ήταν κοινή πεποίθηση ότι τα κείμενα αυτά απλά 

έθεταν τα θεμέλια για τη δημιουργία της ενιαίας κοινής τραπεζικής και 

χρηματοοικονομικής αγοράς. Αντικατοπτρίζουν δηλαδή την τάση και την ανάγκη για 

την καθιέρωση μίας κοινής ζώνης συναλλαγών με κατάργηση των ρυθμιστικών 

διατάξεων που υπήρχαν, αλλά δεν παρέχουν ασφάλεια για τη λειτουργία των 

ιδρυμάτων και παρουσίαζαν κάποιες ασάφειες. Η συγκεκριμενοποίηση των στόχων και 

των αρχών της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τραπεζικό τομέα 

απεικονίστηκε με πληρότητα στην Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία (Second Banking 

Directive) το 1989 (Steinherr.A, 1992, σελ. 12). Πράγματι το κείμενο αυτό υπήρξε πιο 

συγκεκριμένο και στηρίχθηκε σε τέσσερις άξονες:
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1) Στην κατάργηση των εναπομεινάντων εμποδίων με σαφείς 

διατάξεις για το ελεύθερο της εγκατάστασης και προσφοράς 

υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα της ένωσης.

2) Στην εναρμόνιση των τρόπων παροχής αδειών για εγκατάσταση 

και λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

3) Στην ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα εποπτείας και από τα 

12, τότε, κράτη μέλη. Ο εποπτικός έλεγχος υπήρξε ένα από τα 

σημαντικότερα προβλήματα, που έπρεπε η Ένωση να επιλύσει, 

προκειμένου η ενιαία αγορά να έχει ουσιαστικό νόημα για τη 

λειτουργία των ιδρυμάτων.

4) Στην καθιέρωση μίας κοινής γραμμής του κοινοτικού τραπεζικού 

τομέα έναντι των τραπεζών των χωρών εκτός της Ένωσης, αφού 

αποτελούσε ένα σοβαρό διαπραγματευτικό ζήτημα.

Το πλήρες κείμενο της Δεύτερης Τραπεζική Οδηγίας είναι κοινά αποδεκτό ότι 

αποτελεί την κεντρικότερη προσπάθεια της Ένωσης για καθιέρωση και λειτουργία της 

ενιαίας αγοράς για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτό γιατί όχι μόνο δεν 

περιορίζεται στη θέσπιση των θεμελιωδών αρχών για τη δημιουργία της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς, αλλά επιπλέον κατοχυρώνει το μηχανισμό ελευθερώσεως, 

ενοποίησης και λειτουργίας της αγοράς αυτής με πολύ συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα, 

όπως για παράδειγμα η αρχή της τραπεζικής οικονομικής και τεχνικής για την ύπαρξη 

ενός κατωτάτου ορίου μετοχικού κεφαλαίου. Καθιερώνεται επίσης ένας ορισμός για το 

περιεχόμενο του πιστωτικού ιδρύματος, ενώ καθορίζονται και οι «αποδεκτές» 

δραστηριότητες που ένα τέτοιο ίδρυμα μπορεί να έχει. Επιπλέον θεσμοθετείται και ο 

εποπτικός έλεγχος από τη χώρα προέλευσης των τραπεζικών ιδρυμάτων, θέμα που 

περιείχε πολλές ασάφειες από τα προηγούμενα κείμενα.

Οι προσπάθειες της Ένωσης δε σταμάτησαν εδώ βέβαια, αφού είναι λογικό να 

ανακύπτουν συνεχώς νέα προβλήματα και ζητήματα δεδομένου ότι μιλάμε για μία 

κοινή αγορά αρχικά 12 κρατών, στην οποία εισέρχονται και νέα δημιουργώντας 

καινούργιες ανάγκες και απαιτήσεις. Έτσι εκδόθηκε και Τρίτη Τραπεζική Οδηγία το 

2000 με κύριο μέλημα τον ορισμό του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και των 

δραστηριοτήτων που μπορεί αυτό να αναλάβει στα πλαίσια της ενιαίας τραπεζικής 

αγοράς. Στις μέρες μας δε γίνεται λόγος και για μία νέα οδηγία, που σχετίζεται με την 

τεχνολογία και τους νέους τρόπους πληρωμής και μεταφοράς κεφαλαίων καθώς και τις
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νέες δραστηριότητες των ιδρυμάτων χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, που αυτή 

συνεπάγεται, με τον τίτλο “E-Money Directive” ( Bomemann A., 1999).

Οι παραπάνω στόχοι και κατευθύνσεις της Ένωσης για την εγκαθίδρυση της 

εσωτερικής αγοράς στηρίχθηκε κατά την άποψη πολλών αναλυτών σε τρία δόγματα: 

στην ελάχιστη εναρμόνιση των κανόνων τραπεζικής εποπτείας, στην αμοιβαία 

αναγνώριση των κανόνων αυτών και στην καθιέρωση της αρχής του ελέγχου από τη 

χώρα καταγωγής των πιστωτικών ιδρυμάτων. Στα πλαίσια του πρώτου δόγματος, 

αυτού της εναρμόνισης των κανόνων, διατυπώθηκαν οδηγίες σε διάφορα κείμενα της 

Ένωσης, όπως η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία, αλλά και σε κάποιες άλλες, όπως αυτή 

για υιοθέτηση κοινού ορισμού για τα ίδια κεφάλαια (own funds) των τραπεζών ή η 

πρόταση άλλης Οδηγίας για την καθιέρωση ενός κοινού συστήματος εγγυήσεων των 

καταθέσεων. Η αμοιβαία αναγνώριση (mutual recognition) των κανόνων αυτών υπήρξε 

ένα σοβαρό, νομικού χαρακτήρα θέμα της τραπεζικής αγοράς και αποτέλεσε βασική 

προϋπόθεση για τη σωστή συνεργασία των κρατών και την ουσιαστική λειτουργία της 

κοινής αγοράς. Όσο αφορά στο τρίτο δόγμα, τώρα, η καθιέρωση της αρχής του ελέγχου 

και της εποπτείας ρυθμίστηκε με την Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία και αποφασίστηκε ότι 

αυτό ήταν θέμα της χώρας προέλευσης του ιδρύματος. Οι χώρες υποδοχής των 

υποκαταστημάτων των διαφόρων ιδρυμάτων, που αποφασίζουν να διεθνοποιηθούν, 

διατηρούν ωστόσο το δικαίωμα για έλεγχο της ρευστότητας και της νομισματικής 

πολιτικής .

Έτσι το πλαίσιο για την ενιαία αγορά των τραπεζικών ιδρυμάτων έχει ήδη τεθεί. 

Οι διάφορες συμφωνίες και οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

δημιουργούν το νέο περιβάλλον λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 

παρέχοντας ελευθερία εγκατάστασης και προσφοράς υπηρεσιών σε οποιαδήποτε χώρα 

της ένωσης, ενώ έχουν ξεκαθαριστεί νομικά θέματα, όπως ο εποπτικός έλεγχος και οι 

κοινά αποδεκτές δραστηριότητες ενός τέτοιου ιδρύματος. Αποτέλεσμα όλων των 

παραπάνω αλλαγών , σε συνδυασμό και με τις άλλες εξελίξεις που περιγράψαμε στην 

αρχή του κεφαλαίου αυτού, όπως η αλματώδης ανάπτυξη της πληροφορικής 

τεχνολογίας, ο αυξημένος ανταγωνισμός και η ολοκλήρωση της εισαγωγής του ενιαίου 

νομίσματος, δημιούργησε φυσικά νέα δεδομένα για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο 

στο σύνολό του. Οι τράπεζες και τα λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ακολουθώντας 

τις εξελίξεις της ενιαίας χρηματοπιστωτικής αγοράς αναζητούν πλέον νέους τρόπους 

για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό. Έτσι προσφέρονται νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες, παρατηρείται έντονα το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και των εξαγορών
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προκειμένου οι νέες τράπεζες που δημιουργούνται να εκμεταλλευτούν τα 

πλεονεκτήματα των οικονομιών κλίμακας, εφαρμόζονται νέες πολιτικές marketing, οι 

βασικές τραπεζικές εργασίες μεταβάλλονται, ενώ αναζητούνται και νέοι τρόποι 

μείωσης των λειτουργικών εξόδων, όπως η μείωση του αριθμού των τραπεζικών 

υπαλλήλων. Με λίγα λόγια ο τραπεζικός κλάδος της Ευρώπης περνά τα τελευταία 

χρόνια με έντονο τρόπο τη φάση της αναδιάρθρωσης με κύριο χαρακτηριστικό την 

αναζήτηση τρόπων για μείωση των λειτουργικών εξόδων των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, προκειμένου να αντεπεξέλθουν καλύτερα στα νέα δεδομένα που η ενιαία 

τραπεζική αγορά έχει επιφέρει. Μπορούμε λοιπόν να εξετάσουμε στην επόμενη 

παράγραφο τους τρόπους αυτούς, μελετώντας την τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο πριν 

περάσουμε στο τρίτο μέρος της εργασίας, όπου και θα μελετήσουμε πιο συγκεκριμένα 

τα τραπεζικά συστήματα και τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης ορισμένων ευρωπαϊκών 

κρατών.

2.4 Τάσεις και αντιδράσεις των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων

Τα τραπεζικά συστήματα της Ευρώπης φυσικά δε μπόρεσαν να μείνουν αμέτοχα 

μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις. Αρχικά υπήρξε μεγάλη η τάση για διεθνοποίηση, αφού 

οι προϋποθέσεις είχαν τεθεί σωστά. Υπήρξε κοινός τόπος για πολλά τραπεζικά 

ιδρύματα η προσπάθεια για λειτουργία υποκαταστημάτων σε άλλες αγορές, καθώς και 

η δημιουργία θυγατρικών εταιριών που προσέφεραν διαφορετικά προϊόντα και 

υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η Citibank, που προσπάθησε να 

μετατρέψει την τράπεζα σε ένα παγκόσμιο καταναλωτικό προϊόν. Όπως είχε 

χαρακτηριστικά δηλώσει στο “Fortune” ο τότε πρόεδρός της John Reed το 1996 ο 

στόχος τους ήταν να αποτελέσει η τράπεζα στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες το 

αντίστοιχο της Coca-Cola στην αγορά αναψυκτικών. Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια που 

ακολούθησαν την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, στην δεκαετία του ‘90 , η τάση 

διεθνοποίησης ήταν ιδιαίτερα έντονη με μία αύξηση στον αριθμό των 

υποκαταστημάτων που λειτουργούν σε ξένες αγορές. Χαρακτηριστικός είναι ο 

παρακάτω πίνακας, όπου βλέπουμε τον αριθμό των υποκαταστημάτων ξένων χωρών, 

που λειτουργούσαν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1997 έως το 2002:

43



Πίνακας 2

Year

Country 1997 I99N 1999 2000 2001 2002

BE Belgium 2s 25 10 14 15 56

1)Κ Denmark 7 S 9 9 9 X

DE Germany 46 5.1 57 62 59 64

GR Greece 14 14 1,1 11 1,1 14

ES Spain .15 16 41 42 49 51

FR France 52 51 56 59 55 51

η: Ireland IS 20 26 2S 12 11

Π Italy 62 65 70 S2 94 91

Lit Luxembourg 61 61 60 55 54 4X

Μ. Netherlands 9 10 16 IS 19 19

ΑΧ Austria 6 9 12 15 15 15

FT Portugal IS 15 17 21 21 21

ΚΙ Finland 6 6 7 s IS 19

SK Sweden 14 17 16 19 19 IX
ΙΚ I'niled Kingdom 100 100 99 95 S7 85

Mil 12 Monetary Union .149 .167 405 4.14 466 460

EUI5 European Union 47(1 492 529 557 581 571

Source: F.CB.

Βλέπουμε ότι γενικά ο αριθμός των υποκαταστημάτων τα τελευταία πέντε έτη 

παρουσιάζει μία αυξητική πορεία και αντικατοπτρίζει την τάση διεθνοποίησης των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, δείχνοντας παράλληλα και την αυξανόμενη 

σημασία του τραπεζικού κλάδου. Ωστόσο και παρόλη την αύξηση αυτή είναι κοινά 

αποδεκτό ότι μετά το 2002 τα πιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης επικέντρωσαν τις 

διαδικασίες τους και πάλι στις εγχώριες αγορές. Σύμφωνα και με έκθεση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (European Central Bank, 2003, σελ.5) οι ευρωπαϊκές 

τράπεζες ακολούθησαν την τάση των επενδυτών για επικέντρωση στις εγχώριες 

αγορές, όπου το χρηματοοικονομικό περιβάλλον παρουσίαζε μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Διατήρησαν και σε πολλές περιπτώσεις ενίσχυσαν τις τραπεζικές λειτουργίες σε ξένες 

αγορές, ωστόσο το βασικό τους ενδιαφέρον επικεντρώθηκε εκ νέου στις εγχώριες.

Μία άλλη αντίδραση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην προσπάθεια 

αναδιάρθρωσής τους υπήρξε η τάση για εξαγορές και συγχωνεύσεις, που έλαβαν 

μεγάλη έκταση κατά την περασμένη δεκαετία. Σύμφωνα με στοιχεία της Security Data 

Company κατά τη δεκαετία 1985-95 οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις στον τραπεζικό 

κλάδο κατείχαν την πρώτη θέση σε αριθμό ανάμεσα σε όλου τους κλάδους της 

παγκόσμιας οικονομίας. Έχοντας αναλύσει στην πρώτη παράγραφο του κεφαλαίου
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αυτού τα κίνητρα για μία τέτοια κίνηση μπορούμε να δούμε πώς εφαρμόστηκε στην 

περίπτωσή μας.

Κυριότερο παράδειγμα για την ευρωπαϊκή αγορά αποτέλεσε η συγχώνευση των 

δύο μεγαλύτερων ολλανδικών ιδρυμάτων, της ABN (Algemene Bank Nederland) και 

της AMRO (Amsterdam-Roterdam Bank), που έγινε το 1990. Η νέα τράπεζα που 

δημιουργήθηκε συνέχισε την τακτική των εξαγορών, εξαγοράζοντας το 1992 τον 

βρετανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Hoare Govett,καθώς και τη σουηδική εταιρία 

χρεογράφων Alfred Berg Holding. Αποτέλεσμα των παραπάνω ενεργειών ήταν η 

δημιουργία ενός ισχυρότατου ομίλου στον χρηματοπιστωτικό χώρο, 

αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση. Μία άλλη 

συνέπεια, όμως, που δεν πρέπει να παραβλέπουμε όμως ήταν και η μείωση του 

προσωπικού στην εγχώρια αγορά κατά 6%, που συνήθως ακολουθεί τέτοιες κινήσεις.

Σύμφωνα και την άποψη διαφόρων αναλυτών οι εξαγορές και συγχωνεύσεις κατά 

την αρχή της δεκαετίας ’90 ήταν τριών ειδών: Αρχικά ήταν οι εξαγορές μικρών 

τραπεζών, που έλαβαν χώρα κυρίως στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία και το Ην. 

Βασίλειο. Έπειτα ήταν οι συγχωνεύσεις σε τράπεζες μικρότερων χωρών, όπως και η 

Ελλάδα κυρίως αμυντικού χαρακτήρα και τέλος παρατηρήθηκαν εξαγορές και 

συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων και άλλου είδος πιστωτικών ιδρυμάτων 

από ξένες κυρίως αγορές. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εξαγορά της Alfred Berg 

Holding από την συγχωνευμένη ολλανδική τράπεζα που περιγράψαμε παραπάνω.

Και ενώ κατά τα περασμένα χρόνια ο αριθμός εξαγορών και συγχωνεύσεων 

συνεχώς αυξανόταν, συμπεριλαμβανόμενος και της Ελλάδας, φαίνεται ότι διανύουμε 

μία περίοδο, όπου αναμένεται μία ύφεση του φαινομένου. Εξαίρεση αποτελεί ίσως η 

περίπτωση της Γερμανίας με τις συνεχιζόμενες κινήσεις της Deutsche Bank, που 

αποτελεί το σημαντικότερο από τους εναπομείναντες παίκτες στο χώρο των εξαγορών 

και των συγχωνεύσεων, με πρόσφατες ανακοινώσεις για νέο κύμα εξαγορών και ίσως 

και η Ελλάδα, όπου ο χρηματοπιστωτικός χώρος ενδείκνυται για τέτοιου είδους 

κινήσεις. Ωστόσο σε αυτό το παιχνίδι φαίνεται να συμμετέχουν ολοένα και λιγότερες 

τράπεζες, γεγονός που φαίνεται και από την έξαρση της τάσης σε απόλυτους αριθμούς 

κατά την τετραετία 1988-92, όπως δείχνει και πίνακας 3 σε σύγκριση με τον πίνακα 4 

που παραθέτουμε στη συνέχεια:
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Πίνακας 3

Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών στο εσωτερικό των χωρών της

Ευρωπαϊκής Ένωσης (1988-1992)

ΧΩΡΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΛΗΡΗΣ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

ΣΥΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

Βέλγιο 4 5 2 11

Δανία 2 48 7 57

Γαλλία 16 2 1 19

Γ ερμανία 12 70 11 93

Ιταλία 25 79 24 128

Αουξ. - 1 4 5

Ολλανδία 3 5 7 15

Ισπανία 2 - - 2

Πορτογ. 10 42 16 68

Ην.

Βασίλειο

9 14 1 24

ΣΥΝΟΛΟ 83 266 73 422

Πηγή: Vander Vennet R. (1996, σελ. 1531-1558)

Πίνακας 4

Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών στο εσωτερικό των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (1997-2003)

ΧΩΡΑ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

(Γτριμ.)

Βέλγιο 2 1 6 1 2 1 0

Γερμανία 3 0 4 3 1 1 1

Δανία 1 5 9 5 2 3 0

Ελλάδα 0 1 1 2 1 2 0

Ισπανία 2 4 10 9 3 4 1

Γαλλία 3 2 7 8 4 3 1
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Ιρλανδία 0 0 1 0 1 1 0

Ιταλία 0 4 12 5 2 4 0

Λουξ. 2 4 3 4 4 1 0

Ολλανδία 2 1 3 3 2 3 1

Αυστρία 0 1 0 0 3 0 0

Πορτ. 0 0 2 5 2 1 1

Φιλανδία 0 0 1 1 1 2 0

Σουηδία 1 0 5 2 1 3 1

Ην. Βασίλειο 2 0 3 2 2 2 0

Ένωση 15 9 12 35 26 17 32 6

Πηγή : SDC, Platinum Database

Σύμφωνα και με την Έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα αίτια της 

συρρίκνωσης του ρυθμού των εξαγορών και των συγχωνεύσεων βρίσκονται στο ολοένα 

και περισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο λειτουργούν πλέον τα 

τραπεζικά ιδρύματα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι συγχωνεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στον ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό χώρο και 

σε αντίθεση με την προηγούμενη δεκαετία, αφορούσαν κυρίως κινήσεις μεταξύ 

μικρομεσαίων τραπεζών στις εγχώριες αγορές. Εξάλλου μετά το μεγάλο κύμα 

συγχωνεύσεων και τη δημιουργία μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων, που 

κυριαρχούν στο παιχνίδι, είναι αρκετά δύσκολο να επαναληφθούν τέτοιες κινήσεις, 

καθώς τα περιθώρια στενεύουν.

Οι δραστηριότητες αυτές είχαν δύο κύρια αποτελέσματα για τη λειτουργία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων. Αφενός τη δημιουργία μεγάλων ομίλων χρηματοπιστωτικού 

χαρακτήρα, που αύξησαν τη συγκέντρωση στην αγορά, χωρίς όμως να εξαλειφθεί και ο 

έντονος ανταγωνισμός. Εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, δε φαίνεται λοιπόν οι τράπεζες 

να αποκόμισαν τα οφέλη από τις οικονομίες κλίμακας, όπως ανέμεναν, πράγμα που 

φαίνεται τόσο από την επιβράδυνση του ρυθμού εξαγορών σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, 

όσο και από τη σταδιακή επανεστίαση στις εγχώριες αγορές που παρατηρείται τα 

τελευταία δύο χρόνια (European Central Bank, 2003, σελ.16).

Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις είναι η μείωση του προσωπικού 

μετά από μία συγχώνευση ή εξαγορά, καθώς δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις
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τράπεζες. Στη Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, την τετραετία 1990-94, όπου το 

φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων γνώρισε μεγάλη έξαρση, οι εργαζόμενοι 

στα τραπεζικά ιδρύματα μειώθηκαν κατά 75.000. Ενδιαφέρον έχει να εξετάσουμε και 

τον παρακάτω πίνακα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου βλέπουμε τον 

αριθμό των εργαζομένων σε τράπεζες ανά χίλιους κατοίκους, από το 1997 έως το 2002:

Πίνακας 5

Year

Cixinlr) 1997 199* 1999 2tno 2001 2002

HE Bclulum 7.52 7.51 7.46 7.45 7.40 7 27

Ι>Κ Denmark 9.09 9.17 9.02 9.09 9.1 1 8 84

DK Germany 9.15 9.17 9.19 9.19 9.11 9.06

<;κ (ίrevee 5.26 5.11 5.1* 5.51 5.45 5.52

ES Spain 6.25 6.24 6.15 6.09 6.08 5.99

ΕΚ E ranee ft. 92 6.85 6*4 6.75 6.87 N/A

ΙΕ Ireland Ν·'Λ N.'A N.'A 9.38 9.23 N/A

II Italy 6.02 5.95 5.91 5.96 5.94 5 89

1 II Luxembourg 45 45 46.51 49.07 >2.59 54.18 52.24

Μ. Netherlands 7.14 7.58 7*6 8.12 S. 19 7.91

AT Austria 9.32 9 14 9.08 9.08 9 18 9.09

FT Portugal 6.40 6.12 6.01 5.68 5.39 5.29

ΕΙ Finland 5-22 4.92 4.79 4.86 5.16 4 96

SE Sweden 4 88 4.92 4.88 4.71 4,68 4.67

ΕΚ United Kingdom 7.71 7.71 8.06 8.02 7.97 N/A

Mill 2 Mnm-tary llninn N/A NVA N/A 7.37 7J6 N/A

EU15 Kuroptan Union Ν/Λ N/A X/A 7.41 7.42 N/A

Source; ECU.

Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε ότι εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων η τραπεζική 

απασχόληση μειώνεται συνεχώς, ως αποτέλεσμα κινήσεων όπως οι εξαγορές και οι 

συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζικών ιδρυμάτων, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι ο 

ευρωπαϊκός πληθυσμός αυξάνεται κατά τα χρόνια αυτά.

Η βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών και η αύξηση της χρήσης της 

τεχνολογίας έπαιξε, όπως είπαμε επανειλημμένα, και αυτή ένα σημαντικό ρόλο στην 

αναδιάρθρωση του ευρωπαϊκού και όχι μόνο τραπεζικού κλάδου. Όλα τα τραπεζικά 

ιδρύματα της Ευρώπης προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν πλήρως τις δυνατότητες που 

τους έδωσε η εξέλιξη της πληροφορικής τεχνολογίας για ταχύτερη, ποιοτικότερη και 

φθηνότερη μετάδοση των πληροφοριών. Το άνοιγμα των συνόρων και η κατάργηση 

των περιοριστικών ρυθμίσεων έδωσε ένα ακόμη έναυσμα για τη εκτεταμένη χρήση της 

τεχνολογίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε για πολλούς σκοπούς, όπως την ηλεκτρονική 

ανταλλαγή δεδομένων για πολλά είδη συναλλαγών, τόσο στην εγχώρια όσο και στις 

ξένες αγορές, καθώς και την αυτόματη εκτέλεση επαναλαμβανόμενων λειτουργιών,
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που προφανώς επιδρά θετικά στην παραγωγικότητα (Κανελλόπουλος, Τσατήρης, 

Μητράκος, 1998, σελ. 55). Επιπλέον η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε για την προσφορά 

νέων υπηρεσιών στους πελάτες, όπως πλαστικό χρήμα, χρήση των μηχανισμών 

αυτόματων ταμείων (ΑΤΜ) και internet-banking, ενώ φυσικά ευνόησε τη δημιουργία 

καινοτόμων ιδεών στο εσωτερικό της τράπεζας. Κύριο μέλημα κάθε ευρωπαϊκού 

τραπεζικού ιδρύματος ήταν αφενός η δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, όσο 

και η προσφορά διαφοροποιημένων προϊόντων στις νέες αγορές δραστηριοποίησης.

Οι τεχνολογικές αυτές τομές επέτρεψαν στις τραπεζικές λειτουργίες έναν 

καλύτερο συντονισμό με κύριο αποτέλεσμα την κατάργηση θέσεων εργασίας, αφού 

αρκετοί εργαζόμενοι και κυρίως αυτοί χωρίς κάποια ειδικότητα αποδείχτηκαν περιττοί. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των τραπεζικών ενώσεων στην Ευρώπη πιστεύει ότι οι νέες 

τεχνολογίες έχουν επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση στις τράπεζες, με εξαίρεση τη 

Νορβηγία και τη Σουηδία. Τα ποσά που δαπανήθηκαν από τα ευρωπαϊκά τραπεζικά 

ιδρύματα για χρήση της πληροφορικής τεχνολογίας είναι πραγματικά υπέρογκα, αφού 

για το 2002 άγγιξαν τα 31 δις. δολάρια με ελαφρά αυξητικούς ρυθμούς τον επόμενο 

χρόνο (The Banker, 2003, σελ. 86-89), ενώ σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ένα 

ποσοστό 66% από το παραπάνω ποσό ξοδεύεται για την αγορά μηχανημάτων και 

περιφερειακών (hardware).

Το θέμα που ανακύπτει είναι το κατά πόσο η εφαρμοζόμενη τεχνολογία 

δημιουργεί όντως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα ή 

αν συνεισφέρει στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων, λόγω των εκτεταμένων αγορών 

και την ανάγκη επιμόρφωσης του προσωπικού. Η απάντηση δεν είναι απόλυτη, καθώς 

φαίνεται από διάφορες μελέτες (Allen, 1994) ότι αυτό εξαρτάται από τη χρήση σε κάθε 

κατάστημα, αφού το μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους ενός τραπεζικού 

υποκαταστήματος φαίνεται να σχετίζεται με την επεξεργασία των στοιχείων σε 

διάφορες συναλλαγές. Μόνο που η τεχνολογία φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσματα 

σε τέτοιες εργασίες, οπότε αναμένουμε ευεργετικά αποτελέσματα στον περιορισμό του 

κόστους. Σύμφωνα με έρευνα της OTOE (ΙΝΕ, 1996, σελ. 88) πάντως το ποσοστό των 

δαπανών για τεχνολογία επί των ετήσιων λειτουργικών δαπανών δεν ξεπερνά το 20%, 

ενώ το κόστος εργασίας κυμαίνεται από 40-80%. Επομένως είναι λογικό το επιχείρημα 

των διοικήσεων της τράπεζας για μείωση του λειτουργικού κόστους, ειδικότερα μισθών 

και ασφαλιστικών εισφορών, μέσω των τεχνολογικών μέσων. Εντούτοις το θέμα αυτό 

σίγουρα αποτελεί ζήτημα κοινωνικού διαλόγου, αφού σχετίζεται με την προστασία της
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απασχόλησης, τα ασφαλιστικά συστήματα και με την ενίσχυση της παραγωγικότητας 

σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Το θέμα της αντιμετώπισης και του περιορισμού του κόστους ήταν ακόμη ένα 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Την τελευταία τετραετία ειδικότερα και σύμφωνα με την περσινή έκθεση 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπήρξε εντονότερη η τάση για μείωση του 

αριθμού των τραπεζικών ιδρυμάτων (Πίνακας 6), αλλά και του προσωπικού. Η τάση 

της μείωσης της απασχόλησης, μάλιστα φαίνεται να είναι μονόδρομος πλέον για τα 

τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να επιστρέφουν σε ποσοστά κερδοφορίας του 

παρελθόντος. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, κατά τη φάση αυτή της αναδιάρθρωσης μία 

μείωση του αριθμού των τραπεζικών υπαλλήλων κατά 3% σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

με πρωταγωνιστές ακόμη και γνωστές, μεγάλες τράπεζες, όπως η Abbey National, η 

οποία ανακοίνωσε μία μεγάλη μείωση προσωπικού το 2002 μετά από μία πτώση της 

κερδοφορίας της κατά 34%, καθώς και κλείσιμο πολλών υποκαταστημάτων. Παρακάτω 

βλέπουμε τον αριθμό των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την 

ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας :

Πίνακας 6

Country

Year

1997 1998 1999 2000 2001 2002

BE Belgium 114 120 119 119 113 111

Ι)Κ Denmurk 100 212 210 210 203 178

DE Germany 3.577 3.238 2.992 2.742 2.526 2.363

GR Greece 53 59 57 57 61 61

ES Spain 411 402 387 368 367 359

FR France 1.273 1,226 1.159 1.099 1,050 1.011

ΙΕ Ireland 70 78 81 81 88 85

IT Italy 935 934 890 86! 843 822

LU Luxembourg 215 212 211 202 189 177

Μ. Netherlands 100 634 616 586 561 539

AT Austria 995 898 875 848 836 823

ΡΤ Portujal 235 227 224 218 212 202

II Finland 375 348 346 341 369 369

SE Sweden 124 148 148 146 149 216

1 κ Lulled Kingdom 480 521 496 491 452 440

MU12 Monetary Union 8,373 8,379 7,955 7,521 7,214 6.922

ΕΙΙΙ5 European Union 9,077 9,260 8,809 8,368 8,018 7,756

Source: ΙΑ ΊΙ
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Σε παρόμοια πλαίσια κινούνται και διάφορες άλλες τεχνικές, που έχουν 

εφαρμόσει τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως η εξωτερίκευση των 

διαδικασιών (outsourcing), οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι εργαζόμενοι μερικής 

απασχόλησης και η καθιέρωση νέων ωραρίων. Κοινό ζητούμενο σε όλη τη ζώνη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τράπεζες είναι η απόκτηση ευελιξίας, καθώς ο 

ανταγωνισμός έχει γίνει εντονότερος και η ανάγκη αντιμετώπισης του κόστους 

μονόδρομος. Σύμφωνα με εκτιμήσεις η εξωτερίκευση των διαδικασιών θα συνεχίσει να 

αυξάνεται για τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα με έναν ετήσιο ρυθμό 18% (The 

Banker, Αύγουστος 2003, σελ. 88), δημιουργώντας μία αγορά που θα ξεπερνά τα 240 

εκ. δολάρια σε τζίρο, γεγονός που αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες τάσεις. Σχετικά με τις 

ώρες εργασίες παρατηρείται μία διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, καθώς το ωράριο απασχόλησης ποικίλλει ανάλογα με το υπό εξέταση κράτος. 

