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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΖΕΛΙΖΕΙΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ, ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αποτελείται σήμερα από ένα μεγάλο αριθμό ιδρυμάτων. 
Ο αριθμός αυτός μπορεί να χωρισθεί σε ομάδες των οποίων χαρακτηρίζονται από 
διαφορετική οργάνωση και λειτουργίες, διαφορετικούς στόχους και εργασίες. Οι 
πιστωτικοί τραπεζικοί οργανισμοί στην Ελλάδα διακρίνονται στην Κεντρική Τράπεζα, 
στις Εμπορικές Τράπεζες και στους Ειδικούς Πιστωτικούς Οργανισμούς.

Συνολικά στην Ελλάδα υπάρχουν 50 τραπεζικά ιδρύματα, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα, η 
Τράπεζα της Ελλάδος που έχει και το εκδοτικό προνόμιο, 22 ελληνικές Εμπορικές 
Τράπεζες, 20 Υποκαταστήματα ξένων Τραπεζών και 7 ειδικοί Πσιτωτικοί Οργανισμοί 
(πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στις 15/07/94).

Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές Εμπορικές Τράπεζες αυτές θα μπορούσαν να διακριθούν σε 
δύο βασικές κατηγορίες. Στις Τράπεζες ελληνικών συμφερόντων και σε εκείνες ξένων. 
Βέβαια και αυτές οι τελευταίες θεωρούνται ως ελληνικές, καθώς ιδρύθηκαν με βάση το 
ελληνικό δίκαιο. Οι ελληνικές Τράπεζες ξένων συμφερόντων είναι θυγατρικές 
αλλοδαπών εταιριών.

Έτσι, στην πρώτη κατηγορία των ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών ελληνικών 
συμφερόντων, κατατάσσονται σήμερα 8 δημόσιες, οι οποίες είναι:

1. Εθνική,

2. Αγροτική (απότο 1991),

3. Εμπορική,

4. Ιονική,

5. Γενική,

6. Κρήτης (απότο 1990),

7. Κεντρικής Ελλάδος και

8. Αττικής,
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καθώς και 8 ιδιωτικές:

1. Πίστεως,

2. Εργασίας,

3. Χίου,

4. Εγνατία,

5. Eurobank,

6. Πειραιώς (από το 1992) + Μακεδονίας Θράκης (Απρίλιος 1998),

7. Aspis Bank,

8. Δωρική.

Στην δεύτερη κατηγορία των ελληνικών Εμπορικών Τραπεζών ξένων συμφερόντων 
υπάγονται 6 Τ ράπεζες:

1. Citibank,

2. Credit Lyonnais,

3. Ελληνογαλλική,

4. Αθηνών (απότο 1992, πρώην Επαγγελματικής Πίστεως),

5. Δωρική,

6. Ευρωπαϊκή Λαϊκή,

7. Κύπρου.

Από τις δημόσιες Τράπεζες, 5 ελέγχονται από το κράτοςκα\ αυτές είναι:

1. Εθνική,

2. Εμπορική - Ιονική,

3. Κρήτης,

4. Γενική και

5. Αγροτική

ενώ οι υπόλοιπες ελέγχονται από άλλους κρατικούς πιστωτικούς οργανισμούς.
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Στους Ειδικούς Πιστωτικούς Οργανισμούς (Ε.Π.Ο.), ανήκουν οι κρατικές ή κρατικά 
ελεγχόμενες Επενδυτικές Τράπεζες - Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
(ΕΤΒΑ), Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΕΒΑ), το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο έχει ως βασικούς τομείς δραστηριότητας τις εργασίες αποταμίευσης και 
τοποθετήσεων. Χρηματοδοτεί κυρίως τις δραστηριότητες του δημόσιου τομέα. Επίσης, 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων έχει ως κύριες δραστηριότητες την απόδοση 
παρακαταθηκών και καταθέσεων ενώ ασκεί εξειδικευμένη πιστωτική δραστηριότητα 
κυρίως προς τον δημόσιο τομέα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Τραπεζών στην Ελλάδα αυτά 
ανέρχονται σήμερα, συνολικά σε 20, 12 από τα οποία προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. 
και τα υπόλοιπα από χώρες εκτός αυτής. Ο διαχωρισμός αυτός είναι σημαντικός αν 
ληφθεί πλέον υπόψη ο συντονισμός των ευρωπαϊκών Τραπεζών σε σχέση με τις 
τραπεζικές τους εργασίες, ενόψει και της Νομισματική Ένωσης.

Αναλυτικά τα υποκαταστήματα φαίνονται στον Πίνακα 1 ο οποίος παρουσιάζει και το 
σύνολο των τραπεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι 
πρόσφατα υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στο τραπεζικό περιβάλλον καθώς ειδικοί 
πιστωτικοί οργανισμοί μετατράπηκαν σε εμπορικές Τράπεζες, κάποιες Τράπεζες 
συγχωνεύθηκαν (π.χ. η Εθνική Στεγαστική με την Κτηματική και στην συνέχεια με την 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος), ενώ άλλες άλλαξαν ιδιοκτησία (π.χ. εξαγορά της 
Μακεδονίας Θράκης από την Πειραιώς).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών του τραπεζικού τομέα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
αντιμετωπίζει σήμερα προβλήματα τα οποία απορρέουν από την εξέλιξη της 
διάρθρωσης του, και από τη πιστωτική πολιτική που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα. 
Επιπρόσθετα, σχετίζονται με τον ανταγωνισμό άλλων χωρών της Ε.Ε., στο πλαίσιο της 
επερχόμενης ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς, αλλά και με την 
παγκοσμιοποίηση του διεθνούς πιστωτικού συστήματος.

2. ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το ελληνικό πιστωτικό σύστημα παρουσίαζε βασικές διαρθρωτικές ιδιορρυθμίες 
υποκείμενο σε σημαντικούς εξωγενείς περιορισμούς. Έτσι, διαμορφώθηκε ένα 
δύσκαμπτο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας, μέσω εκτεταμένων διοικητικών ρυθμίσεων, 
που περιορίζουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του τραπεζικού συστήματος.

Θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στα βασικά μεινονεκτήματα του τραπεζικού 
συστήματος που είναι τα εξής:

^ ο εξωγενής καθορισμός των επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων,
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^ η εξωγενής κατανομή των αποταμιεύσεων,

* η χρηματοδότηση των κρατικών ελλειμάτων μέσω των υποχρεωτικών δεσμεύσεων 

των τραπεζικών διαθεσίμων,

* ο έλεγχος των τραπεζικών πιστωτικών από τις αρχές μέσω της υποβολής 

υποχρεωτικών δεσμεύσεων στα διαθέσιμα των εμπορικών Τραπεζών,

* ο καθορισμός ορίων πιστωτικής επέκτασης για τους Ειδικούς Πιστωτικούς 

Οργανισμούς,

* η εφαρμογή επιλεκτικής πιστωτικής πολιτικής για την κατανομή των πιστώσεων σε 

παραγωγικές δραστηριότητες με μέσα όπως η αλλαγή των όρων δανεισμού και η 

διαμόρφωση χαμηλών επιτοκίων δανεισμού.

Όπως είναι ευνόητο, οι παραπάνω εξωτερικές παρεμβάσεις στο τραπεζικό σύστημα, 
περιόριζαν το βαθμό ευελιξίας του, όσον αφορά βασικά θέματα, διάρθρωσης 
ενεργητικού, αποδοτικότητας, ενώ ταυτόχρονα αμβλύνονταν η πίεση για την τόνωση 
του ανταγωνισμού και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των Τραπεζών.

Πέντε βασικά μεινονεκτήματα απόρρεαν από τον τρόπο λειτουργίας του ελληνικού 
πιστωτικού συστήματος:

1. Η περιορισμένη ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς,

2. Η ανελαστικότητα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής,

3. Ο περιορισμός της ευελιξίας του τραπεζικού συστήματος,

4. Οι πιστωτικές διαρροές και

5. Η ενθάρρυνση αρνητικών φαινομένων, όπως ο υπερδανεισμός και στη συνέχεια η μη 

ορθολογική κατανομή των πόρων που δημιουργείται από τον διοικητικό καθορισμό 

των επιτοκίων.

Η επερχόμενη ένταξη της χώρας στην Ε.Ε. και οι συνέπειές της για το πιστωτικό 
σύστημα, το οποίο όπως ήδη αναλύθηκε χαρακτηριζόταν από διαρθρωτικές αδυναμίες, 
οδήγησε σε συστηματικές μελέτες καθώς και στη λήψη μέτρων για τον εκσυγχρονισμό 
του συστήματος.

Χαρακτηριστική προσπάθεια, είναι αυτή της «Επιτροπής Χαρισσοπούλου». Επίσης, η 
«Έκθεση της Επιτροπής Καρατζά» (1987), σηματοδότησε τη διαδικασία νέων 
σταδιακών μεταβολών, μέσα σε τρεις φάσεις, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα προς 
την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του. Οι βασικές προτάσεις της Έκθεσης αυτής, οι 
οποίες θα αναλυθούν διεξοδικά στο επόμενο Κεφάλαιο, αναφέρονται στη μείωση των
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ρυθμιστικών παρεμβάσεων με την κατάργηση του διοικητικού καθορισμού των 
επιτοκίων, την άρση των πιστωτικών κανόνων και των περιορισμών, την απλοποίηση και 
βελτίωση της λειτουργίας των πιστωτικών μηχανισμών, την εξυπηρέτηση των 
μακροχρόνιων αναπτυξιακών στόχων από τον κρατικό προϋπολογισμό, τον 
εμπλουτισμό του πιστωτικού συστήματος με νέα χρηματοδοτικά προϊόντα και 
χρηματοοικονομικές τεχνικές, την αυτοδύναμη λειτουργία όλων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και τέλος την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς μέσω της εφαρμογής μέτρων 
αναφορικά με την προσφορά και τη ζήτηση τίτλων καθώς και την οργάνωσή της.

Ένας ακόμη παράγοντας που έκανε αναπόφευκτη τη μεταρρύθμιση του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος υπήρξε η προώθηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς και της 
νομισματικής ολοκλήρωσης στον χώρο της ΕΈ. Γίνεται αισθητή πλέον η ανάγκη της 
απελευθέρωσης της Κίνησης Κεφαλαίων μέσα στις χώρες της Ε.Ε. Η κινητικότητα στα 
κεφάλαια δεν μπορεί παρά να συνδυάζεται με τη μείωση των εθνικών ρυθμιστικών 
κανόνων και το άνοιγμα του συστήματος σε μεγαλύτερο κοινοτικό ανταγωνισμό. Έτσι, 
το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί πλέον σε ευρύτερη, κοινοτική κλίμακα ενώ παράλληλα 
γίνεται εντονότερη η ανάγκη της εναρμόνισης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με 
αυτά των ευρωπαϊκών.

Τα πιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τη διαχείρισή τους, τη λειτουργία 
και τις υπηρεσίες που παρέχουν σύμφωνα με τους νέους, κοινούς για όλα τα κοινοτικά 
χρηαματοδοτικά ιδρύματα όρους που δημιουργούνται, ώστε να συνεχίσουν να 
εργάζονται σε ανταγωνιστικότερες τώρα συνθήκες και να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό 
ρυθμό απόδοσης στους πόρους, τα κεφάλαια, το προσωπικό και τη γνώση που 
κατέχουν και χρησιμοποιούν.

Τέλος, ορισμένες διεθνείς τάσεις, που εκτείνονται πέρα από τους εθνικούς και 
κοινοτικούς παράγοντες, ενισχύουν την ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος. Κατά τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί διεθνώς 
σημαντικές μεταβολές σχετικά με το ανταγωνιστικό κλίμα που περιβάλλει τις τραπεζικές 
δραστηριότητες. Οι μεταβολές αυτές, που αναφέρονται στη μείωση των ρυθμιστικών 
παρεμβάσεων, στις νέες τεχνολογίες, στη διάρθρωση της αγοράς, στις ροές των 
κεφαλαίων στην προληπτική τραπεζική εποπτεία, οδηγούν στη δημιουργία νέων 
χρηματοδοτικών μέσων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενώ επιδρούν στη διοίκηση 
των τραπεζικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την αγορά που δραστηριοποιούνται, τις 
δραστηριότητες που επιλέγουν, τις επενδύσεις που αναλαμβάνουν και τον τρόπο 
προώθησης των προϊόντων τους. Γενικά, οι τραπεζικές εργασίες μεταβάλλονται από 
πράξεις θεσμικού χαρακτήρα, σε διαρθρώσεις εμπορικού και επιχειρηματικού τύπου 
(βλέπε Brigham and Gapenski - 1984, Bryant - 1987, Fabozzi and Zarb - 1986, Αλεξάκη - 
Πετράκη -1990, Κατσάνη -1992).

Η τραπεζική δραστηριότητα γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική, επιτελείται σε 
παγκόσμια κλίμακα ενώ η συμπεριφορά που διαμορφώνεται μοιάζει με αυτή 
επιχειρήσεων άλλων οικονομικών τομέων, στους οποίους η διοικητική παρέμβαση ήταν 
παραδοσιακά χαμηλή.
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Όπως συμβαίνει σε όλες τις επιχειρήσεις, ορισμένες Τράπεζες ίσως δεν αντέξουν στον 
ανταγωνισμό με συνέπεια να μειώσουν ή να εξειδικεύσουν τις δράστηριότητές τους, 
σύμφωνα με το μέγεθος των πόρων που διαθέτουν, σταματήσουν να λειτουργούν, 
συγχωνευθούν ή εξαγορασθούν από άλλες Τράπεζες (οι συνέπειες που απορρέουν για 
τα πιστωτικά ιδρύματα αναλύονται περιεκτικά από τονΖαββό - 1989).

Με άλλα λόγια, προκύπτουν σημαντικά θέματα για τη θέση και τις στρατηγικές επιλογές 
των ελληνικών Τραπεζών. Αναφέρονται στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, στην 
επάρκεια των κεφαλαίων τους, στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
προσφέρουν, σε τομείς όπως η ταχύτητα της εξυπηρέτησης και οι καλές 
συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Είναι επίσης ανάγκη, να δοθεί έμφαση στον εντοπισμό και στην ικανοποίηση των 
αναγκών της πελατείας, να διερευνηθούν ειδικότερα θέματα, όπως η σχέση Τραπεζών 
με άλλες χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως είναι οι ασφαλιστικές, ώστε να υπάρχει 
επικερδής συνεργασία, μέχρι το ενδεχόμενο για συγχωνεύσεις, εξαγορές, κοινές 
επιχειρήσεις και άλλες φιλικές συνεργασίες. Ακόμη, κρίνεται σκόπιμη η παροχή νέων 
προϊόντων και βελτιωμένου φάσματος υπηρεσιών, ή η καλύτερη εξειδίκευσή τους σε 
ορισμένα μόνο προϊόντα και η δημιουργία αποτελεσματικού δικτύου καταστημάτων.

Η συνεργασία ανάμεσα στις ελληνικές και τις ξένες Τράπεζες, η οποία πραγματοποιείται 
στον τομέα των πιστωτικών καρτών, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον τομέα των νέων 
τεχνολογιών και της έρευνας, για τη δημιουργία νέων ελκυστικών προϊόντων και 
χρηματοοικονομικών τεχνικών. Απαιτείται ακόμη, επαρκής στελέχωση των Τραπεζών με 
εξειδικευμένο προσωπικό και πραγματοποίηση τεχνολογικών επενδύσεων, μία 
απόφαση υψηλού κόστους, από την οποία θα εξαρτηθεί το εύρος, η ποιότητα και η τιμή 
των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Η πίεση είναι μεγάλη καθώς αναμένεται άμβλυνση του σημερινού ολιγοπωλιακού 
χαρακτήρα του ελληνικού πιστωτικού συστήματος, κάτω από την επίδραση 
παραγόντων, όπως:

> η λειτουργία των ελληνικών Τραπεζών σε αυτόνομη βάση,

> η ελευθερία στη κίνηση κεφαλαίων,

> η διείσδυση αλλοδαπών Τραπεζών στην ελληνική αγορά, οι οποίες υπερτερούν σε 

στελέχη και τεχνολογικές επενδύσεις, ή τέλος

> ο ανταγωνισμός που μπορεί να προέλθει από μη τραπεζικά ιδρύματα, όπως είναι οι 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

(Τράπεζα Πίστεως, «Ασφαλιστικές επιχειρήσεις και το θέμα της συνεργασίας τους με 
τις Τράπεζες», 1990).

Κεφάλαιο Ιο: «Βασικές Εξελίξεις στη Δομή, στη Λειτουργία
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4. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Ενώ ο ανταγωνισμός εκφράζεται σε σχέση με την τιμή, τον όγκο, το είδος και την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστικών συνθηκών στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα είναι η πιστωτική πολιτική των αρχών, το μέγεθος και η διάρθρωση του. Έτσι, η 
επιλεκτική πιστωτική πολιτική που εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα αφαιρούσε από τις 
Τράπεζες τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν με βάση είτε την αυξομείωση του επιπέδου 
των επιτοκίων τους είτε τη διαχείριση των καταθέσεών τους σε ό,τι αφορά την 
κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων. Ακόμα, οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις Τράπεζες 
ήταν μάλλον μικρές ως προς το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε 
συνδυασμό με την εξασφάλιση από τις αρχές της αποδοτικότητας των ιδρυμάτων.

Η ολιγοπωλιακή συγκρότηση του τραπεζικού συστήματος ίσως εμπόδιζε την ανάπτυξη 
του ανταγωνισμού. Ταυτόχρονα, όμως ήταν ελεύθερη η είσοδος νέων Τραπεζών στην 
αγορά, ενώ η ολιγοπωλιακή διάρθρωση ισχύει και σε άλλες κοινοτικές χώρες.

Ωστόσο, στην Ελλάδα οι λίγες Τράπεζες δεν μοιράζονται σχεδόν εξίσου την αγορά. Η 
χώρα μας διέθετε τον μεγαλύτερο ίσως συγκεντρωτισμό, ενώ έλλειψε η σταδιακή 
μεγέθυνση των μικρότερων Τραπεζών.

Η αντίθετη περίπτωση, δηλαδή ο περιορισμός του μεγέθους των μεγάλων ελληνικών 
Τραπεζών δεν θα ήταν μάλλον μια επιθυμητή εξέλιξη, ιδιαίτερα καθώς το μέγεθος τους 
δεν μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα ενώ οι απαιτούμενες 
προσαρμογές για τα τραπεζικά ιδρύματα, εν’ όψει των επιτελούμενων αλλαγών στην 
Κοινότητα και διεθνών, θα προχωρούσαν ευκολότερα.

1. Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να κάνουμε μία πρώτη διάκριση των Εμπορικών 
Τραπεζών ανάλογα με το μέγεθος τους, σε μεγάλες και σε μικρές Τράπεζες.

❖ Θεωρείται σαφές, ότι οι μεγάλες Τράπεζες μπορούν να ανταγωνισθούν τις 
μικρότερες σε θέματα μεγέθους, παροχής χρηματοδοτικών προϊόντων και 
εξυπηρέτησης του κοινού, μέσω εκτεταμένων δικτύων καταστημάτων.

❖ Οι μικρού μεγέθους Τράπεζεςαηό την άλλη πλευρά, δεν εξειδικεύθηκαν σε κάποια 
συγκεκριμένη χρηματοδοτική δραστηριότητα. Και όπως είναι ευνόητο, οι 
φορολογικές επιβαρύνσεις και άλλοι περιορισμοί επιδρούν δυσμενέστερα σε 
αυτές και τη μελλοντική τους πορεία. Άλλωστε, οι περισσότερες Τ ράπεζες με τις 
οποίες το Δημόσιο επιτελούσε τις συναλλαγές του και τις οποίες ευνοούσε στην 
απόκτηση πελατείας, ήταν Τράπεζες κρατικές, μεγάλου μεγέθους.

Κεφάλαιο Ιο: «Βασικές Εξελίξεις στη Δομή, στη Λειτουργία
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2. Μια δεύτερη ομαδοποίηση των Τραπεζών είναι αυτή ανάμεσα στις κρατικές και στις 
ιδιωτικές, όπου διαπιστώνεται, όπως είναι επόμενο, η ευνοϊκή μεταχείριση των 
πρώτων από το κράτος.

❖ Οι κρατικές Τράπεζες γίνονται φορείς άσκησης της κρατικής, τόσο της 
οικονομικής όσο και της κοινωνικής πολιτικής, αναλαμβάνουν συναλλαγές του 
δημοσίου, τις χρηματοδοτήσεις των αναπτυξιακών νόμων, προσελκύουν τους 
ιδιώτες που συνεργάζονται με το δημόσιο, αλλά και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα. 
Οι ιδιώτες λοιπόν παρέμεναν σε αυτές τις Τράπεζες, παρά τα γραφειοκρατικά 
εμπόδια και τις καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται, λόγω των 
επιπρόσθετων παροχών και διευκολύνσεων που εξαιτίας του δημόσιου χαρακτήρα 
τους αυτές οι Τράπεζες μπορούν να παρέχουν.

Ευνόητα, τα κρατικά ιδρύματα αποκτούσαν ένα μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς, αν 
και ο πελάτης δίνει έμφαση σταδιακά στην καλύτερη εξυπηρέτηση και στην 
ποιότητα των συναλλαγών, και κατά συνέπεια, αυξάνεται η προτίμησή του για τα 
μικρότερα ιδιωτικά και ευέλικτα στις σύγχρονες ανάγκες του, ιδρύματα.

Παρόλα αυτά, είναι αναγκαία η διάκριση ανάμεσα στο μέγεθος και στην 
αποδοτικότητα των ιδρυμάτων καθώς τα μεγάλα και κρατικά ιδρύματα κάτω από 
το βάρος και της κρατικής πίεσης, ζημιώνονταν από την αναγκαστική 
δανειοδότηση επιχειρήσεων με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, ενώ οι κατά 
καιρούς ρυθμίσεις χρεών των τελευταίων δεν ήταν οι συμφερότερες για την 
Τράπεζα. Με άλλα λόγια, στο θέμα αυτό εφαρμοζόταν μία δυσμενής κρατική 
πολιτική για τις κρατικές Τράπεζες.

Επιπλέον, τα κρατικά ιδρύματα, έχοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο, έχουν τη 
δυνατότητα να διεκπεραιώσουν δραστηριότητες όπως μισθοδοσίες και πληρωμές 
τελών, οι οποίες συνεπάγονται υψηλό κόστος εργασιών. Αλλά, η αποδοτικότητά 
τους επηρεάζεται και από την προς τα κάτω ακαμψία των επιτοκίων καταθέσεων σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν αποκλείουν τις μικρού μεγέθους καταθέσεις σε 
όλη την έκταση της χώρας, οι οποίες συνεπάγονται με τη σειρά τους, υψηλό 
κόστος τήρησης αυτών των μικρών λογαριασμών.

Αντίθετα, ορισμένες μικρές τραπεζικές μονάδες αλλά και ξένες Τράπεζες 
αποκλείουν από το πελατολόγιό τους, τους μικρούς καταθέτες και οφειλέτες λόγω 
του μη επικερδούς χαρακτήρα των συναλλαγών (π.χ. Citibank, η οποία αλλάζοντας 
την τραπεζική της στρατηγική επιλέγει να διατηρήσει μόνο τους πελάτες που 
αντιπροσωπεύουν μεγάλους λογαριασμούς γι' αυτήν, ονομάζοντας μάλιστα αυτή 
την πολιτική «νέα τραπεζική σχέση»). Αν και υπάρχουν οι εναλλακτικές επιλογές 
όπως οι συναλλαγές αυτές να διοχετευθούν και σε άλλα ιδρύματα, όπως το 
Ταμιευτήριο, οι μεγάλες Τράπεζες αλλά και η κρατική πολιτική ίσως επιθυμούν τη 
διατήρηση της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά σε βάρος της αποδοτικότητάς 
τους.

ΚεφάΑαιο Ιο: «Βασικές Εξελίξεις στη Δομή, στη Λειτουργία
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3. Τέλος, υπάρχει η διάκριση, με κριτήριο την προέλευση, ανάμεσα σε ελληνικές και 
ξένες Τράπεζες.

❖ Οι ξένες Τράπεζες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα (όπως υπηρεσίες, 
εξειδικευμένα στελέχη, υψηλού επιπέδου τεχνικές δυνατότητες, κ.λπ.) και ως 
αποτέλεσμα παρέχουν απδοτικές τραπεζικές εργασίες (βλέπε Γ'αννίτση - 1982).

Πιο συγκεκριμένα:

• ί Επιλέγουν τους πελάτες τους, αποκλείοντας τη μικρομεσαία πελατεία και τις μη 

επικερδείς τραεπεζικές δραστηριότητες,

·: Χρηματοδοτούν οικονομικά υγιείς μονάδες, σε αντίθεση με τις αναγκαστικές 

χρηματοδοτήσεις του δημοσίου τομέα που προαναφέραμε,

< Επικεντρώνονται σε ορισμένα τμήματα της αγοράς όπως είναι η χρηματοδότηση 

επιλεγμένων δραστηριοτήτων, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου ιδιωτών και σε 

διάφορς διαμεσολαβητικές εργασίες,

< Προωθούν την υψηλής ποιότητας συνεργασία που στηρίζεται στην άμεση 

προσωπική σχέση,

‘ί Παρέχουν μειωμένο χρόνο συναλλαγών που στηρίζεται στην έλλειψη 

γραφειοκρατικών εμποδίων και στον αυτοματισμό,

■: Διαθέτουν ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό,

■: Εισάγουν νέα χρηματοδοτικά προϊόντα, με βάση την ισχύουσα ελληνική 

νομοθεσία,

■-Ί· Διαθέτουν εξειδίκευση έναντι των ελληνικών Τραπεζών σε ορισμένα είδη 

χρηματοδότησης.

Η έμφασή τους, σε αντίθεση με τις ελληνικές Τράπεζες, δεν βρίσκεται στο μέγιστο 
δυνατό μέγεθος αγοράς, αλλά στην εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής πελατείας, η 
οποία θα τους διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή αποδοτικότητα.

Επιπλέον, για τις ξένες Τράπεζες, ισχύσαν για μεγάλα διαστήματα, ρυθμίσεις όπως η 
απαλλαγή τους από υποχρεωτικές τοποθετήσεις και άλλες επιβαρύνσεις, οι οποίες 
επέδρασαν ευνοϊκά στην ευελιξία και στην αποδοτικότητά τους και δημιουργούσαν 
άνισες συνθήκες ανταγωνισμού προς τις ελληνικές Τράπεζες (Γαννίτσης -1982).

Γι’ αυτό άλλωστε, η εμπειρία έχει δείξει ότι οι μεγάλες διεθνείς Τράπεζες είχαν τα πλέον 
κερδοφόρα σε όλο τον κόσμο καταστήματάτους στην Ελλάδα (ΤΟ ΒΗΜΑ, 31/03/1991).

Κεφάλαιο Ιο: «Βαοικές Εξελίξεις στη Δομή, στη Λειτουργία
και στο θεσμικό Πλαίσιο του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος»

Σελ. 9



Έτσι, οι ανταγωνιστικές συνθήκες μεταξύ των ελληνικών εμπορικών Τραπεζών, 
διαμορφώθηκαν εκτός των βασικών τραπεζικών μεταβλητών, καθώς αυτές οι 
μεταβλητές καθορίζονταν εξωγενώς. Ο ανταγωνισμός για την εξασφάλιση 
μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς επιδιώθηκε μέσω της επέκτασης των 
υποκασταστημάτων και των προνομιακών σχέσεων στην ανάληψη συναλλαγών για τις 
μεγάλες κρατικές Τράπεζες, για διάφορους λόγους.

Οι ιδιωτικές Τράπεζες καθώς και οι ξένες αντίστοιχα, έδιναν έμφαση στην 
αποδοτικότητα των υπηρεσιών τους, σε συνάρτηση με το συγκεκριμένο μερίδιο της 
αογράς το οποίο επιδίωκαν. Τα λιγότερο γραφειοκρατικά εμπόδια αλλά και η βελτίωση 
στις παρεχόμενες υπηρεσίες που παρατηρούνται στη τελευταία ομάδα Τραπεζών τη 
βοηθούσαν να αποκτά ένα αξιόλογο τμήμα της αγοράς. Η ανεπάρκεια του ανοίγματος 
και του εκσυγχρονισμού του τραπεζικού συστήματος δεν προώθησε επαρκώς την 
ανάπτυξη του τραπεζικού ανταγωνισμού.

Όλα αυτά, αναμφίβολα θα βοηθούσαν και τις υπόλοιπες Τράπεζες δημιουργώντας 
ευοίωνες προοπτικές για το μέλλον, πέρα από τις μεγάλες κρατικές Τράπεζες, αφού 
έτσι θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη των εργασιών τους τόσο μέσω της επέκτασης των 
δικτύων τους όσο και μέσω της απελευθέρωσης της αγοράς και της παροχής νέων 
τραπεζικών προϊόντων.

Κεφάλαιο Ιο: «Βασικές Εξελίξεις στη Δομή, στη Λειτουργία
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑφΙΑ

I. Παναγιώτης Αλεξάκης, Τάσος Γιαννίτσης, Σταύρος Θωμαδάκης, Μανώλης Ξανθάκης, 
Νινέττα Χατζηγιάννη, «Απελευθέρωση Αγορών και Μετασχηματισμοί στο Ελληνικό 
Τραπεζικό Σύστημα», Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε., Εκδόσεις 
Παπαζήση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

01 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΆΡΑΤΣΑ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1. ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 01 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η υποβολή των θεμάτων και των προτάσεων της Έκθεσης Καρατζά προς τον τότε 
Υπουργό Εθνικής Οικονομίας (Κων. Σημίτης), πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουάριου 
του 1987. Από τη μέχρι τώρα ανάλυση έγινε σαφές ότι σκοπός της Έκθεσης ήταν η 
αντιμετώπιση των κυριότερων μειονεκτημάτων που παρουσίαζε το πιστωτικό σύστημα 
της χώρας, όπως λειτουργούσε έως εκείνη την στιγμή, και συγκεκριμένα:

1. Την ανελασπκότητα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής (προερχόμενη από τον 
χαμηλό βαθμό ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς και τον διοικητικό καθορισμό των 
επιτοκίων).

2. Την περιορισμένη ευελιξία του Τραπεζικού Συστήματος (που προέρχεται από τη 
διοικητική παρέμβαση για τον καθορισμό σημαντικών μεταβλητών του).

3. Τις πιστωτικές διαρροές και

4. Τη μη ορθολογική κατανομή των πόρων (ο διοικητικός καθορισμός των επιτοκίων 
καταργεί το ρυθμιστικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίζει το επιτόκιο στην 
οικονομία).

Η υποβολή, από την Επιτροπή για την Αναμόρφωση και τον Εκσυγχρονισμό του 
Τραπεζικού Συστήματος, των προτάσεών της προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 
αποτελεί την αφετηρία σημαντικών εξελίξεων. Από τις προτάσεις της Επιτροπής 
Καρατζά που αναφέρθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο τρεις είναι αυτές στις οποίες 
θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και ειδικότερα:

1. Στη διαμόρφωση των επιτοκίων σύμφωνα με τις ανάγκες της οικονομίας.

2. Στην ανάπτυξη του μεγέθους των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

3. Στην άσκηση της κατάλληλης δημοσιονομικής και γενικότερα οικονομικής πολιτικής.
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Όπως επισημαίνεται από την Επιτροπή υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις κάτω από 
τις οποίες θα υλοποιηθούν με επιτυχία τα μέτρα που θα οδηγήσουν στον εκσυγχρονισμό 
του Τραπεζικού Συστήματος. Αξίζει να τονισθεί ιδιαίτερα η πραγματοποίηση του 
εσωτερικού εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μηχανισμού των Τραπεζών. Πρέπει 
επίσης να σημειωθεί, ότι ο ρόλος του Ανθρώπινου Παράγοντα στις προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση αλλαγής, αλλά και στην όλη προσπάθεια εκσυγχρονισμού του 
Τραπεζικού Συστήματος, θα είναι καθοριστικός.

Η κλιμάκωση των μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος προτάθηκε να 
ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις σε κάθε μία από τις οποίες συντελέστηκαν 
συγκεκριμένα, προκαθορισμένα βήματα. Έτσι, η διαδικασία μετασχηματισμού του 
συστήματος έγινε σταδιακά και παράλληλα με την σταθεροποίηση της οικονομίας σε 
χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού, μείωση του ελλείμματος του δημόσιου τομέα, καθώς 
και του ελλείμματος του ισοζυγίου πληρωμών.

Με την υιοθέτηση και τη σταδιακή εφαρμογή των προτάσεων, συντελέστηκε ριζικός 
εκσυγχρονισμός όχι μόνο του Τραπεζικού Συστήματος αλλά και της Οικονομίας μας 
γενικότερα. Οι Τράπεζες απαλλαγμένες από τις υπάρχουσες διοικητικές ρυθμίσεις των 
επιτοκίων και των διαθεσίμων τους και από τους λεπτομερειακούς πιστωτικούς κανόνες 
και ελέγχους, που ευνόητα μειώνουν την αποδοτικότητα και το βαθμό της 
λειτουργικότητάς τους και εμποδίζουν τη δημιουργία συνθηκών ελεύθερου 
ανταγωνισμού, γίνονται ευέλικτες και ανταποκρίνονται περισσότερο αποτελεσματικά 
στις ανάγκες της οικονομίας.

2. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η απλούστευση και επιτάχυνση των συναλλαγών, καθώς και η παροχή νέων μορφών 
υπηρεσιών από το Τραπεζικό Σύστημα, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του και προωθούνται μόνο στο βαθμό που υπάρχει το 
κίνητρο του ανταγωνισμού μεταξύ των οργανισμών που συμμετέχουν στο σύστημα. 
Αντίθετα η ύπαρξη διοικητικών κανόνων, ρυθμίσεων και θεσμών, που περιορίζουν τη 
δημιουργία ανταγωνιστικών συνθηκών, οδηγεί σε ανελαστική άσκηση διοίκησης των 
Τραπεζών, σε αδυναμία λήψης αποφάσεων εκσυγχρονισμού κι επομένως σε παγίδευση 
του Τραπεζικού Τομέα σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με αναπόφευκτες συνέπειες 
στο οικονομικό σύστημα γενικότερα.

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω κρίνει ότι η ανάπτυξη υγιούς 
ανταγωνισμού μεταξύ των Τραπεζικών Ιδρυμάτων που λειτουργούν στην χώρα μας, θα 
συμβάλει στον εκσυγχρονισμό του Τραπεζικού Συστήματος.
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Στο Ελληνικό Πιστωτικό Σύστημα δύο Εμπορικές Τράπεζες, η Εθνική και η Εμπορική 
συγκεντρώνουν το 55,1% του συνόλου των ιδιωτικών καταθέσεων (Παράρτημα: 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1), και πραγματοποιούν το 49,2% του συνόλου των χορηγήσεων στον ιδιωτικό 
τομέα της Οικονομίας (Παράρτημα: ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

Δεν είναι εύκολο να εκτιμήσει κανείς σε ποιο βαθμό η ολιγοπωλιακή συγκρότηση του 
ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος εμποδίζει την ανάπτυξη ανταγωνισμού. Η ύπαρξη 
μεγάλων Τραπεζών δεν αποτελεί κατά την κρίση της Επιτροπής, ανασταλτικό 
παράγοντα για τον ανταγωνισμό, εφόσον δεν εμποδίζεται η είσοδος νέων Τραπεζών 
στον τραπεζικό χώρο.

Σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. (Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία) μικρός αριθμός Τραπεζών 
ελέγχει σημαντικό τμήμα της τραπεζικής αγοράς. Η διαφορά, σε σύγκριση με τη χώρα 
μας είναι ότι στις χώρες αυτές τα ποσοστά συμμετοχής στην αγορά καθεμιάς από τις 
μεγάλες Τράπεζες βρίσκονται πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Η Επιτροπή πιστεύει, ότι 
ανάλογη ισομερής κατανομή της ελληνικής τραπεζικής αγοράς πρέπει να επιδιωχθεί με 
την σταδιακή μεγέθυνση των μικρότερων Τραπεζών, και όχι με τον περιορισμό 
του μεγέθους των μεγάλων Τραπεζών. Η άποψη αυτή στηρίζεται βασικά στην ανάγκη 
ύπαρξης μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων για την αντιμετώπιση του κοινοτικού και του 
διεθνούς ανταγωνισμού.

Είναι γεγονός, ότι σήμερα το μέγεθος των τριών πρώτων ελληνικών Τραπεζών, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί μεγάλο, με βάση τα διεθνή δεδομένα, αφού η μεγαλύτερη από 
αυτές τις Τράπεζες κατέχει την 139η θέση στον κατάλογο των 500 μεγαλύτερων 
Τραπεζών του κόσμου, με κριτήριο το ύψος του ενεργητικού τους (ΠεριοδικόBanker).

Επίσης, η ύπαρξη μεγάλων και ισχυρών ελληνικών Τραπεζών κρίνεται αναγκαία για την 
ευκολότερη αφομοίωση των νέων, προηγμένων τεχνολογιών που διεθνώς 
αναπτύσσονται στο τομέα της παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ανάπτυξη 
των προηγμένων τεχνολογιών θα ενθαρρύνει τις διαρθρωτικές μεταβολές στο 
τραπεζικό σύστημα, ενώ αποτελεί κίνητρο και για τις μικρότερες Τράπεζες να αυξήσουν 
την παραγωγικότητά τους και να προσφέρουν νέα προϊόντα στην αγορά.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις η Επιτροπή θεωρεί σκόπιμο, μέσα στα πλαίσια της 
σημερινής διάρθρωσης του Τραπεζικού Συστήματος να θεσπιστούν μέτρα που να 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των μικρότερων Τραπεζών και να διευρύνουν τις 
εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης επιχειρήσεων και Τραπεζών με την άρση 
εμποδίων και με την εισαγωγή νέων θεσμών και μεθόδων.
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3. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα που έχουν επέλθει εξ αιτίας της 
αποκανονικοποίησης (deregulation) και απελευθέρωσης (leberalisation) του 
ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι ο ανταγωνισμός που έχει αρχίσει να 
αναπτύσσεται μεταξύ Τραπεζών και μη τραπεζικών επιχειρήσεων για την παροχή τόσο 
καινοτομικών όσο και παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών και υπηρεσιών.

3.1 Διαοθοωτικέα υεταβολές στο Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Συστηυα

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 7 ετών πραγματοποιήθηκαν στην χώρα μας, μια σειρά 
από ενέργειες οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια εκείνου που έχει καθιερωθεί να καλείται 
«αποκανονικοποίηση» του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αποκανονικοποίηση 
που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα αφορά τα ακόλουθα:

0 κατάργηση των διοικητικών περιορισμών κατά την τιμολόγηση των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (απελευθέρωση επιτοκίων),

0 κατάργηση των επιλεκτικών πιστωτικών ελέγχων,

0 διεύρυνση των περιθωρίων ελεύθερης διαχείρισης του τραπεζικού χαρτοφυλακίου,

0 αποεξειδίκευση του χαρακτήρα των πιστωτικών ιδρυμάτων,

0 δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των αγορών χρήματος 
και κεφαλαίου,

0 κατάργηση των περιορισμών στη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων.

Κάτω από την επίδραση αυτών των εξελίξεων διευρύνθηκε αισθητά το φάσμα των 
υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι Τράπεζες. Ταυτόχρονα, όμως, και 
δεδομένης της διεθνοποίησης του ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος με την ένταξή του 
από το 1993 στους μηχανισμούς λειτουργίας της Ενιαίας Κοινοτικής Τραπεζικής 
Αγοράς, δημιουργήθηκαν και οι συνθήκες για την ανάπτυξη έντονου ανταγωνισμού 
μεταξύ των Τραπεζών τόσο σε θέματα παροχής υπηρεσιών όσο και τιμολόγησής τους.
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Ο ανταγωνισμός αυτός εκδηλώνεται σε τρία επίπεδα:

α. Διατραπεζικός ανταγωνισμός: ο ανταγωνισμός αυτός αφορά τη διεύρυνση του 

αριθμού των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην αγορά.

β. Ανταγωνισμός μεταξύ κατηγοριών πιστωτικών ιδουυάτων: χαρακτηριστικό

παράδειγμα του ανταγωνισμού σε αυτό το επίπεδο αποτελεί η εμφάνιση των 

πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή πιστωτικού συνεταιρισμού.

γ. Ανταγωνισμός Τραπεζών - υη τραπεζικών επιγειριίσεων: πρόκειται για τον 

ανταγωνισμό που αναπτύσσεται μεταξύ των πιστωτικών ιδρυμάτων, και άλλων 

επιχειρήσεων, εντός ή εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα. Στο σημείο αυτό θα 

μπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά τα εξής:

Χορηγήσεις, είναι χαρακτηριστική πλέον η δυνατότητα χορήγησης πιστώσεων σε 

μορφή χρηματοδότησης μέσω δόσεων με προκαθορισμένο επιτόκιο, από 

εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις χρηματοδότησης αγοράς 

αυτοκινήτων κ.λπ.

^ Αγοροπωλησίασυναλλάγματος: ίδρυση ΑνταλλακτηρίωνΣυναλλάγματος,

'b Διαχείριση καρτοφυλακίων τίτλων σε ατομική βάση: ίδρυση γραφείων συμβούλων 

επενδύσεων,

^ Διαχείριση χαρτοφμλακίων τίτλων σε συλλογική βάση: είσοδος των ασφαλιστικών 

εταιριών στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων.
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3.2 Προοπτικές via το άυεσο υέλλον

Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται στο Τραπεζικό Σύστημα σε κάθε ένα από τα επίπεδα
που μόλις αναφέρθηκαν, αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια
των επόμενων ετών εξαιτίας διαφόρων παραγόντων όπως:

* Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου καταθέτη - επενδυτή που οδηγεί τις 
Τράπεζες στην ανάγκη για συνεχή δημιουργία νέων, ευέλικτων προϊόντων και 
υπηρεσιών, εύκολα προσαρμοζόμενα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του δυναμικού 
περιβάλλοντος,

* Η περαιτέρω εμβάθυνση και εμπλουτισμός των αγορών χρήματος και κεφαλαίων που 
προσφέρουν στους αποταμιευτές σύνθετα αποταμιευτικά προϊόντα με ελκυστικές 
αποδόσεις,

* Η χρήση αναπτυγμένης τεχνολογίας και η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 
εξυπηρέτησης του πελάτη με βάση τις τεχνολογικές διευκολύνσεις (ATM, phone 
banking, τραπεζικές συναλλαγές μέσω του Internet κ.α.),

* Η ανάπτυξη της αγοράς των παραγώγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων (options, 
swaps κ.λπ.), που θα μπορούσε να απορροφήσει τμήμα της ρευστότητας του 
αποταμιευτικού κοινού,

* Η αναβάθμιση της αξίας του Χρηματιστηρίου Αξιών και του ρόλου του για τον 
σύγχρονο και ενημερωμένο επενδυτή - καταθέτη,

* Η διεύρυνση του ρόλου των ασφαλιστικών εταιριών οι οποίες μέσω των συνεργασιών 
τους με τις Τράπεζες, αναπτύσσουν για λογαριασμό των τελευταίων, ανταγωνιστικές 
στρατηγικές προσέλκυσης κεφαλαίων, με τη δημιουργία νέων τραπεζοασφαλιστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών - bancassurance, όπως τα γνωστά σε όλους 
συνταξιοδοτικά προγράμματα, τα παιδικά αποταμιευτικά προγράμματα κ.λπ.

* Η ανάπτυξη του θεσμού της ιδιωτικής ασφάλισης ζωής την οποία οι αποταμιευτές 
ανακαλύπτουν ως άμεσο υποκατάστατο της παραδοσιακής μακροχρόνιας 
τραπεζικής αποταμίευσης,

* Η κατάργηση των συνόρων και η Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά αυξάνουν αναμφίβολα τον 
ανταγωνισμό στον κλάδο των Τραπεζών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
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3.3 Εναλλακτικέο Στοατηνικέα Τραπεζών

Οι αμυντικές και επιθετικές δυνατότητες των Τραπεζών απέναντι στις νέες συνθήκες
ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στο τραπεζικό τοπίο είναι οι ακόλουθες:

ο. Αριστοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και του φάσματος των 
υπηρεσιών που μία Τράπεζα μπορεί να προσφέρει in - house, περιλαμβανομένων 
και των χρηματιστηριακών.

β. Δημιουργία θυγατρικών εταιριών για την προσφορά υπηρεσιών που θα 
μπορούσαν να παρασχεθούν in - house, αλλά το λειτουργικό κόστος παροχής τους 
κρίνεται περιοριστικά υψηλό (π.χ. Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, υπηρεσίες 
leasing κ.λπ.), είτε εκτιμάται ότι η ύπαρξη ιδιαίτερης επιχείρησης είναι προτιμότερη 
(π.χ. χρηματιστηριακή εταιρία, με παράλληλη παροχή χρηματιστηριακών 
συμβουλών).

