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1. Εισαγωγή 
 
 

 
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο στρατηγικός 

σχεδιασμός της τράπεζας Novabank, μέσω ανάλυσης συγκεκριμένων 
προϊόντων, στα οποία δραστηριοποιούνται μόνο τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα στον ελληνικό χώρο. Τα προϊόντα αυτά είναι τα Δάνεια 
(Καταναλωτικά Δάνεια, Στεγαστικά Δάνεια, Επιχειρηματικά Δάνεια), οι 
Καταθέσεις (Καταθέσεις Ταμιευτηρίου, Καταθέσεις Προθεσμίας, Καταθέσεις 
Όψεως, Repos), οι  Πιστωτικές Κάρτες και τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Η 
στρατηγική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί για το έτος 2005 συλλέγοντας και 
χρησιμοποιώντας οικονομικά στοιχεία σχετικά με τους κύκλους εργασιών 
προϊόντων των κυριότερων ανταγωνιστών τραπεζών στο τέλος χρήσης του 
2004 καθώς και με τα ολικά μεγέθη της αγοράς για τα προϊόντα αυτά στο 
τέλος χρήσης του 2003 και 2004. 
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2. Εταιρική Παρουσίαση της NovaBank 
 

 
2.1 Ιστορικό 
 

Η NovaBank είναι μια νεοσύστατη τράπεζα, η οποία ξεκίνησε τη 
λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2000 με 45 καταστήματα που αποτελεί 
παγκόσμια επιτυχία, για να αναδειχθεί σήμερα στη νέα δύναμη στον Ελληνικό 
τραπεζικό χώρο, επιτυγχάνοντας ταχύτατους ρυθμούς ανάπτυξης δικτύου και 
μεγεθών και εισάγοντας καινοτομικά τραπεζικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 
Είναι το δημιούργημα της συνεργασίας μεταξύ του ομίλου 

INTERAMERICAN και της BANCO COMMERCIAL PORTUGUES, του 
μεγαλύτερου ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Πορτογαλίας, που 
της παρέχει παγκόσμιο βεληνεκές και τεράστια τραπεζική τεχνογνωσία. Κύριος 
και άμεσος στόχος της είναι να γίνει ένας ισχυρός τραπεζικός οργανισμός με 
ολοκληρωμένη πρωτοποριακή και ποιοτική εξυπηρέτηση ειδικά για τον ιδιώτη 
καταναλωτή, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση μέσω 
του δικτύου καταστημάτων της και ενός μοναδικού συστήματος εναλλακτικών 
δικτύων παροχής υπηρεσιών.  

 
Σήμερα η NovaBank αριθμεί δίκτυο 97 καταστημάτων λιανικής 

τραπεζικής, 3 κέντρων Private Banking και 12 μονάδων Business Banking και 
Factoring. 
 

Το 2003, διευρύνοντας την επιτυχημένη της πορεία στο χώρο της 
λιανικής τραπεζικής, η ΝovaBank προχώρησε, μετά από πολύμηνο σχεδιασμό, 
στην ανάπτυξη των νέων τομέων Bancassurance, Business Banking & 
Factoring, και Private Banking, έχοντας ως στόχο την παροχή πλήρων 
τραπεζικών υπηρεσιών σε όλα τα τμήματα της αγοράς. 

 
Παράλληλα, η NovaBank προχώρησε με την επέκταση των εργασιών 

της σε διεθνές επίπεδο, με πρώτο βήμα την Τουρκία, με την αναδιάρθρωση 
της εξαγορασθείσας Τουρκικής τράπεζας Sitebank και την επέκταση του 
δικτύου της και την επαναλειτουργία της, με το όνομα BankEuropa, τον 
Ιούλιο του 2003. 

 
Η NovaBank είναι μία διαφορετική τράπεζα στον ελληνικό χώρο, τόσο 

στον τρόπο λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών, όσο και στην εμφάνιση των 
καταστημάτων, καθώς σχεδιάσθηκε με βάση τα πιο προηγμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα. Ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στο retail banking, έχοντας 
ξεκάθαρη στρατηγική και στόχους που προέκυψαν μέσα από πολύμηνη μελέτη 
και έρευνα, που αφορούν στην επικέντρωση του ενδιαφέροντος της στον 
ιδιώτη καταναλωτή και το χτίσιμο στρατηγικής και φιλοσοφίας με άξονα την 
άμεση κατάκτηση σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικού μεριδίου της 
αγοράς της μεσαίας και ανώτερης εισοδηματικής τάξης στα μεγάλα αστικά 
κέντρα. 
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2.2 Το ανθρώπινο δυναμικό 
 

Η NovaBank δίνει μεγάλη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό της, αφού 
ένα από τα καινοτομικά στοιχεία που τη διαφοροποιούν, είναι η πλήρης 
εξυπηρέτηση των πελατών από κάθε υπάλληλο στο τραπεζικό κατάστημα, για 
όλα τα προϊόντα, με αποτέλεσμα οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο. Όλα τα στελέχη των καταστημάτων μπορούν να 
εξυπηρετήσουν το κοινό για οποιοδήποτε προϊόν -υπηρεσία παρέχει η 
τράπεζα. Παράλληλα, αν η εξυπηρέτηση του πελάτη απαιτεί εξειδικευμένη 
συμβουλή τότε υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας του, με τον εξειδικευμένο 
σύμβουλο της τράπεζας μέσω video - conference. 

 
Επίσης, για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων των στελεχών της 

τράπεζας, εφαρμόζεται η πολιτική εσωτερικής αλλαγής θέσεων εργασίας. Κάθε 
χρόνο το 1/3 του προσωπικού της τράπεζας αλλάζει θέση και αρμοδιότητες. 
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, η 
δυνατότητα να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους, η καλύτερη γνώση της 
φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας της τράπεζας, καθώς και η διατήρηση 
του ενδιαφέροντός τους, ενώ παράλληλα η τράπεζα  έχει τη δυνατότητα να 
εξυπηρετεί τους πελάτες της με τα πιο έμπειρα στελέχη της ελληνικής 
τραπεζικής αγοράς. 

 
Μετά από μόλις 2 ½ χρόνια λειτουργίας, η NovaBank τιμήθηκε, το 

Μάρτιο του 2003, με το τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό «Οι Πρωταθλητές: 
Επιχειρήσεις που αξίζει να δουλεύει κανείς», διακρινόμενη ως μία από τις 
ελληνικές εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.  Ο διαγωνισμός «Οι 
Πρωταθλητές» αξιολογεί, μεταξύ άλλων, την εμπιστοσύνη του εργαζόμενου 
στη διοίκηση της εταιρείας, την υπερηφάνεια που νιώθει για τη δουλειά του 
και την εταιρεία του και το αίσθημα συντροφικότητας μεταξύ των 
εργαζομένων.  Παράλληλα, η NovaBank συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 
καλύτερων εταιρειών στην Ευρώπη όπου αξίζει να δουλεύει κανείς "100 
European best workplaces" και βραβεύθηκε από την Επίτροπο Άννα 
Διαμαντοπούλου. 
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2.3 Τα καταστήματα 
  

H NovaBank, συνεχίζοντας τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου της, 
αριθμεί πλέον 97 καταστήματα retail banking σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Ιωάννινα, Λάρισα, Καβάλα, Κατερίνη, Πάτρα, Κόρινθο, Χαλκίδα, Ηράκλειο 
Κρήτης, Ρόδο, Σέρρες, Μυτιλήνη, Καλαμάτα και Βόλο. 

 
Η NovaBank έχει φροντίσει για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου 

δικτύου διανομής, που να διασφαλίζει την «άνεση» των πελατών μέσα από 
την εύκολη πρόσβαση στα καταστήματα και την παροχή εναλλακτικών 
καναλιών διανομής. 

 
Τα καταστήματα της τράπεζας παρουσιάζουν μία διαφορετική εικόνα 

από τη συνηθισμένη των άλλων ελληνικών τραπεζών. Η έκταση τους 
κυμαίνεται στα 120 τ.μ., ενώ όλος σχεδόν ο χώρος είναι ανοικτός για τον 
πελάτη. Στην είσοδο του καταστήματος υπάρχει ο χώρος της 24ωρης 
εξυπηρέτησης με τα ΑΤΜ και την πρόσβαση στο call center. 

 
Όσον αφορά στο Private Banking, το δίκτυο καταστημάτων 

περιλαμβάνει 3 εξειδικευμένα κέντρα σε Αθήνα, Κηφισιά και Θεσσαλονίκη, που 
προσφέρουν άνετο και υψηλής αισθητικής περιβάλλον, δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης με τους διεθνείς συνεργάτες του δικτύου Private Bankers στο 
Λονδίνο, τη Γενεύη και τη Λισσαβώνα και προσωποποιημένη εξυπηρέτηση από 
τον Προσωπικό Τραπεζίτη.  

 
Τέλος, η NovaBank ακολούθησε το μοντέλο της μετόχου της BCP στο 

στήσιμο τoυ δικτύου Business Banking & Factoring, ειδικά προσαρμοσμένου 
στο προφίλ των επιχειρηματικών πελατών.  Οι Μονάδες Εξυπηρέτησης 
Επιχειρήσεων δε θυμίζουν τα παραδοσιακά τραπεζικά καταστήματα, καθώς ο 
αρχιτεκτονικός σχεδιασμός τους βασίστηκε στις ανάγκες των επιχειρηματικών 
πελατών για διακριτικότητα, άνεση και γρήγορη εξυπηρέτηση.  Η χωροταξική 
διαρρύθμισή τους διευκολύνει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, σε 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη συνεργασία με τον πελάτη και σύνδεσή 
τους με τους Video Experts.  Επιπλέον, κατά την πλειοψηφία τους, 
στεγάζονται σε όροφο και όχι σε ισόγειους χώρους.  Και στην επιχειρηματική 
πίστη προσφέρεται πραγματικά προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, μέσω των 
εξειδικευμένων συμβούλων των επιχειρηματικών πελατών, των Account 
Directors. 
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2.4 Καινοτομικές Υπηρεσίες – Εναλλακτικά Δίκτυα 
 

Οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται απόλυτα δωρεάν σε όλους τους 
πελάτες της NovaBank: 
 
2.4.1 NovaExpress 

 
 
Εκτός από το ευρύ και πυκνό δίκτυο καταστημάτων η NovaBank 

δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο από ATMs, το NovaExpress, με κάθε 
κατάστημα να διαθέτει 2 μηχανήματα, ένα εξωτερικό και ένα εσωτερικό, και 
παράλληλα δίκτυο off site ΑΤΜs, τοποθετώντας μηχανήματα σε σημεία με 
μεγάλη κίνηση, όπου δεν υπάρχει κοντά τραπεζικό κατάστημα. 
 

 
 

Συναλλαγές με την NovaBank Card στο δίκτυο NovaExpress : 

 Ανάληψη μετρητών  
 

 Κατάθεση μετρητών, αλλά και επιταγών.  
 

 Ενημέρωση για το υπόλοιπο των λογαριασμών (καταθετικών  
 και δανειακών).  
 

 Εκτυπώσεις των τελευταίων κινήσεων των λογαριασμών  
 

 Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών.  
 

 Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό τρίτου στη NovaBank, χωρίς 
καμία χρέωση. 

 
 Μεταφορά χρημάτων (εμβάσματα) σε λογαριασμό πελάτη άλλης 
Τράπεζας. 

 
 Πληρωμή λογαριασμών  

 
 Κατάθεση εγγράφων και δικαιολογητικών.  

 
 Παραγγελία καρνέ επιταγών.  

 
 Αλλαγή του προσωπικού κωδικού αριθμού (ΡΙΝ).  
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2.4.2 NovaLine 
 

 
Η NovaLine τιμήθηκε το 2004, για τρίτη συνεχή χρονιά, με το Χρυσό 

Βραβείο Call Centers και το Μεγάλο Βραβείο Χώρας της κατηγορίας 
Multimedia Contact Centers (e-mail & telephone services), στον ετήσιο 
διαγωνισμό CRM Grand Prix 2003 για την ανάδειξη των καλυτέρων 
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών (Customer Contact Centers) της Eλληνικής 
Aγοράς. Μέσω του NovaLine οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν τις 
τραπεζικές τους συναλλαγές, χωρίς να επισκεφθούν κάποιο από τα 
καταστήματα του δικτύου. Ακόμη όμως και αν έρθουν στο κατάστημα 
μπορούν να χρησιμοποιούν το σύστημα NovaLine από το χώρο 24ωρης 
εξυπηρέτησης. 

Η υπηρεσία NovaLine προσφέρει δυνατότητες: 

• άμεσης ενημέρωσης για τα υπόλοιπα των καταθετικών λογαριασμών, 
των δανείων και των καρτών 

• πληροφόρησης για τις τελευταίες κινήσεις των λογαριασμών 
• μεταφοράς χρημάτων μεταξύ λογαριασμών ή σε λογαριασμό τρίτου 

στην NovaBank χωρίς καμία χρέωση  
• αποστολής εμβασμάτων σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα στην Ελλάδα και 

στο εξωτερικό  
• πληρωμής λογαριασμών και πάγιων εντολών  
• παραγγελίας μπλοκ επιταγών  
• ακύρωσης επιταγών που έχουν εκδοθεί  
• ανοίγματος των λογαριασμών   
• ενεργοποίησης της NovaBankCard και σύνδεσης με το λογαριασμό 
• δήλωσης αιτήματος για επανέκδοση PIN  
• πρόσθεσης συνδικαιούχων σε  λογαριασμούς  
• αίτησης για δυνατότητα ορίου υπερανάληψης   
• επιλογής των τρόπων πληρωμής των οφειλών  
• αίτησης για μερική ή ολική αποπληρωμή των δανείων  
• αίτησης για τις πιστωτικές κάρτες και τα δάνεια της NovaBank  
• αλλαγής του προσωπικού κωδικού PIN για το NovaLine και το 

NovaWeb  
• παραγγελίας δώρων από τον επώνυμο κατάλογο NovaBonus Club  

και ακόμα:  

• αποτίμησης χαρτοφυλακίου  
• ενημέρωσης για τις τιμές μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της 

NovaBank  
• αγοραπωλησίας μετοχών  
• πραγματοποίησης intraday συναλλαγών  
• ενημέρωσης για τις on line τιμές μετοχών και τις τιμές κλεισίματος  
• συμμετοχής σε Δημόσιες Εγγραφές  

http://www.novabank.gr/novaform.asp
http://www.novabank.gr/internet.asp
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2.4.3 NovaWeb 
 

 
H τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες Internet banking με την υπηρεσία 

NovaBanker, σε όλους της τους πελάτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. 
Μέσω του NovaBanker οι πελάτες της τράπεζας μπορούν να κάνουν τις 
περισσότερες τραπεζικές και χρηματιστηριακές τους συναλλαγές on line, 
έχοντας αυτόματη πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της NovaBank κάθε 
στιγμή και πάντα, με απόλυτη ασφάλεια. 

 
Οι δυο βασικοί συνεργάτες του NovaWeb είναι ο NovaBanker και ο 

NovaInvestor  
 

Συναλλαγές NovaBanker : 
 
 

 
   

Επιχειρήσεις Ιδιώτες

Υπηρεσίες Λογαριασμών     

Συνολική συγκεντρωτική εικόνα χαρτοφυλακίου πελάτη 
(καταθετικών και δανειακών λογαριασμών, πιστωτικών καρτών 
και επενδύσεων, σε euro και ξένα νομίσματα, επενδυτικά 
χαρτοφυλάκια) 

V V 

Αναλυτική παρουσίαση των καταθετικών και δανειακών 
λογαριασμών (π.χ. συνδικαιούχοι, υπόλοιπα, όρια 
υπερανάληψης) 

V V 

Aναλυτική κίνηση λογαριασμών V V 

Aναλυτική παρουσίαση και κινήσεις πιστωτικών καρτών V V 

Κινήσεις δανείων V V 

Download των κινήσεων λογαριασμών σε Excel και MS Money V V 

On line εμφάνιση και εκτύπωση του NovaOneStatement σε 
μορφή pdf V V 

Εμφάνιση των εκκαθαρισμένων επιταγών V V 

Αίτηση για έκδοση μπλοκ επιταγών V V 

Αίτηση για έκδοση τραπεζικής επιταγής V V 

Ανάκληση επιταγής   V 

Μεταφορές / πληρωμές     

On line /real time μεταφορές μεταξύ λογαριασμών του ίδιου 
δικαιούχου V V 

On line /real time μεταφορές σε λογαριασμό άλλου πελάτη στη 
NovaBank V V 

Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλες τράπεζες στην Ελλάδα 
(έμβασμα εσωτερικού) V V 

Μεταφορά κεφαλαίων σε άλλες τράπεζες στο εξωτερικό 
(έμβασμα εξωτερικού) V V 
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Mεταφορές μεταξύ ξένων νομισμάτων V V 

Πληρωμή πιστωτικής κάρτας NovaBank/Interamerican V V 

Πληρωμή πιστωτικής κάρτας άλλης τράπεζας V V 

Πάγια εντολή πληρωμής ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ ,ΕΥΔΑΠ)  V V 

Απενεργοποίηση πάγιας εντολής πληρωμής ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, 
ΕΥΔΑΠ)  V V 

Πληρωμή ΙΚΑ V V 

Πληρωμή ΦΠΑ V V 

Πληρωμή ΤΕΒΕ V V 

Πληρωμή ΟΤΕ V V 

Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων   V 

Πληρωμή μισθοδοσιών/προμηθευτών με αποστολή αρχείου V    

On line πληρωμή μισθοδοσιών/προμηθευτών με δημιουργία 
ομαδικών πληρωμών V   

Ιστορικό Πληρωμών V   

Δημιουργία και διαχείριση μελλοντικών / επαναλαμβανόμενων 
μεταφορών - πληρωμών V V 

Υπηρεσίες πελάτη     

Αλλαγή κωδικού PIN V V 

Αλλαγή κωδικού επιχείρησης V V 

Διαχείριση Κωδικού Εγχρήματων Συναλλαγών (Ενεργοποίηση, 
Εισαγωγή, Αλλαγή) V V 

Μεταβολή διεύθυνσης e-mail V V 

Αίτηση αλλαγής τρόπου πληρωμής πιστωτικής κάρτας (όλο το 
ποσό / ελάχιστη καταβολή)   V 

Αίτηση αλλαγής ορίου πιστωτικής κάρτας   V 

Εντολή Διακοπής Αποστολής Statement με δυνατότητα 
ανάκλησης V V 

Διαχείριση ονομάτων λογαριασμών (nicknames) V V 

Δημιουργία αποδεκτών πληρωμών V V 

Δημιουργία ομάδων αποδεκτών V    

Διαχείριση εκκρεμών συναλλαγών V   

Αναλυτική εμφάνιση όλων των ενεργειών / συναλλαγών του 
χρήστη V V 

Αναλυτική εμφάνιση όλων των ενεργειών / συναλλαγών όλων 
των χρηστών V   

Επενδυτικές Υπηρεσίες     

Πλήρη αποτίμηση του χαρτοφυλακίου   V 

Αγορά και πώληση μετοχών   V 

Ακύρωση χρηματιστηριακής εντολής   V 
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Διαβίβαση και άμεση επιβεβαίωση εκτέλεσης εντολών   V 

Ιστορικό των εντολών   V 

On line παρακολούθηση της συνεδρίασης στο ΧΑΑ   V 

Real time χαρτοφυλάκιο   V 

Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές   V 

Ακύρωση συμμετοχής σε Δημόσιες Εγγραφές   V 

Αλλες υπηρεσίες      

Εμφάνιση στοιχείων πελάτη (ονοματεπώνυμο/επωνυμία 
επιχείρησης, διεύθυνση, ΑΦΜ) V  V 

Ηλεκτρονικές αποδείξεις για όλες τις συναλλαγές V V 

Secure e-mail V V 

Διαχείριση χρηστών για επιχειρήσεις V    

Εξουσιοδότηση χρηστών για διενέργεια συναλλαγών ανάλογα 
με την πολιτική της εταιρίας και τα επίπεδα πρόσβασης V   

On line εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής V V 

Ενημέρωση για προϊόντα / υπηρεσίες της Τράπεζας V V 

Εμφάνιση τιμολογιακής πολιτικής / προμήθειες V V 
 
 

 
Υπηρεσίες NovaInvestor : 
 
 

On line παρακολούθηση της συνεδρίασης στο ΧΑΑ 

Εικονικά Χαρτοφυλάκια 

Εργαλείο τεχνικής ανάλυσης μετοχών (MetaStock), με δυνατότητα σύγκρισης με 
γραφήματα 

Νέα της αγοράς για τις εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες 

Εικόνα ξένων χρηματιστηρίων 

Σύνοψη του οικονομικού τύπου κάθε μέρας 

Ισοτιμίες Νομισμάτων 

Ημερήσια και ιστορικά γραφήματα 
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2.4.4 NovaExpert 
 

 
Επιπρόσθετα σε κάθε κατάστημα δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας 

του πελάτη, μέσω video conference, με το σύμβουλο της NovaBank, για την 
καλύτερη ενημέρωσή του  σε θέματα εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων. 