Στην Ελλάδα για παράδειγμα ο τραπεζικός υπάλληλος απασχολείται 38 ώρες σε 

εβδομαδιαία βάση, ενώ ένας συνάδελφός του στην Ουγγαρία 44 ώρες Αποτελεί 

γεγονός, λοιπόν, ότι δεν υπάρχει ενιαία ρύθμιση σε αυτό το θέμα, αλλά εξαρτάται από 

το θεσμικό πλαίσιο εργασίας σε κάθε κράτος

Εξετάζοντας συνολικά την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού 

τραπεζικού κλάδου είδαμε τα αίτια των αλλαγών και πώς αντέδρασαν εν γένει τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Βασικότερα χαρακτηριστικά υπήρξαν οι 

μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις μεταξύ τους, η επέκτασή τους τόσο σε νέες 

αγορές, όσο και σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας 

και το νέο περιβάλλον εργασίας αποτέλεσε επίσης μία σημαντική πτυχή της 

αναδιάρθρωσης. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και ένα ακόμη έντονο 

χαρακτηριστικό. Αυτό είναι η μερική επιστροφή των τραπεζών στις εγχώριες αγορές 

και η σταδιακή μείωση του ανθρώπινου δυναμικού. Πριν περάσουμε στην ανάλυση 

συγκεκριμένων τραπεζικών συστημάτων στην Ευρώπη θεωρούμε σκόπιμο να σταθούμε 

λίγο στο χαρακτηριστικό αυτό, την διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντα, τις 

αντιδράσεις του και τις συνέπειες που έχουν οι εφαρμοζόμενες τεχνικές της 

αναδιάρθρωσης του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου.

Είναι αλήθεια ότι τα μεγαλύτερα έξοδα για μία τράπεζα αποτελούν αυτά που 

πηγαίνουν για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων. Αυτό γιατί οι 

τραπεζικές δραστηριότητες είναι εντάσεως εργασίας και όχι κεφαλαίου. Επομένως 

μπορούμε να πούμε ότι είναι αναμενόμενη η τάση συρρίκνωσης του τραπεζικού
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εργατικού δυναμικού, λόγω κυρίως δύο λόγων. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη 

δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής αγοράς που επέτρεψε την είσοδο σε νέες αγορές και 

τη διαφοροποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών. Το πρώτο στοιχείο φυσικά αύξησε τον 

ανταγωνισμό, ενώ το δεύτερο σε πολλές περιπτώσεις σμίκρυνε τα περιθώρια κέρδους, 

αφού οι νέες υπηρεσίες έχουν χαμηλότερο περιθώριο συνεισφοράς από τις 

παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Έτσι αναζητούνται τρόποι μείωσης του κόστους 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο ανταγωνισμός αυτός, αλλά να αυξηθούν και τα 

ποσοστά κερδοφορίας, οπότε είναι λογικό να κινούνται τα ευρωπαϊκά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μείωση του προσωπικού, προκειμένου να μειώσουν τα 

λειτουργικά τους έξοδα. Αποδεχόμενοι την άποψη ότι μισθοί και ασφαλιστικές 

εισφορές αποτελούν το 40%-80% του συνόλου των λειτουργικών εξόδων, το 

παραπάνω συμπέρασμα ενισχύεται.

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας από τις 

τράπεζες. Με αυτό τον τρόπο επαναλαμβανόμενες αλλά και σύνθετες εργασίες 

απλοποιούνται και εκτελούνται αυτόματα, με συνέπεια πολλοί ανειδίκευτοι κυρίως 

εργαζόμενοι να είναι περιττοί. Και ενώ στην αρχή η τεχνολογία δημιούργησε νέες 

θέσεις απασχόλησης, δεδομένου ότι απαιτούνταν νέες ειδικότητες και δεξιότητες για τη 

χρήση εφαρμογών που σχετίζονταν με την τεχνολογία, η απλοποίηση αυτών κάνει τη 

χρήση τους ιδιαίτερα εύκολη ακόμη και για κάποιους που δεν είχαν ειδικευμένες 

γνώσεις. Πέρα από αυτό όμως η ευρεία χρήση εφαρμογών ,όπως τα ATM’s, σύμφωνα 

και με μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί συνεισφέρουν στη μείωση της 

απασχόλησης αφού υποκαθιστούν τον ανθρώπινο παράγοντα. Στη Μεγάλη Βρετανία 

για παράδειγμα, με βάση ποσοτικές προσεγγίσεις της B.I.F.U. ο ρυθμός 

αντικατάστασης τραπεζικών υπαλλήλων από τα ΑΤΜ κυμαίνεται από έναν ταμία ανά 

ΑΤΜ, έως εφτά ταμίες ανά δύο ATMs. Επιπλέον και σύμφωνα με έρευνες το κόστος 

κάθε συναλλαγής μέσω ΑΤΜ προσεγγίζει το 12-23% του κόστους μίας συναλλαγής 

που εκτελείται παραδοσιακά στο γκισέ μίας τράπεζας από έναν ταμία (ΙΝΕ, 1996, 

σελ.87). Αναλογιζόμενοι ότι ο αριθμός των αυτόματων μηχανημάτων συναλλαγών 

συνεχώς αυξάνει, ταυτόχρονα με τον ρυθμό χρήσης, σύμφωνα με διάφορα 

δημοσιευμένα στοιχεία, καταλαβαίνουμε ότι η απειλή για τους εργαζόμενους είναι 

μεγάλη.

Η τάση για μείωση των εργαζομένων, λοιπόν, στα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα 

είναι υπαρκτή και δείχνει συνεχώς να αυξάνεται. Ενδεικτικό είναι ότι από την 

περασμένη δεκαετία σε σχετική πανευρωπαϊκή μελέτη (Andersen, 1993) φαίνεται ότι
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ήταν κοινή πεποίθηση για τα στελέχη σε διάφορες ευρωπαϊκές τράπεζες ότι το 

προσωπικό θα συνέχιζε να μειώνεται. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τα σχετικά 

αποτελέσματα, το ποσοστό δηλαδή των ερωτηθέντων στελεχών που προέβλεπαν 

μείωση του προσωπικού στις ευρωπαϊκές τράπεζες:

Πίνακας 7

Χώρες

□ Πορτογαλία

■ Ιρλανδία

□ Φιλανδία

□ Γ αλλία

■ Ην. Βασίλειο

□ Δανία

■ Λουξεμβούργο

□ Ολλανδία

■ Αυστρία

Πηγή: Andersen, 1993

Βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο ότι τα δεδομένα για την τραπεζική εργασία 

αλλάζουν άρδην μέσω της αναδιάρθρωσης που πραγματοποιείται τα τελευταία είκοσι 

κυρίως χρόνια. Για πολλές ευρωπαϊκές χώρες το μοντέλο εργασίας στις τράπεζες, που 

ισοδυναμούσε με τελείωμα της καριέρας στο τραπεζικό ίδρυμα όπου άρχισε (lifetime 

employment model), αποτελεί ήδη παρελθόν, όπως για παράδειγμα στη Δανία (Mayer- 

Andersen- Muller, 2001,σελ. 77). Η αφοσίωση των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, 

όπου εργάζονται μειώνεται συνεχώς, ενώ ταυτόχρονα νέες απαιτήσεις έχουν από 

αυτούς οι διοικήσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η εκπαίδευση φαίνεται να αποκτά 

καινούργιο νόημα, καθώς αλλάζει μορφή, οι στόχοι της αλλάζουν, με έμφαση στα
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αποτελέσματα. Η πελατοκεντρική φιλοσοφία φαίνεται να διαπνέει όλα τα ευρωπαϊκά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με άμεσες συνέπειες για τους εργαζόμενους.

Επιπλέον αλλάζει σταδιακά και ο τρόπος προσλήψεων, αλλά και εξέλιξης εντός 

των τραπεζών, καθώς αυτά συνδέονται πλέον όλο και λιγότερο με τα χρόνια 

προϋπηρεσίας και έμφαση δίνεται στη σύνδεσή τους με τα αποτελέσματα. Τι ίδιο 

συμβαίνει και με τα συστήματα αμοιβών, καθώς η σύγχρονη τάση είναι η σύνδεση του 

μισθού με την παραγωγικότητα. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι οι αμοιβές των 

τραπεζικών υπαλλήλων είναι ένα σοβαρό ζήτημα καθώς παρατηρείται μία μεγάλη 

απόκλιση στους μισθούς στην Ευρώπη. Αυτό βέβαια από τη μία είναι λογικό, 

αναλογιζόμενοι το κόστος ζωής σε κάθε χώρα, αλλά από την άλλη η λειτουργία στη 

ενιαία αγορά, ίσως θα έπρεπε να περιλαμβάνει και μία σύγκλιση μισθών και ωραρίων 

απασχόλησης. Ενδεικτικά μπορούμε να δούμε μία σύγκριση του ακαθάριστου μισθού 

και του ωραρίου απασχόλησης των τραπεζικών υπαλλήλων παρακάτω:

Πίνακας 8

ΧΩΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΥΠΑ,L1Η H)l 1

Ετήσιος Μισθός Ώρες Εργασίας

Ελλάδα 15.632 38

Ολλανδία 33.393 37

Αυστρία 29.219 38

Γερμανία 34.539 37

Βέλγιο 34.457 38

Ιρλανδία 25.536 38

Δανία 36.830 37

Πορτογαλία 12.276 40

Αγγλία 49.189 39

Ισπανία 28.973 40

Λουξεμβούργο 45.506 40

Γαλλία 64.495 35

Ιταλία 27.582 39

Σουηδία 25.536 39

Η.Π.Α. (Σικάγο) 54.016 40

Ιαπωνία (Τόκιο) 75.707 53

Ελβετία (Ζυρίχη) 67.687 42

Πηγή: Τράπεζα Πειραιώς, 2004, σελ. 3
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Η θέση των εργαζομένων στα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα, συμπερασματικά, 

ολοένα και δυσχεραίνει. Η απάντησή τους σε όλες αυτές τις εξελίξεις έρχονται σε 

ατομικό αλλά και συλλογικό επίπεδο. Αφενός, λοιπόν, οι εργαζόμενοι στον 

χρηματοπιστωτικό χώρο, αλλά και αυτοί που επιθυμούν να εργαστούν εκεί προσπαθούν 

συνεχώς να επιμορφώνονται, μέσω σεμιναρίων ή άλλων μεθόδων. Απαιτούνται 

επιπλέον γνώσεις, όπως ξένες γλώσσες, γνώσεις υπολογιστών, αρχές διοίκησης 

επιχειρήσεων και ειδικότερα τεχνικές πωλήσεων και marketing. Επιπλέον η 

προσπάθεια κατά τη διάρκεια της εργασίας μάλλον εντείνεται δεδομένου ότι η απειλή 

για χάσιμο της θέσης είναι μεγάλη, αλλά επιπλέον η σύγχρονη τάση αμοιβών στην 

Ευρώπη είναι η σύνδεσή τους με την παραγωγικότητα.

Σε συλλογικό επίπεδο αυτό που παρατηρείται είναι η έντονη δραστηριοποίηση 

των σωματείων των εργαζομένων. Παρατηρείται ένα κύμα συγχωνεύσεων των 

εργατικών συνδικάτων εν γένει (Ebbinghaus, 2003 σελ. 447-460 ) ως απάντηση στο 

μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στις αρχές της δεκαετίας του ’90. 

Στόχος είναι η αύξηση της δύναμης των σωματείων και η μαζικότερη απαίτηση και 

διασφάλιση και των τραπεζικών υπαλλήλων έναντι των κινήσεων της διοίκησης. Η 

εγκατάλειψη του παλιού μοντέλου εργασίας και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, που 

συντελείται με διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε χώρα, σίγουρα δεν ευνοεί τις κινήσεις 

αυτές, ωστόσο δεν ήταν λίγες οι φορές, όπου οι εργαζόμενοι κατάφεραν να περάσουν 

τα αιτήματά τους στην προσπάθειά τους να διασφαλιστούν έναντι των κινήσεων 

μαζικών απολύσεων.

Όπως και να έχει πάντως βλέπουμε ότι το φαινόμενο της αναδιάρθρωσης είχε 

σοβαρά και πολυσύνθετα αποτελέσματα, τόσο για τη λειτουργία των τραπεζικών 

επιχειρήσεων , αλλά και για κοινωνικά θέματα όπως οι μαζικές απολύσεις και η 

προστασία των εργαζομένων. Σίγουρα βρισκόμαστε τη δεδομένη χρονική στιγμή σε 

ένα οριακό σημείο, αφού ο ευρωπαϊκός χρηματοπιστωτικός κλάδος δεν έχει 

ολοκληρώσει τη φάση της αναδιάρθρωσής του και αναμένουμε κάποια αποτελέσματα, 

που ίσως μερικά χρόνια πριν ήταν δύσκολο να προβλεφτούν, όπως η διαφαινόμενη 

τάση των τελευταίων δύο ετών για επανεστίαση στις εγχώριες αγορές, σύμφωνα και με 

εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της 

πάντως, όπως αναλύθηκαν παραπάνω, δίνουν τη σχετική εικόνα για το πώς 

μεταβλήθηκαν οι δομές των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη και τις συνέπειες που 

οι κινήσεις αυτές είχαν τόσο σε οικονομικούς όσο και σε κοινωνικούς όρους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: Μελέτες Περιπτώσεων - Χωρών

Στο παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να μελετήσουμε τα τραπεζικά συστήματα 

ορισμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός είναι να δείξουμε τα βασικά 

χαρακτηριστικά της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου κάθε χώρας, καθώς και τις 

συνέπειες των κινήσεων αυτών. Ενδιαφέρον έχει να παρακολουθήσουμε τις 

ιδιαιτερότητες κάθε χώρας σε σχέση με άλλες και τι ρόλο έπαιξε αυτό στη διαμόρφωση 

των νέων δομών.

Ακόμη ένα βασικό στοιχείο που θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε σε αυτό το 

κεφάλαιο είναι η εξέλιξη της απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα κάθε χώρας, 

δεδομένου ότι αυτή αποτελεί το εντονότερο χαρακτηριστικό της αναδιάρθρωσης στις 

τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα θα δούμε και την εξέλιξη του ανταγωνισμού στα διάφορα 

συστήματα και το κατά πόσο οι εφαρμοζόμενες τεχνικές συντέλεσαν στην 

εξυπηρέτηση των στόχων που σε θεωρητικό επίπεδο έχουν τεθεί από τις διοικήσεις των 

τραπεζών σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.

Κύριος στόχος της ανάλυσης αυτής είναι η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων 

και εκτιμήσεων σχετικά με την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, 

δεδομένου ότι αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη και τα παραδείγματα των ευρωπαϊκών 

χωρών μπορούν να αποτελόσουν αντικείμενο benchmarking και υιοθέτησης των 

καλύτερων πρακτικών από τις ελληνικές τράπεζες. Έτσι θα είμαστε σε θέση να 

κάνουμε κάποιες εκτιμήσεις για την κατάσταση στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, να 

κατασκευάσουμε κάποια πιθανά σενάρια για το μέλλον του και να προτείνουμε τι θα 

ήταν καλύτερο να γίνει με βάση τη σημερινή κατάσταση.

Το κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, χωρίζεται σε 7 υποενότητες, όσες και οι χώρες που θα 

μελετήσουμε: Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα. 

Πριν περάσουμε στην ανάλυσή μας πρέπει να αναφέρουμε ότι το θεσμικό πλαίσιο 

λειτουργίας της χρηματοπιστωτικής αγοράς σε κάθε κράτος, πριν την καθιέρωση της 

ενιαίας τραπεζικής αγοράς, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των νέων δομών, 

όπως θα φανεί και από την ανάλυση. Σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που 

θα παραθέσουμε για όλες τις μελέτες περιπτώσεων, αυτά είναι παρμένα από την 

αξιόπιστη στατιστική βάση της Bankscope (www.bankscope.com) για τα τελευταία 5 

χρόνια. Πιο συγκεκριμένα και όσο αφορά τα ποσοστά κερδοφορίας που θα
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χρησιμοποιήσουμε πρέπει να πούμε ότι επιλέχτηκε το περιθώριο συνεισφοράς 

επιτοκίων (net interest margin), το οποίο αναφέρεται στη διαφορά μεταξύ των 

επιτοκίων που πληρώνουν οι τράπεζες για τις καταθέσεις που λαμβάνουν και του 

επιτοκίου που χρεώνουν για το δανεισμό κεφαλαίων. Ο λόγος που επιλέχτηκε αυτό 

είναι ότι είναι μία παραδοσιακή πηγή εσόδων για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές μελέτες, ενώ η διαθεσιμότητα αυτού του λόγου 

επιτρέπει τις συγκρίσεις. Σχετικά με το κόστος, το ποσοστό που επιλέχτηκε ως μέτρο 

σύγκρισης είναι ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα συνολικά έσοδα 

(operational costs / total income), για τους ίδιους λόγους. Ακόμη η κατάταξη των 

τραπεζικών ιδρυμάτων έχει γίνει με βάση το ύψος των συνολικών περιουσιακών 

στοιχείων κάθε τράπεζας. Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η αναφορά στην Ελλάδα 

και στην αναμόρφωση του τραπεζικού της συστήματος θα είναι μεγαλύτερη σε έκταση, 

αφού θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις στον ελληνικό τραπεζικό χώρο.

3.1 Γερμανία

Το γερμανικό τραπεζικό σύστημα είναι προϊόν της ένωσης Δυτικής και 

Ανατολικής Γερμανίας, μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και την 

πτώση του τείχους του Βερολίνου. Η γερμανική κυβέρνηση μετά την ενοποίηση 

προχώρησε σε εκκαθάριση και πώληση τέως κρατικών ανατολικογερμανικών τραπεζών 

σε μεγάλες δυτικές, αποφεύγοντας έτσι σε αρχικό επίπεδο πιθανά λειτουργικά 

προβλήματα , λόγω της ενοποίησης (Sheng, 1996). Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε 

ένα ενωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα, από τα πιο ισχυρά της Ευρώπης στην αρχή 

της λειτουργίας του, αποτελούμενο από διαφόρων ειδών τραπεζικά ιδρύματα, που 

ωστόσο τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, 

ακολουθώντας τις τάσεις αναδιάρθρωσης στην ενωμένη Ευρώπη.

Το γερμανικό τραπεζικό σύστημα είναι ένα «μεικτό» σύστημα, αφού τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκεί για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν ελεύθερα να 

δραστηριοποιούνται σε όλων των ειδών τις τραπεζικές ενέργειες, με αποτέλεσμα ο 

αριθμός των τραπεζικών καταστημάτων που ασχολούνται με «ειδικές» δραστηριότητες 

να είναι σχετικά περιορισμένος. Θα ακολουθήσουμε τη χρησιμοποίηση του όρου 

“universal bank”, αναφερόμενοι στην ύπαρξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 

ασχολούνται με διάφορες τραπεζικές εργασίες -σχεδόν όλες - κάτω από την «ομπρέλα»
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μίας εταιρίας, όπως για παράδειγμα η Citibank, η HSBC και άλλες. Στην Γερμανία 

λοιπόν το 2000 από τα 3.000 περίπου χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούσαν, 

τα 2.713 ανήκαν σε αυτήν την κατηγορία και μόλις 218 ήταν τράπεζες που 

ασχολούνται με συγκεκριμένες (special banks) δραστηριότητες. Έτσι ο γερμανικός 

τραπεζικός τομέας είναι οργανωμένος σε τέσσερις ομάδες : τις λαϊκές (commercial) 

τράπεζες, στην οποίες ανήκουν και οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, τις 

συνεταιριστικές (co-operatives), τις τράπεζες καταθέσεων (saving banks) και τα λοιπά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (special institutions). Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τη 

διάρθρωση του γερμανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος στο τέλος του 2000:

Πίνακας 9

Universal banks (2713) Special Institutions (218)

Commercial Banks Credit Co-operatives Savings Banks Special Banks Other MFIs
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Πηγή : Deutsche Bundesbank

Οι τριάντα μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό 

50% του συνόλου των κεφαλαίων, ενώ οι τέσσερις μεγαλύτερες κατέχουν ένα μερίδιο 

16% επί του συνολικών κεφαλαίων των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, οπότε 

μπορούμε να πούμε ότι ο κλάδος εν γένει δεν παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση, όπως 

σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες 

φαίνεται να ρυθμίζουν και τους κανόνες στο γερμανικό τραπεζικό σύστημα και 

πρωταγωνίστησαν στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης όλου του κλάδου, που 

συντελέστηκε μετά την ενοποίηση της Γερμανίας και στα χρόνια που ακολούθησαν. 

Αυτές είναι οι: Dresdner Bank, Deutsche Bank, Commerzbank και η Bayerische Hypo-
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und Vareinsbank (HVB), που προστέθηκε σε αυτό το γκρουπ το 1999 μετά από μία 

συγχώνευση των μεγαλύτερων βαυαρικών τραπεζών (Hackethal, 2003, σελ. 8).

Η Deutsche Bank εξαγόρασε το 1989 τον αγγλικό όμιλο επενδύσεων Morgan 

Grenfell και το Αμερικάνικο Ίδρυμα Τραπεζικής Πίστης (U.S. Institution Bank Trust), 

αντλώντας νέα κεφάλαια και κατοχυρώνοντας την πρώτη θέση στην γερμανική αγορά. 

Η ίδια πολιτική ακολουθήθηκε από την τράπεζα αυτή μέχρι σήμερα, που 

πρωταγωνίστησε στο μεγάλο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ευρώπη από τη 

δεκαετία του ’90 και μετά, παραμένοντας μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 

τράπεζες μέχρι σήμερα. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια και αυτή φαίνεται να 

αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχει όλος ο κλάδος και θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Παρόμοιες κινήσεις συγχωνεύσεων έκαναν και οι άλλες τρεις τράπεζες με 

πρωταγωνιστή την Dresdner Bank, που εξαγόρασε το 1995 την Kleinwort Benson στην 

προσπάθειά της να αυξήσει τις επενδυτικές της δραστηριότητες στο χώρο. Στον 

παρακάτω πίνακα βλέπουμε αναλυτικά την κατάταξη των τραπεζών με βάση τα ύψος 

των κεφαλαίων τους κατά το 2002, καθώς και τη μεταβολή αυτών σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος:

Πίνακας 10

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (εκ. ευρώ) Μεταβολή

(%)

Αριθμός

Εργαζομένων2001 2002

1.Deutsche 

Bank

918.222 758.355 - 17% 77.441

2.HVB 728.170 691.157 -5% 65.926

3.Commerzbank 501.312 422.134 - 16% 36.566

4.Dresdner

Bank

506.683 413.445 - 18% 47.016

5,Bayerische

Landesbank

Girozentrale

325.826 341.297 + 4,75 9.605

Πηγή : Deutsc ιε Bank

61



Στο μεγάλο κύμα της αναδιάρθρωσης από το 1990 μετά η Γερμανία, μέσω και 

των κινήσεων της ομάδας των τεσσάρων, που είδαμε παραπάνω πρωταγωνίστησε, 

αφού από το 1988 έως το 1992 μόνο πραγματοποιήθηκαν 93 κινήσεις εξαγορών και 

συγχωνεύσεων! Ο αριθμός αυτός σταδιακά μετριάστηκε αντικατοπτρίζοντας τη νέα 

φάση στην οποία έμπαινε το γερμανικό σύστημα, με αποτέλεσμα να κυμαίνεται από 

ένα έως τέσσερα για τα χρόνια 1998-2002, όπως δείξαμε και στον πίνακα 4 παραπάνω.

Η νέα αυτή φάση δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή. Αφενός η τραπεζική ενοποίηση της 

Ευρώπης έφερε και τις γερμανικές τράπεζες σε μία ευθεία αντιπαράθεση και σύγκριση 

με τις αμερικανικές τράπεζες. Συγκρίσεις γίνονται για την απόδοση των κεφαλαίων με 

βάση δείκτες, όπως ο ROE και τα γερμανικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν να 

αντεπεξέλθουν τώρα στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, που φυσικά δημιούργησε πιέσεις 

στην εσωτερική αγορά. Αφετέρου οι κινήσεις ιδρυμάτων να απομακρυνθούν από τις 

παραδοσιακές «λιανικές» τραπεζικές εργασίες, λόγω των χαμηλών περιθωρίων κέρδους 

και να επικεντρωθούν στην επενδυτική τραπεζική που προέβλεπε τη διεθνοποίησή 

τους, κατέστησε την γερμανική αγορά λιγότερο ελκυστική. Επιπλέον φαίνεται ότι το 

γερμανικό τραπεζικό σύστημα δεν έχει ολοκληρώσει τους μηχανισμούς 

αναδιάρθρωσής του, σε αντίθεση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν ακόμη κρατικές τράπεζες και η ενοποίηση των λειτουργιών να υπάρχει μόνο 

ανάμεσα στις ομάδες του γερμανικού συστήματος και όχι στο σύνολό του (Biswas & 

Lochel, 2001,σελ. 23-25).Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πτώση των κερδών των 

γερμανικών τραπεζών τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά το 2000, ενώ παραδοσιακά 

κερδοφόρες τράπεζες όπως η Deutsche Bank παρουσιάζουν μεγάλη μείωση της 

κερδοφορίας τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι η παραπάνω τράπεζα παρουσίασε μια 

μείωση των κερδών της κατά 600.000 περίπου ευρώ το 2001.

Έτσι το γερμανικό τραπεζικό σύστημα μπορούμε να πούμε ότι αντέδρασε λίγο 

καθυστερημένα στις διεθνείς εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό χώρο. Σύμφωνα με 

στοιχεία του ΟΟΣΑ η τραπεζική απασχόληση αυξήθηκε κατά 174.000 άτομα στην 

περίοδο 1984-94 μετά από ένα άλμα ίσο με 86.000 το 1990 μετά την ενοποίηση με την 

Ανατολική Γερμανία (Κανελλόπουλος, Τσατήρης, Μητράκος, 1996, σελ 30). Αυτό 

δημιούργησε ένα πλεονάζον εργατικό δυναμικό, ιδιαίτερα μετά από τις πολλές 

εξαγορές και συγχωνεύσεις, μειώνοντας σταδιακά την κερδοφορία των γερμανικών 

τραπεζών και δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα. Η αναμενόμενη για παράδειγμα 

ένωση των δύο μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, της Deutsche Bank και 

της Dresdner Bank αναμενόταν να περικόψει 16.000 επιπλέον θέσεις εργασίας.
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Ενδιαφέρον έχει να δούμε κατά πόσο η παρατηρούμενη μείωση της τραπεζικής 

απασχόλησης στη Γερμανία έχει επιφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην 

κερδοφορία. Αρχικά στον επόμενο πίνακα έχουμε την εξέλιξη του αριθμού των 

τραπεζικών ιδρυμάτων και των υποκαταστημάτων :

Πίνακας 11
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Πηγή : Deutsche Bundesbank

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώνεται 

συνεχώς από το 1970 και μετά, κυρίως ως αποτέλεσμα της ενοποίησης του γερμανικού 

κράτους, αλλά και των μεγάλων εξαγορών και συγχωνεύσεων που έλαβαν εκεί μέρος. 

Ωστόσο και ενώ θα ήταν λογικό κατά την ίδια περίοδο να αναμένουμε και μία ανάλογη 

μείωση της απασχόλησης, όπως είπαμε και παραπάνω, αυτή συνέχισε να αυξάνεται 

εξίσου , όπως φαίνεται και στον επόμενο πίνακα:

Πίνακας 12

1990 1995 2002

Αριθμός

Υπαλλήλων

697.500 702.300 732.800

Υπάλληλοι

ανά

κατάστημα

148 182 286

Πηγή: Ιστοσελίδα της Ένωσης Γερμανικών Τραπεζών: www.bdb.de

63

http://www.bdb.de


Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται και στην ιστοσελίδα της παραπάνω Ένωσης, 

ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων συνέχισε να αυξάνεται παρόλη τη μείωση των 

τραπεζικών ιδρυμάτων και παρατηρείται μία μείωση, που δεν φαίνεται στον παραπάνω 

πίνακα, από το 2001 και μετά που αποτελεί την πρώτη μείωση εργατικού δυναμικού 

στις τράπεζες εδώ και πολλές δεκαετίες.