γ. Δημιουργία ή επέκταση μίας δομής χρηματοπιστωτικού ομίλου (financial 
conglomerate) για ενεργοποίηση σε χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες που 
επιτρέπεται να παρασχεθούν μέσω θυγατρικών εταιριών. Επιχειρήσεις που θα 
μπορούσαν να υπάγονται στον όμιλο είναι:

·:♦ εταιρίες factoring,

❖ εταιρίες leasing,

εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

δ. Δημιουργία Joint Ventures με μη - τραπεζικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και 
συμφωνίες συνεργασίας μαζί τους (π.χ. συνεργασία με εταιρίες εμπορίας 
αυτοκινήτων για τη χρηματοδότηση του πελάτη μέσω της συνεργαζόμενης 
Τράπεζας).

£. Αξιοποίηση των μηχανισμών μέσω των οποίων προωθείται η φήμη του τραπεζικού 
συστήματος (χορηγίες, διοργάνωση εκδηλώσεων και γενικότερα καλή λειτουργία 
των Δημοσίων Σχέσεων).

έτ. Ασκηση πίεσης προς την Πολιτεία για τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου με βάση το οποίο όλες οι επιχειρήσεις που παρέχουν χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες θα υπάγονται σε ανάλογο καθεστώς εποπτείας με εκείνο των πιστωτικών 
ιδρυμάτων.

Εκσυγχρονισμός και υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και εξυπηρέτησης 
πελατείας.
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η. Έμφαση στο προσωπικό και στην ποιοτική του αναβάθμιση καθώς ο ανθρώπινος 
παράγοντας κάθε επιχείρησης αποτελεί τον κυρίαρχο μοχλό ανάπτυξής της. Ο κάθε 
εργαζόμενος, είναι ο μοναδικός φορέας κάθε αλλαγής, μετασχηματισμού, 
βελτίωσης, ο παράγοντας - κλειδί για οποιαδήποτε επιτυχημένη αλλαγή.

Κάθε επιχειρηματική προσπάθεια που υπαγορεύεται από τον σκληρό ανταγωνισμό 
που κυριαρχεί, προϋποθέτει την ανάλογη διαχείριση του Ανθρώπινου Παράγοντα και 
την ανάγκη για διατήρηση του θετικού και δημιουργικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ακολουθώντας τον παραπάνω κανόνα, η εκπαιδευτική πολιτική που πρέπει να 
υιοθετείται από κάθε Τράπεζα, είναι απαραίτητο να διέπεται από τις εξής βασικές 
αρχές:

ν Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί βασικό παράγοντα ανάπτυξης της 

Τ ράπεζας.

ν Ανάγκη για διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση, 

ν Αντιμετώπιση των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών, 

ν Διεύρυνση της επαγγελματικής κατάρτισης των Στελεχών για 

αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

ν Δυνατότητα ίσων ευκαιριών συμμετοχής του Προσωπικού στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα.

ν Διαχωρισμός προγραμμάτων υποχρεωτικής ή προαιρετικής συμμετοχής.

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη η ανάπτυξη μηχανισμού κινήτρων για την υποκίνηση των 
τραπεζοϋπαλλήλων.

&. Τέλος, θεωρείται αναγκαία η έμφαση στη λειτουργία του Marketing και την 
δημιουργία νέων ευέλικτων προϊόντων καθώς και η αντίστοιχη έμφαση στη 
πελατοκεντρική αντίληψη που πρέπει να αποκτήσουν όλα οι τραπεζικοί οργανισμοί.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ 
ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στο σημείο αυτό, ας αναλύσουμε τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις νέες 
συνθήκες λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος:

1. ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα στην 
παρούσα δεκαετία, προέρχεται από την εξέλιξη των απαιτήσεων του κοινού. Με 
μειωμένο το εισόδημά του από τη μακροχρόνια ύφεση των δυτικών οικονομιών, ο μέσος 
πελάτης επιλέγει με πολύ μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι στο παρελθόν την Τράπεζα με 
την οποία συνεργάζεται. Είναι απαιτητικός στις προδιαγραφές των προϊόντων που του 
προτείνονται, επιθυμεί εξατομικευμένη εξυπηρέτηση, αναζητά επενδυτικές συμβουλές, 
λαμβάνει υπόψη του το κόστος των τραπεζικών συναλλαγών και επιζητεί την ασφάλεια 
των χρημάτων του.

2. ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ TOY PRIVATE BANKING.

Από την άλλη πλευρά, οι πελάτες υψηλού εισοδήματος εμφανίζουν τάση 
απομάκρυνσης από παραδοσιακές αξίες, όπως η εχεμύθεια και οι διαπροσωπικές 
σχέσεις, που αποτελούσαν μέχρι σήμερα τα βασικά πλεονεκτήματα των μικρών 
ιδιωτικών Τραπεζών. Αναζητούν πλέον καλύτερες αποδόσεις, χαμηλότερο κόστος για 
την εκτέλεση των χρηματιστηριακών πράξεων, περισσότερο επαγγελματικές 
συμβουλές και, φυσικά, υψηλότερη ασφάλεια για τις επενδύσεις τους. Για τους 
παραπάνω λόγους προτιμούν τις μεγάλες Τράπεζες που διαθέτουν ισχυρά dealing 
rooms και θυγατρικές εταιρίες διαμεσολάβησης με έδρες στα διεθνή χρηματιστήρια 
αξιών και δυνατότητα παραγωγής σύγχρονων κι ευέλικτων προϊόντων.

3. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

Άμεση συνέπεια της αύξησης των απαιτήσεων της τραπεζικής πελατείας, καθώς και της 
συνεχώς διευρυνόμενης προσφοράς νέων προϊόντων, είναι η απομάκρυνση του κοινού 
από τις παραδοσιακές μορφές τραπεζικών εργασιών. Έτσι, ο σύγχρονος τραπεζικός 
πελάτης προτιμά τις τοποθετήσεις σε Αμοιβαία Κεφάλαια ή τις εκδόσεις τίτλων, σε 
βάρος των κλασικών τραπεζικών λογαριασμών.
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4. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, πολλές βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις 
αναπτύσσουν δραστηριότητα ανταγωνιστική των Τραπεζών. Πολυκαταστήματα, 
αλυσίδες super markets, διανομείς προϊόντων και υπηρεσιών, αντιπροσωπείες 
αυτοκινήτων, εισέρχονται προοδευτικά στις χρηματοδοτικές εργασίες, προσφέροντας 
απευθείας ή μέσω εξειδικευμένων θυγατρικών εταιριών, δανειακά προϊόντα στους 
πελάτες τους. Ανάλογη δραστηριότητα αναπτύσσουν και οι οργανισμοί πιστωτικών 
καρτών καθώς επίσης και οι εταιρίες leasing και factoring οι οποίες με τον τρόπο αυτό 
επιδιώκουν να οικειοποιηθούν ένα τμήμα της πελατείας των Τραπεζών.

Επιπλέον, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες οι οποίες αποτελούν συνήθως όμιλο 
επιχειρήσεων, συστήνουν εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές εταιρίες (π.χ. Renault 
Finance), οι οποίες διαχειρίζονται τα διαθέσιμα του ομίλου, συνάπτουν δάνεια, εκδίδουν 
τίτλους και επιχειρούν απευθείας συμμετοχή στις διεθνείς αγορές χρήματος και 
κεφαλαίου για λογαριασμό του ομίλου, υποκαθιστώντας με άλλα λόγια τον ρόλο της 
Τράπεζας αφού συμπεριφέρονται σαν να ήταν οι ίδιες Τράπεζες.

Τέλος, στον τομέα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου, ασφαλιστικοί οργανισμοί, εταιρίες 
διαχείρισης τίτλων και άλλοι θεσμικοί επενδυτές παρέχουν τις υπηρεσίες τους 
ανταγωνιζόμενοι ευθέως τα τραπεζικά ιδρύματα.

5. MARKETING ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.

Σοβαρές έρευνες της τραπεζικής αγοράς αποκαλύπτουν την ανάγκη βελτίωσης κι 
εκσυγχρονισμού των συστημάτων πωλήσεων των χρηματοοικονομικών τραπεζικών 
προϊόντων. Ανάλογες έρευνες απέδειξαν ότι η πελατειακή βάση παραμένει, σε μεγάλο 
βαθμό, ανεκμετάλλευτη. Τα πιστωτικά ιδρύματα αρκούνται, συνήθως, στην παροχή 
ενός ή δύο προϊόντων ανά πελάτη, ενώ στην πραγματικότητα, υπάρχουν δυνατότητες 
διάθεσης ενός ευρύτατου φάσματος υπηρεσιών που αντιστοιχούν στις ολοένα 
αυξανόμενες απαιτήσεις του κοινού.

Η αποτελεσματική λειτουργία των τμημάτων Marketing και ανάπτυξης νέων προϊόντων 
κάθε Τράπεζας κρίνεται πλέον σημαντική. Ύστερα από μελέτη της αγοράς θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η προσφορά των προϊόντων παραμένει διάσπαρτη και 
συγκεχυμένη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, τα δίκτυα διανομής δεν είναι σε θέση να 
προωθήσουν αποτελεσματικά τα προϊόντα με επιτυχία. Κρίνεται με άλλα λόγια 
αναγκαία, η οργάνωση των δικτύων διανομής και προώθησης των τραπεζικών 
προϊόντων τα οποία θα έχουν τα κατάλληλα χαρακτηριστικά που θα ικανοποιούν τις 
ανάγκες του σύγχρονου πελάτη.
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Καθοριστική είναι και η χρήση της τεχνολογίας, αφού προσδιορίζει αφενός τη 
διαμόρφωση του κόστους παραγωγής και, αφετέρου, την αποτελεσματικότητα της 
προώθησης των τραπεζικών προϊόντων. Τα τελευταία χρόνια οι επενδύσεις των 
Τραπεζών σε τεχνολογία είναι εντυπωσιακές. Ενδεικτικά σημειώνουμε, ότι στις Η.Π.Α. ο 
αριθμός των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) από 19.000 το 1980 έφτασε 
τις 100.000 περίπου σήμερα. Θεωρείται ευνόητο, ότι τεχνολογικές επενδύσεις και 
προσπάθειες αυτοματοποίησης των διαδικασιών έχουν γίνει σε όλες τις προηγμένες 
χώρες και περιλαμβάνουν τις περισσότερες τραπεζικές εργασίες.

Αξίζει άλλωστε στο σημείο αυτό να αναφέρουμε και την ποιοτική πιστοποίηση των 
διαδικασιών ορισμένων Τραπεζών μέσω του πιστοποιητικού ISO 9001. Γεγονός που 
οδηγεί αναμφίβολα, σε μεγαλύτερη καταξίωση και διάκριση των Τραπεζών αυτών. 
Παρόλα αυτά η χρήση της τεχνολογίας παραμένει αποσπασματική. Υπερσύγχρονες 
εφαρμογές συνυπάρχουν με ξεπερασμένα λειτουργικά συστήματα. Οι τεχνολογικές 
δεσμεύσεις συχνά και αναπόφευκτα προσδιορίζουν τις προδιαγραφές των προϊόντων 
ενώ, φυσιολογικά θα έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο.

Αν και είναι κατανοητή από όλους η ανάγκη πελατοκεντρικής κατεύθυνσης των 
Τραπεζών όπου ο πελάτης και η ικανοποίηση των αναγκών του, αποτελούν πρωταρχικό 
στόχο για την Τράπεζα, παρόλα αυτά, ολοκληρωμένα πελατοκεντρικά συστήματα δεν 
έχουν ακόμη εγκατασταθεί. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων των Τραπεζών, το κόστος 
εναρμόνισης της πληροφορικής των δύο ιδρυμάτων είναι συνήθως δυσβάσταχτο, ενώ 
παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών.
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ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΑ ΓΟ ΜΕΛΛΟΝ

Αντιμέτωπες με τη νέα πραγματικότητα, οι Τράπεζες αντέδρασαν σε πρώτη φάση 
συρρικνώνοντας τις δραστηριότητές τους. Περιόρισαν την παρουσία τους σε 
εξειδικευμένα κομμάτια των χρηματαγορών, εγκατέλειψαν τα σχέδιά τους για διεθνή 
επέκταση, συμπίεσαν με κάθε τρόπο το λειτουργικό τους κόστος και γενικά επανήλθαν 
σε μια συντηρητικότερη προσέγγιση της τραπεζικής διαχείρισης.

Στην συνέχεια, η ανάλυση των παραγόντων που διαμορφώνουν το κόστος και την 
αποδοτικότητα των εργασιών, οδήγησε στο κύμα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών 
που γνωρίζουμε σήμερα. Με την απορρόφηση και συνένωση πιστωτικών ιδρυμάτων 
επιχειρείται αφενός η συγκράτηση του κόστους λειτουργίας με τη μείωση 
καταστημάτων, προσωπικού και άλλων γενικών εξόδων, και αφετέρου, η εκλογίκευση 
των δικτύων διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών.

Αναμφίβολα μέσω των συγχωνεύσεων μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες 
κλίμακας, εφόσον οι εργασιακές σχέσεις της χώρας όπου συντελούνται το επιτρέπουν. 
Κατά γενικό κανόνα όμως, δεν επαρκεί η συγχώνευση για να λυθούν τα προβλήματα 
στρατηγικής τοποθέτησης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Θα μπορούσαμε με βάση τα παραπάνω να σκιαγραφήσουμε το τραπεζικό μοντέλο του 
μέλλοντος: ένα ίδρυμα μεγάλης εμβέλειας με ισχυρή κεφαλαιακή βάση εκτεταμένο 
δίκτυο, διαφοροποιημένη ανά τμήμα της αγοράς στρατηγική πωλήσεων, 
δραστηριοποιούμενο σε όλους τους κλάδους της τραπεζικής, το οποίο θα προσφέρει 
στους πελάτες του ολοκληρωμένες λύσεις και όχι μεμονωμένα προϊόντα.

Η μετάβαση από τα σημερινά δεδομένα σε αυτό το νέο μοντέλο, προϋποθέτει τεράστιες 
οργανωτικές αλλαγές, υψηλές επενδύσεις σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναμικό και, 
πάνω από όλα, υπέρβαση των ψυχολογικών αναστολών που υπάρχουν στα τραπεζικά 
ιδρύματα απέναντι σε τόσο ευρείας έκτασης ανακατατάξεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ*

(Μάιος 1986)

ΧΩΡΙΣ ΑΤΈ ΣΥΝΟΛΟ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΟΝΙΚΗ
ΠΙΣΤΕΩΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ** 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΑΤΕ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ*** 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ**** 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 

& ΔΑΝΕΙΩΝ

42.99 37,39
12.09 10.51
6.03 5.25
5.34 4.65

6.8S 5.99

1.82 1.58
— 13.00
5.26 4.58
3.03 2.54

15.54 13.52

1.02 0.89

100 100

* συμπεριλαμβανομένων και ίων ομολόγων των επενδυτικών τραπεζών
"* περιλαμβάνεται π Γενική, π Επαγγελματικής Πΐστεως. Πειραιώς, Αττικής, Εργασίας.

Κρήτης. Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Ελλάδος
περιλαμβάνονται η ΕΤΒΑ, η ΕΤΕΒΑ και π Τράπεζα Επενδύσεων 
περιλαμβάνονται η Εθνική Κτηματική και η Εθνική Στέγασηκή
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
(Μάιος 1986)

ΧΩΡΙΣΑΤΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ 38,2 28,5
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 11.- 8,2
ΙΟΝΙΚΗ 5,1 3.8
ΠΙΣΤΕΩΣ 5,- 3,7
ΛΟΙΠΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ* 7,1 5,3

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 5,1 3.8
ΑΤΕ — 25,4
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ** 9,7 7.2
ΣΤΕΓΑΓΠΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ*** 14.3 10,7
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ

2,7 2,0

& ΔΑΝΕΙΩΝ 1.3 1.0
Τ.Ε 0,5 0.4

100- 100-

* περιλαμβάνεται η Γενική, η Επαγγελματικής Πίστεως. Πειραιώς. Απικής, Εργασίας, 
Κρήτης. Μακεδονίας ■ Θράκης και Κεντρικής Ελλάδος.

** περιλαμβάνονται η ΕΤΒΑ. η ΕΤΕΒΑ και η Τράπεζα Επενδύσεων 
περιλαμβάνεται π Εθνική Κτηματική και η Εθνική Στεγάσπκή.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΆΚΟ ΣΤΗΝ «ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΡΑΤΣΑ»

Σύμφωνα με τη σχετική αρθρογραφία, το τραπεζικό σύστημα της χώρας διανύει μία 
περίοδο έντονων διεργασιών, με απώτερο στόχο να θωρακιστεί εν’ όψει του 
εντεινόμενου διεθνούς ανταγωνισμού. Είναι προφανές ότι οι διεργασίες κινούνται προς 
την κατεύθυνση των συγχωνεύσεων, συνεργασιών και ιδιωτικοποιήσεων. Βέβαια, 
όλες αυτές οι κινήσεις θα έπρεπε να είχαν ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια, όταν ακόμη 
το τοπίο στον τραπεζικό τομέα μπορούσε να προβλεφθεί, όμως οι πολιτικές 
σκοπιμότητες και η ευθυνοφοβία έβαζαν φρένο.

Σήμερα, οι συνθήκες είναι ευοίωνες για ό,τι έχει σχέσεις με ιδιωτικοποιήσεις και 
συγχωνεύσεις. Το τραπεζικό σύστημα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με την πρόκληση 
της ενιαίας αγοράς. Θεωρείται ευνόητο ότι μέσα στα επόμενα χρόνια οι Τράπεζες θα 
κληθούν να απαντήσουν σε ένα μεγάλο δίλημμα: είτε θα προσαρμοσθούν στα δεδομένα 
της νέας αγοράς, είτε θα οδηγηθούν σταδιακά σε περιθωριοποίηση. Η πρόκληση αυτή 
έχει δύο όψεις. Η μία αφορά την ποιότητα της εξυπηρέτησης και η άλλη όψη αφορά την 
οργανωτική αναδιάρθρωση των ίδιων των Τραπεζών, με επενδύσεις ειδικότερα, στη 
μηχανογράφησή τους.

Από μελέτες έχει προκύψει ότι, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα στα επόμενα χρόνια θα 
γνωρίσει την ευρωπαϊκή τραπεζική εμπειρία, της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτό 
σημαίνει πέρα από όλα τα άλλα, και μείωση του κόστους εργασίας, που θεωρείται ως 
ένας από τους παράγοντες που θα καθορίσουν τις ανακατατάξεις.

Η τάση διεθνώς είναι να μειώνεται το προσωπικό, αλλά το προσωπικό που θα 
παραμείνει πρέπει να είναι το πιο ανταγωνιστικό. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι ελληνικές 
Τράπεζες θεωρούνται ότι είναι υψηλής έντασης εργασίας κι επομένως επιβαρύνονται με 
υψηλό λειτουργικό κόστος, πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει πίεση για μείωση του 
προσωπικού και ιδιαίτερα στις κρατικές Τράπεζες. Πάντως είναι σαφές ότι, η όποια 
μείωση του προσωπικού θα συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με την αύξηση των 
επενδύσεων σε τεχνολογία και ιδιαίτερα σε αυτοματισμούς στις συναλλαγές.

Οι Τράπεζες στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν νέες συνθήκες με κύριο χαρακπηριστικό τους 
την κινητικότητα και τη μεταβολή στο θεσμικό, το οικονομικό, το τεχνολογικό και το 
λειτουργικό επίπεδο. Το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι ελληνικές Τράπεζες 
μεταβάλλεται κάτω από την πίεση εθνικών, αλλά και διεθνών εξελίξεων. Η τελευταία 
συλλογική προσπάθεια για την εκτίμηση και τη διαμόρφωση του πλαισίου ανάπτυξης 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος έγινε στην περίοδο 1985 - 1987 με την Έκθεση 
Καρατζά. Σήμερα, η απελευθέρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος στην Ελλάδα 
έχει συντελεσθεί σε σημαντικό βαθμό. Παραμένουν βέβαια ακόμη ορισμένοι 
περιορισμοί, όπως στην αγορά καταθέσεων συναλλάγματος, που πρέπει να αρθούν.
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Υπάρχουν φυσικά και πολλές συνέπειες του παρελθόντος που βαρύνουν ακόμη και 
σήμερα τα χαρτοφυλάκια των μεγάλων Τραπεζών του δημόσιου τομέα και απαιτούν 
προσεκτικούς χειρισμούς. Ωστόσο, οι Τράπεζες απολαμβάνουν μια ελευθερία 
οικονομικής δράσης που δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν. Σε παλαιότερες εποχές, η 
επιχειρηματική δράση των Τραπεζών καθοριζόταν σε μεγάλο βαθμό από άλλους 
φορείς. Σήμερα οι ίδιες οι Τράπεζες έχουν την ευθύνη των ενεργειών και των επιλογών 
τους.

Τα μεγάλα ζητήματα που προβάλλονται σιην γνωστή πλέον στον τραπεζικό κόσμο 

Έκθεση Καρατζά, είναι:

α· Συλλογικές πρωτοβουλίες των Τραπεζών για τη βελτίωση της ποιότητας και 

ανταγωνιστικότητας του εθνικού συστήματος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

β· Μέτρα που απαιτούνται από την Πολιτεία και που αφορούν τις σχέσεις κράτους και 

Τραπεζών στους τομείς της φορολογίας, των αγορών τίτλων και της προσφοράς 

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς το κράτος.

Υ· Μέτρα και πρωτοβουλίες που αναφέρονται στην ασφάλεια του τραπεζικού 

συστήματος και τη συνεργασία Τραπεζών με τις εποπτικές αρχές (Τράπεζα 

Ελλάδος, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς).

Οι προτάσεις της «Επιτροπής Καρατζά» εντάσσουν ουσιαστικά την Ελλάδα μεταξύ των 
κρατών που προσπαθούν να εφαρμόσουν ριζικές μεταβολές στις αρχές και την μέχρι 
τώρα εφαρμοζόμενη πολιτική ρύθμισης και ελέγχου του τραπεζικού τους συστήματος. 
Αποτελεί μία θαρραλέα και σοβαρή μεταρρυθμιστική πρόταση που έχει ήδη αρχίσει να 
εμφανίζει ενθαρρυντικά σημάδια εφαρμογής της.
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Πέντε κυρίως λόγοι καθιστούν επιτακτική την κίνηση αυτή.

ίος: ν Η αποδοτική λειτουργία του πιστωτικού συστήματος αναγνωρίζεται γενικά ως 
απαραίτητο στοιχείο οικονομικής προόδου.

2ος: ν Η προοδευτική αλληλεξάρτηση και ενοποίηση των εθνικών συστημάτων σε ένα 
διεθνές πλαίσιο καθιστά αναγκαία, σε εθνικό επίπεδο, τη μεταβολή πολιτικής. 
Η προσπάθεια πολλών αναγνωρισμένων διεθνών οικονομικών κέντρων να 
αναθεωρήσουν την χρηματοπιστωτική πολιτική τους, προτρέπει και άλλες 
χώρες να ακολουθήσουν.

3ος: ν Συνέπεια της απελευθερωτικής πολιτικής (deregulation), ιδιαίτερα στον τομέα 
ελέγχου των επιτοκίων, το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει αυξημένους 
κινδύνους.

4ος: ν Η τεχνολογική πρόοδος έχει μεταβάλει σημαντικά το είδος και το φάσμα των 
υπηρεσιών που προσφέρουν οι τραπεζικοί οργανισμοί.

3°ς: ν Και ιδιαίτερα σημαντικός για την Ελλάδα, η ταχεία πρόοδος στην 
απελευθέρωση της διακίνησης κεφαλαίων και την ενοποίηση των 
χρηματοδοτικών αγορών στον χώρο της Ε.Ε. δεν αφήνει περιθώρια ούτε για 
την άσκηση αυτόνομης νομισματικής πολιτικής, ούτε για αργή και σταδιακή 
προσαρμογή της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής μας στις ευρωπαϊκές 
τάσεις.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η αναθεώρηση και αναδόμηση του χρηματοπιστωτικού μας 
συστήματος, για την επιτυχία συγκεκριμένων οικονομικών στόχων, αποτελεί μια 
πολύπλοκη και αναγκαία διαδικασία. Η Έκθεση της Επιτροπής αποτελεί ανάλυση της 
παρούσας κατάστασης με ρεαλιστικές προτάσεις σταδιακής αναμόρφωσης του 
τραπεζικού συστήματος.
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Μεταξύ των απελευθερωτικών μέτρων θα πρέπει ιδιαίτερα να επικροτηθούν οι 

προτάσεις για:

α· Αποδέσμευση του πιστωτικού συστήματος από το βάρος της στήριξης 
αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων που έπρεπε να μετατοπισθούν στον κρατικό 
προϋπολογισμό.

β· Απευθείας επιδότηση των αναπτυξιακών τομέων της οικονομίας από τον 
κρατικό προϋπολογισμό.

γ· Αναθεώρηση του χαρακτήρα και του σκοπού εποπτικού ελέγχου των Τραπεζών 
στροφή από τον έλεγχο τήρησης των ισχυόντων πιστωτικών κανόνων στην 
παρακολούθηση της ποιότητας του ενεργητικού των Τραπεζών.

δ- Ελεύθερη κοστολόγηση από τις Τράπεζες, των υπηρεσιών προς το δημόσιο και 
τους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

ε· Κατάργηση του προκαθορισμένου περιθωρίου κέρδους των τραπεζικών εργασιών, 
μέσα στο πλαίσιο απελευθέρωσης των επιτοκίων.
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Στο σημείο αυτό, θα αναπτύξουμε ορισμένα σημαντικά σημεία της Έκθεσης που 

αφορούν την λήψη μέτρων που αναφέρονται στα εξής θέματα:

1. Έλεννος Ρευστότητας

Ο έλεγχος της ρευστότητας από την Κεντρική Τράπεζα με τα κλασικά μέσα της 
πολιτικής ανοιχτής αγοράς και προεξοφλητικού επιτοκίου αναμφίβολα περιορίζεται 
σημαντικά, αν όχι εξουδετερώνεται, από τον διοικητικό καθορισμό των επιτοκίων και την 
ουσιαστική έλλειψη χρηματαγοράς και κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή προτείνει μια πολιτική που, μπορεί να οδηγήσει στην εξέλιξη αγορών 
χρήματος και κεφαλαίου που θα συμβαδίζουν με τα διεθνή πρότυπα. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να αναφερθεί το παράδειγμα της πολιτικής που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα 
του Καναδά, η οποία βασίζει τον έλεγχο ρευστότητας του πιστωτικού συστήματος στη 
διακίνηση κρατικών καταθέσεων από και προς τις Εμπορικές Τράπεζες σε ποσά που 
αντιστοιχούν στον επιθυμητό βαθμό ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος (Δρ. 
ΤσιχριντζήςΑ. Κ, ΔΕ/1ΤΙΟΝ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, 1996).

Τα ρευστά διαθέσιμα (cash base) του τραπεζικού συστήματος αυξάνονται με την αγορά 
από την Κεντρική Τράπεζα του Καναδά, κρατικών ομολόγων - κυρίως σε τακτικές 
χρηματοδοτήσεις του Κράτους και μόνο με περιστασιακή χρήση της ανοιχτής αγοράς. 
Οι πέντε μεγαλύτερες Εμπορικές Τράπεζες δικαιούνται, υπό κανονικές συνθήκες, μιας 
χρηματοδότησης, προκαθορισμένου ορίου, ανά Ιδήμερη εκκαθαριστική περίοδο 
(settlement period).

Κατά τη διάρκεια του Ιδημέρου, η Τράπεζα επιδιώκει να συγκεντρώσει πλεόνασμα 
διαθεσίμων στο σύστημα που να αντιστοιχεί στην επιθυμητή βραχυπρόθεσμη 
συμπεριφορά των επιτοκίων. Η διακίνηση κρατικών καταθέσεων χρησιμοποιείται επίσης 
στον Καναδά, αντί για την πολιτική ανοιχτής αγοράς, σαν κύριο μέσο ρύθμισης του 
διατραπεζικού και άλλων βραχυπρόθεσμων επιτοκίων. Περιορισμός των διαθεσίμων, 
π.χ. με ανάληψη από τις Εμπορικές Τράπεζες και κατάθεση στον κρατικό λογαριασμό 
της Κεντρικής Τράπεζας, προκαλεί άνοδο των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά, 
πώληση (από τις Τράπεζες) αξιογράφων στη χρηματαγορά ή πώληση ξένου 
συναλλάγματος έναντι Καναδικών δολλαρίων.

Καθημερινή αναπροσαρμογή των ρευστών διαθεσίμων επιτυγχάνεται με τη διακίνηση 
κρατικών καταθέσεων μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και των εμπορικών Τραπεζών. 
Βασίζεται μάλιστα, σε προβλέψεις των παραγόντων που επιδρούν στα διαθέσιμα, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις επιπτώσεις που έχει η διανομή επιπλέον διαθεσίμων 
κατά τη διάρκεια της περιόδου στην αγορά χρήματος. Σε περίπτωση που το ύψος του 
κρατικού λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα δεν επαρκεί για το επιθυμητό ύψος 
καταθέσεων στις Εμπορικές Τράπεζες, η Τράπεζα χρησιμοποιεί τον Κρατικό 
Λογαριασμό Συναλλάγματος (Exchange Fund Account), αγοράζει ξένο συνάλλαγμα, με
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συμφωνία αναστροφής (repurchase agreement) και πιστώνει αντίστοιχα τον κρατικό 
λογαριασμό. Αναστροφή της συναλλαγής συμβαίνει όταν η Τράπεζα αγοράσει κρατικά 
χρεόγραφα στην αγορά - οπότε αποκτά τη δυνατότητα να αποσύρει ρευστά διαθέσιμα 
από τις Εμπορικές Τράπεζες προς κατάθεση στον κρατικό λογαριασμό που τηρεί η ίδια, 
χωρίς να παρεκκλίνει του επιθυμητού βαθμού ρευστότητας στο σύστημα - ή αν 
αποκτήσει χρεόγραφα νέας έκδοσης κατευθείαν από το Κράτος.

Η Καναδική λύση ελέγχου ρευστότητας με τη μετακίνηση κρατικών καταθέσεων δεν 
εμφανίζεται να προσκρούει στις θεσμικές και διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής 
αγοράς και αποτελεί σίγουρα μία λύση που αποδεσμεύει την Τράπεζα της Ελλάδος, στο 
ρόλο της ως ρυθμιστού της ρευστότητας, από το βαθμό ανάπτυξης και λειτουργίας των 
αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

2. Η Πολιτική Επιτοκίων και Πιστωτικών Περιορισμών

Η κατάργηση του διοικητικού καθορισμού του κόστους χορηγήσεων - καταθέσεων θα 
έπρεπε να συνοδευτεί από ταχεία χαλάρωση και τελική κατάργηση των πιστωτικών 
περιορισμών, εάν πρόκειται να επιτευχθεί μια ορθολογική, σύμφωνα με τις δυνάμεις της 
αγοράς, και παραγωγική αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της οικονομίας. Απλή 
αποκατάσταση θετικών πραγματικών επιτοκίων θα οδηγήσει στην προσέλκυση πόρων 
στο σύστημα, όχι όμως στην παραγωγική ανακατανομή τους, όταν οι Τράπεζες 
λειτουργούν με τις σημερινές πιστωτικές δεσμεύσεις.

Οι τομείς παραγωγής με τον υψηλότερο λόγο απόδοσης κεφαλαίου, ουσιαστικά 
δηλαδή οι τομείς με τη δυνατότητα των παραγωγικών επενδύσεων, έχουν και την 
ικανότητα απορρόφησης του υψηλότερου κόστους κεφαλαίου. Είναι έργο των 
Τραπεζών να αποφασίζουν σχετικά με τη διανομή των πιστωτικών τους διαθεσίμων για 
τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η αναδιανεμητική παρέμβαση των νομισματικών 
αρχών μπορεί μόνο να προκαλέσει στρεβλώσεις στην αποδοτική κατανομή, στενότητα 
πόρων για τον ιδιωτικό τομέα, διαταραχή στη ρευστότητα των Τραπεζών και 
ανελαστικότητα στην άσκηση πιστωτικής πολιτικής.

Η αποτυχία της κατανομής των πόρων της οικονομίας με την πολιτική των πιστωτικών 
περιορισμών αποδεικνύεται σαφώς από τα υψηλά αδιάθετα πιστωτικά υπόλοιπα των 
Τραπεζών που παραμένουν δεσμευμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μόνον από την 
κράτηση του 10% για τη βιοτεχνία και του 15% για μακροπρόθεσμα δάνεια για 
παραγωγικές επενδύσεις, τα αδιάθετα κεφάλαια στην Τράπεζα ανήλθαν σε 142 δισ. δρχ. 
το Δεκέμβριο 1985 και αυξήθηκαν σε 182 δισ. δρχ. στο τέλος του 1986. Η ζήτηση 
πιστώσεων από τους επιχορηγούμενους τομείς σπάνια καλύπτει το παρακρατηθέν ποσό 
(Δρ. Τσιχριντζής Α Κ,ΔΕΛΤΙΟΝ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, 1996).
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Επί σειρά ετών το τραπεζικό σύστημα έχει αποτελέσει τον κύριο μοχλό 
χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα. Σημαντικό τμήμα των ελλειμμάτων του δημόσιου 
τομέα χρηματοδοτείται από υποχρεωτικές δεσμεύσεις των τραπεζικών διαθεσίμων. Η 
λειτουργία αυτή πρέπει να σταματήσει.

Η χρησιμοποίηση των μεγάλων Κρατικών Τραπεζών από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για 
τη διεκπεραίωση πολιτικών εξυπηρετήσεων και ποικιλώνυμων σκοπιμοτήτων με κόστος 
που συνήθως δεν αναλαμβάνει το ίδιο το δημόσιο (ή στην καλύτερη περίπτωση, 
καλύπτει για λογιστικούς λόγους μέρος του κόστους με ομόλογα μεγάλης διάρκειας 
που ποτέ δεν εξοφλεί κι έτσι δεν μπαίνει ρευστό χρήμα στα ταμεία των Τραπεζών αλλά 
απλώς ρυθμίζονται οι ισολογισμοί) αλλά το μετακυλίει στις Τράπεζες υπονομεύοντας 
την κεφαλαιακή τους υπόσταση καθώς και την ίδια τους τη βιωσιμότητα, με αποτέλεσμα 
να εξουδετερώνεται στις Τράπεζες αυτές κάθε έννοια προγραμματισμού και 
σχεδιασμού. Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, δεν είναι απορίας άξιο που τα μερίδια των 
Κρατικών Τραπεζών συρρικνώνονται και οι ίδιες οι Κρατικές Τράπεζες μετατρέπονται σε 
προβληματικές υπονομεύοντας το τραπεζικό σύστημα.

Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να καλύπτουν τα ελλείμματά τους με τα 
έσοδα των εισφορών που επιβάλλουν στους χρήστες των υπηρεσιών τους. Απαιτείται 
αποκέντρωση της διοίκησης και αυτοδυναμία στην οικονομική διαχείριση των δημόσιων 
οργανισμών. Οι πρόσθετες εισφορές των καταναλωτών πετρελαιοειδών, από τη 
διαφορά τιμής που παρακρατεί το Δημόσιο, η απορρόφηση αγοραστικής αξίας από τις 
αλλεπάλληλες αυξήσεις τιμολογίων Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ο.Σ.Ε., Ολυμπιακής κ.α. μπορούν 
σίγουρα να καλύψουν τις ανάγκες των αντίστοιχων επιχειρήσεων, εάν ο κρατικός 
τομέας παύσει να αποτελεί τον έσχατο εργοδότη της ελληνικής οικονομίας για την 
συγκράτηση ενός χαμηλού ποσοστού ανεργίας και την ικανοποίηση των στόχων 
κοινωνικής πολιτικής.

Η στήριξη ορισμένων δραστηριοτήτων θα συνεχίσει εφόσον η Πολιτεία, για κοινωνικούς 
ή άλλους λόγους, την κρίνει αναγκαία, αλλά θα δίνεται κατευθείαν από τον κρατικό 
προύπολογισμό ώστε να παρουσιάζει διαφάνεια και θα αφορά συγκεκριμένες 
περιπτώσεις.

Πρόσθετα προβλήματα της πρότασης για την κατάργηση των ειδικών πιστωτικών 
περιορισμών επισημαίνονται στην πρόβλεψη για αρχική διατήρηση της χαμηλόκοστης 
δανειοδότησης σε ιδιωτικές «παραγωγικές» επενδύσεις. Αναμφίβολα υπάρχουν τομείς 
της οικονομίας, όπως π.χ. ο αγροτικός, οι οποίοι χρειάζονται κρατική επιχορήγηση για 
ποικίλους λόγους. Όπως τονίζει η Επιτροπή, η βοήθεια αυτή μπορεί να προσφέρεται 
κατευθείαν από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι έμμεσα με την χρήση του 
τραπεζικού συστήματος της χώρας, που έχει σαν αποτέλεσμα την αποδυνάμωσή του.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε την ανησυχία του επιχειρηματικού - 
βιομηχανικού κλάδου ότι πλήρης απελευθέρωση των επιτοκίων μπορεί να προκαλέσει 
άνοδο του κόστους χορηγήσεων σε ύψη απαγορευτικά για την ελληνική μεταποίηση, με 
άμεσο αποτέλεσμα την πιθανή ανοδική πορεία των τιμών λιανικής, που με τη σειρά τους
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θα επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή. Παράλληλα, όμως πιστεύεται ότι η 
απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς και η ταχεία διαμόρφωση θετικών πραγματικών 
επιτοκίων θα προκαλέσει το αναγκαίο ποσό αποταμιευτικών πόρων - εγχώρια 
αποταμίευση κι επιστροφή ελληνικών κεφαλαίων από το εξωτερικό - στο τραπεζικό 
σύστημα, ώστε τα επιτόκια χορηγήσεων να διατηρηθούν σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Καταλήγοντας λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι σύμφωνα με τις προτάσεις της 
Έκθεσης Καρατζά, η κάλυψη των αναγκών στους τομείς που χρειάζονται βοήθεια 
κρίνεται απαραίτητο να γίνεται με άμεση επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό 
και όχι με την χρήση του τραπεζικού συστήματος ως «ίδρυμα κοινωνικών παροχών και 
πρόνοιας». Τέλος, σύμφωνα με την Έκθεση είναι επιτακτική η στροφή του Δημοσίου 
στην ανοιχτή αγορά για την ικανοποίηση των δανειοληπτικών του αναγκών, καθώς και η 
σχετική αποδέσμευση των Τραπεζών από όλο το πλέγμα των πιστωτικών περιορισμών.

3. Διαχείριση του Χαρτοφυλακίου Συιιυετοχών των Τραπεζών
Οι επενδύσεις τραπεζικών κεφαλαίων σε επιχειρήσεις άλλων τομέων της οικονομίας 
(ασφαλίσεις, τουρισμός, βιομηχανία κ.α.) εγκυμονούν σοβαρούς ανταγωνιστικούς και 
διαχειριστικούς κινδύνους, αν οι Τράπεζες αποφασίσουν τη δυναμική διαχείριση των 
χαρτοφυλακίων τους. Όπως σημειώνει η Έκθεση της Επιτροπής, οι συμμετοχές αυτές 
συχνά δημιούργησαν συνθήκες προνομιακής χρηματοδότησης των αδελφών ή 
θυγατρικών εταιριών της Τράπεζας, με αποτέλεσμα τη δημιουργία προβλημάτων, τόσο 
στις Τράπεζες, όσο και στις επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι οι μεγάλες Τράπεζες, κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό, έχουν ήδη 
προχωρήσει στη δημιουργία ολοκληρωμένων και λεπτομερών συστημάτων μέτρησης 
κινδύνων αγοράς και κεφαλαιακών υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτούς τους 
κινδύνους.

Είναι γνωστό ότι, οι κίνδυνοι αγοράς (όπως αυτοί που σχετίζονται με μεταβολές 
επιτοκίων επί κινητών αξιών, συναλλαγματικών ισοτιμιών κ.λπ.) μπορούν να μεταβάλουν 
σημαντικά την αξία των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των κερδών των 
Τραπεζών. Είναι ακόμη προφανές ότι, οι κίνδυνοι αγοράς, εάν δεν παρακολουθηθούν 
και ελεγχθούν κατάλληλα, μπορούν να απειλήσουν την ίδια την ύπαρξη της εταιρίας, 
είτε αυτή είναι χρηματοοικονομικό ίδρυμα είτε όχι.

Κατά συνέπεια, οι εποπτικές αρχές σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο έχουν ασχοληθεί 
εδώ και μερικά χρόνια με το πως μπορούν να προσδιορισθούν τρόποι μείωσης της 
έκθεσης των χρηματοοικονομικών αγορών σε τέτοιες αναταραχές μέσω καλλίτερης 
διαχείρισης κινδύνων, μεγαλύτερης διαφάνειας και υψηλότερων υποχρεώσεων 
κεφαλαιακής επάρκειας.
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Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων μέτρησης του κινδύνου είναι 

πολλαπλά:

χ· Υπολογίζουν και λαμβάνουν υπόψη τη μείωση των κινδύνων, που προκύπτουν από 
τη διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, ή αντίθετα τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από 
την υπερσυγκέντρωση κινδύνων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

2- Μετρούν τις ενδεχόμενες ζημίες περιοδικά, ακόμη και ημερήσια, σε σταθερή βάση 
αναφοράς.

3- Υπολογίζουν τους επιπρόσθετους κινδύνους που αναλαμβάνονται στα πλαίσια 
ακόμη και μεμονωμένων συναλλαγών.

4- Βοηθούν τη διοίκηση της Τράπεζας να θέσει συγκεκριμένα όρια για τομείς 
δραστηριότητας, κατηγορίες συναλλαγών και προϊόντων.

Το ζητούμενο, από πλευράς εποπτικών αρχών, είναι να καθορισθεί ένα σύνολο ενιαίων 
κανόνων και υποθέσεων ώστε η παρακολούθηση κινδύνων που γίνεται από διαφορετικά 
μοντέλα να βασίζεται σε ορισμένες κοινές αρχές. Οι αρχές αυτές θα αφορούν τις 
διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθηση κινδύνων που θα ισχύουν σε κάθε Τράπεζα.

Η συνένωση, υπό κοινή διαχείριση, τραπεζικών και μη τραπεζικών επιχειρήσεων 
αντιβαίνει στην αρχή που απαιτεί την αποχή των Τραπεζών από εργασίες μη 
χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα. Τέτοιοι συνδυασμοί είναι δυνατό να προκαλέσουν 
εύκολα υπερβολική συγκέντρωση πόρων και ολιγοπωλιακή διάρθρωση του τομέα, 
συγκρούσεις συμφερόντων, αθέμιτο ανταγωνισμό και έκθεση των Τραπεζών σε 
αυξημένους κινδύνους από επισφαλείς μεθόδους διαχείρισης. Επικίνδυνοι τρόποι 
διαχείρισης του χαρτοφυλακίου οι οποίοι σε άλλους τομείς της οικονομίας θεωρούνται 
κοινά αποδεκτοί, δεν επιτρέπονται στην περίπτωση των Τραπεζών, κυρίως λόγω του 
αυξημένου βαθμού ευθύνης που τους καταλογίζεται σαν θεματοφύλακες των 
κεφαλαίων των καταθετών.

Η πρόταση της Επιτροπής να συνεχισθεί η συμμετοχή των Τραπεζών σε «παράλληλες 
χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες» εγκυμονεί κινδύνους. Ο επιτρεπόμενος βαθμός 
ανάμιξης των Τραπεζών σε μη τραπεζικές δραστηριότητες, μέσω συγγενών εταιριών, 
πρέπει να αποφασίζεται λαμβάνοντας υπόψη την σχέση κόστους και χρησιμότητάς της 
συμμετοχής αυτής.

Η αποτυχία της αμερικανικής νομοθεσίας που προσπάθησε στη δεκαετία του '30, υπό 
την επήρεια του οικονομικού κράχτου '29, να αποκλείσει τις Τράπεζες από οποιαδήποτε 
εργασία που δεν συνίσταται αυστηρά στη λήψη καταθέσεων και χορήγηση πιστώσεων 
και να απομονώσει τις τραπεζικές από τις εμπορικές δραστηριότητες, καθιστά φανερή 
την υπεροχή του συστήματος Universal Banking, όπως αυτό εφαρμόζεται στην
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ευρωπαϊκή αγορά, με πρωτοπόρο τη Γερμανία. Η συνένωση δραστηριοτήτων σε ένα 
οργανισμό μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στο κοινό, αυξημένο ανταγωνισμό 
και αποδοτικότητα λειτουργίας, στοιχεία τα οποία ξεπερνούν τις αρνητικές επιπτώσεις 
της συγκέντρωσης πόρων ή του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων.

Η απλή μεταβίβαση της κυριότητας του σημερινού ποσοστού συμμετοχής των 
Τραπεζών σε μη χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες - όπως προτείνει η Επιτροπή - δε 
διασφαλίζει από μόνη της τον επιθυμητό διαχωρισμό διαχείρισης και οικονομικού 
αποτελέσματος των συγγενών από την τραπεζική επιχείρηση.