Με την υπηρεσία NovaExpert, ένας εξειδικευμένος σύμβουλος 
βοηθάει συμβουλευτικά στη λήψη αποφάσεων σχετικά με:  

• το κατάλληλο στεγαστικό ή επαγγελματικό δάνειο 
• το κατάλληλο επενδυτικό πρόγραμμα 
• το κατάλληλο ασφαλιστικό προϊόν  

Το NovaExpert  προσφέρει τη δυνατότητα:  

• εξοικονόμησης χρόνου  
• κλεισίματος ραντεβού 
• ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς 
• άριστης προσωπικής εξυπηρέτησης 
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2.5 Προϊόντα 
 
 
Λογαριασμοί Καταθέσεων 

 
 
  
Δάνεια 
 

 Καταναλωτικά Δάνεια  

 Στεγαστικά Δάνεια 

 Επιχειρηματικά Δάνεια 

 
 
 
Πιστωτικές Κάρτες  

 
 
 
Επενδυτικά προγράμματα 

 
 
 
Ασφαλιστικά προγράμματα 
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2.5.1 Λογαριασμοί Καταθέσεων 

 
 
 

 Καταθέσεις - Λογαριασμός CLASSIC 
 

Ένας λογαριασμός, σε ευρώ, με υψηλή απόδοση χρημάτων κι ευελιξία 
στις τραπεζικές συναλλαγές, δίχως όριο υπερανάληψης.  

Ο λογαριασμός καταθέσεων CLASSIC προσφέρει:  

• Εύκολη πρόσβαση στα χρήματα 24 ώρες το 24ωρο  
• Ελκυστικά κλιμακωτά επιτόκια  
• Μηνιαία απόδοση των τόκων  
• Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης των λογαριασμών, για άνεση και 

ευελιξία 

 
 Καταθέσεις - Λογαριασμός BUSINESS 

 

Ένας λογαριασμός, σε ευρώ, που σχεδιάστηκε για να καλύψει τις 
ανάγκες του επιχειρηματία ή ελεύθερου επαγγελματία. Εύχρηστος και 
ευέλικτος, προσφέρει:  

• Υψηλές αποδόσεις με κλιμακωτά επιτόκια  
• Μηνιαία απόδοση τόκων  
• Προσωπικό καρνέ επιταγών  
• Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης των λογαριασμών σας, για άνεση 

και ευελιξία.  
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 Καταθέσεις - Λογαριασμός PREMIUM 
 

Ο λογαριασμός καταθέσεων σε ευρώ με τα ασύγκριτα προνόμια. 
Εύχρηστος και ευέλικτος, είναι ιδανικός για διαχείριση των χρημάτων με 
επαγγελματικό τρόπο και προσφέρει τη δυνατότητα διατήρησης υψηλότερων 
υπολοίπων.  

Στα προνόμια του λογαριασμού PREMIUM περιλαμβάνονται:  

• Εξαιρετικά ελκυστικά κλιμακωτά επιτόκια  
• Μηνιαία απόδοση των τόκων  
• Προσωπικό καρνέ επιταγών για άνεση και κύρος στις συναλλαγές 
• Επιπλέον ρευστότητα (όριο υπερανάληψης) για κάλυψη απρόβλεπτων 

αναγκών  
• Δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών ευκαιριών  
• Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης των λογαριασμών για άνεση και 

ευελιξία.  

 
 Καταθέσεις - Λογαριασμός UNIVERSITY 

 

Ο προνομιακός καταθετικός λογαριασμός University 
προσφέρεται:  

• Με ανταγωνιστικό κλιμακωτό επιτόκιο.  
• Με τόκο από το πρώτο Ευρώ.  
• Χωρίς ελάχιστο απαιτούμενο ποσό για το άνοιγμά του.  
• Με δυνατότητα υπερανάληψης 
• Με δωρεάν χρήση της NovaBankCard, της εξελιγμένης χρεωστικής 

κάρτας μετρητών και αγορών μαζί.  
• Με δυνατότητα εξόφλησης πάγιων εντολών για λογαριασμούς ΔΕΗ, 

ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ.  
• Με άμεση πρόσβαση σε χρήματά 24 ώρες το 24ωρο από τα 

εναλλακτικά δίκτυα της NovaBank (NovaLine, NovaWeb, NovaExpress). 
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 Καταθέσεις - Λογαριασμός SALARY 
 

Ένας ευέλικτος λογαριασμός μισθοδοσίας, σε ευρώ, που απευθύνεται 
στους υπαλλήλους των εταιριών που έχουν σύμβαση μισθοδοσίας με τη 
NovaBank.  

Προσφέρει:  

• Υψηλές αποδόσεις με κλιμακωτά επιτόκια  
• Μηνιαία απόδοση τόκων  
• Όριο υπερανάληψης που ισούται με ένα μηνιαίο μισθό (μέγιστο 1500 

Ευρώ)  
• Απόδοση τόκου από το πρώτο λεπτό  
• Προεγκεκριμένη πιστωτική κάρτα με προνομιακούς όρους  
• Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης των λογαριασμών 

 
 

 Καταθέσεις - Nova Έντοκο 
 
 

  Nova Έντοκο για 2ετή,  
 

η προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ που προσφέρει απόδοση 4,60% και 
μία σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα: 

 
• Εγγυημένη απόδοση  
• Προστασία κεφαλαίου και τόκων από ενδεχόμενες πτώσεις επιτοκίων  
• Ανταγωνιστικά επιτόκια  
• Αυτόματη μεταφορά τόκων σε λογαριασμό πελάτη της επιλογής σας με 

άμεση πρόσβαση και με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι 
καταθετικοί λογαριασμοί της NovaBank  

• Δυνατότητα χρηματοδότησης με εκχώρηση της προθεσμιακής 
κατάθεσης και των τόκων στην Τράπεζα ως εξασφάλιση  

 
Ελάχιστο ποσό επένδυσης : 10.000 Ευρώ 
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   Nova Έντοκο για 3 έτη  
 

η προθεσμιακή κατάθεση σε ευρώ που προσφέρει απόδοση 7,50% και 
μία σειρά από μοναδικά πλεονεκτήματα:  

 
• Εγγυημένη απόδοση 
• Προστασία κεφαλαίου και τόκων από ενδεχόμενες πτώσεις επιτοκίων 
• Ανταγωνιστικά επιτόκια 
• Αυτόματη μεταφορά τόκων σε λογαριασμό πελάτη της επιλογής σας με 

άμεση πρόσβαση και με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι 
καταθετικοί λογαριασμοί της NovaBank 

• Δυνατότητα χρηματοδότησης με εκχώρηση της προθεσμιακής 
κατάθεσης και των τόκων στην Τράπεζα ως εξασφάλιση 

 
Ελάχιστο ποσό επένδυσης : 5.000 Ευρώ  
 
 

  Καταθέσεις - NovaBank ExtraProfit 
 
 

Πρόκειται για προθεσμιακή κατάθεση σε Ευρώ, η οποία προσφέρει 
μηνιαία απόδοση τόκων για όλη τη διάρκειά της. Ο λογαριασμός Extra 
Profit διατίθεται για περίοδο ενός και τριών ετών: Extra Profit 12 και Extra 
Profit 36. Επιπλέον προσφέρεται και σε Δολάριο Αμερικής, για περίοδο 
ενός και δύο ετών. 

 
Ελάχιστο ποσό επένδυσης : 10.000 Ευρώ 
  
 

Προϊόν  Απόδοση  Νόμισμα  Διάρκεια  
ExtraProfit12 2,1000% Ευρώ 12 μήνες 

ExtraProfit36 2,4000% Ευρώ 36 μήνες 

ExtraProfit12 3,4500% Δολάριο 12 μήνες 

ExtraProfit24 3,7000% Δολάριο 24 μήνες 
  

 
Προσφέρει : 

 
• Εξασφάλιση σταθερού εγγυημένου μηνιαίου εισοδήματος για όλη τη 

διάρκεια της επένδυσης  
• Δυνατότητα κάλυψης έκτακτων αναγκών χωρίς μείωση του αρχικού 

κεφαλαίου και χωρίς προσφυγή σε δανεισμό  
• Προστασία κεφαλαίου και τόκων από ενδεχόμενες πτώσεις επιτοκίων  
• Ανταγωνιστικά επιτόκια  
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• Αυτόματη μεταφορά τόκων σε λογαριασμό της επιλογής σας με άμεση 
πρόσβαση και με όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι 
καταθετικοί λογαριασμοί της NovaBank  

• Δυνατότητα περαιτέρω αύξησης του κεφαλαίου μέσω του ανατοκισμού 
των τόκων  

• Δυνατότητα χρηματοδότησης με εκχώρηση της προθεσμιακής 
κατάθεσης και των τόκων στην Τράπεζα ως εξασφάλιση  

 

 Καταθέσεις - Λογαριασμός BONUS PLUS 

Ένας εύχρηστος και ευέλικτος λογαριασμός μισθοδοσίας, σε ευρώ, που 
απευθύνεται σε εργαζομένους και συνταξιούχους του δημοσίου τομέα. 

Προσφέρει : 

• Υψηλές αποδόσεις με κλιμακωτά επιτόκια  
• Μηνιαία απόδοση τόκων  
• Όριο υπερανάληψης που ισούται με ένα μηνιαίο μισθό (μέγιστο 1500 

ευρώ)  
• Απόδοση τόκου από το πρώτο λεπτό  
• Προεγκεκριμένη πιστωτική κάρτα με προνομιακούς όρους  
• Δυνατότητα αυτόματης εξόφλησης των λογαριασμών 

 
 Καταθέσεις - Μισθοδοσία PLUS 

 
Η NovaBank, σχεδίασε και προσφέρει στους μισθωτούς του ευρύτερου 

Δημοσίου Τομέα και Συνταξιούχους που μισθοδοτούνται από το Σύστημα 
Διατραπεζικών Πληρωμών DiasPay τον λογαριασμό  Μισθοδοσία PLUS ένα 
νέο προνομιακό λογαριασμό μισθοδοσίας  με σημαντικά οφέλη: 
 

• επιτόκιο 5%, το υψηλότερο της αγοράς για ποσά έως 1.000 ευρώ, και 
μηνιαία απόδοση τόκων,  

• δυνατότητα υπερανάληψης ίση με ένα μηνιαίο μισθό  
• δωρεάν χορήγηση καρνέ επιταγών  
• αυτόματη δωρεάν εξόφληση λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΕΥΔΑΠ  
• ανέξοδες κινήσεις του λογαριασμού και αναλήψεις από το NovaExpress, 

το δίκτυο ΑΤΜ της NovaBank  
• δωρεάν μια συναλλαγή το μήνα (ανεξαρτήτως τύπου) από τα ΑΤΜs 

άλλων τραπεζών  
• χορήγηση πιστωτικής κάρτας Visa ή MasterCard με δωρεάν συνδρομή 

για ένα ολόκληρο χρόνο.  
• δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα μείωσης επιτοκίου έως και 2 

ποσοστιαίες μονάδες  
• μεταφορά υπολοίπου πιστωτικών καρτών από άλλες τράπεζες με 

ανταγωνιστικό επιτόκιο 
• Προνομιακή μεταχείριση με προνομιακούς όρους σε ορισμένες 

κατηγορίες δανείων 
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 Καταθέσεις – SuperNova 
 

Ένα πρωτοποριακό καταθετικό πρόγραμμα που ξεπερνάει κάθε σας 

προσδοκία. Με κλιμακωτό επιτόκιο έως 4% και δυνατότητα να φθάσει 

στο 8%, με τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Ποσό κατάθεσης από 7.500 ευρώ 

• Διάρκεια κατάθεσης έως 12 μήνες. 
• Δυνατότητα πρόωρης ρευστοποίησης χωρίς  

κανένα κόστος. 
• Κλιμακωτό επιτόκιο έως 4% 

• Καταβολή τόκων ανά τοκοφόρο περίοδο ανάλογα με τη χρονική 
διάρκεια της κατάθεσης. 

• Δυνατότητα επιτοκίου 8% για μία ακόμη περίοδο, με την επιλογή 
ενός προϊόντος βάσει από την παρακάτω ομάδα προϊόντων 
NovaBank. 

• Προσφέρεται και σε Δολάριο Αμερικής, για περίοδο 4 ή 8 μηνών. 

 
Ομάδα προϊόντων NovaBank  

• Στεγαστικό δάνειο NovaHome For You   
• Προσωπικό καταναλωτικό δάνειο NovaCredit  
• Δάνειο NovaStar Credit για μεταφορά υπολοίπων από άλλη τράπεζα 

(Προσωπικά-καταναλωτικά δάνεια ή και πιστωτικές κάρτες)  
• Δάνειο αγοράς Αυτοκινήτου  
• Ασφαλιστικό - Αποταμιευτικό πρόγραμμα NovaΕυφορία  
• Αμοιβαία Κεφάλαια NovaBank  
• NovaBank Blue Chips Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού 

• NovaBank Mid Cap Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού 

• NovaBank Eurozone Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εξωτερικού 

• NovaBank America US Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Διεθνές  
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 Καταθέσεις – Προθεσμιακές 
 

 Σε Ευρώ ή συνάλλαγμα, για μικρά ή μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, 
οι προθεσμιακές καταθέσεις NovaBank, προσφέρουν τη δυνατότητα υψηλών 
αποδόσεων, παράλληλα με ευελιξία στη διαχείριση, για κεφάλαια που μπορούν 
να δεσμευθούν:  

• Δυνατότητα δέσμευσης της τοποθέτησης από λίγες μέρες, έως 1 Έτος  
• Χαμηλή ελάχιστη αρχική κατάθεση (15.000 Ευρώ για τις καταθέσεις σε 

Ευρώ ή το ισότιμο των USD 5.000 για τις καταθέσεις συναλλάγματος)  
• Δυνατότητα μερικής ανάληψης της προθεσμιακής κατάθεσης χωρίς 

να υπολογίζεται ποινή για το ποσό που παραμένει  
• Ακόμα, δυνατότητα μερικής ή ολικής ανάληψης χωρίς καμία ποινή μετά 

την πάροδο του 95% του αρχικά συμφωνημένου χρονικού διαστήματος  
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 Καταθέσεις - Επιτόκια (ονομαστικά) 
 
 

Είδος Λογαριασμού EUR  Ονομαστικό Επιτόκιο  

Λογαριασμός Classic  

(μηνιαίος εκτοκισμός)  

0-3.000  

3.000,01- ...  

0,10%  

0,25%  

Λογαριασμός Premium  

(μηνιαίος εκτοκισμός)  

0-5.000  

5.000,01-50.000 

50.000,01-100.000 

100.000,01-200.000 

200.000,01-300.00 

300.000,01- ... 

0,10%  

0,20% 

0,40%  

0,75%  

1,00% 

1,50% 
Λογαριασμός Business  

(μηνιαίος εκτοκισμός)  

0-30.000  

30.000,01-100.000 

100.000,01-200.000 

200.000,01- ...  

0,00%  

0,10%  

0,15%  

0,50%  

Λογαριασμός Salary, Bonus & Bonus Plus  

(μηνιαίος εκτοκισμός)  

  0-10.000  

  10.000,01-100.000 

  100.000,01-200.000 

  200.000,01- 300.000 

  300.000,01- ... 

 0,20%  

 0,40%  

 1,25% 

 1,50% 

 1,75%  

Λογαριασμός Μισθοδοσίας Plus 
(για δημοσίους υπαλλήλους & συνταξιούχους  
μέσω ΔΙΑΣ) 
 
(μηνιαίος εκτοκισμός) 

0-1.000  

1.000,01-50.000 

50.000,01-100.000 

100.000,01- 200.000 

200.000,01- 300.000 

300.000,01- ... 

5,00%  

1,00% 

1,25%  

1,50%  

1,75% 

2,00% 
Λογαριασμός University 
 
 
(μηνιαίος εκτοκισμός) 

 0-3.000  

 3.000,01- ...  

0,10%   

0,25%  

Λογαριασμός Όψεως Νομικών Προσώπων 
 
 
(μηνιαίος εκτοκισμός) 

 0-30.000  

 30.000,01-100.000 
 
 100.000,01- ...  

0,00%  

0,10%  
 
0,15%  
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2.5.2 Δάνεια 
 

 
2.5.2.1 Προσωπικά-Καταναλωτικά Δάνεια 

 
 

 NovaCredit      

 

Το NovaCredit προσφέρει: 

• Ανταγωνιστικά επιτόκια, που διαμορφώνονται ανάλογα με το ποσό του 
δανείου 

• Ολική ή ακόμα και μερική προεξόφληση χωρίς καμία επιβάρυνση 
• Διάρκεια αποπληρωμής έως 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις (για ποσά έως 

5.000 ευρώ η διάρκεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 60 μήνες) 
• Συνολική χρηματοδότηση έως 30.000 ευρώ 

 
 NovaStar Credit 

 
Προσφέρει: 
 

• Δόση 5 ευρώ το μήνα ανά 1000 ευρώ δανείου για έναν ολόκληρο 
χρόνο.  

• Προνομιακό επιτόκιο 5,4% σταθερό τον πρώτο χρόνο με πληρωμή 
μόνο τόκων.  

• Συνολική χρηματοδότηση έως 5.000 ευρώ.  
• Διάρκεια αποπληρωμής από 18 έως 48 μήνες.  
• Δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής χωρίς επιβάρυνση.  
• Χωρίς δικαιολογητικά αγοράς ειδών.  

 

 NovaSpecial Credit   

 

Προσφέρει: 
 

• ποσό χρηματοδότησης μέχρι 5 μικτούς μηνιαίους μισθούς με ανώτατο 
όριο τα 5.000 ευρώ και με διάρκεια αποπληρωμής  και διάρκεια του 
δανείου από 18 έως 48 μήνες και  

• επιτόκιο 5,40% σταθερό για έναν ολόκληρο χρόνο με πληρωμή μόνο 
τόκων  

• 50% έκπτωση στις δαπάνες εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και 
προέγκρισης δανείου.  
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 NovaCredit Open  

 
Το NovaCredit Open προσφέρει:  

 
• Ανοικτή πίστωση από 1.000 ευρώ  έως 10.000 ευρώ, χωρίς 

δικαιολογητικά αγορών  
• Ελάχιστη μηνιαία καταβολή μόνο 20 ευρώ  ανά 1.000 ευρώ  δανείου  
• Ανταγωνιστικό κυμαινόμενο επιτόκιο: 11,75%  
• Χαμηλά ετήσια πάγια έξοδα: 30 ευρώ   

 
 
 

 
 Δάνεια – University 

 
Προσφέρει: 

• Προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο 2 μονάδες χαμηλότερο από το 
εκάστοτε ισχύον κυμαινόμενο επιτόκιο που διαμορφώνεται ανάλογα με 
το ποσό του δανείου. 