Παρόμοια εξέλιξη έχει τα ποσοστό κερδοφορίας των τραπεζών, που συνεχίζει να 

συρρικνώνεται παρόλη τη μείωση του εργατικού δυναμικού μετά το 2001 και τις 

προσπάθειες των γερμανικών τραπεζών για μείωση των λειτουργικών εξόδων. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ένωσης Γερμανικών Τραπεζών το ποσοστό του κόστους 

που πηγαίνει για κάλυψη μισθών και ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το 55% των 

λειτουργικών εξόδων των τραπεζών στη Γερμανία, ποσοστό που στις αρχές της 

προηγούμενης δεκαετίας ήταν υψηλότερο κατά 10 περίπου ποσοστιαίες μονάδες. Πιο 

αναλυτικά μπορούμε να δούμε τον παρακάτω πίνακα που δείχνει τις εξελίξεις αυτές:

Πίνακας 13

Ποσοστά 

επί των 

ισοζυγίων 

πληρωμών 

(%)

1998 1999 2000 2001 2002

Κόστος

Εργασίας

0,65 0,63 0,63 0,61 0,58

Κέρδη προ 

Φόρων

0,61 0,35 0,29 0,20 0,15

Πηγή : Διαδίκτυο στη διεύθυνση www.germanbanks.org

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο γερμανικός τραπεζικός 

κλάδος, ενώ ξεκίνησε πολύ δυναμικά στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, 

αντιμετωπίζει πλέον κάποια σοβαρά προβλήματα. Αυτό οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, όπως η συγκέντρωση πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού στις τράπεζες 

μετά την ενοποίηση με την Ανατολική Γερμανία, στον αυξημένο ανταγωνισμό και τη
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δημιουργία της ενιαίας τραπεζικής αγοράς, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 

του γερμανικού συστήματος που ίσχυε και έχει θέσει κάποια εμπόδια, όπως η 

λειτουργία κρατικών τραπεζών, που δεν έχουν αποκλειστικό στόχο τη μεγιστοποίηση 

του κέρδους. Αποτέλεσμα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης δεν μπορεί να εξαχθεί 

ακόμη, δεδομένου ότι φαίνεται να μην έχουν ολοκληρωθεί. Πάντως μπορούμε να 

πούμε ότι το κύμα μαζικών απολύσεων και η μείωση της τραπεζικής απασχόλησης τα 

τελευταία τρία χρόνια, παρόλο που έχουν καταφέρει να συγκρατήσούν το κόστος 

εργασίας δεν έχουν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για τα ποσοστά κερδοφορίας 

των γερμανικών τραπεζών, που συνεχώς μειώνονται. Εάν αυτό συνεχιστεί, μάλλον 

πρέπει να αναζητηθούν νέοι τρόποι βελτίωσης της απόδοσης των γερμανικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης δεν 

φαίνεται να βοήθησαν πάρα πολύ μέχρι τώρα σε σχέση με αυτό το σκοπό και η 

συνεχόμενη μείωση της κερδοφορίας δεν δικαιολογεί το κίνημα των μαζικών 

απολύσεων εκεί.

3.2 Γαλλία

Το γαλλικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών, που εδώ θα μελετήσουμε, λόγω του έντονου εποπτικού ελέγχου 

από διάφορα εθνικά όργανα. Ενώ, λοιπόν, βλέπουμε ότι μετά την ευρωπαϊκή ενοποίηση 

πολλά όργανα, που ασκούσαν έλεγχο και περιοριστικά μέτρα στην Ευρώπη σταδιακά 

αποδυναμώθηκαν, στη Γαλλία ο έλεγχος του τραπεζικού συστήματος αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό.

Πιο συγκεκριμένα η εποπτεία των γαλλικών τραπεζών ασκείται από δύο πλευρές. 

Αρχικά ο έλεγχος της λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων απασχολεί δύο όργανα : 

την Επιτροπή για Τραπεζικό και Οικονομικό Έλεγχο (La Comite de la legrementation 

bancaire et fmanciere), που θέτει τις διοικητικές αρχές λειτουργίας των τραπεζών και 

την Επιτροπή για ίδρυση χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών ιδρυμάτων (La Comite 

des etablissements de credit et des enterprises d’ investissement), που ελέγχει και 

εγκρίνει την ίδρυση τέτοιων ιδρυμάτων στη Γαλλία. Φυσικά λόγω της ενοποίησης της 

τραπεζικής αγοράς και των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα υποκαταστήματα 

ξένων τραπεζών που ιδρύονται στη Γαλλία δεν χρειάζονται την άδεια της παραπάνω 

επιτροπής. Το δεύτερο όργανο που ασκεί το νομικό έλεγχο των τραπεζών στη Γαλλία
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είναι η Επιτροπή Τραπεζικής (Commission Bancaire), που εξασφαλίζει την ομαλή 

λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τους νόμους και τις 

διατάξεις της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε έτσι ότι η εποπτεία της 

λειτουργίας των τραπεζών στη Γαλλία ασκείται σε ένα εθνικό επίπεδο, πιο ισχυρό σε 

σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης δεν άφησαν και εδώ ανεπηρέαστο το τραπεζικό 

σύστημα, ωστόσο και παρά τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν 

κυρίως στην περίοδο 1990-1994, υπάρχουν μέχρι σήμερα διαφόρων μεγεθών τράπεζες 

που λειτουργούν στη Γαλλία. Πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι σε αυτή τη χώρα δεν 

παρατηρήθηκε το μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία ή 

στην Ιταλία, αλλά για πα το 1999, όταν το φαινόμενο αυτό βρισκόταν σε ύφεση σε όλη 

σχεδόν την Ευρώπη, στη Γαλλία πραγματοποιήθηκαν δέκα τέτοιες κινήσεις. Έτσι 

σήμερα υπάρχουν “universal” τράπεζες, όπως η Banque Nationale de Paris, η Credit 

Lyonnais και η Societe Generale, αλλά και διάφορα άλλα πιστωτικά ιδρύματα με πολύ 

συγκεκριμένο χαρακτήρα, που αναλαμβάνουν συγκεκριμένες τραπεζικές εργασίες. Οι 

πέντε πρώτες τράπεζες με βάση τα ίδια κεφάλαια για το προηγούμενο έτος είναι οι 

εξής:

Πίνακας 14

Τράπεζα Ύψος Κεφαλαίων 

(2003, USD χιλ.)

Αριθμός

Εργαζομένων

(2003)

1. Credit Agricole 

S.A.

992,655,974 64,191

2. BNP Paribas 988,881,031 89,071

3. Societe Generale 681,216,216 -

4. Credit Agricole 

C.A.

609,055,159

5. Groupe Caisse 

d'Epargne

480,771,660

Πηγή: Bankscope
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Παρά την ποικιλία των τραπεζικών ιδρυμάτων, του καθεστώτος ιδιοκτησίας τους 

και των υπηρεσιών που προσφέρουν, το γαλλικό τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει 

υψηλή συγκέντρωση, αφού τα παραπάνω πέντε ιδρύματα, μαζί με κάποια δημόσια 

ταμιευτήρια, κατέχουν ένα μερίδιο αγοράς ίσο με 60% περίπου, ενώ παρατηρήθηκε και 

μία μείωση στον αριθμό των τραπεζών, ο οποίος από 2.001 το 1984, έφτασε τα 1.273 

το 1997 (Plihon D., 1998). Κατά την περίοδο αυτή συντελέστηκαν πολλές αλλαγές στο 

γαλλικό τραπεζικό σύστημα, ως αποτέλεσμα της αναδιάρθρωσης του κλάδου σε όλη 

την Ευρώπη.

Αποτέλεσμα των διαδικασιών αυτών ήταν τρία κύματα ιδιωτικοποιήσεων στη 

Γαλλία, το 1986, το 1992-93 και το 1997-98. Και οι τρεις αυτές φάσεις της 

αναδιάρθρωσης οδήγησαν τα % περίπου των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, που 

ανήκαν στο Δημόσιο σε ιδιωτικά χέρια, ρίχνοντας το ποσοστό κατοχής πιστωτικών 

ιδρυμάτων από κρατικούς φορείς στο 25% επί του συνόλου. Οι ιδιωτικοποιήσεις, 

λοιπόν, ήταν το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό της αναδιάρθρωσης εκεί. Το δεύτερο 

ήταν ένα κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων στα τέλη κυρίως της δεκαετίας του ’90, 

που έφτασαν τις 28 σε αριθμό, σε μια προσπάθεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

για διαφοροποίηση των υπηρεσιών τους και αύξηση του μεριδίου αγοράς, κινήσεις που 

πάντως ήταν μετριασμένες σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Σήμερα ο τραπεζικός κλάδος, μαζί με τις άλλες υπηρεσίες της γαλλικής 

οικονομίας αποτελεί το δυναμικότερο τομέα της, με δραστηριότητες που φτάνουν το 

70% της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Μέσα από αυτόν τον κλάδο, η 

γαλλική κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, με βασική 

κίνηση την καθιέρωση των 35 ωρών εργασίας στα τραπεζικά ιδρύματα, όπως και σε 

άλλες επιχειρήσεις το 1998 (Bureau of European and Eurasian Affaires, 2004, σελ.6). 

Ωστόσο το μέτρο αυτό δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα όσο αφορά τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών.

Σήμερα το τραπεζικό σύστημα της Γαλλίας βρίσκεται σε μία στάση αναμονής. Τα 

αποτελέσματα των διαδικασιών αναδιάρθρωσης δε μπορούν να εκτιμηθούν ακόμη 

πλήρως, ωστόσο φαίνεται ότι παρόλη τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα σε αυτόν τον 

κλάδο, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές δεν είχαν τόσο αρνητικά αποτελέσματα, όπως σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η απασχόληση στις τράπεζες έχει μειωθεί, παράλληλα με τη 

μείωση των τραπεζικών ιδρυμάτων, αφού την περίοδο 1984-1995 χάθηκαν 36.000 

θέσεις εργασίας κυρίως στις εμπορικές τράπεζες (Κανελλόπουλος, Τσατήρης, 

Μητράκος, 1998, σελ. 29). Ο βασικότερος λόγος ήταν η προσπάθεια ελέγχου του
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λειτουργικού κόστους των τραπεζικών ιδρυμάτων, στα πλαίσια που επιτρέπει η 

υφιστάμενη νομοθεσία για απολύσεις, ενώ στα θετικά συμπεριλαμβάνεται και η 

επέκταση των γαλλικών τραπεζών στη διεθνή αγορά, που συνέβαλλε στην αύξηση της 

κερδοφορίας τους.

Έτσι θα λέγαμε ότι τα πρώτα συμπεράσματα είναι μάλλον θετικά, αφού 

εξετάζοντας τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες της Γαλλίας για την περίοδο 1999-2003, 

βλέπουμε ότι τα ποσοστά κερδοφορίας παρουσιάζουν αυξητική τάση, ενώ η 

προσπάθεια για περιορισμό των λειτουργικών εξόδων φαίνεται να αποδίδει καρπούς, 

όπως φαίνεται και από τους δύο πίνακες παρακάτω:

Πίνακας 15

Τράπεζα Ποσοστό Κερδοφορίας

1999 2000 2001 2002 2003
Credit Agricole S.A. 0,61 0,37 0,34 0,31 0,76
BNP Paribas 1,08 0,91 0.74 0,77 0,92

Societe Generate 1,57 1,38 1,26 1,12 1,18
Credit Agricole CA 1,38 1,33 1,36 2,02 1,97
Groupe Caisse 

d'Epargne
1,20 1,11 1,41 1,50 1,68

Πηγή: Bankscope

Πίνακας 16

Τράπεζα Λόγος Λειτουργικών εξόδων προς έσοδα

1999 2000 2001 2002 2003
Credit Agricole 

S.A.
73,71 73,92 66,08 63,47 64,04

BNP Paribas 62,56 65,21 62,55 64,12 66,07
Societe Generate 68,48 71,42 72,81 70,68 67,83

Credit Agricole 

CA
67,35 67,51 65,15 66,67 66,73

Groupe Caisse 

d'Epargne
78,42 72,52 76,11 80,20 76,03

Πηγή: Bankscope
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Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης στη Γαλλία 

μάλλον έχουν επιδράσει θετικά στην προσπάθεια βελτίωσης της αποδοτικότητας των 

τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας, μέσω ελέγχου των λειτουργικών εξόδων και σωστών 

κινήσεων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Επιπλέον οι ιδιωτικοποιήσεις που έγιναν εκεί 

φαίνεται να μελετήθηκαν και να εφαρμόστηκαν σωστά, ενώ η σχετικά μεγάλη ακόμα 

συμμετοχή του δημόσιου τομέα στον τραπεζικό χώρο δεν φαίνεται να δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα στα γαλλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα τελευταία φαίνεται 

να είναι αρκετά ισχυρά, πλήρως διεθνοποιημένα, με διαφοροποιημένα προϊόντα και 

υπηρεσίες, ενώ συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη τριάδα με βάση το ύψος των ιδίων 

κεφαλαίων, σε παγκόσμιο επίπεδο (Chapman & Mandaro, 1999, σελ.1).

3.3 Ισπανία

Το ισπανικό τραπεζικό σύστημα είναι ένα από τα ευρωπαϊκά, των οποίων η 

δομή και οι λειτουργίες του άλλαξαν άρδην μετά τις κινήσεις για ευρωπαϊκή ενοποίηση 

το 1992,γιατί μέχρι τότε είχε περάσει ήδη δύο διαφορετικές φάσεις. Η πρώτη 

σχετιζόταν με τη διακυβέρνηση του κράτους από τον Φράνκο, όπου και τα τραπεζικά 

ιδρύματα είχαν θησαυρίσει, δανειζόμενα με πολύ ευνοϊκούς όρους από τους πολίτες και 

πουλώντας πίσω τις υπηρεσίες τους με πολύ υψηλά περιθώρια κέρδους. Αυτό 

συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’80, οπότε και πολλές ισπανικές 

τράπεζες βρέθηκαν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, κυρίως λόγω κακής 

διαχείρισης, με συνέπεια η κυβέρνηση να επιτρέψει την είσοδο ξένων ανταγωνιστών, 

που κινήθηκαν εξαγοράζοντας ισπανικές τράπεζες με ευνοϊκούς για αυτές όρους. 

Αργότερα συνειδητοποιώντας τις δυσμενείς συνέπειες που είχαν οι συνεχιζόμενες 

αυτές κινήσεις για την ισπανική οικονομία, απαγορεύτηκε εκ νέου η είσοδος ξένων 

ανταγωνιστών, μέχρι και το 1992, όπου η σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, λόγω της 

προσπάθειας δημιουργίας κοινής τραπεζικής αγοράς, επέτρεψε την είσοδο 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ξένες αγορές.

Ωστόσο και μέχρι τότε τα ισπανικά τραπεζικά ιδρύματα παρουσίαζαν χαμηλά 

ποσοστά κερδοφορίας, ενώ η ανταγωνιστικότητά τους βρισκόταν σε πολύ χαμηλά 

επίπεδα. Σύμφωνα με έρευνες, μάλιστα, που έγιναν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής τότε (http://countrystudies.us/spain/T προκειμένου να εναρμονιστούν τα 

λειτουργικά κόστη των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ευρώπη, στην Ισπανία ήταν
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απαραίτητη μία πτώση των λειτουργικών εξόδων της τάξεως του 34%, ποσοστού 

ιδιαίτερα μεγάλου σε σχέση με το 13%, που υπολογίστηκε για τα τραπεζικά ιδρύματα 

της Μεγ. Βρετανίας. Φυσικά οι ισπανικές τράπεζες είχαν την ανάγκη της ολικής 

αναδιάρθρωσής τους, λόγω της χαμηλής ανταγωνιστικότητάς τους, της χαμηλής 

κερδοφορίας τους, την ενοποίηση της τραπεζικής αγοράς και του ιδιαίτερα υψηλού 

κόστους που αντιμετώπιζαν.

Έτσι η Ισπανία γνώρισε και αυτή το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

με την ενθάρρυνση της κυβέρνησης (Dziobek & Pazarbasioglou, 1998, σελ.14), με 

κύριο σκοπό τη δημιουργία μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ώστε να 

μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. Οι συγχωνεύσεις 

χρονικά καθυστέρησαν σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και οι βασικότερες 

πραγματοποιήθηκαν την τετραετία 1996-2000, φτάνοντας τις 25 σε αριθμό, με 

βασικότερη την κίνηση συγχώνευσης των τραπεζών Banco de Bilbao και Banco de 

Viscaya, που δημιούργησε το 32° μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της Ευρώπης. Οι 

κινήσεις αυτές συνεχίστηκαν με κύριο γνώμονα τον περιορισμό του κόστους και την 

βελτίωση της αποδοτικότητας των τραπεζών, καταλήγοντας στη δημιουργία τριών 

ομάδων τραπεζικών ιδρυμάτων μέχρι σήμερα: τις ιδιωτικές τράπεζες, τις τράπεζες 

καταθέσεων και τα δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η πρώτη ομάδα αποτέλεσε 

την κυρίαρχη, αφού υπολογίζεται ότι ήλεγχε το 80% περίπου των κινήσεων της 

τραπεζικής αγοράς. Οι συνεχιζόμενες όμως κινήσεις συγχωνεύσεων έφεραν στο 

προσκήνιο και τις άλλες ομάδες, αφού κάποια τραπεζικά ιδρύματα κατάφεραν να 

αποκτήσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς και να φτάσουν τα ιδιωτικά σε απόδοση, όπως 

για παράδειγμα η La Caixa, που αρχικά ήταν χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με κύριο 

αντικείμενο τις συντάξεις.

Έτσι ο χρηματοπιστωτικός χώρος σήμερα είναι μεικτός, με την παρουσία 

διαφόρων τραπεζικών ιδρυμάτων στην πρώτη πεντάδα, με βάση τα ίδια κεφάλαια, όπως 

φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα:
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Πίνακας 17

Τράπεζα Ύψος Κεφαλαίων 

(2003, USD χιλ.)

Αριθμός

Εργαζομένων

(2003)

1. Santander Central 

Hispano Group-Banco 

Santander Central 

Hispano

437,508,722 33.800

2. Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria 

SA (BBVA)

356,921,335 31.670

3. Caja de Ahorros y 

Pensiones de 

Barcelona,

( LA CAIXA)

146,074,135 24,338

4. Banco de Espana 101,123,948 -

5. Caja Madrid-Caja 

de Ahorros y Monte de 

Piedad de Madrid

96,153,444 12,461

Πηγή : Bankscope

Βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα ότι η τρίτη και η πέμπτη μεγαλύτερη 

τράπεζα της Ισπανίας ανήκει στο δεύτερο γκρουπ, αυτό των καταθετικών ιδρυμάτων, 

ενώ οι δύο πρώτες είναι ιδιωτικές τράπεζες, που έχουν δημιουργήσει ισχυρούς ομίλους. 

Οι όμιλοι αυτοί είναι αποτέλεσμα, όπως προείπαμε, των κινήσεων εξαγορών και 

συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κυρίως τη δεκαετία του ’90, με κύριο 

αποτέλεσμα εκτός από την αύξηση της συγκέντρωσης στην αγορά και τη μεγάλη 

μείωση του προσωπικού. Υπολογίζεται ωστόσο ότι και πριν το μεγάλο κύμα των 

συγχωνεύσεων η τραπεζική απασχόληση στην Ισπανία μειώθηκε αρκετά, αφού 

σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από το 1980 έως το 1988 χάθηκαν 23.790 θέσεις 

εργασίας.
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Ωστόσο τα αμέσως προηγούμενα χρόνια είχε παρατηρηθεί μία μεγάλη αύξηση 

της τραπεζικής απασχόλησης, που συνεχίστηκε μέχρι το 1980 οπότε και άρχισε η 

πτώση που συνεχίζεται έως σήμερα, όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του πίνακα 18 :

Πίνακας 18

Έτος Αριθμός

Εργαζομένων

Αριθμός

Καταστημάτων

Εργαζόμενοι ανά 

Κατάστημα

A Β Γ Συν A Β Γ Συν A Β Γ

1975 155,128 33,172 7.569 6.365 2,033 15,967 20.5 5.2
1976 165,229 36,999 9.093 6.818 2,137 18,018 18.2 5.1
1977 171,238 10,277 10.205 7.206 2,277 19,688 16.8 5.6
1978 175,771 12,103 11.095 7.512 2,398 21,005 15,8 5.6
1979 179,382 15,320 12.235 7.807 2,523 22,565 11.7 5,8 -
1980 180,271 19,010 9.731 239,015 13.223 8.198 2,668 21,089 13.6 6.0 3.6
1981 177,230 51,111 10.317 239,02! 11.290 8,872 2,811 26,003 12.1 5.8 3.6
1982 175,757 57,301 10.866 213,927 15.371 9.571 3,018 27,996 11.1 6.0 3.6
1983 172,580 59,181 10.880 242,911 16,016 10.081 3,197 29,321 10.8 5.9 3.1
1981 168,888 61,168 10.896 210,952 16.399 10.477 3,315 30,191 10.3 5.8 3.3
1985 163,59! 63,213 10.823 237,627 16.568 10.851 3,350 1,772 9.9 5,8 3.2
1986 159,312 65,196 10.225 231,763 16.471 11.306 3,382 31,159 9.7 5.8 3.0
1987 156,986 66,188 10.153 233,627 16.419 11,711 3,218 31,108 9.5 5.7 3.1
1988 156,481 70,590 9.671 236,718 16.651 12.308 3,029 31,988 9.1 5.7 3.2
1989 157,056 74,960 9.592 211,608 16.623 13.158 2,890 32,67! 9.1 5.7 3,3
1990 158,160 76,878 9,968 215,006 16.835 13.685 2,919 33,139 9.1 5.6 3.4
1991 165,939 78,902 10.613 255,184 17.923 13.911 3,018 31,885 9.3 5.7 3.5
1992 158,570 82,997 11.016 252,583 18.151 11.123 3,080 35,357 8.7 5.9 3.6
1993 153,638 83,349 11.225 218,212 17.713 14.261 3,072 35,019 8.7 5.8 3.7
1991 150,621 81,552 11.195 216,371 17.105 11.595 3,107 35,107 8.7 5.8 3.6
1995 117,152 84,866 11.626 213,911 17,811 15,010 3,195 36,016 8.3 5.7 3.6
1996 111,640 88,081 12.021 211,715 17.657 15.871 3,311 36,812 8.0 5,5 3.6
1997 138,386 90,853 12.801 212,013 17.727 16.617 3,168 37,812 7.8 5.5 3.7
1998 133,899 91,816 13.292 212,037 17.593 17.598 3,607 38,798 7.6 5.1 3.7
1999 128,201 98,372 13.855 210,13! 16.918 18.350 3,714 39,012 7.6 5.1 3.7
2000 122,861 102,989 11.195 210,315 16.027 19.297 3,888 39,212 7.7 5.3 3.7
2001 119,277 106,684 15.580 211,511 11,928 19.812 1,092 38,862 8.0 5.1 3.8
2002 114,176 108,190 16.128 239,391 11.209 20.319 1,277 1,835 8.1 5.3 3.8

Πηγή: La Caixa, Τμήμα Ερευνών, 2003

A = Ιδιωτικές Τράπεζες , Β = Τράπεζες Καταθέσεων, Γ = Λοιπά Ιδρύματα
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Παρατηρούμε ότι διαχρονικά υπάρχει μία τάση μείωσης της τραπεζικής 

απασχόλησης της Ισπανίας, ενώ παρά τις κινήσεις συγχωνεύσεων τα τραπεζικά 

υποκαταστήματα συνεχίζουν να αυξάνουν, με αποτέλεσμα ο μέσος όρος αριθμών 

απασχολούμενων ανά τραπεζικό ίδρυμα να μην έχει μεταβληθεί σημαντικά στις 

τράπεζες καταθέσεων και στα λοιπά ιδρύματα. Αντίθετα στις ιδιωτικές τράπεζες, στους 

μεγάλους τραπεζικούς ομίλους δηλαδή, ο μέσος όρος αυτός έχει μία σημαντική πτώση, 

αφού από 20,5 το 1975 έφτασε τους 9,9 το 1985 για να καταλήξει σε 8 εργαζόμενους 

ανά κατάστημα σήμερα.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης δεν είχαν τα ίδια 

αποτελέσματα για όλες τις τράπεζες της Ισπανίας, αφού μεγαλύτερες μεταβολές 

φαίνεται να υπάρχουν κυρίως για τις ιδιωτικές, κυρίως όσο αφορά την απασχόληση. 

Εδώ ακριβώς σημειώνεται και το παράδοξο της ισπανικής περίπτωσης. Εφόσον λοιπόν 

οι ιδιωτικές τράπεζες, έχουν καταφέρει να μειώσουν αρκετά το προσωπικό τους, οπότε 

και τα λειτουργικά τους έξοδα, θα αναμέναμε αυτά τα ιδρύματα να παρουσιάζουν 

αύξηση των ποσοστών κερδοφορίας τους και μία πτώση του λόγου κόστους προς 

έξοδα. Βλέπουμε, όμως, ότι από τις πέντε πρώτες ισπανικές τράπεζες, μόνο μία έχει 

καταφέρει να μειώσει αυτόν τον λόγο. Και ενώ οι αυξήσεις στα ποσοστά κερδοφορίας 

είναι μεγαλύτερα στην περίπτωση των ιδιωτικών τραπεζών, η συμβολή των εξόδων δε 

φαίνεται να μειώνεται για αυτές, παρά μόνο στην περίπτωση της Banco de Espana, που 

έτσι κι αλλιώς είχε χαμηλό λόγο κόστους / εσόδων, όπως βλέπουμε και στους 

παρακάτω πίνακες :
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Πίνακας 19

Τράπεζα Ποσοστό Κερδοφορίας

1999 2000 2001 2002 2003

Santander Central Hispano 

Group-Banco Santander 

Central Hispano

2,39 3,34 3,56 3,30 3,15

Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria SA
2,75 3,13 3,50 3,07 3,03

Caja de Ahorros y 

Pensiones de Barcelona, 

LA CAIXA

2,94 2,60 2,70 2,62 2,34

Banco de Espana 2,08 3,21 3,43 2,49 3,92

Caja Madrid-Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad 

de Madrid

2,45 2,59 2,50 2,46 2,67

Πηγή : Bankscope

Πίνακας 20

Τράπεζα Λόγος Λειτουργικών εξόδων προς έσοδα

1999 2000 2001 2002 2003

Santander Central Hispano 

Group-Banco Santander 

Central Hispano

54,98 59,13 59,89 60,86 63,94

Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria SA
52,27 54,10 55,48 58,76 59,93

Caja de Ahorros y Pensiones 

de Barcelona, LA CAIXA
59,58 64,38 58,54 60,22 66,14

Banco de Espana 24,60 10,80 6,81 16,71 8,47

Groupe Caisse d'Epargne 54,60 57,67 57,39 56,07 63,91

Πηγή : Bankscope

Προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα πολύ χρήσιμο συμπέρασμα για τα 

τραπεζικά ιδρύματα της Ισπανίας κρίνουμε χρήσιμο να παραθέσουμε και το παρακάτω 

διάγραμμα, που δείχνει πολύ συγκεκριμένα την τάση των λειτουργικών εξόδων, ως 

ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων των δύο βασικών ομάδων του τραπεζικού 

συστήματος εκεί, για την τελευταία δεκαετία :
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Διάγραμμα 1

Σημειώνοντας ότι το κίτρινο χρώμα είναι για τις τράπεζες καταθέσεων και το 

κόκκινο για τις ιδιωτικές τράπεζες, μπορούμε να βγάλουμε το εξής συμπέρασμα για το 

ισπανικό τραπεζικό σύστημα: ενώ, λοιπόν οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης εκεί άλλαξαν 

το σκηνικό, κυρίως μέσω των συγχωνεύσεων, τα αποτελέσματα δεν είναι τα 

αναμενόμενα. Η μείωση του προσωπικού ως αποτέλεσμα των εξαγοραστικών και 

συγχωνευτικών κινήσεων των ισπανικών τραπεζών συνέβαλε στη μείωση των 

λειτουργικών εξόδων, που ήταν και το βασικό ζητούμενο. Ωστόσο και παρόλη την 

αύξηση των περιθωρίων συνεισφοράς για τα τραπεζικά ιδρύματα, δεν φαίνεται να 

υπάρχει ακόμη η ουσιαστική βελτίωση της αποδοτικότητας των ισπανικών τραπεζών. 

Αυτό οφείλεται στη χαμηλή κυρίως ανταγωνιστικότητά τους, αφού ο τραπεζικός 

κλάδος εκεί δεν φαίνεται να έχει ισχυροποιήσει τη θέση του και δεν καθίσταται 

ιδιαίτερα ελκυστικός για τα ξένα κεφάλαια, σε αντίθεση με άλλες χώρες, όπως η 

Γαλλία που εξετάσαμε παραπάνω, όπου υπήρχε παράλληλη βελτίωση και των μεγεθών 

των τραπεζών και των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων. Αυτό προσδίδει και μία 

νέα διάσταση στις διαδικασίες αναδιάρθρωσης, αυτή της βελτίωσης της εικόνας ενός 

κλάδου σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Ίσως τα επόμενα χρόνια ο 

τραπεζικός κλάδος της Ισπανίας να απολαύσει τα ευνοϊκά αποτελέσματα της 

αναδιάρθρωσής του, αφού μέχρι τώρα δεν φαίνεται να έχει βελτιώσει ουσιαστικά την
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ανταγωνιστικότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του σε σχέση με άλλα κράτη 

στα πλαίσια, πάντα, της ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.

3.4 Ιταλία

Ένα από τα ευρωπαϊκά τραπεζικά συστήματα, που παρουσιάζουν εξαιρετικό 

ενδιαφέρον από πλευράς διαδικασιών αναδιάρθρωσης είναι το ιταλικό. Μέχρι 

πρόσφατα το σύστημα αυτό ήταν δομημένο με βάση αρχές και περιορισμούς, που είχαν 

τεθεί από πολύ παλιά. Η είσοδος ξένων υποκαταστημάτων δεν επιτρεπόταν, ενώ το 

πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών ήταν το ίδιο από το 1936. Επιπλέον η συμμετοχή 

του δημόσιου τομέα ήταν πολύ σημαντική, αφού ήλεγχε περίπου το 70% της 

τραπεζικής αγοράς, ενώ τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας ξεπερνούσαν σε 

αριθμό αυτά άλλων, μεγαλύτερων ευρωπαϊκών κρατών.