4. Ασφάλιση Καταθέσεων

«Η απρόσκοπτη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος και η ανάπτυξη 
ανταγωνισμού μεταξύ των Τραπεζών επιβάλλει τη δημιουργία οργανισμού 
και μηχανισμού ασφάλισης των καταθέσεων», για τους παρακάτω λόγους.

4.1. Συνέπειες Πτώχευσης των Τραπεζών

Πέρα από τον κοινωνικό ρόλο που θεωρητικά διαδραματίζουν οι Τράπεζες 
συγκεντρώνοντας τις καταθέσεις του κοινού, υπάρχουν και καθαρά οικονομικά κριτήρια 
διαχωρισμού της τραπεζικής λειτουργίας από αυτή επιχειρήσεων άλλων τομέων. Οι 
Τράπεζες διαφέρουν γιατί ένα μεγάλο ποσοστό του παθητικού τους (καταθέσεις) 
συνίσταται ουσιαστικά σε απαιτήσεις όψεως ή πολύ βραχείας προθεσμίας. Οι 
τοποθετήσεις τους γίνονται, κατά μεγάλο ποσοστό σε επενδύσεις που αποφέρουν 
συμβατικά επιτόκια προθεσμίας διαφορετικά από εκείνα των καταθέσεων (interest rate 
risk).

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αθέτησης της υποχρέωσης (default 
risk)j ου αντισυμβαλλόμενου. Εάν οι καταθέτες και λοιποί πιστωτές, αμφισβητήσουν την 
ικανότητα της Τράπεζας να ρευστοποιήσει τις υποχρεώσεις της έγκαιρα και στο 
ακέραιο, πολλοί θα έχουν τόσο το κίνητρο, όσο και τη δυνατότητα ανάληψης των 
καταθέσεών τους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι 
Τράπεζες θα αντιμετωπίσουν την ανάγκη να πωλήσουν γρήγορα στοιχεία του 
ενεργητικού τους ή να αποκαταστήσουν τη ρευστότητά τους με δανεισμό.

Ένας άλλος κίνδυνος που πρέπει να σημειωθεί είναι η ζημία από εσπευσμένες πωλήσεις 
που μπορεί να φτάσει στο σημείο να εκμηδενίσει το κεφάλαιο της Τράπεζας και να 
προκαλέσει πτώχευση.

Σε μία απελευθερωμένη αγορά Ιδιωτικών Τραπεζών, χωρίς ασφάλιση καταθέσεων, οι 
καταθέτες γνωρίζουν ότι οι απαιτήσεις τους θα ικανοποιηθούν πλήρως και εγκαίρως, 
όσο η τρέχουσα αξία του ενεργητικού της Τράπεζας υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 
καταθέσεων (παθητικό). Η έγκαιρη παρέμβαση των αρχών, με τη μορφή π.χ.
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χρηματοδότησης της πτωχεύουσας Τράπεζας από την Κεντρική Τράπεζα, μπορεί να 
αποτρέψει την πτώχευση της Τράπεζας και την απώλεια εμπιστοσύνης των καταθετών.

Η ασφάλιση καταθέσεων αποτελεί ένα τρόπο διατήρησης της εμπιστοσύνης του κοινού, 
εγγυώμενη την πλήρη πληρωμή των καταθέσεων μέχρι ένα δεδομένο ύψος 
ασφαλιζόμενου ποσού. Εάν, ο ασφαλιστικός φορέας εγγυάται τις καταθέσεις 
ανεξαρτήτως ποσού, οι καταθέτες δεν θα επιβαρυνθούν με καμία ζήτηση παρά την 
πτώχευση της Τράπεζας τους. Η ζημία, θα καλυφθεί από τον ασφαλιστικό φορέα και στη 
συνέχεια θα μετακυληθεί στις υπόλοιπες Τράπεζες και στους φορολογούμενους.

Ο μόνος λόγος, για τον οποίο θα ήθελαν οι ασφαλισμένοι καταθέτες να αποσύρουν τις 
καταθέσεις τους, είναι αν χάσουν την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα του ίδιου του 
ασφαλιστικού φορέα να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Αυτό μπορεί να συμβεί, αν το 
ύψος κεφαλαίου του φορέα θεωρηθεί χαμηλό ή ανεπαρκές σε σχέση με τις 
πιθανολογούμενες απώλειες. Η εντύπωση αυτή μπορεί να αποτραπεί, αν η 
φερεγγυότητα του ασφαλιστικού φορέα ενισχυθεί με την εγγύηση της Κεντρικής 
Τράπεζας. Είναι πιθανό ότι η απ’ ευθείας, νομοθετική παροχή κάλυψης των Εμπορικών 
Τραπεζών από την Κεντρική Τράπεζα θα πετύχαινε το ίδιο αποτέλεσμα με πολύ 
χαμηλότερο λειτουργικό κόστος.

4.2. Λειτουργία του Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων

Από καθαρά πρακτική άποψη, η οργάνωση και λειτουργία ενός συστήματος ασφάλισης 
καταθέσεων είναι μάλλον περίπλοκη και αμφίβολης αποδοτικότητας.

Ας ξεκινήσουμε από την περίπτωση μιας Ιδιωτικής Εμπορικής Τράπεζας, χωρίς καμία 
ασφάλιση καταθέσεων και, χωρίς την λανθάνουσα κρατική εγγύηση κάλυψης που 
απολαμβάνουν οι Δημόσιες Τράπεζες. Εάν αυτή η Τράπεζα πτωχεύσει οι μέτοχοι θα 
χάσουν ολόκληρη την επένδυσή τους, ενώ οι καταθέτες δεν θα ικανοποιηθούν πλήρως. 
Γνωρίζοντας αυτό κάθε πιθανός καταθέτης θα προσπαθήσει να εκτιμήσει τον κίνδυνο 
των εργασιών της συγκεκριμένης Τ ράπεζας.

Ένα χαρτοφυλάκιο δανείων υψηλού κινδύνου είναι πιθανό, και αναμενόμενο, να 
αποφέρει υψηλότερα έσοδα στην Τράπεζα, από την άλλη πλευρά όμως αυξάνει και την 
πιθανότητα πτώχευσης. Τόσο οι καταθέτες, όσο και οι μέτοχοι θα απαιτήσουν 
αποζημίωση για τον αυξανόμενο κίνδυνο που φέρουν, η οποία πρέπει να έρθει με τη 
μορφή υψηλότερης απόδοσης της επένδυσής τους - υψηλότερα επιτόκια καταθέσεων 
και υψηλότερα μερίσματα αντίστοιχα. Έτσι, η επιθυμία των διοικητών της Τράπεζας να 
αυξήσουν τον κίνδυνο των τοποθετήσεών τους ελέγχεται από την ανησυχία των 
καταθετών και μετόχων για την ασφάλεια των δικών τους επενδύσεων. Η ευχέρεια 
μετακίνησης κεφαλαίων από μία Τράπεζα σε άλλη και η υποκαταστότητα μεταξύ 
Τραπεζών, λόγω ομοιογένειας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 
διασφαλίζει την ανάληψη από τις Τράπεζες ενός κοινωνικά επιθυμητού βαθμού 
λειτουργικού κινδύνου.
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Ακόμη όμως, και αν δεν εμπιστευθούμε τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, ο 
ισχυρισμός της Επιτροπής περί ασφαλιστικής αναγκαιότητας παραμένει 
αμφισβητήσιμος στα πλαίσια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Η κυριαρχία των 
Κρατικών Τραπεζών, οι οποίες καλύπτονται από την κρατική εγγύηση των καταθέσεών 
τους καθώς και η διάχυτη εντύπωση ότι ο Κράτος δεν θα επέτρεπε την πτώχευση μιας 
Ιδιωτικής Τράπεζας καθιστά αμφίβολη την αναγκαιότητα ίδρυσης ξεχωριστού 
Ασφαλιστικού Φορέα.

Σε περίπτωση οικονομικών δυσχερειών μιας Ιδιωτικής Τράπεζας υπάρχουν 3 
εναλλακτικές λύσεις γι’αυτήν:

α. Η δανειοδότησή της από την Κεντρική Τράπεζα.

β. Η εξαγορά της από άλλη Ιδιωτική, ελληνική ή ξένη Τράπεζα ή όμιλο Τραπεζών 
(consortiuoi).

γ. Η εξαγορά του ιδιωτικού της κεφαλαίου από το Δημόσιο (κρατικοποίηση).

Μπορεί βέβαια, να υποστηριχθεί ότι η ύπαρξη ενός Ασφαλιστικού Φορέα θα προάγει 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των Τραπεζών Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα εξομοιώνοντας, 
στα μάτια του κοινού, τον κίνδυνο των καταθέσεων τους (είτε αυτές βρίσκονται σε 
Ιδιωτικές είτε σε Δημόσιες Τράπεζες).

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν τίθεται θέμα σύγκρισης μεταξύ 
Τραπεζών Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, μια και το ελληνικό κοινό είναι πεπεισμένο ότι 
δεν υπάρχει ο κίνδυνος εγκατάλειψης από το Δημόσιο μιας Ιδιωτικής Τράπεζας η οποία 
αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Σύμφωνα με την σχετική βιβλιογραφία, οι Κρατικές Τράπεζες συνεχίζουν να 
απολαμβάνουν την εμπιστοσύνη των πελατών και να θεωρούνται φερέγγυες. Να 
επισημάνουμε άλλωστε, ότι οι Κρατικές Τράπεζες έχουν, από άποψη δικτύου και 
πελατών, τις προϋποθέσεις να γίνουν πραγματικά δυναμικές, σύγχρονες και 
ανταγωνιστικές σε σχέση με τις Ιδιωτικές, αλλά αυτό μπορεί να γίνει μόνον εφόσον 
αφεθούν να λειτουργήσουν στην πράξη και όχι στα λόγια, με τραπεζικά κριτήρια.

Όσον αφορά την επιλογή του κατάλληλου ύψους ασφαλίστρου αυτό θα έπρεπε να είναι 
ανάλογο με το βαθμό κινδύνου του χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας ξεχωριστά. Κατά την 
ίδια έννοια που οι ασφάλειες ζωής ή αυτοκινήτου προσαρμόζουν τα ασφάλιστρά τους 
ανάλογα με την πιθανότητα επέλευσης του ασφαλιζομένου κινδύνου για τον εκάστοτε 
ασφαλιζόμενο, θα μπορούσε κι εδώ να προταθεί ένα κυμαινόμενο ασφάλιστρο που θα 
προσαρμόζεται ατομικά κατά περίπτωση για κάθε Τ ράπεζα χωριστά. Με τη βοήθεια μιας 
μεθόδου ακριβούς εκτίμησης του κινδύνου χαρτοφυλακίου κάθε Τράπεζας, ένα 
σύστημα κυμαινόμενου ασφαλίστρου θα προσομοίαζε την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.

Κεφάλαιο 3ο: «Κρίσεις πάνω στην Έκθεση Καρατζά» Σελ. 37



Το πρόβλημα που προκύπτει στην προκειμένη περίπτωση, είναι ότι οποιαδήποτε 
πρακτική λύση μέτρησης κινδύνου θα είναι ατελής, υπερεκτιμώντας τον κίνδυνο 
ορισμένων δραστηριοτήτων και υποτιμώντας άλλες.

5. Έλεwoe των Εργασιών Ξένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Η Επιτροπή προτείνει την εναρμόνιση, σε κοινοτικό επίπεδο, των κανόνων ελέγχου 
φερεγγυότητας των Ξένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Είναι δυνατόν όμως να προκόψουν 
σοβαρά πρακτικά προβλήματα καθώς η φύση και η ποικιλία των τραπεζικών εργασιών 
διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Έτσι, όσον αφορά τις Τράπεζες με διεθνές δίκτυο καταστημάτων, οι εποπτικές αρχές 
της χώρας καταγωγής δεν μπορούν να είναι πλήρως ικανοποιημένες από τα 
αποτελέσματα ενός ελέγχου, εάν δεν εξετάσουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
Τ ράπεζας παγκοσμίως.

Αντίστοιχα, οι αρχές της φιλοξενούσας χώρας (host country) ενδιαφέρονται να 
ελέγξουν τις εργασίες της ξένης πολυεθνικής στο συγκεκριμένο, περιορισμένο κρατικό 
επίπεδο γιατί η δραστηριότητά της επηρεάζει τόσο τον έλεγχο ρευστότητας, όσο και 
την εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής της χώρας. Απαιτείται συνεπώς, συνεργασία 
των εποπτικών αρχών της φιλοξενούσας χώρας και της χώρας καταγωγής για τον 
έλεγχο των πολυεθνικών Τραπεζικών Ιδρυμάτων.

Η συνεργασία αυτή μπορεί συχνά βέβαια να αποδειχθεί προβληματική για ποικίλους 

λόγους. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικούς:

α· Είναι πιθανό να υπάρχουν νομικές ρυθμίσεις οι οποίες να μην επιτρέπουν στις 
ελεγκτικές αρχές της φιλοξενούσας χώρας να ασκήσει τα καθήκοντά της όσον 
αφορά τις εργασίες Ξένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων στο εσωτερικό της χώρας 
αυτής.

Π.χ., μία ξένη επιχείρηση μπορεί να ορίζεται σαν «Τράπεζα» από την εποπτική 

αρχή της χώρας καταγωγής, αλλά όχι από τις ρυθμίσεις της φιλοξενούσας 

χώρας.

n Η συνύπαρξη Τραπεζών και μη τραπεζικών Τραπεζών (non - bank banks) στον ίδιο 
όμιλο θα απαιτήσει ένα συντονισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ εποπτικών αρχών 
Τραπεζών και αρχών ελέγχου των μη τραπεζικών εργασιών, ιδιαίτερα όταν οι 
τελευταίες είναι χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα.
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Ο έλεγχος ξένων Πιστωτικών Ιδρυμάτων πρέπει να εξετάζει κυρίως τη φερεγγυότητα, 

τη ρευστότητα και τις εργασίες τους σε ξένο συνάλλαγμα.

Στην περίπτωση λοιπόν των Καταστημάτων Ξένων Τραπεζών που δραστηριοποιούνται 
σε άλλη χώρα, η φερεγγυότητά τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή της μητρικής 
Τράπεζας. Έτσι, ενώ υπάρχει η γενική ευθύνη της φιλοξενούσας αρχής να επιθεωρεί 
την υγιή λειτουργία των ξένων καταστημάτων στην χώρα, ο έλεγχος της φερεγγυότητάς 
τους είναι κυρίως ευθύνη των αρχών καταγωγής.

Η αρμοδιότητα ελέγχου των καταστημάτων μιας ξένης Τράπεζας, από την πλευρά της 
ρευστότητας, πρέπει μάλλον να αποδοθεί στη φιλοξενούσα αρχή, η οποία είναι σαφές 
ότι βρίσκεται στην καλύτερη θέση να επιθεωρήσει τη ρευστότητα των ξένων Ιδρυμάτων, 
όπως αυτή επηρεάζεται από την τοπική τραπεζική πρακτική, τις νομοθετικές ρυθμίσεις 
και τη λειτουργία της εγχώριας διατραπεζικής αγοράς και της αγοράς χρήματος.

Όσον αφορά τέλος, την εποπτεία των συναλλαγματικών αποθεμάτων και των εργασιών 
σε ξένο συνάλλαγμα, κρίνεται επιτακτική η ισοδύναμη συμμετοχή των εποπτικών αρχών 
των δύο χωρών γιατί και η διατραπεζική συνεργασία των εταιριών του υπό ελέγχου 
ομίλου θα είναι έντονη λόγω της διεθνούς φύσης αυτών των εργασιών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σύμφωνα με την Έκθεση Καρατζά, οι προτάσεις της Επιτροπής χαράσσουν 

οπωσδήποτε τη σωστή κατεύθυνση για τον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού μας 

συστήματος με βάση τα διεθνή πρότυπα. Οι εξελίξεις που θα ακολουθήσουν θα 

σημάνουν ριζική αναδιοργάνωση και αναδιατύπωση του τρόπου και του πλαισίου 

λειτουργίας των Τραπεζών (αναδιαμόρφωση των λογιστικών συστημάτων, του 

λογισμικού που χρησιμοποιούν σήμερα, ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου των κινδύνων 

που σήμερα είτε είναι ανύπαρκτα είτε είναι υπανάπτυκτα, αναδιατύπωση των εννοιών 

της επικέρδειας και αναπροσδιορισμό των σχετικών μέτρων κ.λπ.).

Η ιστορική τομή που σημειώθηκε με την υιοθέτηση των στόχων και των μέτρων που 

προέβλεπε η Έκθεση Καρατζά το 1987 έχει βρει ανταπόκριση. Το τραπεζικό τοπίο έχει 

μεταβληθεί σημαντικά κατά τα τελευταία δέκα χρόνια.

Έτσι:

/Τα επιτόκια και η τιμολόγηση των τραπεζικών υπηρεσιών είναι μεγέθη που 

καθορίζονται πλέον από τις Τράπεζες και που το ύψος τους προσδιορίζεται από τον 

ανταγωνισμό.

/ Ο αριθμός των Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα έχει αυξηθεί και έχει μειωθεί 

η συγκέντρωση στον τραπεζικό τομέα.

/ Μεγάλες μεταβολές έχουν επέλθει στη σύνθεση των χαρτοφυλακίων των Τραπεζών 

και στις πηγές κερδοφορίας τους από παροχή υπηρεσιών, διαπραγμάτευση κινητών 

αξιών και προϊόντων εκτός ισολογισμού.

/ Έχει λάβει σημαντικές διαστάσεις η προσφυγή κυρίως του κράτους, αλλά και των 

επιχειρήσεων, σε άμεσες αγορές πράγμα που έχει επιφέρει μεταβολές στη
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μορφολογία της χρηματοδότησης στην Ελλάδα και παρουσιάζει σοβαρές επιπτώσεις 

στις εργασίες και τους προσανατολισμούς των Τραπεζών.

Η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κινήθηκε παράλληλα και σε 

συνδυασμό με τη θεσμική ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καθιέρωση της ελεύθερης κίνησης των κεφαλαίων, της 

ελεύθερης σύναψης διασυνοριακών συναλλαγών και της ελεύθερης εγκατάστασης 

τραπεζών, η εναρμόνιση των κανόνων προληπτικής εποπτείας και των μέτρων για την 

ασφάλεια και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αποτελούν κεντρικούς 

πόλους της αναδυόμενης νέας ευρωπαϊκής τάξης πραγμάτων στον τραπεζικό χώρο.

Η προοπτική υιοθέτησης ενιαίου νομίσματος αποτελεί μεγάλη πρόκληση προς τις 

Τράπεζες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο θεσμικό όσο και στο 

λειτουργικό επίπεδο. Τα μεγάλα βήματα ενδοευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ήδη 

τοποθετούν την Ευρώπη σε υψηλό στάδιο ενοποίησης, ακόμη και σε σχέση με το 

θεσμικό καθεστώς που επικρατεί στις Η.Π.Α. Παρ’ όλα αυτά, ο μεγαλύτερος όγκος 

τραπεζικών συναλλαγών στην Ευρώπη ανταποκρίνεται ακόμη σε πράξεις προσφοράς 

και ζήτησης που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό των εθνικών οικονομιών. Είναι 

φυσικό ότι η θεσμική κατοχύρωση των ελεύθερων διασυνοριακών συναλλαγών δεν 

οδηγεί αυτόματα στη διόγκωση της πρακτικής των συναλλαγών αυτών, που 

πραγματοποιείται αργά και σταδιακά. Η υιοθέτηση ενιαίου νομίσματος όμως θα 

αποτελέσει ένα γεγονός καθοριστικής σημασίας για την υπέρβαση των συναλλαγών 

που περιορίζονται μέσα στα εθνικά σύνορα, εφόσον το διαχωριστικό στοιχείο που 

εμπεριέχεται στην ύπαρξη εθνικής συναλλαγματικής ισοτιμίας θα εξαλειφθεί οριστικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

AN A A YIN ΤΟΝ A ΥΝΑΝΙΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΡΟΒΤΕΒ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Σύγχρονα παραδείγματα αποδεικνύουν πόσο γρήγορα μια πρωτοπόρος εταιρία μπορεί 
να μείνει πίσω καθώς αδυνατεί ή αγνοεί να υιοθετήσει τις αλλαγές που συμβαίνουν στο 
πολυτάραχο περιβάλλον της, ή αποτυγχάνει να προκαλέσει μόνη της τις απαραίτητες 
αλλαγές.

Με άλλα λόγια, μία επιχείρηση προκειμένου να παραμείνει επιτυχημένη είναι 
απαραίτητο, να συγχρονιστεί με τις εξελίξεις που συμβαίνουν στο εξωτερικό 
περιβάλλον της. Οι αμφιβολίες και ανασφάλειες που προέρχονται από το εξωτερικό 
περιβάλλον μιας επιχείρησης συνδέονται τόσο με το βαθμό πολυπλοκότητας όσο και με 
τις αλλαγές που συμβαίνουν σε αυτό. Από την άλλη πλευρά, η ανασφάλεια που 
προκύπτει από το εξωτερικό περιβάλλον, αποτελεί απειλή για τους managers που 
διαμορφώνουν τον στρατηγικό σχεδίασμά της επιχείρησης και τους υποθάλπει την 
ικανότητα να αναπτύξουν μακροπρόθεσμα επιχειρηματικά σχέδια (business plans), 
προκειμένου να πάρουν στρατηγικές αποφάσεις και να διατηρήσουν την επιχείρηση σε 
ισορροπία με το εξωτερικό της περιβάλλον.

Ο πρώτος βασικός παράγοντας που προσδιορίζει την οικονομική απόδοση μιας 
επιχείρησης είναι η ελκυστικότητα της αγοράς στην οποία διαθέτει τα προϊόντα της. 
Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική ανταγωνισμού που ακολουθεί η επιχείρηση πρέπει να 
προκύπτει από μία πλήρη γνώση των συνθηκών ανταγωνισμού που προσδιορίζουν την 
ελκυστικότητα αυτή.

Ο τελικός σκοπός της ανταγωνιστικής στρατηγικής που εφαρμόζει κάθε επιχείρηση 
είναι από τη μια πλευρά, η προσαρμογή των δραστηριοτήτων της προς τις 
ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς καθώς και η αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού και από την άλλη, η μεταβολή των συνθηκών αυτών προς όφελος της 
ίδιας της επιχείρησης.

Εξάλλου, στο σημείο αυτό πρέπει να παρατηρήσουμε ότι σκοπός της στρατηγικής 
ανταγωνισμού της επιχείρηση είναι η επίτευξη μίας πλεονεκτικής ανταγωνιστικής θέσης 
στην αγορά, δηλαδή μίας θέσης που θα την καθιστά ικανή να επιτυγχάνει υψηλή 
οικονομική απόδοση μακροπρόθεσμα.
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Η φύση και ο βαθμός του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν διάφοροι βιομηχανικοί 
κλάδοι (industry) και κατ’ επέκταση ο τραπεζικός κλάδος εξαρτώνται από ορισμένους 
σημαντικούς παράγοντες που ονομάζονται δυνάμεις ανταγωνισμού και αναλύθηκαν 
διεξοδικά από τον καθηγητή Μ. Porter στο βιβλίο του με τίτλο «Ανταγωνιστική 
Στρατηγική».

Τα συμπεράσματα της έρευνας του καθηγητή Porter ενδιαφέρουν τα διοικητικά στελέχη 
των Τραπεζών και ιδιαίτερα τα στελέχη εκείνα που είναι επιφορτισμένα με τη χάραξη της 
επιχειρηματικής στρατηγικής (business strategy). Τα διοικητικά στελέχη που έχουν 
αναλάβει την χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής πρέπει να εξετάσουν και να 
αναλύσουν προσεκτικά τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση των παραγόντων 
ανταγωνισμού του Porter, ώστε να καταστεί η επιχείρηση ικανή να αμυνθεί από τους 
παράγοντες ανταγωνισμού και επίσης να τους επηρεάσει προς το δικό της όφελος.

Αναλυτικότερα, στο υπόδειγμα του Porter αναφέρονται οι εξής έξι κύριες δυνάμεις 
ανταγωνισμού:

η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών 

ς> η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών 

>■ η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών 

>■ η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων

> η πίεση ή απειλή από υποκατάστατα

> οι υπόλοιποι stakeholders

Στην προσπάθειά μας να εξετάσουμε τη δομή του τραπεζικού κλάδου θα εφαρμόσουμε 
το παραπάνω υπόδειγμα προκειμένου να προσδιορίσουμε την ένταση του 
ανταγωνισμού, τους παράγοντες που τον επηρεάζουν καθώς επίσης και τις κύριες 
δυνάμεις που επηρεάζουν την ανταγωνιστική θέση των τραπεζικών επιχειρήσεων στην 
αγορά.

Για τη διαμόρφωση της ανταγωνιστικής της στρατηγικής, κάθε επιχείρηση πρέπει να 
κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι παραπάνω παράγοντες καθορίζουν τόσο τη δομή 
του τραπεζικού κλάδου, όσο και τη μορφή των επιπτώσεων που συνεπάγονται στην ίδια 
την επιχείρηση.
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Πριν προχωρήσουμε στη διεξοδική ανάλυση των παραγόντων ανταγωνισμού του 

τραπεζικού κλάδου ας παρουσιάσουμε τις δυνάμεις αυτές, διαγραμματικά:

Σχετική δύναμη 
συνδικάτων, 

ενώσεων κ.λττ.

Άλλοι
ενδιαφερόμενοι
(Stakeholders)

Προμηθευτές

Πιθανοί
νεοεισερχόμενοι

Απειλή εισόδου 
νέων επιχειρήσεων

Ανταγωνισμός αττό 
τους ήδη υπάρχοντες 

ανταγωνιστές για 
τοποθέτηση στην 

αγορά

Διαπραγματευτική 
δύναμη 

αγοραστών

( Ν
Διαπραγματευτική

δύναμη
προμηθευτών

V ___/

Απειλή από 
Υποκατάστατα 
προϊόντα / υπηρεσίες

/------------------------------------- \

Υποκατάστατα

V
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1. Απειλή εισόδου νέων επιγειοήσεων στον κλάδο

Θα πρέπει να διατυπωθεί, ότι η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, σε όρους 
κατανομής των βασικών μεγεθών λειτουργίας του (καταθέσεις - χορηγήσεις), μεταξύ 
των πιστωτικών ιδρυμάτων, είναι ξεκάθαρα ολιγοπωλιακή, με όλες τις δυσμενείς 
συνέπειες που η δομή αυτή συνεπάγεται για τους καταναλωτές τραπεζικών υπηρεσιών 
και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι οι 4 μεγαλύτερες Τράπεζες (σύμφωνα με ορισμό του 
Ο.Ο.Σ.Α.), ελέγχουν το 73% του δικτύου τραπεζικών μονάδων το 1987, ποσοστό που 
μειώνεται μόλις στο 69% το 1994. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τα ήδη γνωστά και 
επαρκώς αναλυμένα στοιχεία κατανομής του συνολικού ενεργητικού των καταθέσεων 
και χορηγήσεων του τραπεζικού μας συστήματος, δείχνει το βαθμό της ολιγοπωλιακής 
δομής της αγοράς των τραπεζικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το αφιέρωμα «Τα μερίδια της τραπεζικής αγοράς» στο περιοδικό ΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, χαρακτηριστικό των εξελίξεων στην τραπεζική αγορά 
ήταν κατά το 1996, η αυξανόμενη συμμετοχή των ξένων Τραπεζών. Όσον αφορά τις 
ελληνικές Τράπεζες, τα τρία κύρια οικονομικά μεγέθη τους - το ενεργητικό, οι 
χορηγήσεις και οι καταθέσεις παρουσίασαν σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικές 
μεταβολές.

Οι πολύ υψηλοί ρυθμοί ανόδου των ξένων Τραπεζών αντανακλώνται και στη διάρθρωση 
της αγοράς, όπου το μερίδιο των ξένων Τραπεζών διευρύνεται συνεχώς από το 1990. Η 
ευελιξία των ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων που φαίνεται να προσελκύουν όλο και 
μεγαλύτερο αριθμό δανειοδοτούμενων, φαίνεται ότι είναι ο προσδιοριστικός 
παράγοντας της εξέλιξης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τις ελληνικές ιδιωτικές των οποίων 
το μερίδιο στη συνολική αγορά αυξάνεται.

Έτσι, το 1996, από τις πρώτες εκτιμήσεις προκύπτει ότι το 1/5 του συνολικού 
ενεργητικού και των χορηγήσεων αναλογεί στις ξένες Τράπεζες, ενώ το ποσοστό των 
καταθέσεών τους, που αυξάνονταν με βραδύτερους ρυθμούς, στις συνολικές 
παραμένει στο 13%. Την ταχύτερη άνοδο εμφανίζουν οι χορηγήσεις των ξένων 
Τραπεζών. Το μερίδιό τους στις συνολικές χορηγήσεις αυξήθηκε από 11% το 1990 σε 
19% το 1996.

Στις καταθέσεις οι εξελίξεις ακολουθούν την ίδια τάση, αν και με βραδύτερο ρυθμό. Στις 
ελληνικές Τράπεζες αναλογεί το 87% των συνολικών καταθέσεων, από 90% το 1990. 
Ενδεικτικά των μεριδίων αγοράς που κατέχει η κάθε ελληνική ή ξένη Τράπεζα στον 
ελληνικό τραπεζικό χώρο, εμφανίζονται στο Παράρτημα 1.

Η μεγάλη παρουσιαζόμενη έξαρση εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ των 
υφιστάμενων πιστωτικών ιδρυμάτων υποστηρίζεται από πολλούς ότι αποτελούν το 
μονόδρομο για την ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία του πιστωτικού
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μηχανισμού της χώρας και, κατ' επέκταση, της οικονομίας γενικότερα. Από την άλλη 
πλευρά, πολλοί πιστεύουν ότι οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, είναι χρήσιμες στο 
βαθμό που υπαγορεύονται από την οικονομική πραγματικότητα και τις δυνάμεις των 
συγκεκριμένων αγορών και όχι όταν υπαγορεύονται από προσπάθειες παραπέρα 
ενίσχυσης της ολιγοπωλιακής της διάρθρωσης, γιατί ενδέχεται, σε τελευταία κατάληξη, 
να οδηγήσουν το επιχειρηματικό και πολιτικό περιβάλλον σε οικονομικό και κοινωνικό 
αδιέξοδο.

Οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν τους φραγμούς εισόδου νέων τραπεζικών 
επιχειρήσεων στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο είναι οι εξής:

α. Οικονομίες κλίμακας.

Οι πηγές των πραγματικών οικονομιών κλίμακας στον τραπεζικό κλάδο μπορούν να 
ταξινομηθούν σε πέντε κατηγορίες:

1. Οικονομίες παραγωγής (production economies). Οι οικονομίες παραγωγής μπορούν 
να προέλθουν από τους συντελεστές παραγωγής που χρησιμοποιούνται στον 
τραπεζικό κλάδο. Μπορούν να διαιρεθούν σε οικονομίες της εργασίας (labour 
economies), σε τεχνολογικές οικονομίες (technical economies) και σε στοχαστικές 
οικονομίες (stochastic economies).

Οι οικονομίες της εργασίας δημιουργούνται από την αύξηση της παραγόμενης 
ποσότητας και προέρχονται από την επίδραση δύο παραγόντων.

=Ν Ο πρώτος παράγοντας είναι η κατανομή της εργασίας την οποία κάνει το 
προσωπικό των Τραπεζών σε επιμέρους τμήματα και η επακόλουθη εξειδίκευσή 
του.

ο Ο δεύτερος παράγοντας είναι η μη αναλογικότητα του προσωπικού των Τραπεζών 
ως προς την παραγωγή. Μία παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα, μπορεί να επιτρέψει τη 
μεγαλύτερη εξειδίκευσή του προσωπικού, έχοντας ως αποτέλεσμα μία βελτίωση 
των ικανοτήτων τους και συνεπώς της παραγωγικότητάς τους.

Αντιθέτως, η κατανομή του εργατικού δυναμικού που αναφέρθηκε παραπάνω 
μπορεί να μην είναι κερδοφόρα όταν η παραγωγή είναι μικρή, διότι το 
εξειδικευμένο τραπεζικό προσωπικό θα ξοδεύει μέρος από το χρόνο εργασίας του 
δίχως να απασχολείται.

Οι τεχνολογικές οικονομίες κλίμακας δημιουργούνται στον τραπεζικό κλάδο κυρίως 
από την εξειδίκευσή και την αδιαιρετότητα του κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, τον 
οποίο χρησιμοποιούν οι Τράπεζες καθώς επίσης και από το αρχικό σταθερό κόστος. 
Το επιχείρημα για την εξειδίκευσή του κεφαλαίου συμβαδίζει με το επιχείρημα που 
αναφέρθηκε προηγουμένως για την εξειδίκευσή της εργασίας. Η μεγέθυνση της
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Τράπεζας συνεπάγεται συνήθως τη χρησιμοποίηση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού σε 
μεγαλύτερη ποσότητα και με μεγαλύτερη εξειδίκευση. Τα νέα μηχανήματα είναι 
συνήθως πιο αποτελεσματικά από εκείνα τα οποία αντικαθιστούν, και έχουν 
μικρότερο μεταβλητό κόστος για παραγωγή μεγάλης κλίμακας. Αντίθετα, σε μικρή 
κλίμακα παραγωγής το υψηλό, μέσο και σταθερό κόστος των νέων μηχανημάτων 
μπορεί να υπερκαλύπτει το χαμηλό μεταβλητό τους κόστος.

Το αρχικό κόστος είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στον τραπεζικό κλάδο. 
Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των μηχανών αυτόματων 
συναλλαγών (ATM), μειώνει το μέσο κόστος της Τράπεζας μόνο εάν η κλίμακα 
παραγωγής είναι αρκετά μεγάλη έτσι ώστε να επιμερισθεί το κόστος των παραπάνω 
«σταθερών» δαπανών ανά μονάδα προϊόντος. Η εισαγωγή ενός νέου 
χρηματοπιστωτικού προϊόντος συνεπάγεται (μεταξύ άλλων) σταθερά κόστη για 
έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος, καθώς επίσης και για έρευνα της αγοράς. 
Συνεπώς, όσο μεγαλύτερη είναι η Τράπεζα τόσο μικρότερο είναι το κόστος τέτοιων 
εξόδων ανά μονάδα προϊόντος.

Οι στοχαστικές οικονομίες κλίμακας στον τραπεζικό κλάδο είναι εκείνες οι οποίες 
συνδέονται με τις τυχαίες αλλαγές των μεταβλητών οι οποίες υπάρχουν στη 
συνάρτηση παραγωγής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (οι LEWIS & DAVIS, 
1986, σελ. 202, προτιμούν να ταξινομούν τις οικονομίες αυτές ως χρηματικές 
οικονομίες κλίμακας). Με άλλα λόγια, η ύπαρξη των οικονομιών αυτών οφείλεται στη 
στοχαστική φύση των τραπεζικών δραστηριοτήτων.

2. Οικονομίες Marketing (Marketing Economies). Οι Οικονομίες Marketing στον 
τραπεζικό κλάδο, προέρχονται κυρίως από τις οικονομίες διαφήμισης. Συνήθως, ο 
προϋπολογισμός των Τραπεζών για διαφήμιση εξαρτάται από τα διαθέσιμα 
κεφάλαια, τα κέρδη και τις αντίστοιχες δραστηριότητες των ανταγωνιστριών τους και 
όχι από την κλίμακα παραγωγής.

Με άλλα λόγια, η διαφήμιση αποφασίζεται σε μεγάλο βαθμό και πραγματοποιείται, 
ανεξάρτητα από το μέγεθος της Τράπεζας. Άρα, οι αυξήσεις στα κέρδη ή στο 
μέγεθος της Τράπεζας, μπορεί να επιφέρουν αυξήσεις στις δαπάνες διαφήμισης οι 
οποίες όμως είναι λιγότερο από αναλογικές. Συνεπώς, πιθανές αυξήσεις των 
τραπεζικών δραστηριοτήτων μπορεί να συνοδεύονται από μειώσεις στο κόστος 
διαφήμισης ανά μονάδα προϊόντος, οδηγώντας με τον τρόπο αυτό σε μειώσεις στο 
κόστος ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος.

3. Οικονομίες Διοίκησης (Managerial Economies). Οι Οικονομίες Διοίκησης συνδέονται 
κυρίως με την εξειδίκευση και την αποκέντρωση της διοίκησης, καθώς επίσης και με 
το μηχανισμό των διοικητικών λειτουργιών. Αυξήσεις των τραπεζικών 
δραστηριοτήτων επιτρέπουν τη διαίρεση της διοικητικής εργασίας σε επιμέρους 
τμήματα με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη εξειδίκευση και άρα την αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας. Επιπλέον, οι μεγάλες Τράπεζες μπορούν να
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εφαρμόσουν κάποια αποκέντρωση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και με τον 
τρόπο αυτό να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα της διοίκησής τους.

Τέλος, διάφορες τεχνολογικές καινοτομίες (όπως π.χ. τα αυτοματοποιημένα 
πληροφοριακά συστήματα), μπορεί να απλοποιήσουν, να επιταχύνουν και να 
αυξήσουν την ακρίβεια των διοικητικών αποφάσεων. Στην έκταση κατά την οποία ο 
παραπάνω μηχανισμός των διοικητικών λειτουργιών χρησιμοποιείται περισσότερο 
από τις μεγάλες Τράπεζες από ό,τι από τις μικρότερες ανταγωνίστριές τους, οι 
πρώτες μπορεί να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των δεύτερων.

Το βασικό επιχείρημα είναι ότι καθώς η επιχείρηση μεγενθύνεται, γίνεται συνεχώς και 
πιο δύσκολος ο έλεγχός της από τα ανώτερα στελέχη της, λόγω της αύξησης των 
οργανωτικών περιπλοκών και αδρανειών. Συνεπώς, αυξήσεις στο μέγεθος μιας 
επιχείρησης πέρα από ένα επίπεδο, προκαλούν λιγότερο από αναλογικές αυξήσεις 
στην παραγωγή (Αρνητικές Οικονομίες Διοίκησης, Managerial Diseconomies).

4. Οικονομίες Μάθησης (Learning Economies). Οι Οικονομίες Μάθησης, συνδέονται με 
τα αποτελέσματα τα οποία προέρχονται από την επανάληψη της ίδιας εργασίας. Έχει 
βρεθεί ότι η παραγωγικότητα της εργασίας είναι μία συνάρτηση του αριθμού των 
προϊόντων τα οποία παρήχθησαν.

Συνεπώς, μία αύξηση στην τραπεζική παραγωγή μπορεί να συνδέεται με μία σχετική 
μείωση στις ώρες απασχόλησης, καθώς οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες εξειδικεύονται 
περισσότερο. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να πραγματοποιηθεί μία μείωση στο 
κόστος ανά μονάδα παραγωγής. Στην περίπτωση που οι μεγαλύτερες Τράπεζες είναι 
και οι αρχαιότερες των μικρότερων ανταγωνιστριών τους, είναι πιθανό να 
απολαμβάνουν αυτού του είδους τις οικονομίες. Πάντως δεν υπάρχει συμφωνία 
μεταξύ των οικονομολόγων για το εάν τα αποτελέσματα της μάθησης είναι συνεχή, 
φθίνουν ή εξαφανίζονται μετά από ένα συγκεκριμένο αθροιστικό επίπεδο παραγωγής 
(ΗΑΥ& MORRIS, 1979και SHONE, 1981).

5. Οικονομίες Έρευνας και Ανάπτυξης (Research & Development Economies). Οι
Οικονομίες Έρευνας και Ανάπτυξης συνδέονται με τα ερευνητικά και αναπτυξιακά 
προγράμματα των επιχειρήσεων, τα οποία μπορεί να μειώσουν το κόστος ανά 
μονάδα παραγωγής. Πάντως, οι εμπειρικές εργασίες στην περιοχή αυτή δεν 
ενισχύουν την ύπαρξη οικονομιών κλίμακας λόγω της διεξαγωγής έρευνας και 
ανάπτυξης (HA Υ& MORRIS, 1979, SCHERER, 1980).

Οι πηγές των χρηματικών οικονομιών κλίμακας στον τραπεζικό κλάδο μπορούν να 
ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες.

1. Οικονομίες οι οποίες δημιουργούνται λόγω του μικρότερου κόστους των εισροών. Οι
μεγάλες Τράπεζες είναι πιθανό να αγοράζουν πολλά προϊόντα όπως γραφική ύλη,
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υπολογιστές κ.ο.κ. με ειδικές εκπτώσεις από τους προμηθευτές τους λόγω των 
μεγάλων ποσοτήτων τις οποίες παραγγέλνουν.

Επιπλέον, οι μεγάλες τραπεζικές εταιρίες μπορεί να πληρώνουν χαμηλότερες 
αμοιβές στο προσωπικό τους από ό,τι οι μικρότερες ανταγωνίστριές τους. Αυτό 
μπορεί να οφείλεται αφ’ ενός μεν στο γόητρο το οποίο συνδέεται με την απασχόληση 
σε αυτές, αφ’ ετέρου δε, στη μικρότερη αβεβαιότητα την οποία έχουν οι εργαζόμενοι 
των Τραπεζών αυτών ως προς τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους.

Έτσι, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις κλείνουν, 
δηλαδή παύουν τις εργασίες τους, λιγότερο συχνά από ό,τι οι μικρότερες. Επιπλέον, 
οι εργαζόμενοι σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική 
δύναμη και μπορούν να «πείσουν» ευκολότερα τις διάφορες κυβερνήσεις να 
παρέμβουν και να διασώσουν τις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται, εφόσον 
φυσικά χρειασθεί, απ’ ό,τι οι εργαζόμενοι σε μικρότερες επιχειρήσεις.

2. Οικονομίες οι οποίες δημιουργούνται λόγω του μικρότερου κόστους ανά μονάδα 
διαφήμισης. Το κόστος ανά διαφήμιση μπορεί να είναι μικρότερο στις μεγαλύτερες 
Τράπεζες από ό,τι στις μικρότερες λόγω των πιθανών εκπτώσεων τις οποίες μπορεί 
να παρέχουν τα διάφορα διαφημιστικά γραφεία στις πρώτες, εφόσον φυσικά αυτές 
διαφημίζουν σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι οι δεύτερες.

3. Οικονομίες οι οποίες συνδέονται με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της 
έκδοσης μετοχών. Το κόστος έκδοσης νέου μετοχικού κεφαλαίου είναι σε μεγάλο 
βαθμό σταθερό. Στην έκταση κατά την οποία οι μεγαλύτερες Τράπεζες κάνουν 
μεγαλύτερες εκδόσεις μετοχικού κεφαλαίου, το κόστος ανά μονάδα του 
αντλούμενου αυτού κεφαλαίου θα είναι μικρότερο από ό,τι το αντίστοιχο κόστος των 
μικρότερων Τ ραπεζών.
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Η διαγραμματική παρουσίαση της παραπάνω ανάλυσης θα μπορούσε να παρουσιαστεί 
ως εξής:

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Ταξινόμηση Οικονομιών Κλίμακας

Οικονομίες Κλίμακας

Εσωτερικές Οικονομίες Εξωτερικές Οικονομίες

...................It....................
Πραγματικές Οικονομίες

.. :.:Α.......................
Χρηματικές Οικονομίες

♦ Οικονομίες Παραγωγής ^ Οικονομίες Κόστους Εισροών

^ Οικονομίες Εργασίας ♦ Οικονομίες Κόστους

Τεχνολογικές Οικονομίες Διαφήμισης

Στοχαστικές Οικονομίες ♦ Οικονομίες Έκδοσης Νέων

♦ Οικονομίες Marketing Μετοχών

♦ Οικονομίες Διοίκησης

♦ Οικονομίες Μάθησης

♦ Οικονομίες Έρευνας &

Ανάπτυξης

Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι οι οικονομίες κλίμακας στην τραπεζική αγορά υπάρχουν όταν 
το μέσο κόστος παραγωγής μειώνεται καθώς αυξάνεται η τραπεζική παραγωγή. Η 
εξέταση της ύπαρξης οικονομιών κλίμακας στην ελληνική τραπεζική αγορά είναι 
εξαιρετικά σημαντική. Εάν υπάρχουν οικονομίες κλίμακας, τότε οι μεγάλες Τράπεζες 
είναι πιο αποτελεσματικές, όσον αφορά το κόστος, από ό,τι οι μικρές Τράπεζες.

Επομένως, ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο είναι πλήρως απελευθερωμένο και στο 
οποίο υπάρχουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, θα πρέπει να περιλαμβάνει 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος και λιγότερα σε 
αριθμό.
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Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί ότι αν και υπάρχουν αξιόλογες ενδείξεις για την 
ύπαρξη οικονομιών κλίμακας στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, οι διοικήσεις των 
περισσοτέρων μεγάλων Τραπεζών δεν φαίνεται να έχουν κατορθώσει να τις 
εκμεταλλευτούν μέχρι σήμερα (ανάλυση της κερδοφορίας των ελληνικών Τραπεζών - 
VASILIOU, 1992, VASILIOU, 1995, VASILIOU, 1996, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 1992, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 1993 
και ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 1994).