• Δυνατότητα χρηματοδότησης από 1.000 έως 30.000 ευρώ. 
• Διάρκεια αποπληρωμής από 6 έως 72 μήνες. 
• Δυνατότητα πρόωρης ολικής ή μερικής προεξόφλησης χωρίς 

επιβάρυνση. 
• Άμεση εκταμίευση χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες. 

 
 
 

 Δάνεια - NovaStar Credit 6.9 κυμαινόμενο 
 

 
Το NovaStar Credit 6.9% πραγματοποιεί μεταφορά υπόλοιπων στη 
NovaBank και προσφέρει: 

   
• Το προνομιακό επιτόκιο 6,9% κυμαινόμενο  
• Συνολική χρηματοδότηση  έως 30.000 ευρώ  
• Διάρκεια αποπληρωμής από 6 έως 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις   
• Ολική ή ακόμα και μερική προεξόφληση 
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 Δάνεια - Επιτόκια (ονομαστικά) 

 

Είδος Δανείου Ονομαστικό 
Επιτόκιο  

NovaCredit Κυμαινόμενο    

μέχρι 15.000 ευρώ 10,75% 

από 15.000,01 έως 30.000 ευρώ  9,75% 

NovaCredit Σταθερό    

μέχρι 15.000 ευρώ 11,00% 

από 15.000,01 έως 30.000 ευρώ 10,00% 

NovaCredit Open  11,75%  

Ανοικτή - Ανακυκλούμενη Πίστωση (χορηγείται μαζί με προϊόν 
Στεγαστικής Πίστης)  

5,50%  

University Κυμαινόμενο    

μέχρι 15.000 ευρώ 8,75% 

από 15.000,01 έως 30.000 ευρώ 7,75% 

NovaStar Credit Κυμαινόμενο (μεταφορά υπολοίπου) 6,90%  
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2.5.2.2 Στεγαστικά Δάνεια  

 
 

 
2.5.2.2.1 Ειδικά Δάνεια 

 
 
 

 Δάνεια - Πληρωμής Μόνο Τόκων 

 
Με τα στεγαστικά δάνεια πληρωμής μόνο τόκων, Κυμαινόμενο και 

Σταθερό για 1, 2, 3, 5 ή 10 ετών, η NovaBank προσφέρει έως και 90% της 
αξίας του ακινήτου, και οι πελάτες πληρώνουν μόνο τους τόκους την σταθερή 
περίοδο με μέγιστη διάρκεια τα 3 χρόνια και με μέγιστη φορολογική 
απαλλαγή.  

 
 

 Δάνεια – Επισκευαστικό 
 
 Το επισκευαστικό δάνειο της NovaBank διατίθεται χωρίς καθυστερήσεις 
για ποσά μέχρι 14.673,51 ευρώ και για διάρκεια έως 5 έτη. Αν η βελτίωση ή η 
επισκευή της κατοικίας απαιτεί παραπάνω χρήματα, υπάρχει δυνατότητα 
εξυπηρέτησης με ένα από τα στεγαστικά προγράμματα. 
 

 

 Δάνεια - Βάσει Χαρτοφυλακίου 

 
 Είναι στην διακριτική ευχέρεια του πελάτη να αποφασίσει το ποσό της 
δόσης, είτε με ελάχιστη δόση το ποσό των μηνιαίων τόκων είτε με 
τοκοχρεολυτικές δόσεις. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα εκταμίευσης με την 
υπογραφή της σύμβασης. 
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2.5.2.2.2 Δάνεια Nova Home 
 

 
 

 Δάνεια - NovaHome For You Ευρωπαϊκό 

 
Η NovaBank δίνει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε ευέλικτα 
στεγαστικά προγράμματα: 

 
• Σταθερού επιτοκίου για 1, 2, 3, 5 και 10 έτη.  
• Κυμαινόμενου επιτοκίου από 3,50%  
• Επιπλέον, μπορείτε να μεταφέρετε το στεγαστικό σας δάνειο από άλλη 

τράπεζα με προνομιακούς όρους:  
• χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος δανειοδότησης και προέγκρισης.  
• με 50% έκπτωση στα έξοδα προσημείωσης.  

 
 

Πρόσθετα οφέλη: 
 

• Δυνατότητα χρηματοδότησης έως το 100% της εμπορικής αξίας του 
ακινήτου.  

• Δυνατότητα άμεσης εκταμίευσης.  
• Διάρκεια αποπληρωμής έως 40 έτη.  
• Δυνατότητα επιλογής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου στο τέλος 

της σταθερής περιόδου.  
• Δυνατότητα μετάβασης από κυμαινόμενο σε σταθερό επιτόκιο.  
• Δικαίωμα απόκτησης ανοικτού δανείου μέχρι το 10% του ποσού του 

στεγαστικού σας δανείου, με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς.  
 

 

 Δάνεια - NovaHome For You 1έτος Σταθερό 

 
Ένα στεγαστικό δάνειο, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο και μοναδικές 

παροχές από την τράπεζα, που σκέφτεται αποκλειστικά τους ιδιώτες  

• 3,55% σταθερό για ένα χρόνο και μετά κυμαινόμενο ή σταθερό  
• Με διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 40 έτη  
• Περίοδος χάριτος για έξι μήνες  
• Δυνατότητα εκταμίευσης με την υπογραφή της σύμβασης  
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Πρόσθετα οφέλη: 

 

• Μετά τη λήξη της σταθερής περιόδου παρέχεται δυνατότητα επιλογής 
σταθερού ή κυμαινόμενου στεγαστικού δανείου  

• Με ανάληψη από τη NovaBank όλων των γραφειοκρατικών 
διατυπώσεων ακόμα και την εγγραφή της προσημείωσης στο 
υποθηκοφυλακείο  

• Δικαίωμα απόκτησης ανοικτού δανείου μέχρι 10% του ποσού του 
στεγαστικού σας δανείου (με μέγιστο ποσό τα 30.000 ευρώ), με το 
χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς.  

• Δωρεάν συνδρομή πιστωτικής κάρτας NovaBank MasterCard για τον 1ο 
χρόνο 

 

 Δάνεια - NovaHome For You 2ετίας Σταθερό 

 

Το NovaHome For You 2ετίας Σταθερό σας προσφέρει το χαμηλότερο 
επιτόκιο της αγοράς 3,95%* σταθερό για τον 1ο χρόνο και 4,15%* για τον 2ο 
χρόνο, δυνατότητα περιόδου χάριτος 6 μηνών και χρηματοδότηση έως το 
100% της εμπορικής αξίας του ακινήτου. 

• Εκταμίευση με την υπογραφή της συμβάσεως  
• Με δυνατότητα επιλογής σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου στο 

τέλος της σταθερής περιόδου 
• Δυνατότητα μεταφοράς στεγαστικού δανείου από άλλη τράπεζα 
• Διάρκεια αποπληρωμής έως 30 έτη  
• Δικαίωμα απόκτησης ανοικτού δανείου μέχρι 10% του ποσού του 

στεγαστικού σας δανείου (με μέγιστο ποσό τα 30.000 ευρώ), με το 
χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς 

• Δωρεάν συνδρομή πιστωτικής κάρτας NovaBank MasterCard για τον 
πρώτο χρόνο.  
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2.5.2.3 Σύγχρονες στεγαστικές λύσεις ΝovaΗome  
 

 
 

 Δάνεια - NovaHome Flex 
  

Η NovaBank δίνει τη δυνατότητα εξόφλησης ενός μέρους του 
κεφαλαίου σαν κανονικό στεγαστικό δάνειο με τοκοχρεολυτικές δόσεις, ενώ 
για το υπόλοιπο μέρος τη δυνατότητα πληρωμής μόνο τόκων. Με αυτό το 
προϊόν επιτυγχάνεται χαμηλότερη δόση από τον κλασικό τρόπο αποπληρωμής. 
 

 

 Δάνεια - Buy Now, Sell Later 

 
Προσφέρει:  

 

• Έγκαιρη αγορά του σπιτιού, ώστε να μη χαθεί η οικονομική ευκαιρία  
• Χαμηλή δόση πληρωμής μόνο τόκων για τα 2 πρώτα έτη  
• Περιθώριο έως και 2 έτη για την πώληση του παλιού σπιτιού με τους 

καλύτερους όρους για τους πελάτες 
• Δυνατότητα μείωσης του ποσού του νέου δανείου με την πώληση του 

παλιού σπιτιού  
• Ευέλικτες διαδικασίες και ξεκάθαρη ενημέρωση  
• Δυνατότητα επιλογής στεγαστικού δανείου από όλα τα προγράμματα 

NovaHome. 
 

 

 Δάνεια - Η Χαμηλότερη Δόση της Αγοράς 

 

Η ΝovaBank με τις Σύγχρονες Στεγαστικές Λύσεις NovaHome, 
προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης σπιτιού με: 

 

• Tη χαμηλότερη δόση της αγοράς  
• Ευελιξία στους τρόπους αποπληρωμής.  
• Επιτόκιο σταθερά συνδεδεμένο με το Βασικό Επιτόκιο της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας.  
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2.5.2.4 Δάνεια - Σταθερά 
 

 
 

Στεγαστικά Σταθερά δάνεια, με σταθερή δόση για περίοδο 3, 5 και 10 
ετών, ανεξάρτητα από τις μεταβολές των επιτοκίων. Επιπλέον, προσφέρεται η 
δυνατότητα ανανέωσης της περιόδου σταθερού επιτοκίου μετά τη λήξη της. 

 
 

Παροχές και Διευκολύνσεις: 
 

• Δυνατότητα εκταμίευσης με την υπογραφή της σύμβασης 
• Δικαίωμα απόκτησης ανοικτού δανείου μέχρι το 10% του ποσού του 

στεγαστικού σας δανείου (με μέγιστο ποσό τα 30.000 ευρώ), με το 
χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς.  

• Δωρεάν συνδρομή της πιστωτικής κάρτας NovaBank MasterCard για 
τον 1ο χρόνο 

 
 

2.5.2.5 Δάνεια - Κυμαινόμενα 
 

  

Το Κυμαινόμενο στεγαστικό δάνειο δίνει τη δυνατότητα άμεσης 
εκμετάλλευσης των αλλαγών των επιτοκίων.  

Παροχές και Διευκολύνσεις: 
 
• Δυνατότητα εκταμίευσης με την υπογραφή της σύμβασης 
• Δικαίωμα απόκτησης ανοικτού δανείου μέχρι το 10% του ποσού του 

στεγαστικού σας δανείου (με μέγιστο ποσό τα 30.000 ευρώ), με το 
χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς.  
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2.5.2.6 Δάνεια - Επιδοτούμενα 
 

 

Η ΝovaBank προσφέρει και επιδοτούμενα στεγαστικά δάνεια για αγορά, 
κατασκευή και αποπεράτωση πρώτης κατοικίας, με την επιδότηση του 
ελληνικού δημοσίου σε εκείνους που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. 
Το ύψος της επιδότησης καθορίζεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, 
το ετήσιο εισόδημα και την αντικειμενική αξία του ακινήτου: 

Οικογενειακή Κατάσταση Max Οικογ. Εισόδημα Max Αντικειμενική Αξία 

Άγαμος 13.206,16 77.769,63 

Έγγαμος 23.477,62 77.769,63 

Έγγαμος 1 παιδί 28.466,62 108.584,01 

Έγγαμος 2 παιδιά 32.868.67 108.584,01 

Έγγαμος 3 παιδιά 36.977,26 129.126,93 

Έγγαμος 4 παιδιά 39.618,49 129.126,93 

 
Παροχές και Διευκολύνσεις: 
 

• Δυνατότητα εκταμίευσης με την υπογραφή της σύμβασης  
• Δικαίωμα απόκτησης ανοικτού δανείου μέχρι το 10% του ποσού του 

στεγαστικού δανείου (με μέγιστο ποσό τα 30.000 ευρώ), με το 
χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς.  

• Αυτόματη έγκριση πιστωτικής κάρτας NovaBank MasterCard με 
δωρεάν συνδρομή για ένα έτος 

• Χρηματοδότηση μέχρι 100% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου 
• Αποπληρωμή δανείου έως 30 χρόνια  
• Άμεση προέγκριση και εκταμίευση σε 20 μόνο ημέρες 

 
 

2.5.2.7 Δάνεια - Αποπληρωμής-μεταφοράς 
 

Η NovaBank, στοχεύοντας στην προσφορά καινοτόμων προϊόντων 
διαθέτει ένα νέο στεγαστικό δάνειο αποπληρωμής, που προστατεύει τον 
πελάτη από ξαφνικές μεταβολές των επιτοκίων και απευθύνεται σε κατόχους 
ενήμερων στεγαστικών δανείων. 

Το νέο στεγαστικό δάνειο αποπληρωμής της NovaBank παρέχει:  

• Ανταγωνιστική τιμολόγηση  
• Επιτόκιο από 3.50% έως 3,85%, άμεσα συνδεδεμένο με το επιτόκιο της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας  
• Χωρίς έξοδα αιτήματος δανειoδότησης 
• Πληρωμή των εξόδων προσημείωσης κατά 50% από τη NovaBank 
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2.5.2.8 Δάνεια - Επιτόκια (ονομαστικά) 
 

 
Ειδικά NovaHome For You (9) 

NovaHome For You 6 μήνες Σταθερό  2,95%  
NovaHome For You 1έτος Σταθερό  3,55% 

NovaHome For You 2ετίας Σταθερό (15) 
3,95% για το 1ο έτος 
4,15% για το 2ο έτος 

Βασικά Στεγαστικά  

Βασικό Κυμαινόμενο NovaHome For You 3,95%  

Βασικό Κυμαινόμενο Αποπληρωμής Euribor 6 μηνών 
πλέον περιθωρίου (6)  1,85%  
Μεταφοράς - Αποπληρωμής ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 
(7) 

Από 1,50% μέχρι 1,85%  

Βασικό Σταθερό 3ετίας (15) 
3,95% για το 1ο έτος 
5,15% από το 2ο έως το 3ο έτος 

 Βασικό Σταθερό 5ετίας (15) 
 3,95% για το 1ο έτος 
 5,60% από το  2ο έως το 5ο έτος 

Βασικό Σταθερό 10ετίας (15)  3,95% για το 1ο έτος 
6,45% από το 2ο έως το 10ο έτος 

NovaHome For You Ευρωπαϊκό κυμαινόμενο  1.50% πλέον εκάστοτε ισχύοντος Ελαχίστου 
Επιτοκίου Προσφοράς της ΕΚΤ (7),(8)  

Στεγαστικό Δάνειο για Αγορά Καταστήματος / 
γραφείου (από ιδιώτη για εκμετάλλευση) 

επιτόκιο όλων των προϊόντων NovaHome For You 
+ 1% 

  NovaDevelopers κυμαινόμενο  3,25% πλέον εκάστοτε ισχύοντος Ελαχίστου 
Επιτοκίου Προσφοράς της ΕΚΤ (7)  

 Στεγαστικό Δάνειο επισκευών με  προσημείωση 
 1 έτος σταθερό 4.50% & μετά επιτόκιο ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 3.00% 

 Home Equity (προσωπικό δάνειο με προσημείωση)  
 Σταθερό επιτόκιο 4.50% για 12 μήνες & μετά επιτόκιο ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 3.00% 

 Στεγαστικά Plus (Προϊόν που ίσχυσε μέχρι την 13/03/2003) (11) 

 Βασικό Κυμαινόμενο Plus  5,50% 

 Βασικό Σταθερό Plus 3 ετών  5,85% 

 Βασικό Σταθερό Plus 5 ετών  6,55% 

 Ειδικά Δάνεια  

 Πληρωμής Μόνο Τόκων Κυμαινόμενο  Από 3,50% 

 Πληρωμής Μόνο Τόκων Σταθερό 1 έτους  3,55% 

 Πληρωμής Μόνο Τόκων Σταθερό 2, 3, 5, 10 ετών  Από 3,95% 

 Επισκευαστικό Σταθερού Επιτοκίου (χωρίς 
προσημείωση) 

 9,90% 

 Στεγαστικό Δάνειο Κυμαινόμενου Επιτοκίου με 
εξασφάλιση Χαρτοφυλακίου  3,50% 

 Επιδοτούμενα Στεγαστικά 1 έτος σταθερό (10) 

 Επιδοτούμενο Aγαμου  3,30% 

 Επιδοτούμενο Εγγάμου  3,05% 

 Επιδοτούμενο Εγγάμου 1 παιδί  2,80% 

 Επιδοτούμενο Εγγάμου 2 παιδιά  2,55% 

 Επιδοτούμενο Εγγάμου 3 παιδιά  2,30% 

 Επιδοτούμενο Εγγάμου 4 παιδιά   2,05% 
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2.5.3 Πιστωτικές Κάρτες  
 

 
 
  Η χρήση των καρτών NovaBank Visa στις καθημερινές συναλλαγές αντί 
για μετρητά προσφέρει: 
 
 

• NovaBonus Club: συγκέντρωση πόντων και απόκτηση εντελώς 
δωρεάν πρωτότυπων και επώνυμων δώρων από τον κατάλογο δώρων 
του NovaBonus Club. 

 
• Άτοκες Δόσεις: Προγράμματα άτοκων δόσεων ισχύουν σε πολλά 

καταστήματα  
 

• Πρόγραμμα Μεταφοράς Υπολοίπου με ανταγωνιστικό επιτόκιο 
 

• Πρόγραμμα Μείωσης Επιτοκίου 
 

• NovaLiving: Η ειδική έκδοση της NovaBank που δίνει ιδέες και 
ευκαιρίες για ταξίδια 

 
• Πάγιες Εντολές 

 
• Πρόσθετη κάρτα 

 
• Προνόμια Υγείας: Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές που 

ισχύουν σε συνεργαζόμενους οργανισμούς υγείας 
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 Κάρτες - Visa Classic 
 
 

                          

           NovaBank VISA 1    NovaBank VISA 2    NovaBank VISA 3 

 
 

 Κάρτες - Visa Gold 
 

 

 

 Κάρτες – MasterCard 
 

                 
                 MasterCard Standard     MasterCard Gold 
 

 

 Κάρτες - Platinum MasterCard 

 

 
 
 
Προσφέρουν: 

 
• Παγκόσμια Αποδοχή από όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό με το σήμα της Visa.  
• Ανάληψη Μετρητών από όλα τα ΑΤΜs του δικτύου NovaExpress της 

NovaBank και των ATMs με το σήμα της Visa.  
• Ευελιξία με ελάχιστο ποσό καταβολής μόλις 4% του υπολοίπου κάθε 

μήνα.  
• Εύκολοι Τρόποι Πληρωμής: 

- Με αυτόματη χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού. 
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- Με κατάθεση μετρητών μέσω των ATMs του δικτύου NovaExpress. 
- Τηλεφωνικά μέσω του NovaLine. 
- Ηλεκτρονικά μέσω του NovaWeb.  