Όπως είναι φυσικό με την προσπάθεια για ευρωπαϊκή ενοποίηση και συνεργασία 

και στον χρηματοπιστωτικό χώρο, η Ιταλία βρέθηκε μπροστά σε εξελίξεις που δεν 

μπορούσε να αγνοήσει. Έγιναν λοιπόν μεγάλες προσπάθειες αναδιάρθρωσης του 

συστήματος εκεί, με τρία κύρια χαρακτηριστικά : τις συγχωνεύσεις μεταξύ 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τη δημιουργία νέων, μεγαλύτερων και ισχυρότερων 

τραπεζικών ομίλων, την σταδιακή μείωση της συμμετοχής του δημόσιου τομέα στον 

τραπεζικό χώρο μέσω ιδιωτικοποιήσεων και την κατάρρευση των περιορισμών και των 

πλαισίων λειτουργίας, που ίσχυαν μέχρι το 1990 στην χώρα. Το φαινόμενο αυτό 

συνοδεύτηκε, όπως και σε άλλες χώρες από μείωση της τραπεζικής απασχόλησης και 

του αριθμού των ιδρυμάτων καθώς και αύξηση του αριθμού των υποκαταστημάτων 

που λειτουργούσαν στην χώρα, ενώ η συμμετοχή του δημόσιου τομέα έχει επιδείξει μία 

σημαντική ποσοστιαία μείωση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέραμε και παραπάνω, η Ιταλία ήταν η μεγάλη 

πρωταγωνίστρια στο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων την τετραετία 1988-1992, 

αφού πραγματοποιήθηκαν εκεί 128 τέτοιες κινήσεις, ενώ από το 1997 μέχρι σήμερα 

άλλες 30 τέτοιες κινήσεις έχουν πραγματοποιηθεί. Μια από τις σημαντικότερες 

συγχωνεύσεις ήταν η ένωση της Banca Intensa και της Banca Commerciale Italiana 

(Commit), που δημιούργησε τον πρώτο ιταλικό όμιλο σε μέγεθος. Η Banca Intensa είχε 

προέλθει με τη σειρά της από την ένωση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών καταθέσεων, 

της Banco Ambrosiano Veneto και της Cariplo το 1997. Η Sanpaolo ΙΜΙ είναι ένας
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ακόμη μεγάλος τραπεζικός όμιλος, ο οποίος έχει προέλθει από τη συγχώνευσή της με 

την Institute Mobiliare το 1996. Όλες οι παραπάνω κινήσεις, σε συνδυασμό, με κάποιες 

ιδιωτικοποιήσεις συνέβαλαν στη δημιουργία ισχυρών ιταλικών ομίλων, που 

αποτελούνται από πολλές παλιές ιταλικές τράπεζες και έχουν πλέον ισχυροποιήσει τη 

θέση τους στο τραπεζικό σύστημα. Με βάση το ύψος των περιουσιακών στοιχείων ας 

δούμε την κατάταξη των πέντε πρώτων τραπεζικών ομίλων στην Ιταλία κατά τον 

περασμένο χρόνο:

Πίνακας 21

Τράπεζα Ύψος Αριθμός

Κεφαλαίων Εργαζομένων

(2003, USD χιλ.) (2003)

1. Banca Intesa + Banca 310,169,649 63,526

Commerciale Italiana

2. UniCredito Italiano SpA 300,879,385 69,100

3. Cassa Deposit! e prestiti 277,589,464 -

4. San Paolo IMI 251,872,948 44,341

5. Capitalia SpA 159,914,880 28,975

(Banca Di Roma)

Πηγή : Bankscope

Από τα παραπάνω τραπεζικά ιδρύματα κανένα δεν υπήρχε σε αυτή τη μορφή πριν 

δέκα χρόνια, καθώς όλα είναι προϊόντα συγχωνεύσεων, εξαγορών και 

ιδιωτικοποιήσεων. Η δημιουργία των ομίλων αυτών είναι, έτσι, ένα βασικό 

χαρακτηριστικό της αναδιάρθρωσης του ιταλικού τραπεζικού συστήματος, αφού πολλά 

τραπεζικά ιδρύματα λειτουργούν πλέον με την παλιά τους ονομασία, εκτελώντας τις 

ίδιες εργασίες, με τα ίδια κανάλια διανομής, αλλά κάτω από ομπρέλα του ομίλου στον 

οποίο ανήκουν

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων ήταν το 

δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό της ιταλικής αναδιάρθρωσης, με την κατάρρευση των 

περιορισμών σχετικά με το είδος των τραπεζικών εργασιών που κάθε ίδρυμα 

εκτελούσε. Έτσι ο διαχωρισμός αυτός δεν υφίσταται, αφού η φιλοσοφία τώρα είναι 

αυτή του “one-stop banking”, που ενισχύθηκε με το νόμο Amato το 1990 (La Caixa,
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2000, σελ. 75). Αυτό συντέλεσε στην εκτέλεση των συγχωνευτικών κινήσεων που 

αναλύσαμε παραπάνω, αλλά έφερε στην επιφάνεια και το τρίτο βασικό χαρακτηριστικό 

της αναδόμησης του τραπεζικού συστήματος, αυτό των ιδιωτικοποιήσεων και της 

μείωσης της συμμετοχής του δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα σε μελέτη σχετικά με 

το ιταλικό τραπεζικό σύστημα (La Caixa, 2000, σελ. 72), καθώς και σύμφωνα με 

στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας (www.bancaditalia.it). ένα ποσοστό 70% 

των τραπεζικών κεφαλαίων το 1990 ήταν κάτω από τον έλεγχο του δημοσίου. Η 

αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, όμως, και οι κινήσεις ιδιωτικοποιήσεων που έγιναν 

εκεί έφεραν αυτό το ποσοστό στο 15% το 2000. Είναι γεγονός ότι η μείωση της 

συμμετοχής του δημόσιου τομέα, καθώς και η συμμετοχή κάποιων τραπεζικών 

ιδρυμάτων που ελέγχονται από εθνικούς φορείς σε ιδιωτικούς τραπεζικούς ομίλους 

βελτίωσε την αποδοτικότητά τους, κυρίως γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν εκεί μελετήθηκαν αρκετά με κριτήριο τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ιταλικών τραπεζικών ιδρυμάτων εν γένει.

Τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια τη μείωση του αριθμού των ιδρυμάτων και την 

αύξηση της συγκέντρωσης στην αγορά, όπως και την πτώση της τραπεζικής 

απασχόλησης, παράλληλα με μία αύξηση στον αριθμό των υποκαταστημάτων που 

λειτουργούν εκεί. Πιο αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις εξελίξεις αυτές:

Διάγραμμα 2

Η κόκκινη γραμμή (αριστερός άξονας σε χιλιάδες) δείχνει τον αριθμό των 

υποκαταστημάτων στην Ιταλία, ενώ η κίτρινη αναφέρεται στον αριθμό των 

απασχολούμενων στον τραπεζικό κλάδο (δεξιός άξονας σε χιλιάδες). Παρατηρεί κανείς 

εύκολα, λοιπόν, τη μεγάλη μείωση της απασχόλησης σε απόλυτους αριθμούς, ως 

αποτέλεσμα της μείωσης των τραπεζικών ιδρυμάτων (900 περίπου το 2003 σε
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καταλαβαίνουμε ότι η δανέζικη τραπεζική αγορά δεν προσέφερε πολλές ευκαιρίες για 

ανάπτυξη και βελτίωση της αποδοτικότητας.

Πίνακας 24

Έτος Κέρδη προ φόρων ως ποσοστό επί τον ισοζυγίου των τραπεζών της 

Δανίας

1987 0,35

1988 0,96

1989 0,28

1990 -0,27

1991 -0,01

1992 -1,20

1993 0,65

1994 1,00

1995 0,14

1996 1,23

1997 1,05

Πηγή: OECD, 1999

Πιο συγκεκριμένα ο δανέζικος τραπεζικός κλάδος παρουσιάζει σήμερα υψηλή 

συγκέντρωση, αφού οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες εκεί κατέχουν ένα μερίδιο αγοράς ίσο 

με 60% περίπου. Αυτό είναι προϊόν κυρίως των συγχωνευτικών κινήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν μετά το 1990, αφού οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες εκεί 

συγχωνεύτηκαν με αποτέλεσμα τη δημιουργία των δύο τραπεζικών κολοσσών, την Den 

Danske Bank και την Unibank (νυν Nordea Bank Danmark Group A/S) . Αρκεί να 

σκεφτούμε ότι την περίοδο 1988-1992 πραγματοποιήθηκαν στη Δανία γύρω στις 60 

τέτοιες κινήσεις και αν αναλογιστούμε το μέγεθος της εγχώριας οικονομίας 

συνειδητοποιούμε πόσο ριζικές ήταν οι αλλαγές εκεί, αλλά και την ύπαρξη πολλών 

σχετικά τραπεζικών ιδρυμάτων, πριν τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης. Μέσω των 

συγχωνεύσεων αυτών, λοιπόν, αφενός αυξήθηκε η συγκέντρωση του κλάδου, αφετέρου 

οι τράπεζες της Δανίας μπόρεσαν να αξιοποιήσουν καλύτερα κάποια πλεονεκτήματα, 

όπως η γεωγραφική επέκταση, που χρειάζονταν για να αντεπεξέλθουν στα νέα 

δεδομένα. Συνέπεια των παραπάνω ήταν στις μέρες μας, οχτώ τράπεζες να έχουν τον
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έλεγχο του συστήματος, αφού ελέγχουν το 90% περίπου της αγοράς. Δεδομένου ότι τα 

τραπεζικά ιδρύματα σήμερα είναι περίπου 200, συνειδητοποιούμε ότι ο βαθμός 

συγκέντρωση είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Μπορούμε να δούμε, λοιπόν, τις πέντε 

μεγαλύτερα δανέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σήμερα, με βάση το ύψος των 

περιουσιακών στοιχείων τους:

Πίνακας 25

ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(2003, USD χιλ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2003)

1. Danske 

Bank A/S

306,335,683 17,224

2. Nykredit 

Realkredit

A/S

139,110,272 3,208

3. Nordea 

Bank 

Danmark 

Group A/S

110,621,517 8,163

4. Realkredit 

Danmark A/S

108,617,993 1,016

5. Nykredit 

Group

86,906,222 3,055

Πηγή : Bankscope

Το ενδιαφέρον στοιχείο με τον παραπάνω πίνακα είναι ότι αφενός όλα τα 

τραπεζικά ιδρύματα αυτά είναι ουσιαστικά όμιλοι χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που 

επιτελούν διάφορες τραπεζικές λειτουργίες, όπως και στο παράδειγμα της Ιταλίας, μόνο 

που εδώ η επωνυμία είναι μοναδική και οι τράπεζες δεν λειτουργούν ξεχωριστά, όπως 

γινόταν παλιότερα, αλλά στα πλαίσια του ομίλου μόνο. Για παράδειγμα η δεύτερη 

μεγαλύτερη τράπεζα της Δανίας το 1999, η Unibank δεν υπάρχει πλέον, αφού έχει 

δημιουργηθεί ο όμιλος Nordea Bank, στην οποία και συμπεριλαμβάνεται.
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Το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό της τραπεζικής αναδιάρθρωσης στη Δανία 

υπήρξε η προσπάθεια για μείωση των λειτουργικών εξόδων, μέσω μείωσης του 

τραπεζικού προσωπικού και ως μέσο για απόκτηση αριθμητικής ευελιξίας και 

βελτίωσης της αποδοτικότητας. Σε αυτές τις προσπάθειες έλαβαν μέρος τα μεγαλύτερα 

ιδρύματα της χώρας, όπως η Danske Bank, η οποία ανακοίνωσε το πρώτο μεγάλο κύμα 

απολύσεων το 1991, συνεχίζοντας αργότερα και καταλήγοντας στη μείωση του 

προσωπικού της κατά 4.500 άτομα. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και άλλα 

ιδρύματα της χώρας, όπως η Unibank, η οποία , μεταξύ 1990 και 1994 μείωσε το 

προσωπικό της κατά 2.500 άτομα. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία η εξέλιξη του 

αριθμού των τραπεζικών υπαλλήλων στη Δανία ήταν ως εξής:

Πίνακας 26

ΈΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

1987 53.411

1988 53.578

1989 52.902

1990 51.429

1991 51.098

1992 49.253

1993 45.905

1994 43.923

1995 43.004

1996 41.078

1997 40.433

1998 41.657

1999 41.787

Πηγή: Finanssektorens Arbejgiverfornening,1999

Oesterreichische Nationalbank, 1999

Παρατηρούμε, λοιπόν, μία μείωση του τραπεζικού προσωπικού μέσα σε μία 

δεκαετία, που ισοδυναμεί με ένα ποσοστό 20% περίπου, το οποίο είναι από τα 

μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Το 2001 σύμφωνα με τα ίδια στατιστικά στοιχεία ο αριθμός 

των τραπεζικών υπαλλήλων στη Δανία ήταν 42.492, παρουσιάζοντας μία μικρή αύξηση 

από το 1997 (FA Statistics, Οκτώβριος, 2002, σελ. 5). Όπως είδαμε και στην εξέταση
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των προηγούμενων κρατών, η μείωση της απασχόλησης συνόδευε την αναδόμηση των 

χρηματοπιστωτικών κλάδων σε όλη την Ευρώπη. Η διαφορά εδώ ήταν ότι η μείωση 

του προσωπικού ήταν πρωταρχικός στόχος και δεν ήρθε ως αποτέλεσμα των εξαγορών 

και συγχωνεύσεων, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό συνέβη στα άλλα κράτη. Αυτός 

ήταν και ο λόγος που οι απολύσεις προσωπικού στη Δανία εφαρμόστηκαν παράλληλα 

με διάφορες τεχνικές, όπως κίνητρα για εθελούσια έξοδο, πάγωμα των προσλήψεων, 

αλλά και προγράμματα για εύρεση νέας εργασίας στους απολυμένους τραπεζικούς 

υπαλλήλους (Mayer & Andersen & Muller, 2001, σελ.77-78). Η προσπάθεια 

αντιμετώπισης των λειτουργικών εξόδων εδώ, λοιπόν, στηρίχθηκε σε καλά 

μελετημένες ενέργειες σχετικά με μείωση του αριθμού των τραπεζικών υπαλλήλων και 

δεν ήρθε ως αποτέλεσμα συγχωνευτικών κινήσεων, όπως σε άλλα ευρωπαϊκά 

τραπεζικά συστήματα.

Φυσικά ενδιαφέρον έχει να δούμε και στην περίπτωση της Δανίας, εάν οι 

εφαρμοζόμενες τεχνικές αναδιάρθρωσης και κυρίως οι κινήσεις μείωσης προσωπικού 

επηρέασαν την αποδοτικότητα και το κόστος των τραπεζικών ιδρυμάτων. Σύμφωνα με 

την έρευνα των Mayer, Andersen και Muller και στοιχεία του OECD, που παραθέτουν 

στη μελέτη τους το κόστος εργασίας για τις δανέζικες τράπεζες εξελίχθηκε ως εξής:

Πίνακας 27

ΈΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1987 1,46

1988 1,46

1989 1,32

1990 1,27

1991 1,49

1992 1,56

1993 1,54

1994 1,52

1995 1,57

1996 1,35

1997 1,19

Πηγή : OECD, 1999
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Προκειμένου να βγάλουμε τα τελικά συμπεράσματα για την αποδοτικότητα των 

δανέζικων τραπεζικών ιδρυμάτων κρίνουμε χρήσιμο να παραθέσουμε και τους 

παρακάτω πίνακες, σχετικά με τα πέντε μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 

χώρας, όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις χωρών:

Πίνακας 28

Τράπεζα Ποσοστό Κερδοφορίας

1999 2000 2001 2002 2003

Danske Bank A/S 1.25 1.27 1.41 1.16 1.74

Nykredit 

Realkredit A/S
0.70 0.77 0.80 0.83 0.86

Nordea Bank 

Danmark Group

A/S

1.41 1.59 1.72 1.74 1.73

Realkredit 

Danmark A/S
0.64 0.58 0.68 0.64 0.72

Nykredit Group 0.77 0.80 0.83 0.88 0.90

Πηγή : Bankscope

Πίνακας 29

Τράπεζα Λόγος Λειτουργικών Εξόδων προς Έσοδα

1999 2000 2001 2002 2003

Danske Bank

A/S
56.28 62.58 62.66 75.54 63.85

Nykredit 

Realkredit A/S
47.75 48.81 47.84 51.72 50.07

Nordea Bank 

Danmark 

Group A/S

63.31 65.06 61.22 68.31 71.92

Realkredit 

Danmark A/S
34.97 36.11 38.37 49.02 43.84

Nykredit

Group
48.87 47.88 51.78 50.16 45.30

Πηγή : Bankscope
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Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι τράπεζες της Δανίας εν γένει έχουν βελτιώσει τα 

περιθώρια κερδοφορίας τους, ως αποτέλεσμα των οικονομιών κλίμακας, λόγω της 

αύξησης των μεγεθών τους μέσω των συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν. Από 

τους πίνακες 30 και 32 βλέπουμε ότι ενώ το κόστους εργασίας έχει κατέλθει σημαντικά 

και για τα πέντε μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας, εντούτοις ο 

ποσοστιαίος λόγος κόστους εσόδων δεν παρουσιάζει μείωση. Αυτό δείχνει ότι τα 

καθαρά έσοδα των δανέζικων τραπεζών δεν παρουσιάζουν την αναμενόμενη αύξηση. 

Σύμφωνα με την άποψη πολλών μελετητών (Andersen & Hjalager, 1988, σελ. 259) 

αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι ναι μεν περικόπτονται θέσεις εργασίας στις τράπεζες 

της Δανίας, ωστόσο οι εναπομείναντες υπάλληλοι είναι αυτοί που κοστίζουν 

περισσότερο αναλογικά στη διοίκηση. Σύμφωνα με την άποψη και των Meyer, 

Andersen και Muller τα δανέζικα τραπεζικά ιδρύματα θα μπορούσαν ίσως να μειώσουν 

το κόστος εργασίας, χωρίς να καταφύγουν στις μαζικές απολύσεις, που δεν φαίνεται να 

ευνόησαν πολύ την αποδοτικότητά τους, αλλά με άλλες τεχνικές ευελιξίας, όπως η 

μερική απασχόληση, η οποία και σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας μελέτης παραμένει 

σταθερή ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης (Mayer & Andersen & Muller, 2001, 

σελ.78-79).

Το χρήσιμο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από τη μελέτη της 

περίπτωσης της Δανίας σχετίζεται ακριβώς με αυτό: την αναζήτηση τρόπων που 

μπορούν αφενός να μειώσουν το κόστος εργασίας και να αυξήσουν την αποδοτικότητα 

των τραπεζικών ιδρυμάτων, χωρίς απαραίτητα να καταφύγουν σε τακτικές μαζικών 

απολύσεων, που ναι μεν μειώνουν τα λειτουργικά έξοδα, δεν είναι σίγουρο όμως ότι θα 

βελτιώσουν και την αποδοτικότητα μίας τράπεζας, ενώ ταυτόχρονα έχουν δυσμενείς 

συνέπειες και για το ηθικό των εναπομεινάντων εργαζομένων και για το κοινωνικό της 

πρόσωπο.

3.6 Ηνωμένο Βασίλειο (Αγγλία και Ιρλανδία)

Η μελέτη του τραπεζικού συστήματος του Ην. Βασιλείου και ιδιαίτερα της 

Ιρλανδίας θα μας δώσει μερικά ακόμη χρήσιμα συμπεράσματα για την αναδιάρθρωση 

των τραπεζών στην Ευρώπη, δεδομένου ότι οι βρετανικές τράπεζες και λόγω μεγέθους 

οικονομίας είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, οπότε είναι λογικό να 

πρωταγωνίστησαν και να επηρέασαν και άλλα τραπεζικά συστήματα. Η μελέτη της
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Ιρλανδίας, πάντως αποτελεί ένα χρήσιμο παράδειγμα και λόγω της ιδιαίτερης σχέσης 

και στάσης της χώρας έναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η εν λόγω χώρα για πολύ 

καιρό αποτέλεσε ένα ιδιαίτερο μέλος της Ένωσης, λόγω κυρίως του διαχωρισμού και 

της οικονομίας της.

3.6.1 Αγγλία

Το αγγλικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί σήμερα ένα από τα ισχυρότερα της 

Ευρώπης αποτελώντας τη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική της αγορά σε όρους τζίρου, 

αφού πέρασε και αυτό μία φάση κρίσης μετά το 1980, όπως όλα τα παγκόσμια 

χρηματοπιστωτικά συστήματα. Μέχρι το 1980 υπήρχε ένας σαφής διαχωρισμός 

ανάμεσα στα καθαρά τραπεζικά συστήματα, στις συνεταιριστικές τράπεζες και τα 

ιδρύματα που ασχολούνταν με ασφάλειες και συντάξεις. Τα ιδρύματα λόγω και του 

διαχωρισμού αυτού λειτουργούσαν σε καθεστώτα μονοπωλίου, με μεγάλα περιθώρια 

κέρδους, αφού η κάθε δραστηριότητα εκτελούνταν από συγκεκριμένα ιδρύματα. Αυτό 

φυσικά δημιουργούσε εμπόδια εισόδου σε νέες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την 

αύξηση της συγκέντρωσης στον κλάδο. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα της Αγγλίας μέχρι το 1980 διαχωρίζονταν από τις λοιπές επιχειρήσεις σε 

άλλους κλάδους, ενώ χαρακτηρίζονταν από έναν έντονο κοινωνικό χαρακτήρα (Storey, 

Cressey, Morris, Wilkison, 1997, σελ.25).

To σκηνικό αυτό άλλαξε στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Πολλές μεγάλες 

τράπεζες εκεί παρουσίασαν μεγάλη πτώση των κερδών, όπως η Midland που την 

τετραετία 1988-1992 έχασε 740 χιλ. δολάρια από τα κέρδη της. Δημιουργήθηκε, 

λοιπόν, η ανάγκη για αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, η οποία 

επιταχύνθηκε από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις για ενοποίηση, αλλά και από αλλαγές στη 

νομοθεσία σχετικά με τον διαχωρισμό των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που 

επέτρεψε την είσοδο σε νέες αγορές. Η αναδιάρθρωση των αγγλικών τραπεζών 

στηρίχθηκε στην προσπάθεια βελτίωσης της κερδοφορίας, στις συγχωνεύσεις μεταξύ 

ιδρυμάτων που μέχρι πρότινος εκτελούσαν διαφορετικές εργασίες και φυσικά στην 

προσπάθεια ελέγχου των λειτουργικών εξόδων μέσω μείωσης του κόστους εργασίας.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου εδώ έγκειται 

σε δύο σημεία : αφενός στο ότι οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν δεν είχαν ως 

κύριο σκοπό την αύξηση του μεγέθους μόνο, αλλά κυρίως την εξάπλωση των 

δραστηριοτήτων , μέσω εκμετάλλευσης της γνώσης και των υφιστάμενων καναλιών
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διανομής των επιχειρήσεων-στόχων των συγχωνεύσεων. Αφετέρου στο παράδειγμα 

των αγγλικών τραπεζών ήταν ιδιαίτερα έντονη η τάση για γεωγραφική εξάπλωση των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, η οποία ναι μεν παρατηρήθηκε και σε άλλες χώρες, αφού είναι 

μία βασική συνέπεια των συγχωνεύσεων, ωστόσο εδώ ήταν πρωταρχικός στόχος, λόγω 

και της μεγάλης κεφαλαιακής συγκέντρωσης των αγγλικών χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων.

Οι προσπάθειες αυτές παρουσίασαν πολύ θετικά αποτελέσματα αφού οι 

βρετανικές τράπεζες επέστρεψαν στα υψηλά ποσοστά κερδοφορίας και πάλι μετά το 

1994, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δηλαδή. Κατά την άποψη πολλών αναλυτών 

το βρετανικό τραπεζικό σύστημα περνάει σήμερα μία δεύτερη φάση αναδιάρθρωσης, η 

οποία είναι όμως χαλαρότερη από την πρώτη και οι τεχνικές που εφαρμόζονται είναι 

περισσότερο προληπτικά μέτρα, όπως η σταδιακή επανεστίαση στην εγχώρια αγορά και 

οι μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογία και ο έλεγχος των λειτουργικών εξόδων.

Η συγκέντρωση του κλάδου είναι ακόμη ιδιαίτερα υψηλή, αφού πέντε ιδρύματα 

φαίνεται να ρυθμίζουν τους κανόνες στο τραπεζικό «παιχνίδι». Με βάση το ύψος των 

περιουσιακών στοιχείων αυτών, οι πέντε μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες το 

περασμένο έτος ήταν οι εξής:

Πίνακας 30

ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(2003, USD χιλ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2003)

1. HSBC Holdings Pic 1,034,216,000 219,286

2. Royal Bank of 806,207,389 120,900

Scotland Group Pic

3. Barclays Bank Pic 776,721,399 74,800

4. HBOS Pic 728,918,437 67,458

5. Lloyds TSB Bank Pic 363,551,669 84,102

Πηγή: Bankscope

Οι πέντε αυτές τράπεζες αντιπροσωπεύουν ένα ποσοστό πάνω από 70% επί του 

συνόλου των καταθέσεων των κατοίκων της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ χορηγούν 

δάνεια, που επίσης ως ποσοστό επί του συνόλου ξεπερνά το 50%. Η συγκέντρωση αυτή 

μπορεί να αποτελεί έναν βασικό παράγοντα εξήγησης των υψηλών κερδών των
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βρετανικών τραπεζών, ωστόσο σε σύγκριση με τα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη η διαφορά 

δεν είναι τόσο αισθητή , όπως φαίνεται και από το διάγραμμα, που ακολουθεί:

Διάγραμμα 3

Συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου στην Ευρώπη το 1998

{ποσοστό επί των συνολικών δανείων)

Πηγή : Datamonitor, 1998

Σε όρους απασχόλησης και αριθμού τραπεζικών ιδρυμάτων η αναδιάρθρωση του 

βρετανικού τραπεζικού κλάδου φαίνεται να επέδρασε αρνητικά και για τα δύο μεγέθη. 

Ωστόσο, λόγω της ταυτόχρονης μείωσης των καταστημάτων (496 το 1999 και 440 το 

2002, βλ. πίνακα 6), αφού στην Αγγλία για παράδειγμα δεν υπήρξε ανάλογη εισαγωγή 

ξένων τραπεζών, όπως σε άλλες χώρες, ο μέσος αριθμός απασχολούμενων στις 

τράπεζες δεν φαίνεται να σημείωσε μεγάλη μείωση ( Κανελλόπουλος, Τσατήρης, 

Μητράκος, 1998, σελ. 30). Η απασχόληση στις εμπορικές τράπεζες, λόγω και των 

περιορισμένων σχετικά συγχωνεύσεων την περίοδο 1980-1989, αύξανε με σταθερούς 

ρυθμούς για να παρουσιάσει μία μείωση έως το 1993. Την επόμενη διετία παρουσίασε 

μία μικρή άνοδο για να φτάσουμε τελικά στη μεγαλύτερη σχετικά μείωση την 

πενταετία 1995-2000, όπου οι πέντε μεγαλύτερες τράπεζες μόνο μείωσαν το προσωπικό 

τους κατά 75.000 άτομα συνολικά. Η αυξομείωση αυτή της τραπεζικής απασχόλησης 

είναι μοναδική μεταξύ των παραδειγμάτων που εξετάζουμε και αντικατοπτρίζει πλήρως 

τις δύο φάσεις της αναδιάρθρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς και την εστίαση της 

προσπάθειας στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων κατά τη δεύτερη αυτή φάση.

Μπορούμε να δούμε, λοιπόν, πώς αντανακλώνται τα παραπάνω σε όρους 

αποδοτικότητας για τις πέντε μεγαλύτερες βρετανικές τράπεζες
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Πίνακας 31

Τ ράπεζα Ποσοστό Κερδοφορίας

1999 2000 2001 2002 2003

HSBC Holdings 

Pic
3.36 2.51 2.52 2.59 2.67

Royal Bank of 

Scotland Group 

Pic

2.26 2.42 2.43 2.75 2.49

Barclays Bank Pic 1.71 1.81 1.99 2.05 2.25

HBOS Pic 1.49 1.58 1.70 1.79 1.82

Lloyds TSB Bank 

Pic
2.75 2.81 2.98 3.11 3.46

Πηγή: Bankscope

Πίνακας 32

Τράπεζα Λόγος Λειτουργικών Εξόδων προς Έσοδα

1999 2000 2001 2002 2003

HSBC Holdings 

Pic
54.71 59.95 62.63 57.06 53.70

Royal Bank of 

Scotland Group 

Pic

60.37 64.03 64.03 67.77 64.07

Barclays Bank Pic 58.43 58.51 58.85 57.21 61.45

HBOS Pic 47.12 51.22 55.01 47.16 46.12

Lloyds TSB Bank 

Pic
53.45 57.41 54.83 44.72 46.38

Πηγή: Bankscope

Τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν 

μπορούν εύκολα να ομαδοποιηθούν, όπως στην περίπτωση των προηγούμενων χωρών, 

γιατί παρουσιάζουν μία ποικιλία. Για παράδειγμα, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα, η

90



σκοτσέζικη Royal Bank of Scotland, την περίοδο που εξετάζουμε παρουσίασε μία 

αύξηση του περιθωρίου κέρδους μέσω επιτοκιακής πολιτικής, ωστόσο δεν κατάφερε να 

μειώσει τη συνεισφορά του κόστους. Ο όμιλος HSBC όμως που έχει εξαγοράσει την 

άλλοτε ισχυρή αγγλική Midland Bank, ενώ δεν έχει αυξήσει τα ποσοστά κερδοφορίας 

της, έχει καταφέρει να μειώσει σχετικά το λόγο λειτουργικών εξόδων προς έσοδα. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως στο ότι μιλάμε για έναν 

παγκόσμιο όμιλο με μεγάλη και έντονη δραστηριότητα σε διάφορες χώρες, οπότε τα 

αποτελέσματά της είναι συνολικό προϊόν της δραστηριότητας αυτής και όχι μόνο της 

λειτουργίας της στην βρετανική αγορά.

Παρά το σύνθετο χαρακτήρα των παραπάνω αποτελεσμάτων μπορούμε να πούμε 

ότι ο βρετανικός τραπεζικός κλάδος παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς 

αναδιαρθρωτικών τεχνικών, λόγω διαφόρων λόγων : αφενός μιλάμε για τη μεγαλύτερη 

αγορά σε όρους τζίρου σε όλη την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι πολλά τραπεζικά 

ιδρύματα εκμεταλλεύονταν οικονομίες κλίμακας και πριν την αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού συστήματος. Αφετέρου σε όρους μείωσης των λειτουργικών εξόδων, η 

μείωση του προσωπικού καθυστέρησε χρονικά σε σχέση με άλλα παραδείγματα, ενώ η 

ταυτόχρονη μείωση των καταστημάτων δε μείωσε σε μεγάλο βαθμό το μέσο όρο 

εργαζομένων ανά κατάστημα, επομένως δε μπορούμε να κάνουμε ακριβείς εκτιμήσεις 

για την συμβολή του μεγέθους αυτού στον περιορισμό του κόστους. Αυτό που θα ήταν 

το καλύτερο στην βρετανική περίπτωση θα ήταν η ενδελεχής εξέταση κάθε τραπεζικού 

ιδρύματος ξεχωριστά, ώστε η διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων σε επίπεδο 

συγκρίσεων (benchmarking) να είναι περισσότερο χρήσιμη.