Το παραπάνω όμως επιχείρημα της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας δεν θα πρέπει 
να μας κάνει να παραβλέψουμε τον πιθανό κίνδυνο της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης 
των πελατών των Τραπεζών, που μπορεί να επιβάλλει ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο 
χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση.

Κατά την άποψη του κ. Μιχ. Σάλλα (καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρος 
των Τραπεζών Πειραιώς και Μακεδονίας Θράκης), σε αυστηρά θεωρητικό επίπεδο, το 
«μεγάλο» δεν είναι πάντα πιο αποδοτικό, γιατί οι θετικές οικονομίες κλίμακας που αυτό 
συνεπάγεται, από κάποιο σημείο μεγέθυνσης και πέρα, παύουν να ενεργούν θετικά, 
καθώς αυτές οι ίδιες οι οικονομίες κλίμακας μεταστρέφονται σε αρνητικές, με 
αποτέλεσμα όλες αυτές τις ακαμψίες, τριβές και λοιπές νόσους που χαρακτηρίζουν 
τους ιδιωτικούς ή δημόσιους οργανισμούς που πάσχουν από γιγαντισμό και έχουν ως 
φυσική συνέπεια την γραφειοκρατικοποίηση και αναποτελεσματική λειτουργία των 
μηχανισμών λήψης αποφάσεων.

Άλλωστε η έννοια του «μεγάλου», συναρτάται πάντα με το μέγεθος της αγοράς, 
πραγματικής και δυνητικής, στην οποία οι επιχειρήσεις παροχής τραπεζικών υπηρεσιών 
δραστηριοποιούνται ή μπορούν να δραστηριοποιηθούν. Π.χ. η επίκληση του 
παραδείγματος της σχετικά πρόσφατης αμερικανικής εμπειρίας συγχώνευσης της 
Chase Manhattan και της Chemical Bank, ή της αντίστοιχης ιαπωνικής με τη συνένωση 
της Mitsubishi Bank και της Bank of Tokyo δεν αποτελούν, για την ελληνική αλλά και την 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα, παρά μόνο εξωπραγματικά υποδείγματα ανάπτυξης του 
τραπεζικού τους συστήματος. Ούτε και η ισπανική εμπειρία των αρχών του 1990, με τη 
διοικητικά προσδιορισμένη συνένωση διαφόρων πιστωτικών ιδρυμάτων της χώρας με 
σκοπό την εξυγίανσή τους, μπορεί να αποτελέσει κανόνα για την άκριτη και αβασάνιστη 
υιοθέτηση από την πολιτική ηγεσία του τόπου μας τέτοιων λύσεων, με σκοπό την 
αντιμετώπιση μεμονωμένων καταστάσεων προβληματικότητας στο τραπεζικό σύστημα.

Τα τραπεζικά συστήματα των διαφόρων χωρών, λόγω των ιστορικών καταβολών τους 
αλλά και του διαφορετικού βαθμού και των χαρακτηριστικών ανάπτυξής τους, δεν 
μπορούν να ακολουθήσουν μια μονοσήμαντη πορεία, αλλά οι μορφές και ο ρυθμός 
μετεξέλιξής τους θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, ακόμη και μέσα στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτό επαληθεύεται από τις μεταβολές του αριθμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 
(πιστωτικά ιδρύματα, εταιρίες leasing, συνεταιριστικές Τράπεζες), που λειτούργησαν σε 
κάθε χώρα κατά το διάστημα από το 1990 έως σήμερα, με βάση τα στοιχεία της 
Eurostat. Έτσι, οι χώρες στις οποίες ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
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αυξάνεται είναι στο Βέλγιο (από 127 σε 130), στην Αυστρία (από 189 σε 208), στην 
Ελλάδα, στη Ιρλανδία (από 47 σε 52), στο Λουξεμβούργο (από 177 σε 222), παραμένει 
σχεδόν αμετάβλητος ο αριθμός των Τραπεζών στην Πορτογαλία (από 261 σε 259), 
μικρότερη μείωση παρουσιάζει η Ιταλία (από 1.061 σε 1.002), η Ισπανία (από 327 σε 
316), ενώ μειώνονται σημαντικά οι Τράπεζες στην Γαλλία και στη Βρετανία (από 593 σε 
485).

Παρατηρώντας τις μεταβολές του αριθμού λειτουργούντων πιστωτικών ιδρυμάτων σε 
κάθε χώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι στις μεγαλύτερες και πιο ανεπτυγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες παρατηρείται μία τάση μείωσης του αριθμού των Τραπεζών, 
γεγονός που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών, ενώ αντίστοιχα 
στις μικρότερες, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες η τάση είναι να αυξάνεται ο αριθμός των 
Τραπεζών, συμπεριλαμβανομένου και του Λουξεμβούργου, που διαθέτει μία από τις 
περισσότερο ανεπτυγμένες αγορές κεφαλαίου και χρήματος.

Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση, θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι στον τραπεζικό κλάδο ισχύουν σημαντικές οικονομίες κλίμακας, οι 

οποίες αποτελούν σημαντικό εμπόδιο εισόδου για κάθε νέα ενδιαφερόμενη τραπεζική 

επιχείρηση.

β. Απαιτήσεις σε υψηλά κεφάλαια κατά την είσοδο.

Είναι φανερό ότι για να εισέλθει μία νέα επιχείρηση στον τραπεζικό κλάδο, χρειάζεται να 
κάνει μεγάλες επενδύσεις προκειμένου να ανταγωνιστεί τις ήδη λειτουργούσες 
Τράπεζες. Θεωρείται αυτονόητο ότι οι αυξημένες απαιτήσεις σε κεφάλαια αποτελούν 
εμπόδια εισόδου, ιδιαίτερα στην περίπτωση που η νεοεισερχόμενη εταιρία πρέπει να 
πραγματοποιήσει πέρα από τις απαιτούμενες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, 
κόστος αγοράς ή ενοικίασης Καταστημάτων, κόστος απόκτησης κατάλληλα 
καταρτισμένου προσωπικού κ.ο.κ. και επενδύσεις οι οποίες δεν αποδίδουν άμεσα (π.χ. 
διαφημιστικά έξοδα κ.λπ.).

Είναι χαρακτηριστικό επίσης, ότι τόσο τα λειτουργικά όσο και τα σταθερά κόστη των 
Τραπεζών είναι ιδιαίτερα υψηλά, παράγοντας απαγορευτικός για την εισαγωγή νέων 
ανταγωνιστριών επιχειρήσεων στον κλάδο.

Αξίζει να σημειωθεί άλλωστε, ότι το κόστος εργασίας (αμοιβής των υπαλλήλων), αν και 
θεωρείται μεταβλητό κόστος, παρουσιάζει χαρακτηριστικά σταθερού εξόδου, από την 
άποψη ότι αντιπροσωπεύει πάντοτε το ίδιο ύψος κόστους για την Τράπεζα (με την 
προϋπόθεση ότι ο αριθμός του προσωπικού παραμένει σταθερός), ανεξάρτητα από το 
ύψος των πωλήσεων και των συναλλαγών στα Καταστήματα, επιβαρύνοντας έτσι το 
συνολικό κόστος κατά το μεγαλύτερο ποσοστό.
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Πιο συγκεκριμένα, μελέτη της Τράπεζας Πίστεως δείχνει ότι οι δαπάνες προσωπικού 
στην Ελλάδα αποτελούν μεγάλο ποσοστό του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού, 
σε σύγκριση με τις άλλες χώρες. Αυτό αντανακλά σε μεγάλο βαθμό, την αδυναμία 
αποτελεσματικής αξιοποίησης από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα των επαναστατικών 
αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο συνεργασίας του ανθρώπινου δυναμικού με 
τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε την εικόνα των δαπανών και των αμοιβών στις Τράπεζες (τα 
ποσά σε δραχμές):

Τράπεζα
Δαπάνες

προς αριθμό υπαλλήλων

Μισθοί 

ανά υπάλληλο

ΕΘΝΙΚΗ 7.550.778 I 5.025.613

ΠΙΣΤΕΩΣ 7.215.817 5.523.485

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7.317.591 5.441.158

ΙΟΝΙΚΗ 7.194.429 4.687.495

ΓΕΝΙΚΗ 6.087.695 4.483.532

ΑΘΗΝΩΝ 7.478.801 5.126.153

ΑΤΤΙΚΗΣ 6.856.073 4.548.578

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 8.576.038 5.562.761

ΑΓΡΟΤΙΚΗ 10.678345 5.317.750

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 6.540.831 4.896.563

ΚΡΗΤΗΣ 5.910.030 4.439.180

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΛΑΪΚΗ 5.900.448 4.769.892

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 6.870.625 5.039.723

ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 9.54 ϊ. 353 7.127.820

INTERBANK 6.776.446 5.286.196

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6.291.826 4.740.371

XIOSBANK 6.457.963 4.962.415

ΔΩΡΙΚΗ 9.438.321 7.815.540

Πηγή: Ο.Τ.Ο.Ε. (1995)
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Πάντως οι έλληνες τραπεζοϋπάλληλοι, είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι στον ευρωπαϊκό 
χώρο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δίνει η Ο.Τ.Ο.Ε. Όπως προκύπτει εξάλλου 
από τα στοιχεία της Eurostat (1996) και από πρόσφατες εκτιμήσεις της Ο.Τ.Ο.Ε., η 
Ελλάδα, με βάση τη μέση ακαθάριστη αμοιβή των τραπεζοϋπαλλήλων (εκφρασμένη σε 
ECU), διατηρούσε στα τέλη του 1994 την τελευταία θέση ανάμεσα στις χώρες μέλη της 
Ε.Ε. (περίπου 1.100 ECU, έναντι 2.500 για Βέλγιο και Γερμανία, 2.200 για το Ηνωμένο 
Βασίλειο, 2.000 για τη Γαλλία, 1.600 για την Ισπανία κ.λπ.), χαμηλότερη ακόμα και από 
την Πορτογαλία (1.200 ECU), χώρα με ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς στο σύνολο της 
οικονομίας της και όπου, ας σημειωθεί ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι εργάζονται 35 ώρες την 
εβδομάδα και όχι 38 και 20 όπως στην Ελλάδα. (Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 22 Φεβρουάριου 
1997, ρεπορτάζΗλ. Γεωργάκης).

Διαγραμματική παρουσία του ακαθάριστου μισθού υπαλλήλων Τραπεζών στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό:

Μονάδες αγοραστικής 
δύναμης

(Οκτώβριος 1994, Πηγή: Eurostat, 1995).

Ως αντισταθμιστικός παράγοντας στο υψηλό λειτουργικό κόστος λόγω των αμοιβών, 
είναι ο όγκος των συναλλαγών ανά Κατάστημα. Με άλλα λόγια, όσο πιο μεγάλος είναι 
αυτός, τόσο μικρότερο είναι το μοναδιαίο κόστος (δηλαδή το κόστος ανά πελάτη) και 
κατά συνέπεια και τα συνολικά λειτουργικά κόστη.

Τέλος, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι νεοεισερχόμενες Τράπεζες 
προκειμένου να καταφέρουν να γίνουν γνωστές στην ελληνική τραπεζική αγορά και να
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ανταγωνιστούν με επιτυχία τα υφιστάμενα ελληνικά ή ξένα τραπεζικά ιδρύματα, πρέπει 
να δαπανήσουν σημαντικά ποσά στο marketing, δηλαδή στη διαφήμιση, την προβολή 
και προώθηση των υπηρεσιών τους έξοδα όμως που όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν 
αποδίδουν άμεσα.

γ. Διαφοροποίηση προϊόντος

Η διαφοροποίηση αναφέρεται σε ορισμένα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του προϊόντος 
τα οποία αξιολογούνται θετικά από τους αγοραστές. Αυτά σχετίζονται με το όνομα ή με 
την εικόνα του προϊόντος, την ποιότητα του, το δίκτυο διανομής, το σύστημα 
εξυπηρέτησης κ.λπ.

Ο υπερβολικά σκληρός ανταγωνισμός στην τραπεζική αγορά, οδήγησε στην 
προσπάθεια των επιχειρήσεων να κερδίσουν κάποιο πλεονέκτημα έναντι των 
ανταγωνιστών τους, υιοθετώντας τη στρατηγική διαφοροποίησης των προϊόντων τους. 
Χρησιμοποιώντας αυτή τη στρατηγική, οι διάφορες Τράπεζες επιδιώκουν να 
προβάλλουν τις διαφορές των προϊόντων που η κάθε μια προσφέρει, - πραγματικές ή 
φανταστικές - στον τυπικό καταναλωτή της ομάδας υποψήφιων αγοραστών των 
προϊόντων τους.

Επομένως, για να εισέλθουν νέες τραπεζικές μονάδες στην αγορά πρέπει να 
διαφοροποιήσουν τα προϊόντά τους, προκειμένου να ανταγωνισθούν τις υφιστάμενες 
και ήδη γνωστές επιχειρήσεις, δεδομένου ότι έχει ήδη αναγνωριστεί ότι η αγορά δεν 
είναι ομοιογενής, αλλά αντίθετα αποτελείται από μικρότερες αγορές, κάθε μία από τις 
οποίες μπορεί να αποτελείται από πιθανούς πελάτες τραπεζικών υπηρεσιών, με κοινά 
δημογραφικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά συμπεριφοράς.

Συνεπώς θεωρείται ευνόητο ότι, μία νεοεισερχόμενη Τράπεζα θα συναντήσει σημαντικά 
εμπόδια στην προσέλκυση των πιστών και ευχαριστημένων από την εξυπηρέτηση των 
υφιστάμενων Τραπεζών, πελατών, ενώ οι νέες αυτές επιχειρήσεις για να εισέλθουν στην 
αγορά δυναμικά κρίνεται απαραίτητο ότι πρέπει να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους, 
προκειμένου να ανταγωνιστούν τις λειτουργούσες στον κλάδο και ήδη γνωστές 
επιχειρήσεις.

δ. Πρόσβαση σε κανάλια διανομής

Η νεοεισερχόμενη επιχείρηση θα πρέπει φυσικά να εξασφαλίσει τη διανομή του 
προϊόντος ή της υπηρεσίας που παρέχει. Η έλλειψη δυνατότητας πρόσβασης σε 
υφιστάμενα δίκτυα διανομής και η αδυναμία δημιουργίας νέων δικτύων αποτελούν 
εμπόδια για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, οι Τράπεζες που ήδη δραστηριοποιούνται στον κλάδο, 
παρουσιάζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις νέες ενδιαφερόμενες,
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καθώς έχουν ανεπτυγμένο και οργανωμένο σε καίρια γεωγραφικά σημεία, δίκτυο 
Καταστημάτων. Έτσι, κάθε νέα Τράπεζα, συναντά την ανάγκη να αναπτύξει ένα 
ανταγωνιστικό σε σχέση με τις υπάρχουσες Τράπεζες δίκτυο.

Θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει ότι η ύπαρξη μεγάλων τοπικών και παραδοσιακών 
δικτύων καταστημάτων στις επιμέρους χώρες ή γεωγραφικές περιοχές αποθαρρύνει 
την εγκατάσταση νέων παικτών, που ακόμη και αν κατακτήσουν κάποιο σχετικά μικρό 
μερίδιο της αγοράς, δε δημιουργούν κινδύνους στις καθιερωμένες Τράπεζες, αφού η 
αγορά αυτή καθαυτή φαίνεται να αναπτύσσεται διεθνώς με ιδιαίτερα εντυπωσιακούς 
ρυθμούς.

Μία πρόσφατη έρευνα αγοράς που πραγματοποίηση η Ιονική Τράπεζα απέδειξε ότι ενώ 
κανένας δεν αμφισβητεί τον κυρίαρχο ρόλο των δικτύων καταστημάτων στην παροχή 
υπηρεσιών retail σήμερα, επισημαίνεται ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο: οι έλληνες 
πελάτες των Τραπεζών σε μεγάλο βαθμό δεν φαίνεται να γνωρίζουν ή και να εκτιμούν 
τόσο τις δυνατότητες που τους παρέχει η αυτοματοποίηση και η ηλεκτρονική 
προσφορά υπηρεσιών (ΑΤΜ, home banking internet, αλλά και εξυπηρέτηση 
υποχρεώσεων με πάγιες εντολές), όσο και τα χαρακτηριστικά σύγχρονων προϊόντων 
κάθε μορφής (αποταμιευτικών καιχορηγητικών).

Είναι προφανές επομένως ότι όσο ταχύτερα οι έλληνες συναλλασσόμενοι 
συνειδητοποιούν πόσο περισσότερο χρόνο μπορούν να εξοικονομήσουν και πόσο 
αποδοτικότερα μπορούν να διαχειριστούν τους πόρους τους, τόσο πιο ευάλωτη θα 
γίνεται η παντοδυναμία του δικτύου και η προϋπόθεση ύπαρξης και ανάπτυξης του για 
κάθε νέα Τράπεζα που επιθυμεί να συμμετέχει ανταγωνιστικά στον τραπεζικό κλάδο.

Επιπλέον, όλες οι Τράπεζες διεθνώς επανεξετάζουν το optimum μέγεθος του δικτύου 
τους. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια η προσπάθεια ήταν να μεγιστοποιηθεί η παρουσία των 
Τραπεζών σε όσο το δυνατόν περισσότερα γεωγραφικά σημεία. Σήμερα όμως υπάρχει 
μία δεδομένη τάση μείωσης της παρουσίας μόνο στα σημεία που φαίνεται ότι 
δημιουργούν σχετική κερδοφορία.

Αυτή η τάση καμιά φορά συγκαλύπτεται από την πολιτική των Τραπεζών να αποκτήσουν 
μεγαλύτερο δίκτυο είτε απευθείας είτε συνηθέστερα μέσω εξαγορών ή συγχωνεύσεων, 
με κύριο στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο των μεριδίων των αγορών και τον 
εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων και του κόστους των υπηρεσιών. Η απειλή στις 
παραδοσιακές Τράπεζες δικτύου δεν έρχεται και δεν θα έρθει από αντίστοιχες ξένες 
Τράπεζες ή από νέες που δημιουργούνται απαρχής.

Αντίθετα, η διεθνής τάση είναι η αποχώρηση από τις αγορές που έχουν μικρή παρουσία 
και η συγκέντρωσή τους στις «δικές» τους αγορές (π.χ. Credit Lyonnais, Barclays κ.λπ.).

Η απειλή έρχεται από τη δυνατότητα προσφοράς των ιδίων ή και καλύτερων προϊόντων 
και υπηρεσιών από άλλους ανταγωνιστές, που εθίζουν τους ιδιώτες και τους 
επιχειρηματίες να επισκέπτονται όλο και λιγότερο τις Τ ράπεζες τους.

Κεφάλαιο 4ο: «Ανάλυση των δυνάμεων του Ανταγωνισμού στον Τραπεζικό κλάδο
με βάση το Μοντέλο του Porter»

Σελ. 57



Το φυσικό δίκτυο των Τραπεζών υφίσταται τον ανταγωνισμό από:

0 Τα αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά συστήματα, όπως τα ΑΤΜ, το FT/POS (Fund 
Transfer / Points of Sale), το distance banking με την υποστήριξη τηλεφωνικών ή 
τηλεπικοινωνιακών μέσων (π.χ. Internet) και η λειτουργία σύγχρονων συστημάτων 
μεταβίβασης εντολών και συμψηφισμού (π.χ. ΔΙΑΣ).

Αξίζει να αναφέρουμε στο σημείο αυτό, ότι πλέον στο Διατραπεζικό Σύστημα 
Συναλλαγών, ΔΙΑΣ, συμμετέχει η πλειοψηφία των Τραπεζών. Πρόκειται για ένα 
σύγχρονο, ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών και παροχής χρήσιμων πληροφοριών 
και θεωρείται πλέον απαραίτητο εργαλείο για την εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς 
μέσω του Συστήματος συνδέονται οι Τράπεζες που συμμετέχουν σε αυτό μεταξύ 
τους με τρόπο τέτοιο ώστε οι πελάτες να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν 
κάθε συναλλαγή που επιθυμούν σε οποιαδήποτε ΑΤΜ θελήσουν, ανεξάρτητα εάν 
τηρούν στην συγκεκριμένη Τράπεζα που τους εξυπηρετεί τον λογαριασμό τους ή σε 
άλλη Τ ράπεζα.

Άλλωστε, η δυνατότητα παγκόσμιας επέκτασης του δικτύου μέσω αυτού του 
συστήματος, αυξάνει ακόμη περισσότερο την ισχύ και την αναγκαιότητά του. 
Κρίνεται λοιπόν σαφές ότι, η πρόσβαση στο ΔΙΑΣ αποτελεί ουσιαστικό πλεονέκτημα 
για τις υφιστάμενες Τράπεζες και βασική προϋπόθεση για την είσοδο μίας νέας 
ενδιαφερόμενης εταιρίας στον κλάδο.

Σε μεγάλο βαθμό οι περισσότερες από τις υπηρεσίες αυτοματοποιημένων 
ηλεκτρονικών συστημάτων ανήκουν στις ίδιες τις Τράπεζες, αλλά τίποτα δεν 
εμποδίζει σταδιακά νέοι παίκτες να αποδειχτούν πιο ικανοί και πιο αποτελεσματικοί, 
ροκανίζοντας έτσι σημαντικό μερίδιο της αγοράς από τις Τράπεζες.

0 Την παροχή πίστης πλέον από μη τραπεζικούς οργανισμούς ή την είσοδο στο retail 
banking θυγατρικών εταιριών εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων. Μεγάλες 
αλυσίδες πολυκαταστημάτων παρέχουν πλέον καταναλωτική πίστη (καταναλωτικά 
δάνεια και πιστωτικές κάρτες).

Συνήθως βέβαια τα δάνεια αυτά χορηγούνται σε συνεργασία με Τράπεζες που 
αναλαμβάνουν και την παρακολούθησή τους, αλλά η προστιθέμενη αξία για τις 
Τράπεζες συνεχώς περιορίζεται.

Σε άλλες όμως περιπτώσεις η καταναλωτική πίστη παρέχεται από θυγατρικές 
εξειδικευμένες εταιρίες (π.χ. Ford Credit Europe 202η στον κόσμο και η OPEL Bank 
499η στον κόσμο, ενώ η Εθνική είναι η 299η και η Πίστεως 402η, σύμφωνα με το 
περιοδικό The Banker, Ιούλιος 1997).

0 Την προσφορά αποταμιευτικών προϊόντων από μία σειρά ανταγωνιστές όπως 
Αμοιβαία Κεφάλαια, ασφαλιστικές εταιρίες (bankassurance), χρηματιστηριακές και
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άλλες εταιρίες, που ανταγωνίζονται τα παραδοσιακά προϊόντα των Τραπεζών, που 
πολλές φορές μοιάζουν λιγότερο ελκυστικά και κάπως παλαιομοδίτικα.

0 Την προσφορά δανειακών προϊόντων εκτός καταστήματος δΓ αλληλογραφίας μέσω 
Internet ή με πωλητές door to door, από άλλες μικρές ή ξένες Τράπεζες ή ειδικούς 
οργανισμούς που προφανώς δεν έχουν μεγάλο δίκτυο.

Ξ Την προσφορά υπηρεσιών συναλλάγματος από ειδικά Ανταλλακτήρια 
Συναλλάγματος που όμως δεν είναι Τράπεζες.

Το μεγάλο πρόβλημα όλων των τραπεζικών δικτύων όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
διεθνώς, είναι να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Δεν είναι μόνο η αλλαγή 
νοοτροπίας των εργαζομένων, αλλά ολόκληρη η φιλοσοφία και η αντίληψη Marketing 
και προβολής.

Ακόμη και σήμερα τα τραπεζικά ιδρύματα είναι σοβαρά, απόμακρα, αυστηρά στην 
εμφάνιση και έτσι μάλλον αποθαρρύνουν παρά ενθαρρύνουν τον πελάτη που περνάει το 
κατώφλι τους. Οι υπάλληλοι τους έχουν εκπαιδευτεί περισσότερο να εκτιμούν τους 
κινδύνους και λιγότερο να διαφημίζουν ή να πωλούν τα προϊόντα τους.

Σήμερα ο τρόπος οργάνωσης των καταστημάτων δικτύου αλλάζει και οι νέοι οργανισμοί 
που επιθυμούν να εισέλθουν δυναμικά στον τραπεζικό κλάδο οφείλουν να δημιουργούν 
και να αναπτύσσουν το δίκτυό τους με βάση αυτές τις νέες ανταγωνιστικές 
προδιαγραφές.

ε. Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος

Σε ένα μεγάλο βαθμό τα μειονεκτήματα αυτά αναφέρονται στην εμπειρία (μάθηση, 
learning), που έχουν αποκτήσει άλλες επιχειρήσεις οι οποίες ανταγωνίζονται για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στον κλάδο. Τα πλεονεκτήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί από τις 
υπάρχουσες επιχειρήσεις μπορεί να προέρχονται από τα αποτελέσματα της καμπύλης 
εμπειρίας, από την γνώση της τεχνολογίας, από τη δυνατότητα πρόσβασης σε νέες 
δυνητικές αγορές κ.λπ.

Συνεπώς, οι νέες ενδιαφερόμενες τραπεζικές επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης των 
προαναφερόμενων έχουν σχετικό μειονέκτημα κόστους το οποίο παρεμποδίζει την 
είσοδό τους.

Ύστερα από την ανάλυση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την είσοδο μίας νέας 

επιχείρησης στον τραπεζικό κλάδο, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι οι φραγμοί 

εισόδου είναι ιδιαίτερα υψηλοί.
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2. Η διαπραγματευτική δύναυη των προυηθευτών

Οι προμηθευτές μπορούν να αποκτήσουν διαπραγματευτική δύναμη έναντι των 
πελατών τους με την απειλή της αύξησης των τιμών ή της μείωσης της ποιότητας των 
υλικών και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ισχυροί προμηθευτές είναι σε θέση να 
ιδιοποιηθούν ένα μεγάλο μέρος της αξίας που δημιουργεί το προϊόν, με αποτέλεσμα τα 
κέρδη να είναι μικρά λόγω της αδυναμίας να μετατοπιστεί η αύξηση του κόστους στους 
τελικούς καταναλωτές με αντίστοιχη αύξηση των τιμών του προϊόντος ή της υπηρεσίας 
που παρέχεται.

Χαρακτηριστικό των προμηθευτών του τραπεζικού κλάδου είναι ο σχετικά μικρός 
βαθμός συγκέντρωσής τους και ο υψηλός ανταγωνισμός που αντιμετωπίζουν 
αντίστοιχα. Με άλλα λόγια, στον κλάδο κυριαρχούν αρκετοί, μεγάλου μεγέθους 
κατασκευαστές οι οποίοι προμηθεύουν τις Τράπεζες με μηχανήματα - μηχανολογικό 
εξοπλισμό, όπως μηχανήματα αυτόματων συναλλαγών (ATM), μεταφορικά μέσα, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές (PC’s), έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό γραφείων, κ.α. (μερικά 
παραδείγματα: OLIVETTI, SA TO, DIGITAL).

Είναι γεγονός ότι σε συγκεκριμένους τομείς λόγω ακριβώς της μη συγκέντρωσης των 
προμηθευτών υπάρχουν για τις Τράπεζες, εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, γεγονός 
που μειώνει τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών (π.χ. η περίπτωση 
προμήθειας γραφικής ύλης). Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν έργα στα οποία 
κυριαρχούν εξειδικευμένες εταιρίες, με ειδικές γνώσεις και δυνατότητες 
αδιαπραγμάτευτες (π.χ. ΑΤΜ) καθώς και παροχή υπηρεσιών μετά την εγκατάσταση 
(service μηχανημάτων).

Επίσης, μερικές φορές πραγματοποιούνται ειδικές συμφωνίες διεκπεραίωσης ενός 
έργου με συγκεκριμένη εταιρία - προμηθευτή, γεγονός που όπως είναι φανερό, 
αποτελεί ως ένα βαθμό δέσμευση συνεργασίας για τη Τράπεζα. Ωστόσο, η Τράπεζα εάν 
χρειαστεί αντιμετωπίζει την περίπτωση αλλαγής προμηθευτή, με τις χαμηλότερες 
δυνατές συνέπειες.

Αξίζει να τονίσουμε ότι, τα προϊόντα των προμηθευτών, δηλαδή τα διάφορα 
μηχανήματα, λογισμικά πακέτα κ.λπ., αποτελούν σημαντική εισροή στην παραγωγική 
διαδικασία της επιχείρησης καθώς επηρεάζουν ουσιαστικά την ποιότητα της 
προσφερόμενης υπηρεσίας, γεγονός που ευνόητα αυξάνει τη διαπραγματευτική 
δύναμη των συγκεκριμένων προμηθευτών.

Αυτή εξάλλου η έμφαση των σύγχρονων Τραπεζών στην ποιότητα του τελικού 
προϊόντος - υπηρεσίας, διαφαίνεται από τις συνεργασίες που πραγματοποιούνται κατά 
καιρούς μεταξύ των προμηθευτριών εταιριών και των Τραπεζών, συμμετέχοντας πολλές 
φορές και στον σχεδίασμά των μηχανημάτων ή του λογισμικού που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί. Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι με τις συνεργασίες αυτού του είδους 
βελτιώνεται αισθητά, η ανταγωνιστική θέση των συγκεκριμένων προμηθευτών, ενώ 
παράλληλα επηρεάζεται η στρατηγική θέση των συνεργαζομένων Τραπεζών, η οποία
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γίνεται σαφώς πιο ευάλωτη, καθώς δημιουργούνται προσωπικές σχέσεις με τον 
προμηθευτή και αντίστοιχες εξαρτήσεις. Πράγματι, στην περίπτωση αυτή το αντίτιμο 
της δημιουργίας ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για την τραπεζική επιχείρηση, είναι η 
μεγάλη εξάρτηση της από τους προμηθευτές της. Με άμεσο αποτέλεσμα, το κόστος 
μετακίνησης σε άλλο προμηθευτή να είναι μεγαλύτερο.

Στο σημείο αυτό θα έπρεπε ίσως να αναφερθεί και η πιθανότητα, οι προμηθεύτριες 
εταιρίες να ιδιοποιηθούν ένα μεγάλο μέρος της αξίας που δημιουργεί η χρήση του 
ονόματος τους κατά τις συναλλαγές των πελατών με την Τράπεζα, κι έτσι να 
ολοκληρωθούν προς τα εμπρός. Όμως ο κίνδυνος αυτός δεν υπάρχει καθώς ο πελάτης 
σαφώς επιλέγει την Τράπεζα με την οποία θα συνεργασθεί με βάση την τεχνολογία, τα 
σύγχρονα μηχανήματα και τον εξελιγμένο εξοπλισμό που διαθέτει, χωρίς όμως να 
συνδέει την χρήση της τεχνολογίας και τη δική του καλύτερη εξυπηρέτηση, συνειδητά 
με συγκεκριμένα ονόματα προμηθευτών. Ταυτόχρονα, κρίνεται άσκοπη η επέκταση του 
προμηθευτή.σε δραστηριότητες όμοιες με αυτές της τραπεζικής επιχείρησης (για 
παράδειγμα η εταιρία κατασκευής ΑΤΜ να προχωρήσει και στην πώληση τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών).

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να σημειώσουμε ότι κάθε Τράπεζα αποτελεί σημαντικό πελάτη 
για τον προμηθευτή της, με συνέπεια ο τελευταίος να ενδιαφέρεται για τις μελλοντικές 
του σχέσεις με την τραπεζική επιχείρηση παρέχοντας σε αυτήν κίνητρα για 
μακροχρόνια συνεργασία.

Καταλήγοντας λοιπόν, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι οι προμηθευτές δεν 

θεωρούνται παράγοντας έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο των Τραπεζών καθώς, 

η διαπραγματευτική τους δύναμη κρίνεται περιορισμένη και ελεγχόμενη.

3. Διαπραγματευτική δύναυη των αγοραστών

Οι αγοραστές μπορούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να μειώσουν τις τιμές των 
προσφερόμενων υπηρεσιών απαιτώντας καλύτερη ποιότητα ή καλύτερη εξυπηρέτηση, 
με αποτέλεσμα τα περιθώρια κέρδους του κλάδου να είναι μικρά.

Στον συγκεκριμένο κλάδο οι αγοραστές διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

α. Ιδιώτες, οι οποίοι έχουν ανάγκη από Καταθετικά προϊόντα για να αποτεμιεύουν τα 
χρήματά τους, Επενδυτικά - Τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα προκειμένου να 
πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις που επιθυμούν καθώς επίσης προϊόντα 
Καταναλωτικής και Στεγαστικής πίστης (π.χ. στεγαστικά δάνεια, πιστωτική κάρτα, 
προσωπικά και καταναλωτικά δάνεια κ.λπ.). Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η παρουσία 
μεγάλων τοπικών δικτύων αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό πλεονέκτημα για την 
παροχή τέτοιων υπηρεσιών.
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Μία πρόσφατη έρευνα αγοράς που έκανε η Ιονική Τράπεζα επιβεβαίωσε τη γνωστή 
μέχρι σήμερα άποψη, ότι ένας από τους πιο καθοριστικούς λόγους επιλογής μίας 
Τράπεζας είναι η απόσταση από τη δουλειά ή το σπίτι. Άλλοι παράγοντες για τον 
Ιδιώτη - πελάτη είναι η φιλική εξυπηρέτηση και ο χρόνος αναμονής στην ουρά. Έτσι, 
οι ιδιώτες και οι μικροί επιχειρηματίες φαίνεται να παραμένουν στην ίδια Τράπεζα, αν 
είναι γενικά ευχαριστημένοι και δεν αναζητούν συχνά την καλύτερη εξυπηρέτηση με 
τη μορφή των ανταγωνιστικότερων επιτοκίων ή την ποιοτική αναβάθμιση 
εξυπηρέτησης.

β. Επιχειρήσεις / Μεγάλοι Πελάτες, πρόκειται για τις μεγάλες ατομικές επιχειρήσεις και 
τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η διάκριση αυτή περιλαμβάνει υπηρεσίες 
χονδρικής πώλησης, υπηρεσίες προς μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις, υπηρεσίες 
προς μεγάλους ιδιώτες πελάτες καθώς επίσης, χρηματοδότηση και παροχή 
χρηματοοικονιμικών υπηρεσιών προς δημόσιους φορείς, υπηρεσίες για μεγάλα 
επενδυτικά προγράμματα, εξαγορές, συγχωνεύσεις κ.λπ.

Αυτός ο τομέας είναι χωρίς αμφιβολία εκεί που ο διεθνής ανταγωνισμός είναι και θα 
είναι ιδιαίτερα έντονος. Οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές της τελευταίας 
περιόδου αφορούν κυρίως τις δραστηριότητες αυτές.

Για τους πελάτες της κατηγορίας αυτής μεγάλη σημασία έχει το τιμολόγιο των 
τραπεζικών υπηρεσιών που μεταφράζεται σε κόστος για την επιχείρησή τους καθώς 
επίσης και η προσωπική εξυπηρέτηση και η εξοικονόμιση πολύτιμου για την 
επιχείρηση χρόνου μέσα από αυτήν.

Με άλλα λόγια, είναι απαραίτητο οι μεγάλοι πελάτες αυτής της κατηγορίας να 
βλέπουν θετικά τις Τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις ασφαλιστικές εταιρίες, τις 
εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων κ.ο.κ., στις οποίες πρόκειται να επενδύσουν τμήμα των 
τεράστιων πλέον κεφαλαίων που κατέχουν.

Αξίζει να αναφερθεί ότι διεθνώς ο χώρος του υψηλού επιπέδου corporate, investment 
και του private banking είναι σήμερα το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των 
μεγαλύτερων τραπεζικών κολοσσών, από πλευράς κεφαλαίων και ενεργητικού (π.χ. 
Bank of Tokyo - Mitsubishi, HSBC Holdings, Chase Manhattan με την Chemical, 
Citicorp, Deutsche, Bankamerica Corp, ABN - Amro, Sumitomo, UBS, Sanwa, 
Barclays, CSFB, κ.λπ.), με πιο εξειδικευμένες και με μεγάλη παράδοση επενδυτικές 
Τράπεζες, όπως η Salomon Brothers, Goldman - Sachs, Meryll Lynch, Lehman 
Brothers, Warburg, Morgan Stanley Witter κ.λπ.

Οι δύο παραπάνω στρατηγικές ομάδες είναι δυνατό να αποτυπωθούν σε έναν ειδικό 
χάρτη (Mapping Strategic Groups). Η χαρτογράφηση των Strategic groups στον κλάδο, 
μπορεί να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για τη μορφή και τη δομή του ανταγωνισμού 
μεταξύ των Τραπεζών καθώς επίσης για τις ευκαιρίες και για τους περιορισμούς προς 
ανάπτυξη, που ο συγκεκριμένος κλάδος παρουσιάζει.
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Καταθετικά, Τραπεζοασφαλισηκά προϊόντα Χρηματοδοτήσεις για Κεφάλαια Κίνισης &
Προσωπικά-Καταναλωτικά δάνεια, προϊόντα Στεγαστικής πίστης Πάγιες Εγκαταστάσεις, Σύμβαση

Ανοιχτού Αλληλόχρεου Λογαριασμού κ.λπ.

Εύρος των τραπεζικών προϊόντων που χρησιμοποιούν

Οι στρατηγικές ομάδες αποτελούν απαραίτητο εργαλείο στη διάθεση του σύγχρονου 
manager, καθώς τον βοηθούν να κατανοήσει βαθύτερα το δυναμικό περιβάλλον στο 
οποίο αυτές δραστηριοποιούνται και παράλληλα να εκτιμήσει τις δυνάμεις του 
ανταγωνισμού που αναπτύσσονται σε αυτό. Γίνεται γνώστης με άλλα λόγια των ισχυρών 
δυνάμεων της αγοράς, οι οποίες λόγω του έντονου ανταγωνισμού πραγματικά 
κυριαρχούν και ελέγχουν τη μοίρα των Τραπεζών στον κλάδο.

Θεωρείται λοιπόν ευνόητο ότι τα στοιχεία που συνθέτουν το σύγχρονο περιβάλλον, 
υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές και εξελίξεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τόσο ο 
βαθμός όσο και η μορφή των επιδράσεων του περιβάλλοντος στις επιχειρήσεις να 
μεταβάλλεται διαχρονικά. Μία από τις βασικότερες επιδιώξεις των σύγχρονων 
Τραπεζών αποτελεί από τη μία πλευρά, η μελέτη των προβλεπόμενων εξελίξεων στα 
στοιχεία που συνθέτουν το εξωτερικό περιβάλλον και από την άλλη, των δυνατοτήτων 
ανάλογης προσαρμογής και αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και 
στρατηγικών αποφάσεων ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στο ευμετάβλητο 
περιβάλλον. Γεγονός που επιτυγχάνεται μέσω της Strategic Group Analysis.

Είναι σαφές, ότι ο διαχωρισμός του κλάδου σε στρατηγικές ομάδες οριοθετεί την 
ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων που ανήκουν σε κάθε μία από τις 
ομάδες αυτές καθώς επίσης και των στρατηγικών ομάδων μεταξύ τους. Παράλληλα,
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μελετώντας τις ομάδες και τα χαρακτηριστικά τους, μπορούμε να κάνουμε προτάσεις 
βελτίωσης των στρατηγικών που εφαρμόζουν οι Τράπεζες, προκειμένου να πετύχουν 
καλύτερη θέση στην αγορά στην οποία απευθύνονται.

Με άλλα λόγια, ο τελικός σκοπός της ανάλυσης στρατηγικών ομάδων, είναι από τη μία 
πλευρά η προσαρμογή των δραστηριοτήτων της τραπεζικής επιχείρησης προς τις 
συνθήκες του ανταγωνισμού της αγοράς και από την άλλη, η μεταβολή των συνθηκών 
αυτών προς όφελος της επιχείρησης.

Παρά τη διαίρεση της αγοράς στόχου, για το σύνολο της θα μπορούσε να υποστηριχθεί 
ότι επιδιώκει χαμηλές τιμές τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών ενώ παράλληλα το 
κόστος μετακίνησης των πελατών (switching cost) από μία Τράπεζα σε άλλη κρίνεται 
σχετικά χαμηλό. Βέβαια, το γεγονός της εύκολης μετακίνησης των πελατών εντείνει τον 
τραπεζικό ανταγωνισμό, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτο πόλεμο τιμών.

Αξίζει να διευκρινίσουμε ότι οι Τράπεζες κολοσσοί, που βεβαίως δεν υφίσταται σε μία 
αγορά μικρή σαν την ελληνική, δεν είναι δυνατό να επηρεασθούν από μικρούς πελάτες. 
Είναι σαφές ότι οι Τράπεζες μεγάλου μεγέθους στοχεύουν και σε αντίστοιχου μεγέθους 
πελάτες (private & coorporate banking). Ο πόλεμος τιμών με άλλα λόγια γίνεται για κάθε 
Τράπεζα στην αντίστοιχη αγορά - στόχο της και στο πεδίο αυτό είναι έντονος και 
σκληρός.

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει, ότι η πίεση των πελατών του κλάδου είναι 

μεγάλη και η διαπραγματευτική τους δύναμη, έντονη.

Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι τόσο οι προμηθευτές όσο και 

οι αγοραστές επηρεάζουν με τη συμπεριφορά τους, τα περιθώρια κέρδους του κλάδου 

συμπιέζοντάς τα προς τα κάτω. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν πρέπει να αγνοηθούν οι 

κινήσεις και οι αντιδράσεις τους.

4. Απειλή από Υποκατάστατα

Κατά την άποψη του Porter, η ύπαρξη πολλών, χαμηλού κόστους υποκατάστατων 
προϊόντων περιορίζει τη δυνατότητα επίτευξης υψηλών κερδών και οικονομικής 
απόδοσης για την επιχείρηση καθώς θέτονται ανώτατα όρια στις τιμές που η επιχείρηση 
θα μπορούσε να καθορίσει.

Σε αυτή την περίπτωση, ως υποκατάστατο για τις τραπεζικές υπηρεσίες και κατά 
συνέπεια παράγοντας έντασης του ανταγωνισμού στον κλάδο, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί κάθε τραπεζική δραστηριότητα που παρέχεται από μη τραπεζικές εταιρίες
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όπως Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, Ασφαλιστικές εταιρίες που παρέχουν Αμοιβαία 
Κεφαλαία και άλλα επενδυτικά προϊόντα, εταιρίες leasing & factoring, συμβούλων σε 
χρηματοοικονομικά θέματα κ.λπ.

Συνεπώς, στα πλαίσια του ευμετάβλητου τραπεζικού περιβάλλοντος, ολοένα και 

μεγαλύτερος αριθμός μη τραπεζικών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται παρέχοντας 

ποικιλία τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό την 

ένταση του ανταγωνισμού στον κλάδο.

5. Ένταση ανταγωνισμού μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων

Είναι γεγονός ότι, αυτό που επιθυμεί μια επιχείρηση που μάχεται καθημερινά ενάντια 
στους ανταγωνιστές της είναι η δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Η εξασφάλιση μιας ισχυρής ανταγωνιστικής θέσης αποτελεί τον 
σημαντικότερο στόχο κάθε επιχείρησης μέσα σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτός 
είναι και ο λόγος ύπαρξης της έντασης του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων 
Τραπεζών. Η ένταση του ανταγωνισμού με τη σειρά της οδηγεί σε απώλεια κερδών για 
τον κλάδο στο σύνολό του, καθώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται με διάφορα μέσα για την 
απόκτηση σημαντικού μεριδίου αγοράς.

Στην προκειμένη περίπτωση, και όσον αφορά τον εξεταζόμενο τραπεζικό κλάδο, η 
ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων οξύνεται από τους 
εξής παράγοντες:

> Μεγάλος αριθμός των ανταγωνιζομένων Τραπεζών στον κλάδο, ή ανταγωνιστές με 
ισοδύναμο μέγεθος. Καθώς στον τραπεζικό χώρο υπάρχουν πολλοί και ίσου 
μεγέθους ανταγωνιστές, μερικές Τράπεζες ενδεχομένως να πιστεύουν ότι μπορούν 
να προχωρήσουν σε αλλαγές πολιτικής χωρίς να γίνουν αντιληπτές, κι επομένως 
χωρίς αντιδράσεις από τους ανταγωνιστές τους. Από την άλλη πλευρά, ο μεγάλος 
βαθμός συγκέντρωσης ή η κυριαρχία της αγοράς από μία ή μερικές επιχειρήσεις 
μειώνουν την ένταση του ανταγωνισμού.

Πέρα όμως των παραπάνω, ο μεγάλος αριθμός των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων 
που «παίζουν» στον τραπεζικό κλάδο οξύνει εύλογα τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
υφιστάμενων Τραπεζών καθώς η αγορά και κατά συνπεπεια η πίτα που θα πρέπει να 
μοιραστεί μεταξύ των επιχειρήσεων παραμένει σταθερή ενώ ο αριθμός των παικτών 
συνεχώς αυξάνεται. Κατά συνέπεια κάθε κίνηση του ενός παίκτη προκαλεί την 
αυτόματη, σχεδόν αντανακλαστική, αντίδραση των υπολοίπων. Με άλλα λόγια, ο 
μεγάλος αριθμός των ανταγωνιζομένων Τραπεζών αντιμάχονται ποια θα 
πρωτοπουλήσει τα προϊόντα της (καταναλωτικά, στεγαστικά, κ.λπ.) ή ποια θα
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συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό αποταμιεύσεων, από μία σταθερή αγορά - 
στόχο.