• Ταξιδιωτική Ασφάλιση και Ιατρική βοήθεια 
• 24ωρη Εξυπηρέτηση μέσω του NovaLine και μέσω του NovaWeb.  
• Μηνιαία Ενημέρωση μέσω του NovaOneStatement για τις 

συναλλαγές με τη NovaBank Visa Gold  
• Αμεση αντικατάσταση της κάρτας σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.  
• Αλλαγή του ΡΙΝ της NovaBank Visa στα ATMs του δικτύου 

NovaExpress 

 
 
 

 Κάρτες - NovaBonus Club 
 

 
Όσο μεγαλύτερη η χρήση της πιστωτικής κάρτας NovaBank τόσο 

αυξάνονται οι πόντοι, τα δώρα και τα οφέλη που απολαμβάνουν οι κάτοχοι 
τους:  

 
• Στις αγορές σε εμπορικά καταστήματα, και μάλιστα με προγράμματα 

άτοκων δόσεων που ισχύουν σε πολλά από αυτά, για ακόμη 
μεγαλύτερη άνεση  

• Σε Super Markets, κερδίζοντας δώρα και με τις καθημερινές αγορές  
• Σε Εστιατόρια, για τις στιγμές ψυχαγωγίας και χαλάρωσης  
• Σε Πρατήρια Βενζίνης, για ευκολία και ευελιξία  
• Σε Ταξίδια, για την πληρωμή των εισιτηρίων ή των εξόδων διαμονής 
• Σε Υπηρεσίες Υγείας, με ειδικές τιμές που ισχύουν σε 

συνεργαζόμενους Οργανισμούς Υγείας  
• Σε Πληρωμές Λογαριασμών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας ή 

συνδρομητικής τηλεόρασης χωρίς καμία επιβάρυνση.  
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 Κάρτες - ΣΑΚΑ Visa 
 
 

 

 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Κολλεγίου Αθηνών προσφέρει μία ακόμη 
υπηρεσία στα μέλη του, με την έκδοση της πιστωτικής κάρτας ΣΑΚΑ Visa.Η 
ΣΑΚΑ Visa είναι η μοναδική πιστωτική κάρτα που δημιουργήθηκε αποκλειστικά 
για τα μέλη του Συλλόγου σε συνεργασία με την τράπεζα NovaBank.  

 
Προσφέρει: 
 

• Αποκλειστική χρήση μόνο από τα μέλη του Συλλόγου.  
• Δωρεάν ετήσια συνδρομή για μια ζωή.  
• Δωρεάν συνδρομή και στις πρόσθετες κάρτες για τα αγαπημένα 

πρόσωπα.  
• Ένα νέο μέσο επικοινωνίας και συνδέσμου των μελών.  
• Ευκολία στην καταβολή των συνδρομών του συλλόγου 

 
 

 Κάρτες - Business Visa 
 
 
 
 

 

Προσφέρει:  
 

 Άτοκη περίοδο πληρωμής έως 40 ημέρες για το ύψος του ορίου 
συναλλαγών, που σας εξασφαλίζει αποδοτικότερη διαχείριση των 
διαθεσίμων και βελτίωση των χρηματοοικονομικών ροών  

 Απαλλαγή από την ενασχόληση με τα μικροέξοδα της επιχείρησης, 
κατάργηση του μικρού ταμείου, προκαταβολών, με αποτέλεσμα τη 
μείωση των λειτουργικών εξόδων  

 Ταξιδιωτική ασφάλιση που καλύπτει: προσωπικό ατύχημα έως 58.694 
ευρώ, καθυστέρηση πτήσης και απώλεια ή κλοπή αποσκευών έως 
293,47 ευρώ.  

 Διαχωρισμός μεταξύ εταιρικών και προσωπικών εξόδων.  
 Συμμετοχή στις ειδικές προσφορές της NovaBank, δυνατότητα άτοκων 
δόσεων.  

 Αύξηση του κύρους της επιχείρησης και αποδοχή πίστωσης από μεγάλο 
αριθμό επιχειρήσεων.  
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• Αναλυτική κατάσταση εξόδων ανά κάτοχο ξεχωριστά και κατά 
ημερομηνία συναλλαγής για αξιολόγηση των εξόδων ανά 
εξουσιοδοτημένο κάτοχο.  

• Αναλυτική ταξινόμηση ανά κατηγορία εξόδων (ξενοδοχεία, καύσιμα, 
γεύματα κλπ) για την αξιολόγησή τους  

• Επίσης, αναλυτική και πλήρης ενημέρωση μέσα από το 
NovaBusinessStatement, το μηνιαίο αντίγραφο της εταιρικής 
τραπεζικής σχέσης.  

 
 Κάρτες - Visa University 

 
 
 
 
 
 

 
Προσφέρει: 

 

• Πιστωτικό όριο από 500 ευρώ. 
• Συνδρομή μόλις 1 ευρώ το μήνα 

 
 
 

 Κάρτες - Μεταφορά Υπολοίπου 
 

Προσφέρει: 
 

• Επιτόκιο 1%  για πάντα, δηλαδή για όσο χρόνο χρειαστεί μέχρι την 
αποπληρωμή του ποσού της μεταφοράς  

• Συγκέντρωση όλων των οφειλών σε μία μόνο τράπεζα  
• 1 χρόνο δωρεάν συνδρομή  στη νέα κάρτα NovaBank  
• Συμμετοχή στο πρόγραμμα επιβράβευσης NovaBonus Club  
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 Κάρτες - Επιτόκια (ονομαστικά) 

 

Είδος Πιστωτικής κάρτας              Ονομαστικό Επιτόκιο 
                  (κυμαινόμενο)  

NovaBank  

Visa / MasterCard  16,25% 

MasterCard Platinum 13,00%  

Σε περίπτωση εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού εντός των 5 
πρώτων ημερών του μήνα, το επιτόκιο είναι μηδενικό (0%)  

Business Visa 
Σε περίπτωση μη εξόφλησης του 
οφειλόμενου ποσού εντός των 5 

πρώτων ημερών του μήνα, το επιτόκιο 
είναι 16,25% (κυμαινόμενο), πλέον 

2,50% (επιτόκιο υπερημερίας)  
Μεταφορά Υπολοίπου (σταθερό) 1% μέχρι πλήρους αποπληρωμής του μεταφερόμενου 

υπολοίπου 
Μεταφορά Υπολοίπου (σταθερό) 6,90% (για 12 μήνες)  
Interamerican 

Visa / MasterCard 16,85% 

Business Visa 16,85% 

Mobitel Visa 16,85% 

ΑΤΛΑΝΤΙΚ CLUB BONUS 15,75% 

AUTOCLUB  15,75%  
BEING BEST  15,75%  
Μεταφορά Υπολοίπου(εκτός ΑΤΛΑΝΤΙΚ CLUB 
BONUS, BEING BEST & Interamerican 
AUTOCLUB)) 

9,50%  
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2.5.4 Επενδυτικά προγράμματα 
 

 
 
2.5.4.1 Αμοιβαία Κεφάλαια  

 

 NovaBank Value 

 

 

Το NOVABANK VALUE Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την 
αποδοτικότερη δυνατή  διαχείριση κεφαλαίων βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, 
επενδύοντας κυρίως σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις στην Ελληνική αγορά 
χρήματος, καθώς και σε τραπεζικές καταθέσεις και τίτλους σταθερού 
εισοδήματος 

 

 NovaBank Value Plus 

 

To NOVABANK VALUE PLUS  Αμοιβαίο Κεφάλαιο, επιδιώκει την 
επίτευξη υψηλότερων κερδών από τους βραχυπρόθεσμους Τίτλους του 
Ελληνικού Δημοσίου και τις τραπεζικές καταθέσεις, μεσοπρόθεσμα. Επενδύει 
το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου του σε Ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου μακροπρόθεσμης διάρκειας και δευτερευόντως σε Κρατικά Ομόλογα 
Εξωτερικού, Εταιρικά Ομόλογα, καθώς και προϊόντα της χρηματαγοράς. 

 

 NovaBank America US 

 

Το NOVABANK AMERICA US Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό 
Εξωτερικού, επιδιώκει την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών 
κερδών, επενδύοντας κυρίως σε επιλεγμένες μετοχές εταιριών, οι οποίες 
απαρτίζουν τον δείκτη Standard and Poors 100. 
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 NovaBank Blue Chips 

 

Το NOVABANK BLUE CHIPS Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την 
πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών, επενδύοντας κυρίως 
σε μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και 
δευτερευόντως σε χρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήματος, καταθέσεις και 
προϊόντα (μέσα, τίτλους) της ελληνικής κεφαλαιαγοράς 

 

 NovaBank MID CAP 

 
 

To NOVABANK MID CAP  Αμοιβαίο Κεφάλαιο, επιδιώκει την 
πραγματοποίηση υψηλών κερδών μακροπρόθεσμα, επενδύοντας κυρίως σε 
επιλεγμένες μετοχές του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, οι οποίες εμφανίζουν 
υψηλές προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας. Οι μετοχές αυτές αφορούν 
κατά κύριο λόγο εταιρίες μεσαίας κεφαλαιοποίησης, καθώς και νεοεισαγόμενες 
εταιρίες και δευτερευόντως εταιρίες υψηλής κεφαλαιοποίησης, σε περιόδους 
ευκαιριών. 

 

 NovaBank Eurozone 

 

To NOVABANK EUROZONE Αμοιβαίο Κεφάλαιο, επιδιώκει την 
πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων κεφαλαιακών κερδών, επενδύοντας κυρίως 
στις μεγαλύτερες σε μέγεθος εταιρίες της Ευρωζώνης, οι οποίες απαρτίζουν 
τον δείκτη Dow Jones Eurostoxx - 600. 
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 NovaBank Βραχ. Τοποθετήσεων 

 

 

To NOVABANK ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Αμοιβαίο 
Κεφάλαιο επιδιώκει την αποδοτικότερη δυνατή διαχείριση κεφαλαίων 
βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, επενδύοντας κυρίως σε βραχυπρόθεσμες 
τοποθετήσεις στην Ελληνική αγορά χρήματος, καθώς και σε τραπεζικές 
καταθέσεις και τίτλους σταθερού εισοδήματος. 

 

 NovaBank FUNDS of FUNDS 

 
 

Το NOVABANK FUNDS of FUNDS Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την 
επαγγελματική και αποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων, επενδύοντας σε 
χαρτοφυλάκια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων δυναμικά, ακολουθώντας κάθε 
φορά το κομμάτι της αγοράς που παρουσιάζει καλύτερη σχέση απόδοσης-
κινδύνου. 
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2.5.4.2 Επενδυτικά - Χρημ/κές Συναλλαγές 
 

 
Προσφέρουν:  

  
• Άμεση διαβίβαση εντολών και επιβεβαίωση εκτέλεσής τους  
• Online παρακολούθηση της συνεδρίασης του Χ.Α.Α.  
• Αποτίμηση του χαρτοφυλακίου σας  
• Ιστορικό εντολών και πινακίδια  
• Συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές και εταιρικές πράξεις  
• Δημιουργία εικονικού χαρτοφυλακίου (μόνο από το NovaWeb)  
• Εισαγωγή της εντολής σας στο "πρόχειρο" και αποστολή της, όταν 

εσείς αποφασίσετε (μόνο από το NovaWeb)  
• Ημερήσια σύνοψη του οικονομικού τύπου  
• Σύντομα οικονομικά νέα για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α.Α.  
• Αναζητήσεις άρθρων για όλους τους κλάδους της οικονομίας από όλες 

τις σπουδαιότερες πηγές ενημέρωσης, μέχρι τα δύο προηγούμενα 
χρόνια  

• Πλήρη παρουσίαση του ημερολογίου του Χ.Α.Α.  
• Πλήρη στοιχεία, αναλύσεις, στατιστικά και γραφήματα για τις 

εισηγμένες εταιρίες στο Χ.Α.Α.  
• Εργαλείο τεχνικής ανάλυσης μετοχών (MetaStock), με δυνατότητα 

σύγκρισης με γραφήματα  
• Ανάλυση κλεισίματος ελληνικού και ξένων χρηματιστηρίων  

 
 
 
2.5.4.3 Επενδυτικά - NovaMax 

 
 

 
Με το επενδυτικό πακέτο NovaMax επιτυγχάνεται: 

 
• Μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός μέρους του κεφαλαίου, 

απολαμβάνοντας τα υψηλότερα επιτόκια της αγοράς, τη σιγουριά της 
Προθεσμιακής Κατάθεσης και την επαγγελματική διαχείριση των 
χρημάτων.   

• Η καλύτερη δυνατή διασπορά χαρτοφυλακίου.  
• Η επιλογή από την σειρά NovaBank Αμοιβαίων Κεφαλαίων.  
• Ο συνδυασμός με τον καλύτερο τρόπο της σχέσης κινδύνου και 

απόδοσης. Έτσι, όσο μεγαλύτερος ο επενδυτικός κίνδυνος, τόσο 
μεγαλύτερες είναι και οι αποδόσεις  
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2.5.5 Ασφαλιστικά προγράμματα 
 

 

 Ασφαλιστικά – NovaLifeCare 

Καλύψεις:    
 

 Εγγυημένη κάλυψη των μελών της οικογένειας σε περίπτωση απώλειας 
ζωής του ασφαλιζομένου, για να έχουν πάντα ένα οικονομικό στήριγμα.  

 Ελεύθερη επιλογή των δικαιούχων, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 
ούτε να προσβληθεί.  

 
Επιπρόσθετα οφέλη: 
 

 Άμεση έκδοση συμβολαίου, χωρίς ιατρικές εξετάσεις.  
 Εύκολη πληρωμή ασφαλίστρων, μέσω πάγιας εντολής στη NovaBank.  
 Φορολογική απαλλαγή των ασφαλίστρων του προγράμματος σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  

 
Δυνατότητες επιλογής προγραμμάτων: 
 
 

Πρόγραμμα 
Ασφάλισης  1 2 3 4 5 

Κάλυψη 20.000  
ευρώ 

30.000  
ευρώ 

40.000  
ευρώ 

50.000  
ευρώ 

60.000  
ευρώ 

 

 Ασφαλιστικά – NovaΕυφορία 

Είναι ένα σύγχρονο ασφαλιστικό και αποταμιευτικό πρόγραμμα, που 
αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τα προνόμια του νέου φορολογικού νόμου. 
   
Κέρδη με το NovaΕυφορία: 
 

 Εκμετάλλευση στο μέγιστο βαθμό των φορολογικών ρυθμίσεων για τα 
ασφάλιστρα ζωής.  

 Απόκτηση ενός σύγχρονου ασφαλιστικού και αποταμιευτικού 
προγράμματος με το μικρότερο δυνατό κόστος.  

 Εξασφάλιση της επιστροφής στο ακέραιο του συνόλου των χρημάτων 
που καταβλήθηκαν.  

 Επιτυχής υψηλή απόδοση που μπορεί να φτάσει μέχρι το 9,1% ετησίως 
για τα πραγματικά ασφάλιστρα.  

 



Τοπτσίδης Αναστάσιος                                Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη NovaBank                              

 42

 Ασφαλιστικά – NovaAutoCare 

Πρόγραμμα 
I  

Πρόγραμμα 
II  

Πρόγραμμα 
III 

Πρόγραμμα 
IV 

Πρόγραμμα 
V 

Αστική  
Ευθύνη, 

 
Προσωπικό 
 Ατύχημα, 

 
Νομική  

Προστασία, 
 

Οδική  
Προστασία 

Αστική  
Ευθύνη, 

 
Προσωπικό 
Ατύχημα,

 
Νομική  

Προστασία 

   

Νέα Αστική  
Ευθύνη, 

 
Προσωπικό  
Ατύχημα, 

 
Νομική  

Προστασία, 
 

Οδική  
Προστασία 

Νέα Αστική 
Ευθύνη, 

 
Προσωπικό 
Ατύχημα, 

 
Νομική  

Προστασία

Νέα Αστική  
Ευθύνη 

 
 
 

Επιπλέον 10 πρόσθετες καλύψεις που συνοδεύουν τα παραπάνω 
προγράμματα δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στο NovaAutoCare σε 
σχέση με όλα τα υπόλοιπα ασφαλιστικά προγράμματα της αγοράς 
 

• Προστασία Bonus Malus 
• 24ωρη εξυπηρέτηση AUTOHELP 
• Άμεση αποκατάσταση ζημιών και δωρεάν αυτοκίνητο αντικατάστασης 
• Προστασία από ανασφάλιστα οχήματα 
• Άμεση αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο 
• Τηλεφωνική αναγγελία ατυχήματος "24X7 
• Πράσινη κάρτα: Δωρεάν και άμεση έκδοση πράσινης κάρτας για όλες 

τις χώρες του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου καθώς και για τις χώρες που 
ισχύει το σύστημα πράσινων καρτών. 

• Δωρεάν μαθήματα ασφαλούς οδήγησης 
• Νομική προστασία αυτοκινήτου και οδηγού  
• Οδική βοήθεια  
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 Ασφαλιστικά – NovaAccidentCare 

Καλύψεις: 
   

 Εγγυημένη κάλυψη του ασφαλισμένου και της οικογένειάς του με ένα 
σημαντικό οικονομικό στήριγμα στην περίπτωση που προκύψει διαρκής 
ολική ανικανότητα ή απώλεια ζωής εξαιτίας ατυχήματος.  

 Ελεύθερη επιλογή των δικαιούχων, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 
ούτε να προσβληθεί.  

 
 
Επιπρόσθετα οφέλη: 
 

• Άμεση έκδοση συμβολαίου.  
• Καταβολή αποζημίωσης, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες  
• Εύκολη πληρωμή ασφαλίστρων, μέσω πάγιας εντολής στη NovaBank.  
• Φορολογική απαλλαγή των ασφαλίστρων του προγράμματος σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
 
 
Δυνατότητες επιλογής προγραμμάτων: 
   

Πρόγραμμα 

Ασφάλισης 1 2 3 4 5 

Κάλυψη  30.000 

ευρώ 
45.000 

ευρώ 60.000 ευρώ
80.000 

ευρώ 
100.000 

ευρώ 

 

 Ασφαλιστικά – NovaAutoAssistance 

Πλεονεκτήματα: 

• Πλήρη κάλυψη οδικής βοήθειας οδηγού και οχήματος. 
• Άμεση εξυπηρέτηση. 
• Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη. 
• Ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. 
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Παροχές εντός Ελλάδος  
 

• Επιτόπου εξυπηρέτηση με αποστολή κινητού συνεργείου για 
αποκατάσταση της βλάβης από έμπειρους τεχνικούς.  

• Μεταφορά σε τοπικό συνεργείο σε περίπτωση που η βλάβη δεν 
αποκαθίσταται επιτόπου.  

• Κάλυψη εξόδων σε περίπτωση που η βλάβη δεν αποκαθίσταται 
αυθημερόν, για: 
    - Διαμονή σε ξενοδοχείο 
    - Επιστροφή στον τόπο μόνιμης διαμονής  

• Άμεση εξυπηρέτηση, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την 
εβδομάδα.  

 
 

Παροχές εκτός Ελλάδος 
 
Προσφέρει:  

 
• Κάλυψη εξόδων για επιτόπου αποκατάσταση της ζημιάς και τυχόν 

ρυμούλκησης με προσκόμιση παραστατικών.  
• Μεταφορά του οχήματος στην Ελλάδα αν η επισκευή του διαρκεί πάνω 

από 5 ημέρες.  
• Κάλυψη των εξόδων επιστροφής, σε περίπτωση μεταφοράς του 

οχήματος μέσω της NovaAutoAssistance στην Ελλάδα. 
 
 

 Ασφαλιστικά - NovaHospitalCare 

 
Το NovaHospitaICare είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που παρέχει:  

 
• Προκαθορισμένο ποσό πληρωμής για κάθε ημέρα νοσηλείας σε δημόσιο 

ή ιδιωτικό νοσοκομείο.  
• Οικονομική κάλυψη από την πρώτη ημέρα και για όλες τις ημέρες 

νοσηλείας.  
• Επίδομα ανεξάρτητο από οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό πρόγραμμα  
• Κάλυψη στα αυξημένα έξοδα του νοσοκομείου, με διπλασιασμό του 

ποσού σε περίπτωση νοσηλείας σε εντατική μονάδα.  
• Δυνατότητα συμμετοχής των εξαρτώμενων μελών με ασφαλίση και 

των υπόλοιπων μέλων της οικογένειας με ειδική, προνομιακή 
τιμολόγηση και με 50% έκπτωση για παιδιά από 6 μηνών έως 21 ετών. 