Γεγονός είναι ότι ο βρετανικός κλάδος παραμένει ιδιαίτερα δυναμικός, και 

σύμφωνα με εκτιμήσεις θα παραμείνει λόγω της ισχυρής παρουσίας των τραπεζικών 

ιδρυμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο, ωστόσο υπάρχουν δύο ερωτήματα, που μόλις 

απαντηθούν θα βελτιώσουν και τη συνολική εικόνα που μπορούμε να εξάγουμε για τις 

διαδικασίες αναδιάρθρωσης εκεί:

ο τι πρόκειται να γίνει με την καθιέρωση του ευρώ και την πιθανή 

συμμετοχή της Μεγάλης Βρετανίας στο ενιαίο μηχανισμό 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, που μέχρι τώρα έχει δημιουργήσει 

πιέσεις στα λοιπά ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ; 

ο Ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων εφαρμόζεται και με την 

αυξημένη τεχνολογική επέκταση των βρετανικών τραπεζών, ενώ η 

τακτική των μαζικών απολύσεων έχει κάνει την εμφάνισή της τα
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τελευταία χρόνια. Τι δυναμική δημιουργούν τα γεγονότα αυτά σε 

συνδυασμό με τη σταδιακή επανεστίαση στην εγχώρια αγορά και ποια 

τα αποτελέσματα για τον έλεγχο του κόστους για τα τραπεζικά 

ιδρύματα της Αγγλίας και του υπόλοιπου Βασιλείου ;

Οι απαντήσεις στα δύο παραπάνω ερωτήματα δεν μπορούν να δοθούν τώρα, αλλά 

σε τουλάχιστον τρία χρόνια, οπότε και τα συμπεράσματα μίας μελέτης για την 

τραπεζική αναδιάρθρωσης του Ην. Βασιλείου θα είναι περισσότερο αντικειμενικά.

3.6.2 Ιρλανδία

Η Ιρλανδία αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα εντός της Ευρώπης, λόγω του 

διαχωρισμού της. Έτσι και η οικονομία της χωρίζεται σε αυτή της Δημοκρατίας της 

Ιρλανδίας, που αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1973 και τη Βόρειο 

Ιρλανδία, που συμμετέχει ως μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ανάλυση του 

τραπεζικού συστήματος της τελευταίας εμπίπτει και στην ανάλυση του Ηνωμένου 

Βασιλείου συμπεριλαμβανόμενης της Αγγλίας, που εξετάσαμε στην προηγούμενη 

παράγραφο. Ωστόσο λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος και της παράλληλης πορείας 

των δύο «κρατών» θα εξετάσουμε εδώ την αναδιάρθρωση του ιρλανδικού τραπεζικού 

συστήματος συνολικά.

Ο κλάδος των τραπεζών αποτελεί για την Ιρλανδία έναν από τους δυναμικότερους 

της τομείς, με μεγάλη συνεισφορά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το σύστημα 

αυτό είχε παραμείνει το ίδιο από τις αρχές της δεκαετίας του 1940 μέχρι το 1960. Την 

δεκαετία αυτή παρατηρήθηκε ένα κύμα συγχωνεύσεων μεταξύ των ιρλανδικών 

τραπεζικών ιδρυμάτων, που αύξησε το μέγεθος κάποιων με αποτέλεσμα την 

εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας. Ο αριθμός των τραπεζών επίσης μειώθηκε εκείνη 

την περίοδο αυξάνοντας τη συγκέντρωση του κλάδου. Την επόμενη δεκαετία και μετά 

την είσοδο της Ιρλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ως 

κανονικό μέλος και η Βόρειος Ιρλανδία ως μέλος του Ηνωμένου Βασιλείου) 

επιτράπηκε η είσοδος ξένων τραπεζών στην αγορά, ενώ συμφωνήθηκαν και τα επίπεδα 

των επιτοκίων μεταξύ των εμπορικών τραπεζών της χώρας. Με την αυξημένη είσοδο 

και την κατάρρευση της συμφωνίας αυτής στις αρχές της δεκαετίας του ’80 

παρατηρήθηκε αύξηση του ανταγωνισμού στο ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα (Report of 

the Department of Finance/ Central Bank Working Group on Strategic Issues facing the 

Irish Banking Sector , 2002).
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Από τότε μέχρι σήμερα το ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα αποτελεί μία ξεχωριστή 

περίπτωση σχετικά με τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης που έλαβαν μέρος εκεί. Αυτό 

γιατί αφενός οι αλλαγές αυτές δεν περιελάμβαναν εκτεταμένες εξαγορές και 

συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις ή μείωση της τραπεζικής απασχόλησης ως μέτρο 

περιορισμού των λειτουργικών εξόδων. Οι συγχωνεύσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν 

λίγες σε αριθμό και το βασικό κίνητρο για αυτές ήταν η εξάπλωση κάποιων ιδρυμάτων 

σε νέες δραστηριότητες. Πραγματοποιήθηκαν κάποιες ιδιωτικοποιήσεις, ωστόσο 

κάποια ιδρύματα εξαγοράστηκαν από το Δημόσιο τη δεκαετία του 1980. Όσο αφορά το 

δίκτυο των υποκαταστημάτων αυτό παρέμεινε σταθερό, ενώ και ο αριθμός των 

τραπεζικών υπαλλήλων δεν παρουσίασε κάποια μείωση, αλλά αντίθετα είχε μία μικρή 

αύξηση. Τα παραπάνω καθιστούν την Ιρλανδία μοναδικό παράδειγμα μεταξύ των 

χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εικοσαετία 1980-2000.

Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος της Ιρλανδίας λοιπόν 

πραγματοποιήθηκε μέσω αντίστροφων διαδικασιών. Οι βασικότερες αλλαγές 

περιελάμβαναν την κρατικοποίηση μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων, την αύξηση του 

εργατικού δυναμικού, την εξάπλωση των ιδρυμάτων και σε νέες τραπεζικές εργασίες, 

ενώ τελευταία παρατηρείται μία προσπάθεια αύξησης της αποδοτικότητας και 

περιορισμού του κόστους λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Ιρλανδίας 

μέσω τεχνολογικής επέκτασης. Η βασικότερη πηγή αλλαγής στο τραπεζικό σύστημα, 

αλλά και σε όλο το οικονομικό οικοδόμημα της χώρας, πάντως, υπήρξε η δημιουργία 

του Κέντρου Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Ireland Financial Services Center, 

IFSC) το 1987 από την κυβέρνηση της Ιρλανδίας. Στόχος του Κέντρου αυτού είναι η 

δημιουργία ενός σταθερού και αναπτυσσόμενου κλάδου χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών στην χώρα, με δραστηριότητες που περιλαμβάνουν διεθνείς τραπεζικές 

υπηρεσίες, παροχή συμβουλών για μεγάλες επιχειρήσεις, ασφαλιστικές εργασίες, με 

κύριο σκοπό τη δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου λειτουργίας για όλα τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αποτέλεσμα της δημιουργίας του Κέντρου αυτού ήταν η 

βελτίωση της λειτουργίας τραπεζών και λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων, η αύξηση της 

απασχόλησης στον κλάδο και η επικοινωνία και συνεργασία τόσο με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, όσο και με τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη χώρα. Η 

σημασία του IFSC είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την οικονομία της χώρας και έχει 

συμβάλλει πολύ στην ανάπτυξη και την αναδόμηση του χρηματοπιστωτικού κλάδου 

της.
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Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες η αναδιάρθρωση 

του τραπεζικού κλάδου περιελάμβανε μείωση συμμετοχής του δημόσιου τομέα και 

κατάρρευση των συστημάτων εποπτείας και ελέγχου από τις κυβερνήσεις και μεταφορά 

τους σε υπερεθνικό επίπεδο, στο παράδειγμα της Ιρλανδίας συνέβη το αντίθετο. Ένας 

κυβερνητικός οργανισμός ανέλαβε τις προσπάθειες αναδόμησης, μεταξύ άλλων, του 

τραπεζικού συστήματος και συντόνισε τις προσπάθειες αύξησης της αποδοτικότητας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας, με άμεση μάλιστα επικοινωνία με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονότα που συνοδεύτηκαν και από αύξηση της τραπεζικής 

απασχόλησης. Εάν σε αυτό προσθέσουμε και τον αυξημένο ρόλο της Κεντρικής 

Τράπεζας της Ιρλανδίας, καταλαβαίνουμε εύκολα το ρόλο του δημοσίου.

Έτσι σήμερα ο τραπεζικός κλάδος της χώρας αποτελεί ένα πολύ σημαντικό τομέα 

της ιρλανδικής οικονομίας, που αντιπροσωπεύει ένα ποσοστό 5% του Εθνικού 

Προϊόντος και με απασχόληση που πλησιάζει τους 40.000 εργαζόμενους. Πιο 

συγκεκριμένα η συγκέντρωση παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, αφού οι τρεις μεγαλύτερες 

τράπεζες κατέχουν ένα μερίδιο αγοράς ίσο με 50% περίπου, ενώ ο ρόλος του δημόσιου 

τομέα παραμένει σημαντικός, αφού πολλά τραπεζικά ιδρύματα ελέγχονται από 

κρατικούς φορείς και ο αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων παρουσιάζει μία 

σταθερότητα. Σύμφωνα με διαθέσιμα στοιχεία (The Economic Intelligence Unit, 2001, 

σελ. 40) η τραπεζική απασχόληση παρουσίασε μία αύξηση 10.000 ατόμων την 

πενταετία 1994-99. Στον επόμενο πίνακα μπορούμε να δούμε τη μοναδικότητα της 

ιρλανδικής περίπτωσης όσο αφορά στην αύξηση της τραπεζικής απασχόλησης από το 

1984 έως το 1996 :

Πίνακας 33

Μεταβολές απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Ιρλανδίας

(ποσοστά επί τοις 100)

1984-88 1988-92 1992-96

9,09 17,86 20,20

Πηγή : The Economic Intelligence Unit, 2001

Τα πέντε μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας το περασμένο έτος, που 

ελέγχουν πάνω από το 60% της αγοράς ήταν τα εξής:
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Πίνακας 34

ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΨΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

(2003, USD χιλ.)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2003)

1. Depfa Bank Pic 146,370,596 313

2. Allied Irish Banks pic 98,699,166

3. Bank of Ireland 91,657,479 18,214

4. Irish Life & 51,162,161 4,917

Permanent Pic

5 Depfa 32,116,94 6,312

ACS Bank

Πηγή : Bankscope

Εξετάζοντας την αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων της Ιρλανδίας 

μπορούμε να πούμε ότι αυτά είναι από τα πιο κερδοφόρα της Ευρώπης. Λόγω της 

υψηλής συγκέντρωσης που παρουσιάζει ο κλάδος, η ποσοστιαία αύξηση των 

περιθωρίων συνεισφοράς είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παραδοσιακά οι ιρλανδικές τράπεζες είχαν τα μεγαλύτερα κέρδη μέσω της επιτοκιακής 

πολιτικής, δηλαδή της διαφοράς των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων. Παρόλο 

που το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μία μείωση, ως μέσος όρος, από 2,4% την περίοδο 

1996-97 σε 1,7% το 1998-99, εντούτοις παραμένει υψηλό σε σχέση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες. Η διαποίκιλση των δραστηριοτήτων των τραπεζικών ιδρυμάτων της 

Ιρλανδίας έχει συμβάλλει επίσης στην διατήρηση των συνολικών επιπέδων 

κερδοφορίας σε υψηλά επίπεδα, γεγονός που ενισχύθηκε και από τη διεθνοποίηση των 

δύο μεγαλύτερων τραπεζών της.

Επιπλέον ένα γεγονός που συμβάλλει στην αυξημένη κερδοφορία των ιρλανδικών 

τραπεζών σχετίζεται με τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας. Η Ιρλανδία έχει μία 

ταχέως αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα κατά την τελευταία δεκαετία, με 

συνέπεια την αύξηση των καταθέσεων και των δανείων, ως αποτέλεσμα και της 

λειτουργίας του IFSC στη χώρα. Επιπλέον το συνολικά ποσοστά κερδοφορίας για τις 

ιρλανδικές τράπεζες είναι από τα μεγαλύτερα της Ευρώπη, με έναν μέσο όρο που 

κυμαίνεται στο 4,6%. Ενώ τα συνολικά έσοδα είναι σαφώς μικρότερα από άλλες
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ευρωπαϊκές τράπεζες φαίνεται, λοιπόν, ότι το ιρλανδικό τραπεζικό σύστημα είναι 

ιδιαίτερα κερδοφόρο, γεγονός που ενισχύεται και από τη μελέτη του δείκτη 

αποδοτικότητας ROA (Return On Assets), που είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ άλλων δείχνει και τον περιορισμό των λειτουργικών 

εξόδων. (Report of the Department of Finance/ Central Bank Working Group on 

Strategic Issues facing the Irish Banking Sector, 2002).

Συμπερασματικά, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές του 

ιρλανδικού τραπεζικού συστήματος παρουσιάζουν αυξημένο ενδιαφέρον, λόγω 

διαφόρων παραγόντων. Αφενός ο διαχωρισμός του κράτους και η συμμετοχή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω ιδιαίτερης σχέσης δημιουργεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα. 

Πέρα από αυτό είδαμε ότι η αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού χώρου στηρίχθηκε 

σε τεχνικές που δεν παρουσιάζουν αναλογίες με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν 

παρατηρήθηκε το μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις δεν 

μείωσαν τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα στην τραπεζική αγορά, ενώ ο αριθμός των 

τραπεζικών υπαλλήλων παρουσίασε αύξηση τα τελευταία 15 χρόνια, γεγονός σχεδόν 

μοναδικό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Η δημιουργία του κυβερνητικού οργανισμού 

IFSC δημιούργησε ένα δυναμικό περιβάλλον ελέγχου και λειτουργίας για τα τραπεζικά 

ιδρύματα, ενώ φαίνεται ότι οι ιρλανδικές τράπεζες είναι από τις αποδοτικότερες μεταξύ 

των ευρωπαϊκών, με χαμηλά λειτουργικά έξοδα. Τα παραπάνω συνθέτουν έναν 

ιδιαίτερα δυναμικό κλάδο και το ερώτημα σχετικά με τη μελλοντική πορεία του είναι 

δύσκολο να απαντηθεί. Ωστόσο μέχρι σήμερα και παρά τον αυξημένο ανταγωνισμό 

φαίνεται ότι με τις «παράδοξες» αυτές τεχνικές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, τα 

ιρλανδικά τραπεζικά ιδρύματα έχουν καταφέρει να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν, ενώ κυβερνητικά προγράμματα έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την 

προστασία του κλάδου και την περαιτέρω ανάπτυξή του σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

3.7Ελλάδα

Στην παρούσα υποενότητα θα ασχοληθούμε με το τραπεζικό σύστημα της 

Ελλάδας. Θα εξετάσουμε κάποια ιστορικά στοιχεία, που συνέβαλλαν στην διαμόρφωση 

του χώρου σήμερα, θα δούμε στοιχεία για τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες και τον 

ανταγωνισμό στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό χώρο. Θα δούμε, επίσης, τις αλλαγές 

που συνέβησαν μετά την καθιέρωση της ενιαίας τραπεζικής αγοράς και τις αντιδράσεις
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των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ στην παράγραφο 3.7.2 θα επιχειρήσουμε 

κάποιες εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία του κλάδου, αφού αφενός στις 

μέρες μας οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης φαίνεται να μην έχουν ολοκληρωθεί, 

αφετέρου οι προκλήσεις είναι αρκετά μεγάλες, λόγω και του αυξανόμενου 

ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω διαδικασιών συγκριτικής προτυποποίησης 

(benchmarking) και υιοθέτησης των καλύτερων πρακτικών (best practices), θα 

επιχειρήσουμε να δούμε, , τι προβλέπεται ή μπορεί να γίνει σχετικά με τον ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό χώρο και τη λειτουργία των ελληνικών τραπεζών.

3.7.1 Το ελληνικό τραπεζικό σύστηιια

Η πρώτη ελληνική τράπεζα, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας ιδρύθηκε το 1841, 

για να ακολουθήσουν και άλλες εμπορικές τράπεζες αργότερα. Το 1928 ιδρύθηκε η 

Τράπεζα της Ελλάδος, ως κεντρική τράπεζα της χώρας, ταυτόχρονα με πολλά άλλα 

ιδρύματα που δεν κατάφεραν να επιβιώσουν μετά την οικονομική κρίση του ’30. Στο 

διάστημα που ακολούθησε τους παγκόσμιους πολέμους ο τραπεζικός κλάδος της χώρας 

επωμίστηκε την ευθύνη για συγκέντρωση κεφαλαίων και διάθεση αυτών σε 

επιτυχημένες επενδυτικές ενέργειες με κύριο στόχο την τόνωση της επενδυτικής 

δραστηριότητας και την αύξηση του Εθνικού Προϊόντος, στοιχείο που χαρακτήρισε 

πολλά χρηματοπιστωτικά συστήματα εκείνη την περίοδο. Μετά και την κατάρρευση 

του συστήματος Bretton-Woods, ο ελληνικός τραπεζικός χώρος, όπως και το σύνολο 

της οικονομίας παρουσίασε σοβαρά προβλήματα, όπως ο πολύ υψηλός πληθωρισμός, 

που άγγιζε το 20% στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και τα υψηλά επιτόκια δανεισμού 

για κάποιες ιδιαίτερες οικονομικοκοινωνικές ομάδες.

Όπως και για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες πάντως, η απελευθέρωση των 

χρηματοπιστωτικών συστημάτων έδωσε την απαραίτητη ώθηση και στο ελληνικό. Η 

κατάρρευση των περιορισμών σχετικά με τα επιτόκια και η απελευθέρωση κίνησης του 

κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις εφαρμοζόμενες τεχνικές σε εθνικό επίπεδο, επέτρεψαν 

στην Ελλάδα να βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις και να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για μακροοικονομική σταθερότητα, που φυσικά είχε αντίκτυπο και για 

τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η μεγάλη φάση αναδιάρθρωσης των 

τραπεζικών συστημάτων, ως αποτέλεσμα και των εξελίξεων σχετικά με την δημιουργία 

κοινής ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, δεν άφησε ανεπηρέαστο και το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα. Ιδιαίτερα μετά τα προγράμματα για ένωση των αγορών και
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καθιέρωση κοινού νομίσματος ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος παρουσίασε σημαντικές 

αλλαγές.

Ως σημαντικότερη θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την μεταβολή του θεσμικού 

πλαισίου, που σήμανε και την ουσιαστική αναδόμηση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, όπως αυτή εκφράστηκε από την απελευθέρωση των επιτοκίων, την 

κατάργηση των ποσοστώσεων στις τραπεζικές πιστώσεις, τον περιορισμό των 

συναλλαγματικών ελέγχων και την άρση των ρυθμίσεων που διαχώριζαν μέχρι τότε τις 

αρμοδιότητες των εμπορικών τραπεζών και των ειδικών πιστωτικών ιδρυμάτων. Το 

απελευθερωμένο αυτό πλαίσιο λειτουργίας συνοδεύτηκε και από νέες ρυθμίσεις για την 

επάρκεια των κεφαλαίων και τη φερεγγυότητα των τραπεζών με συνέπεια την ευχέρεια 

των ιδρυμάτων να εκτελούν πλέον όλες τις τραπεζικές εργασίες, χωρίς χρονοβόρες 

εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα, γεγονός που αφενός ενέτεινε τον ανταγωνισμό 

μεταξύ τους και αφετέρου βελτίωσε την εξυπηρέτηση των πελατών. (Κανελλόπουλος, 

Τσατήρης, Μητράκος, 1998, σελ.143). Ταυτόχρονα δε, μικρά τραπεζικά ιδρύματα 

μπόρεσαν να εισέλθουν επιθετικά στο χώρο, χωρίς πάντως θεαματικά αποτελέσματα 

όσο αφορά τα μερίδια αγοράς, κυρίως λόγω της υψηλής συγκέντρωσης που 

παρουσιάζει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Στον ελληνικό χώρο πραγματοποιήθηκαν, επίσης, κάποιες σημαντικές εξαγορές 

και συγχωνεύσεις, με μία καθυστέρηση σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη πάντως. 

Οι κινήσεις αυτές μετέβαλαν το σκηνικό στη χώρα, χωρίς ωστόσο να πραγματοποιηθεί 

κάποια συγχώνευση που να αλλάζει άρδην τον τραπεζικό χώρο, με εξαίρεση την 

εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας από την Alpha Bank. Ωστόσο ένας σεβαστός αριθμός 

τραπεζικών ιδρυμάτων απορροφήθηκε από μεγαλύτερα ιδρύματα, με κύριο στόχο την 

αύξηση του μεγέθους και του μεριδίου αγοράς. Αυτό συνέβη, λόγω των αυξημένων 

πιέσεων για εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και άνοδο των κερδών, 

προκειμένου να μπορέσουν οι ελληνικές τράπεζες να επιβιώσουν τόσο στον ελληνικό 

χώρο, που χαρακτηρίζεται από υψηλή συγκέντρωση, όσο και στον διεθνή. Η 

μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα, η Εθνική κινήθηκε για μία συνεργασία με την Alpha 

Bank, την δεύτερη σε μέγεθος τράπεζα, κίνηση πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα, 

που δεν στέφθηκε πάντως με επιτυχία. Η Eurobank, μετά από επιτυχημένες εξαγορές 

ξένων ιδρυμάτων, όπως η Interbank, του δικτύου retail banking της γαλλικής Credit 

Lyonnais και η de Depots του Λουξεμβούργου, εξαγόρασε το 75% της τράπεζας 

Αθηνών, καθώς και την Τράπεζα Κρήτης, ενώ κινήθηκε και για την εξαγορά της 

Ιονικής, χωρίς αποτέλεσμα, επίσης. Αμέσως μετά, όμως, με μία επιθετική κίνηση
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εξαγόρασε την Τράπεζα Εργασίας, ενώ διεύρυνε τις δράστη ριότητές της και στα 

Βαλκάνια με την εξαγορά της βουλγαρικής τράπεζας Post Bank. Παράλληλη πορεία 

ακολούθησε και ένας ακόμη όμιλος, αυτός της Τράπεζας Πειραιώς, που εξαγόρασε το 

38% της Τράπεζας Χίου και το 38% της Μακεδονίας-Θράκης, ενώ έχει κινηθεί και 

εκτός ελληνικού χώρου με την εξαγορά της κυπριακής εταιρίας επενδύσεων 

Euroinvestment & Finance Lmt, ενώ πολύ πρόσφατα, στις αρχές του 2002, ανακοίνωσε 

τη συνεργασία της με την ING Bank.

Σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές στην Ελλάδα τα τελευταία 20 

χρόνια, υπάρχει η άποψη ότι ο κύκλος αυτός δεν έχει κλείσει για τους 3-4 

μεγαλύτερους ομίλους της χώρας. Σημαντικό στοιχείο είναι η πορεία της Εμπορικής 

Τράπεζας, η εξαγορά της οποίας δύναται να αλλάξει το τοπίο στον τραπεζικό χώρο της 

Ελλάδας. Παραθέτουμε έναν πίνακα στην επόμενη με τις σημαντικότερες σύγχρονες 

εξαγορές στον ελληνικό τραπεζικό χώρο:

Πίνακας 35

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Xiosbank

Μακεδονίας - Θράκης

Marathon Bank

National Westminster

ΤΡΠΑΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ Ιονική Τράπεζα

EUROBANK

Τράπεζα Αθηνών

Τράπεζα Κρήτης

Τράπεζα Εργασίας

ΕΘΝΙΚΗ Κτηματική Τράπεζα

ΕΓΝΑΤΙΑ Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος

TELEXIS ΑΧΕ Δωρική Τράπεζα

Πηγή : Παπαδάκης Β., 2002, σελ.444

Αποτέλεσμα των παραπάνω συγχωνευτικών και εξαγοραστικών κινήσεων από 

μεριάς ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων ήταν η δημιουργία ομίλων, που κυριαρχούν 

σήμερα στην ελληνική αγορά, ταυτόχρονα με την αύξηση της συγκέντρωσης. Γεγονός
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πάντως αποτελεί ότι οι συγχωνεύσεις αυτές δεν άλλαξαν σημαντικά το τοπίο για τις 

τράπεζες, δεδομένου ότι μεμονωμένες ήταν οι περιπτώσεις όπου οι εξαγορές 

θεωρήθηκαν ότι μεταβάλλουν ριζικά το παιχνίδι, όπως η εξαγορά της Ιονικής για 

παράδειγμα. Φαίνεται ότι οι περισσότερες από αυτές έγιναν με κριτήρια εγχώριου 

ανταγωνισμού στην προσπάθεια των τραπεζών να διατηρήσουν το μερίδιό τους στην 

ελληνική τραπεζική αγορά, παρά για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού σε διεθνές 

επίπεδο, όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με λίγα λόγια ήταν περισσότερο 

αμυντικού και όχι επιθετικού χαρακτήρα.

Όπως είναι γνωστό ανάμεσα στις συνέπειες των εξαγορών και των συγχωνεύσεων 

συγκαταλέγεται και η προσφορά νέων διαφοροποιημένων προϊόντων, καθώς και η 

γεωγραφική εξάπλωση. Και ενώ όσο αφορά τον πρώτο παράγοντα οι ελληνικές 

τράπεζες έχουν να επιδείξουν αρκετά νέα προϊόντα και υπηρεσίες που πλέον 

προσφέρουν, όπως το internet banking, οι χρεωστικές κάρτες και οι τεχνικές leasing και 

factoring, σχετικά με την εξάπλωση σε νέες αγορές δε φαίνεται να έχουν γίνει 

σημαντικά βήματα. Οι μόνες κινήσεις που έχουν γίνει είναι προς τις χώρες της 

Βαλκανικής και των χωρών της παρευξεινίου ζώνης. Η ασταθής πολιτική κατάσταση 

εκεί, το ανύπαρκτο τραπεζικό θεσμικό πλαίσιο στις χώρες αυτές, καθώς και η έλλειψη 

συντονισμού προβάλλουν ως οι κυριότερες αιτίες της μη σταθερής παρουσίας των 

ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια (ΙΝΕ, 1996, σελ. 62- 64), ωστόσο πρέπει να 

βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις προκειμένου η διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζικών 

ιδρυμάτων να ξεκινήσει από εκεί, δεδομένου ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές για 

να εισέλθουν σε μεγαλύτερες και καλύτερα δομημένες αγορές του εξωτερικού. Άρα οι 

αγορές των Βαλκανίων φαντάζουν ως ένα ιδανικό ξεκίνημα, που άλλωστε έχει γίνει, 

αλλά πρέπει να ενταθεί και να συστηματικοποιηθεί.

Η μέχρι το 1995 παρουσία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων στις εν λόγω 

αγορές έχει ως εξής:
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Ελληνική παρουσία τραπεζικών ιδρυμάτων στα Βαλκάνια μέχρι το 1995

ΕΘΝΙΚΗ

• Γραφείο αντιπροσωπείας στη Σόφια.

• Συμμετοχή σε γραφείο 

αντιπροσωπείας στη Μόσχα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ

• Συμμετοχή 30% στη ρωσική 

Investment Bank of Kyban

• Συμμετοχή 40% στην International 

Commercial Black Sea Bank στην 

Γ εωργία

• Συμμετοχή 50% International 

Commercial Black Sea Bank στην 

Μολδαβία

ΙΟΝΙΚΗ • Γ ραφείο αντιπροσωπείας στη Σόφια

ΠΙΣΤΕΩΣ • Bucharest Bank στη Ρουμανία

XIOSBANK • Κατάστημα στη Σόφια

ΕΓΝΑΤΙΑ • Γ ραφείο αντιπροσωπείας στη Σόφια

Πηγή : Money Show ’95- Στοιχεία Σεπτεμβρίου 1995

Όσο αφορά τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα, τώρα, στον τραπεζικό χώρο της 

Ελλάδας φαίνεται ότι αυτός διατηρεί μία ισχυρή θέση. Έτσι κατά τη φάση 

αναδιάρθρωσης του συστήματος και μετά τις θεσμικές αλλαγές και λόγω της 

ευρωπαϊκής ενοποίησης θα περίμενε κανείς ότι το μεγάλο κύμα ιδιωτικοποιήσεων στην 

Ελλάδα θα συμπεριλάμβανε και τις τράπεζες. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν έγινε σε μεγάλο 

βαθμό, οπότε και είχαμε απλά αύξηση του μεριδίου συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η μεγαλύτερη ελληνική τράπεζα η Εθνική είναι δημοσίου 

χαρακτήρα, ενώ στις ιδιωτικοποιήσεις μπορούμε να συμπεριλάβουμε και πάλι ως 

κυριότερο παράδειγμα την εξαγορά της Ιονικής Τράπεζες από την ιδιωτικό όμιλο της 

Alpha Bank, κίνηση που φαίνεται να είναι η σημαντικότερη που έχει να επιδείξει το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα κατά τη φάση της αναδιάρθρωσής του.

Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας της αναδιάρθρωσης στην Ελλάδα υπήρξε η 

τεχνολογία. Ο ρόλος της ως πηγή αλλαγών της λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων 

και ως κύριος μοχλός αναδόμησης ολόκληρου του συστήματος έχει αναλυθεί εκτενώς 

παραπάνω. Τα ίδια ισχύουν και την ελληνική περίπτωση όσο αφορά τις αλλαγές που 

επέβαλλε η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της
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χώρας. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα ανάληψης 

σημαντικών επενδύσεων, που σχετίζονται με τεχνολογικό εξοπλισμό, ως κύρια πηγή 

απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τα ποσά που δαπανήθηκαν στην χώρα 

μας στον σχετικό τομέα, σύμφωνα με εκτιμήσεις (History of Greek Banking, 2001, σελ. 