Έτσι, όσο η αγορά - στόχος παραμένει σταθερή ενώ ο αριθμός των ανταγωνιζομένων 
Τραπεζών αυξάνεται προοδευτικά, θεωρείται φυσικό κι επόμενο ότι οι Τράπεζες θα 
πασχίζουν με κάθε μέσο να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς που η κάθε μία κατέχει, 
εντείνοντας τον υφιστάμενο ανταγωνισμό μεταξύ τους.

> Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, που σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες και ο κλάδος γενικότερα βρίσκονται στη φάση της 
ωρίμανσης, εντείνεται ο ανταγωνισμός για την απόκτηση ή διατήρηση των μεριδίων 
της αγοράς.

> Μεγάλη συμμετοχή του σταθερού κόστους στο συνολικό. Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα 
μεγάλα μεταβλητά κόστη των κρατικών Τραπεζών έχουν χαρακτήρα σταθερών. Αυτό 
σημαίνει ότι, όταν δεν υπάρχει πληρότητα εργασιών η παρουσία του κόστους (π.χ. το 
κόστος αμοιβών των υπαλλήλων είναι πάντα το ίδιο είτε αυξάνονται οι πελάτες στο 
κατάστημα είτε όχι) πιέζει τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τον αριθμό των πελατών τους 
είτε παρέχοντας μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών ώστε να αυξάνεται η 
δυνατότητα επιλογής των πελατών τους, είτε μειώνοντας την τιμολόγησή των 
προϊόντων αυτών.

> Χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών στην αγορά και 
σχετική έλλειψη του κόστους μετακίνησης του αγοραστή από το Κατάστημα της μίας 
Τράπεζας σε άλλη, εντείνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των υφιστάμενων 
επιχειρήσεων στον κλάδο. Γενικά, οι αγοραστές θεωρούν τις τραπεζικές υπηρεσίες 
ομοιογενείς, με αποτέλεσμα η επιλογή τους να βασίζεται μόνο στην τιμή και την 
ποιότητα εξυπηρέτησης, γεγονός που αμβλύνει τις πιέσεις για ανταγωνισμό σε 
αυτούς τους τομείς.

> Η παρουσία υψηλών εμποδίων εξόδου. Τα εμπόδια αυτά αναφέρονται συγκεκριμένα 
στο υψηλό κόστος εξόδου λόγω π.χ. του κόστους αποζημίωσης του προσωπικού 
(.Συλλογικά Συμβόλαια Εργασία ή), πώλησης του εξοπλισμού (Η/Υ, Συστήματα 
Μηχανογράφησης), κ.λπ.

Τέλος, ενώ οι Τράπεζες ανησυχούν ότι μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί θα 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη θέση τους, μεγάλες και ισχυρές τραπεζικές 
εταιρίες κλονίζονται από παράγοντες οι οποίοι μέχρι τώρα δεν ήταν σημαντικοί. Ο 
«κοινός κώδικας» όλων αυτών των περιπτώσεων είναι ότι η πληροφορική και οι εξελίξεις 
που αναπόφευκτα επιφέρει η εφαρμογή της, καταστρέφει ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα, τα οποία φαίνονται άτρωτα, ενώ δημιουργεί άλλα νέα, τα οποία οι 
διοικήσεις των επιχειρήσεων θα πρέπει να αντιληφθούν.

Λόγω της αλληλεπίδρασης των παραπάνω παραγόντων είναι φανερό ότι, η ένταση του 
ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων είναι μεγάλη.
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Επιπρόσθετα, κάτω από την επίδραση της παγκοσμιοποίησης των αγορών και κατά 
συνέπεια και των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, δύο κρίσιμες μεταβολές 
χαρακτηρίζουν το τραπεζικό σκηνικό της σημερινής περιόδου:

□ η αποκανονικοποίηση (deregulation), που αποτελεί πλέον κεντρική τάση στα εθνικά 
συστήματα, και

□ η κατάργηση του προστατευτισμού με την ελεύθερη εγκατάσταση αλλά και την 
ελεύθερη παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων και μεταβολών στον τραπεζικό κλάδο, 
διαγράφονται έντονες τάσεις και αναλυτικότερα:

α. διεθνοποίησης του ανταγωνισμού, όπου οι Τράπεζες με παγκοσμιοποιημένες 
στρατηγικές (global strategies), αντλούν πλεονεκτήματα που ξεπερνούν τα κλασσικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που στηρίζονται στον εθνικό τους περίγυρο, και

β. υπέρβασης των παραδοσιακών διακρίσεων μεταξύ διαφόρων κατηγοριών Τραπεζών 
και σύγκλισης στις τεχνικές, το είδος των εργασιών και του πεδίου ανταγωνισμού 
μεταξύ Τ ραπεζών.

Στα πλαίσια των γενικότερων εξελίξεων σε εθνικό και διεθνές οικονομικό πεδίο, ο 
ανταγωνισμός εντείνεται, οι επιχειρησιακές αναδιαρθώσεις και συνεργασίες 
πολλαπλασιάζονται ενώ δημιουργούνται νέες ανάγκες.

Έτσι, η ευελιξία αποτελεί πλέον στρατηγικό στοιχείο προσαρμογής τόσο για τον τομέα 
των Τ ραπεζών, όσο και των μη - Τ ραπεζών. Η ευελιξία αυτή εκφράζεται με την εμφάνιση 
ευρύτατου φάσματος νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, με τη 
διαμόρφωση νέων στρατηγικών και μορφών ανταγωνισμού μεταξύ Τραπεζών και ακόμα 
με ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στο ρόλο και στις λειτουργίες των Τραπεζών στην 
οικονομία μιας χώρας.

Απόρροια των παραπάνω είναι και η εξάπλωση άλλων φορέων παροχής 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, που λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις Τράπεζες, 
όπως ήδη αναφέρθηκαν όπως για παράδειγμα εταιρίες leasing, factoring, venture 
capital, αμοιβαίων κεφαλαίων, οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι ασφαλιστικές 
εταιρίες, εταιρίες παροχής συμβουλών σε χρηματοοικονομικά θέματα κ.λπ.

Αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων τραπεζικών 

επιχειρήσεων, είναι οι ριζικοί μετασχηματισμοί και ανακατατάξεις στον κλάδο.
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Συγκεκριμένα:

χ περιορίζεται σημαντικά ο κρατικός παρεμβατισμός στη διαμόρφωση των βασικών 
εξελίξεων του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Βέβαια, διατηρούνται ακόμα χώροι 
όπου η κρατική ρύθμιση είναι αποφασιστική στη μορφοποίηση της αγοράς,

χ αναπτύσσονται επίσης, ουσιαστικά οι νέες μορφές εργασιών καθώς και νέα προϊόντα 
(leasing, πιστοποιητικά καταθέσεων, εργασίες σε συνάλλαγμα, πλαστικό χρήμα, 
υπηρεσίες συμβούλου σε εξαγορές, εκδόσεις στο χρηματιστήριο, αποτιμήσεις 
επιχειρήσεων κ.α.),

χ δημιουργείται από Τράπεζες, αλλά και μη - Τράπεζες, σε ταχύτατο χρονικό διάστημα, 
μεγάλος αριθμός ειδικών φορέων για την παροχή των νέων αυτών προϊόντων και 
υπηρεσιών, συχνά σε συνεργασία με ξένες εξειδικευμένες επιχειρήσεις,

χ προωθείται ο εκσυγχρονισμός ορισμένων Τραπεζών, με την εισαγωγή νέων 
τεχνολογικών συστημάτων, πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων εκπαίδευσης 
και εμπλουτισμού του προσωπικού, που είναι κρίσιμα στοιχεία για την ενίσχυση της 
ικανότητας συμμετοχής τους στις νέες αγορές, αλλά και αντίστασής τους σας 
ανταγωνιστικές πιέσεις.

Στον αιώνα της πληροφορικής, η ίδια η πληροφορική από μόνη της δεν αποτελεί 
πλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σίγουρα, μία εταιρία πρέπει να διατηρεί το ίδιο 
επίπεδο πληροφορικής με αυτό των ανταγωνιστών της. Αλλά αν θέλει πραγματικό 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με διάρκεια στον χρόνο, πρέπει να στηριχθεί στα 
ανθρώπινα στοιχεία μιας επιχείρισης όπως την κουλτούρα, την ηγεσία και τον 
χαρακτήρα. Με άλλα λόγια, σε μία επιχείρηση και ιδιαίτερα σε μία τραπεζική 
επιχείρηση που σχετίζεται καθαρά με παροχή υπηρεσιών και καλή ή κακή 
εξυπηρέτηση του πελάτη, ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καθοριστικό ρόλο ενώ η 
σωστή αξιοποίησή του αποτελεί το α και το ω στη δημιουργία διαχρονικού και 
δυνατού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο καλός, ενημερωμένος, εξυπηρετικός κι 
ευχάριστος υπάλληλος μίας Τράπεζας καθώς και το εξειδικευμένο ανθρώπινο 
δυναμικό της, την κάνουν να ξεχωρίζει από το σύνολο των υπολοίπων ανταγωνιστών, 
στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού που βιώνουν οι Τράπεζες σήμερα.

Συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι όσο περισσότερο η πληροφορική φέρνει την 
επανάσταση στις επιχειρήσεις, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν τα προσόντα των 
εργαζομένων. Μία νέα μελέτη του Wharton αναφέρει ότι η επένδυση στο ανθρώπινο 
δυναμικό έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από την επένδυση στα προϊόντα 
πληροφορικής.

Όσες επιχειρήσεις δεν στραφούν προς την κουλτούρα και τον ανθρώπινο 
παράγοντα, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα 
αντέξει στο χρόνο, «θα φαγωθούν ζωντανές», από όσους ανταγωνιστές τους το 
πράξουν.
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Κάτω από την πίεση του ανταγωνισμού μεταξύ των Τραπεζών καθώς και των αλλαγών 
που παρατηρούνται στον κλάδο, οι ελληνικές Τράπεζες παρουσιάζουν ουσιαστικές 
διαφοροποιήσεις ως προς τη δυνατότητα προσαρμογής τους και τις επιδόσεις τους. Οι 
κρατικές Τράπεζες κυρίως περνούν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού με το βάρος των 
καταστάσεων που έχει δημιουργήσει για δεκαετίες η λειτουργία του τραπεζικού τομέα 
κάτω από συνθήκες έντονου προστατευτισμού και κρατικής παρέμβασης στην 
κατανομή των χρηματοοικονομικών πόρων.

Έτσι, στη δεκαετία του 1980 και ως αποτέλεσμα του έντονου ανταγωνισμού που 
παρατηρείται στον κλάδο, σημειώνεται έντονη κάμψη των κερδών και της 
αποδοτικότητας στο σύνολο του τραπεζικού συστήματος, αλλά με εντονότερη έκφραση 
στις κρατικές εμπορικές και επενδυτικές Τράπεζες. Αντίθετα, οι ιδιωτικές Τράπεζες 
χαρακτηρίζονται από ανοδική τάση τουλάχιστον στα μερίδια αγοράς σε βασικές 
τραπεζικές εργασίες (καταθέσεις, χρηματοδοτήσεις), αλλά και στα κέρδη.

Αντίστοιχη βελτίωση, εμφανίζουν όμως και ορισμένες κρατικές Τράπεζες ειδικού 
προσανατολισμού, όπως κυρίως η Ε.Κ.Τ.Ε. και η Α.Τ.Ε. Βέβαια, στα τελευταία χρόνια 
της δεκαετίας 1980 - 90, η διαμόρφωση των επιτοκίων έκανε δυνατή μια γενικότερη 
βελτίωση των κερδών για τις περισσότερες Τράπεζες.

Ο ανταγωνισμός σήμερα διεξάγεται έντονα όχι μόνο μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων 
αλλά και σε ένα άλλο επίπεδο, μέσα από νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες και 
χρηματοοικονομικές καινοτομίες. Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζει η ικανότητα 
εξειδίκευσης μίας Τράπεζας στην παροχή σύνθετων πακέτων υπηρεσιών προς την 
πελατεία, άλλες από τις οποίες είναι πιο αποδοτικές για την Τράπεζα, και άλλες λιγότερο 
αλλά που συνολικά διαφοροποιούν τη θέση της και διαμορφώνουν το image της στην 
αγορά. Σημαντικοί περιορισμοί στην παροχή συγκεκριμένων νέων ή και κλασικών 
υπηρεσιών επιδρούν αρνητικά και πολλαπλασιαστικά στην ευελιξία και στην 
ανταγωνιστική θέση.

Στην σύγχρονη εποχή και στο διεθνές σκηνικό, οι πιστωτικοί οργανισμοί στο σύνολό 
τους αντιμετωπίζουν αναπόφευκτα πιο έντονα το διεθνή ανταγωνισμό, καθώς ξένες 
Τράπεζες τείνουν να δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και σε εργασίες που δεν 
προϋποθέτουν απαραίτητα την ανάπτυξη τραπεζικού δικτύου, στο οποίο οι μεγάλες 
εμπορικές Τράπεζες της χώρας διαθέτουν ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Γίνεται φανερή πλέον η ανάγκη για την χάραξη μιας πορείας στον τραπεζικό χώρο που 
θα συνδυάζει την εξειδίκευση, αλλά και τον εμπλουτισμό των τραπεζικών εργασιών, έτσι 
ώστε να μην παγιδευτούν στα πλαίσια του ολοένα εντεινόμενου ανταγωνισμού σε ένα 
στενό φάσμα δραστηριοτήτων, αδυνατώντας να καλύψουν το σύνολο εργασιών που θα 
ανταποκρίνεται ανταγωνιστικά στις ανάγκες της ζήτησης, με ευνόητες επιπτώσεις στην 
γενικότερη πορεία και βιωσιμότητά τους.
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Γενικά σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι τραπεζικές δραστηριότητες στηρίζονταν σε 
σχετικά απλές λειτουργίες, χαρακτηριστικό των σύγχρονων καιρών, τάσεων και 
απαιτήσεων είναι η μετάβαση σε πιο σύνθετες απαιτήσεις. Συνεπώς, εσωτερικές δομές 
και ιδιαίτερα κυκλώματα, τραπεζικές εργασίες και σχέσεις με το κράτος και το 
παραγωγικό σύστημα, που αναπτύχθηκαν για διάφορους λόγους σε προγενέστερες 
φάσεις σε ορισμένες Τράπεζες (κυρίως το περιβάλλον του δημοσίου συμφέροντος 
ευνοούσε στην ανάπτυξη τέτοιου είδους συνθηκών), θα πρέπει να μετεξελιχθούν ώστε 
να ανταποκρίνονται στους νέους όρους που επιβάλλει η ολοκλήρωση των αγορών και το 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

6. Σχετική δύναμη των υπόλοιπων Ενδιαφερομένων (Stakeholders)

Στην κατηγορία αυτή των δυνάμεων, ο Porter περιλαμβάνει το σύνολο των stakeholders 
group, πρόκειται δηλαδή για μικρές ομάδες του εξωτερικού ή εσωτερικού 
περιβάλλοντος, βαρύνουσας σημασίας για τον κλάδο όπως είναι π.χ. τα εργατικά 
συνδικάτα, το κράτος, ο σύλλογος των εργαζομένων των Τραπεζών, οι εμπορικοί 
συνεταιρισμοί, οι προμηθευτές του κλάδου, οι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει, στην επίδραση του κράτους καθώς και της Τράπεζας 
της Ελλάδος, στους περιορισμούς που θέτει ο κάθε φορέας καθώς επίσης στην ισχύ 
των περιορισμών αυτών και στις επιπτώσεις που έχουν για κάθε μία από τις Τράπεζες 
που ανήκουν στον κλάδο.

Σίγουρα, η απελευθεροποίηση του κλάδου από νομικούς περιορισμούς, όπως ήδη 
αναλύθηκε, μείωσε σημαντικά τον έλεγχο που έως τότε ασκούσε. Παρόλα αυτά, η 
παρουσία του κράτους είναι αισθητή ενώ η δραστική παρέμβασή του, λύνει σε πολλές 
περιπτώσεις ιδιαίτερα προβλήματα του κλάδου. Επιπλέον, αν και η απελευθέρωση 
προώθησε ουσιαστικά τον ανταγωνισμό στον κλάδο, η επέμβαση του κρατικού 
παράγοντα όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, συντελεί απη μετρίαση και στον έλεγχο του 
πολέμου που διεξαγόταν μεταξύ των Τραπεζών, σε διάφορα επίπεδα.

Αξίζει άλλωστε, να τονισθεί η ουσιαστική παρέμβαση του κράτους, σε σημαντικά 
λειτουργικά θέματα εξισορροπώντας με τον τρόπο αυτό τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
Τραπεζών για την επικράτηση τους στον κλάδο και την αποφυγή μονοπωλιακών 
καταστάσεων από τις μεγάλες ισχυρές Τράπεζες. Θα μπορούσαν να αναφερθούν 
επιπρόσθετα αμέτρητοι ειδικοί κανονισμοί και ρυθμίσεις που θεσπίζει και επιβάλλει τόσο 
του κράτους όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος στις υπόλοιπες Τράπεζες και αφορούν 
διαδικαστικά και πλήθος άλλων θεμάτων, προκειμένου να προστατευτούν όλες οι 
Τράπεζες από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Έτσι, θα μπορούσαν να αναφερθούν 
χαρακτηριστικά κανόνες που αφορούν το δίκτυο των καταστημάτων, τις ασφαλιστικές 
καλύψεις που πρέπει να λαμβάνει κάθε Τράπεζα προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό τον 
πελάτη της (π.χ. Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων), στα πλαίσια της ίδιας λογικής 
προστασίας του τελικού καταναλωτή τραπεζικών υπηρεσιών η σωστή και ακριβής 
ενημέρωση του κ.ο.κ.
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Τέλος, και ιδιαίτερα στις Τράπεζες δημόσιου ενδιαφέροντος είναι αισθητή η δύναμη του 
Συλλόγου των Εργαζομένων, ο οποίος επεμβαίνει δραστικά σε θέματα που αφορούν 
γενικότερα τα συμφέροντα των τραπεζικών υπαλλήλων καθώς και σε πλήθος άλλων 
θεμάτων, επηρρεάζοντας συχνά και το έργο της Διοίκησης της αντίστοιχης Τράπεζας.

Είναι φανερή λοιπόν, η παρουσία και η σημασία του κράτους για το σύνολο του κλάδου 

καθώς πολλές φορές, μέσω των περιορισμών και κανονισμών που θέτει καθορίζει την 

πορεία των Τραπεζών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

IΥΓΧΟΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΑΑΟ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι μεγάλες κοινωνικοπολιτικοοικονομικές αλλαγές, που συντελεστή καν τα τελευταία 
χρόνια, σε συνδυασμό με τις τεράστιες εξελίξεις πάνω στην πληροφορική, ανάγκασαν 
τις επιχειρήσεις που παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική σκηνή 
να αγοράζουν ή να συγχωνεύονται με άλλες επιχειρήσεις ομοειδών ή και άλλων κλάδων 
της οικονομίας.

Το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με τις ραγδαίες εξελίξεις και ανακατατάξεις που 
συντελούνται στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και αφορούν τις ενέργειες 
διεθνοποίησης κλάδων, παραγωγικών διαδικασιών και επιχειρήσεων. Συνδέεται επίσης 
με τις διαδικασίες διεθνοποίησης που καλύπτουν τις σημαντικότερες οικονομικές 
συναλλαγές, όπως χρηματοπιστωτικές σχέσεις, βιομηχανία και εμπόριο. Κύριοι φορείς 
της διεθνοποίησης είναι οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι βασικοί οργανωτές 
των διεθνών οικονομικών συναλλαγών και παίρνουν αποφάσεις παγκόσμιου βεληνεκούς 
σε επίπεδο επενδύσεων, χρηματοδότησης, παραγωγής, προμηθειών, πωλήσεων κ.λπ.

Σε αυτά τα πλαίσια, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, με στόχο την επέκταση των 
παραγωγικών και εμπορικών τους σχέσεων, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, 
προχωρούν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές αλλοδαπών και ημεδαπών εταιριών, 
ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία την ανταγωνιστική πρόκληση.

Σήμερα οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων συμβαίνουν σε πολύ μεγάλη κλίμακα σε διεθνές 
επίπεδο, γεγονός που εν μέρει οφείλεται στις καταλυτικές επιδράσεις που έχει 
προκαλέσει η ολοκλήρωση των αγορών, η ενοποίηση των εθνικών αγορών καθώς 
επίσης και η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων, με συνέπεια για μια σειρά 
επιχειρήσεων η δραστηριοποίηση στις διεθνείς αγορές να καθίσταται ουσιαστικά 
μονόδρομος.

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η δημιουργία της ενιαίας αγοράς στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ωθεί τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών και 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η απελευθέρωση της 
κίνησης των κεφαλαίων και η ενοποίηση των εθνικών αγορών, σε συνδυασμό με τις 
έντονες ανταγωνιστικές συνθήκες οδηγούν σε έξαρση του φαινομένου και στη 
δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί τα μεγάλα μεγέθη.
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Και στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκοπός πλέον γίνεται ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή στρατηγικών που θα μπορούν να εφαρμοσθούν σε παγκόσμια κλίμακα και η 
ανάπτυξη προϊόντων με διεθνή απήχηση. Γεγονός που υπαγόρευσε τη μεγέθυνση της 
εταιρικής διάστασης, αφού η ολοκλήρωση των αγορών έχει ωθήσει τα όρια της 
κλίμακας των επιχειρησιακών μεγεθών (μικρό, μεσαίο, μεγάλο) σημαντικά προς τα 
πάνω. Έτσι, αυτό που θεωρούνταν μεγάλο χθες, είναι σήμερα μικρό. Αυτό που ήταν 
δυνατό στο παρελθόν, στο σημερινό περιβάλλον είναι ασθενές.

Στον τραπεζικό τομέα, η ανάγκη για μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια, προκειμένου οι 
Τράπεζες να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες, η πίεση των μετόχων, που 
σε πολλές περιπτώσεις είναι επενδυτικοί οργανισμοί και ζητούν υψηλότερα κέρδη και η 
ανάγκη δημιουργίας μεγάλων οικονομιών κλίμακας για την αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού έχει οδηγήσει, σε μια χιονοστιβάδα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

Το φαινόμενο αυτό στις Τράπεζες οφείλεται κυρίως:

ιζι Στον ανταγωνισμό και τη μείωση των εσόδων καθώς και την αντίστοιχη ανάγκη για 
την περικοπή των εξόδων.

□ Στην εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

(3 Στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς και την προσφορά συμπληρωματικών 
προϊόντων.

Οι συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο δημιουργούν νέα πιστωτικά ιδρύματα μεγάλων 
διαστάσεων, σε διεθνές επίπεδο. Τα μεγαλύτερα σύγχρονα παραδείγματα είναι οι 
συγχωνεύσεις της Chase Manhattan με την Chemical Bank που δημιούργησε τη 
μεγαλύτερη Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, ξεπερνώντας την Citicorp και της Bank 
of Tokyo με τη Mitsubishi Bank που δημιούργησε μία εξαιρετικά μεγάλου μεγέθους 
Τράπεζα τόσο από πλευράς κεφαλαίων, όσο και από πλευράς ενεργητικού (820 δισ. 
δολλάρια περίπου).

Σημειώνεται ότι την περίοδο 1995 - 96 στις Η.Π.Α. πραγματοποιήθηκαν και άλλες 7 
σημαντικές συγχωνεύσεις Τραπεζών που συγκαταλέγονταν ανάμεσα στις 50 
μεγαλύτερες της χώρας. Οι συγχωνεύσεις αυτές αποτελούν έκφραση της τάσης για 
δημιουργία ακόμη πιο ισχυρών δικτύων διανομής χρηματοπιστωτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών και επίσης δίνουν λύσεις στις ανάγκες αυτών των ιδρυμάτων για αύξηση των 
ιδίων κεφαλαίων.

Τέλος, στις μέρες μας μία συγχώνευση έχει αλλάξει όλο το παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ενώ ασκεί τεράστια πίεση στις ιαπωνικές Τράπεζες να 
αλλάξουν πρακτική και πολιτική. Πρόκειται για τη συγχώνευση της Citicorp, μητέρα
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εταιρία της Citibank, με τον όμιλο Travelers, που δημιούργησε το μεγαλύτερο 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στον κόσμο, με συνολικά κεφάλαια της τάξεως των 700 δισ. 
δολλαρίων. Έτσι, η Τράπεζα Tokyo - Mitsubishi έχασε την πρωτοκαθεδρία της στο 
παγκόσμιο τραπεζικό στερέωμα.

Η νέα Τράπεζα (Citicorp - Travelers), είναι από τις μεγαλύτερες στον κόσμο, και 
ταξινομείται ειδικά στις Η.Π.Α., ως εξής:

m- 9η από πλευράς εσόδων, με 49 δισ. δολλάρια

f*- 7η από πλευράς κεφαλαιοποίησης, με 140 δισ. δολλάρια

3η από πλευράς κερδών, με 3 δισ. δολλάρια αφού αφαιρεθούν 3,5 δισ. δολλάρια ως 

κόστος συγχώνευσης και αναδιάρθρωσης

m- ΐη από πλευράς κεφαλαίων, με 700 δισ. δολλάρια. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα 

εταιρία είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο, στη βάση αυτή.

Το μέγεθος της είναι τέτοιο, ώστε ορισμένες γερμανικές Τράπεζες υποχρεώθηκαν να 
παραδεχθούν ότι δεν θα έχουν αρκετά κεφάλαια για να καλύψουν τα πιστωτικά όρια, τα 
οποία μπορεί να τραβήξει ένας οργανισμός, όπως η Citigroup, όπως θα είναι η ονομασία 
του νέου γίγαντα.

Με την απόφαση της συγχώνευσης, επαναφέρεται στο προσκήνιο η ιδέα του 
χρηματοπιστωτικού super market ή του one stop financial shop. Η ιδέα αυτή ήταν πολύ 
της μόδας στη δεκαετία του 1980, αλλά σύντομα υποχώρησε. Οι προσπάθειες που 
έγιναν προς την κατεύθυνση αυτή δεν απέδωσαν, κυρίως επειδή ανέκυψαν σοβαρά 
προβλήματα συνεργασίας ανάμεσα σε τελείως διαφορετικούς εταίρους.

Η κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α., πάντως είναι ανοιχτή στην ιδέα πως ο πελάτης μπορεί 
να κάνει μαζί όλες τις δουλειές του: από την κατάθεση και ανάληψη, μέχρι τη 
δανειοδότηση, και από την αγορά μετοχών μέχρι την αγορά ασφαλειών και αμοιβαίων 
κεφαλαίων. Η Citibank εξάλλου, είναι κατάλληλα τοποθετημένη για να πετύχει σε αυτήν 
την προσπάθεια.

Ο νέος χρηματοπιστωτικός οργανισμός αναπόφευκτα θα αυξήσει τον ανταγωνισμό 
μεταξύ των Τραπεζών, τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. Βέβαια, ιδρύματα αυτής 
της μορφής είναι περισσότερο διαδομένα στη Γηραιά Ήπειρο παρά στις Η.Π.Α., αλλά η 
εμφάνιση του Citigroup έχει ήδη προβληματίσει τις ευρωπαϊκές Τράπεζες λόγω του 
ανταγωνισμού που θα δημιουργήσει και τους πόρους που έχει, ώστε να διατηρήσει το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημά του. Σύμφωνα με το άρθρο «Citigroup: Ο νέος κολοσσός 
προκαλείδέος παντού» (Οικονομικός Ταχυδρόμος, 16 Απριλίου 1998), για τη Citibank, 
ειδικά η συγχώνευση αντιπροσωπεύει ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια να αναπτυχθεί 
μία πραγματικά παγκόσμια Τράπεζα. Ήταν ένα όνειρο που ο διευθύνων σύμβουλος της 
(John Reed) είχε από το 1965, και το οποίο τώρα τείνει να γίνει πραγματικότητα.
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Σε γενικές γραμμές πάντως, στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων που έλαβαν χώρα 
στις Η.Π.Α. σημειώθηκαν περικοπές δαπανών, συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων, 
λόγω της ανάπτυξης των τραπεζικών συναλλαγών μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων και 
μειώσεις προσωπικού.

Στην Μεγάλη Βρετανία έχουν παρουσιαστεί παρόμοια φαινόμενα και σύμφωνα με 
μελέτη της εταιρίας συμβούλων Deloitte Touche, οι εξελίξεις αυτές αναμένεται να 
επεκταθούν και την επόμενη δεκαετία.

Μεγάλες συγχωνεύσεις, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν και στον τραπεζικό 
κλάδο της Ιαπωνίας με χαρακτηριστικότερα παραδείγματα εκείνα της Τράπεζας 
Sumitomo με την Daiwa, της Mitsui με την Taiyo Kobe και ιδιαίτερα αυτό της Mitsubishi 
με την Bank of Tokyo. Οι συγχωνεύσεις σε αυτήν την χώρα γίνονται κύρια για λόγους 
εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων των Τραπεζών, όπως επίσης 
και για την προσαρμογή των ιδρυμάτων στις διεθνείς απαιτήσεις περί κεφαλαιακής 
επάρκειας των Τραπεζών. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία, τα προβλήματα των 
ιαπωνικών Τραπεζών έχουν τη ρίζα τους στην ξέφρενη κερδοσκοπία, που σημειώθηκε 
στα τέλη της δεκαετίας του '80 στην αγορά των ακινήτων. Άξιο παρατήρησης είναι και το 
γεγονός ότι η απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων των Τραπεζών της Ιαπωνίας τα 
τελευταία χρόνια είναι σχεδόν 5 φορές μικρότερη από αυτή των αμερικανικών 
Τραπεζών.

Το φαινόμενο των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει εκδηλωθεί στο χώρο των μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά όχι στην ίδια έκταση όπως στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο θεσμός της Universal Bank (δηλαδή της Τράπεζας που 
παρέχει όλων των ειδών τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες) είχε καθιερωθεί πριν από 
πολλά χρόνια και είχε συντελέσει σημαντικά στη δημιουργία μεγάλων Τραπεζών σε όλες 
σχεδόν τις χώρες - μέλη της Κοινότητας. Σήμερα σε αυτές τις χώρες η 
συγκεντροποίηση παρατηρείται στις ήδη υπάρχουσες μεγάλες Τράπεζες.

Μερικά παραδείγματα των κυριότερων συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση είναι η συγχώνευση των δύο μεγάλων ολλανδικών Τραπεζών ABN (Algemene 
Bank Nederland) και AMRO (Amesterdam - Rotterdam Bank) και η συγχώνευση της 
ασφαλιστικής εταιρίας Nationale Nederlanden και της Τράπεζας ΝΜΒ - POST BANK (η 
οποία είχε προέλθει νωρίτερα από τη συγχώνευση των Τραπεζών ΝΜΒ και POST BANK). 
Η τελευταία συγχώνευση κατέληξε στη δημιουργία του τραπεζοασφαλιστικού 
κολοσσού της ING (INTERNATIONAL NEDERLANDEN GROUP) που στη συνέχεια 
εξαγόρασε και την BARINGS με τα γνωστά προβλήματα της τελευταίας από 
δραστηριότητες στα παράγωγα προϊόντα.

Στον ισπανικό τραπεζικό κλάδο επιτυχημένες προσπάθειες θεωρούνται οι 
συγχωνεύσεις των Τραπεζών Banco Bilbao και Banco Vizcaya που δημιούργησε την 
BBV (1988), την Caja de Barcelona και La Caixa (1989) και το 1992 των Τραπεζών Banco 
Central και Banco Hispano.
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Σε αυτήν τη διαδικασία συμμετείχε ενεργά η κυβέρνηση της Ισπανίας και Τράπεζες του 
Δημοσίου και οι συγχωνεύσεις αυτές απέβλεπαν κυρίως στην ισχυροποίηση των 
Τραπεζών στην πορεία της ενιαίας αγοράς και την πρόληψη εξαγορών από τους ξένους. 
Αξιοσημείωτες αναφορές υπάρχουν στον τύπο για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που 
βρίσκονται σε εξέλιξη στον ιταλικό τραπεζικό κλάδο. Σημαντικές είναι οι συγχωνεύσεις 
της Credito Italiano και της Banca di Roma. Σε περίοπτη θέση είναι η ιδιωτικοποίηση της 
Banca Commerciale Italiana (BCI) και η πορεία της Banco di Napoli, ένα από τα 
μεγαλύτερα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας με σημαντικά προβλήματα. Οι 
συγχωνεύσεις - εξαγορές στην Ιταλία αναμένονται να ενταθούν αφού στην χώρα 
λειτουργούν 400 εμπορικές Τράπεζες περίπου και 600 αγροτικά χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα.

Ιδιαίτερα επεκτατική θεωρείται η πρακτική των τριών μεγαλύτερων γερμανικών 
τραπεζικών ιδρυμάτων της Deutsche Bank, της Dresner Bank και της Commerzbank με 
απόκτηση έδρας για διεθνείς επενδυτικές δραστηριότητες στο Λονδίνο. Το 1994, η 
Deutsche Bank συγκέντρωσε όλες τις τραπεζικές επενδυτικές δραστηριότητες στη 
βρετανική θυγατρική της Morgan Grenfel. Η Dresner Bank εξαγόρασε τη βρετανική 
Τράπεζα επενδύσεων Kleinwort Benson Group Pic. H Commerzbank εισήλθε στη 
βρετανική αγορά εξαγοράζοντας την εταιρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων Jupiter 
Tyndall Pic.

Στην Ευρώπη, με βάση την προοπτική της πλήρους οικονομικής και νομισματικής 
ένωσης και τη δημιουργία ενιαίου νομίσματος, αναμένεται οι Τράπεζες του 2000 να είναι 
ακόμα πιο μεγάλες, περνώντας κατ’ αρχήν από συγχωνεύσεις μέσα στις ίδιες τους τις 
χώρες και αργότερα σε διασυνοριακές συγχωνεύσεις οι οποίες θα αλλάξουν δραστικά 
την εικόνα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναμένεται δηλαδή η δημιουργία μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων που θα μπορούν 
να εκμεταλλευτούν καλύτερα την γεωγραφική διασπορά του δικτύου των 
καταστημάτων τους και το πλεονάζον, λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, 
προσωπικού τους, μετασχηματίζοντας κάθε τραπεζικό κατάστημα σε χρηματοπιστωτικό 
πολυκατάστημα.

Αυτό βέβαια, θα απαιτήσει και αλλαγές στις οργανωτικές δομές με βάση τις αγορές - 
στόχους ώστε να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα του μεγάλου μεγέθους με αυτά της 
ευέλικτης εξειδίκευσης.

Στην Ελλάδα, η απελευθέρωση των αγορών και του τραπεζικού συστήματος οδήγησε 
στην ίδρυση πολλών μικρών ιδιωτικών Τραπεζών. Οι Τράπεζες αυτές, 
εκμεταλλευόμενες τα υψηλά ecart δηλαδή τα περιθώρια κέρδους που έχουν οι 
Τράπεζες από τις Πράξεις Συναλλάγματος, μπόρεσαν να σταθεροποιήσουν τη θέση 
τους στην αγορά. Όμως στα πλαίσια του έντονου ανταγωνισμού που αναπτύχθηκε, 
αυτή η περίοδος φαίνεται ότι τελειώνει. Τα περιθώρια κέρδους μειώνονται 
αναπόφευκτα, καθώς οι χώρες μέλης της Ε.Ε. και κατά συνέπεια και οι Τράπεζες που
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βρίσκονται σε αυτές, βαίνουν με ταχύτητα προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση 
και την μελλοντική χρήση ενός μόνο νομίσματος του ΕΥΡΩ. Δυνατότητα μεγάλης 
αύξησης των αντλούμενων και χορηγούμενων κεφαλαίων δεν υπάρχει, δεδομένου ότι 
αναπτύσσονται και άλλα επενδυτικά και χρηματοδοτικά προϊόντα από φορείς του 
ευρύτερου χρηματοπιστωτικού χώρου. Σημαντική θα είναι εξάλλου και η μελλοντική 
απώλεια άλλων μεγάλων εσόδων από την εισαγωγή του ΕΥΡΩ και την 
αποδιαμεσολάβηση των Τραπεζών από άλλες εργασίες (π.χ. προμήθειες από 
αγοροπωλησία συναλλάγματος κ.λπ.).

Έτσι, στα πλαίσια αυτά το πιστωτικό σύστημα της χώρας μας (κύρια το υπό κρατικό 
έλεγχο), που λόγω των εξωτερικών παρεμβάσεων, με τις αναποτελεσματικές και κατά 
καιρούς μη ανταποκρινόμενες επαγγελματικά Διοικήσεις και την ασυνέχεια αυτών, τα 
τελευταία 40 χρόνια έχει βαριές ευθύνες και αυτό, για την κακή πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, έχει χάσει χρόνο στην κούρσα των συγχωνεύσεων των εξαγορών ή των 
στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ εγχώριων και ξένων τραπεζικών ιδρυμάτων.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανάλυση των δυνάμεων του ανταγωνισμού στον τραπεζικό 
κλάδο καθώς και των συνθηκών της αγοράς θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο κλάδος 
βρίσκεται στο στάδιο της ωρίμανσης. Όπως γνωρίζουμε, χαρακτηριστικά της 
ωρίμανσης ενός κλάδου, είναι η ελάττωση των κερδών και ο έντονος ανταγωνισμός 
που πλήττει ουσιαστικά και κατά κύριο λόγο τις μικρές και μεσαίου μεγέθους εταιρίες οι 
οποίες αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν στον πόλεμο που διεξάγεται σε διάφορα 
επίπεδα, προσφεύγουν στη λύση της συγχώνευσης ή εξαγοράζονται από μεγαλύτερες 
τράπεζικά ιδρύματα και ομίλους.

Γίνεται φανερή με άλλα λόγια, η τάση που διακατέχει τον κλάδο για επικράτηση λίγων, 
ισχυρών εταιριών οδηγώντας στην σταθεροποίηση της αγοράς γύρω από περιορισμένο 
αριθμό Τραπεζών. Παράλληλα με την παγιοποίηση της αγοράς, οι ισχυρές εταιρίες που 
επικρατούν παρουσιάζουν την τάση να στρέφονται προς την κατεύθυνση της παροχής 
εξειδικευμένων και διαφοροποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο τη διεύρυνση 
του πελατολογίου τους.

Η στρατηγική αντιμετώπιση του ανταγωνισμού στην περίπτωση αυτή επιβάλλει να ξέρει 
μία επιχείρηση πότε πρέπει να ανταγωνίζεται και πότε και πως να συνεργάζεται με τους 
ανταγωνιστές της - μέσω συνεργασιών, συγχωνεύσεων και εξαγορών - για την επίτευξη 
κοινών στόχων.

Όπως διαγράφεται πλέον η κατάσταση στην ελληνική αγορά αλλά και σύμφωνα με την 
άποψη του κ. Νικ. Καραΐνδρου (Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή της Εμπορικής 
Τράπεζας), («Δελτίο» της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, άρθρο «Συγχωνεύσεις και 
Εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο»), τον κύριο ρόλο έχουν πλέον όχι μόνο τα δύο μεγάλα 
πιστωτικά ιδρύματα ΕΘΝΙΚΗΣ και ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αλλά και οι ιδιωτικοί όμιλοι 
ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.λπ. να προχωρήσουν στις κατάλληλες στρατηγικές κινήσεις για 
να αντιμετωπίσουν τους επερχόμενους κινδύνους των ξένων τραπεζικών μεγαθηρίων.

Κεφάλαιο 5ο: «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Τραπεζικό κλάδο -
Διεθνής & Ελληνική πραγματικότητα»
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Κατά το ίδιο άρθρο, τα συγκροτήματα της ΕΘΝΙΚΗΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ πρέπει να 
προχωρήσουν επειγόντως στις απαραίτητες συγχωνεύσεις εντός των ομίλων τους και 
στη λήψη ταχύτατων αποφάσεων χάραξης στρατηγικής μείωσης του λειτουργικού 
κόστους, στον επείγοντα μηχανογραφικό εκσυγχρονισμό και τέλος σε μια σύγχρονη 
εσωτερική οργανωτική αναδιάταξη. Εάν οι δύο υπό κρατικό έλεγχο Όμιλοι δεν 
προχωρήσουν με γρήγορα και μελετημένα βήματα, προς την κατεύθυνση αυτή, τότε η 
πρόβλεψη του κ. Καραΐνδρου είναι δίχως αμφιβολλία, η μελλοντική απώλεια μεριδίων 
της αγοράς και ο περιορισμός των ρόλων τους σε αυτήν.

Ως προς τον ιδιωτικό τομέα του ελληνικού πιστωτικού συστήματος, κι εκεί είναι 
αναγκαίοι οι προβληματισμοί και οι επείγουσες αποφάσεις για συμμαχίες.

Σύμφωνα με την άποψη του Προέδρου της Τράπεζας Πίστεως κρίνεται απαραίτητο να 
εφαρμοσθεί μελλοντικά η στρατηγική άμυνας και επίθεσης στον επερχόμενο εξωτερικά 
ισχυρό ανταγωνισμό μέσω εξαγορών, συγχωνεύσεων και συνεργασιών και τη 
δημιουργία ισχυρών τραπεζικών ομίλων όπως αυτών της ΕΘΝΙΚΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, 
ΠΙΣΤΕΩΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Αυτή η πορεία εξέλιξης μέσω φιλικών ή εχθρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών, θα είναι 
η καλύτερη απάντηση στον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί εφαρμογή της νέας τεχνολογίας δηλαδή της τάσης 
για συγκέντρωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία μεγαλύτερων 
τραπεζικών μονάδων - ομίλων. Σε αυτά τα πλαίσια, δεν αποκλείονται και στρατηγικές 
συμμαχίες μεταξύ εγχώριων και ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων με τη μορφή της 
ανταλλαγής μετοχών, παράλληλα όμως με τη διατήρηση του εταιρικού χαρακτήρα της 
ελληνικής Τράπεζας και της ισχυρής παρουσίας του κράτους στο τραπεζικό σύστημα.

Κεφάλαιο 5ο: «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Τραπεζικό κλάδο -
Διεθνής & Ελληνική πραγματικότητα»
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τέσσερα είναι τα στρατηγικής σημασίας θέματα για την πορεία των Τραπεζών σήμερα 

και στο μέλλον:

* Η δυνατότητα αξιοποίησης των νέων ευκαιριών και διαχείρισης των κινδύνων.

* Η δυνατότητα σωστής και έγκαιρης αντιμετώπισης του ζητήματος των 

συγχωνεύσεων - εξαγορών.

* Η ικανότητα παραγωγής και προσφοράς υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με 

παράλληλη μείωση του κόστους λειτουργίας τους και

* Η δυνατότητα αύξησης των κεφαλαίων και προσέλκυσης ικανού και εξειδικευμένου 

προσωπικού.

Τα ζητήματα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν καλύτερα από μεγάλους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Και στην χώρα μας η Τράπεζα της τρέχουσας 

δεκαετίας που θα κυριαρχεί θα είναι μεγάλη και θα έχει ανεπτυγμένους εξειδικευμένους 

τομείς. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνουν οι τάσεις στο διεθνές και στο ευρωπαϊκό τραπεζικό 

σύστημα.

Η Τράπεζα χρειάζεται να είναι μεγάλη για να μπορεί να ανταγωνιστεί διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε ένα περιβάλλον ελεύθερο από περιορισμούς, 

χωρίς σύνορα. Μεγάλη ώστε να μπορούν να γίνονται εκμεταλλεύσιμες οι συνεργίες και 

οι διαφόρων ειδών συνεργασίες, καθώς θα μπορεί να απευθύνεται σε όλες τις αγορές 

και να εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες. Επίσης, απαραίτητο είναι να χαρακτηρίζεται 

και από εξειδίκευση δηλαδή να έχει εξειδικευμένους τομείς ώστε μέσα από μια ευέλικτη 

και αποκεντρωμένη παραγωγική δομή να μπορεί να εξυπηρετεί με ταχύτητα τις αγορές 

στις οποίες απευθύνεται.

Κεφάλαιο 5ο: «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές στον Τραπεζικό κλάδο -
Διεθνής & Ελληνική πραγματικότητα»
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Η διάσταση όμως του μεγέθους συναρτάται και με την τάση δημιουργία ομίλου 

θυγατρικών εταιριών των Τραπεζών. Η δημιουργία αυτή είναι απαραίτητη για την 

καλύτερη εκμετάλλευση όλων των δυνητικών συνεργιών και την παροχή όλων των 

δυνητικών προϊόντων και υπηρεσιών στον πελάτη, στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού 

ιδρύματος και όχι μόνο μιας Τράπεζας (Universal Bank - Financial Supermarket - 

Bankassurance).