• Άμεση έκδοση συμβολαίου, χωρίς ιατρικές εξετάσεις.  
• Πληρωμή της αποζημίωσης χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, με 

προσκόμιση εισιτηρίου-εξιτηρίου από το νοσοκομείο.  
• Χαμηλό μηνιαίο ασφάλιστρο που πληρώνεται μέσω πάγιας εντολής στη 

NovaBank.  
• Φορολογική απαλλαγή των ασφαλίστρων 
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Δυνατότητες επιλογής προγραμμάτων 

 

Πρόγραμμα  1 2 3 
Ημερήσιο Επίδομα 50 ευρώ  80 ευρώ 120 ευρώ 
Μηνιαίο 
Ασφάλιστρο κυρίως 
Ασφαλ. 

10,19 ευρώ 16,18 ευρώ 24,18 
ευρώ 

Μηνιαίο 
Ασφάλιστρο 
καλυπτ. Συζύγου 

10 ευρώ 16 ευρώ 24 ευρώ 

Μηνιαίο 
Ασφάλιστρο 
καλυπτ. Τέκνου 

5 ευρώ 8 ευρώ  12 ευρώ 
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3. Ανάλυση Εσωτερικού – Εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

3.1 Ανάλυση Εσωτερικού περιβάλλοντος 

 

3.1.1 Δυνάμεις  

  
Kουλτούρα της NovaBank (corporations value) 

«Ο σεβασμός στον ίδιο μας τον εαυτό, στο ρόλο που έχουμε αναλάβει 
να εκπληρώσουμε στην NovaBank, αλλά και ο σεβασμός στον πελάτη και 
τις προσδοκίες του είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την ποιότητα.»  

«Η ποιότητα δεν είναι στόχος, είναι τρόπος ζωής, δεν είναι 
προορισμός, είναι ταξίδι. Δεν έχει τέλος. Είναι αέναη προσπάθεια για το 
καλύτερο. Η επιτυχία της κρίνεται από το αποτέλεσμα, που είναι η 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ.» 

«Η ικανοποίηση των ανθρώπων μας, του προσωπικού μας, και η 
ικανοποίηση των πελατών είναι πράγματα αλληλένδετα μεταξύ τους αλλά 
και με την κερδοφορία και την πρόοδο της επιχείρησης. Αυτό για εμάς 
σημαίνει ότι έχουμε αναλάβει μια δέσμευση που αντανακλάται σε πολλά 
επίπεδα.» 

Για την επίτευξή της, η στρατηγική της τράπεζας κινείται σε τρεις 
άξονες:  

 ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργία 
πρωτοποριακών δικτύων διανομής. 

 
 συνεχή επένδυση σε τεχνογνωσία και τεχνολογία αιχμής για υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτηση.  

 
 δέσμευση για παροχή συνεχούς και άρτιας εκπαίδευσης και 
πληροφόρησης στο προσωπικό.  

 
 Το «ΠΙΣΤΕΥΩ» του οργανισμού είναι ότι η επιτυχία του είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένη με την επιτυχία του ανθρώπινου δυναμικού του και ως εκ 
τούτου κύριο μέλημά του είναι να φροντίζει για τη συνεχή του 
εκπαίδευση και ανάπτυξη. 
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Πόροι της NovaBank 

 
 Η NovaBank αποτελεί μια νέα τράπεζα σχεδιασμένη για τους πελάτες, 

η οποία δεν κουβαλάει κανένα φορτίο από το παρελθόν. 
 

 Σήμερα η NovaBank αριθμεί δίκτυο 97 καταστημάτων λιανικής 
τραπεζικής, 3 κέντρων Private Banking και 12 μονάδων Business Banking 
και Factoring. 

 
 Το 2003, διευρύνοντας την επιτυχημένη της πορεία στο χώρο της 

λιανικής τραπεζικής, η ΝovaBank προχώρησε, μετά από πολύμηνο 
σχεδιασμό, στην ανάπτυξη των νέων τομέων Bancassurance, 
Business Banking & Factoring, και Private Banking, έχοντας ως 
στόχο την παροχή πλήρων τραπεζικών υπηρεσιών σε όλα τα τμήματα 
της αγοράς. 
 

 Μετά από μόλις 2 ½ χρόνια λειτουργίας, η NovaBank τιμήθηκε, το 
Μάρτιο του 2003, με το τρίτο βραβείο στο διαγωνισμό «Οι 
Πρωταθλητές: Επιχειρήσεις που αξίζει να δουλεύει κανείς», διακρινόμενη 
ως μία από τις ελληνικές εταιρείες με το καλύτερο εργασιακό 
περιβάλλον.  
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 Για την απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων των στελεχών της 
τράπεζας, εφαρμόζεται η πολιτική εσωτερικής αλλαγής θέσεων 
εργασίας συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, δυνατότητα να 
αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους, η καλύτερη γνώση της 
φιλοσοφίας και του τρόπου λειτουργίας της τράπεζας, καθώς και η 
διατήρηση του ενδιαφέροντός τους 
 

 Η τράπεζα  έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί τους πελάτες της με 
τα πιο έμπειρα στελέχη της ελληνικής τραπεζικής αγοράς. 

 Η τράπεζα NovaBank προσφέρει ένα πλήρες και πολύ ανταγωνιστικό 
πακέτο αμοιβών σχεδιασμένο να αναγνωρίζει τα επιτυχημένα 
αποτελέσματά στο παρόν και στο μέλλον σε ένα αξιόπιστο περιβάλλον 
να ανάπτυξη καριέρας, σε ένα θετικό πολύ υποστηρικτικό περιβάλλον 
για εκπαίδευση, εμπειρία και ευκαιρίες.  

 Προσφέρει ένα νέο δυναμικό και ταχύτατα αναπτυσσόμενο και 
διευρυνόμενο περιβάλλον για νέους που επιθυμούν να επιτύχουν 
επαγγελματικά και χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα, είναι 
φιλόδοξοι εργάζονται επιτυχώς κάτω από πίεση και είναι διατεθειμένοι 
να αναλάβουν απαιτητικά καθήκοντα 

 Η NovaBank προσφέρει ένα εξειδικευμένο πακέτο παροχών το οποίο 
εκτός των άλλων περιλαμβάνει νοσοκομειακή και φαρμακευτική 
περίθαλψη, ασφάλεια ζωής και επιπλέον παροχές όπως χαμηλότοκα 
στεγαστικά και προσωπικά δάνεια, καθώς επίσης και συνεχή εσωτερική 
και εξωτερική εκπαίδευση  

 Η αξιολόγηση των στελεχών πραγματοποιείται τρεις φορές τον 
χρόνο έτσι ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους αξιολογούμενους να 
εκφράζουν απόψεις με στόχο πάντα τη βελτίωση του εργασιακού 
περιβάλλοντος και τη διαρκή ανάπτυξή τους στις βαθμίδες του 
οργανισμού.  

 Όλα τα στελέχη των καταστημάτων μπορούν να εξυπηρετήσουν το 
κοινό για οποιοδήποτε προϊόν -υπηρεσία παρέχει η τράπεζα ενώ οι 
συναλλαγές πραγματοποιούνται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο.  
 

 Αν η εξυπηρέτηση του πελάτη απαιτεί εξειδικευμένη συμβουλή τότε 
υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας του, με τον εξειδικευμένο 
σύμβουλο της τράπεζας μέσω video - conference. 
 

 Διαθέτει ένα ομοιογενές πολυκλαδικό δίκτυο σε όρους διάταξης και 
χωροθέτησης 
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 Διαθέτει συγκεντρωτικές διαδικασίες λειτουργίας  
  

 Διαθέτει λιτή οργάνωση και διαδικασία 
 

                                                     

 

 Διαθέτει νέο και αποδοτικό τηλεφωνικό πολύ – καναλικό σύστημα 
και τα περισσότερο βραβευθέντα τηλεπικοινωνιακά κέντρα κλήσης 
στην Ελλάδα (3 έτη στη σειρά)  

 
 Το 65% των τραπεζικών συναλλαγών διενεργούνται μέσω 

εναλλακτικών καναλιών 
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 Διαθέτει νέο σε ηλικία, δυναμικό προσωπικό υψηλής μόρφωσης 
(~60% των υπαλλήλων έχουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση) ενώ το 
100% του προσωπικού είναι αγγλόφωνο 

 

 Διαθέτει ενσωματωμένα συστήματα που επιτρέπουν την κατανόηση 
των πελατών σε όλα τα touchpoints και μία μοναδική 
συγκεντρωτική πλατφόρμα εργασιών 

 
 ~10% των υπαλλήλων εργάζονται σε συστήματα και εναλλακτικά 
κανάλια  

 
 Η NovaBank προσφέρει την καλύτερη εξυπηρέτηση στους πελάτες 
στον ελληνικό χώρο 
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 Αποτελεί ένα σημαντικό μέλος της Millennium BCP (ενός ηγετικού 
ομίλου που δραστηριοποιείται στο Retail Banking στην Πορτογαλία, 
την Ελλάδα και την Πολωνία) 
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3.1.2 Αδυναμίες 
  

 Μικρή αναγνωρισιμότητα.  
 

 Η Nova Bank λόγω των λίγων ετών λειτουργίας της (ιδρύθηκε 
μόλις το 2000) και παρά το γεγονός ότι είναι μία συνεχώς 
αναπτυσσόμενη τράπεζα, δεν έχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα. Λίγοι 
ακόμα την γνωρίζουν στον ελληνικό χώρο και λίγοι την εμπιστεύονται. 

 
 Μικρομεσαίο μέγεθος. 

 
Για νέα τράπεζα έχει ικανοποιητικό αριθμό καταστημάτων (97 

καταστήματα λιανικής τραπεζικής, 3 κέντρα Private Banking και 12 
μονάδες Business Banking και Factoring) αλλά σε σχέση με τους 
σημαντικότερους ανταγωνιστές θεωρείται μία μικρομεσαία σε μέγεθος 
ακόμα τράπεζα. Από το σύνολο των υποκαταστημάτων που διαθέτει τα 
περισσότερα είναι στα μεγάλα κέντρα ενώ ένας πολύ μικρός αριθμός 
είναι στην περιφέρεια. 

 
 Υψηλός ανταγωνισμός. 

 
Στον ελληνικό χώρο δραστηριοποιούνται 24 ελληνικά πιστωτικά 

ιδρύματα, 15 πιστωτικά ιδρύματα με τη μορφή πιστωτικού 
συνεταιρισμού και 18 υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών 
ιδρυμάτων γεγονός που καθιστά τον ανταγωνισμό σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος κυρίως στο επίπεδο της 
ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών, των προϊόντων και της 
εξυπηρέτησης των πελατών που προσφέρουν οι τράπεζες καθώς και 
της καινοτομίας των προϊόντων. 

 
 Μη μόνιμοι πελάτες. 

 
 Το γεγονός ότι ιδρύθηκε μόλις το 2000 και λειτουργεί μόλις 5 
έτη έχει ως αποτέλεσμα να μην έχει επιτευχθεί ακόμα ένα μεγάλο 
ποσοστό μόνιμων πελατών οι οποίοι θα την κατέτασσαν ως πρώτη 
ανάμεσα στις επιλογές τους. 
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3.2 Ανάλυση Εξωτερικού περιβάλλοντος 

 

3.2.1 Xρηματοοικονομικό περιβάλλον 
 
 
Διεθνές περιβάλλον 

 
 Το 2004 η ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας υπήρξε ισχυρότερη των 
προσδοκιών, 5% σε σχέση με 3,9% το 2003, παρά τη μεγάλη αύξηση της 
τιμής του αργού πετρελαίου. Σε αυτό το ευνοϊκό περιβάλλον ο ρυθμός ανόδου 
του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) στην ευρωζώνη προσέγγισε το 
1,8% το 2004, έναντι 0,5% το 2003. 
 
 Η αύξηση του ΑΕΠ στην ευρωζώνη οφείλεται μεταξύ άλλων στην 
ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, η οποία αυξήθηκε με ρυθμό 1,7% 
το 2004 έναντι μείωσης 0,6% το 2003, καθώς και στην ισχυρή εξωτερική 
ζήτηση (κυρίως στο πρώτο εξάμηνο του έτους). Παράλληλα, η ανάκαμψη στις 
ΗΠΑ ισχυροποιήθηκε το 2004, καθώς ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ ανήλθε στο 
4,4% έναντι 3% το 2003, ωθούμενος κυρίως από τις πάγιες επενδύσεις που 
αυξήθηκαν με ρυθμό 9%. Τα βελτιούμενα εταιρικά κέρδη ήταν ο κύριος 
παράγοντας, ο οποίος προώθησε τις πάγιες επενδύσεις και στις δύο 
οικονομικές περιοχές. 
 
 Ο πληθωρισμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού ακολούθησε 
ελαφρά ανοδική πορεία, αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό τις υψηλότερες 
τιμές πετρελαίου (μέση τιμή 2004: 38 δολάρια το βαρέλι, σε σχέση με 29 
δολάρια το βαρέλι το αντίστοιχο διάστημα του 2003). Ιδιαίτερα όσον αφορά 
την ευρωζώνη, παρά τη μεγάλη αύξηση των τιμών πετρελαίου, ο δείκτης 
τιμών καταναλωτή παρουσίασε οριακή μόνο άνοδο (2,2% κατά μέσο όρο το 
2004 σε σχέση με 2,1% το 2003), εξαιτίας της ασθενούς εγχώριας ζήτησης 
και της ανατίμησης του ευρώ που συγκράτησε περαιτέρω τις πληθωριστικές 
πιέσεις. 
 
 Καθώς οι προσδοκίες για ισχυρή και διατηρήσιμη ανάκαμψη στην 
ευρωζώνη δεν επαληθεύτηκαν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) (μετά 
από συνεχείς μειώσεις των επιτοκίων κατά την τριετία 2001-2003 της τάξης 
των 275 μονάδων βάσης) διατήρησε σταθερά τα επιτόκια το 2004 στο 2%, το 
χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η 
συνεχιζόμενη ανατίμηση του ευρώ, κατά 9% έναντι του δολαρίου των ΗΠΑ σε 
μέσα επίπεδα εντός του 2004, αντιστάθμισε εν μέρει την επίδραση της 
χαλαρής νομισματικής πολιτικής στην ευρωζώνη. Παράλληλα, η 
δημοσιονομική πολιτική παρέμεινε σχετικά χαλαρή (με στόχο την ενίσχυση 
της ανάκαμψης) και υπήρξε οριακή διεύρυνση των δημοσιονομικών 
ελλειμμάτων, σε 2,9% του ΑΕΠ το 2004, από 2,8% το 2003. 
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Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 
 Κατά το 2005, αναμένεται διατήρηση υψηλού ρυθμού ανάπτυξης της 
οικονομικής δραστηριότητας στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
(πρόβλεψη για αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,6%), όμως, η βελτίωση του 
ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού 
θα εξαρτηθούν σε μεγάλη έκταση από το βαθμό συγκράτησης της πιστωτικής 
επέκτασης, δεδομένης και της εξάντλησης των περιθωρίων της 
δημοσιονομικής πολιτικής (πρόβλεψη για ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική το 
τρέχον έτος). Αναμένεται λήψη νέων μέτρων, με στόχο τη μείωση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών (πρόβλεψη για έλλειμμα 
8% του ΑΕΠ), ενώ η χρηματοδότηση του εξωτερικού ανοίγματος των χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προβλέπεται να καλυφθεί κατά 85% περίπου 
από άμεσες ξένες επενδύσεις λόγω των βελτιούμενων μακροοικονομικών 
επιδόσεων και των συνετών οικονομικών πολιτικών. 
 

3.2.2 Εξελίξεις στην Ελληνική Οικονομία 
 
 Η Ελληνική οικονομία διατήρησε τον αναπτυξιακό δυναμισμό της κατά 
το έτος διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, επιτυγχάνοντας ρυθμό 
ανάπτυξης πάνω από 4%. Ο ρυθμός αυτός ήταν 21/2 ποσοστιαίες μονάδες 
υψηλότερος του αντίστοιχου της ευρωζώνης. Οι κυριότεροι παράγοντες που 
τροφοδοτούν την ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια – χαμηλά επιτόκια, εισροές 
κοινοτικών κονδυλίων, ανάπτυξη της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
επεκτατική δημοσιονομική πολιτική και ισχυρός ρυθμός αύξησης της 
πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα – συνέχισαν να επενεργούν, 
ενώ σημαντική αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και της ποιότητας του 
εγκατεστημένου κεφαλαίου εκτιμάται ότι συνετέλεσαν θετικά στις 
αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. 
 
 Αναμφισβήτητα, κάποια σημάδια κορεσμού διαφαίνονται σε ορισμένους 
τομείς της οικονομίας, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, ο οποίος 
αναπτύχθηκε με εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς τα προηγούμενα χρόνια, με 
αποτέλεσμα η παρατηρούμενη επιβράδυνση του να θεωρείται φυσιολογική. 
Ωστόσο, ο δυναμισμός τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας 
καταναλωτικής δαπάνης και η βελτιωμένη εικόνα του εξωτερικού ισοζυγίου 
αντιστάθμισαν πλήρως τις αρνητικές επιδράσεις στην ανάπτυξη, προερχόμενες 
κυρίως από τον κατασκευαστικό κλάδο. 
 
 Συγκεκριμένα, ο ταχύς ρυθμός ανάπτυξης αντανακλά την ισχυρή 
εγχώρια ζήτηση και ιδιαίτερα την ιδιωτική κατανάλωση. Η τελευταία 
αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη της οικονομίας το 2004 (αυξήθηκε κατά 
3,3% σε ετήσια βάση, το 2004), τα χαμηλά επιτόκια και η συνεχιζόμενη – με 
υψηλούς ρυθμούς – πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά. Παράλληλα, η 
αύξηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας των νοικοκυριών – η οποία παρά 
την επιβράδυνση της αγοράς ακινήτων κατά το τελευταίο έτος παραμένει σε 
ιστορικά υψηλά επίπεδα – επέδρασε θετικά στην καταναλωτική ψυχολογία. Η 
δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε επίσης με ιδιαίτερο ρυθμό (6,6% σε ετήσια 
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βάση), αντανακλώντας κυρίως αυξημένες δαπάνες για τη διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων και τον εκλογικό κύκλο. 
 
 Όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα, αν και επιβραδύνθηκε 
σημαντικά συγκριτικά με τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανόδου της κατά την 
τελευταία τριετία, συνέχισε να αυξάνει με ικανοποιητικό ρυθμό. Η 
επιβράδυνση αυτή αντανακλά κυρίως την εξασθένιση της ιδιωτικής και 
δημόσιας κατασκευαστικής δραστηριότητας, λόγω της ολοκλήρωσης ενός 
σημαντικού αριθμού έργων συνδεομένων με τους ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά 
και τον περιορισμό των ιδιωτικών επενδύσεων σε κατοικίες, δεδομένης της 
αυξημένης προσφοράς νέων κατοικιών το 2004. 
 
 Η συνεισφορά του εξωτερικού τομέα (καθαρή εξαγωγική 
δραστηριότητα) στην ανάπτυξη παρέμεινε αρνητική, της τάξης της 0,5 
ποσοστιαίας μονάδας, ωστόσο περιορίστηκε κατά το ήμισυ σε σχέση με το 
2003 κυρίως λόγω της εξαιρετικής πορείας στις εξαγωγές υπηρεσιών. Η θετική 
πορεία των δύο σημαντικότερων κλάδων υπηρεσιών με εξαγωγικό 
προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας, δηλαδή του τουρισμού και κυρίως 
της ποντοπόρου ναυτιλίας, επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών. 
 