4, http://www.acci.gr/trade/) αγγίζουν τα 2,5 δις. ευρώ για τη δεκαετία 1990-2000. 

Αναμένεται ότι με την συνεχόμενη βελτίωση των σχετικών τεχνολογιών για χρήση στις 

τράπεζες (Internet, Mobile Banking, Electronic Data Interchange (EDI), αλλά και τα 

κλασικά ATM’s) τα ποσά αυτά θα συνεχίσουν να αυξάνονται για τα επόμενα χρόνια 

στην Ελλάδα. Γεγονός είναι πάντως ότι αν και οι ρυθμοί χρήσης τέτοιων τεχνολογιών 

κρίνονται ικανοποιητικοί, σίγουρα δεν μπορούν να στηρίξουν τις ελληνικές τράπεζες 

σε μία προσπάθεια διεθνοποίησής τους, αφού υπολειπόμαστε των ευρωπαϊκών 

τραπεζών. Μία συγκριτική παρουσίαση των τραπεζικών συναλλαγών, ανάλογα με τον 

τρόπο εκτέλεσής τους δείχνει την καθυστέρηση των εισαγωγών των νέων αυτών 

τεχνικών στην Ελλάδα, αφού το 1993 η κατάσταση είχε ως εξής :

Διάγραμμα 4

Συγκριτική παρουσίαση των τραπεζικών συναλλαγών : 

Ευρώπη και Ελλάδα το 1993

Παρατηρούμε ότι η μόνη τεχνολογία στην οποία φαίνεται να παρουσιάζουν οι 

ελληνικές τράπεζες ανάλογη χρήση με αυτή των ευρωπαϊκών είναι αυτή των ATM’s. 

Πραγματικά στην Ελλάδα ο ρυθμός ανάπτυξης συναλλαγών μέσω των αυτόματων 

ταμείων κρίνεται ικανοποιητικός δεδομένου ότι το 1995 βρίσκονταν εγκατεστημένες 

περίπου 1200 τέτοιες συσκευές, ενώ στις μέρες μας ο αυξανόμενος ρυθμός
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είναι γεγονός, αφού υπάρχουν εγκατεστημένα 5.400 ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα (Ενωση 

Ελληνικών Τραπεζών, 2003, www.otoe.gr).

Σχετικά με τις υπόλοιπες τεχνολογίες πάντως πρέπει να σημειώσουμε εδώ και ένα 

«ελαφρυντικό» για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, αφού ο ρυθμός χρήσης των 

υπηρεσιών του διαδικτύου γενικά είναι πολύ χαμηλότερος από τους Έλληνες πολίτες 

σε σχέση με τους λοιπούς ευρωπαίους, γεγονός που καθιστά τη χρήση υπηρεσιών όπως 

το internet-banking λιγότερο ελκυστική, τόσο για τα ιδρύματα όσο και για τους 

πελάτες. Γεγονός αποτελεί, πάντως, ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης όσο 

αφορά τη χρήση της τεχνολογίας από τις ελληνικές τράπεζες, για χρήση σε λειτουργίες, 

όπως η διαχείριση διαθεσίμων, marketing, διοίκηση προσωπικού, όσο και για 

αποκεντρωμένες δραστηριότητες, όπως το electronic banking και οι έξυπνες κάρτες, 

που χρησιμοποιούνται ευρέως στο εξωτερικό.

Σχετικά με την επίπτωση της χρήσης της τεχνολογίας στην τραπεζική 

απασχόληση, λόγω και του χαμηλού βαθμού διείσδυσης, αυτή δεν παρουσιάζει τα 

έντονα αρνητικά αποτελέσματα, όπως σε άλλα ευρωπαϊκά παραδείγματα. 

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι για κάποια μικρά ιδρύματα στην Ελλάδα υπάρχουν 

εκτιμήσεις ότι οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν θετικά την απασχόλησή τους, γεγονός 

που μάλλον πρέπει να αποδοθεί στο μικρό τους μέγεθος και στον μικρό αριθμό 

εργαζομένων, που δεν υποκαθίστανται από μηχανές. Ταυτόχρονα, λόγω της 

προσπάθειας των ιδρυμάτων αυτών για αύξηση του μεριδίου αγοράς, αυτή συνοδεύεται 

από αύξηση του μεγέθους τους, άρα και του αριθμού απασχολούμενων 

(Κανελλόπουλος, Τσατήρης, Μητράκος, 1998, σελ.149).

Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, ο αυξημένος ανταγωνισμός, οι 

εξαγορές και οι ιδιωτικοποιήσεις, στον βαθμό που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και οι 

νέες τραπεζικές τεχνολογίες συνθέτουν σήμερα έναν πολύ συγκεντρωμένο τραπεζικό 

χώρο για την Ελλάδα. Ο χώρος αυτός κυριαρχείται τα τελευταία χρόνια από τρεις 

κυρίως ομίλους, μετά και την εξαγορά της Ιονικής Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα, πριν 

συνεχίσου με στην ανάλυση και άλλων χαρακτηριστικών του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε τον παρακάτω πίνακα, που δείχνει τις 

10 μεγαλύτερες τράπεζες του ελληνικού χώρου κατά το περασμένο έτος, ώστε να είναι 

κατανοητή η αναφορά ονομάτων στη συνέχεια :
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Πίνακας 36

ΤΡΑΠΕΖΑ ΥΨΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

(2003, USD χιλ.) (2003)

1. Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος

67,835,183 14.980

2. Alpha Bank 38,902,374 7.412

3. Τράπεζα της 

Ελλάδος

36,681,207

4. Eurobank 35,236,676 12.304

5. Αγροτική Τράπεζα 22,137,283 -

6. Εμπορική Τράπεζα 21,328,618 7.604

7. Τράπεζα Πειραιώς 18,608,866

8. Ελληνικό

Ταχυδρομικό

Ταμιευτήριο

9,345,290 1.286

9. Γενική Τράπεζα 3,011,011 2.290

10. Εγνατία Τράπεζα 2,596,477 1.272

Πηγή : Bankscope

Οι πέντε πρώτες από τις παραπάνω τράπεζες, εξαιρουμένης της Κεντρικής 

Τράπεζας έχουν συνολικά ένα πολύ υψηλό μερίδιο αγοράς, που ξεπερνά το 70%. Η 

συγκέντρωση αυτή του κλάδου για πολλούς μελετητές αποτελεί ένα διαρθρωτικό 

πρόβλημα του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, ωστόσο βλέπουμε ότι και στην Ευρώπη 

υπάρχουν ανάλογα παραδείγματα, με πρώτο και καλύτερο αυτό της Δανίας. Η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος κατέχει την πρώτη θέση για πολλά χρόνια τώρα, ενώ ο όμιλος 

της Aplha Bank με την εξαγορά της Ιονικής μπόρεσε να κατοχυρώσει για τα επόμενα 

χρόνια τη δεύτερη θέση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το παράδειγμα της 

Eurobank, που μέσω επιθετικής πολιτικής και εξαγορών μικρότερων τραπεζών 

κατάφερε από ένα δίκτυο 7 καταστημάτων το καλοκαίρι του 1996, να κατοχυρώσει την 

τρίτη θέση με 320 καταστήματα στην Ελλάδα και ένα μερίδιο αγοράς ίσο με 10%. 

Παράλληλα ένα ακόμη τραπεζικό ίδρυμα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι 

αυτό της Τράπεζας Πειραιώς, που έχει καταφέρει να αποκτήσει γρήγορα ένα μερίδιο
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επίσης και να χαρακτηριστεί ένα από τα αποδοτικότερα τραπεζικά ιδρύματα της 

Ευρώπης, με αύξηση του δείκτη απόδοσης κεφαλαίων σε 16,1% έναντι 12,9% το 2002, 

ενώ ταυτόχρονα μείωσε τα λειτουργικά της έξοδα ως ποσοστό των συνολικών εξόδων 

της κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες (The Banker, 2003, σελ. 93). Πιο αναλυτικά τα 

μερίδια αγοράς για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα το 2000 είχαν ως εξής:

Διάγραμμα 5

ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2000

□ Εθνική
□ Alpha
□ Eurobank
□ Αγροτική
■ Εμπορική
□ Πειραιώς
■ Λοιπές

Πηγή: Επεξεργασμένα Δημοσιευμένα Στοιχεία

Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης δεν άφησαν 

ανεπηρέαστο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο όπως διαμορφώνεται σήμερα 

αποτελεί το προϊόν 21 εξαγορών και συγχωνεύσεων από το 1991 και μετά. Ενδιαφέρον 

στοιχείο της αναδιάρθρωσης αυτής αποτελεί το γεγονός ότι οι κινήσεις που αύξησαν 

το στοιχείο της συγκέντρωσης στην αγορά και ενέτειναν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ οδήγησαν στη μείωση των τραπεζικών ιδρυμάτων που 

λειτουργούν, εντούτοις δε συνοδεύτηκε από μείωση της τραπεζικής απασχόλησης.

Πιο συγκεκριμένα από το 1995 μέχρι σήμερα ο αριθμός των υποκαταστημάτων 

ελληνικών τραπεζών έχει παρουσιάσει μία σημαντική αύξηση, αφού από 2.000 περίπου 

το 1995 σήμερα ξεπερνά τα 3.500 καταστήματα. Ο αριθμός των τραπεζικών 

υπαλλήλων επίσης έχει να επιδείξει μία αυξητική τάση στην Ελλάδα, αφού σύμφωνα 

με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος ο συνολικός αριθμός απασχολούμενων σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν 40.960 το 1992 για να φτάσει τους 60.338 το 2002. 

Η περίπτωση της Ελλάδας συγκαταλέγεται στις εξαιρέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αφού στο σύνολό της η ένωση έχει να επιδείξει μία μείωση περίπου ίση με 100.000
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εργαζόμενους στην ίδια δεκαετία, ενώ ανάλογη μείωση παρουσιάζει και ο αριθμός των 

καταστημάτων που σε απόλυτους αριθμούς ισοδυναμεί με κλείσιμο 8.500 

υποκαταστημάτων. Τα παραπάνω στοιχεία φαίνονται στον πίνακα 40, όπου έχουμε 

την Ελλάδα μαζί με τις άλλες χώρες :

Πίνακας 37

Συγκριτική παρουσίαση των τάσεων απασχόλησης, αριθμού 

υ π ο κα ταστημά το) ν και εγκατάστασης A ΤΜ στην Ευρώπη

ΧΩΡΑ 1992 2001 2002 Μεταβολή 

1992-2002 (%)

Γερμανία 711.800 718.450 700.500 -1,6

Ηνωμένο Βασίλειο 453.837 372.250 - - 18

Δανία 52.161 43.499 42.634 - 18,3

Ιταλία 352.985 342.279 340.541 -3,5

Ελλάδα 49.960 59.636 60.338 20,8

Ιρλανδία 21.500 36.100 36.800 71,2

Γαλλία 390.762 391.351 394.365 0,9

Γερμανία 49.166 39.904 37.582 -23,6

Ηνωμένο Βασίλειο 18.550 14.050 13.886 -25,1

Δανία 2.467 2.099 2.067 - 16,2

Ελλάδα 2.280 3.101 3.288 44,2

Ιταλία 20.909 29.270 29.926 43,1

Ισπανία 35.357 38.862 38.835 9,8

Γερμανία 35.700 49.620 50.487 41,4

Ηνωμένο Βασίλειο 20.900 36.666 - 75,4

Δανία 2.033 2.763 2.822 38,8

Ελλάδα 1.350 4.389 4.961 267,5

Ιταλία 21.877 34.349 37.355 70,7

Ισπανία 26.552 47.191 51.828 95,2

Πηγή : La Caixa, Τμήμα Ερευνών
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Βλέπουμε από τον παραπάνω πίνακα ότι η Ελλάδα ανήκει στην ομάδα των 

εξαιρέσεων, όσο αφορά την εξέλιξη στον αριθμό των υποκαταστημάτων καθώς και των 

απασχολούμενων στην Ευρώπη. Αυτό γιατί ενώ η τάση είναι πτωτική και για τα δύο 

μεγέθη για το σύνολο της Ένωσης, η Ελλάδα μαζί με κάποιες άλλες χώρες, όπως η 

Ιρλανδία και η Ιταλία ακολουθεί διαφορετική πορεία. Ειδικότερα όσο αφορά στην 

τραπεζική απασχόληση βλέπουμε ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης άφησαν 

ανεπηρέαστο το μέγεθος αυτό, το οποίο σε απόλυτους αριθμούς αυξήθηκε κατά 10.000 

περίπου άτομα κατά την τελευταία δεκαετία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η 

Ελλάδα ξεπερνά και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όσο αφορά στον αριθμό εργαζομένων 

ανά κατάστημα, αφού σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία για το 2002 ήταν ίσος με 

18,4 έναντι 14,9 του μέσου όρου της Ένωσης των 15. Μπορούμε να δούμε την εξέλιξη 

του μεγέθους αυτού για τα μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας για την 

περίοδο 1990-98 παρακάτω :

Πίνακας 38

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τράπεζες 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Εθνική 31,0 30,2 29,6 29,0 29,8 30,5 29,8 28,8 27,6

Aplha 26,7 27,1 26,0 24,7 23,0 22,3 22,4 21,7 20,2

Eurobank - 37,0 22,1 28,1 29,0 26,8 23,0 27,5 24,0

Πειραιώς 19,8 19,6 17,6 20,6 22,2 23,0 20,8 20,7 19,8

Εμπορική 22,7 22,6 22,5 22,3 22,5 23,2 23,5 22,6 21,8

Αγροτική 15,1 14,3 13,3 11,2 12,9 12,9 13,5 13,0 12,7

Ιονική 18,0 17,9 17,8 18,2 18,9 19,7 20,4 19,5 19,2

Γ ενική 23,1 21,3 20,9 21,0 20,9 20,7 20,8 20,1 19,7

Εγαντία - 40,0 24,2 24,1 24,2 24,4 25,2, 28,2 28,6

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών

Είναι εύκολα κατανοητό από τα παραπάνω ότι οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες 

παρουσιάζονται να απασχολούν υπεράριθμο προσωπικό σε σχέση με τις λοιπές 

ευρωπαϊκές. Αυτό φυσικά έχει αντίκτυπο, όσο αφορά στις λειτουργικές δαπάνες που 

έχουν να καλύψουν τα ιδρύματα αυτά. Η αναδιάρθρωση των τραπεζών της Ευρώπης 

στις περισσότερες περιπτώσεις στηρίχθηκε στον έλεγχο των λειτουργικών εξόδων τους,
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που μεταφράζεται σε μείωση των εξόδων για μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές. Αυτό 

με τη σειρά του μεταφράζεται σε μείωση του αριθμού των εργαζομένων, καθώς τα 

περιθώρια αύξησης της κερδοφορίας είναι αρκετά περιορισμένα. Έτσι η Ιρλανδία για 

παράδειγμα έχει να επιδείξει μία ανάλογη με της Ελλάδας αύξηση στην τραπεζική 

απασχόληση, οπότε και αυξημένα λειτουργικά έξοδα. Οι ιρλανδικές τράπεζες, όμως, 

έχουν καταφέρει να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα, πολύ πάνω από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο, τα ποσοστά κερδοφορίας τους, με αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα αποδοτικές, 

παρά τη ευρεία συμμετοχή του δημόσιου τομέα, όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα. Το 

επόμενο ερώτημα είναι, λοιπόν, να εξετάσουμε κατά πόσο οι εφαρμοζόμενες τεχνικές 

αναδιάρθρωσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος επηρέασαν την αποδοτικότητα 

των τραπεζών. Λογικά θα αναμέναμε ένα υψηλό ποσοστό κερδοφορίας των ελληνικών 

ιδρυμάτων, προκειμένου να αντισταθμιστούν τα μεγάλα λειτουργικά κόστη, που 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα του μεγάλου αριθμού εργαζομένων. Επιπλέον, λόγω της 

χαμηλής σχετικά διεθνοποίησής τους τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα 

δραστηριοποιούνται κυρίως στην ελληνική αγορά, η οποία είναι περιορισμένη, οπότε 

το παραπάνω συμπέρασμα για υψηλή κερδοφορία φαίνεται να είναι περισσότερο 

βάσιμο και ταυτόχρονα αναγκαίο.

Παραθέτουμε, λοιπόν, τους παρακάτω πίνακες για τα 10 μεγαλύτερα τραπεζικά 

ιδρύματα της χώρας, για το διάστημα 1999-2003, προκειμένου να εξετάσουμε την 

αποδοτικότητά τους :

Πίνακας 39

Τράπεζα Ποσοστό Κερδοφορίας

1999 2000 2001 2002 2003

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 2.55 2.36 2.38 2.18 2.54

Alpha Bank 3.22 2.77 2.65 2.27 2.55

Τράπεζα της Ελλάδος 0.50 1.28 2.55 -. -

Eurobank 3.47 3.56 3.74 3.56 3.35

Αγροτική Τράπεζα 4.40 3.27 3.27 2.60 1.60

Εμπορική Τράπεζα 3.89 3.50 4.06 3.86 3.31

Τράπεζα Πειραιώς 3.04 3.16 2.82 4.00 4.92

Ελληνικό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 2.68 1.07 1.86 2.22 -

Γενική Τράπεζα 3.49 3.81 3.90 4.06 3.91

Εγνατία Τράπεζα 4.66 5.38 4.38 3.19 3.43

Πηγή: Bankscop
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Πίνακας 40

Τ ράπεζα Λόγος Λειτουργικών εξόδων προς 

έσοδα

1999 2000 2001 2002 2003

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 66.67 72.17 60.93 50.25 45.88

Alpha Bank 54.27 64.29 63.35 58.43 40.61

Τράπεζα της Ελλάδος 82.81 38.81 40.36 - -

Eurobank 54.84 59.80 57.87 56.21 44.83

Αγροτική Τράπεζα 59.40 76.72 66.68 65.47 70.42

Εμπορική Τράπεζα 75.63 74.49 64.83 51.86 51.99

Τράπεζα Πειραιώς 63.41 70.34 66.70 57.10 42.72

Ελληνικό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 19.68 45.59 25.67 20.58 -

Γενική Τράπεζα 100.91 83.19 95.11 67.07 81.50

Εγνατία Τράπεζα 69.98 68.73 66.36 56.59 73.80

Πηγή: Bankscope

Πίνακας 41

Τράπεζα Κέρδη προ φόρων (χιλ. δολάρια)

1999 2000 2001 2002 2003

Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος
673,023 370,071 624,042 947,808 1,065,803

Alpha Bank 526,143 293,519 319,996 442,825 830,822

Τράπεζα της Ελλάδος 223,574 446,197 456,690 324,593 346,517

Eurobank 483,077 290,478 295,320 324,745 380,952

Αγροτική Τράπεζα 119,727 53,796 112,453 148,043 353,325

Εμπορική Τράπεζα 142,460 93,960 214,418 393,230 1,061,885

Τράπεζα Πειραιώς 198,661 120,701 87,336 194,382 337,854

Ελληνικό Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο
189,125 59,366 136,930 225,528

-

Γενική Τράπεζα -27,370 12,338 11,445 39,180 15,517

Εγνατία Τράπεζα 27,055 25,646 29,683 56,862 12,367

Πηγή : Bankscope
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Το ενδιαφέρον συμπέρασμα που βγαίνει από τους παραπάνω πίνακες είναι ότι 

οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταφέρει ένα παράδοξο: αφενός συμπεριλαμβανομένων 

και των μεγαλύτερων ιδρυμάτων δεν έχουν καταφέρει να αυξήσουν τα περιθώρια 

κέρδους, που προέρχονται από τη διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και δανεισμού, ως 

κύρια πηγή εσόδων των περισσότερων τραπεζικών ιδρυμάτων. Αντίθετα και παρά την 

λογική αύξηση των λειτουργικών εξόδων, λόγω αύξησης του αριθμού των 

εργαζομένων, όλες με την εξαίρεση της Αγροτικής Τράπεζας έχουν μειώσει τον λόγο 

λειτουργικά έξοδα, προς συνολικά έσοδα. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί μόνο από την 

απόκτηση ωφελειών από τις συγχωνεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ή την χρήση της 

τεχνολογίας, που αυξάνει την παραγωγικότητα και μειώνει το κόστος εργασίας. Η 

εστίαση στην εγχώρια αγορά μπορεί να θεωρηθεί επίσης ένας παράγοντας που έχει 

συνεισφέρει θετικά, σε συνδυασμό με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι καταναλωτές 

στις ελληνικές τράπεζες έναντι των ξένων που λειτουργούν στην Ελλάδα.

Βέβαια ένας ακόμη παράγοντας που θα μπορούσε να δώσει μία εξήγηση στο 

παράδοξο αυτό φαινόμενο είναι η διαποίκιλση των δραστηριοτήτων όλων των 

τραπεζών και η επικέντρωση σε εκείνες που αποδίδουν τα περισσότερα οφέλη. Είναι 

κοινό μυστικό ότι η «πίτα» των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών είναι 

μοιρασμένη, ανάλογα με το είδος της τραπεζικής εργασίας που εκτελείται, ανάμεσα 

στα διάφορα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα. Επιπλέον η συμμετοχή πολλών τραπεζών σε 

βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες σίγουρα εξασφαλίζουν για τα ελληνικά 

τραπεζικά ιδρύματα κάποια επιπλέον έσοδα, τα οποία δεν εξαρτώνται από τα 

λειτουργικά κόστη των καταστημάτων, αφού τα στοιχεία του πίνακα 44 αναφέρονται 

σε συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων. Βέβαια υπάρχει και η αντίθετη άποψη που 

λέει ότι η σύνθεση αυτή του χαρτοφυλακίου των τραπεζών επιβαρύνει την κερδοφορία 

τους, αφού πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις είναι προβληματικές.

Φυσικά δεν πρέπει να παραβλέπουμε και έναν ακόμη πολύ σημαντικό 

προσδιοριστικό παράγοντα της αποδοτικότητας των ελληνικών τραπεζών, αυτόν της 

εγχώριας ζήτησης, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια παρουσιάζει μία σταθερή άνοδο, 

στηρίζοντας την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών από αυτές και 

δημιουργώντας ευκαιρίες για επιπλέον έσοδα για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. 

Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε μελετώντας τα μακροοικονομικά μεγέθη της 

χώρας και τους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι είναι αυξητικοί, ενώ παράλληλα μία 

ματιά στο ύψος των καταθέσεων και των δανείων που χορηγούν οι ελληνικές τράπεζες
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θα μας πείσει για τη σημαντικότητα της ζήτησης, ως προσδιοριστικού παράγοντα της 

αποδοτικότητας των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Επομένως μπορούμε να πούμε μετά από την παραπάνω ανάλυση ότι το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορφίες. Αρχικά και ενώ οι διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης ακολούθησαν τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όσο αφορά και στα αίτια των 

αλλαγών, φαίνεται ότι τα ελληνικά ιδρύματα αντέδρασαν διαφορετικά. Αρχικά ο 

κύκλος των εξαγορών και των συγχωνεύσεων έγινε με κριτήριο συνήθως της 

διατήρηση της υπάρχουσας θέσης στην αγορά, ήταν περισσότερο αμυντικού 

χαρακτήρα, δηλαδή. Η μόνη σημαντική, επιθετική εξαγορά μπορούμε να πούμε ότι 

ήταν της Ιονικής από τον όμιλο Alpha Bank, που ταυτόχρονα μείωσε και τη συμμετοχή 

του δημόσιου τομέα, που πάντως παραμένει υψηλός για τα διεθνή κριτήρια. Επιπλέον ο 

κύκλος των συγχωνεύσεων και των εξαγορών δεν φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, αφού 

πολλά συζητούνται για το μέλλον της Εμπορικής Τράπεζας, αλλά και την Τράπεζα 

Εργασίας.

Αφετέρου υπάρχει η ιδιομορφία του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά, ο 

οποίος υφίσταται ουσιαστικά μόνο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, αφού φαίνεται ότι 

οι ξένες τράπεζες δεν έχουν κερδίσει ακόμη την εμπιστοσύνη του καταναλωτικού 

κοινού ( Δεμέναγας & Gibson, 2002, σελ. 7-21). Ταυτόχρονα δε με την αύξηση των 

υποκαταστημάτων και την προσφορά νέων υπηρεσιών, παρατηρήθηκε και μία αύξηση 

στην τραπεζική απασχόληση στην Ελλάδα, που λόγω της ιδιαίτερης κατάσταση που 

περιγράψαμε παραπάνω δεν συντέλεσε αρνητικά όσο αφορά τα συνολικά έσοδα αυτών. 

Και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα της χώρας προχωρούν σε έναν αυστηρό 

έλεγχο των λειτουργικών εξόδων, μέσω περικοπών θέσεων εργασίας, φαίνεται ότι οι 

ελληνικές τράπεζες δεν έχουν ανησυχήσει ουσιαστικά μέχρι τώρα για αυτό το θέμα. Τα 

ερωτήματα που τείθονται εύλογα, λοιπόν, είναι σχετικά με τη μελλοντική πορεία του 

ελληνικού τραπεζικού χώρου:

□ Τι θα γίνει εάν ο ανταγωνισμός οξυνθεί από την πλευρά των ξένων 

τραπεζικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα ;

□ Δεδομένου ότι το κοινό δεν έχει δείξει ακόμη να εμπιστεύεται τις 

ξένες αυτές τράπεζες, όπως η Citibank, η HSBC και η Credit 

Lyonais, αλλά αυτό δεν αποκλείεται, λόγω και εστίασης αυτών 

στην ελληνική αγορά, πώς θα αντιδράσουν τα ελληνικά τραπεζικά 

ιδρύματα ;
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□ Τι θα γίνει με τον κύκλο των συγχωνεύσεων στο ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα ; Σε περίπτωση εξαγοράς της Εμπορικής ή 

κάποιας άλλης τράπεζας πώς θα μεταβληθεί το τραπεζικό τοπίο ;

□ Είναι δυνατή η συγχώνευση δύο μεγάλων ομίλων, όπως για 

παράδειγμα η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank και τι συνέπειες 

θα έχει μία τέτοια κίνηση;

□ Πώς θα αντιδράσουν οι εργαζόμενοι σε μία πιθανή ανακοίνωση 

περικοπής θέσεων εργασίας ως τρόπο αντιμετώπισης του κόστους 

σε περίπτωση που οι ελληνικές τράπεζες τελικά χρειαστούν να 

καταφύγουν;

□ Τι ποσά θα δαπανήσουν οι ελληνικές τράπεζες για νέες 

τεχνολογίες και με ποιο τρόπο θα προσπαθήσουν να αποκτήσουν 

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ;

□ Θα υπάρξουν κινήσεις για διεθνοποίηση των ελληνικών 

τραπεζικών ιδρυμάτων και πώς θα υλοποιηθούν αυτές ;

Απαντήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με το μέλλον του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος θα επιχειρήσουμε στην επόμενη παράγραφο, συνεκτιμώντας και την 

εμπειρία που έχουμε αποκομίσει από την ανάλυση των περιπτώσεων άλλων 

ευρωπαϊκών χωρών. Μέσω υιοθέτησης των καλύτερων πρακτικών αυτών και τη 

διαδικασία της συγκριτικής προτυποποίησης, ίσως οι ελληνικές τράπεζες να μπορέσουν 

να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις μελλοντικές προκλήσεις του κλάδου, που από ότι 

φαίνεται δεν είναι πολύ μακριά.

3.7.2 Εκτιιιήσεκ για τη μελλοντική πορεία των ελληνικών τραπεζών

Είδαμε μέχρι αυτό το σημείο τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος από την απελευθέρωσή του, στα μέσα της δεκαετίας του ’80 

περίπου έως σήμερα. Μελετήσαμε τις διαρθρωτικές αλλαγές τόσο στη δομή όσο και 

στη λειτουργία του και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική περίπτωση είναι 

κάπως ξεχωριστή για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αφενός γιατί δεν έχουν παρατηρηθεί οι 

ομοιότητες που θα περίμενε κανείς σε σχέση με την εξέλιξη της απασχόλησης για 

παράδειγμα, αφετέρου γιατί ο ανταγωνισμός στο εσωτερικό της χώρας και σύμφωνα με
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μελέτες συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά μεταξύ των ελληνικών τραπεζών μόνο. Οι ξένες 

φαίνεται να μην έχουν κατακτήσει τα επιθυμητά μερίδια αγοράς, ενώ ταυτόχρονα οι 

μακροοικονομικές συγκυρίες έχουν στηρίξει τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

διατηρώντας τα ποσοστά κερδοφορίας τους σε υψηλά, τηρουμένων των αναλογιών, 

επίπεδα. Θα συνεχιστεί όμως αυτή η κατάσταση;

Σχετικά με τον ανταγωνισμό είμαστε σε θέση να πούμε, κρίνοντας και από την 

ανάλυση των ευρωπαϊκών τραπεζών που προηγήθηκε, ότι μάλλον δεν θα συνεχίσει να 

υφίσταται με τη σημερινή του μορφή, όπου τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα και 

κυρίως τα έξι μεγαλύτερα (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς, Εμπορική και 

Αγροτική) ανταγωνίζονται μεταξύ τους έχοντας εδραιώσει τη θέση τους. Αυτό γιατί 

βλέπουμε ότι υπάρχει διεθνώς η τάση για διεθνοποίηση των τραπεζών, στα πλαίσια της 

αναζήτησης νέων αγορών για διάθεση των υπηρεσιών τους. Μολονότι τα τελευταία δύο 

χρόνια παρατηρείται και μία τάση επανεστίασης στις εγχώριες αγορές είναι μάλλον 

απίθανο μεγάλα και ισχυρά τραπεζικά ιδρύματα να μη συνεχίσουν την είσοδό τους σε 

νέες αγορές. Ήδη κάποια, όπως ο όμιλος HSBC έχει ξεκινήσει δραστηριότητες στην 

Ελλάδα, χωρίς θεαματικά μέχρι τώρα αποτελέσματα. Τι θα γίνει στην περίπτωση όμως 

που κάποιο από αυτά ακολουθήσει πιο επιθετική πολιτική; Το αποτέλεσμα σίγουρα θα 

είναι δυσμενές για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Εάν επιπλέον κάποια 

ανταγωνιστική ξένη τράπεζα προβεί στην εξαγορά μίας μικρής σχετικά ελληνικής 

τράπεζας και μπει με αυτόν τον τρόπο στην αγορά, τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο 

δύσκολα για τους Έλληνες ιδιοκτήτες και το ελληνικό Δημόσιο.