Κάτω από το φως των εξελίξεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, τα επόμενα 2 - 

3 χρόνια, αναμένονται να πραγματοποιηθούν στο ελληνικό τραπεζικό χώρο τα

♦ Να ισχυροποιηθούν τρεις ή και τέσσερις τραπεζικοί όμιλοι μέσω της συγχώνευσης 

μικρότερων Τραπεζών που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή είναι εκτός ομίλου. Σε αυτά τα 

πλαίσια θα υπάρξει πώληση ορισμένων μικρών κρατικών Τραπεζών οι οποίες θα 

εξαγοραστούν από άλλες μεγαλύτερες Τράπεζες.

♦ Να πραγματοποιηθεί η εξαγορά λίγων ιδιωτικών μικρών Τραπεζών οι οποίες δεν θα 

έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την κερδοφορία τους ούτε και να αυξήσουν τα 

κεφάλαιά τους. Όσες δεν μπορέσουν να εκσυγχρονιστούν αναγκαστικά, είτε θα 

συρρικνώσουν τις εργασίες τους, είτε θα αποχωρήσουν από την αγορά.

♦ Σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς ορισμένες ξένες Τράπεζες στα πλαίσια του 

γενικότερου σχεδιασμού τους είναι στη φάση αποφάσεων να αποχωρήσουν από την 

ελληνική αγορά. Υπάρχουν ωστόσο μερικές ξένες Τράπεζες που έχουν ήδη 

αποφασίσει να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα. Αυτές οι Τράπεζες 

είναι δυνατό να εξαγοράσουν όσες από τις μικρές ελληνικές δεν μπορούν να 

επιβιώσουν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον που δημιουργείται, αλλά διαθέτουν το 

αξιόλογο περιουσιακό στοιχείο του δικτύου και των υποδομών τους.

ακόλουθα:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

Η ΤΡΑΠΕΖΑ Α ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΓΗΣ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΖΥΖΤΗΗΑ

(CASE STUDY)

Η Τράπεζα Α είναι μία πολυμετοχική Τράπεζα όπου όμως το μεγαλύτερο μέρος των 
μετοχών κατέχεται από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είναι στρατηγικά τοποθετημένη 
σε μία περιοχή η οποία της προσδίδει αδιαμφισβήτητα συγκριτικά πλεονεκτήματα, 
όπως:

/ κυρίαρχη θέση στην συγκεκριμένη γεωγραφική αγορά,

·/ σημαντικές προοπτικές πρωτογενούς ανάπτυξης

Τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα αν αξιοποιηθούν επαρκώς θα της δώσουν τη 
δυνατότητα να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις του έντονου ανταγωνισμού 
που βιώνειτο τραπεζικό περιβάλλον στις μέρες μας.

Βέβαια, η μοναδικότητα της περιοχής δεν εξασφαλίζει από μόνη της την επιτυχία της 
Τράπεζας. Η Τράπεζα Α, πέραν της αξιοποίησης των παραπάνω πλεονεκτημάτων, θα 
πρέπει να συγκεντρώσει και τις λοιπές προϋποθέσεις για την επιτυχή και παραγωγική 
δραστηριότητα της στις αγορές.

Κεφάλαιο 6ο: «Η Τράπεζα Α και η πορεία της στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα» Σελ. Θ5



A. Η επίδοση me TocmcCac A

Στους επόμενους Πίνακα 1 & 2 συγκρίνεται η πρόσφατη πορεία των μεγεθών της 
Τράπεζας με αυτή των 4 μεγαλύτερων ελληνικών εμπορικών Τραπεζών (Εμπορική, 
Πίστεως, Εργασίας και Ιονική).

ΠΙΝΑΚΑ! I

ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

(Ποσοστά αύξησης 1993/1992)

Α Σύνολο 4 Τραπεζών

Σύνολο Ενεργητικού 0,31 25,00

Χορηγήσεις 19,57 18,50

Πάγια 0,11 8,10

Ιδία Κεφάλαια 6,86 23,20

Καταθέσεις 5,61 11,90

Με εξαίρεση τις χορηγήσεις η Τράπεζα Α υστέρησε στην αύξηση των μεγεθών της 

έναντι του ανταγωνισμού.

Κεφάλαιο 6ο: «Η Τράπεζα Α και η πορεία της oto Ελληνικό Τραπεζικό Σύσΐημα» Ιελ. 86



Β. Μερίδια avopac

Η Τράπεζα παρά την 20ετή σχεδόν λειτουργία της, δεν έχει κατορθώσει να αυξήσει 
σημαντικά τα μερίδια της στην αγορά. Στις καταθέσεις, το μερίδιό της στο τέλος του 
1993 βρισκόταν στο 1,32% (χαμηλότερα από το 1,38% του 1992). Ενώ, αντίστοιχα το 
μερίδιο των χορηγήσεων αυξήθηκε μεταξύ 1992 και 1993 από 2,31% στο 2,50%. Ως 
προς το σύνολο του Ενεργητικού η Τράπεζα έχει χάσει μερίδιο μεταξύ 1992 και 1993 
(1992: 1,93%, 1993: 1,65%).

ΠΙΝΑΚΑΧ Ί

ΔΕΙΚΤΕΣ (%)

A ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΙΓΤΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ IONIKH

1992 1993 1992 ί 1993 1992 1993 1992 1993 1992 ί 1993

Χορηγήσεις / Ενεργητικό 32,31 38,31 29,50 ; 27,18 33,34 32,89 31,42 31,62 30,81 | 28,01

Χορηγήσεις / Καταθέσεις 58,31 66,02 37,05 I 39,57 46,74 52,16 53,07 53,52 43,36 ί 42,32

Πάγια /Ενεργητικό 1,96 1,96 1,83 : 1,49 3,21 2,69 2,60 2,30 1,90 1 1,89

Καθαρά Κέρδη / Ιδία Κεφάλαια 17,23 18,83 24,84 : 20,02 43,82 49,11 63,37 61,03 14,34 ! 15,14

Αποδοχές προσωπικού / 
Σύνολ. Λειτ. Εξόδων 54,94 52,24 53,77 ί 53,39 54,31 59,49 54,28 52,04 60,75 j 61,31

Αποδ. Προσωπ. Ασφ. Εισφορ. / 
Σύνολο λειτουργ. εξόδων 72,98 70,70 68,02 j 67,90 69,77 70,13 68,29 66,24 75,37 | 75,46

Αποδ. Προσωπ. + Ασφ. Εισφορ. / 
Μικτά κέρδη 49,46 47,70 43,27 j 42,48 33,14 30,88 18,39 19,45 44,22 ! 46,54

Γενικά έξοδα/
Σύνολο λειτουργ. εξόδων 27,02 29,29 21,68 j 23,68 30,23 29,87 31,71 33,76 24,63 | 24,54

Καθαρά κέρδη/ 
Σύνολο Ενεργητικού 0,91 1,06 1,63 1 1,44 2,26 2,20 4,26 3,91 0,91 | 0,87

Καταθέσεις / Κατάστημα (εκ. δρχ.) 2.694 2.854 4.247 ί 4.625 5.566 5.939 3.682 4.480 3.526 ί 3.683

Καταθέσεις / Υπάλληλο (εκ. δρχ.) 103 110 205 : 226 214 241 186 219 190 ; 203

Χορηγήσεις / Κατάστημα (εκ. δρχ.) 1.570 1.878 1.573 | 1.830 2.600 3.091 1.954 2.397 2.397 ί 1.529

Χορηγήσεις / Υπάλληλο (εκ. δρχ.) 60 73 76 1 90 100 126 99 117 82 ! 86

Κεφάλαιο 6α: «Η Τράπεζα Α και η πορεία της στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα» Σελ. 87



Από την σύγκριση των δεικτών μπορούν να συναχθούντα παρακάτω συμπεράσματα:

• Η Τράπεζα κάνει καλύτερη χρήση των καταθέσεων της, έναντι του ανταγωνισμού.

• Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της (ROE) είναι χαμηλότερη του 
ανταγωνισμού, με εξαίρεση την Ιονική.

• Δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις σχέσεις εξόδων 
(μισθοδοσία, γενικά έξοδα).

• Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς την αποδοτικότητα των ιδίων 
κεφαλαίων στο σύνολο του ενεργητικού, υπέρ του ανταγωνισμού (με εξαίρεση την 
Ιονική).

• Οι δείκτες «παραγωγικότητας» είναι σημαντικά χαμηλότεροι έναντι των δεικτών του 
ανταγωνισμού.

Όσον αφορά τις επιδόσεις της Τράπεζας Α στο Χρηματιστήριο, αυτές κρίνονται ως μη 
ικανοποιητικές. Η μετοχή της Τράπεζας παρά το χαμηλό συντελεστή κινδύνου 
παρουσίαζε μέχρι πρότινος έναν από τους χαμηλότερους δείκτες Ρ/Ε. Είχε ιδιαίτερα 
χαμηλή εμπορευσιμότητα ενώ η σχέση χρηματιστηριακής προς λογιστική αξία είναι 
χαμηλότερη της μονάδας.

Χρηματιστηριακοί δείκτες

1988 1989 1990 1991 1992 1993

Κέρδη / μτχ. 660 778 836 809 739 986

Μέρισμα / μτχ. 446 300 400 337 250 300

Λογιστική αξία μτχ. 1.969 2.440 3.756 4.000 4.285 5.120

Χρηματιστηριακή τιμή 31/12 3.846 5.500 7.800 5.900 4.300 4.640

R/E Ratio με 31/12 5,83 7,07 9,33 7,29 5,82 4,71

Χρημ. τιμή / λογ. αξία με 31/12 1,95 2,25 2,08 1,47 1,00 0,91

Ποσοστιαία αύξηση κερδών / μτχ. 22,22% 17,80% 7,51% -3,18% -8,72% 33,42%

Ποσοστιαία αύξηση μερίσμ. / μτχ. 27,50% -32,77% 33,33% -15,84% -25,74% 20,00%

Κεφάλαιο 6ο: «Η Τράπεζα Α και η πορεία της στο Ελληνικά Τραπεζικό Σύοτημα» Σελ. θθ



Οι αιτίες για τις κακές χρηματιστηριακές επιδόσεις της Τράπεζας δεν πρέπει να 
αναζητηθούν μόνο στις γενικότερες εξελίξεις του Χρηματιστηρίου αλλά κυρίως στους 
εξής λόγους:

1. Στη μεγάλη διασπορά των μετοχών της Τράπεζας.

2. Στην αποθάρρυνση των παλιών μετοχών από τη συνεχή μείωση της τιμής της 
μετοχής.

3. Στις αρνητικές εντυπώσεις που σχηματίστηκαν λόγω της δυστοκίας στη λήψη 
απόφασης για την αύξηση Μ.Κ. του 1990 και εντελώς ακατάλληλου timing που αυτή 
πραγματοποιήθηκε.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

Από την σύντομη ανασκόπηση της επίδοσης της Τράπεζας και σε σχέση με τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα που αυτή έχει, μπορύμε να βγάλουμε τα ακόλουθα 

συμπεράσματα:

1. Η Τράπεζα Α δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα ανατττυξιακή στρατηγική.

2. Δεν έχει αξιοποιήσει αποτελεσματικά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

3. Έχει χαμηλή παραγωγικότητα.

4. Τέλος, η Τράπεζα Α δυσκολεύεται να πραγματοποιήσει του μακρόπνοους στόχους 

και τις πολιτικές που έχει θέσει.

Συνεπώς η Τράπεζα Α αντιμετωπίζει την ίδια κατάσταση που αντιμετωπίζουν όλες οι 

Τράπεζες, ιδιωτικές και δημόσιες η οποία έχει προκύψει από την απελευθέρωση του 

τραπεζικού συστήματος δηλαδή:

'*■ έντονο ανταγωνισμό,

■*· μειωμένα spreads,
’*· αυξημένη αντίληψη του πελάτη και πολύ καλή γνώση των τραπεζικών υπηρεσιών,

'*· ανάγκη για σχεδίασμά νέων προϊόντων κ.λπ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο

CASE STUDY

1. ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ Β

Ύστερα από τα παραπάνω συμπεράσματα και την περιγραφή της δύσκολης πορείας 
επιβίωσης και ανάπτυξης που ακολουθεί η Τράπεζα Α στα πλαίσια του σύγχρονου 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, το ίδιο αυτό περιβάλλον την ώθησε στην εξαγορά της 
από άλλη Τράπεζα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των οικονομιών 
κλίμακας καθώς και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει.

Έγινε ξεκάθαρο πλέον στο ελληνικό τοπίο, ότι τα έσοδα της τραπεζικής αγοράς και πιο 
συγκεκριμένα της ελληνικής τραπεζικής αγοράς δεν μπορούν να συντηρήσουν τόσες 
πολλές μικρές Τράπεζες. Έτσι στα πλαίσια αυτής της λογικής ήταν και η προσπάθεια 
των οικονομικά εύρωστων επιχειρήσεων για αγορά άλλων τραπεζικών μονάδων στο ίδιο 
ή σε άλλο κράτος και για λόγους επίτευξης οικονομιών κλίμακας και με σκοπό την 
αύξηση του μεριδίου αγοράς καθώς και την αγορά οργανισμών με συμπληρωματικά 
προϊόντα που θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη διεύρυνση της γκάμας των 
προϊόντων της αγοράστριας Τράπεζας.

Σε θεωρητικό επίπεδο και με κριτήριο τις εξελίξεις που ήδη διαδραματίζονται στην 
ελληνική αλλά και στη διεθνή αγορά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η προσπάθεια 
αυτή της παγκοσμιοποίησης (globalisation), και σε αγορές και σε προϊόντα, συνεχίζεται 
και θα συνεχισθεί ακόμα. Το πιο μεγάλο πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η εξέλιξη είναι 
ότι οι νέοι κολοσσοί που δημιουργούνται απαιτούν διαφορετικές διοικητικές δομές από 
αυτές που χρειάζονταν έως τώρα.

Η γνωστή, κλασσική, αποκεντρωμένη διοικητική οργάνωση με βάση τις γεωγραφικές 
περιοχές έδωσε τη θέση της στην οργάνωση με βάση τις γραμμές προϊόντων (LOB). 
Γρήγορα έγινε αντιληπτό, ότι και αυτό το σύστημα είχε τα μειονεκτήματά του και ότι θα 
ήταν καλύτερο να ζητηθεί ένας συνδυασμός γεωγραφίας και προϊόντων με όσο το 
δυνατό μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις γρήγορες αλλαγές μιας 
απελευθερωμένης αγοράς.

Με τη σειρά του έγινε άμεσα αντιληπτό ότι ένα τέτοιο ευέλικτο σχήμα προϋποθέτει και 
σημαντική αλλαγή στη νοοτροπία και την αντιμετώπιση της εργασίας από εργοδότες και 
εργαζομένους. Έτσι, σήμερα το σημαντικότερο πεδίο μελέτης των ωρίμων Τραπεζών 
είναι η βελτιστοποίηση του τρόπου αμοιβής και ικανοποίησης των μειωμένων σε αριθμό 
υπαλλήλων και γενικότερα η στρατηγική του management του ανθρώπινου δυναμικού.
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Θεωρείται δηλαδή ότι οι ικανοποιημένοι και αποδοτικοί υπάλληλοι εξυπηρετούν σωστά 
τον πελάτη, και κατά συνέπεια αποδίδουν στο μέτοχο υψηλά κέρδη. Η εποχή της 
ασύστολης εκμετάλλευσης του πελάτη με κάθε τρόπο ή της απλής απαίτησης της 
διοίκησης από τους υπαλλήλους για επίτευξη των στόχων του μετόχου έχει περάσει 
ανεπιστρεπτί.

Σύμψωνα με άρθρο τον Γενικό Διευθυντή της American Express, σκοπός των 
τραπεζικών συστημάτων τα τελευταία χρόνια αποτελεί η προσπάθειά τους να μειώσουν 
τα έξοδά τους και να αυξήσουν τα κεφάλαιά τους (ΔΕΛΤΙΟΝ της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ, 1996). Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξαν προς την κατεύθυνση αυτή τα τεράστια 
άλματα προόδου στη μηχανογράφηση, την πληροφορική και τις επικοινωνίες με 
κυριότερο θύμα από πλευράς αλλαγής του τρόπου λειτουργίας, διαδικασίας και 
φιλοσοφίας το retail banking (που είναι όλες οι κύριες τραπεζικές εργασίες που 
προσψέρονται προς τους ιδιώτες και τις μικρές επιχειρήσεις).

Αναμφίβολα η Ελλάδα είναι χώρα μικρή και περιθωριακή, με τις ιδιαιτερότητες της, που 
όμως σε γενικές γραμμές ακολουθεί τις εξωτερικές εξελίξεις με ρυθμούς που 
μεταβάλλονται ανάλογα με διάφορες τυχαίες ή μη συγκυρίες. Η Ελλάδα έχει πολύ 
περισσότερες Τράπεζες από αυτές που χρειάζονται, ενώ παράλληλα ο έλληνας πελάτης 
είναι για πολλούς λόγους από πολύ παλιά συνηθισμένος στην ιδέα ότι μπορεί να 
εξυπηρετήσει όλες τις χρηματοοικονομικές ανάγκες του σε μία και μόνο Τράπεζα 
(Αράπογλου - Γενικό Διευθυντή της American Express, ΔΕΛΤΙΟΝ της ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ).

Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι και οι Τράπεζες στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν 
διαφορετικά από το να ακολουθήσουν τις διεθνείς εξελίξεις προσφέροντας την 
ευρύτερη δυνατή γκάμα προϊόντων, σε συνδυασμό με κεφαλαιακή επάρκεια, στο βαθμό 
που τους επιτρέπει βέβαια ο στρατηγικός προσανατολισμός κάθε μιας από τις 
διοικήσεις τους.

Βέβαια, από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παραβλέψουμε το περιβάλλον των 
ελληνικών Τραπεζών (μικρή αγορά και περιορισμένη, οι πελάτες παραμένουν σε μεγάλη 
κλίμακα σταθεροί σε αριθμό), με αποτέλεσμα ο όγκος των εργασιών να αυξάνει, με πολύ 
χαμηλούς ρυθμούς.

Ο ανταγωνισμός, που είναι πια έντονος, έχει επιφέρει δραστική μείωση εσόδων στις 
Τράπεζες. Πιο συγκεκριμένα:

ί€Τα περιθώρια κέρδους στα επιτόκια των δανείων σε δραχμές έχουν τον τελευταίο 
χρόνο μειωθεί κατά 50%. Για να αντισταθμιστεί η απώλεια αυτή, πρέπει οι Τράπεζες 
να διπλασιάσουν τα δραχμικά τους δάνεια σε ένα χρόνο, πράγμα το οποίο είναι 
δύσκολο.

*£θι προμήθειες από τις εργασίες εμπορίου έχουν μειωθεί δραστικά και ο 
ανταγωνισμός με τη σειρά του τείνει να τις εξαλείψει τελείως.
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r<Oi προμήθειες των κρατικών ομολογιών μειώνονται και θα μειωθούν ακόμα 
περισσότερο στο μέλλον.

>< Παραδοσιακά καταθετικά προϊόντα δίνουν τη θέση τους σε νέες μορφές επένδυσης 
καθώς και σε νέατραπεζοασφαλιστικά προϊόντα.

Είναι προφανές ότι η πτώση στην απόδοση των εργασιών έχει κάνει τις Τράπεζες να 
εξετάζουν πιο προσεκτικά τον λόγο κινδύνου / απόδοσης, περιορίζοντας τη διάθεση 
τους να παρέχουν δάνεια σε εταιρίες με υψηλό κίνδυνο. Η παλαιότερη, υψηλή 
αποδοτικότητα συντελούσε στην μη αναγνώριση του πραγματικού ρίσκου που είναι και 
μία από τις αιτίες των προβλημάτων σε πολλά χαρτοφυλάκια σήμερα.

Επιπλέον, οι ελληνικές Τράπεζες παραδοσιακά δεν βασίζουν το δανεισμό τους σε 
χρηματορροές (cash flows), αλλά στη λήψη προσημειώσεων σε ακίνητα του 
δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να διατρέχουν σημαντικό κίνδυνο.

Η αύξηση του όγκου των εργασιών που μπορεί κανείς να περιμένει από τα νέα προϊόντα 
δεν είναι οριστική λύση. Τα περισσότερα νέα προϊόντα (leasing / αμοιβαία) είναι πια 
ώριμα προϊόντα στην ελληνική αγορά. Όσα είναι πραγματικά νέα προϊόντα π.χ. τα 
παράγωγα προϊόντα, το factoring, τα εταιρικά ομολογιακά κ.λπ. είναι βέβαια απαραίτητα 
να εισαχθούν στην αγορά μας, αλλά έχουν καθαρά απρόβλεπτο χαρακτήρα και σίγουρα 
από τη φύση τους δεν είναι προϊόντα στα οποία μπορούν οι μεγάλες Τράπεζες να 
στηρίξουν αποκλειστικά το μέλλον τους.

Είναι σωστή και αναμενόμενη θα έλεγε κανείς η προσπάθεια ορισμένων Τραπεζών να 
αναπτύξουν τις εργασίες τους στις γειτονικές βαλκανικές χώρες αφού αυτές αποτελούν 
νέες δυνητικές αγορές που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες αύξησης εργασιών. Η 
πρόοδος στον τομέα αυτό θα βοηθήσει αρκετά, χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή αφού 
το μέλλον των τραπεζικών εργασιών στις χώρες αυτές εξαρτάται πολλές φορές από τις 
πολιτικές συγκυρίες και εξελίξεις, γεγονός που εμπεριέχει σαφώς μεγάλο μέγεθος 
ρίσκου.

Διαφαίνεται λοιπόν καθαρά ότι η δυνατότητα μελλοντικής αύξησης στα κύρια έσοδα 
των ελληνικών Τραπεζών είναι στην καλύτερη περίπτωση περιορισμένη. Άλλωστε, η 
Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενοποίηση πρόκειται να μειώσει πολύ τα έσοδα όλων των 
Τραπεζών στην Ελλάδα από πράξεις συναλλάγματος.

Παράλληλα, η σταδιακή μείωση του μεριδίου αγοράς των υπό κρατικό έλεγχο ελληνικών 
Τραπεζών υπέρ των ιδιωτικών (ελληνικών και ξένων) θα συνεχισθεί με σταθερό ρυθμό.

Μία γρήγορη ανάλυση των δημοσιευμένων στοιχείων των Τραπεζών του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα δείχνει ότι ο λόγος των λειτουργικών εξόδων προς τα έσοδά τους είναι 
περίπου 80%. Αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς, αρκετές ιδιωτικές Τράπεζες 
βρίσκονται στην ίδια ή και χειρότερη κατάσταση με εξαιρέσεις την Τράπεζα Πίστεως, 
52% και την Εργασίας, 38%.
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Αναπόφευκτα λοιπόν, ο δρόμος της ωρίμανσης των ελληνικών Τραπεζών περνάει 
αναγκαστικά και από τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι οι 
Τράπεζες θα βρεθούν μπροστά σε πολύ δύσκολες αποφάσεις κυρίως κοινωνικού 
χαρακτήρα.

Σε όλες τις προηγμένες χώρες όπου έγιναν και πέτυχαν μεταρρυθμίσεις γενικότερα, 
αλλά και ειδικότερα στο τραπεζικό τους σύστημα, οι μεταρρυθμίσεις έγιναν μέσα σε ένα 
πλαίσιο ωρίμανσης νέων ιδεών και αλλαγών νοοτροπίας σε ευρύτερη κοινωνική βάση.

Τα προβλήματα που προκύπτουν από τέτοιου είδους διαρθρωτικές αλλαγές 
επιβαρύνουν όχι μόνο τις επιμέρους διοικήσεις κάθε Τράπεζας αλλά και την ίδια την 
πολιτεία, η οποία εφόσον θέλει να συνεχίζει να ελέγχει τις Τράπεζες του δημοσίου 
πρέπει να αναλάβει και τις ευθύνες και τα προβλήματα που συνεπάγεται ο έλεγχος 
αυτός.

Η ιδιωτικοποίηση όταν γίνεται απλά και μόνο για την ιδιωτικοποίηση χωρίς δηλαδή να 
συνοδεύεται από την απαραίτητη εξυγίανση, αναπόφευκτα μεταφέρει τα σημερινά 
υπάρχοντα προβλήματα στον αγοραστή. Στην συγκεκριμένη περίπτωση της άμεσης 
ιδιωτικοποίησης των μικρότερων Τραπεζών που ανήκουν σε μεγάλους πιστωτικούς 
ομίλους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ο πιθανός κίνδυνος που διατρέχουν οι μικρές αυτές 
Τράπεζες να χάσουν ένα μεγάλο μέρος των πιστωτικών γραμμών τους στη διατραπεζική 
αγορά. Ο αριθμός και το μέγεθος των γραμμών αυτών στηρίζεται σχεδόν πάντα στην 
πιστοληπτική ικανότητα του ευρύτερου ομίλου, όπου ανήκουν και όχι στην ίδια τη 
θυγατρική μικρή Τράπεζα. Μία τέτοια μείωση που είναι πολύ πιθανό να γίνει σε 
περίπτωση πώλησης (ιδίως εάν ο αγοραστής είναι ιδιώτης και όχι άλλη Τράπεζα) θα 
περιόριζε ακόμη περισσότερο τη δυνατότητα ανάπτυξης της εξαγοραζόμενης 
Τράπεζας μετά την ιδιωτικοποίηση.

Συγχωνεύσεις Τραπεζών, πριν τη φάση της αναδιοργάνωσης, θα δημιουργούσαν πολύ 
περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα έλυναν, αφού η διαδικασία θα είναι στη 
σημερινή κατάσταση περισσότερο χρονοβόρα με τεράστιες επιπτώσεις στα έσοδά τους 
και σίγουρα δεν θα ήταν δυνατόν να εξευρεθούν άμεσες λύσεις στα σοβαρά κοινωνικά 
θέματα που αναπόφευκτα θα προέκυπταν.

Τα παραδοσιακά μέσα μέτρησης της τραπεζικής επιτυχίας στην Ελλάδα, όπως αύξηση 
μεγεθών ισολογισμού, αύξηση απολύτων κερδών, νέα προϊόντα που καλύπτουν 
προσωρινά τα υπάρχοντα προβλήματα, πρέπει να εγκαταλειφθούν και τη θέση τους να 
πάρουν η συνετή διαχείριση, η ορθολογιστικοποίηση του κόστους, η απόδοση στα ίδια 
κεφάλαια και η σωστή εκπαίδευση / αναβάθμιση του επιπέδου των υπαλλήλων, όπως και 
η σωστή αμοιβή τους με νέα δεδομένα.

Η καλύτερη στρατηγική για το μέλλον με άλλα λόγια είναι το « νοικοκύρεμα». Μόνο έτσι 
κάποτε θα αποκτήσουμε υγιές τραπεζικό σύστημα. Θα εξυγιανθούν τα κέρδη και θα 
ωφεληθούν οι μέτοχοι, οι πελάτες και οι εργαζόμενοι.
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2. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ Β

Όπως ήδη ειπώθηκε οι ανάγκες του ίδιου του τραπεζικού περιβάλλοντος οδήγησαν 
στην εξαγορά της δημόσιας, με την ευρύτερη έννοια του όρου, Τράπεζας Α από την 
Τράπεζα Β, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον έντονο ανταγωνισμό που αναπτύσσεται 
στους κόλπους της ελληνικής και διεθνούς αγοράς.

Η Τράπεζα Β, από μία παραδοσιακά μικρή Τράπεζα του δημόσιου τομέα, με δεκαετίες 
χαμένης ανάπτυξης και προόδου, έχει μεταμορφωθεί στις μέρες μας σε μία σύγχρονη, 
δυναμική και συνεχώς αναπτυσσόμενη Τράπεζα. Έχοντας πολλαπλασιάσει τα 
οικονομικά μεγέθη τα καταστήματα και το προσωπικό της είναι επικεφαλής ενός Ομίλου 
εταιριών, που καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα των χρηματοοικονομικών 
δραστηριοτήτων, όπως leasing, επενδύσεις χαρτοφυλακίου, αμοιβαία κεφάλαια, 
χρηματιστηριακές υπηρεσίες και προϊόντα κ.λπ. ενώ αξιοσημείωτη είναι και η επέκταση 
των δραστηριοτήτων της στα Βαλκάνια.

Σήμερα η Τράπεζα Β μαζί με τις εταιρίες του Ομίλου της μπορεί να καλύπτει και την 
πλέον εξειδικευμένη επιχειρηματική και όχι μόνο απαίτηση, να διατηρεί και να αυξάνει 
την παρουσία της στην ελληνική αγορά, να επεκτείνει τις εργασίες της στον διεθνή 
χώρο, να δημιουργεί μακρόπνοες στρατηγικές συνεργασίας με Τράπεζες του 
εξωτερικού, και να προωθεί διεθνείς συνεργασίες για συγκεκριμένα προϊόντα.

Αυτό που αξίζει ίσως να αναφερθεί είναι ότι με βάση την ανάλυση των βασικών 
οικονομικών μεγεθών, διαφαίνονται οι υψηλές αποδόσεις και επιδόσεις της Τράπεζας Β, 
και μάλιστα το υψηλό αυτό αποτέλεσμα ειδικά τα τελευταία 3 έτη τρέχει με ρυθμούς 
διπλασιασμού από χρήση σε χρήση.

Πρόσφατη τέλος, είναι και η εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου της Τράπεζας Α. Η 
εξαγορά της Τράπεζας Α δεν έχει ως απαραίτητη συνθήκη την συγχώνευσή της με την 
Τράπεζα Β. Τα σημεία τα οποία επηρεάζονται αναλύονται ως εξής:

α. Διαδικασίες (Procedures) - Οργάνωση

Κρίνεται αναγκαίο οι δύο Τράπεζες να αποκτήσουν ομοιογένεια όσον αφορά τον τρόπο 
δουλειάς, τις διαδικασίες, τα συστήματα υποστήριξης των τραπεζικών εργασιών και την 
οργάνωση της επιχείρησης γενικότερα.

Είναι σαφές ότι η οργανωτική δομή της Τράπεζας Α θα αλλάξει προκειμένου όχι μόνο να 
συγχρονιστεί με αυτή της αγοράστριας αλλά να γίνει και πιο αποτελεσματική 
ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές δομές και δυσκολίες που αντιμετώπιζε έως τώρα.
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β. Προϊόντα (Products)

Τα προϊόντα που προσφέρει η κάθε Τράπεζα δεν πρέπει να είναι ανταγωνιστικά μεταξύ 
τους αλλά αντίθετα να αλληλοσυμπληρώνονται. Με άλλα λόγια, παρουσιάζεται η 
ανάγκη, και είναι άλλωστε αυτός και ένας από τους λόγους που πραγματοποιήθηκε η εν 
λόγω εξαγορά, η Τράπεζα Β να συμπληρώσει με τη βοήθεια της Τράπεζας Α, την γκάμα 
των προσφερόμενων προϊόντων καλύπτοντας έτσι μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς και 
διευρύνοντας την αγορά - στόχο της.

Στα πλαίσια της λογικής αυτής, το Τμήμα Marketing διεξάγει ανάλυση και σύγκριση των 
προϊόντων της Τ ράπεζας Α και της Τ ράπεζας Β, προκειμένου να εντοπισθούν οι τυχόν 
ομοιότητες των προϊόντων που προσφέρει η κάθε Τράπεζα, καθώς και τα κενά που 
προκύπτουν από την σύγκριση αυτή των προϊόντων, στην αγορά και τα οποία θα 
μπορούσαν αντίστοιχα να καλυφθούν με σχεδίασμά και ανάπτυξη και από τις δύο 
Τράπεζες κοινών, νέων προϊόντων.

Ενδεικτικά, στο Παράρτημα Α, παραθέτουμε τους Πίνακες σύγκρισης των προϊόντων 
των δύο Τραπεζών, όπως αυτός επεξεργάσθηκε από την Υποδιεύθυνση Marketing της 
εξαγοραζομένης Τ ράπεζας Α.

Τέλος, είναι προφανής η ανάγκη της κάθε μιας Τράπεζας να συμπληρώσει με τις 
υπηρεσίες που διαθέτει, αυτές που η δεύτερη δε διαθέτει. Αυτό θα συντελεστεί με τη 
βοήθεια σεμιναρίων και εκπαίδευσης του προσωπικού προκειμένου αυτό να μάθει να 
πουλάει προϊόντα που δε διέθετε έως τώρα.

Η Τράπεζα Β, πέραν των συνήθη τραπεζικών προϊόντων μελέτησε και εντόπισε 
ενδιαφέροντες κλάδους οικονομίας, όπου διαπίστωσε αμοιβαίο ενδιαφέρον σχεδίασε 
και υλοποίησε υπηρεσίες και προϊόντα εξατομικευμένα και επικερδή. Π.χ. η Τράπεζα Β, 
διαθέτει θυγατρική εταιρία παροχής υπηρεσιών leasing, ένα προϊόν που δεν προσφέρει 
ακόμη η Τράπεζα Α. Σύντομα τα συστήματα διαμορφώνονται και το προσωπικό 
εκπαιδεύεται κατάλληλα προκειμένου να ξεκινήσει και η Τράπεζα Α την παροχή 
υπηρεσιών leasing.

Η έννοια της ποιότητας αποτελεί στόχο πρωταρχικής σημασίας για την Τράπεζα Β και 
κατά συνέπεια την ίδια απόφαση ενστερνίζεται και η Τράπεζα Α. Η έννοια της ποιότητας 
αναφέρεται στην επιδίωξη άριστου φιλικού περιβάλλοντος εξυπηρέτησης, αλλά και 
προϊόντων / υπηρεσιών ανταγωνιστικών και αντοχής.
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γ. Δίκτυο διανουικ (Place)

Το δίκτυο διανομής, δηλαδή τα καταστήματα των δύο Τραπεζών είναι απαραίτητο από 
εδώ και στο εξής να ενοποιηθούν. Συνεπώς, η προοπτική είναι όλα τα προϊόντα τόσο της 
Τράπεζας Α όσο και της αγοράστριας Τράπεζας Β, να διατίθεται από το σύνολο των 
καταστημάτων και των δύο Τραπεζών. Αυτή άλλωστε ήταν και μία από τις βασικές 
επιδιώξεις της Τράπεζας Β, η οποία πραγματοποιώντας τη συγκεκριμένη εξαγορά 
στόχευε στην διεύρυνση του δικτύου καταστημάτων της και στην αύξηση κατά συνέπεια 
της προσεγγισιμότητας σε κάθε δυνητικό πελάτη.

Επιπλέον, μέσω της αύξησης του μεγέθους της Τράπεζας που δημιουργείται από την 
εξαγορά, επιτυγχάνεται η καλύτερη εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας. Η νέα 
μεγαλύτερη Τράπεζα γίνεται τελικά πιο δυνατή και ικανή να αντιμετωπίσει καλύτερα τον 
έντονο τραπεζικό ανταγωνισμό που προϋποθέτει πλέον μεγάλα μεγέθη.

Τέλος, είναι σκόπιμο να σημειωθεί ότι η επιλογή εγκατάστασης νέων σταθμών εργασίας 
καλύπτεται στο εξής με προτεραιότητα αγορές που παρουσιάζουν έντονο 
χρηματοπιστωτικό ενδιαφέρον, ενέχουν προοπτική και δημιουργούν εξαρχής συνθήκες 
επιτυχούς παρουσίας.

Χαρακτηριστική είναι η σχετική αρθρογραφία που αφορά την τάση των καιρών μας, 
δηλαδή τις ιδιωτικοποιήσεις, τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις τραπεζικών 
οργανισμών, και για το λόγο αυτό μέρος αυτής επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β.

δ. Ανθρώπινο δυναμικό (Persons)

Οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Α και στην Τράπεζα Β πρέπει να αποκτήσουν την ίδια 
κουλτούρα, τον ίδιο τρόπο σκέψης και εργασίας. Αυτό κρίνεται απαραίτητο να γίνει 
προκειμένου να επιτευχθεί και η ίδια ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Με την πεποίθηση ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι η πιο σημαντική πηγή 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος κάθε Τράπεζας και με βασικό προσανατολισμό την 
παροχή υψηλής ποιότητας και ταχύτητας συμβουλών, βασικοί άξονες στην διαχείριση 
του ανθρώπινου δυναμικού είναι η ειλικρινής επικοινωνία, το ομαδικό πνεύμα, η ευελιξία, 
η προσαρμοστικότητα, η πρωτοβουλία, η υπεύθυνη εξεύρεση λύσεων και η καινοτομία.

Σκοπός των δύο Τραπεζών, θα είναι μέσα σε σύντομη χρονική διαδρομή να πετύχουν 
την πλήρη ομογενοποίηση παλιού και νέου ανθρώπινου δυναμικού.

Άλλωστε, σύμφωνα με απόψεις στελεχών της Τράπεζας Β, η δυναμική που χαρακτήρισε 
την ταχεία ανάπτυξη της Τράπεζας από την ιδιωτικοποίησή της και μετά οφείλεται σε 
μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό της.
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ε. Εταιρική εικόνα (Place)

Η εταιρική ταυτότητα και των δύο Τραπεζών θα παραμείνει όπως έχει, χωρίς δηλαδή να 
υπάρχουν συνέπειες της εξαγοράς στο όνομα ή στην εταιρική μορφή και παρουσία της 
κάθε Τράπεζας. Βέβαια, από εδώ και στο εξής κρίνεται σκόπιμη η εφαρμογή κοινής 
εταιρικής εικόνας και πολιτικής, δεδομένου ότι οι στόχοι και των δύο Τραπεζών 
προσανατολίζονται πλέον προς την ίδια κατεύθυνση. Παρά το γεγονός ότι δεν 
συντελέστηκε συγχώνευση, η στρατηγική που θα εφαρμοσθεί στο εξής και στο μέλλον 
θα σχεδιάζεται κοινά και για τις δύο Τράπεζες (με συνεργασία των διοικήσεων των δύο 
Τραπεζών), ίσως με μία μικρή εξειδίκευση στην αγορά που θα στοχεύει η κάθε μία (niche 
markets), ανάλογα με τα προϊόντα τα οποία θα αναλάβει να πουλά η κάθε Τράπεζα και 
στα οποία με βάση την παραπάνω προϊοντική ανάλυση υπερέχει.

Θεωρείται άλλωστε σαφές, ότι και η επικοινωνία που θα αναπτύσσουν στο εξής οι δύο 
Τράπεζες είτε με τον εσωτερικό είτε με τον εξωτερικό πελάτη θα πρέπει να βασίζεται σε 
κοινό κώδικα και λογική. Γεγονός που προϋποθέτει χρόνο, τριβή καθώς και ειδικά 
σεμινάρια εκπαίδευσης.

Συνοψίζοντας τις παραπάνω 5 στρατηγικές επιλογές που πρόκειται να 
ακολουθηθούν στη διαδρομή της εξαγοράς της Τράπεζας Α από την Τράπεζα Β, η 
επιτυχία της ιδιωτικοποίησης, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι είναι δεδομένη και θα 
είναι αποτέλεσμα:

/Του καλού, σύγχρονου διορατικού, αξιόπιστου και δημιουργικού management που 
εφαρμόζεται προοδευτικά σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και λειτουργίας της 
Τράπεζας και που ως τελικό κριτήριο είχε την άριστη κάθε φορά επιλογή του χρόνου, 
σύμφωνα και με την εμπειρία της Τράπεζας Β από το παρελθόν.

/Της ισχυρής κεφαλαιακής ενίσχυσης, σαν αποτέλεσμα της επικράτησης από την 
αγορά των επιχειρηθέντων αλλαγών τρόπου διοίκησης και δομών λειτουργίας που 
δεν άργησαν να αποφέρουν αποτέλεσμα (αξιόπιστο management).

/ της πλήρους ομογενοποίησης παλιού και νέου προσωπικού μέσα από σοβαρή 
εκπαίδευση, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, δημιουργίας οράματος, προοπτικής και 
παροχής ουσιαστικών κινήτρων.
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Αυτό που έχουμε να παρατηρήσουμε ύστερα από την σύγκριση των προϊόντων που 
διαθέτει η Τράπεζα Α και η Τράπεζα Β είναι τα εξής:

Για την Τράπεζα Α:

♦ Παρουσιάζει ποικιλία προϊόντων (τόσο καταθετικά όσο και χορηγητικά)

♦ Υστερεί στην Τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων

Με άλλα λόγια, η Τράπεζα Α, διαθέτει στην αγορά μεγάλη ποικιλία προϊόντων για όλες 
τις ανάγκες των πελατών, τα οποία όμως υστερούν όσον αφορά το κόστος τους.

Για την Τράπεζα Β:

♦ Διαθέτει λιγότερα προϊόντα (τόσο καταθετικά όσο και χορηγητικά)

♦ Υπερτερεί στην Τιμολογιακή πολιτική των προϊόντων

Συμπερασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η Τράπεζα Β, που είναι 

και η επιχείρηση που πραγματοποιεί την εξαγορά υστερεί στην αγορά των προϊόντων 

για Ιδιώτες ενώ δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο Coorporate Banking, γεγονός που 

σημαίνει ότι τουλάχιστον όσον αφορά τα προϊόντα των δύο Τραπεζών δεν υπάρχει ολική 

αλληλοκάλυψη.

Η προοπτική για το μέλλον, ανάλογα με την κοινή στρατηγική που θα εφαρμοσθεί για 

τον Όμιλο θα είναι είτε η προϊοντική ενοποίηση είτε η απόλυτη διαφοροποίηση. Δηλαδή 

είτε οι δύο Τράπεζες θα συγχωνευθούν και θα εξομοιώσουν τα προϊόντα τους είτε θα 

προσανατολιστούν η καθεμία σε διαφορετικές, ειδικότερες αγορές - στόχους.
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Στιιν τελική ευθεία 

η πώληση της Γονικής
ΜΕ ΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ετήσια γενική συνέλευση της 
Ιονικής Τράπεζας, που διήρκησε κάτι περισσότε
ρό απο τρεις ώρες, σε ήρεμο κλίμα και κάτω από 
διακριτικά αλλά αποτελεσματικά μέτρα ασφαλεί
ας στο ξενοδοχείο Hilton, έπεσε η αυλαία του 
«θρίλερ» για την ιδιωτικοποίηση της Ιονικής. 
Παρά το γεγονός όττ αντικείμενο της συνέλευσης 

ήταν η έγκριση του απολογισμού για την περσινή 
χρήση, επίκεντρο αποτέλεσαν οι συζητήσεις σχε
τικά με την πώληση της Ιονικής, απόφαση βέβαια 
αμετάκλητη για την κυβέρνηση. Πρόκειται για την 
τελευταία ετήσια γενική συνέλευση της Ιονικής, υπό

τον έλεγχο του Δημοσίου, καθώς εκτός απροόπτου 
η πώληση του 51 % των μετοχών που έχει στην κα
τοχή της η Εμπορική θα ολοκληρωθεί αρχές φθι
νοπώρου.
Στη συνέλευση, που ήταν άρτια οργανωμένη και 
εξέλειψαν επεισόδια σαν αυτά που προηγήθηκαν 
στο ξενοδοχείο Caravel (υπήρξε ισχυρή παρου
σία ανδρων ιδιωτικής ασφαλείας), επετράπη τελικώς 
η είσοδος στο προεδρείο του σ.υλλάγου εργαζο
μένων καθώς και σε εκπροσώπους ασφαλιστικών 
ταμείων. Ο εκπρόσωπός της Εμπορικής ενέκρινε 
την παρουσία των συνδικαλιστών, όπως του προ

έδρου των εργαζομένων της Ιονικής, κ. Μαρκάκη 
και του κ. Χρυσικού. καθώς και άλλων, οι οποίοι προη
γουμένως είχαν καταθέσει προσωπικές τους με- 

' τοχές.
Σημειώνεται ότι είχαν κατατεθεί οι μετοχές 18 με- 

γαλομετόχων, που αντιστοιχούν στο 64,14% και 
ανέρχονται σε 17.962.490 μετοχές, σε σύνολο 
28.003.253 μετοχών.
Για τη χρήση 1997 δεν θα διανεμηθεί μέρισμα, διό- 

π αποφαοίστηκε ανπ της διανομής 30 δρχ. που θα 
ήταν δυνατό να χορηγηθεί στους μετόχους να κα- 
τευθυνθεί το συνολικά ποσό υπέρ της κεφαλαια

κής επάρκειας της Τράπεζας.
Ο πρόεδρος της Ιονικής Τράπεζας, κ. Χάρης Στα- 

ματόπουλος, τόνισε χθες ότι ακόμη η Ιονική έχει 
πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι την πλήρη εξυ
γίανσή της και ανάπτυξη, μολονότι έγιναν σημαντικές 
προσπάθειες για την αύξηση του μεριδίου της 
στις καταθέσεις και τις χορηγήσεις. Και ανέφερε 
ότι ενώ one ιδιωτικέο τράπεζες η σχέση λει
τουργικού κόστους προς μικτά αποτελέσματα εί
ναι 50% - 60%. cmc δημοσίες τοαπεέεο. οπωο 
και στην Ιηνικη. το ποσοστο αυτό είναι 80%. και άνω.

ΛΙΛΥΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ



Στις μικρές Τράπεζες <m 
εύουν τώρα οι αγοραστές
.ίιρα όλοι οι τραπεζίτες ψάχνουν όχι μόνο για το διχό τους 
:όμενο βήμα αλλά χαι εχεινο των ανταγωνιστών τους. Όλα 
: δεδομένα που ίσχυαν στην τραπεζιχή αγορά μέχρι τη 
ευτέρα τώρα έχουν αλλάξει, αφού η αξία των τραπεζών έχει 
αψοροποιηθεί. ενώ χαι οι μιχρές τράπεζες μετατρέπονται σε 
όχο εξαγορών. Ταυτόχρονα, όμως, έχουν γίνει σημαντιχές 
αχατατάξεις στη θέση των τραπεζών στην ελληνιχή αγορά.

ΡΤΑΖ:
Ιιώτος
'Έ ΑΥΤΟΝ τον τρόπο περιε- 

γραψε την κατασταση που ε
πικρατεί απο χθες στην τραπε- 

>ρά επικεφαλής μικρής ελληνι- 
τεζας και σίγουρα εχει 6ΐκιο α·

λο; Λάτση περνάει στη δεύτερη 
ν ελληνικών ιδιωτικών τραπε- 

με τη Τράπεζα Εργασίας χαι 
-ττη θέση τον συνολου των ελ· 
τραπεζών.
έ: πώληση; ακόυα και τη; πιο 
ιληνιχη; τράπεζα; έχουν τινα- 
ΐ'ψη τόσο γιατί η προσφορά 
Οεσε ο Ομιλο;·Λατση για την 
Κρητη; διαφοροποίησε η; α* 
και γιατί οι περισσότερες τρα- 
υ θέλουν να παραμείνουν στο 
ων πρωταγωνιστών Οα αρχί- 
μαχνουν για ενδεχόμενες εξα- 
συνεργασίες.

ΣΕΝΑΡΙΑ
λαίσια αυτά, το αποτέλεσμα 
3ης της Ιονιχή; αποκτά ιόιαί- 
ασία. αφού στην περίπτωση 
ιποκτήσει κάποιο; από του; 
>ύ; ομίλου; που έχουν εχδη- 
ιαφερον. οι αλλαγές στο τρα- 
τιο Οα είναι θεαματικέ;. Ετσι. 
:εζιχη αγορα παίζουν τα έξης

ia Τραπεζα Πίστεω; αποκτα 
) της Ιονική;. Αυτό σημαίνει 
•ίδιο στις καταθέσει; φθάνει 
. στις χορηγήσει; 17.6% και 
ητικό 17,7%. Έτα. δημιουρ- 
χωρο των τραπεζών ενα διπο- 
α ισχυρών ομίλων (Εθνική; 
j;) που θα ελτγχει πάνω από 
; αγορας και η απόστασή του 
.ες τράπεζες θα είναι πολύ με- 
:πομενογκρουπ Οα υπαρχουν 
>άπεζε; που Οα έχουν το 20% 
I? τραπεζική; αγορας. 
j; Λάτση αποκτα τον έλεγχο 

Στη περίπτωση αυτή τα με- 
ιμίλου διαμορφώνονται ω; ε- 
στι; καταθέσει;. 10.8% στι: 
; και 11% στο ενεργητικό, 
πωση αυτή ο όμιλός βρίσκε- 
οσταση αναπνοή: από την 
η των ιδιωτικών τραπεζών ε- 
ιπεζικο σύστημα υπάρχουν 
γάλε: τράπεζες (Εθνική. Πι- 
ορικη. Eurobank) που Οα ε- 
70% τη;τραπεζική;αγορας. 
τωση αυτή ομω; στο ταιγνι- 
τγωνισμου παραμένει και η 
ργααια; παρα το γεγονο; on 
no τρίτο σχαλε τη; χατατα- 
ωηχων τραπεζών, 
εζα Εργασία; αποκτα τον ε
θνική;. Στην περίπτωση συ- 
δια χατανεμσνται ω; εξής 
καταθέσεις. 10.2% στις χο- 
ιαι 11J% στο ενεργηηχο 
τωση αυτή η Εργασία; 6ρί- 
ι κοντά στη ν πρώτη Οεση του

πίνακα της καταταξης των ελληνικών ι
διωτικών τραπεζών ενω στην ελληνική 
αγορα υπάρχουν πάλι τέσσερις τράπε
ζες που μοιράζονται το 70% περίπου 
του σννολου της αγορά;. Παρ’ όλα αντα 
όμως και ο Όμιλο; Λάτση έχει μια σημα
ντική παρουσία στην ελληνιχη αγορά.

Φυσικά, υπάρχει και το τέταρτο σε
νάριο, να κηρυχθεί άγονος ο δισγωνι- 
αμος για την Ιονική Τράπεζα, αφού κα
νένα: ενδιαφερόμενός δεν θα είναι δια
τεθειμένο; να προσφέρει τίμημα πάνω 
από 200 δισ. δραχμές για την Ισνιχη. 
Στην περίπτωση αντη η τραπεζική αγο
ρά παραμένει ώς έχει και οι τράπεζες 
που θέλουν να μεγαλώσσνν τη παρου
σία του; αναζητούν άλλες λύσεις, οπω; 
π.χ. μετοχιχε: συνεργασίες η εξαγορές 
μικρότερων τραπεζών.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
Εχτό; όμως ατό το τίμημα, η περί

πτωση εςαγορα; της Ιονιχή; παρουσιά
ζει και κάποιες διαδικαστικές μεν αλλά 
πολύ ουοιασηχές δυσκολίες. Η σημα- 
νηκοτερη απ' αυτές είναι η ενσωμάτω
σή τη; στα στάνταρ του αγοραστή. Το 
πρόβλημα αυτό γίνεται ακόμα δυσκολό
τερο στην περίπτωση που το μέγεθος 
τη; Ιονιχης είναι μεγαλύτερο από του α
γοραστή της. Τραπεζιχοι αναλυτές δια
τυπώνουν μάλιστα την εκτίμηση οτι η 
διαδικασία ενσωμάτωση; μπορεί να 
διαρχεσει 2-3 χρονιά στην καλύτερη πε
ρίπτωση. Ομως πίσω από όλα αυτα υ
πάρχει ενα παρασκήνιο που μπορεί να 
αναγχαοει κάποιους απο τους υποψή
φιους να συμμετάσχονν στη διαδικασία 
πώλησης της Ιονιχης Τράπεζας για να 
αντιμετωπίσουν εσωτερικά προβλήμα
τα και αμφισβητήσεις από τους μετό
χους τους. Στην περίπτωση αυτή μια 
διέξοδο; είναι η από κοινού κάθοδο; 
στο διαγωνισμό με κάποιον άλλον είτε 
γνωστό είτε άγνωστο ενδιαφερόμενό. 
Ετσι κτίζεται μια συμμαχια - προσωρι
νού η μόνιμου χαρακτήρα - που μπορεί 
απο μονή τη; να αλλάξει το τραπεζικό 
σκηνικό.

Ένα άλλο ερωτηματιχό που υπάρχει 
είναιπω:0ααντιδρασουνοι ενδιαφερό
μενοι σε περίπτωση που η Ιονιχή περά
σει στα χέρια των ανταγωνιστών του;. 
Τα ενδεχόμενα είναι δυο σύμφωνα με τι; 
απόφει: τραπεζικών αναλυτών.

Το ποωτο είναι να αρχίσονν να ■ χτυ
πάνε· μικρότερες τραπεζε: που βγαί
νουν για πούλημα

Το δεύτερο είναι να αναζητήσουν 
στρατηγικέ: συμμαχιε: είτε μέσα απο 
την Ελλαάα είτε απο το εΕωτερικο.

Για το λογο αυτό άλλωστε δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν οτι οι 
στρατηγικέ; ουιιμαχιε; 0α είναι το κλει
δί για την επιβίωση οχι μονο των ιιεγα- 
λων αλλα και των μικρότερων τραπεζών 
που θέλουν να έχουν δυναμική παρου
σία στην τραπεζική αγορα Πάντως, ό
λες άντε; οι εξελίξεις μπορούν να επιτα
χύνουν και τη διαδικασία πώλησης της 
Εμπορικής Τράπεζας.

Ολα αυτα τα σενάριά και τα ενδεχο-

Μερίδια αγοράς ελληνικών 
εμπορικών τραπεζών
(σπχχνα γιο το 1997)

Τραπεζα 1 Κατσβεστις Χορητηοτις 1 ΕπρτίπκΑ
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μτνα εξετάζουν διεξοδικό τα επιτελεία των 
τραπεζών - τόσο εχεινων που έχουν δηλώσει 
ενδιαφέρον για την Iονική όσο και των υπολοί
πων - χαι προετοιμάζουν nc επόμενες κινήσεις 
τους.

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΝΗΣΤΗΡΕΣ
X0c;. στελεχη τη; Τραπεζα; Εργασία; δη-

*

κωνουν οτι η τραπει,π τους μχ*ί 
τα το θέμα της Ιονιχης χαι ότι 0α 
προχωρήσει σε προσφορά που 
0α είναι όμωε οε μία λσγιχή τι
μή Κλειστά χρατουν ία χαρτιά 
τους τόσο η Πίστεως όσο χαι ο 
Όμιλος Λάτση, καθώς όταν ερω- 
τώνται τα στελέχη τους περιορί- 
ζσνται στο να δηλώσουν ότι με
λετούν το θέμα της Ιονιχης Τρό- 
πεζας.

Η ΤΡΑΧΕΑ.
Από την άλλη πλευρό όμως 

ξαφνιχό ενδιαφέρον εμφανίζε
ται στην περίπτωση της πώλη
σης της Τράπεζας Κεντρική; 
Ελλάδος, η οποία έχα 24 υποκα
ταστήματα χαι ανηχο στον όμι
λο επιχειρήσεων της ΑΤΕ. Ετοτ, 
μέχρι χαι την προηγούμενη ε
βδομάδα στη λίστα των ενδιαφε
ρομένων ήταν η Τράπεζα Αττι- 
χής, η Εγνατία, η Ευρωπαϊκή 
Λαιχή. Τώρα τα πράγματα έ
χουν αλλάζει αφού ο αυτού; 
μπορεί να προστεθούν χαι άλλοι 

ενδιαφερόμενοι μεγαλύτερου μεγέθους.
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα πλέον είναι η τι

μή που θα πρεπει να προοφερει κάποιο; ώστε 
να έχει ισχυρές πιθανότητες να αποκτήσει την 
τραπεζα. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδά 
γνώριζα μέχρι πού Οα πήγαινα τον πήχυ Τώρα 
όλα έχουν αλλάζει·, τόνιζε χαρακτηριστικά στα 
■ΝΕΑ· τραπεζίτης που ενδιαφέρεται για την ε

ξαγορά τη; Τράπεζα; Κεντρική; Ελλάδος.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΜΕΙΩΝ
Πάντως, από την άλλη πλευρά, ο' όλα αυτό 

τα ενδεχόμενα υπάρχει χαι ο τρίτο; δρομο; 
που συνοψίζεται στην επιλογή της «οργανιχή; 
ανάπτυξης» όπως τη χαρακτηρίζουν οι εεχνο- 
χράτε;. Δηλαδή οι τράπεζες να επενδύσουν κε
φάλαια για να αυξήσουν το δίχτυά τους, ώστε 
να αποχτήσουν καινούργιους πελάτες. Χαρα- 
χτηρισττχη μπορεί να θεωρηθεί η περίπτωση 
τη; Τραπεζα; Αττικής όπου η διοίκηση της 
καταβάλλει προσπάθειες να εξελιχθεί σε τρά
πεζα αοφαλεστιχων ταμείων ενώ ταυτόχρονα 
προωθεί και τις συνεργασίες μ' άλλα τραπεζι
κά ιδρύματα του εσωτερικού και του εξωτερι- 
κού. Ετσι, στη μετοχική παρουσία του ΤΣΜΕ- 
ΔΕ (ταμείο μηχανικών) θα πρέπει να προστε

θεί η εν δυνάμει συνεργασία με to ΤΤΑΥ (τα
μείο υγειονομικών) ενω ανάλογε; κινηθεί; ε
ξετάζονται και μ' άλλα ταμεία. Παράλληλο, 
στα πλαιοια τη; σύσταση; εταιρεία: διαχείρι
ση: αμοιβαίου κεφαλαίου υλοποιείται η συ
νεργασία με τη Δωρική Τράπεζα χαι την ιαπω
νική Νικ που έχουν το 25% και 20% αντίστοιχα 
του μετοχικού κεφαλαίου της νέας εταιρείας.

ΜΕΣΩ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
Αρκετέ; τράπεζες συνδέουν nc wourvtc επι

χειρηματικές τσυ; κίνησης μι το Χρηματιστή
ριο. Ετσι, η ΑΣΤΙΕχαι η Δωρική προωθούν την 
είσοδο τους στό Χρηματιστήριο ενω αντίστοιχη 
κίνηση εξετάζει το επαεΑ&ο της EUROBANK. 
Παραλληλααντη τη σηγμη βςκσκτταχ στ ε£έ)αςη 
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA 
Τραπεζα; Πίστεως χατα 88 δια. δραχμές.
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Μάχη ελληνικών και 
ξένων τραπεζών για Ιονική

Πίστεως και 
ργαοίας έχουν 
{δηλώσει 
/διαφέρον από 
ίληνακής πλευράς

Για τις πρώτες 
ληροφορίες 
πευσαν μεγάλες 
ρωπαϊκές 
άπεζες

jia μεγάλη '«μάχη» μεταξύ 
χών και ξένων τραπεζών 
ίπουν όλοι ότι θα εξελιχθεί ο 
ησμός γτα την πώληση της 
; Τράπεζας της οποίας η χρη- 
ιριακή αξία έχει ήδη ανέβει 
) δισ. δρχ. Η ιστορική τράπε- 
ιρξε το πρώτο εκδοτικό τρα- 
ίδρυμα του ελληνικού κρά- 
3 χρονιά μετά την κρατικο- 
της από τον Κ. Καραμανλή 
,φει στον ιδιωτικό τομέα. Η 
ίωση του υπουργού Εθνικής 
Ιχας κ. Γ. Παπαντωντίου. χθες 
ευμα. προκάλεαε το άμεσο 
ρον μεγάλων ευρωπαϊκών 
>ν οι οποίες μεοω των χρη- 
χακων γραφείων και των 
υπων τους στην Ελλάδα 
ι να πάρουν ης πρώτες πλη- 
ς για την Ιονικη. Από τον 
D τραπεζικό χώρο έχουν 
ιλώσει το ενδιαφέρον τους 
ξαγορά της Ιονικης οι δύο 
:ρες ιδιωτικές τράπεζες.
ΤΑ Τράπεζα Πίστεως. και 
εζα Εργασίας, 
ίρνηση αλλά και η αγορά 
υν ότι στον διαγωνισμό θα 
ει και π EUROBANK η 
,αθέτει τα απαιτούμενα 
αλλά έχει λόγους να επι- 

υς και οι άλλοι δύο «μνη-

K. Γεαφγοιποάχος

στήρες»- τη δυναμική επέκτασή της.
Οπως φαίνεται από την πορεία του 

Χρημαηστηρίου η αξία της Ιονικής 
(με χθεσινές τιμές ήταν 382 δισ. δρχ.) 
θα ανεβαίνει το επόμενο διάστημα.

Για να αποκτήσουν οι ενδιαφερο
μένου με βάση ης τρέχουσες χρημα- 
πστηριακές τιμές, το 51% των μετο
χών θα πρέπει να διαθέσουν κεφά
λαια ύψους 200 δισ. δρχ. τουλάχι
στον αν και στη διαμόρφωση του 
ημήματος παίζουν ρόλο και άλλοι 
παράγοντες. Η αξία της Ιονικής 
Τράπεζας και το τεράσηα κεφάλαια 
που απαιτούνται - για τα ελληνικά 
δεδομένα- ευνοούν τη συμμετοχή 
των ξένων οι οποίοι σύμφωνα με 
όλες ης εκημήσεις δε αποκλείεται 
να επιζητήσουν και τη συνεργασία 
ελληνικών ιδιωτικών τραπεζών για 
να συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Για ης ξένες τράπεζες έχει μεγά
λη σημασία η γνώση της τοπικής 
αγοράς και γι’αυτό ακριβώς τον 
λόγο -εκημούν οι ειδικοί- δεν απο
κλείονται «συνεργασίες εκπλήξεις» 
με ελληνικές τράπεζες οι οποίες 
μπορούν άνετα να αναλάβουν το 
μάνατζμεντ.

ΤΟ ΤΊΜΗΜΑ
Η τρέχουσα χρημαηστηριακή αξία 

της Ιονικης Τράπεζας και οι οροί της

X. ΧταματόοουΛος

προκήρυξης του διαγωνισμού θα 
επηρεάσουν καθοριστικά το ύψος 
των προσφορών που θα υποβάλουν 
οι υποψήφιοι αγοραστές της Ιονικής.

Οπως τόνιζαν χθες -μετά την ανα
κοίνωση της κυβερνητικής απόφα
σης- παράγοντες της τραπεζικής 
αγοράς η προσφορά που υπέβαλε ο 
πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. 
Μιχάλης Σάλλας για την Τράπεζα 
Μσχεδόν ας · Θράκης δημιούργησε 
ένα δεδομένο στην αγορά

Το στοιχείο αυτό είναι όη πολύ 
δύσκολα η κυβέρνηση θα δεχθεί να 
μεταβιβάσει ης μετοχές της Ιονικής 
κάτω της τρέχουσας χρημαηστηρια- 
κής ημάς ή τουλάχιστον θα είναι 
πολύ δύσκολο να αποφασίσει την 
πώληση με μεγάλη «έκπτωση» από 
το σημείο που υποδεικνύει η αγορά 
Οι ίδιοι τόνιζαν όη στην περίπτωση 
της Ιονικής επιδρούν αυξητικά στην 
ημή οι εξής παράγοντες

1. Το μεγάλο δίκτυο της τράπεζας 
και π ιστορία της.

2. Η μεγάλη αξία της ακίνητης 
περιουσίας της και το τεράσηο 
ενδιαφέρον που υπάρχει για τα ιστο
ρικά κτίρια (το κεντρικό κ.ά) που της 
ανήκουν.

3. Το ειδικό βάρος των θυγατρι
κών εταιριών της (όπως η περίπτω
ση των «Χίλτον»), και

Τ. Οι υψηλές τοποθετήσεις 
τράπεζας σε ομόλογα και τίτλου 
Λημοσιου που αποτελούν εγνυ 
ενώ μετά ης τελευταίες εξελ. 
δίνουν και υψηλές αποδόσεις.

Αντίθετα οι παράγοντες 
περιορίζουν την ημη της τραπι 
είναι οι εξής;

1.0 μεγάλος αριθμός πρόσωrr. 
που απασχολείται κυρίως c 
κεντρική διοίκηση και η έντονη I 
δικολιστική δραστηριότητα του 1 
λόγου.

2. Η δέσμευση που θα αναλάό 
αγοραστής να μη γίνουν απολυτ 
τουλάχιστον ',τα μία διεηα (or 
έγινε και στην περίπτωση της :pc 
ζας Μακεδονίας - Θράκης), και

3. Το ποσοστό που τελικά θα c 
φασίσει να διαθέσει η κυβέρνα 
καθώς στο τραπέζι των κυβερντ 
κών συσκέψεων εξετάστηχε αχ: 
και η πρόταση να πουληθεί σε ιδ. 
τες το 35% των μετοχών της Ισντκ 
και να παραχωρπθεί και το με. 
τζμεντ. Αν και ο υπουργός ανακ 
νωσε την απόφαση να πουλί:: 
«πλειοψηφικό πακέτο» λόγω τ·. 
έντονων αντιδράσεων που αναμεν 
ται να εκδηλωθούν σε εοωκομμστ 
κό επίπεδο δεν θα πρέπει να cz: 
κλειστεί κανένα ενδεχόμενο μεχ. 
και την ημέρα προκήρυξης του δια 
γωνισμού πώλησης των μετοχών— 
τράπεζας.

Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΥΛΑΕΙ-
Σύμφωνα με χθεσινές πληροο> 

ρίες, το ποσοστό των μετοχών — 
Ιονικής το οποίο κατέχει η Εμπορ 
κή έχει περιοριστεί στο 60.4% cη 
64.5% που ήταν προ μηνός καθώς 
τράπεζα έχει διαθέσει ένα μιχρ 
«κομμάτι» στο ΧΑΑ για να επως* 
ληθεί από ης υψηλές τιμές.

-ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΠΟ
Για το μέλλον της Εμποριχής 

υπουργός Εθνικής Οικονομία 
περιορίστηκε να πει όη -«Η Εμποσ. 
κή έχει άλλες δυνάμεις και άλλε. 

-προοπτιχές».
η»κ ΠΔΛΛ
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*■ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

«ΑΛΛάζει» το Ταχυδρομικό' Ταμιευτήριο
► Εκσυγχρονίζεται, αλλά διατηρεί τον κοινωνικό' του ρόλο ► Τρεις προτάσεις

Ρεπορτάζ: Κ. Παηαθεοδόίρου

Τ
ΗΝ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ενός -κοιμώμενου γ^αντα», ίου Ταχυδρομικού Τ αμιευτηρίου. επί
χειρα. μέοω συγκεκριμένου σχεδίου αναδιοργάνωσης και ανάπτυξης, ο υπουργός 
Μεταφορών - Επικοινωνιών Τάσος Μαντέλης. Στόχος αυτήςτηςπροοπάθοαςιήΛητο Τα

χυδρομικό Ταμιευτήριο, διατηρώντας τον κοινωνικό ρόστου, να αλλάξει μορφή, να εχ· 
αγχροντσθα να ντνα mo φιλικό προς τον πελάτη και να εμηλοτοοθά' με νέος δυνατόαν 
τες. Το σχέδιο ανάπτυξης που αοτμοαε η εταιρία Ranet-Monncr, κατόπιν εντολής και ο
δηγιών Μσντελη. περιλαμβάνει και διεύρυνση αε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Η ανα
διοργάνωση και η μειεξΛξη too ορνινιομσϋ αε oupipwo χρηματοπκχωαχο ίδρυμα, χω
ρίς να είναι εύκολη υπόθεση. σιχ/ιοτά ρεαλιοακό στόχο.

Το Ταμιευτήριο διαθάπ οτχ/κραικά πλεονοαήματα. όπως η αξχησόα του. η ικανο
ποίηση των πελατών του. αλλά και εκτεταμένα δάαυο. Διαθέτη 943 καταστήματα αε όλη 
m χωρά αριθμός που θεωρεπαι ιδιαίτερα υψηλός αεαχεοη με τον ανταγτιΧΛαμό-

Νομικό καθεστώς
Οπως όμως διαπκχώνει π Rantt ίο Ταμιευτήρο. ως δημόοντ υπηρεσία, δεν tux την 

απαραίτητη νομική και επβιβρημαπιαί αυτοτέλεια, με αποτέλεσμα να μπν έλκη δυνατή η 
aowian βαακών δράσεων ενός τυπικου χρημβαεηοτωακοϋ ιδρύματος.

Για να διευκαλυνθπ η οοαγωγή νέων προϊόνιων και υπηρεσιών, καθώς και ο εν γένη 
εκσυγχρονισμός του ιδρύματος, οεο πλεοσο των αυξημένων αηααήοΕων του ανταγτιΜ- 
σάκου χρηματοηιοιωακού περιβάλλοντος κα των αναμενόμενε·*! δβρθρωακώυ αλλα
γών στην ελληνική οικονομία επιβάλλεται, κατά ατν Ranet η αλλαγή του υφοτάμειχκι 
θεσμικού πλαισίου. Εχπμάται μάλκκη όα η άραη τσυ περκιριαμού αστν άσκηση τυπικής 
χρηματοαστωοσίς δρασαιριόπτας εήιαι εφικτή έπειτα από νομοθετική ρϋθμβη. Σύμ- 
φωνα με απόλυτα εξακρώωμένες πληροφορίες, ο υπουργός Μεταφορών Τόσος Μανό
λης. από μια δέσμη τριών προοαεων επιλέγει κα προωθεί τη μεααροπί του ιδρύματος αε 
εταιρία. Η αλλαγή της διοικππκής δομής θα γή/η ατοδβκά mb αε δώααιμα τριών ετών. 
Με βάση τπν έρευνα που διενήργηοε η Ranct-Morator, η οποία απηιθύνθηβκαι απχς 
πελάτες του Ταμιευτηρίου αποοαλλοντος τους οικτκεκριμενρ ερωτημητολόγιο. προκύ- 
mow τα ακάλβυθο ουμπεράομαπε
• Ηχρηματοπκχωαιαίαγοράυφϊσιααιμκιαοράαλλκιγε^αεακκημικόιατΒΤΜίλο 
γικό επίπεδο.
• Το ΤαχυδρομικόΤαμίΓχήρκ) πρέπει να ιηανικτροπδειρέηττηοφυηινικιί του θάαηαε 
αυτή την αγορά, προκετμενου να διοοφολέτι τη θιωοφχχππί του και τον κεχνωνικό του 
ρολο.
• Οι πελάτες του Ταχυδρομικού Τφηχηρίου,πήαασιν Αθήνα όσα ιααπνεηαρήα. 
δείχνουν εμπισιεσυνηστοΤαχυδρομικΰΤαμιεχεήρΒ, αλλά ποριίλίλοεξυπηρεισιν μέ
ρος τοΛίανανκων τους με υπηρεσίες του αντανωνΒμΛίχκι δεν ηορεχονακαηΰ το Το- 
χυδρομικό Ταμιευτήριο.
• Οι παραδοσιακές υπηρεσίες οουηαρεκειιοΤβα£ρ^*άΤφΐευεή(*οχρ£Χ^ΚΛΕΐε- 
μηλουαομό.
• Υπαρχο ανάγιαι εηανκιπροοδιοριομού της «όσης μεταξύ Ταχυδρομικού Ταμίευαν 
ριου και ΕΛΤΑ αε όα αφόρα τη δαιομή χρημαπκκοεωακων υπηρεαάν orw ελληνικά 
χΛρο.

• Η λεπουςντκή διάρθρωοη του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου εχει σνάνκη αμεοης βελ- 
άωοης σε θέματα αναδκφγάνωαης λεττουργιών και ανάπτυξης πληροφοριακών συστη
μάτων.
• Οι προκχάμενα και το προσωπικό αναγνωράςκν ος αδικαμιες της παρουοος κπο- 
στοσης κα είναι πρόθυμα νβ ompJjow την ανάγιαι του Ταχυδρομικού Ταμιευτήριου γβ 
αυαδιορ/αυωαη.
• ΗάροηηκιπερηρΜμύνοιπνάσΜίαητυπίΝίςχρπμαιοπιοπικιιαίςδροοαιριστπταςηου 
προέμκκ/ιαι από το θεσμικό πλαηο που διέππ το Ταχυδρομιχό Ταμιευτήριο είναι εφν- 
χοί. ύαεερα από ναμοθεηιαί ρύθμιοη.
• ΠρούπόθΒηγιαισνπροαδΜρΜμόκατιινπερινραφΜωνγομικών πρωτοβουλιών παυ 
θοπρεηεινηαικιληφθοϋνεΜΚΟΠροοδρριομόςτωνοηιεφημσπκώνσχε&ηομων.
• Ταευρωηακάη^Βκυα^ρΜάυεκ/οισυγχρσπαθείνηναανιαηοκριθούναιορανύαα 
μεταβαλλόμενο περέΐάλλον. δαηρώντος ωοεόοο το χαρακήρα τους και του αρχικό σκο- 
ηόσιςΜηαήςτους.ΤοΤαχυδρομοιόΤαμιευοίριοπράιεινα "διδόιθο" απόταπαρο- 
St^yom των ευρωησρήντπμαυπφήν,προτχφμορμενο όμως σας συνθήκες που κη- 
λεπα το £» νβ λστου^ήοει αίμερα.
Από αουμπεράσμοβαμώ npOKurmMna την Ranet η αναγκη δβτηρηοτς του πελα
τολογίου, η ηρααέλκυαη νάων πελατών και η εναρμόνιση με ος τάοος της τραπεπηις α
γοράς. Επιπλέον, απαιτείται ο εχαυγχρονιομός των υπαρχόντων προιόνττικ/ και ο ε- 
μηλουασμόςταυς με νής &καάαης, όπως
• Παραηί&ΝαόαΒας συναλλαγών αεηραγμαακό χρόνο (onSnerealtime).
• Εαιγαιγήοικιαλλαιαήνυπηρεαήντ 
-δυνατόαη αυεόμαωνσυναλλαγών μεοω ATM,
. Swooom ιώ/ηαης ηφαλεαυν μεταξύ λα^ιρααμών,
-δυναόσεα εξυπηρέτησης πα/ήν εντολών πληρωμής.
• Παραήελικυοηώναηφειηιών προϊόντων (πχ καταθέσεις ταμιευτηρίου κλμο- 
Ηούμεναυ emonbu, ααβ^ναοιόςλ^αρησμός υ<4ηλής συνολικής αηόδοοης). 
ΝααηΒκεΜάακαόαινεια^αηιτηςηΒηβΠοελκυσαχόεπιιόηοτωνλογαρααμώνια- 
μΒυσιρίουκβηδΓμκκ^γώοΒίσγενεκικούπρενράμματοςθαενθαρρυντκιντπυαηοτο- 
ΐόευαη, θα ηροοελκύσουν νέους πελάτες κο θα oup&tfow στη δκηοριοη του κόστους 
επακτήν.
Οι πραθΒσμηκόςκααθέααςμηοραύννα6Μμορφωθ<κχ/αε σημαντικό μέσο δκπήρηαης 
κβηροοόλκυοηςπελϊΒώνμκ την παραπί ευελιξίας στο χρΛαδέομειΧΓίςτίικν και αβεπε- 
ων, m μεήαη του ελώααηυ ηοααύ καταθεαις κα αιν κλιμάκωση των anoraw.

Επηύυηκη πολιτική
ΡπιπΑ/γμ mTiwufipr^iwnYTY^—^ιι|».υ|^tmi/Arn An nprnntn mm.

λιουθήαο δηφορεακή επενδυασί πολιτική. ΣΐΛκεκρφιένα, ηρστπνππι σε ηρώσι φοαπ 
νκκξΒόαααινπερέπηΜηανόθΒηςιηςδηιειρβηςτμήμαιοςτουχαρτοφυλααουτουαε 
οργανισμό βπν Ελλάδα ή ω βξωαρββ, με αηοδεδεκ,μόνη όμως δνχαιοτιιπ δοηρβης 
μεγάλων χηρεηφι λιακήν.

Πέραναυιών,αλλι0ΒΐΐΒΒηοργαντιΧΊΐαίδομήτουιδρύματος.Τονέο6·κκΓεικό(3α>·
μαπερλχ^ΔΙνηπςακώουθεςμονάδηρ
• Δκχκππκόσυμθούλιβ * Νομιιώ Υπηρεσία · Επιτροπή ΔβιείρκτιςΚιυδίΑβυ · Υπη- 
ρεοέοΕαωαροιούΕλάρωυ * ΓενεαίΔιευθΜαηόιοοαηΜίςΥηοααίρ^πς.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕ! ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
ΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

(ΚΕΡΔΟφΟΡΕ! ΤΡΑΠΕΖΙΚΕ! ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕ!: 
ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)

Όπως αναλύθηκε διεξοδικά στα προηγούμενα κεφάλαια ο τραπεζικός κλάδος έχει 
αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι σημαντικές αλλαγές έχουν πυροδοτηθεί από
τρεις βασικούς παράγοντες:

απελευθέρωση ■ αποκανονικοποίηση (deregulation) του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος,

τεχνολογικές καινοτομίες που συνδέονται με την χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, καθώς επίσης και

διεθνοποίηση των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Ανακεφαλαιόνοντας θα απορούσαν να επισηυανθούν υεοικέο ποιοτικές διαστάσεις των 

σχετικών εξελίξεων:

-» Οι Τράπεζες έχουν μετακινηθεί από τον παραδοσιακό χώρο συγκέντρωσης 
καταθέσεων και παροχής χορηγήσεων σε τραπεζικές δραστηριότητες παροχής 
χρημαοτοοικονομικών υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την σημαντική αλλαγή σύνθεσης 
των ισολογισμών τους.

-» Σαν αποτέλεσμα της αποκανονικοποίησης και της διεθνοποίησης, οι Τράπεζες 
προσφέρουν ένα ευρύτερο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών σε ακόμη 
μεγαλύτερους γεωγραφικούς χώρους.

-» Σαν αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, οι Τράπεζες έχουν τη δυνατότητα 
προσφοράς μιας πλατιάς σειράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που επίσης 
προσφέρονται και από άλλους παρεμφερείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (π.χ. 
ασφαλιστικές εταιρίες, αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά ταμεία, 
χρηματιστηριακές εταιρίες, κ.λπ.), δημιουργώντας έτσι ένα έντονα ανταγωνιστικό 
πεδίο δράσης.

Κεφάλαιο 8ο: «Μελλοντικές Τάσεις & Προκλήσεις για το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα)) Σελ. 102



-> Οι αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον των Τραπεζών έχουν επιφέρει με τη σειρά 
τους σημαντικές αλλαγές στο στρατηγικό προσανατολισμό τους. Έτσι, ενώ 
παραδοσιακά η επιχειρηματική τραπεζική αποστολή επικεντρωνόταν στην παροχή 
μιας συγκεκριμένης σειράς προϊόντων, συνήθως ασχέτων μεταξύ τους, σε 
διαφορετικές ομάδες πελατών (product - based focus), τώρα οι Τράπεζες 
προσανατολίζονται στην παροχή χρηματοοικονομικών λειτουργιών στους πελάτες 
τους (function - based focus), όπως για παράδειγμα, η κατάστρωση 
χρηματοοικονομικού προγραμματισμού για ιδιώτες - πελάτες, και η άντληση 
κεφαλαίων, παράλληλα με τη χορήγηση δανείων, για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

-* Υπό την πίεση των αλλαγών του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και προς υλοποίηση 
του νέου στρατηγικού προσανατολισμού τους, οι Τράπεζες προέβησαν σε 
σημαντικές αλλαγές της οργανωτικής τους αρχιτεκτονικής (organizational 
architecture).

Συγκεκριμένα, αρκετές δραστηριότητες που ήταν επικεντρωμένες στα ανώτατα 
διευθυντικά κλιμάκια, αποκεντρώθηκαν, δίνοντας στα μεσαία διευθυντικά στελέχη και 
εργαζομένους αυτονομία, ενθαρρύνοντάς τα στην ανάλυψη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών και προωθώντας μια πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Από την άλλη πλευρά, άλλες δραστηριότητες που ήταν αποκεντρωμένες σε άλλες 
διευθύνσεις / υπηρεσίες συγκεντώθηκαν σε κάποια κεντρική μονάδα λήψης απόφασης 
(όπως υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικών με πελάτες, η 
κοστολόγηση προϊόντων / υπηρεσιών, κ.λπ.) για την καλύτερη εκμετάλλευση
οικονομιών κλίμακας και φάσματος.

Μέσα σε αυτό το πνεύμα της οργανωτικής αναδόμησης και υπό την πίεση της 
ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών εκτός ισολογισμού, οι Τράπεζες αναθεωρούν τα 
συστήματα αξιολόγησης και αμοιβής στελεχών και εργαζομένων, υποκαθιστώντας τους 
παραδοσιακούς δείκτες Απόδοσης Ενεργητικού (ROA) και Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων 
(ROE), με νέα κριτήρια, RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) & EVA (Economic 
Value Added), που αντανακλούν καλύτερα τους κινδύνους των επιμέρους 
δραστηριοτήτων και αξιολογούν την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών να κερδίζουν 
αποδόσεις που ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους κινδύνους.

Συμπερασματικά λοιπόν, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι ο ελληνικός τραπεζικός 
κλάδος διέρχεται σε σημαντικές αλλαγές και υπόκειται σε έντονο ανταγωνισμό από 
συγγενείς κλάδους.

Οι αλλαγές στο θεσμικό, τεχνολογικό και γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, 
εσωτερικό και διεθνές, έχουν επαναπροσδιορίσει τους στρατηγικούς 
προσανατολισμούς και την οργανωτική δομή των ελληνικών Τραπεζών. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά αυτών των εξελίξεων είναι ο μικρότερος αριθμός Τραπεζών, 
συγχωνεύσεις - εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες, μικρότερη συμμετοχή του
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τραπεζικού κλάδου στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό χώρο, δημιουργία νέων 
προϊόντων, παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών και εσωτερική 
αναδιοργάνωση της οργανωσιακής αρχιτεκτονικής των Τραπεζών με ιδιαίτερη σημασία 
στα συστήματα αξιολόγησης και αμοιβής των στελεχών και των εργαζομένων.

Μέσα σε ένα έντονο ρυθμιστικό περιβάλλον μιας μικρής εσωτερικής αγοράς, 
απομονωμένης από τις διεθνείς εξελίξεις, οι ελληνικές Τράπεζες προσέφεραν μέχρι 
πρόσφατα περιορισμένα προϊόντα / υπηρεσίες σε συγκεκριμένα μόνο τμήματα της 
αγοράς. Το νέο απελευθερωμένο και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστημα απαιτεί τη 
στήριξη και ανάπτυξη εφαρμογών ενός σύγχρονου και διεθνώς ανταγωνιστικού 
τραπεζικού Marketing - Management, που υποστηρίζεται από ανάλογη αναβάθμιση του 
ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό κλάδο.

Ενώ η ανάπτυξη στρατηγικών Marketing & Management είναι εύκολη υπόθεση, η 
αποτελεσματική εφαρμογή τους απαιτεί δημιουργία μιας νέας επιχειρηματικής 
φιλοσοφίας (κουλτούρας), η εμπέδωση της οποίας προϋποθέτει χρόνο ακόμη και όταν 
υπάρχει χαρισματική ηγεσία. Η πρόκληση λοιπόν που έρχεται από αυτήν την 
κατεύθυνση είναι πόσο σύντομα και με τι μέτρα θα ευαισθητοποιηθεί και θα 
συστρατευθείτο ανθρώπινο δυναμικό στη νέα του αποστολή.

Η αλλαγή της οργανωσιακής συμπεριφοράς κρίνεται απαραίτητο να γίνει μέσω της 
ευθυγράμμισης - στοίχισης των ανθρώπων, των διαδικασιών και της οργάνωσης / 
συστημάτων με την επιχειρησιακή στρατηγική.

Το θέμα είναι πως διαχειριζόμαστε τις πτυχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς για την 
υποβοήθηση και επιτυχή υλοποίηση μεγάλων αλλαγών στην οργάνωση και στις 
διαδικασίες οργανισμών / επιχειρήσεων.

Επιγραμματικά ως Μοχλοί της Οργανωσιακής Αλλαγής θα μπορούσαν να αναφερθούν 
οι εξής:

ο Κουλτούρα-Συμπεριφορά, 

ο Οργανωτική Δομή, 

ο Στυλ Ηγεσίας, 

ο Διαχείριση της Απόδοσης, 

ο Αμοιβές, Παροχές & Επιβράβευση, 

ο Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού, 

ο Ανάπτυξη Στελεχών, 

ο Εκπαίδευση/Κατάρτιση, 

ο Επικοινωνία
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Αναλυτικότερα, όταν αναφερόμαστε στην Εταιρική Κουλτούρα εννοούμε τις κοινές 

Αρχές, Αξίες και «Πιστεύω» του Οργανισμού, η Συμπεριφορά είναι ο καθημερινός 

τρόπος δράσης και η «στάση» του προσωπικού κατά την εκτέλεση της εργασίας του, η 

Οργανωτική Δομή είναι ο τρόπος, οι διαδικασίες και τα συστήματα λήψης αποφάσεων 

και οι ιεραρχικές σχέσεις αναφοράς. Όσον αφορά το Στυλ Ηγεσίας είναι ο τρόπος 

ενθάρρυνσης και υποστήριξης του προσωπικού από τη Διοίκηση και τέλος η Διαχείριση 

της Απόδοσης είναι ο τρόπος κατεύθυνσης, καθοδήγησης, στοχοθέτησης, αξιολόγησης 

της απόδοσης του προσωπικού. Όπως είναι ευνόητο, οι Αμοιβές, Παροχές, 

Επιβράβευση, είναι ο τρόπος και τα συστήματα αμοιβής και αναγνώρισης του 

Προσωπικού ενώ ο όρος Αξιοποίηση του Ανθρωπίνου Δυναμικού, αφορά τον τρόπο και 

τα συστήματα αναγνώρισης αναγκών σε Προσωπικό, τον προγραμματισμό του 

Προσωπικού, την προσέλκυση, ένταξη και τοποθέτηση του Προσωπικού. Επίσης, η 

Ανάπτυξη Στελεχών, ως μοχλός αλλαγής, αποτελεί τον τρόπο και τα συστήματα 

προετοιμασίας του Προσωπικού για ανέλιξη εντός του Οργανισμού. Ειδικότερα, όσον 

αφορά την Εκπαίδευση / Κατάρτιση του Προσωπικού είναι ο τρόπος μέσω του οποίου το 

προσωπικό αποκτά τις ικανότητες εκείνες που απαιτεί η εξέλιξη του οργανισμού. 

Επικοινωνία είναι ο τρόπος μέσω του οποίου ο Οργανισμός αναπτύσσει κοινή αντίληψη 

και κατανόηση μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων ομάδων για τους επιχειρησιακούς 

στόχους και τις επιδιώξεις του.

Θεωρείται σαφές ότι σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών (όπως δηλαδή 
έχουμε στην περίπτωση που η Τράπεζα Α εξαγοράστηκε από τον Όμιλο της Τράπεζας 
Β), είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί η οργανωσιακή συμπεριφορά που βελτιώνει ριζικά 
την επιχειρησιακή και ατομική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα.

Η συστηματική & Δομημένη Προσέγγιση απαιτεί απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτήματα:

> Ποια είναι τα κρίσιμα ζητήματα του Οργανισμού;

Τι είδους συμπεριφορές απαιτούνται από το Προσωπικό για την επίτευξη των 

στόχων;

'r Πως τα υπάρχοντα συστήματα διοίκησης και η οργάνωση επηρεάζουν τη 

συμπεριφορά του προσωπικού;

^ Που υπάρχει χάσμα και τι πρέπει να αλλάξει;
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χ- Τι αλλαγές στα Συστήματα Διοίκησης και στην Οργάνωση γενικότερα απαιτούνται να 

γίνουν;

Σχεδίαση των Μοχλών Αλλαγής;

^ Εφαρμογή και Υλοποίηση του σχεδίου;

Η διαγραμματική παρουσίαση της παραπάνω θεωρητικής σκέψης θα μπορούσε να έχει 
την εξής μορφή:

Υφιστάμενες
Συμπεριφορές

Μοχλοί
Αλλαγής

Μελλοντικές
Συμπεριφορές

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσο οι Κοινές Αξίες, τα Πρότυπα, η Συμπεριφορά Ομάδων και η 
Ατομική Συμπεριφορά είναι έννοιες άυλες και συγκεχυμένες τόσο για τα στελέχη όσο και 
για το σύνολο της επιχείρισης και στην προκειμένη περίπτωση της Τράπεζας Α, τόσο 
δυσκολότερη είναι η αλλαγή, ενώ όσο όλα τα παραπάνω είναι ορατά τόσο η αλλαγή 
είανι ευκολότερη.

Οι Βασική Αργή της Οργανωσιακήο Αλλαγής στις Επιγειρήσεις είναι:

® Η Αλλαγή είναι διαρκής: η αλλαγή πρέπει να είναι μέρος της επιχειρησιακής 
κουλτούρας.

® Η Αλλαγή εμπεριέχει προκλήσεις: οι επιχειρησιακοί στόχοι πρέπει να περιλαμβάνουν 
στόχους αλλαγής.

® Η Αλλαγή απαιτεί δέσμευση και ικανότητες: οι οργανισμοί πρέπει να καλλιερούν τη 
δέσμευση και την ανάπτυξη ικανοτήτων.
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Όσον αφορά την αλλαγή που θα συντελεστεί σε μία εξαγοραζόμενη επιχείριση πρέπει 
να σημειωθεί επιπρόσθετοι ότι οποιαδήποτε αλλαγή είναι «Μεγάλη Αλλαγή», εάν 
διαταράσσει τις προσδοκίες των ανθρώπων σε βαθμό τέτοιο που να τους κάνει:

Φ να αισθάνοννται ότι δεν είναι «χρήσιμοι» στην επιχείριση με βάση τα νέα δεδομένα 

που διαμορφώνονται,

♦ να αισθάνονται αμήχανα και άβολα κάτα από τις νέες οργανωσιακές δομές και 

συνθήκες,

fr να αισθάνονται έλλειψη αυτοπεποίθησης,

♦ να αισθάνονται ότι έχουν χάσει τον έλεγχο

Είναι πραγματικότητα ότι Αλλαγές που μπορεί να τις αντιλαμβανόμαστε ως «θετικές» 
και να τις επιζητούμε, μπορεί να διαταράξουν τις προσδοκίες μας στον ίδιο βαθμό που 
τις διαταράσσουν Αλλαγές που θεωρούνται «α ρνητικές».