 Ο ναυτιλιακός τομέας αναπτύχθηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς, 
επωφελούμενος από την άνθιση του διεθνούς εμπορίου αγαθών και καυσίμων 
λόγω της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης, που εκτοξεύει τη ζήτηση στις 
υπηρεσίες του κλάδου και τις τιμές των ναύλων. Τα έσοδα από τον τουρισμό 
παρουσίασαν άνοδο, η οποία όμως ήταν οριακή. Ο κλάδος δεν μπόρεσε να 
αποκομίσει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη από την διοργάνωση των 
Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς η ισχύς του ευρώ έπληξε την ανταγωνιστικότητα 
του. Ως συνέπεια των ευνοϊκών εξελίξεων στο ισοζύγιο υπηρεσιών και των 
σχετικά αυξημένων εισπράξεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
αντιστάθμισαν την διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, το 
έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε σημαντικά στο 
3,9% του ΑΕΠ το 2004 σε σχέση με το 5,7% το 2003. 
 
 Οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να είναι αισθητές κατά το 2004. Ο 
μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του δείκτη τιμών καταναλωτή 
διαμορφώθηκε στο 2,9%, χαμηλότερα από το 2003, κυρίως λόγω των 
ευνοϊκών επιδράσεων των τιμών των μη επεξεργασμένων τροφίμων, με 
αποτέλεσμα να περιοριστεί η διαφορά πληθωρισμού με την Ευρωζώνη σε 0,7 
ποσοστιαίας μονάδας. Αντιθέτως ο δομικός πληθωρισμός ενισχύθηκε 
περαιτέρω, φτάνοντας το 3,3% σε μέσα επίπεδα το 2004, αντανακλώντας την 
ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τον ταχύ ρυθμό αύξησης του κόστους εργασίας ανά 
μονάδα προϊόντος (ο οποίος αυξήθηκε κατά 4,3%, σε ετήσια βάση το 2004 
έναντι 3,4% το 2003) καθώς και τον περιορισμένο ανταγωνισμό σε ορισμένες 
κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών. 
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Η δημοσιονομική απογραφή ανέδειξε μια επιδεινωμένη εικόνα των 
δημόσιων οικονομικών, κατά την τελευταία τετραετία, καθιστώντας επιτακτική 
την έναρξη μιας προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής κατά τα επόμενα 
χρόνια. Η δημοσιονομική κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω το 2004, κυρίως 
λόγω των διευρυμένων αναγκών εξυπηρέτησης του προϋπολογισμού των 
Ολυμπιακών Αγώνων, οδηγώντας το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, σε επίπεδα υψηλότερα του 6% το 2004 από το 
αναθεωρημένο επίπεδο του 4,6% του ΑΕΠ το 2003. Αντίστοιχη επιβάρυνση 
επήλθε και στο χρέος της γενικής κυβέρνησης, το οποίο υπερέβη το 110,5% 
του ΑΕΠ το 2004 από 109,3% του ΑΕΠ στο τέλος του 2003. 
 
 Παρά τη δυσχερέστερη από την αναμενόμενη δημοσιονομική πολιτική 
κατάσταση, η οποία οδήγησε σε υποβάθμιση της αξιολόγησης του ελληνικού 
δημόσιου χρέους από τους αξιολογικούς οίκους Standard & Poor’s και Fitch 
από Α+ σε Α, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο του 2004, αντιστοίχως, η 
διαφορά των αποδόσεων μεταξύ ελληνικών και γερμανικών κρατικών τίτλων 
παρέμεινε κοντά στα ιστορικά χαμηλά της επίπεδα.  
  
Διαρθρωτικά μέτρα 
 
 Η διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης μακροπρόθεσμα απαιτεί την 
επίλυση ορισμένων βασικών διαρθρωτικών προβλημάτων, που περιορίζουν 
την επιχειρηματική δραστηριότητα, ποιοτικά και ποσοτικά. Προς την 
κατεύθυνση αυτή σημειώθηκε πρόοδος, κατά το 2004, με την υιοθέτηση 
μέτρων που στοχεύουν στη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, τη μείωση 
φόρων και την προώθηση των επενδύσεων. 
 
 Ο νέος φορολογικός νόμος (3296/2004) μειώνει τους φορολογικούς 
συντελεστές των επιχειρήσεων ενώ ο νέος αναπτυξιακός νόμος (3299/2004) 
προσφέρει κίνητρα για την ποσοτική και, κυρίως, ποιοτική ενίσχυση των 
ιδιωτικών επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα στοχεύει στη απλοποίηση και 
επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και αποτίμησης 
των επενδυτικών σχεδίων. Ειδικότερα, ο νέος αναπτυξιακός νόμος προβλέπει 
μεταξύ άλλων: 1) την ενίσχυση των ΜΜΕ καθώς και την προώθηση 
επενδυτικών σχεδίων μεγάλης κλίμακας και 2) την επιτάχυνση της 
περιφερειακής σύγκλισης μέσω της παροχής επιπλέον επιχορηγήσεων για 
επενδυτικές δραστηριότητες που αφορούν μονάδες εγκατεστημένες στην 
περιφέρεια ή σε βιομηχανικές περιοχές. 
 
 Ένα νέο νομοσχέδιο αποσκοπεί στη βελτίωση του καθεστώτος 
αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και 
λειτουργίας (από 20 σε 8) και κατ’ επέκταση στον περιορισμό του χρόνου 
χορήγησης των σχετικών αδειών. 
 
 Εξελίξεις υπήρχαν και στο πεδίο της αναμόρφωσης του Νόμου περί 
Πτωχεύσεων με στόχο την προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες της 
οικονομίας. Θεσμοθετήθηκε επίσης Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και 
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Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), το οποίο ανάγεται σε ανώτατο γνωμοδοτικό όργανο για 
κάθε θέμα σχετικό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Τέλος, 
αναβαθμίστηκε ο ρόλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με στόχο την καλύτερη 
παρακολούθηση των θεμάτων που πλήττουν την ανταγωνιστικότητα. 
 
Χρηματιστηριακές εξελίξεις 
 
 Κατά τη διάρκεια του 2004, οι τιμές των εισηγμένων στο ΧΑ μετοχικών 
αξιών αυξήθηκαν θεαματικά, υπερβαίνοντας σημαντικά τις αποδόσεις άλλων 
διεθνών χρηματιστηριακών αγορών. 
 
 Απόρροια της ανόδου του επιπέδου τιμών ήταν η συνολική 
χρηματιστηριακή αξία των εισηγμένων στο ΧΑ μετοχών (κεφαλαιοποίηση) να 
αυξηθεί από €85 δισεκατ. στο τέλος του 2003 σε €92 δισεκατ. στο τέλος του 
2004 και να αντιπροσωπεύει το 56,3% του ΑΕΠ, έναντι 54% στο τέλος του 
2003. Το ποσοστό αυτό για το τέλος του 2004 βρίσκεται στο μέσο όρο των 
αντιστοίχων επιπέδων άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 
 
 Η σημαντική αύξηση του επιπέδου των τιμών στο ΧΑ δεν συνδυάστηκε 
με αντίστοιχη αύξηση της αξίας των συναλλαγών. Για το 2004, η αξία των 
συναλλαγών διατηρήθηκε στα επίπεδα του 2003 παρουσιάζοντας οριακή 
αύξηση 2,2% ενώ μειώθηκε η μέση ετήσια ρευστότητα στο ΧΑ (ποσοστό της 
συνολικής αξίας συναλλαγών προς το μέσο όρο κεφαλαιοποίησης) σε 41,5% 
από 47,6% το 2003. 
 
Προοπτικές 
 

Αναμφισβήτητα η ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων και η 
προσπάθεια για δημοσιονομική σταθεροποίηση σηματοδοτούν μια περίοδο 
σχετικής επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας προς το δυνητικό επίπεδο 
ανάπτυξης της. Ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να είναι ισχυρός 
παραμένοντας οριακά υψηλότερος του 3%, καθώς οι εγγενείς δυνάμεις των 
χαμηλών επιτοκίων, των ροών κοινοτικών κονδυλίων και η δυναμικότητα των 
οικονομιών της ευρύτερης περιοχής αναμένεται να είναι, σε μικρότερο ή 
μεγαλύτερο βαθμό, υπαρκτές και κατά την επόμενη τριετία. 
 
 Η τάση επιβράδυνσης του κατασκευαστικού κλάδου, σε σύγκριση με 
τους εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξής του κατά τα τελευταία χρόνια, 
προσδοκάται να συνεχιστεί. Προς την κατεύθυνση της επιβράδυνσης εκτιμάται 
ότι θα συντελέσει βραχυπρόθεσμα και η προσπάθεια εξυγίανσης των 
δημόσιων οικονομικών, η οποία όμως αναμένεται να εμπνεύσει εμπιστοσύνη 
στην ελληνική οικονομία. Παράλληλα, η απειλή για την ανάπτυξη και τον 
πληθωρισμό από την παγίωση των τιμών του πετρελαίου σε εξαιρετικά υψηλά 
επίπεδα παραμένει υπαρκτή, αν και το ισχυρό ευρώ απορροφά σημαντικό 
τμήμα των ανατιμήσεων της ενέργειας, πλήττοντας όμως ταυτόχρονα την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών προς χώρες 
εκτός της ευρωζώνης. Οι πληθωριστικές πιέσεις προσδοκάται ότι θα 
διατηρηθούν το 2005, με τη διαφορά πληθωρισμού με την ευρωζώνη να 
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διευρύνεται. Ο εξωτερικός τομέας αναμένεται να συνεχίσει να επωφελείται 
από την ευνοϊκή διεθνή συγκυρία, αν και η πρόβλεψη αυτή ενέχει κάποιο 
βαθμό αβεβαιότητας, ο οποίος σχετίζεται με τη διατηρησιμότητα της 
εξαιρετικής πορείας του ναυτιλιακού τομέα, καθώς και με το ενδεχόμενο 
περαιτέρω ανατίμησης του ευρώ. 
 
 

3.2.3 Ο Ελληνικός Τραπεζικός Τομέας 
 

To ελληνικό πιστωτικό σύστημα είναι ανταγωνιστικό τόσο σε ό,τι 
αφορά τη δομή όσο και σε ό,τι αφορά την τιμολόγηση των προϊόντων που 
προσφέρει, με δεδομένες τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας. Tο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα είναι υγιές και εξωστρεφές και δεν είναι ολιγοπωλιακό.  

Ο βαθμός συγκέντρωσης στην Ελλάδα είναι μέτριος, ενώ πολλές χώρες 
όπως η Πορτογαλία, το Βέλγιο, η Ολλανδία και άλλες χώρες σχετικά μικρού 
μεγέθους παρουσιάζουν υψηλότερο βαθμό συγκέντρωσης. Επίσης, οι τράπεζες 
στην Ελλάδα λειτουργούν πολύ ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Είναι 
χαρακτηριστικός ο έντονος ανταγωνισμός, π.χ. στην προώθηση των 
προϊόντων, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια η διαφημιστική δαπάνη στο 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 15% το χρόνο.  

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι το εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα είναι ανταγωνιστικό, είναι το γεγονός ότι οι ξένες τράπεζες έχουν 
μερίδιο αγοράς λιγότερο από 10%, το οποίο βαίνει μειούμενο. Αντίθετα, αν το 
σύστημα δεν ήταν ανταγωνιστικό θα προκαλούσε τις ξένες τράπεζες να 
επενδύσουν και να καρπωθούν τα οφέλη από το μη ανταγωνιστικό ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα, πράγμα το οποίο δεν συνέβη. Συνέβη το αντίθετο, καθώς 
τα τελευταία χρόνια πολλές ξένες τράπεζες αποχώρησαν από την Ελλάδα 
επειδή ακριβώς συνάντησαν δυσκολίες να ανταγωνισθούν τις ελληνικές 
τράπεζες.  

Ταυτόχρονα, το ελληνικό πιστωτικό σύστημα διακρίνεται για την 
εξωστρέφειά του. Εάν οι ελληνικές τράπεζες δεν ήταν ανταγωνιστικές δεν θα 
μπορούσαν να επενδύσουν στο εξωτερικό και να ανταγωνισθούν τις ξένες 
τράπεζες, σε ουδέτερες αγορές χωρίς συγκριτικό πλεονέκτημα εντοποιότητας. 
Η πολύ σημαντική παρουσία στα περιφερειακά τραπεζικά συστήματα, κυρίως 
στα Βαλκάνια, το αποδεικνύει. Στην ΠΓΔΜ το μερίδιο είναι γύρω στο 35%, 
στη Βουλγαρία είναι 19%, και στη Ρουμανία 10%. Επομένως, σε πολλές 
βαλκανικές χώρες το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει παρουσία σημαντική με 
μερίδια άνω του 10%, όταν σε αυτές τις χώρες πολλές άλλες τράπεζες, από 
διάφορες άλλες χώρες, όπως από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την 
Ιταλία, το Βέλγιο κ.τ.λ., μας ανταγωνίζονται και προσπαθούν να καταλάβουν 
και εκείνες μερίδιο αγοράς.  

Ένα άλλο στοιχείο συγκρίσεως είναι ο δείκτης αποτελεσματικότητας (το 
cost income ratio ή δείκτης κόστους προς έσοδα), που ναι μεν δεν είναι από 
τους καλύτερους στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, αλλά δεν είναι και από 



Τοπτσίδης Αναστάσιος                                Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη NovaBank                              

 59

τους χειρότερους. Ο μέσος όρος δίνει καλό δείκτη αποτελεσματικότητας, άρα 
το κόστος το οποίο έχουν οι ελληνικές τράπεζες, παρά τις όποιες αγκυλώσεις 
εμφανίζει η αγορά εργασίας, παρουσιάζεται σχετικά ανταγωνιστικό.  

Όσον αφορά τα προϊόντα, και εδώ η σύγκριση είναι θετική για τις 
ελληνικές τράπεζες. Από τη σκοπιά των επιτοκίων, το περιθώριο των 
τραπεζών έχει μειωθεί δραστικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Το ευρώ, αλλά και 
ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών οδήγησε σε σημαντική συρρίκνωση το 
περιθώριο των επιτοκίων των ελληνικών τραπεζών, με το οποίο χρεώνονται οι 
δανειολήπτες, τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες.  

Ίδια θετική εικόνα και στις προμήθειες, που ως ποσοστό των εσόδων 
των τραπεζών είναι στην Ελλάδα από τις χαμηλότερες στο ευρωπαϊκό 
τραπεζικό σύστημα. Σε άλλες χώρες χρεώνονται σημαντικά μεγαλύτερες 
προμήθειες απ' ό,τι στην Ελλάδα για ομοιοειδή προϊόντα και υπηρεσίες.  

Σε επιμέρους τομείς, οι ελληνικές τράπεζες είναι επίσης πολύ 
ανταγωνιστικές. Στις καταθέσεις, πολύ δύσκολα ξένη τράπεζα θα προσφέρει, 
ακόμη και για μικρά ποσά, καλύτερους όρους απ' ό,τι μια ελληνική τράπεζα. 
Στα δάνεια, πρέπει να ληφθούν υπόψη πολλοί άλλοι παράγοντες που 
επηρεάζουν το κόστος, όπως η μεγαλύτερη επιβάρυνση από γραφειοκρατικές 
διαδικασίες (π.χ. στην εγγραφή προσημειώσεων). Πέραν των άλλων, πρέπει 
να ληφθεί υπόψη και το σχετικό μέγεθος των επιχειρήσεων, δεδομένου ότι μία 
μικρή ευρωπαϊκή επιχείρηση αντιστοιχεί σε μία μεσαία ελληνική επιχείρηση, 
οπότε δεν υπάρχει ευθεία σύγκριση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ακόμα και το 
μέγεθος της ελληνικής οικονομίας, που μας υποχρεώνει σε δυσανάλογα 
υψηλές επενδύσεις που απαιτούν και άλλους χρόνους για αποσβέσεις. 
Ταυτόχρονα, το κόστος δανεισμού για τις ελληνικές τράπεζες είναι υψηλότερο 
γιατί ο πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο αποτιμάται η χώρα μας είναι ο 
υψηλότερος στην ευρωζώνη. Έτσι μία ελληνική τράπεζα δανείζεται 
ακριβότερα από τις ξένες αγορές και κατ' ανάγκη δανείζει ακριβότερα. Αν 
ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράγοντες, τότε το κόστος δανεισμού για τις 
ελληνικές επιχειρήσεις και τους ιδιώτες είναι συγκρίσιμο με το ευρωπαϊκό.  

Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να συνυπολογισθεί είναι ότι ο 
βαθμός επισφαλειών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, επομένως και το 
ασφάλιστρο κινδύνου με το οποίο επιβαρύνονται οι ελληνικές τράπεζες 
(σχηματίζοντας αυξημένες προβλέψεις), είναι υψηλότερο κατά μέσο όρο απ' 
ό,τι είναι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο πιστωτικός κίνδυνος εμπεριέχεται 
στην τιμολόγηση του κάθε προϊόντος. Ένα δεύτερο ερώτημα το οποίο συχνά 
προβάλλεται, αναφέρεται στην κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών. Το 2004 
ήταν μια καλή χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ το 2005 διαφαίνεται να 
είναι επίσης μια καλή χρονιά.  

Το 2003, τα κέρδη των ελληνικών τραπεζών ήταν περίπου το 70%-
75% των κερδών που είχαν οι ελληνικές τράπεζες το 2000, που ήταν η 
καλύτερή τους χρονιά. Δηλαδή, το 2003 οι ελληνικές τράπεζές δεν 
προσέγγισαν  καν τα κέρδη του 2000 ως τραπεζικό σύστημα και το ίδιο 
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συνέβη και το 2004. Το 2003 ήταν καλή χρονιά για τις ελληνικές τράπεζες, 
ίσως όμως ήταν καλύτερη για τις ευρωπαϊκές, οι οποίες είχαν βελτίωση 
κερδών πάνω από 40% κατά μέσο όρο. Άρα ήταν καλή χρονιά για το σύνολο 
του συστήματος παρά το ότι το ΑΕΠ της ευρωζώνης αυξήθηκε κατά περίπου 
1% έναντι 4% στην Ελλάδα και παρά το ότι η πιστωτική επέκταση στην 
Ελλάδα ήταν το 2003 17% έναντι 5,5% στην ευρωζώνη. Κατά συνέπεια, με 
συνθήκες λιγότερο ευνοϊκές, η Ευρώπη είχε καλύτερα συνολικά αποτελέσματα 
σε ό,τι αφορά τη βελτίωση των κερδών απ' ό,τι οι ελληνικές τράπεζες, οι 
οποίες πάντως είχαν μια αρκετά χαμηλή βάση. Είναι εξαιρετικά υγιές για μια 
χώρα να έχει ισχυρό και αναπτυσσόμενο τραπεζικό σύστημα. Υπάρχει θετικός 
συσχετισμός μεταξύ οικονομίας και τραπεζικού συστήματος και η σχέση είναι 
αμφίδρομη. Όσο ισχυρότερο είναι το τραπεζικό σύστημα, τόσο βοηθά να 
αναπτυχθεί η οικονομία και, αντίστροφα, η δυνατή οικονομία βοηθά τις 
τράπεζες να αναπτύξουν τις εργασίες τους.  

Η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών είναι υγιής, τα μεγέθη 
ακούγονται μεγάλα διότι και τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται είναι μεγάλα 
ενώ τα μεγέθη και οι αυξήσεις δεν είναι δυσανάλογα με αυτό που γίνεται στην 
υπόλοιπη Ευρώπη. Συμπερασματικά, ο δυναμισμός της οικονομίας στηρίζεται 
σε μεγάλο βαθμό στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος προϋποθέτει υγιές και 
κεφαλαιακά ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, το τραπεζικό σύστημα 
χρειάζεται κεφάλαια για ανάπτυξη στην περιφέρεια και για στήριξη της 
ελληνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή. 
 