Φαίνεται, βέβαια, ότι οι Έλληνες καταναλωτές διατηρούν υψηλό το αίσθημα τις 

πίστης στις ελληνικές τράπεζες, αλλά σε μία περίπτωση συνεργασίας ξένων και 

ελληνικών τραπεζών, όπως για παράδειγμα αυτή της Τράπεζας Πειραιώς με τον όμιλο 

ING Bank ή της αγοράς μεριδίου 10% της Eurobank από την γερμανική Deutsche 

Bank, οι πρώτες θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα κανάλια διανομής ή 

ακόμη και το όνομα της τράπεζας, που πολλές φορές φαίνεται να παίζει σημαντικό 

ρόλο, οπότε και θα έλθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τις ελληνικές. Χαμένες μάλλον 

θα βγουν οι ελληνικές, λόγω της καλύτερης διάρθρωσης του κόστους, που έχουν 

καταφέρει οι ευρωπαϊκές τράπεζες, που επιπλέον θα είναι σε θέση να προσφέρουν και 

διαφοροποιημένα προϊόντα αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη γνώση που έχουν 

συσσωρευμένη.

Σημαντικά αποτελέσματα για την μετέπειτα πορεία του ελληνικού τραπεζικού 

κλάδου θα έχουν όμως και πιθανές εσωτερικές εξελίξεις στα πλαίσια εξαγορών και
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συγχωνεύσεων. Το μέλλον της Εμπορικής, που για πολλούς αναλυτές είναι το σημείο 

κλειδί θα αποτελέσει σημείο τριβής για τα ελληνικά ιδρύματα, σε περίπτωση που 

ανακοινωθεί η πώλησή της. Το θέμα εδώ είναι κατά πόσο η πιθανή εξαγορά της 

τράπεζας αυτής θα μεταβάλλει το παιχνίδι στην τραπεζική αγορά. Αυτό γιατί μεταξύ 

των υποψηφίων είναι και η Εθνική Τράπεζα, η οποία ελέγχεται επίσης από το Δημόσιο, 

οπότε μία πιθανή συγχώνευση των δύο αυτών ιδρυμάτων θα ισχυροποιήσει περαιτέρω 

τη θέση της, εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά. Με αυτόν τον 

τρόπο είτε θα αυξηθεί η μονοπωλιακή δύναμη της Εθνικής, είτε αναγκαστικά τα 

υπόλοιπα ιδρύματα θα πρέπει να αναθεωρήσουν τις στρατηγικές τους. Εναλλακτικά, 

όμως, εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει η ιδιωτικοποίηση της τράπεζας και συγκεκριμένα 

η εξαγορά της από τον όμιλο του κ. Κωστόπουλου, η οποία θα φέρει την Alpha Bank 

σε ευθεία αντιπαράθεση με την Εθνική, η οποία για πρώτη φορά θα δει την πρώτη θέση 

στην ελληνική αγορά να απειλείται. Όπως και να έχει, πάντως, το μέλλον της 

Εμπορικής Τράπεζας αποτελεί σημείο κλειδί για το μέλλον όλου του ελληνικού 

τραπεζικού χώρου, ο οποίος μάλλον θα ευνοηθεί σε περίπτωση που η τράπεζα αυτή 

περάσει σε ιδιωτικά χέρια.

Φυσικά και όσο αφορά στις συγχωνεύσεις η Ελλάδα θα μπορούσε να 

ακολουθήσει και το παράδειγμα της Δανίας. Οι δύο χώρες παρουσιάζουν μεγάλες 

ομοιότητες, όσο αφορά τα μερίδια αγοράς των τραπεζών τους (Mayer & Andersen & 

Muller, 2001, σελ.75) και είδαμε ότι μεταξύ των έξι μεγαλύτερων δανέζικων τραπεζών 

πραγματοποιήθηκαν συγχωνεύσεις, που βελτίωσαν την αποδοτικότητά τους, λόγω 

αύξησης του μεγέθους τους. Μία παρόμοια κίνηση, η οποία ομολογουμένως είναι 

ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα, όπως π.χ. συγχώνευση της Πειραιώς και της 

Eurobank, σίγουρα θα επέφερε ριζικές μεταβολές στις συνθήκες ανταγωνισμού του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Δεδομένου ότι για πολλούς αναλυτές ο κύκλος των 

συγχωνεύσεων δεν έχει κλείσει στην Ελλάδα, οι διοικήσεις των τραπεζών σίγουρα θα 

πρέπει να εξετάζουν τέτοια σενάρια, δεδομένου ότι το σύστημα βρίσκεται σε ένα 

οριακό σημείο.

Σχετικά με την συμμετοχή του δημοσίου τομέα είδαμε ότι η Ελλάδα αποτελεί 

εξαίρεση μαζί με κάποια άλλα κράτη, καθώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται μία 

τάση μείωσής της. Αντίθετα στον ελληνικό χώρο υπάρχουν σημαντικές τράπεζες που 

ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το κράτος, όπως η Εθνική Τράπεζα, η Αγροτική, η 

Εμπορική, η Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης και η Τράπεζα Αττικής. Το θέμα εδώ είναι 

σχετικά με την επιλογή του μοντέλου που θα ακολουθήσει η χώρα. Αφενός, όπως
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είπαμε παραπάνω υπάρχει η τάση μείωσης της συμμετοχής του δημόσιου τομέα στον 

τραπεζικό χώρο, όπως έγινε στην Ισπανία. Από την άλλη, χώρες, όπως η Ιρλανδία, 

φαίνεται να έχουν ευνοηθεί από τη συμβολή του δημόσιου τομέα στα τραπεζικά 

ζητήματα. Επομένως θα πρέπει να γίνει μία σοβαρή μελέτη της ανταγωνιστικότητας 

των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων και να συνεκτιμηθούν διάφοροι παράγοντες, 

προκειμένου να προχωρήσει το κράτος σε ιδιωτικοποίηση κάποιων από τις παραπάνω 

τράπεζες. Είδαμε παραπάνω ότι στην Ισπανία οι αποκρατικοποιήσεις των τραπεζών και 

οι τεχνικές μείωσης του κόστους μέσω απολύσεων δεν έφεραν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, όσο αφορά την αποδοτικότητα των ισπανικών τραπεζών. Κύρια 

εξήγηση ήταν η χαμηλή ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο, όπως συμβαίνει 

και για τα ελληνικά ιδρύματα. Επομένως εάν αποφασιστεί η ιδιωτικοποίηση κάποιας 

ελληνικής τράπεζας πρέπει να διασφαλιστούν οι παράγοντες ασφάλειας και επιτυχίας 

και για τη μετέπειτα πορεία της, καθώς το πέρασμα σε ιδιωτικά χέρια -ιδίως σε ξένα, 

ιδιωτικά χέρια- θα σημάνει αυτόματα και την περικοπή πολλών θέσεων εργασίας, 

οπότε δημιουργείται και ένα κοινωνικό θέμα.

Στην αντίθετη περίπτωση, όπου δηλαδή το κράτος συνεχίσει να ελέγχει ένα 

μεγάλο ποσοστό του τραπεζικού χώρου, η υιοθέτηση μίας παρόμοιας πρακτικής με 

αυτή της Ιρλανδίας, θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά τα ελληνικά τραπεζικά 

ιδρύματα. Είδαμε ότι εκεί η δημιουργία του Κέντρου Χρηματοοικονομικών 

Υπηρεσιών (ICFS), δημιούργησε μία ώθηση στα τραπεζικά ζητήματα της χώρας. 

Στήριξε την κερδοφορία των τραπεζών και τόνωσε την εγχώρια οικονομία, ενώ 

παράλληλα δημιούργησε νέες θέσεις απασχόλησης. Επιπλέον είδαμε ότι συνεργάζεται 

με τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συντονίζει τον έλεγχο των τραπεζικών ιδρυμάτων στην 

Ιρλανδία, με θετικά αποτελέσματα για την αποδοτικότητά τους. Μία παρόμοια τεχνική, 

εάν τελικά ο ρόλος του δημοσίου παραμείνει ως έχει στην Ελλάδα, θα μπορούσε να 

στηρίξει τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Με δεδομένο ότι και αυτά, όπως και τα 

ιδρύματα της Ιρλανδίας δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο, θα 

πρέπει να υπάρξει εστίαση στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον δεν θα χαθούν θέσεις 

εργασίας στην Ελλάδα, ενώ μπορεί να δημιουργηθούν και νέες, στοιχείο ιδιαίτερα 

σημαντικό στην περίπτωση της χώρας μας.

Το τελευταίο αυτό στοιχείο, η τραπεζική απασχόληση, είναι πολύ σύνθετο στην 

ελληνική περίπτωση. Εξετάζοντας τα ευρωπαϊκά παραδείγματα είδαμε ότι η πτώση της 

τραπεζικής απασχόλησης τα τελευταία χρόνια αποτελεί κοινό σημείο για τις 

περισσότερες χώρες. Ωστόσο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα κρατικά ιδρύματα
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φαίνεται να υπάρχει πλεονάζον εργατικό δυναμικό. Σύμφωνα και με το ελληνικό 

θεσμικό πλαίσιο εργασίας, η περικοπή θέσεων, όπως έγινε σε άλλες χώρες φαίνεται 

εξαιρετικά δύσκολη. Σε περίπτωση, όμως, που τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της 

χώρας αναγκαστούν να συμπεριλάβουν τέτοιες τεχνικές, αναμένονται μεγάλες 

αντιδράσεις από την πλευρά των εργαζομένων και την ένωση τραπεζικών υπαλλήλων.

Κατά την άποψή μας είναι μάλλον απίθανο να μην ακολουθήσει και η Ελλάδα 

την τάση αυτή, έστω και σε μικρότερο βαθμό. Εντούτοις πρέπει να βρεθούν οι 

κατάλληλες φόρμουλες, προκειμένου η μείωση της τραπεζικής απασχόλησης να μη 

συνοδευτεί από κοινωνικές αντιδράσεις, αλλά από τόνωση της παραγωγικότητας. 

Τέτοιες τεχνικές αφορούν την αριθμητική ευελιξία των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θα 

μπορούσαν να ακολουθηθούν τα παραδείγματα της Ολλανδίας και της Αυστρίας, τα 

οποία δεν αναλύσαμε, μπορούμε όμως επιγραμματικά να πούμε ότι στηρίχθηκαν στην 

αύξηση του ποσοστού μερικής απασχόλησης, σε προγράμματα παροχής κινήτρων για 

πρόωρη συνταξιοδότηση και σε εξωτερίκευση διαδικασιών (outsourcing). Δεδομένου 

ότι το νομικό πλαίσιο που καλύπτει την αγορά εργασίας στην Ελλάδα μοιάζει με αυτό 

της Αυστρίας, όπου οι μαζικές απολύσεις είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν, η 

μείωση του λειτουργικού κόστους θα μπορούσε να επιτευχθεί με τέτοιες τεχνικές. 

Ιδιαίτερα η αύξηση της μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα και σε κλάδους περά από 

τον τραπεζικό έχει ήδη εφαρμοστεί, καθώς τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα μικρά για τη 

ελληνική αγορά εργασίας. Προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης έχουν επίσης 

εφαρμοσθεί από ελληνικές τράπεζες, όπως η Εθνική Τράπεζα, ωστόσο πρέπει να 

μελετηθούν καλύτερα, γιατί μάλλον θα αποτελέσουν τις βασικές τεχνικές για μείωση 

των λειτουργικών εξόδων στο μέλλον.

Επιπλέον ένας ακόμη παράγοντας που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι η 

ζήτηση των τραπεζικών προϊόντων. Όπως είπαμε και παραπάνω η ζήτηση παρουσιάζει 

μία αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, όσο αφορά στα τραπεζικά 

προϊόντα, στηρίζοντας την κερδοφορία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτό είναι 

αποτέλεσμα και της γενικότερης φάσης ανάπτυξης που πέρασε η ελληνική οικονομία. 

Το θέμα είναι ότι υπάρχει η άποψη ότι μετά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 

καλοκαίρι του 2004, η οικονομία θα περάσει στη φάση της ύφεσης. Οι επενδύσεις θα 

μετριαστούν, οπότε και η ζήτηση κάποιων τραπεζικών προϊόντων θα ακολουθήσει την 

πτωτική αυτή πορεία. Είναι προετοιμασμένες οι ελληνικές τράπεζες για μία τέτοια 

εξέλιξη; Η απάντηση δεν είναι σίγουρη, ωστόσο και σύμφωνα με την οικονομική 

θεωρία τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα δεν μπορούν να στηρίζονται ες αεί στους
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αυξανόμενους ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η οικονομία θα περάσει και στη φάση της 

ύφεσης. Αναλογιζόμενοι και τη χρηματιστηριακή κρίση του 1999-2000 και τα 

αποτελέσματα που αυτή είχε, κατανοούμε ότι τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

θα πρέπει να προχωρήσουν σε δυναμικές κινήσεις, προκειμένου να είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν τις επικείμενες διακυμάνσεις της ζήτησης. Αυτό γιατί επιπλέον σε μία 

δύσκολη τέτοια περίοδο, οι ξένες τράπεζες θα μπορέσουν να εισέλθουν πιο επιθετικά 

στον ελληνικό τραπεζικό χώρο, με αποτελέσματα που αναλύσαμε και παραπάνω.

Σχετικά με τη διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών τώρα μπορούμε να πούμε 

ότι όντως αυτή δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα έντονη, όπως είναι λογικό άλλωστε. Δεν 

προβλέπεται η δραστηριοποίηση αυτών σε ξένες αγορές, δεδομένου ότι το μέγεθος 

τους δεν τους επιτρέπει την είσοδο σε μία μεγάλη αγορά και την ευθεία αντιπαράθεση 

με πολύ ισχυρούς ομίλους του χώρου. Αρκεί να σκεφτούμε ότι η μεγαλύτερη ελληνική 

τράπεζα, η Εθνική, δεν συγκαταλέγεται ούτε στις πρώτες 50 ευρωπαϊκές για να 

ενισχύσουμε την παραπάνω άποψη. Αυτό που μπορεί να γίνει, όμως, είναι η τόνωση 

της παρουσίας στα Βαλκάνια. Λόγω και της γεωγραφικής θέσης, αλλά και λόγω του 

χαμηλού βαθμού ανταγωνισμού εκεί, οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να εδραιώσουν τη 

θέση τους, αποκομίζοντας κέρδη από νέες αγορές, χωρίς να χρειαστεί ούτε να 

αναλάβουν ριψοκίνδυνες επενδύσεις, αφού δεν είναι σε θέση να το κάνουν, ούτε να 

έλθουν και σε ευθεία αντιπαράθεση με ισχυρούς ανταγωνιστές. Φυσικά το πολιτικό και 

νομικό πλαίσιο σε αυτές τις χώρες, όπως η Γιουγκοσλαβία, η Βουλγαρία και οι νότιες 

χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ δεν ευνοεί τη διεθνοποίηση των ελληνικών τραπεζών, όμως 

δεν αποτελούν και απαγορευτικές περιπτώσεις, αφού υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις για 

επενδύσεις σε αυτές τις χώρες (Χαζάκης, 2000). Πρέπει, λοιπόν, οι ελληνικές τράπεζες 

να εκμεταλλευτούν κάθε σχετική ευκαιρία, καθώς μπορούν να αποκομίσουν διάφορα 

οφέλη από την εκεί παρουσία τους, όπως διεύρυνση των δικτύων διανομής, αύξηση του 

μεγέθους, βελτίωση της κερδοφορίας τους και της ανταγωνιστικότητάς τους, ενώ 

ταυτόχρονα θα αποκτήσουν ένα πιο ευρωπαϊκό προφίλ, όσο αφορά το είδος των 

εργασιών που εκτελούν οι σύγχρονες τράπεζες. Αν για παράδειγμα μία αγγλική 

τράπεζα επεκτείνεται στην αγορά της Ιρλανδίας και των κεντρικο-ευρωπαϊκών χωρών, 

γιατί μία ελληνική να μην ισχυροποιήσει τη θέση της στη βουλγαρική τραπεζική 

αγορά;

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται σε ένα οριακό 

σημείο. Ναι μεν οι ελληνικές τράπεζες επωφελούνται από υψηλά ποσοστά κερδοφορίας 

και τα συνολικά τους έσοδα είναι αυξανόμενα τα τελευταία χρόνια , αλλά η κατάσταση
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αυτή δεν φαίνεται να συνεχίζεται για πολύ καιρό ακόμη. Αυτό γιατί οι πιέσεις του 

ανταγωνισμού αναμένεται να ενισχυθούν, τόσο μεταξύ των εγχώριων ιδρυμάτων, όσο 

και από τα ξένα τραπεζικά ιδρύματα που ήδη λειτουργούν στη χώρα. Τα δεδομένα 

έχουν αλλάξει και οι ελληνικές τράπεζες καλούνται να ανταποκριθούν. Σίγουρα η 

πορεία τους δεν είναι προδιαγεγραμμένη, αλλά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, 

όπως τη συμμετοχή του δημόσιου τομέα στον τραπεζικό χώρο, την ολοκλήρωση του 

κύκλου των εξαγορών και συγχωνεύσεων, την ένταση του ανταγωνισμού από τις ξένες 

τράπεζες αλλά και την πορεία της ζήτησης και των λοιπών μακροοικονομικών μεγεθών 

της χώρας.

Το σίγουρο είναι ένα: πρέπει τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικά στην εξέταση των διαφόρων σεναρίων. Η αναδιάρθρωσή τους δεν έχει 

ακόμη ολοκληρωθεί και βασικό ζητούμενο ανεξάρτητα από τις λοιπές εξελίξεις είναι η 

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο βασικά 

τρόπους. Αρχικά πρέπει η ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών να 

είναι ιδιαίτερα υψηλή, στοιχείο που μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την αύξηση των 

επενδύσεων τεχνολογικού χαρακτήρα και την εισαγωγή νέων, καινοτόμων ιδεών, που 

θα ενισχύσουν και την παραγωγικότητα. Πρέπει, όμως, η προσφορά αυτή να 

συνοδεύεται και από ελκυστικές τιμές. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τον έλεγχο του 

κόστους, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί με διάφορες τεχνικές, όπως περικοπή θέσεων 

εργασίας, αύξηση της μερικής απασχόλησης, outsourcing κ.α. Η αντιμετώπιση του 

επικείμενου ανταγωνισμού και η ευελιξία των ελληνικών τραπεζών είναι βασικά 

στοιχεία για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, που αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους της ελληνικής οικονομίας και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και 

μελέτη όλων των παραγόντων, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η 

αποδοτικότητά του στο προσεχές μέλλον, δεδομένου ότι οι προκλήσεις και οι 

απαιτήσεις είναι πολλές. Τα παραδείγματα από τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης των 

τραπεζικών συστημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών και ιδιαίτερα αυτών που 

παρουσιάζουν κάποιες ομοιότητες με το ελληνικό, μπορούν να αποτελόσουν έναν πολύ 

χρήσιμο οδηγό προς αυτήν την κατεύθυνση.
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Κεφάλαιο 4°: Συμπεράσματα - Εκτιμήσεις

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να περιγράφει τις διαδικασίες της 

αναδιάρθρωσης στην Ευρώπη, με κύριο παράδειγμα αυτό του τραπεζικού κλάδου. 

Στόχος ήταν να κατανοήσουμε τις εφαρμοζόμενες τεχνικές στις ευρωπαϊκές τράπεζες 

και να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα για τον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα, 

δεδομένου ότι η αναδιάρθρωση των ελληνικών τραπεζών δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Εξετάσαμε, λοιπόν αρχικά τις πηγές και τα αίτια των αλλαγών για το σύνολο των 

σύγχρονων επιχειρήσεων και είδαμε ότι οι βασικότερες είναι η απελευθέρωση των 

αγορών και του κεφαλαίου, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο αυξημένος 

ανταγωνισμός που δημιούργησαν και η ανάγκη συμπίεσης του λειτουργικού κόστους, 

προκειμένου οι επιχειρήσεις να αντεπεξέλθουν σε αυτόν. Βασικό ζητούμενο όπως 

αναλύσαμε είναι η επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είτε μέσω της 

διαφοροποίησης των προϊόντων είτε μέσω των χαμηλότερων τιμών των 

προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι παραπάνω αιτίες δεν είναι οι μοναδικές, 

αφού στην περίπτωση του τραπεζικού κλάδου θα μπορούσαμε επί πρόσθετα να 

συμπεριλάβουμε και άλλους παράγοντες, όπως οι διεθνείς νομισματικές σχέσεις, τα 

μακροοικονομικά μεγέθη κάποιων χωρών, αλλά και διάφορους κοινωνικούς και 

δημογραφικούς παράγοντες.

Λόγω όλων αυτών των παραγόντων οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να 

μεταβάλουν τις δομές τους και τις βασικές τους λειτουργίες, με μία λέξη να 

αναδιαρθρωθούν. Το περιεχόμενο του όρου αναδιάρθρωση αναλύθηκε εκτενώς στο 

πρώτο κεφάλαιο, όπου και είδαμε την διάκρισή του σε αμυντικό και στρατηγικό, καθώς 

και τον διαχωρισμό της από την έννοια ανασχεδιασμός (re-engineering). Βασικός 

στόχος όλων των επιχειρήσεων, που προβαίνουν στην αναδιάρθρωση είναι η απόκτηση 

ευέλικτου εργατικού δυναμικού, προκειμένου οι ίδιες να αποκτήσουν ευελιξία, όσο 

αφορά την αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της ζήτησης, ως αποτέλεσμα και του 

αυξημένου ανταγωνισμού.

Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάσαμε την πρακτική εφαρμογή του όρου 

αναδιάρθρωση και είδαμε ότι οι πιο διαδεδομένες τεχνικές είναι η σμίκρυνση των 

επιχειρήσεων (downsizing), οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, καθώς και οι 

ιδιωτικοποιήσεις. Όλες αυτές οι τεχνικές έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και 

αποτελούν τις περισσότερο διαδεδομένες στο σύγχρονο κόσμο και των τραπεζικών 

επιχειρήσεων. Πέρα από αυτές υπάρχουν και άλλες επιλογές, πάντως, όπως είναι η
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εξωτερίκευση κάποιων διαδικασιών (outsourcing) και οι πρακτικές, όπως η μερική 

απασχόληση, η επέκταση του ωραρίου εργασίας, η μίσθωση εργαζομένων από 

πρακτορεία ευρέσεως εργασίας κ.τ.λ. Όλες αυτές αναλύθηκαν στο πρώτο μέρος, 

βλέποντας την πρακτική τους εφαρμογή μέσα και από πολλά παραδείγματα.

Στη συνέχεια η ανάλυση επικεντρώθηκε στον τραπεζικό κλάδσ της Ευρώπης, ο 

οποίος παρουσιάζει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, λόγω της αυξανόμενης συμβολής 

του σε όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς και των μεγάλων αλλαγών στο θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας του. Μετά τη δεκαετία του ’80, λοιπόν, παρατηρήθηκε στην 

Ευρώπη ένα μεγάλο κύμα εξαγορών και συγχωνεύσεων, ιδιωτικοποιήσεων και 

προσφοράς νέων προϊόντων μεταξύ των τραπεζών, που συνοδεύτηκε από προσπάθεια 

αύξησης των ποσοστών αποδοτικότητας. Με λίγα λόγια ο τραπεζικός κλάδος όλων των 

ευρωπαϊκών χωρών πέρασε τη φάση της αναδιάρθρωσης. Οι παράγοντες που 

συντέλεσαν και ώθησαν τις αλλαγές αυτές ήταν η απελευθέρωση των αγορών, με την 

προσπάθεια δημιουργίας ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, η αύξηση της 

ζήτησης για τραπεζικά προϊόντα, η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, που 

βρήκαν εφαρμογή στον τραπεζικό χώρο, η ένταση του ανταγωνισμού και η τάση 

διεθνοποίησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εάν σε 

αυτούς τους παράγοντες συμπεριλάβουμε και τα χαμηλά ποσοστά κερδοφορίας που 

παρουσίαζαν πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες συνειδητοποιούμε ότι η ανάγκη για 

αλλαγή ήταν επιτακτική, αφού επιπρόσθετα όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

συνειδητοποίησαν τη σημασία του ελέγχου των λειτουργικών εξόδων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνειδητοποιώντας το ρόλο που έπρεπε να παίξει στην 

αναδόμηση του χρηματοπιστωτικού χώρου στην Ευρώπη, καθιέρωσε μία συνεπή 

στρατηγική για τη δημιουργία της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς με στόχο και τη 

νομισματική και τη χρηματοοικονομική ενοποίηση. Έτσι με διάφορα κείμενα, οδηγίες 

και συνθήκες θεσπίστηκαν οι αρχές λειτουργίας του νέου αυτού περιβάλλοντος 

λειτουργίας των ευρωπαϊκών τραπεζών. Καταργήθηκαν περιοριστικά μέτρα, μειώθηκε 

ο εποπτικός έλεγχος, ενώ άνοιξαν και τα σύνορα για την είσοδο πολλών τραπεζών σε 

ξένες αγορές. Με κείμενα, όπως η Δεύτερη Τραπεζική Οδηγία οι παραπάνω ενέργειες 

θεσμοποιήθηκαν και απέκτησαν σταδιακά καθολική ισχύ σε όλη τη ζώνη της Ένωσης.

Οι τράπεζες από την πλευρά τους αντέδρασαν σε όλες αυτές τις αλλαγές με την 

προσπάθειά τους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι είδαμε τη δημιουργία 

μεγάλων ομίλων, ακολουθώντας το μοντέλο “universal banking», όπου ένα ίδρυμα 

αναλάμβανε όλων των ειδών τις τραπεζικές εργασίες και την ταυτόχρονη εισροή ξένων
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τραπεζών σε νέες αγορές. Ταυτόχρονα παρατηρήθηκε στην Ευρώπη ένα μεγάλο κύμα 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, με συνέπεια τη μείωση του αριθμού των ιδρυμάτων (από 

9.077 το 1997 σε 7.756 το 2002) και την αύξηση των υποκαταστημάτων που οι νέες 

τράπεζες λειτουργούν. Εξαιρετικό παράδειγμα των παραπάνω αποτέλεσε η Ιταλία, 

αφού μέσα σε μία τετραετία (1988-1992) πραγματοποιήθηκαν εκεί 128 κινήσεις 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ ο αριθμός των τραπεζικών ιδρυμάτων μειώθηκε 

δραστικά.

Κοινός τόπος για τις περισσότερες από τις ευρωπαϊκές χώρες υπήρξε επίσης η 

μείωση της συμμετοχής του δημόσιου τομέα στον κλάδο των τραπεζών καθώς και η 

μείωση απασχόλησης στα τραπεζικά ιδρύματα, με την εξαίρεση κάποιων χωρών 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Πέρα από αυτό όμως οι συνέπειες για τους 

εργαζομένους ήταν και άλλες, όπως η ανάγκη απόκτησης εξειδίκευσης, το νέο 

εργασιακό περιβάλλον, η γενικότερη αλλαγή των απαιτήσεων που έχουν από αυτούς οι 

διοικήσεις των τραπεζών και η σταδιακή εγκατάλειψη του lifelong μοντέλου 

απασχόλησης και στον τραπεζικό κλάδο.

Στη συνέχεια της μελέτης και προκειμένου να μπορέσουμε να εξάγουμε χρήσιμα 

συμπεράσματα για τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

χώρο, αναλύσαμε τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Πιστεύουμε ότι η ανάλυση αυτή μέσω της διαδικασίας του benchmarking και της 

υιοθέτησης των καλύτερων πρακτικών, μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό οδηγό για 

το μέλλον του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, του οποίου η αναδιαρθρωτική 

προσπάθεια δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ παρουσιάζει και κάποιες ιδιαιτερότητες 

σε σχέση με τα λοιπά ευρωπαϊκά κράτη.

Πρώτο προς εξέταση κράτος ήταν η Γερμανία, όπου και είδαμε το διαχωρισμό 

των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε τέσσερις ομάδες: τις λαϊκές (commercial) 

τράπεζες, στην οποίες ανήκουν και οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, τις 

συνεταιριστικές (co-operatives), τις τράπεζες καταθέσεων (saving banks) και τα λοιπά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (special institutions). Η διάκριση αυτή συναντάται και σε 

άλλα ευρωπαϊκά συστήματα. Οι γερμανικές τράπεζες, με πρωταγωνιστή την Deutsche 

Bank κυριαρχούν μέχρι σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο, μετά από συγχωνεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν, σε συνδυασμό με επιθετικές εξαγορές και διεθνοποίηση των 

ιδρυμάτων τους. Τα πρώτα χρόνια μετά την ενοποίηση του γερμανικού κράτους, το 

σύστημα λειτούργησε ομαλά εξασφαλίζοντας για τις γερμανικές τράπεζες υψηλά 

κέρδη. Πραγματοποιήθηκαν επίσης πολλές αποκρατικοποιήσεις, μειώνοντας τη
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συμμετοχή του γερμανικού δημόσιου τομέα, ιδίως για τις πρώην ανατολικογερμανικές 

τράπεζες. Η τραπεζική απασχόληση αυξήθηκε σημαντικά ως απόλυτο νούμερο μέχρι 

τις αρχές του 2000 για να παρατηρηθεί μία μείωση, που συνεχίζεται μέχρι τις μέρες 

μας, μετά τα απογοητευτικά αποτελέσματα, που παρουσίασαν μεγάλες γερμανικές 

τράπεζες σχετικά πρόσφατα.

Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι η Γερμανία έχει ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα, με 

μεγάλου μεγέθους τράπεζες, που τον τελευταίο καιρό όμως αντιμετωπίζουν κάποια 

προβλήματα, λόγω του έντονου ανταγωνισμού. Κύριο μέλημα εκεί αποτελεί η μείωση 

των λειτουργικών εξόδων, καθώς η κατάσταση κρίνεται κρίσιμη για το μέλλον των 

γερμανικών ιδρυμάτων, αφού φαίνεται να ευνοούνται μόνο λόγω του μεγάλου 

μεγέθους τους και της έντονης παρουσίας τους στο εξωτερικό. Η μείωση του αριθμού 

απασχολούμενων εκεί μετά το 2000 δείχνει την επικέντρωση προς αυτή την 

κατεύθυνση, με μία σχετική καθυστέρηση πάντως.