Συνεπώς αντιδράσεις της εξαγοραζόμενης επχείρισης και συγκεκριμένα του 
ανθρώπινου δυναμικού της στην οποιαδήποτε Αλλαγή και στη νέα κατάσταση που 
πρόκειται να διαμορφωθεί είναι φυσικές και αναμενόμενες.

Στο Παράρτημα 1 επισυνάπτουμε χαρακτηριστικά την «Απαισιόδοξη και την Αισιόδοξη 
εκδοχή της Αντίδρασης στην Αλλαγή».

Την στιγμή κατά την οποία το άτομο δεν μπορεί να απορροφήσει την αλλαγή, η 
συμπεριφορά που μπορεί να εκδηλώσει είναι:

* ΑΜΥΝΤΙΚΗ

* ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΤΙΚΗ

* ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ

* ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ

Συνεχίζοντας ένα βήμα παρακάτω το σενάριο της εξαγοραζόμενης Τράπεζας Α, οι λόγοι 
της αρνητικής αντίδρασης του Προσωπικού στην Αλλαγή θα μπορούσαν να 
συγκεντρωθούν στην ακόλουθη περιπτωσιολογία:

ο Κακό προηγούμενο

Παλιότερη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας Α από κακή εξαγορά ή 
συγχώνευση που συνέβη κατά το παρελθόν.
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ο Έλλειψη κατανόησης και συμμετοχής

Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση που ο σχεδιασμός της νέας οργάνωσης συντελείται 
αποκλειστικά και μόνον από τη νέα Διοίκηση και μάλιστα κατά τρόπο μυστικό και 
απόρρητο, ενώ το Προσωπικό και συγκεκριμένα τα στελέχη της εξαγοραζόμενης 
Τράπεζας δεν συμμετέχουν στον σχεδίασμά των νέων δεδομένων που αν μη τι άλλο 
τους αφορούν άμεσα ή δεν λαμβάνουν γνώση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα.

ILX, η νέα Διοίκηση την «επόμενη ημέρα» της εξαγοράς καταργεί το υφιστάμενο 
Οργανόγραμμα, με την τυπική έννοια του όρου, δημιουργώντας ένα νέο 
Οργανόγραμμα γεγονός που συνεπάγεται αυτονόητα προσδιορισμό νέων θέσεων 
εργασίας, επανακαθορισμό των ήδη υπαρχόντων ή κατάργηση ορισμένων θέσεων 
εργασίας οι οποίες δεν θεωρούνται πλέον απαραίτητες, και απαιτώντας αυτό να 
εφαρμοσθεί από το υφιστάμενο Προσωπικό). Σχετικά επισυνάπτουμε στο Παράρτημα 
2, το νέο Οργανόγραμμα της Τράπεζας Α, έτσι όπως αυτό σχεδιάσθηκε και 
ανακοινώθηκε από τη Διοίκηση του Ομίλου σε συνεργασία βεβαίως με στελέχη της 
Τράπεζας Α.

© Αντίληψη μη δεσμευμένης Διοίκησης / Ηγεσίας

Η πίστη της (νέας) Ηγεσίας στον στόχο και στο όραμα της επιχείρισης είναι αυτό που 
δίνει πνοή και δύναμη και στους υπόλοιπους εργαζόμενους ενώ διαπνέεται και στον 
σύνολο της εταιρίας ή ακόμη και του Ομίλου.

ο Η Επιβολή της Αλλαγής

Θεωρείται προφανές ότι όταν κάτι επιβάλλεται από τα ανώτερα στρώματα της 
διοικητικής ιεραρχίας ή ακόμη από κάποιον εξωτερικό παράγοντα, δύσκολα γίνεται 
αποδεκτό και αφομοιώνεται ολοκληρωτικά από την οργάνωση.

© Αβεβαιότητα για Ίδιες Ικανότητες Αλλαγής

ο Περιορισμένοι Διαθέσιμοι Πόροι για την Προσπάθεια Αλλαγής
Βεβαίως, η φάση της απογοήτευσης στην περίπτωση μιας εξαγοράς ξεκινάει όταν τα 
στελέχη της νέας Διοίκησης (που αποτελούν συγχώνευση των στελεχών της 
εξαγοραζόμενης Τράπεζας Α και των στελεχών της αγοράστριας Τράπεζας Β και τα 
οποία προορίζονται για να εμφυσύσουν τη νέα φιλοσοφία και κουλτούρα στην 
Τράπεζα Α), διαπιστώσουν ότι παρά τους υπολογισμούς που είχαν κάνει οι διαθέσιμοι 
πόροι για την πραγματοποίηση του στόχου της εξαγοράς είναι ληψοί και έτσι είναι 
αδύνατο να έρθει σε πέρας το έργο και ο σκοπός τους.

ο Ανεπαρκής Διαχείριση των Επιπτώσεων της Αλλαγής

Αυτός ο παράγοντας είναι καθαρά ποσοτικός και εξαρτάται καθαρά από την 
ικανότητα της νέας Διοίκησης να απορροφήσει τους κραδασμούς που προκαλούνται
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από την κάθε είδους Αντίδραση στην Αλλαγή και να δημιουργήσει ένα ομαλό 
οργανωσιακό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εφαρμοσθεί αποτελεσματικά η νέα τάξη 
πραγμάτων.

Αναφερόμενοι στη συνέχεια στις επιπτώσεις που θα είχε η αποτυχία της Αλλαγής, 
επικεντρωνόμαστε στα εξής:

© Η Διοίκηση / Ηγεσία χάνει την αξιοπιστία της.

© Οι κατευθύνσεις της Διοίκησης χάνουν την αξία τους και αγνούνται.

ο Σπαταλούνται πόροι.

ο Δυσαρεστούνται πελάτες.

© Επωφελούνται οι ανταγωνιστές.

Στο Παράρτημα 3, περιστάνονται διαγραμματικά οι Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας της
Οργανωσιακής Αλλαγής.

Κρίνεται προφανές ότι η Συμβολή της Ηγεσίας της επιχείρισης στην Υλοποίηση της

Αλλαγής είναι μεγάλη και επικεντρώνεται στα εξής σημεία:

□ Πρωταγωνιστικός ρόλος και αφοσίωση στην προσπάθεια για αλλαγή.

Η αφοσίωση και η πίστη των στελεχών της επιχείρισης, για την αποτελεσματικότητα 
και την ορθότητα της νέας κατάστασης που πρόκειται να διαμορφωθεί θεωρείται το 
πλεόν σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της αλλαγής. Ακριβώς επειδή η 
οργανωσιακή αλλαγή θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε αντιδράσεις και συγκρούσεις και 
στη συνέχεια σε αλλαγή επιχειρησιακού πνεύματος και φιλοσοφίας, η πίστη των 
στελεχών, που ακριβώς δουλεύουν πάνω σε αυτές τις αλλαγές, κρίνεται καθοριστική 
για την επιτυχία της αλλαγής και την ολοκλήρωσή της (με την έννοια της αποδοχής 
της ακόμη και από τον πιο απλό υπάλληλο του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας 
Α).

□ Σαφήνεια για τις επιπτώσεις της αλλαγής σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο.

Ο σκοπός της αλλαγής και οι επιπτώσεις από αυτήν σε εταιρικό και προσωπικό 
επίπεδο είναι αναγκαίο να καθορίζονται με σαφήνεια και να διευκρινίζονται στο 
ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρισης όποτε χρειασθεί προς αποφυγή παρεξηγήσεων 
και αρνητικού κλίματος.
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□ Δέσμευση στην αλλαγή και στην αναγκαιότητά της από επιχειρησιακής πλευράς.

□ Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την υλοποίηση της αλλαγής.

□ Ετοιμότητα για ιδία αλλαγή.

□ Βούληση για διαχείριση των επιπτώσεων της αλλαγής.

Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στην Συμβολή της Διοίκησης για την Υλοποίηση της 
Αλλαγής:

□ Δέσμευση στην επίτευξη του επιδιωκόμενου επιχειρησιακού αποτελέσματος σε 
συνθήκες αβεβαιότητας και ρευστότητας.

□ Προσωπική δέσμευση και ενεργός υποστήριξη της αλλαγής.

□ Ετοιμότητα για ιδία αλλαγή.
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Οι εξελίξεις στον τραπεζικό χώρο, με κυρίαρχα στοχεία:

'b Την απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς διεθνώς,

%. Την πορεία προς την ενιαία Ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά,

'ο Την πορεία προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και 

b Τη δυναμική ανάπτυξη ανταγωνιστικών προς τις Τράπεζες κλάδων

κάνουν επιτακτική τη διαμόρφωση ενός πλαισίου χάραξης στρατηγικής, τόσο για κάθε 
Τράπεζα ξεχωριστά, οσι και για ολόκληρο τον τραπεζικό κλάδο.

Το προτεινόμενο πλαίσιο χάραξης της νέας στρατηγικής που πρέπει να ακολουθήσει η 
κάθε Τράπεζα με βάση τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται αλλά και η Τράπεζα A 
ειδικότερα, επικεντρώνεται στη συνεχή αναζήτηση και εντοπισμό όλων εκείνων των 
αναδιοργανωτικών ευκαιριών που μεγιστοποιούν την αξία της επιχείρησης.

Το συγκεκριμένο πλαίσιο ανάλυσης έχει πέντε διαστάσεις:

ι. Βάση της ανάλυσης της επιχείρησης είναι η αγοραία (χρηματιστηριακή) της αξία.

ι. Επιδιώκεται η αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης ως έχει σήμερα, υποθέτοντας 
πως δεν θα γίνουν αλλαγές στην πορεία της. Η «αξία ως έχει» συγκρίνεται με την αξία 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων και αποτελεί την αφετηρία αναζήτησης εσωτερικών 
βελτιώσεων. Επίσης, συγκρίνεται και με την αγοραία της αξία και έτσι αξιολογείται η 
πολιτική επικοινωνίας / προβολής της εταιρίας με το επενδυτικό της κοινό.

3. Στο στάδιο αυτό, αναζητούνται οι δυνατότητες εσωτερικής βελτίωσης της 
αποδοτικότητας της επιχείρισης. Περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι το κόστος 
παραγωγής, η τιμολογιακή πολιτική, η πολιτική Marketing, καθώς επίσης και η 
ποιότητα και το εύρος των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε αυτό το 
στάδιο διερευνάται η δυνατότητα της επιχείρησης, μέσω αποκλειστικά εσωτερικής 
αναδιοργάνωσης, να επιταχύνει την ανάπτυξή της, να μειώσει τις δαπάνες της και να 
αυξήσει το περιθώριο κέρδους της.

4. Αφού εξαντληθούν όλες οι δυνατότες εσωτερικών βελτιώσεων, τότε αναζητούνται 
εξωτερικές βελτιώσεις που προέρχονται από απόκτηση νέων στοιχείων ενεργητικού 
(ανάπτυξη νέων προϊόντων, επέκταση σε νέες αγορές), από συγχωνεύσεις και 
εξαγορές, από απεκδύσεις (πωλήσεις συμμετοχών, μονάδων, θυγατρικών, κ.λπ.), 
από εξυγίανση του ισολογισμού και από τη γενικότερη αναδιοργάνωση των 
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρισης. Οι ωφέλειες από τέτοιου είδους ενέργειες 
είναι συνήθως καταλυτικές για τις επιχειρήσεις που τις τολμούν.
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5. Διερευνάται η δυνατότητα δημιουργίας αξίας μέσω αλλαγής του ιδιοκτησιακού 
καθεστώτος (π.χ. ιδιωτικοποίηση, πλήρης διοικητική και επιχειρησιακή αυτονομία 
κρατικών επιχειρήσεων, κ.λπ.) ή μέσω τεχνικών διαχείρισης κινδύνου (financial 
engineering).

Η προστιθέμενη αξία που δημιουργείται από εσωτερικές - εξωτερικές βελτιώσεις και 
αναδιοργανωτικές παρεμβάσεις αποτελεί το διαφυγόν κέρδος αδράνειας λήψης των 
απαραίτητων στρατηγικών αποφάσεων και αντιπροσωπεύει ένα σοβαρό κοινωνικό 
κόστος. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόκλιση ανάμεσα στην «αξία ως έχει» και στη 
δυνητική αξία που απορρέει από τις σχετικές βελτιώσεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
απειλή (για εισηγμένες σε χρηματιστήρια επιχειρήσεις) εξαγοράς τους από 
επιχειρήσεις / επενδυτές που έχουν τη διάθεση και την ικανότητα να προβούν στις 
απαραίτητες βελτιώσεις.

Εάν το ιδιοκτησιακό καθεστώς επιτρέπει ανάλογες εξελίξεις, η ορθολογική 
λειτουργία της επιχείρησης και η μεγιστοποίηση της αξίας της επιτυγχάνεται πολύ 
εύκολα και σύντομα. Εάν όμως το ιδιοκτησιακό καθεστώς δυσχεραίνει την αλλαγή 
ιδιοκτησίας, τότε παρατείνεται η αντιοικονομική λειτουργία της επιχείρησης. Βέβαια, 
σε ένα απελευθερωμένο επιχειρηματικό χώρο όπως είναι ο τραπεζικός κλάδος 
σήμερα, η μακρόχρονη επιβίωση μιας αντιοικονομικής επιχείρισης είναι επισφαλής 
γιατί απειλείται από την είσοδο στο χώρο πιο αποδοτικών επιχειρήσεων.

Το παραπάνω πλαίσιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο ανάλυσης και στρατηγικού 
σχεδιασμού των Τραπεζών, ιδιαίτερα σήμερα που ζουν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.

Πιο συνκεκριυένα, και όσον αφορά την Τράπεζα Α, σημαντικές ωφέλειες φαίνονται να 

προκύπτουν υε την ένταξη me Τράπεζας στα πλαίσια του Ουίλου - ανοοαστή, otic 

εξής περιοχές:

1. Marketing

• Δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

• Εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών.

• Αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

• Επέκταση σε νέες γεωγραφικές αγορές.

• Ολική ικανοποίηση του πελάτη.
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2. Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου

• Ανάπτυξη συστημάτων κοστολόγησης προϊόντων / υπηρεσιών (activity - based cost 
accounting).

• Συστήματα αξιολόγησης παραγωγικότητας μονάδων / εργαζομένων.

3. Αναδιοργάνωση περιουσιακών στοιχείων

• Εξυγίανση ισολογισμού (διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων).

• Πώληση συμμετοχών, θυγατρικών, κ.λπ., που δεν εντάσσονται στις βασικές 
επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

• Συγχώνευση ομοειδών θυγατρικών εταιριών.

• Συγχωνεύσεις, εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες για την εκμετάλλευση 
οικονομιών κλίμακας και οικονομιών φάσματος (π.χ. παράλληλες πωλήσεις, cross 
selling).

4. Ανθρωποκεντρικό Σύστημα

Στα πλαίσια αλλαγής της όλης παλιάς φιλοσοφίας και κουλτούρας της Τράπεζας Α,
γίνεται προσπάθεια εφαρμογής της στρατηγικής Πελατοκεντρικού Marketing, το οποίο
βεβαίως προϋποθέτει ένα Ανθρωποκεντρικό Σύστημα Διοίκησης της σύγχρονης
Τράπεζας.

Απαραίτητα στοχείατου Ανθρωποκεντρικού Συστήματος Διοίκησης, είναι:

• Μία ηγεσία που δημιουργεί οράματα, συμβάλλει στη διαμόρφωση και ενστερνισμό 
της κατάλληλης επιχειρηματικής φιλοσοφίας, εμψυχώνει / συστρατεύει το 
προσωπικό και ενθαρρύνει τους εργαζομένους στην ανάληψη πρωτοβουλιών.

• Συνεχής εκπαίδευση / μετεκπαίδευση του προσωπικού (απλών υπαλλήλων & 
στελεχών).

• Αντικειμενική αξιολόγηση της παραγωγικότητας των επιχειρηματικών μονάδων, των 
στελεχών και των εργαζομένων. •

• Σύνδεση αμοιβής με παραγωγικότητα.
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Η ανάγκη ενός ανθρωποκεντρικού συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντική στον χώρο των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπου η επιτυχής προώθηση των προϊόντων / 
υπηρεσιών στηρίζεται σήμερα περισσότερο στην ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών παρά στην προσήλωση στους 4 παραδοσιακούς άξονες Marketing (place, 
product, promotion, price).

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις του Marketing, η ποιότητα των παρεχόμενων 
υπηρεσιών στηρίζεται στο κτίσιμο προσωπικών σχέσεων (relationship banking) ανάμεσα 
στον πελάτη και στο τραπεζικό στέλεχος / εργαζόμενο (Sewell & Brown). Βάση όμως 
μιας υγιούς διαπροσωπικής σχέσης ανάμεσα σε πελάτη - Τράπεζα είναι ένας απόλυτα 
ικανοποιημένος τραπεζικός υπάλληλος που θα γίνει ευαίσθητος δέκτης και ισχυρός 
πομπός μιας πελατοκεντρικής επιχειρηματικής φιλοσοφίας.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Αξιολόγησης 

Προσωπικού, καθώς επίσης και ενεργειών εξυγίανσης ισολογισμών και 

αναδιοργάνωσης περιουσιακών στοιχείων απαιτεί την πλήρη διοικητική αυτονομία μίας 

κρατικής Τράπεζας (περίπτωση Τράπεζας Α). Βέβαια, η διερεύνηση του τρόπου 

επίτευξης της απαραίτησης απεξάρτησης από τον κρατικό χαρακτήρα, αποτελεί 

ενδιαφέρον πολιτικό θέμα. Ίσως ο ευκολότερος τρόπος επίτευξής της είναι η 

ιδιωτικοποίηση των κρατικών Τραπεζών. Εναλλακτικά, απαιτείται ένα νέο θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας των κρατικών Τραπεζών το οποίο θα κατοχυρώνει ουσιαστικά την 

απόλυτη απεξάρτηση της διοίκησης των κρατικών Τραπεζών από το κράτος. Όπως 

επισημαίνεται και από τον κ. Ράπανο, «πέρα από ιδεολογικές προκαταλήψεις, οι 

ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να αναλυθούν με γνώμονα την επίδρασή τους στην τόνωση του 

υγιούς ανταγωνισμού».
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η νέα πραγματικότητα στον εσωτερικό και διεθνή τραπεζικό χώρο δημιουργεί αρκετές 

προκλήσεις και κινδύνους στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο. Το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα έχει επιδείξει αξιοθαύμαστες ικανότητες προσαρμογής και μετάβασης στο νέο 

περιβάλλον. Ο κοιμώμενος γίγαντας του ελληνικού τραπεζικού κλάδου δείχνει πειστικά 

σημεία αφύπνισης. Η πλήρης ενεργοποίησή του θα έχει καταλυτικές επιπτώσεις στην 

οικονομία (μείωση επιτοκίων, τόνωση των επενδύσεων), αλλά και σε ολόκληρο τον 

κλάδο προκαλώντας εκτόπισμά μικρών Τραπεζών (που δεν θα αντέξουν τα μικρά 

περιθώρια επιτοκίων) ή / και συγχωνεύσεις, εξαγορές και στρατηγικές συμμαχίες.

Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των ελληνικών Τραπεζών στο διεθνές πεδίο, 

απαιτείται η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος να συμπληρωθεί με 

αλλαγές στο θεσμικό / φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου. Τέλος, η επιτυχής χάραξη στρατηγικής επιβίωσης στο σημερινό 

ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλουν οι στρατηγικές να έχουν δύο βασικά συστατικά, 

να είναι ανθρωποκεντρικές και να οδηγούν σε απεξάρτηση του κλάδου από το κράτος.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως με γνώμονα τις δύο παραπάνω διαστάσεις ο ελληνικός 

τραπεζικός κλάδος μπορεί να δημιουργήσει μια εθνική στρατηγική ανάλογη της 

ιαπωνικής ICHIBAN (number one, the best) που ενσαρκώνει την ελληνική φιλοσοφία του 
ΑΙΕΙΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ και εξασφαλίζει ομαλή πορεία στο μέλλον.

Αυτή η αισιόδοξη άποψη στηρίζεται στη σύγχρονη ελληνική πολιτική πραγματικότητα, 

χαρακτηριστικό της οποίας είναι ότι πλατιές κοινωνικές ομάδες, έχοντας δοκιμάσει δύο 

αντίθετες ιδεολογίες, είναι έτοιμες να απορρίψουν τις αρνητικές εμπειρίες και να 

πορευθούν στο μέλλον, χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις, με τις θετικές εμπειρίες και 

των δύο συστημάτων.
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ΑΝΤΙ ΓΙΑ TO ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΝΕΟ 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΔΙΑΠΝΕΕΤΑΙ ΕΞΙΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ.
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Προς όλο το Προσωπικό 
της Τράπεζας A

ο Γενικός Διευθυντής

ΘΕΜΑ: «Οονανόνοαυυα Μονάδων Διοίκησης».

Με την παρούσα σας κοινοποιείται το νέο Οργανόγραμμα των Μονάδων της Διοίκησης, 
το οποίο διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τους αρμόδιους Διευθυντές.

Η προσαρμογή αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να επιτευχθούν οι βασικοί 
επιχειρηματικοί στόχοι που έχουν τεθεί από την Τράπεζά μας:

Εξυγίανση - Αναδιοργάνωση - Ανάπτυξη

Έτσι, καταβλήθηκε προσπάθεια δημιουργίας ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού 
σχήματος που προσδιορίζει τα επίπεδα ευθύνης και λειτουργίας της κάθε Μονάδας, 
ανάλογα με τη βαρύτητα του έργου που εκτελεί, την σπουδαιότητα του αντικειμένου και 
τη διοικητική εποπτεία που ασκεί, για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

Θα παρατηρήσετε ότι στο παρών οργανωτικό σχήμα τα επίπεδα ευθύνης περιορίζονται 
σε τρία (Διεύθυνση, Τομέας, Τμήμα). Με τον τρόπο αυτό ολόκληρος ο μηχανισμός 
λήψης και εκτέλεσης των αποφάσεων γίνεται περισσότερο αποφασιστικός και 
επιθετικός.

Θα παρατηρήσετε, επίσης, ότι το Οργανόγραμμα είναι εξωστρεφές, απεγκλωβίζει 
ουσιαστικά την Τράπεζα από ένα βαρύ και υδροκέφαλο διοικητικό μηχανισμό και 
απελευθερώνει δυνάμεις για το Δίκτυο των Καταστημάτων και την προώθηση των 
πωλήσεων και των προϊόντων της Τράπεζας.

Ένας αριθμός ικανών και άξιων στελεχών λοιπόν, λόγω ακριβώς αυτών των 
επιχειρηματικών προσεγγίσεων, απελευθερώνεται, ώστε να αποτελέσει μαζί με τους 
άλλους συναδέλφους την αιχμή του δόρατος που θα καταστήσει την Τράπεζά μας 
ανταγωνιστική στις εξελίξεις και στο νέο τραπεζικό γίγνεσθαι.
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Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, όπως και κάθε άλλος εργαζόμενος, μας είναι απαραίτητοι, 
χρήσιμοι και αναγκαίοι για την υλοποίηση του στόχου. Γι’ αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει 
καμία ανησυχία, αμφιβολία ή ανασφάλεια. Όλοι οι συνάδελφοι θα εκπαιδευθούν (έχει 
ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας για τον σκοπό αυτό) και θα χρησιμοποιηθούν σε καίριες 
θέσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες που διαμορφώνει η αγορά και ο ανταγωνισμός. 
Εξυπακούεται ότι καμία βλαπτική οικονομική μεταβολή δεν θα επιφέρουν σε κανέναν οι 
παρούσες οργανωτικές μεταβολές.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για επαγγελματική καταξίωση και ικανοποίηση, ηθική 
και οικονομική ανταμοιβή είναι μπροστά μας.

Οι προκλήσεις μεγάλες.

Από τη δική μας συμμετοχή στο αποτέλεσμα εξαρτάται η προσωπική μας πρόοδος και 
οικογενειακή ευημερία.

ο Γενικός Διευθυντής 
Τράπεζας A
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο

Ο/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ A Η A ΒΑ Θ Μ ΙΣΗΣ 
ΣΤΗΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ως βασικότερα στοιχεία της ποιότητας στην εκπαίδευση των τραπεζικών υπαλλήλων 
θεωρούνται:

1. Ο ορθολογικός προσδιορισμός των εκπαιδευτικών αναγκών.

Αυτός αποτελεί τη βάση για τα επόμενα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες των Τραπεζών προσδιορίζονται από το εκπαιδευτικό κενό που 
διαπιστώνεται σε γνώσεις, ικανότητες ή συμπεριφορά των υπαλλήλων στις διάφορες 
ιεραρχικές βαθμίδες μίας Τράπεζας.

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες ειδικότερα καθορίζονται από:

4- Την αντιστοιχία μεταξύ των προδιαγραφών των θέσεων εργασίας, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από το οργανόγραμμα και των δυνατοτήτων του προσωπικού.

•f Τις νέες προδιαγραφές θέσεων που επανακαθορίζονται στην Τράπεζα, είτε εξαιτίας 
οριακών αλλαγών του υπάρχοντος οργανογράμματος, είτε εξαιτίας ενός ριζικού 
ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών (reengineering), που συμβαίνει στην 
περίπτωση αναπροσανατολισμού των στρατηγικών στόχων κάθε Τράπεζας και που 
με τη σειρά του συνεπάγεται ριζικές τροποποιήσεις ή κατάργηση ορισμένων θέσεων 
εργασίας (η περίπτωση αυτή γίνεται πλέον αισθητή στις περιπτώσεις συγχωνεύσεων 
και εξαγορών που λαμβάνουν χώρα σε εκτεταμένο βαθμό στις μέρες μας).

4- Την αλλαγή του αντικειμένου εργασίας ορισμένων υπαλλήλων λόγω μετατάξεων ή 
μεταθέσεων.

4- Την αναντιστοιχία μεταξύ δεδομένων ικανοτήτων των υποψηφίων στελεχών και των 
προδιαγραφών των θέσεων εργασίας με μεγαλύτερη ευθύνη.

Εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν, όταν η επίτευξη των μακροχρόνιων και 
βραχυχρόνιων στόχων της Τράπεζας εμποδίζεται ή δυσχεραίνεται εξαιτίας ελλείψεων, 
που μπορούν να καλυφθούν με την εφαρμογή συστηματικής εκπαίδευσης. Οι ελλείψεις 
αυτές προσδιορίζουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο Τράπεζας, Διεύθυνσης, 
Τ μήματος ή θέσεως εργασίας.
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Η διαδικασία ανάλυσης των εκπαιδευτικών αναγκών ξεκινάει από την απάντηση στα 
ακόλουθα ερωτήματα:

? Σε ποιες Διευθύνσεις ή Τμήματα χρειάζεται εκπαίδευση;

? Ποιες γνώσεις ή ικανότητες πρέπει να αποκτηθούν για να μπορούν οι εργαζόμενοι να 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των θέσεώντους;

? Πόσοι και ποιοι χρειάζονται εκπαίδευση από κάθε οργανωτική μονάδα;

? Ποιες είναι οι προτεραιότητες εκπαίδευσης;

Οι προτεραιότητες καθορίζονται από:

-► Τους μακροχρόνιους, τους βραχυχρόνιους, τους στρατηγικούς και τους τακτικούς 
στόχους της Τράπεζας.

•-►Το μέγεθος των προβλημάτων και των ελλείψεων κατά:

• οργανωτική μονάδα (Διεύθυνση, Τμήμα, Υπηρεσία, Κατάστημα)

• ειδικότητα

• άτομο

-►Τα υπάρχοντα οικονομικά μέσα.

-►Τις υπάρχουσες δυνατότητες (ικανοί και εκπαιδευμένοι εκπαιδευτές για 
ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση, ύπαρξη αιθουσών και εκπαιδευτικών μέσων, 
υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα σε εξωεπιχειρησιακούς εκπαιδευτικούς 
φορείς, δυνατότητα εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας).

Ως πηγές συλλογής πληροφοριών για την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών, 
μπορούν επιγραμματικά να αναφερθούν:

❖ Οι αναφορές των διαφόρων Διευθύνσεων της Τράπεζας για τους τομείς ευθύνης 
τους.

❖ Οι υποδείξεις της Διοίκησης για την ακολουθούμενη στρατηγική στην επόμενη 
χρονική περίοδο.

❖ Οι εκθέσεις των επιθεωρητών.
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·:· Οι στατιστικές παραγωγικότητας, ποιοτικού ελέγχου και αποδοτικότητας.

❖ Οι στατιστικές και έρευνες της Διεύθυνσης Προσωπικού για το βαθμό αξιοποίησης 
των ικανοτήτων του προσωπικού τους στα Τμήματα και στις θέσεις που εργάζονται.

❖ Τα φύλλα αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της χρησιμότητας των 
υπαρχόντων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τους εκπαιδευόμενους.

❖ Τα φύλλα ποιότητας του προσωπικού.

❖ Οι αιτήσεις συμμετοχής των εργαζομένων σε συγκεκριμένα ενδο ή εξω - 
επιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα.

❖ Οι έρευνες αγοράς που προσδιορίζουν διαφορές μεταξύ επιθυμητής και 
πραγματικής εικόνας της Τράπεζας στους πελάτες της.

❖ Οι εκφράσεις παραπόνων των πελατών.

2. Ο έλεγχος του εκπαιδευτικού αποτελέσματος

Ο βαθμός κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών και επίτευξης των εκπαιδευτικών 
στόχων. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι αποτελούν το μέτρο εκτίμησης της επιτυχίας του 
εκπαιδευτικού προγράμματος και περιγράφουν το επιθυμητό σημείο, στο οποίο θα 
πρέπει να έχει φθάσει ο εκπαιδευόμενος μετά την παρακολούθησή του, στο γνωστικό, 
στο συναισθηματικό και στο ψυχολογικό επίπεδο σε θέματα νοοτροπίας και 
συμπεριφοράς.

3. Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού συστήματος

Περιλαμβάνει κύκλους σεμιναρίων για κάθε κατηγορία υπαλλήλων. Αναλυτικότερα ένα
τέτοιο σύστημα πρέπει να περιλαμβάνει:

Λ Βραχυχρόνια Εκπαιδευτικά Προγράμματα (τραπεζικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής 
κατάρτισης νέων υπαλλήλων σε όλα τα τραπεζικά αντικείμενα, επιμόρφωσης σε 
θέματα διοικητικών, εμπορικών και οικονομικών επιστημών).

Jr Μακροχρόνια Εκπαιδευτικά Προγράμματα (χρηματοοικονομικής και διοικητικής 
επιμόρφωσης στελεχών, για μεσαία στελέχη που μετά από 3 ή 4 χρόνια θα μπορούν 
να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένων τμημάτων).
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i'r Διευθυντικών στελεχών (Καταστημάτων και Διοίκησης).

& Εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Πρέπει άλλωστε να σημειώσουμε ότι οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης πρέπει να έχουν στενή 
συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις καθώς και με τις θυγατρικές εταιρίες της 
Τράπεζας που χρησιμοποιούν το δίκτυο των Καταστημάτων της για την προώθηση των 
προϊόντων τους τόσο για την σωστότερη εκτίμηση των εκπαιδευτικών αναγκών όσο και 
για τον καλύτερο προσδιορισμό του αντικειμένου, του περιεχομένου και της διάρκειας 
κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επίσης, ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να καθιερώσει την 
μεθοδευμένη και συστηματική εκπαίδευση στους χώρους εργασίας (On The Job 
Training) με προγραμματισμένη εναλλαγή θέσεων εργασίας των εκπαιδευόμενων και με 
υπεύθυνους εκπαίδευσης σε κάθε Κατάστημα, οι οποίοι θα παρακολουθούν την πρόοδο 
των εκπαιδευμένων και κυρίως των νέων υπαλλήλων.

Η εκπαίδευση αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο τη διαδικασία μάθησης και προσαρμογής, 
δηλαδή την κοινωνικοποίηση του εργαζομένου στο εργασιακό του περιβάλλον ή την 
εκπαίδευση που συντελείται καθημερινά μέσω των κατευθύνσεων και της καθοδήγησης 
των υφισταμένων από κάθε προϊστάμενο. Επίσης, δεν περιορίζεται στην εκπαίδευση 
μέσω λαθών, αλλά αφορά την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα.

Η εκπαίδευση στο χώρο εργασίας πρέπει να έχει συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς 
στόχους για κάθε εκπαιδευτική ενότητα με καθορισμένα μέτρα ποσότητας, ταχύτητας 
και ποιότητας και ελεγχόμενο αποτέλεσμα βάσει του βαθμού επίτευξης τους.

Η θεωρητική εκπαίδευση πρέπει να ακολουθείται από μία μεθοδευμένη συστηματική 
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και να ολοκληρώνεται με την προγραμματισμένη 
περιοδική εναλλαγή θέσεων. Μετά από μία τέτοια εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί ο 
νέος εργαζόμενος να θεωρηθεί ότι είναι ικανός να αναλάβει τα καθήκοντα της θέσης 
στην οποία έδειξε το μεγαλύτερο ζήλο και ικανότητες.

Επίσης, οι υπεύθυνοι εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ενήμεροι του στρατηγικού 
σχεδιασμού της Τράπεζας, ώστε να μπορούν να προσδιορίσουν ακριβέστερα τις 
μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όσο καλύτερη πρόβλεψη των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών αναγκών μπορεί να κάνει η Τράπεζα, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η 
εκπαιδευτική προσπάθεια, μια και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται σε 
μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν καλύπτουν υπάρχοντα κενά, αλλά στοχεύουν να 
προετοιμάσουν το ανθρώπινο δυναμικό κατά τρόπο που αυτά να ελαχιστοποιηθούν στο 
μέλλον όσο το δυνατό περισσότερο.
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Εξάλλου, είναι προτιμότερο από πλευράς παραγωγικότητας, να είναι προετοιμασμένο 
το προσωπικό για τις επικείμενες αλλαγές παρά να προσαρμόζεται σε αυτές με κάποια 
χρονική υστέρηση.

Ενδείξεις για μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελούν: 

ν Η σχεδιαζόμενη επέκταση σε νέες περιοχές, 

ν Η επιλογή νέων αγορών - στόχων.

\* Οι νέες υπηρεσίες.

" Οι οργανωτικές, δομικές και λειτουργικές αλλαγές (όπως συνέβη δηλαδή στην 

περίπτωση εξαγοράς της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης από τον Όμιλο Πειραιώς).

Η υιοθετούμενη νέα τεχνολογία.

" Τα σχεδιαζόμενα πελατοκεντρικά συστήματα πληροφοριών.

*-ρ Οι προγραμματισμένες προσλήψεις, μετατάξεις, μεταθέσεις, 

ν Η προβλεπόμενη αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

Υ Η επέκταση της μικροηλεκτρονικής στις εργασίες γραφείου και ο αυξανόμενος 

ρυθμός υποκατάστασης των μηχανικών εργασιών των υπαλλήλων.

" Ο αναπροσανατολισμός των εργασιών μεμονωμένων ατόμων ή ολοκληρωμένων 

τμημάτων.

ν Η αλλαγή της εφαρμοζόμενης στρατηγικής, τακτικής και πολιτικής της Τ ράπεζας.

Οι μελλοντικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε επίπεδο υπαλλήλου προσδιορίζονται στα 
πλαίσια των ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης στελεχών, που αποσκοπούν να 
προετοιμάσουν το υποψήφιο στέλεχος για την ανάληψη θέσεων με αυξημένες ευθύνες.

Σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, η 
παρεχόμενη εκπαίδευση θα πρέπει να συνδυάζεται με τα εξής μέσα ανάπτυξης:

** Συστηματική εκπαίδευση μέσα στον χώρο εργασίας (On The Job Training).

Προγραμματισμένη ανακύκλωση σε διάφορες θέσεις εργασίας μέσα στα Τμήματα ή 
στις Διευθύνσεις. **

** Εργασία σε Καταστήματα τα οποία έχουν καθορισθεί ως κατάλληλα για παράλληλη 
ικανοποίηση εκπαιδευτικών αναγκών.
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** Εναλλαγή σε θέσεις βοηθών Διευθυντών διαφόρων Υπηρεσιών και Διευθύνσεων για 
ορισμένο χρονικό διάστημα με παράλληλη θεωρητική εκπαίδευση.

~ Εναλλαγή μεταξύ διοικητικών εκπαιδευτικών θέσεων. Ορισμένες διοικητικές θέσεις 
στην οργανωτική δομή καταλαμβάνονται διαδοχικά από εκπαιδευόμενους.

** Συμμετοχή σε Επιτροπές και κατώτερα Συμβούλια.

Η εργασία της προγραμματισμένης και συστηματικής ανάπτυξης του προσωπικού 
ξεκινά από το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αξιολόγησής του. Το σύστημα αυτό όμως δεν 
πρέπει να εξαντλείται στην ορθολογική διαμόρφωση και στη σωστή συμπλήρωση των 
Δελτίων Ποιότητας Προσωπικού. Πρέπει να συμπληρώνεται και με τη μέθοδο των 
Κέντρων Αξιολόγησης (Assessment Centres) που εφαρμόζεται από όλες τις μεγάλες 
Τράπεζες των ανεπτυγμένων χωρών και πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται και στον 
ελληνικό τραπεζικό χώρο.

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την επιλογή στελεχών πρώτου εισαγωγικού 
επιπέδου, όσο και για την ανάπτυξη και προαγωγή μεσαίων διοικητικών στελεχών και 
περιλαμβάνει αναλύσεις στοιχείων υποκίνησης, ηγετικής ικανότητας, προσωπικότητας, 
προσομοιώσεις, τεστ ταχύτητας επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων, τεστ λογικών 
συνειρμών, ομαδικές συζητήσεις χωρίς συντονιστή κ.α.

Οι διαφορές μεταξύ των προδιαγραφών των θέσεων και των δεδομένων γνώσεων, 
ικανοτήτων και συμπεριφοράς των εργαζομένων περιγράφουν τις υπάρχουσες 
ελλείψεις, οι οποίες αποτελούν το εκπαιδευτικό κενό. Η λεπτομερής ανάλυση των 
ελλείψεων και του εκπαιδευτικού κενού μας οδηγεί στη διαπίστωση των εκπαιδευτικών 
αναγκών, δηλαδή στον προσδιορισμό της σειράς των εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
που πρέπει να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα άτομα από κάθε οργανωτική μονάδα 
(Διεύθυνση, Υπηρεσία, Τομέα ή Τμήμα) για να καλύψουν τις ελλείψεις τους ή το 
εκπαιδευτικό τους κενό.

Στο Σχήμα 1, παρουσιάζεται η διαδικασία του βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού των 
μετακινήσεων του προσωπικού και οι εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν λόγω των 
μετακινήσεων.

Στο Σχήμα 2, αντίστοιχα φαίνεται η διαδικασία μακροπρόθεσμου προγραμματισμού των 
βραχυπρόθεσμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να καθιερωθεί ένα σύστημα κοστολόγησης 
των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ανά ανθρωποώρα για κάθε κατηγορία 
εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα και αναφερόμενοι στη Τράπεζα Α, έχουμε να προτείνουμε ότι η 
Υπηρεσία Εκπαίδευσης της Τράπεζας δηλαδή η Διεύθυνση Προσωπικού, πρέπει μετά 
την εκπαιδευτική επανάσταση που συντελέστηκε μετά τα μέσα της προηγούμενης 
δεκαετίας και είχε τη μορφή της ποσοτικής επέκτασης, να συνειδητοποιήσουν ότι η
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εκπαίδευση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε μπορεί να μετρηθεί η επιτυχία του έργου της 
Διεύθυνσης, μόνο βάσει του ρυθμού αύξησης των εκπαιδευόμενων κάθε χρόνο.

Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι μία συνεχής προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας 
του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας, ώστε να γίνει εφικτή η επίτευξη των 
βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων στόχων της.

Οποιαδήποτε στρατηγική αποφασισθείαπό τη Διοίκηση μπορεί να είναι αποτελεσματική 
μόνο όταν:

α. Δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να αντιμετωπίσει κάθε υπάλληλος την εργασία 
του δυναμικά, σαν τραπεζίτης και όχι γραφειοκρατικά και αδιάφορα σαν δημόσιος 
υπάλληλος. Ως προϋποθέσεις μπορούμε να θεωρήσουμε τα εφαρμοζόμενα 
συστήματα οργάνωσης, τις ακολουθούμενες μεθόδους υποκίνησης και διοίκησης 
προσωπικού και την παρεχόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση σε όλα τα επίπεδα της 
ιεραρχίας.

β. Όσο πιο κατάλληλα σχεδιασμένα για κάθε κατηγορία υπαλλήλων είναι τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, τόσο πιο αποδοτική θα είναι η επένδυση στον 
παράγοντα άνθρωπο που πραγματοποιεί κάθε Τράπεζα.

Η απόσβεση αυτής της επένδυσης γίνεται με την προκαλούμενη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων συστημάτων οργάνωσης και διοίκησης, 
τη μείωση της πιθανότητας λανθασμένων επιλογών, αποφάσεων και χειρισμών, την 
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
και επομένως, σαν επακόλουθο όλων των παραπάνω, την αύξηση της 
αποδοτικότητας των απασχολούμενων κεφαλαίων.

Η Τράπεζα Α, μη έχοντας ολοκληρώσει την αναδιάρθρωση της με κριτήρια αγοράς, 
εξακολουθεί να λειτουργεί με τις ξεπερασμένες δομές της οργανωτικής 
τμηματοποίησης με βάσει τις τραπεζικές εργασίες, η οποία ήταν αναγκαία λόγω της 
ανάγκης γνώσης των λεπτομερειών των γραφειοκρατικών διαδικασιών που 
προβλεπόταν από ένα πολύπλοκο πλαίσιο κανόνων.

Σήμερα, μετά την απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς και τη ραγδαιότατη εξέλιξη 
της τεχνολογίας, δεν δικαιολογείται η υπερβολική έμφαση για εκπαίδευση στην 
τραπεζική τεχνική, με παράλληλη υποβάθμιση της εκπαίδευσης τόσο σε οικονομικά 
θέματα όσο και σε θέματα Management και Marketing και ειδικότερα σε θέματα 
χρηματοοικονομικής ανάλυσης και διοίκησης, ανάπτυξης της ικανότητας 
επικοινωνίας, αποτελεσματικής Υποκίνησης και Ηγεσίας, δυναμικής των εργασιακών 
ομάδων, Συμμετοχικής Διοίκησης, Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Marketing και 
πωλήσεων τραπεζικών υπηρεσιών.
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Η πρόοδος της τεχνολογίας θα απελευθερώνει στο μέλλον όλο και περισσότερους 
υπαλλήλους από την εκτέλεση μηχανικών εργασιών, οι οποίοι θα στρέφονται σε 
εργασίες ανώτερης ποιοτικά στάθμης με υψηλότερες απαιτήσεις σε γνώσεις και 
μεγαλύτερα περιθώρια πρωτοβουλίας.

Έτσι, σύμφωνα με την άποψη του κ. Κωνσταντίνου Λυμπερόπουλου, θα υπάρξει στο 
μέλλον ανάγκη για περισσότερους υπαλλήλους, που θα ασχολούνται με 
ολοκληρωμένες πωλήσεις πολυσύνθετων πακέτων - υπηρεσιών, θα σκέφτονται σαν 
τραπεζίτες και θα ενεργούν σαν σύμβουλοι και συνεργάτες του πελάτη και όχι σαν 
ανεύθυνοι και αδιάφοροι γραφειοκράτες. Τέτοιου είδους υπάλληλοι είναι η 
βασικότερη προϋπόθεση ικανοποίησης του πελάτη, η οποία μεταφράζεται σε 
πιστότητα του στην συγκεκριμένη Τράπεζα και σε μετασχηματισμό του σε 
πολλαπλασιαστή θετικών μηνυμάτων γι’ αυτή.

Η Διοίκηση της Τράπεζας Α οφείλει να εξετάσει την οικονομικότητα κάθε 
εκπαιδευτικής δαπάνης συγκρίνοντάς την με το κόστος της άγνοιας, τη σκοπιμότητα 
κάθε εκπαιδευτικής προσπάθειας, συγκρίνοντάς την με άλλες διαθέσιμες 
εναλλακτικές λύσεις, την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
συγκρίνοντάς την με αυστηρά ποιοτικά πρότυπα και τη χρησιμότητα κάθε 
εκπαιδευτικού προγράμματος ανάλογα με την άμεση ή τη μακροχρόνια συνεισφορά 
του στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Τράπεζας.

Εάν όμως η Τράπεζα Α, ενδιαφέρεται για την παράλληλη αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της, οφείλει να θεωρεί την εκπαίδευση ως την απαραίτητη 
επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα για την επιτάχυνση των αναγκαίων 
οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών και για την ομαλή προσαρμογή των δομών, 
των διαδικασιών και των μεθόδων στις σύγχρονες απαιτήσεις της τραπεζικής 
αγοράς.
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