 Το 2004 οι ελληνικές τράπεζες, στην πλειονότητά τους, βελτίωσαν την 
κερδοφορία τους περαιτέρω, συνεχίζοντας τη θετική πορεία του 2003. Τα 
καθαρά κέρδη προ φόρων των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών αυξήθηκαν κατά 
14,2% σε ενοποιημένη βάση. Ο ρυθμός αύξησης των κερδών είναι 
εντυπωσιακός, δεδομένου του αρνητικού αποτελέσματος μίας από τις πέντε 
μεγαλύτερες τράπεζες και της επιβάρυνσης της χρήσης του 2004 με το κόστος 
των προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου που εφάρμοσαν οι περισσότερες 
τράπεζες, με μεγαλύτερο αυτό της Εθνικής τράπεζας.  
 
 Η αύξηση της κερδοφορίας αυτής προήλθε κυρίως από την ενίσχυση 
των εργασιών λιανικής τραπεζικής και υποβοηθήθηκε από το κλίμα χαμηλών 
επιτοκίων και τη διατήρηση της ζήτησης για καταναλωτικά και στεγαστικά 
δάνεια σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η αποδοτικότητα των πέντε μεγαλύτερων 
τραπεζικών ομίλων στο τέλος Δεκεμβρίου 2004 βελτιώθηκε κατά 1,1 
ποσοστιαίες μονάδες με βάση τα ίδια κεφάλαια και διαμορφώθηκε σε 15,3% 
έναντι 14,2% το 2003. 
 

Η βελτίωση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από την αύξηση των 
καθαρών επιτοκιακών εσόδων κατά 15,5%, τα οποία αποτελούν το 71% 
περίπου των συνολικών εσόδων. Το καθαρό μέσο επιτοκιακό περιθώριο 
ανήλθε σε 321 μονάδες βάσης, βελτιωμένο κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. 
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 Επιπλέον, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν άνοδο κατά 
11% ως αποτέλεσμα της μεγάλης αύξησης των χορηγήσεων και της επιτυχούς 
διαχείρισης περιουσίας πελατών. Η επιμέρους ανάλυση των κατηγοριών 
εσόδων αποκαλύπτει τις υγιείς βάσεις ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών, 
αφού η αύξηση του κύκλου εργασιών βασίστηκε εξ ολοκλήρου στην αύξηση 
των καθαρών εσόδων από τόκους και προμήθειες, ενώ αντίθετα τα 
αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων αποτέλεσαν μόλις το 5% των 
συνολικών εσόδων. 
 
 Τα λειτουργικά έξοδα των τραπεζών είχαν επίσης καθοριστικό ρόλο στη 
βελτίωση της κερδοφορίας, εφόσον αυξήθηκαν με χαμηλότερο ρυθμό σε 
σχέση με τα έξοδα (7,2%), με συνέπεια ο δείκτης αποτελεσματικότητας να 
διαμορφωθεί στο 57,9%, βελτιωμένος κατά 4 περίπου ποσοστιαίες σε σχέση 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η εφαρμογή, από τις περισσότερες 
μεγάλες τράπεζες, προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου του προσωπικού τους 
επιβάρυνε τη χρήση 2004, αναμένεται όμως να έχει σημαντικά οφέλη στα 
αποτελέσματα του τρέχοντος έτους. 
 
 Η αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις των 
μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών κατά 32% αντικατοπτρίζει το στόχο τους 
για διασφάλιση της ποιότητας των διευρυνόμενων χαρτοφυλακίων δανείων 
τους. 
 
 Η κινητήρια δύναμη της κερδοφορίας τω ελληνικών τραπεζών ήταν ο 
υψηλός ρυθμός πιστωτικής επέκτασης, ειδικά στη λιανική τραπεζική, που τα 
περιθώρια ανάπτυξης παραμένουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές 
απαιτήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των επιχειρήσεων (δάνεια και 
ομόλογα) αυξήθηκαν κατά 12,3% έναντι 13,9% το 2003. Αντίθετα, με 
αυξανόμενους ρυθμούς αναπτύχθηκε η κατηγορία των καταναλωτικών 
δανείων (37,4% έναντι 24,8% το 2003), ενώ η αύξηση των στεγαστικών 
δανείων (εάν υπολογισθούν και οι τιτλοποιήσεις) ανήλθε στα ίδια επίπεδα του 
2003 (26,8% έναντι 27,1% το 2003). 
 
 Οι καταθέσεις του συνόλου της τραπεζικής αγοράς αυξήθηκαν με 
εντατικότερους ρυθμούς, σε σχέση με το 2003. Οι καταθέσεις όψεως 
αυξήθηκαν κατά 18,7%, ενώ με ικανοποιητικό ρυθμό αυξήθηκαν και οι 
καταθέσεις ταμιευτηρίου (13,5%). Αντίθετα, τα repos συνέχισαν την πτωτική 
τάση τους (-12,4%). Η διάρθρωση των καταθέσεων και η προτίμηση των 
αποταμιευτών για περισσότερο ρευστές μορφές καταθετικών προϊόντων 
εξηγείται από τα χαμηλά επιτόκια. 
 
 Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν ο δείκτης ρευστότητας 
(Χορηγήσεις/ Καταθέσεις) για τις πέντε μεγαλύτερες τράπεζες να διαμορφωθεί 
στο 92,8%, υψηλότερος κατά 11 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με 
το τέλος του 2003. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σημαντική επίδραση στο δείκτη 
αυτό έχει η μεγάλη ρευστότητα της Εθνικής τράπεζας, η οποία κυμαίνεται σε 
ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα (67%), διασφαλίζοντας την άνετη και σχετικά 



Τοπτσίδης Αναστάσιος                                Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη NovaBank                              

 62

λιγότερο δαπανηρή χρηματοδότηση της αύξησης των εργασιών της κατά τα 
επόμενα έτη. 
 
 Παράλληλα με την ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έντονο υπήρξε το 
ενδιαφέρον των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων για περαιτέρω διείσδυση 
στη γειτονική και δυναμική από πλευράς ρυθμών ανάπτυξης, περιοχής της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης τόσο μέσω επέκτασης των υπαρχόντων δικτύων 
τους όσο και μέσω εξαγορών. Η αναζήτηση ευκαιριών για αύξηση της 
παρουσίας στις χώρες αυτές είχε ως αποτέλεσμα την εξαγορά πλειοψηφικών 
πακέτων της Evrobank (Βουλγαρία) και της Atlas Banka (Σερβία) από την 
τράπεζα Πειραιώς καθώς και της Jubanka (Σερβία) από την Alpha στις αρχές 
του 2005. Παρόμοιες στρατηγικές κινήσεις αναμένεται να συνεχιστούν, καθώς 
το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών για τις αγορές των χωρών αυτών 
παραμένει αμείωτο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι χορηγήσεις τεσσάρων 
ελληνικών τραπεζών (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) στις χώρες της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελούν το 4,5% του συνόλου των χορηγήσεων 
τους ενώ τα κέρδη, που προέρχονται από τις δραστηριότητες τους στην 
περιοχή, ανέρχονται σε περίπου 6% των συνολικών. 
 
 
Προοπτικές 
 

 Όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, οι προοπτικές διαγράφονται 
θετικές, κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης επέκτασης στη λιανική τραπεζική και 
της αύξησης των εσόδων από τόκους και προμήθειες. Η έμφαση των 
τραπεζών στη λιανική τραπεζική είναι δεδομένη, καθώς ο τομέας αυτός 
απολαμβάνει μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης, παρά τον έντονο 
ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Ειδικότερα, η αργή μετάβαση των 
επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά ιστορικά χαμηλά σε 
συνδυασμό με τα υφιστάμενα περιθώρια σύγκλισης της πιστωτικής επέκτασης 
με το μέσο όρο της ευρωζώνης, αναμένεται να συντελέσουν στη διατήρηση 
υψηλών ρυθμών αύξησης των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά, κατά το 
2005, σε επίπεδα υψηλότερα του 20%, ενώ τα επιχειρηματικά δάνεια 
αναμένεται να αυξηθούν με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 9%. Όσον αφορά τη 
δομή του κόστους, οι θετικές συνέπειες των προγραμμάτων εθελούσιας 
εξόδου του προσωπικού, από την πλειονότητα των ελληνικών τραπεζών, θα 
εξισορροπήσουν οποιεσδήποτε τάσεις διόγκωσης που μπορεί να προέλθουν 
από την αύξηση των δραστηριοτήτων τους στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. 
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Η μελλοντική εξέλιξη των τραπεζών θα επηρεαστεί από µία σειρά 
παραγόντων: 

 
• Τις συγχωνεύσεις ή εξαγορές μεταξύ των υφιστάµενων τραπεζών. Τις 

συγχωνεύσεις ή εξαγορές μεταξύ των υφιστάµενων τραπεζών. 
• Την επέκταση των δραστηριοτήτων των ήδη υφιστάµενων μικρότερων 

και μεγάλων τραπεζών. 
• Την ελκυστικότητα του Χ.Α.Α. ως πηγή άντλησης κεφαλαίων. 
• Τη γενικευµένη χρήση παραγώγων προϊόντων μαζί µε τους κινδύνους 

που αυτή συνεπάγεται και τις επενδύσεις σε έµψυχο και άψυχο υλικό 
που απαιτεί. 

• Την ιδιωτικοποίηση τραπεζών. 
• Την αύξηση της παραγωγικότητας των τραπεζών. 

 
Οι παραπάνω συνθήκες ωθούν τις τράπεζες στη βελτίωση των 

λειτουργικών εργασιών τους. Οι τράπεζες για να πετύχουν σε µια 
ανταγωνιστική αγορά θα πρέπει να συνδυάσουν τις καινοτοµίες στην παροχή 
υπηρεσιών, µε πιο ανταγωνιστική τιµολόγηση αυτών των υπηρεσιών. 
 

Η δυνατότητα προσέλκυσης της κατάλληλης πελατείας µε αποδεκτή 
πιστοληπτική ικανότητα αποτελεί πρόκληση για τις τράπεζες. Οι επισφαλείς 
απαιτήσεις είναι ένας άλλος παράγοντας που θα επηρεάσει τα αποτελέσµατα 
των τραπεζών. Η δυνατότητα της διατήρησης του δανειακού χαρτοφυλακίου 
σε αποδεκτά επίπεδα και η πιστοληπτική ικανότητα µε δύσκολες 
ανταγωνιστικές συνθήκες, θα έχει ευρύτερες συνέπειες για την επιτυχέστερη 
και αποτελεσµατικότερη λειτουργία των τραπεζών. Η αύξηση της 
παραγωγικότητας, που σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται µε επενδύσεις σε 
τεχνολογία, μπορεί να οδηγήσει στη συγχώνευση / εξαγορά διαφόρων 
τραπεζών. 
 

Οι πιθανές αλλαγές στη σύνθεση των καταθέσεων ή στους ρυθµούς 
αύξησής τους θα έχει επίπτωση στις πηγές εισροής κεφαλαίων για τις 
τράπεζες. Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τοποθετήσεων, όπως τα 
αµοιβαία κεφάλαια και τα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα, θα συνεχίσει να 
προσελκύει επενδυτές που αναζητούν μια καλύτερη απόδοση. Αλλαγές στο 
θεσµικό πλαίσιο που μπορούν να σχετίζονται µε μειώσεις στις υποχρεωτικές 
δεσµεύσεις θα αυξήσουν τη ρευστότητα στην αγορά. 
 

Συµπερασµατικά, η ανάγκη απελευθέρωσης του τραπεζικού 
συστήματος και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός στην Ενωµένη Ευρώπη θα 
μεταβάλει το χάρτη των τραπεζών. Εκτός από τις συγχωνεύσεις και εξαγορές 
για την δημιουργία μεγάλων εταιρειών και την εξειδίκευση των μικρότερων, 
αναντίρρητη θα είναι η ανάγκη αύξησης της παραγωγικότητας και 
παρακολούθησης των εξελίξεων στον τομέα εισαγωγής νέων προϊόντων και 
εξυπηρέτησης των πελατών, ενώ οι παραδοσιακές εργασίες θα χάνουν την 
ελκυστικότητά τους. 

 
 



Τοπτσίδης Αναστάσιος                                Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη NovaBank                              

 64

3.2.4 Ευκαιρίες 
 

 
 Διεθνές Περιβάλλον 

 
 Η ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας το 2004, η αύξηση του ΑΕΠ και η 
ελαφρά ανοδική πορεία του πληθωρισμού στην ευρωζώνη και στις ΗΠΑ 
δημιουργούν ένα ασφαλές οικονομικό περιβάλλον με προοπτικές 
περαιτέρω ανάπτυξης του τραπεζικού κλάδου, με ότι αυτό συνεπάγεται για 
την Novabank ειδικότερα. 
 
 Η συνεχής εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, και η παραγωγή νέων 
εξελιγμένων μηχανημάτων – ΑΤΜ, ηλεκτρονικών υπολογιστών κτλ. – 
καθιστά αναγκαίο το συνεχή εξοπλισμό των καταστημάτων της NovaBank 
με νέα τεχνολογικά μέσα και την εκπαίδευση του προσωπικού με στόχο 
την καλύτερη, ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 
 
 

 Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 
 Η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα των χωρών της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης – υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, αύξηση ΑΕΠ, 
πτώση πληθωρισμού, μείωση δημοσιονομικού ελλείμματος, υψηλός 
ρυθμός πιστωτικής επέκτασης – και οι θετικές προβλέψεις για το 2005 
αποτελούν κίνητρο για τη NovaBank, για επέκταση, μέσω επέκτασης του 
δικτύου της ή μέσω εξαγορών, και δραστηριοποίηση της στην περιοχή, 
ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων ελληνικών τραπεζών. 

 
 

 Ελλάδα 
 
 Στην ελληνική οικονομία τα χαμηλά επιτόκια, οι εισροές κοινοτικών 
κονδυλίων, η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική, η αύξηση της πιστωτικής 
επέκτασης, η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και της ποιότητας του 
εγκατεστημένου κεφαλαίου συνετέλεσαν στον αναπτυξιακό δυναμισμό της 
και σε συνδυασμό με τις θετικές προβλέψεις για το 2005, δημιουργούν ένα 
περιβάλλον στο οποίο η NovaBank μπορεί να σχεδιάσει την μελλοντική της 
δραστηριοποίηση με μεγαλύτερη ασφάλεια.  
 
 Η αύξηση της ιδιωτικής και δημόσιας καταναλωτικής δαπάνης και η 
βελτιωμένη εικόνα του εξωτερικού ισοζυγίου, τα χαμηλά επιτόκια, η 
συνεχιζόμενη, με υψηλούς ρυθμούς, πιστωτική επέκταση στα νοικοκυριά 
και η εντυπωσιακή ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα δημιουργούν 
προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της NovaBank στην ελληνική αγορά 
και συγκεκριμένα στην καταναλωτική και επιχειρηματική πίστη. 
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 Η λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που 
περιόριζαν την επιχειρηματική δραστηριότητα, από την ελληνική 
κυβέρνηση, (νέοι φορολογικοί και αναπτυξιακοί νόμοι) συντελούν θετικά 
στην περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην 
ελληνική αγορά. Η εφαρμογή των μέτρων αυτών δημιουργεί ευκαιρίες στη 
NovaBank στον τομέα της επιχειρηματικής πίστης, με το σχεδιασμό νέων 
προϊόντων – υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. 
 
 Οι θετικές προοπτικές στον τραπεζικό τομέα, λόγω της συνεχιζόμενης 
επέκτασης στη λιανική τραπεζική και της αύξησης των εσόδων από τόκους 
και προμήθειες, καθώς ο τομέας αυτός απολαμβάνει μεγαλύτερα περιθώρια 
ανάπτυξης, συντελούν στη διατήρηση, από τη NovaBank, υψηλών ρυθμών 
αύξησης των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις καθώς 
και στο σχεδιασμό νέων ανταγωνιστικών προϊόντων – υπηρεσιών με στόχο 
την αύξηση του μεριδίου αγοράς. 
 
  

3.2.5 Κίνδυνοι 
 
 

 Διεθνές Περιβάλλον 
 
 Η δράση της τρομοκρατίας, με τα συνεχή τρομοκρατικά κτυπήματα, 
μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ελλοχεύει κινδύνους για την παγκόσμια 
οικονομία, καθώς δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας στους πολίτες του 
κόσμου, με ότι αντίκτυπο έχει αυτό σε όλους τους τομείς της οικονομικής 
ζωής (πτώση της κατανάλωσης, πτώση χρηματιστηριακών δεικτών κλπ). 
 
 

 Νοτιοανατολική Ευρώπη 
 

 Στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, εφαρμόστηκαν ειδικά 
περιοριστικά μέτρα για τον περιορισμό του υψηλού ρυθμού πιστωτικής 
επέκτασης, με στόχο τη βελτίωση του ελλείμματος τρεχουσών 
συναλλαγών και την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Η ενδεχόμενη 
δραστηριοποίηση της NovaBank στην περιοχή θα πρέπει να λάβει υπόψη 
και το δεδομένο αυτό καθώς τα μέτρα αυτά θα έχουν ως αντίκτυπο τον 
περιορισμό της καταναλωτικής και της επιχειρηματικής πίστης, στην 
περιοχή. 
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 Ελλάδα 
 

 Η εξασθένιση της δημόσιας κατασκευαστικής δραστηριότητας στον 
ελληνικό χώρο, καθώς με το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων και της 
ολοκλήρωσης ενός σημαντικού αριθμού έργων συνδεόμενων με αυτούς, 
επήλθε κορεσμός στον κατασκευαστικό κλάδο, αλλά και της ιδιωτικής με 
τον περιορισμό των ιδιωτικών επενδύσεων σε κατοικίες, δεδομένης της 
αυξημένης προσφοράς νέων κατοικιών το 2004, ελλοχεύουν κινδύνους 
πτώσης της επιχειρηματικής πίστης στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο.  
 
 Η δημοσιονομική απογραφή ανέδειξε μια επιδεινωμένη εικόνα των 
δημόσιων οικονομικών, κατά την τελευταία τετραετία, καθιστώντας 
επιτακτική την έναρξη μιας προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής 
κατά τα επόμενα χρόνια. Η δημοσιονομική κατάσταση επιδεινώθηκε 
περαιτέρω το 2004, κυρίως λόγω των διευρυμένων αναγκών 
εξυπηρέτησης του προϋπολογισμού των Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ 
επιβάρυνση επήλθε και στο χρέος της γενικής κυβέρνησης. Η κακή εικόνα 
της ελληνικής οικονομίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό δημιουργεί 
κλίμα αμφιβολίας όσον αφορά νέες ιδιωτικές επενδύσεις στον 
κατασκευαστικό κλάδο και στο χρηματιστήριο με αποτέλεσμα τον κίνδυνο 
πτώσης της καταναλωτικής και επιχειρηματικής πίστης. 
 

Η απειλή για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό από την παγίωση των 
τιμών του πετρελαίου σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα παραμένει υπαρκτή, αν 
και το ισχυρό ευρώ απορροφά σημαντικό τμήμα των ανατιμήσεων της 
ενέργειας, πλήττοντας όμως ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα των 
ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών προς χώρες εκτός της ευρωζώνης. Οι 
πληθωριστικές πιέσεις προσδοκάται ότι θα διατηρηθούν το 2005, με τη 
διαφορά πληθωρισμού με την ευρωζώνη να διευρύνεται. 
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4. Στρατηγικός σχεδιασμός – Ανάλυση NovaBank 
 
 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός της τράπεζας Nova Bank θα 
πραγματοποιηθεί μέσω ανάλυσης των εξής προϊόντων:  

 
€ Δάνεια 

 
 Καταναλωτικά Δάνεια 
 Στεγαστικά Δάνεια 
 Επιχειρηματικά Δάνεια 

 
€  Καταθέσεις 

 
 Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 
 Καταθέσεις Προθεσμίας 
 Καταθέσεις Όψεως 
 Repos 

 
€  Πιστωτικές Κάρτες 
 
€  Αμοιβαία Κεφάλαια 

 
 
 

Η τράπεζα Nova Bank καθώς και η πλειοψηφία των τραπεζών που 
δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά εκτός από τα παραπάνω προϊόντα, 
προσφέρουν και άλλα προϊόντα – υπηρεσίες (leasing – factoring – ασφάλειες 
κ.α.). Ο στρατηγικός σχεδιασμός θα περιοριστεί στα προϊόντα που 
παρατέθηκαν παραπάνω, τα οποία θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
προϊόντα του τραπεζικού κλάδου, σε αντίθεση με τις ασφάλειες οι οποίες δεν 
αποτελούν προϊόν στο οποίο δραστηριοποιούνται μόνο οι τράπεζες. Για πολλά 
επίσης προϊόντα που δεν συμπεριλαμβάνονται στην στρατηγική ανάλυση δεν 
υπάρχουν επίσημες πληροφορίες σχετικά με το ολικό μέγεθος της αγοράς 
κατά τα έτη 2003 και 2004 (leasing, factoring, ομόλογα, private banking).  
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Ο κύκλος εργασιών των προϊόντων της Nova Bank και των 
σημαντικότερων ανταγωνιστών τραπεζών στο τέλος χρήσης του έτους 2004 
(31 Δεκεμβρίου 2004) παρατίθενται στον Πίνακα 1. 