Οι γαλλικές τράπεζες, τώρα, ακολουθώντας τη συνταγή των ιδιωτικοποιήσεων 

και της μείωσης της απασχόλησης έχουν καταφέρει να αναδιαρθρώσουν επιτυχημένα 

τον τραπεζικό κλάδο. Η μείωση της συμμετοχής του δημόσιου τομέα επέφερε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα όσο αφορά την αποδοτικότητα των ιδρυμάτων που πέρασαν 

σε ιδιωτικά χέρια, ενώ οι ιδιωτικές έχουν παρουσιάσει μία επιτυχημένη τάση 

διεθνοποίησης.

Ο γαλλικός τραπεζικός κλάδος αποτελεί σήμερα έναν από τους δυναμικότερους 

της γαλλικής οικονομίας, παρουσιάζοντας υψηλή συγκέντρωση, αφού τα πέντε 

μεγαλύτερα ιδρύματα κατέχουν ένα μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 60% του συνόλου. 

Η μείωση της απασχόλησης και ο έλεγχος του κόστους έχει αποδειχτεί επιτυχημένος 

για τα ιδρύματα αυτά, με αποτέλεσμα, λόγω ακριβώς της υψηλής συγκέντρωσης του 

κλάδου, να χαρακτηρίζει το σύνολο.

Οι τεχνικές εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις και η μείωση του 

αριθμού των εργαζομένων στις τράπεζες, λοιπόν, συντέλεσαν θετικά στην 

αναδιάρθρωση των τραπεζικών ιδρυμάτων στη Γαλλία. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό 

με έναν αυστηρό εθνικό έλεγχο από διάφορα θεσμοθετημένα όργανα, γεγονός κάπως 

ξεχωριστό για τα ευρωπαϊκά παραδείγματα, έχει δημιουργήσει έναν δυναμικό 

τραπεζικό κλάδο για τη Γαλλία, με τις τράπεζες εκεί να παρουσιάζονται πολύ 

ανταγωνιστικές, με νέα διαφοροποιημένα προϊόντα, ισχυρή διεθνή παρουσία και υψηλά 

ποσοστά κερδοφορίας. Με βάση, μάλιστα το ύψος των ιδίων κεφαλαίων 

συγκαταλέγονται στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως.
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Το ισπανικό τραπεζικό σύστημα αποτέλεσε και αυτό ένα ξεχωριστό παράδειγμα 

των αναδιαρθρωτικών προσπαθειών. Οι τράπεζες εκεί μετά από μία περίοδο υψηλών 

ποσοστών κερδοφορίας αντιμετώπισαν τα γνωστά προβλήματα, που παρουσίασαν τα 

περισσότερα ιδρύματα από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και μετά. Σύμφωνα με 

έρευνες που έγιναν υπολογίστηκε ότι προκειμένου οι ισπανικές τράπεζες να φτάσουν 

στα ίδια επίπεδα ανταγωνιστικότητας με τις λοιπές ευρωπαϊκές, έπρεπε να 

προχωρήσουν σε μία μείωση των λειτουργικών εξόδων τους κατά 34%, ποσοστό που 

ήταν αρκετά υψηλό, για οποιαδήποτε τράπεζα.

Με την ενθάρρυνση και των κυβερνητικών αρχών προωθήθηκαν οι εξαγορές και 

οι συγχωνεύσεις μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία τριών ομάδων : των ιδιωτικών τραπεζών, των καταθετικών ιδρυμάτων και 

των δημοσίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Από αυτές τις ομάδες οι ιδιωτικές 

φαίνεται να κυριαρχούν στη σημερινή αγορά, αφού προχώρησαν και στις πιο ριζικές 

αλλαγές, με μεγάλες μειώσεις στο εργατικό προσωπικό. Η τάση αυτή μείωσης της 

απασχόλησης ήταν μεν μεγάλη, ωστόσο η Ισπανία είχε έναν πολύ μεγάλο αριθμό 

απασχολούμενων στον τραπεζικό κλάδο, με αποτέλεσμα η μείωση που παρατηρήθηκε 

να μην επιφέρει τα ανάλογα αποτελέσματα.

Έτσι μέχρι σήμερα τα ισπανικά τραπεζικά ιδρύματα δεν φαίνεται να έχουν βγει 

από το αδιέξοδο. Ενώ έχουν γίνει θετικές, όσο αφορά στον περιορισμό του κόστους 

λειτουργίας, ενέργειες, παρατηρούμε ότι δεν έχουν καταφέρει να μετατρέψουν την 

πτώση αυτή σε βελτίωση της απόδοσης. Το βασικότερο πρόβλημα για το ισπανικό 

τραπεζικό σύστημα αποτελεί κυρίως η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των τραπεζών του, 

καθώς και το γεγονός ότι η ισπανική αγορά δεν παρουσιάζεται ιδιαίτερα ελκυστική για 

τα ξένα κεφάλαια. Απαιτείται επομένως μία συνεπής κυβερνητική πολιτική, που θα 

στηρίξει τα τραπεζικά ιδρύματα ώστε να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικά, μέσω 

εισροής και ξένων κεφαλαίων, ενώ οι τράπεζες από τη μεριά τους και κυρίως οι 

δημόσιες, πρέπει να συνεχίσουν την προσπάθεια ελέγχου του κόστους λειτουργίας, 

προκειμένου να βελτιώσουν τα ποσοστά κερδοφορίας τους.

Επόμενο προς εξέταση τραπεζικό σύστημα ήταν αυτό της Ιταλίας, το οποίο 

παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον κυρίως λόγω των αυστηρών περιοριστικών μέτρων που 

ίσχυαν εκεί και της μεγάλης συμμετοχής του δημόσιου τομέα, που ξεπερνούσε το 70%. 

Η αναδιάρθρωση του ιταλικού τραπεζικού χώρου στηρίχθηκε, λοιπόν, στη μείωση της 

συμμετοχής αυτής, στις συγχωνεύσεις μεταξύ των νέων ιδρυμάτων που
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δημιουργήθηκαν και στην κατάρρευση των μέτρων που ίσχυαν για την προστασία τους 

από τα ξένα τραπεζικά ιδρύματα.

Μόνο για την περίοδο 1988-1992 πραγματοποιήθηκαν στην Ιταλία 128 κινήσεις 

εξαγορών και συγχωνεύσεων, αριθμός που ενισχύθηκε παραπάνω για τα επόμενα 

χρόνια. Οι κινήσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισχυρών τραπεζικών 

ομίλων, με τη συμμετοχή πρώην δημόσιων τραπεζών, ενώ σχετική νομοθεσία ρύθμισε 

το περιεχόμενο των τραπεζικών εργασιών ενισχύοντας τη φιλοσοφία του “one stop

banking”, οπότε διευκολύνθηκε και η λειτουργία των νέων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Οι ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και παρά τις πρώτες κοινωνικές 

αντιδράσεις, φαίνεται ότι μελετήθηκαν σωστά, καθώς είχαν πολύ θετικά αποτελέσματα 

για την αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ ενδεικτικό είναι ότι η 

συμμετοχή του δημόσιου τομέα σήμερα ανέρχεται στο 15%, από 70% που ήταν στις 

αρχές της δεκαετίας του ’80.

Η πτώση της τραπεζικής απασχόλησης ήταν επίσης ένα σημαντικό γεγονός, που 

ώθησε την τραπεζική αναδιάρθρωση και επέφερε μία μείωση της τάξεως των 30.000 

εργαζομένων σε διάστημα 10 ετών, ενώ ταυτόχρονα ο αριθμός των υποκαταστημάτων 

αυξήθηκε κατά 10.000 περίπου στο ίδιο διάστημα, φέρνοντας το μέσο όρο 

εργαζομένων ανά κατάστημα στα επιθυμητά όρια.

Όλες αυτές οι ενέργειες είχαν θετικά αποτελέσματα για τα ιταλικά τραπεζικά 

ιδρύματα, τα οποία μέσα από ριζικές αλλαγές έχουν καταφέρει να βελτιώσουν τα 

ποσοστά κερδοφορίας τους, να μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και να τα 

καταστήσουν ανταγωνιστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά. Ο κύκλος των 

συγχωνεύσεων δεν έχει κλείσει ακόμη, αλλά εάν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς, 

μάλλον θα τονώσει επιπλέον την λειτουργία των ιταλικών τραπεζών και την 

αποδοτικότητα τους, καθιστώντας την Ιταλία ένα έξοχο παράδειγμα πετυχημένης 

αναδιάρθρωσης του τραπεζικού κλάδου, λόγω και της έντασης των αποτελεσμάτων 

της.

Οι τράπεζες της Δανίας παρουσίασαν με τη σειρά τους τα γνωστά προβλήματα 

κερδοφορίας των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Οι πρώτες 

αναδιαρθρωτικές κινήσεις αφορούσαν τις συγχωνεύσεις μεταξύ των τραπεζών, 

προκειμένου να αυξήσουν το μέγεθος τους και να εκμεταλλευτούν τις οικονομίες 

κλίμακας. Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ ήταν ότι οι κινήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν 

μεταξύ των μεγαλυτέρων τραπεζών και δεν έγιναν εξαγορές μικρών ιδρυμάτων από τα 

μεγάλα, στο βαθμό που αυτό συνέβη σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη . Αποτέλεσμα ήταν η
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δημιουργία δύο πολύ μεγάλων ομίλων, που προήλθαν από τις συγχωνεύσεις των έξι 

μεγαλύτερων ιδρυμάτων.

Το δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό της αναδιάρθρωσης εκεί υπήρξε το μεγάλο 

κύμα μαζικών απολύσεων, ως τρόπος αντιμετώπισης των λειτουργικών εξόδων των 

τραπεζών. Έτσι οι τραπεζικοί υπάλληλοι εκεί από 53.000 το 1987 μειώθηκαν στους 

41.000 περίπου το 1999. Η μείωση αυτή, πέρα απ’ το ότι αποτέλεσε μία από τις 

μεγαλύτερες ως ποσοστό, είχε ένα ακόμη μοναδικό χαρακτηριστικό. Δεν ήρθε ως 

αποτέλεσμα των συγχωνεύσεων που πραγματοποιήθηκαν, αλλά ήταν πρωταρχικός 

στόχος για τις δανέζικες τράπεζες, αφού συνειδητοποίησαν ότι δεν υπήρχε άλλος 

τρόπος μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Ωστόσο και παρόλη τη μεγάλη μείωση του λόγου κόστους προς συνολικά έσοδα, 

οι τράπεζες της χώρας δεν κατάφεραν να βελτιώσουν πάρα πολύ τα ποσοστά 

κερδοφορίας τους, όπως ήταν αναμενόμενο. Αυτό σύμφωνα και με την άποψη πολλών 

αναλυτών οφείλεται στο ότι δεν μελετήθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα οι εναπομείναντες 

εργαζόμενοι να στοιχίζουν αναλογικά περισσότερο στις διοικήσεις των τραπεζών, ενώ 

εναλλακτικά θα μπορούσαν να καταφύγουν σε πιο έμμεσες μεθόδους, όπως η ενίσχυση 

της μερικής απασχόλησης.

Επομένως το δανέζικο τραπεζικό σύστημα παρουσίασε σημάδια έντονης 

αναδιάρθρωσης, με έναν μεγάλο κύκλο εξαγορών και συγχωνεύσεων ακόμη και 

μεταξύ των μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων , ενώ παρατηρήθηκε και ένα μεγάλο κύμα 

μείωσης του τραπεζικού προσωπικού, μέσω μαζικών απολύσεων. Ωστόσο τα 

αποτελέσματα για την αποδοτικότητα των τραπεζών δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα, 

δημιουργώντας ερωτήματα για τις μεθόδους αναδιάρθρωσης που ακολουθήθηκαν.

Στη συνέχεια εξετάστηκε το τραπεζικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, με 

ιδιαίτερη αναφορά στις αγγλικές και τις ιρλανδικές τράπεζες. Για τις μεν πρώτες το 

ενδιαφέρον στοιχείο της αναδιάρθρωσης που επιχειρήθηκε μετά από τα απογοητευτικά 

αποτελέσματα κερδοφορίας, υπήρξε η τάση των συγχωνεύσεων με κύριο σκοπό την 

εξάπλωση σε νέες αγορές αλλά και στην προσφορά νέων προϊόντων. Έτσι έχει 

δημιουργηθεί ένας ιδιαίτερα δυναμικός κλάδος, που παρουσιάζει πολύ υψηλή 

συγκέντρωση με τα πέντε μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα να ελέγχουν το 70% της 

συνολικής αγοράς.

Οι αγγλικές τράπεζες έχουν καταφέρει μέσω των συγχωνεύσεων να αποκτήσουν 

ένα ικανοποιητικό μέγεθος, που τους επιτρέπει την προσφορά διαφοροποιημένων 

προϊόντων με δραστηριοποίηση στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον έχει παρατηρηθεί εκεί
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μία αυξομείωση στην τραπεζική απασχόληση με την τελική επικράτηση της τάσης για 

μείωση, αφού οι πέντε μεγαλύτερες αγγλικές τράπεζες την πενταετία 1995-2000 

μείωσαν το εργατικό τους προσωπικό κατά 75.000 άτομα.

Τα αποτελέσματα της αναδιάρθρωσης για τα αγγλικά τραπεζικά ιδρύματα είναι 

ενθαρρυντικά, αφού τα περισσότερα έχουν καταφέρει να αναστρέψουν τα αρνητικά 

οικονομικά αποτελέσματα της προηγούμενης δεκαετίας και να αποτελούν σήμερα 

μερικά από τα ισχυρότερα σε διεθνές επίπεδο. Αξιοσημείωτο της όλης αυτής 

προσπάθειας είναι ότι μετά τις επιτυχημένες τεχνικές αναδιάρθρωσης κατά την 

περασμένη δεκαετία, το αγγλικό τραπεζικό σύστημα περνάει σήμερα μία δεύτερη 

χαλαρότερη αναδιαρθρωτική φάση με μέτρα προληπτικού χαρακτήρα.

Ωστόσο και λόγω της σχετικής καθυστέρησης στις προσπάθειες μείωσης του 

εργατικού δυναμικού, κάποιες αγγλικές τράπεζες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν 

προβλήματα. Η προοπτική ένταξης της χώρας στο μηχανισμό του ευρώ, εάν αυτή γίνει, 

θα δημιουργήσει επιπλέον πιέσεις στα βρετανικά ιδρύματα. Επομένως για να 

αποτιμηθούν πλήρως οι διαδικασίες της εκεί αναδιάρθρωσης θα πρέπει να αναμένουμε 

κάποιο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι παρατηρείται και μία τάση επανεστίασης στην 

εγχώρια αγορά, η οποία ναι μεν είναι η μεγαλύτερη σε όρους τζίρου, αλλά γεννά 

κάποια ερωτήματα για τη μελλοντική απόδοση των τραπεζών.

Οι ιρλανδικές τράπεζες αποτελούν ακόμη ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παράδειγμα 

αναδιάρθρωσης μεταξύ των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων. Αυτό οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, με βασικό το διαχωρισμό της χώρας και τη συμμετοχή της στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση με ιδιαίτερο τρόπο.

Η αναδιάρθρωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας δε στηρίχθηκε 

στις γνωστές διαδικασίες που έλαβαν τόπο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό γιατί οι 

εξαγορές και οι συγχωνεύσεις δεν ήταν ανάλογης έκτασης με αυτές των υπολοίπων 

ευρωπαϊκών χωρών, ενώ οι ιδιωτικοποιήσεις εκεί συνοδεύτηκαν και από εξαγορές 

τραπεζών από το δημόσιο. Το δίκτυο των τραπεζικών υποκαταστημάτων παρέμεινε 

σταθερό, ενώ ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων αυξήθηκε, σε αντίθεση με την 

ευρωπαϊκή τάση.

Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν την τραπεζική αναδιάρθρωση της Ιρλανδίας 

μοναδικό παράδειγμα στην Ευρώπη. Παράλληλα υπήρξε και η δημιουργία του Κέντρου 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (IFSC), που ως εθνικός οργανισμός συντόνισε τον 

τραπεζικό έλεγχο και τις τραπεζικές εργασίες, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ενώ ταυτόχρονα δημιούργησε πολλές νέες θέσεις εργασίας στον
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χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η προσπάθεια ελέγχου των λειτουργικών εξόδων δεν 

πραγματοποιήθηκε με τη τεχνική της μείωσης του αριθμού των εργαζομένων, αλλά 

αντίθετα παρατηρείται ένα κύμα μεγάλων επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες, με στόχο 

την ενίσχυση της παραγωγικότητας που θα συμβάλει στην πτώση του κόστους 

εργασίας, με συντονιστή το IFSC.

Τα παραπάνω στοιχεία, σε συνδυασμό και με τα θετικά μακροοικονομικά μεγέθη 

της χώρας και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας έχουν δώσει μία 

ώθηση στην αποδοτικότητα του τραπεζικού κλάδου, ο οποίος παρουσιάζει και αυτός 

υψηλή συγκέντρωση. Το ερώτημα είναι εάν θα μπορέσει η Ιρλανδία να διατηρήσει τα 

θετικά αποτελέσματα, μέσω των «παράδοξων» αυτών τεχνικών. Μέχρι σήμερα τα 

καταφέρνει αρκετά καλά, ενώ ο ρόλος του κράτους φαίνεται να συνεχίζει να διατηρεί 

το δυναμικό του χαρακτήρα και την έντονη παρουσία του και στα επόμενα χρόνια. Εάν 

αυτές οι κινήσεις αποδειχτούν σωστές και στο άμεσο μέλλον οι διαδικασίες 

αναδιάρθρωσης των ιρλανδικών τραπεζικών ιδρυμάτων θα αποτελέσουν ένα ξεχωριστό 

παράδειγμα benchmarking μεταξύ των λοιπών ευρωπαϊκών.

Το τελευταίο αυτό στοιχείο, το γεγονός δηλαδή ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης 

πολλών ευρωπαϊκών τραπεζών μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα παραδείγματα, είναι 

το βασικότερο της παρούσας μελέτης. Έτσι εξετάζοντας το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα και αναλύοντας τη δομή του και τη λειτουργία των κυριότερων τραπεζικών 

ιδρυμάτων μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα και εκτιμήσεις για το 

μέλλον του, μέσα και από την ανάλυση των χωρών που προηγήθηκε

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι και οι ελληνικές τράπεζες έκαναν μία προσπάθεια 

αναδιάρθρωσης, που εκφράστηκε μέσα από έναν κύκλο εξαγορών και συγχωνεύσεων, 

από ιδιωτικοποιήσεις και από ένα γενικότερο κλίμα αλλαγής του θεσμικού πλαισίου 

λειτουργίας, σε απάντηση των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος 

σήμερα παρουσιάζει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Υπάρχει μία συνύπαρξη των 

ιδιωτικών τραπεζών, όπως η Alpha Bank, η Eurobank και η Πειραιώς, καθώς και 

τραπεζών που ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, όπως η Εθνική, η Αγροτική 

και η Εμπορική Τράπεζα. Η συνύπαρξη αυτή έχει οδηγήσει σε μία υψηλή συγκέντρωση 

του κλάδου, αφού οι παραπάνω τράπεζες ελέγχουν το 70% περίπου της αγοράς, όπως 

και στην περίπτωση πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Οι ιδιωτικοποιήσεις που έλαβαν χώρα 

στην Ελλάδα δεν συμπεριλάμβαναν κάποια εντυπωσιακή κίνηση, με εξαίρεση την 

πώληση της Ιονικής στον όμιλο της Alpha Bank, ενώ οι συγχωνεύσεις που 

πραγματοποιήθηκαν αφορούσαν κυρίως την εξαγορά μικρότερων τραπεζών.
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Ot ελληνικές τράπεζες δεν έχουν έντονη διεθνή παρουσία, αφού δεν είναι 

ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε σχέση με τις ξένες τράπεζες, ενώ και το μέγεθος τους δεν 

τους επιτρέπει το άνοιγμα σε μεγάλες αγορές. Το ενδιαφέρον είναι ότι ούτε οι ξένες 

τράπεζες έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκτήσουν έντονη παρουσία στον 

ελληνικό χώρο, αφού οι Έλληνες καταναλωτές δείχνουν μία σαφή προτίμηση στα 

ελληνικά ιδρύματα.

Όσο αφορά στην τραπεζική απασχόληση βλέπουμε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται 

στην ομάδα των εξαιρέσεων, αφού μαζί με κάποιες άλλες χώρες, όπως η Ιρλανδία, 

αποτελούν τις μοναδικές που παρουσιάζουν αύξηση του αριθμού εργαζομένων. 

Επιπλέον οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες κρίνονται ικανοποιητικές, αλλά σε 

σύγκριση με τα λοιπά ευρωπαϊκά τραπεζικά ιδρύματα φαίνεται ότι βρίσκονται ακόμη 

πολύ πίσω.

Και ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία θα αναμέναμε τα ποσοστά 

κερδοφορίας για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα να μην είναι ιδιαίτερα θετικά, 

βλέπουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Για τα περισσότερα, τα ποσοστά κερδοφορίας 

παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, τα συνολικά έσοδα τείνουν να αυξάνονται τα τελευταία 

χρόνια, ενώ και ο σχετικός λόγος κόστους προς συνολικά έσοδα παρουσιάζει μία 

πτωτική τάση. Το γεγονός αυτό καθιστά και την Ελλάδα ιδιαίτερο παράδειγμα, αφού 

θα μπορούσε κανείς να πει ότι οι διαδικασίες αναδιάρθρωσης στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα, μολονότι δεν παρουσιάζουν μία ομοιομορφία σε σχέση με τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο, είχαν θετικές συνέπειες για τις ελληνικές τράπεζες. Θα μπορούσαμε εύκολα 

λοιπόν να εξισώσουμε την ελληνική περίπτωση με αυτή της Ιρλανδίας, που 

ακολουθώντας παράδοξες τεχνικές αναδιάρθρωσης κατάφερε να αντιμετωπίσει τις 

διακυμάνσεις της ζήτησης και να βελτιώσει τα ποσοστά αποδοτικότητας των 

τραπεζικών ιδρυμάτων.

Κατά την άποψή μας ένα τέτοιο συμπέρασμα είναι αφελές, δεδομένου ότι 

στηρίζεται σε βραχυχρόνια δεδομένα. Ο κύκλος των εξαγορών και των συγχωνεύσεων 

δεν έχει κλείσει ακόμη, ο ανταγωνισμός δεν έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στον 

ελληνικό χώρο, ενώ οι μακροοικονομικές συγκυρίες ήταν υπέρ των ελληνικών 

τραπεζών. Σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά αλλάξουν, όπως είναι λογικό να γίνει, 

τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα.

Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση που οι ξένες τράπεζες εισβάλλουν πιο δυναμικά 

στον ελληνικό χώρο και έλθουν σε ευθεία αντιπαράθεση με τις ελληνικές τα πράγματα 

θα είναι πολύ δύσκολα για τις τελευταίες, λόγω του μεγαλύτερου μεγέθους των πρώτων
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και της καλύτερης αξιοποίησης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Επιπλέον μία πιθανή 

εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας για παράδειγμα, είτε από ξένη τράπεζα είτε από 

κάποιον ιδιωτικό ελληνικό όμιλο θα αλλάξει τα δεδομένα και θα αποκαλύψει την 

προβληματική εκτεταμένη συμμετοχή του ελληνικού δημόσιου τομέα, που στο σύνολό 

του παρουσιάζει υψηλά ποσοστά απασχόλησης πέρα από τα αποδοτικά όρια, σε 

συνδυασμό και με χαμηλή παραγωγικότητα. Εάν σε αυτά συμπεριλάβουμε και τη φάση 

της ύφεσης στην οποία αναμένεται να περάσει η ελληνική οικονομία, μετά και τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, συμπεραίνουμε ότι το μέλλον προβλέπεται δύσκολο 

για τις ελληνικές τράπεζες.

Αυτό που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν η ενδυνάμωση της θέσης τους με 

σύγχρονες πολιτικές και τακτικές. Για παράδειγμα θα μπορούσε να ακολουθηθεί το 

παράδειγμα της Δανίας, όπου οι έξι μεγαλύτερες τράπεζες συγχωνεύτηκαν για να 

δημιουργήσουν δύο σύγχρονους και ισχυρούς ομίλους, που μπορούν να 

εκμεταλλευτούν καλύτερα τις οικονομίες κλίμακας και να αντεπεξέλθουν στον διεθνή 

ανταγωνισμό. Αρκεί να αναλογιστούμε ότι η Εθνική Τράπεζα, η μεγαλύτερη ελληνική, 

βρίσκεται κάπου στην 70η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζικών ιδρυμάτων από 

άποψη μεγέθους. Έπειτα το παράδειγμα της Ιταλίας, με τις μελετημένες 

ιδιωτικοποιήσεις, αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι το 

ελληνικό Δημόσιο απασχολεί υπεράριθμο προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα η μέση 

παραγωγικότητα είναι χαμηλότερη του κοινοτικού μέσου όρου. Επομένως τράπεζες, 

όπως η Εθνική Τράπεζα ή η Εμπορική και η Αγροτική, θα έπρεπε ίσως να περάσουν σε 

ιδιωτικά χέρια, δεδομένου ότι σύμφωνα και με τις ίδιες μελέτες θα βελτιωθεί η 

αποδοτικότητά τους. Στο παράδειγμα της Ιταλίας είδαμε ότι η μείωση της συμμετοχής 

του Δημόσιου τομέα έπεσε στο 15% από 70%, με πολύ θετικά αποτελέσματα για την 

αποδοτικότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων εκεί, γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν είναι 

αβάσιμη μία προσπάθεια συρρίκνωσης της συμμετοχής του ελληνικού δημοσίου στον 

τραπεζικό κλάδο.

Επιπλέον, η δημιουργία του IFSC στην Ιρλανδία, είδαμε ότι έδωσε τεράστια 

ώθηση στην τραπεζική λειτουργία του κλάδου της χώρας. Το παράδειγμα αυτό θα 

μπορούσε να βρει μιμητή στην Ελλάδα, αφού θα μπορούσε να ισχυροποιηθεί και ο 

ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας, παρέχοντας κάποιες ευκολίες στις εμπορικές τράπεζες, 

αλλά κυρίως κίνητρα για διεθνοποίηση και συγκεκριμένα για εδραίωση στις 

Βαλκανικές χώρες, αφού τα ελληνικά ιδρύματα έχουν αυτή τη δυνατότητα.
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Πέρα από τα παραπάνω, ο έλεγχος των λειτουργικών εξόδων και ο περιορισμός 

της τραπεζικής απασχόλησης είναι μονόδρομος για τις ελληνικές τράπεζες, αφού στην 

περίπτωση έντασης του ανταγωνισμού η ανάγκη θα είναι επιτακτική. Πρέπει επομένως 

να μειωθεί ο αριθμός των τραπεζικών υπαλλήλων, που σήμερα κρίνεται διογκωμένος, 

αλλά πρέπει αυτή η μείωση να συνοδευτεί από ομαλότητα. Το μεγάλο «αγκάθι» είναι 

πάλι οι τράπεζες που ελέγχονται από το κράτος, αφού οι εργαζόμενοι εκεί 

προστατεύονται περισσότερο από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. 

Χρησιμοποιώντας την περίπτωση της Δανίας, ως «αντι-παράδειγμα», θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι οι μαζικές απολύσεις δεν φαντάζουν ως η καλύτερη μέθοδος. Αντίθετα 

σύγχρονες τεχνικές αριθμητικής ευελιξίας, όπως η ενίσχυση της μερικής απασχόλησης 

και η παροχή κινήτρων για εθελούσια έξοδο αποτελούν μάλλον καλύτερες λύσεις για 

την ελληνική περίπτωση.

Βήματα πρέπει επίσης να γίνουν και όσο αφορά στην ποιότητα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών, από την απλή βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης, 

μέχρι την προσφορά προϊόντων προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη. Σε αυτό 

μπορεί να βοηθήσει η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, κίνηση που πρέπει οι Έλληνες 

επιχειρηματίες να καταλάβουν ότι είναι πάντα προς συμφέρον των ιδίων, αφού γενικά 

φαίνονται σχετικά απρόθυμοι. Μόνο μέσα από τις νέες τεχνολογίες θα μπορέσουν οι 

ελληνικές τράπεζες να βελτιώσουν την ποιότητα, προσφέροντας καλύτερα, πιο 

εξειδικευμένα προϊόντα και με χαμηλότερο, μακροχρόνια, κόστος, όπως στην 

περίπτωση της Γαλλίας, που μπόρεσε μέσω αυτών των επενδύσεων να καταστήσει τις 

τράπεζές της ιδιαίτερα ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο.

Το μέλλον είναι ήδη εδώ για τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία πρέπει να 

σταματήσουν να «κρύβονται» πίσω από την περιορισμένη ελληνική αγορά. Η ανάγκη 

για βελτίωση και απόκτηση ευελιξίας είναι επιτακτική ιδιαίτερα για τα χρόνια που 

ακολουθούν. Δεδομένης της μεγάλης σημασίας του τραπεζικού τομέα στο σύνολο της 

ελληνικής οικονομίας, η αναδιάρθρωσή του πρέπει να ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα, 

ώστε οι ελληνικές τράπεζες να μπορέσουν να πλησιάσουν τα επίπεδα 

ανταγωνιστικότητας των ξένων. Η περίοδος του εγχώριου ανταγωνισμού έχει περάσει 

και έχει δώσει τη θέση του στον διεθνή. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και οι 

ιδιοκτήτες των μεγάλων ελληνικών τραπεζών και το ελληνικό δημόσιο, αλλά και οι 

εργαζόμενοι στις τράπεζες και τα σωματεία τους. Ο κοινωνικός διάλογος και για αυτό 

το θέμα, καθώς και η χρησιμοποίηση των παραδειγμάτων των ευρωπαίων εταίρων μας 

αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση.
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