 
 
 
 
Πίνακας 1. Κύκλος εργασιών σε εκατ. €  προϊόντων Nova Bank /  

      κυριότερων ανταγωνιστών στο τέλος χρήσης του 2004 
 

Προϊόντα /Τράπεζα Nova Bank Alpha Bank Εθνική Eurobank 
Δάνεια 1345,4  22592,0  
Καταναλωτικά Δάνεια 342,1   2275,0 
Στεγαστικά Δάνεια 676,5  8853,0  
Επιχειρηματικά Δάνεια 326,8   13490,0 
Καταθέσεις 1338,3  37175,0  
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 96,5  24200,9  
Καταθέσεις Προθεσμίας 580,2  6356,9  
Καταθέσεις Όψεως 515,6 4,715   
Repos 146,0 2750   
     
Πιστωτικές Κάρτες  119,9   3180,0 
     
Αμοιβαία Κεφαλαία  171,0  8512,0  

 
 
 
 

Πίνακας 2. Κύκλος εργασιών σε εκατ. € προϊόντων Nova Bank / κυριότερων ανταγωνιστών  
   στο τέλος χρήσης του 2004 και ολικά μεγέθη αγοράς για τα έτη 2003 και 2004 
 

Προϊόντα 
Κύκλος Εργασιών 
της Nova Bank  

το 2004 

Κύκλος Εργασιών των 
κυριότερων ανταγωνιστών

το 2004 

Ολικό Μέγεθος 
Αγοράς 2003 

Ολικό Μέγεθος 
Αγοράς 2004 

 (1) (2) (3) (4) 

Δάνεια 1345,4 22592,0 101178,1 117201,7 
Καταναλωτικά Δάνεια 342,1 2275,0 6187,2 9388,4 
Στεγαστικά Δάνεια 676,5 8853,0 26534,2 33126,8 
Επιχειρηματικά Δάνεια 326,8 13490,0 60979,3 65566,3 
Καταθέσεις 1338,3 37175,0 115750,1 128424,6 
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου 96,5 24200,9 65141,4 73954,2 
Καταθέσεις Προθεσμίας 580,2 6356,9 35213,2 36196,1 
Καταθέσεις Όψεως 515,6 4715,0 15395,8 18274,2 
Repos 146,0 2750,0 10401,7 9107,1 
         
Πιστωτικές Κάρτες 119,9 3180,0 6222,4 7665,4 
         
Αμοιβαία Κεφαλαία 171,0 8512,0 30383,5 31628,5 

ΣΥΝΟΛΟ (1) 2974,6 
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Πίνακας 3. Πίνακας ρυθμού Ανάπτυξης – Μεριδίου Αγοράς 

 

ΑΓΟΡΕΣ 

ΡΥΘΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 
(5)=((4) – (3))/(3)

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ της Nova 

Bank 
(6)=(1)/(2) 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
(Σχετικά Εμβαδά) 

(7)=(1)/ΣΥΝΟΛΟ (1) 
(8)=(5)*(7) 

Δάνεια         
Καταναλωτικά Δάνεια      (A) 51,74 % 0,1504 11,50 % 5,95 % 
Στεγαστικά Δάνεια          (Β) 24,85 % 0,0764 22,74 % 5,65 % 
Επιχειρηματικά Δάνεια     (Γ) 7,52 % 0,0242 10,99 % 0,83 % 
          
Καταθέσεις         
Καταθέσεις Ταμιευτηρίου (Δ) 13,53 % 0,0040 3,24 % 0,44 % 
Καταθέσεις Προθεσμίας    (Ε) 2,79 % 0,0913 19,51 % 0,54 % 
Καταθέσεις Όψεως          (Ζ) 18,70 % 0,1094 17,33 % 3,24 % 

Repos                            (Η) -12,45 % 0,0531 4,91 % -0,61 % 

          

Πιστωτικές Κάρτες           (Θ) 23,19 % 0,0377 4,03 % 0,93 % 

          

Αμοιβαία Κεφαλαία           (Ι) 4,10 % 0,0201 5,75 % 0,24 % 
   ΣΥΝΟΛΟ 17,21 % 

 
 
 
Άρα ο κρίσιμος ρυθμός ανάπτυξης είναι 17,21%. 
 
 

 
 

Πίνακας 4. Πίνακας ακτινών Ri 
 

Ακτίνα Ri =(8)/min(7) = min(7) 
R(Α) 3,5  
R(Β) 7,0  
R(Γ) 3,4  
R(Δ) 1,0 3,24% 
R(Ε) 6,0  
R(Ζ) 5,3  
R(Η) 1,5  
R(Θ) 1,2  
R(Ι) 1,8  
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  Διάγραμμα 1. διάγραμμα Ρυθμού Ανάπτυξης Αγοράς – Σχετικού Μεριδίου Αγοράς 
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Συμπεράσματα 
 
α) Τα προϊόντα Α, Β, Ζ και Θ, δηλαδή τα καταναλωτικά δάνεια, τα στεγαστικά 
δάνεια, οι καταθέσεις όψεως και οι πιστωτικές κάρτες, ανήκουν στην 
κατηγορία προϊόντων ‘Question Mark’, αντιστοιχούν δηλαδή σε αγορά με 
γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης. Η ενδεδειγμένη στρατηγική για τα συγκεκριμένα 
προϊόντα είναι η στρατηγική ανάπτυξης. 
 
β) Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1 από τα προϊόντα με υψηλό ρυθμό 
ανάπτυξης, πάνω από τον κρίσιμο ρυθμό ανάπτυξης, τα καταναλωτικά δάνεια 
παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό, ενώ ακολουθούν τα στεγαστικά δάνεια, 
οι πιστωτικές κάρτες και οι καταθέσεις όψεως. 
 
γ) Τα προϊόντα Γ, Δ, Ε, Ι, και Η, δηλαδή τα επιχειρηματικά δάνεια, οι 
καταθέσεις ταμιευτηρίου, οι καταθέσεις προθεσμίας, τα αμοιβαία κεφάλαια και 
τα Repos ανήκουν στην κατηγορία προϊόντων ‘Dog’, αντιστοιχούν δηλαδή σε 
αγορά με αργό ρυθμό ανάπτυξης. Εάν δεν επρόκειτο για τραπεζικά προϊόντα η 
προτεινόμενη στρατηγική θα ήταν μια στρατηγική υποχώρησης, (π.χ. 
στρατηγική ρευστοποίησης). Η ενδεδειγμένη στρατηγική για τα συγκεκριμένα 
προϊόντα είναι μια στρατηγική ανάπτυξης ώστε τα συγκεκριμένα προϊόντα να 
καταστούν πιο ανταγωνιστικά. 
 
δ) Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1 από τα προϊόντα με χαμηλό ρυθμό 
ανάπτυξης, κάτω από τον κρίσιμο ρυθμό ανάπτυξης, οι καταθέσεις 
ταμιευτηρίου παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό και ακολουθούν τα 
επιχειρηματικά δάνεια, τα αμοιβαία κεφάλαια, οι καταθέσεις προθεσμίας και τα 
Repos. 
 
ε) Όπως φαίνεται τέλος στο διάγραμμα μεγαλύτερη σχετική συνεισφορά 
παρουσιάζουν τα στεγαστικά δάνεια και ακολουθούν οι καταθέσεις 
προθεσμίας, οι καταθέσεις όψεως, τα καταναλωτικά δάνεια, τα επιχειρηματικά 
δάνεια, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα Repos, οι πιστωτικές κάρτες και οι 
καταθέσεις ταμιευτηρίου. 
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Πίνακας 5. Πίνακας ρυθμού Ανάπτυξης – Μεριδίου Αγοράς με ομαδοποίηση προϊόντων 
 

ΑΓΟΡΕΣ 
ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΟΛΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

(5)=((4) – (3))/(3) 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ 
ΑΓΟΡΑΣ της Nova Bank 

(6)=(1)/(2) 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ 
(Σχετικά Εμβαδά) 

(7)=(1)/ΣΥΝΟΛΟ (1) 
(8)=(5)*(7) 

Δάνεια                   (Α) 15,84 % 0,0596 45,23 % 7,16 % 
Καταθέσεις           (Β) 10,95 % 0,0360 44,99 % 4,93 % 
Πιστωτικές Κάρτες   (Γ) 23,19 % 0,0377 4,03 % 0,93 % 
Αμοιβαία Κεφαλαία  (Δ) 4,10 % 0,0201 5,75 % 0,24 % 
   ΣΥΝΟΛΟ 13,26 % 

 
 

Άρα ο κρίσιμος ρυθμός ανάπτυξης είναι 13,26 %. 
 
 
 

Πίνακας 4. Πίνακας ακτινών Ri 
 

Ακτίνα Ri =(8)/min(7) = min(7) 
R(Α) 11,2  
R(Β) 11,2  
R(Γ) 1,0 4,03% 
R(Δ) 1,4  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 2. διάγραμμα Ρυθμού Ανάπτυξης Αγοράς – Σχετικού Μεριδίου Αγοράς 
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Συμπεράσματα 
 
α) Τα προϊόντα Α και Γ, δηλαδή τα δάνεια και οι πιστωτικές κάρτες, ανήκουν 
στην κατηγορία προϊόντων ‘Question Mark’, αντιστοιχούν δηλαδή σε αγορά με 
γρήγορο ρυθμό ανάπτυξης. Η ενδεδειγμένη στρατηγική για τα συγκεκριμένα 
προϊόντα είναι η στρατηγική ανάπτυξης. 
 
β) Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1 από τα προϊόντα με υψηλό ρυθμό 
ανάπτυξης, πάνω από τον κρίσιμο ρυθμό ανάπτυξης, οι πιστωτικές κάρτες 
παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό και ακολουθούν τα δάνεια. 
 
γ) Τα προϊόντα Β και Δ δηλαδή οι καταθέσεις και τα αμοιβαία κεφάλαια στην 
κατηγορία προϊόντων ‘Dog’, αντιστοιχούν δηλαδή σε αγορά με αργό ρυθμό 
ανάπτυξης. Εάν δεν επρόκειτο για τραπεζικά προϊόντα η προτεινόμενη 
στρατηγική θα ήταν μια στρατηγική υποχώρησης, (π.χ. στρατηγική 
ρευστοποίησης). Η ενδεδειγμένη στρατηγική για τα συγκεκριμένα προϊόντα 
είναι μια στρατηγική ανάπτυξης ώστε τα συγκεκριμένα προϊόντα να 
καταστούν πιο ανταγωνιστικά. 
 
δ) Όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1 από τα προϊόντα με χαμηλό ρυθμό 
ανάπτυξης, κάτω από τον κρίσιμο ρυθμό ανάπτυξης, οι καταθέσεις 
παρουσιάζουν τον υψηλότερο ρυθμό και ακολουθούν τα αμοιβαία κεφάλαια. 
 
ε) Όπως φαίνεται τέλος στο διάγραμμα μεγαλύτερη σχετική συνεισφορά 
παρουσιάζουν τα δάνεια και οι καταθέσεις που αποτελούν ομαδοποιημένα 
προϊόντα και ακολουθούν τα αμοιβαία κεφάλαια και οι πιστωτικές. 
 
 
Γενικό Συμπέρασμα 
 

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις – χωρίς ομαδοποίηση και με 
ομαδοποίηση προϊόντων – παρατηρείται ότι για προϊόντα που ανήκουν στην 
κατηγορία προϊόντων ‘Dog’, αντιστοιχούν δηλαδή σε αγορά με αργό ρυθμό 
ανάπτυξης, δεν είναι δυνατή ούτε συνετή μία στρατηγική υποχώρησης, (π.χ. 
στρατηγική ρευστοποίησης), η οποία προτείνεται θεωρητικά από το μοντέλο 
του Boston Consulting Group Inc. που εφαρμόστηκε παραπάνω. Το γεγονός 
αυτό καθιστά ανεπαρκές το μοντέλο στην περίπτωση των τραπεζικών 
προϊόντων και του τραπεζικού κλάδου γενικότερα, καθώς θα ήταν πραγματικά 
καταστροφική για την πορεία και την ανταγωνιστικότητα μιας τράπεζας η 
παύση δραστηριοποίησης της σε ένα από αυτά τα προϊόντα, στα οποία 
δραστηριοποιούνται όλα τα ανταγωνιστικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Εξάλλου τα προϊόντα αυτά αν και ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία είναι 
κερδοφόρα και όχι ζημιογόνα για τη Novabank οπότε η εφαρμογή μιας 
στρατηγικής ρευστοποίησης είναι άτοπη. 
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Προτάσεις 
 
Στρατηγικές επιπέδου Επιχείρησης (Corporate strategy) 
 

  Στρατηγική συγχωνεύσεων και εξαγορών με μία ή περισσότερες 
μικρομεσαίες ανταγωνιστικές τράπεζες με στόχο τη δημιουργία ενός νέου 
μεγάλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο θα μπορέσει να 
ανταγωνιστεί επάξια τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 
ηγούνται της ελληνικής τραπεζικής αγοράς, ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερα 
μερίδια αγοράς, να αποκτήσει μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση και να πετύχει 
μεγαλύτερα κέρδη για τις τράπεζες – ιδρυτές του. 
 

  Στρατηγική συμμαχιών με άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο 
τη συνεργασία, την ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών και απόψεων, την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση σε τομείς λειτουργικότητας 
την αύξηση των μεριδίων αγοράς και τη μεγιστοποίηση του κέρδους, από 
όλους τους εμπλεκόμενους στις συμμαχίες αυτές. 
 

  Στρατηγική διείσδυσης και ανάπτυξης της Novabank σε νέες αγορές με 
δημιουργία νέων υποκαταστημάτων στις χώρες της Βαλκανικής (Αλβανία, 
Βουλγαρία) και στην Τουρκία με στόχο την εισροή και περαιτέρω 
δραστηριοποίηση στις αγορές αυτές, την αύξηση των μεριδίων αγοράς και 
την απόκτηση κερδών. 
 

  Δημιουργία νέων υποκαταστημάτων στα μεγάλα κέντρα και την 
περιφέρεια με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και την 
απόκτηση νέων, οι οποίοι λόγω έλλειψης ικανού αριθμού καταστημάτων 
και ελλιπούς για το λόγο αυτό εξυπηρέτησης προτιμούν άλλα πιστωτικά 
ιδρύματα με μεγαλύτερο πλήθος καταστημάτων ακόμη και αν τα προϊόντα 
της Nova Bank είναι ανταγωνιστικότερα. 

 
Στρατηγικές επιπέδου Διεύθυνσης (Business strategy) 
 

 Εφαρμογή στρατηγικής ανάπτυξης για όλα τα προϊόντα της Nova Bank 
και ειδικά για εκείνα που ανήκουν στην κατηγορία ‘Question mark’ τα 
οποία αντιστοιχούν σε αγορά με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης με στόχο να 
μεταπηδήσουν στην κατηγορία ‘Star’. Τα προϊόντα θα γίνουν 
ανταγωνιστικότερα και θα αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη, μέσω επιβολής 
ελκυστικότερων επιτοκίων στις καταθέσεις, μειωμένων επιτοκίων και με 
ευκολίες πληρωμής στα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες και υψηλότερων 
αποδόσεων στις επενδύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων. 
 

 Εφαρμογή στρατηγικών διαφοροποίησης, ανάπτυξης και καινοτομίας 
προϊόντων, με στόχο την εστίαση σε ένα μεγάλο τμήμα της αγοράς, τη 
δημιουργία προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά την προσέλκυση νέων 
πελατών και πελατών από ανταγωνιστικές τράπεζες και την απόκτηση 
μεγάλου μεριδίου αγοράς λόγω της δραστηριοποίησης σε αυτά πριν από 
όλους τους ανταγωνιστές. 



Τοπτσίδης Αναστάσιος                                Στρατηγικός σχεδιασμός και ανάπτυξη NovaBank                              

 75

Στρατηγικές Λειτουργικού επιπέδου (Functional strategy) 
 

 Διαφήμιση της τράπεζας μέσω του τμήματος Marketing, των προϊόντων 
και των υπηρεσιών που προσφέρει καθώς και των πλεονεκτημάτων που 
την ξεχωρίζουν σε σχέση με τις άλλες τράπεζες που δραστηριοποιούνται 
στον ελληνικό χώρο, σε όλα τα διαθέσιμα μέσα μαζικής ενημέρωσης ώστε 
να γίνει περισσότερο αναγνωρίσιμη από το κοινό με στόχο την αύξηση της 
πελατείας της. 
 

 Συνεχής βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, συνεχής επένδυση σε 
τεχνογνωσία και τεχνολογία αιχμής για υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση, 
παροχή συνεχούς και άρτιας εκπαίδευσης και πληροφόρησης στο 
προσωπικό, δημιουργία ολοκληρωμένου φάσματος προϊόντων και 
υπηρεσιών και δημιουργία πρωτοποριακών δικτύων διανομής, με στόχο 
την διατήρηση της ικανοποίησης του προσωπικού και των πελατών σε 
υψηλά επίπεδα, την απόκτηση σχέσεων εμπιστοσύνης με το κοινό και 
μόνιμης πελατείας και την αύξηση του μεριδίου αγοράς. 
 
 
 

Προοπτικές 
 

 Η μέχρι τώρα πορεία της Novabank στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και 
λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα έχει πετύχει στο πολύ μικρό χρόνο 
δραστηριοποίησης της στην Ελλάδα, την καθιστά μία από τις περισσότερο 
υποσχόμενες τράπεζες με καλές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης. Λόγω 
του μεγάλου και εντεινόμενου ανταγωνισμού, η εφαρμογή των παραπάνω 
στρατηγικών, στα επίπεδα Επιχείρησης, Διεύθυνσης και Λειτουργίας, από 
το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας Novabank, η ενίσχυση των 
δυνάμεων, η αντιμετώπιση των αδυναμιών της και η συνεχής προσαρμογή 
σε νέα δεδομένα και προκλήσεις της αγοράς είναι επιτακτική, ώστε να 
επιτευχθεί ανάπτυξη της τράπεζας και αύξηση του μεριδίου αγοράς σε όλα 
τα προϊόντα που προσφέρει στην ελληνική τραπεζική αγορά. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επιτυχία της Novabank είναι η πλήρης συνεργασία 
των τριών επιπέδων στρατηγικής. Ωστόσο η επιτυχία εξαρτάται πάντα από 
πολλούς παράγοντες (πολιτικοί, κοινωνικοί, οικονομικοί) οι οποίοι σε 
πολλές περιπτώσεις είναι και αστάθμητοι. Με την προϋπόθεση ότι οι 
παραπάνω παράγοντες παραμείνουν σταθερά αναπτυσσόμενοι, η 
εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών ανάπτυξης από τη Novabank για όλα 
τα προϊόντα, θα συμβάλλει στην επίτευξη όλων των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στόχων της. 
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