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1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η δομή και η λειτουργία των χρηματο-πιστωτ ικών συστημάτων έχει 

μεταβληθεί ριζικά την τελευταία εικοσαετία. Η εποχή χαρακτηρίζεται 

από τον έντονο ανταγωνισμό κάθε μορφής χρηματο-πιστωτίκών ιδρυμάτων 

τόσο για την διατήρηση των κερδών όσο και για την δημιουργία και 

προώθηση μεγάλης ποικιλίας υπηρεσιών.

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 η δομή των χρηματοπιστωτικών 

συστημάτων ήταν αρκετά ευδιάκριτη στις περισσότερες τουλάχιστον 

αναπτυγμένες χώρες. Η αποδοχή καταθέσεων και η χορήγηση πιστώσεων 

ήταν λεπτομερειακά ρυθμισμένες. Κατά συνέπεια το πεδίο δράσης των 

διαφόρων ιδρυμάτων ήταν σε μεγάλη έκταση προδιαγεγραμμένο.

Σταδιακά οι παραπάνω συνθήκες μεταβλήθηκαν και σε αντίθεση με το 

παρελθόν το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί πια να θεωρηθεί ένα 

κλειστό προστατευμένο σύστημα. Ο ανταγωνισμός εντείνεταί συνεχώς 

και τα όρια ανάμεσα στις (αγορές τις οποίες παραδοσιακά 

εξυπηρετούσαν συγκεκριμένα είδη χρηματο-πιστωτίκών οργανισμών 

γίνονται δυσδιάκριτα.

Μέσα σε αυτό το νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον προκύπτουν 

προβληματισμοί σχετικά με το μέλλον των τραπεζικών ιδρυμάτων, του 

κλάδου μέσα στον οποίο αυτά δραστηριοποιούνται, του μεγέθους των 

αλλαγών που συντελούνται και κατά συνέπεια των στρατηγικών επιλογών 

που θα πρέπει να ακολουθηθούν ώστε τα τραπεζικά ιδρύματα να 

κατορθώσουν να επιβιώσουν.

Στην επίλυση των παραπάνω ζητημάτων αποσκοπεί η παρούσα μελέτη 

στηριζόμενη κατά βάση στην ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος των 

τραπεζών με στόχο να εντοπιστούν οι στρατηγικοί εκείνοι παράγοντες 

οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν το μέλλον και την εξέλιξη των 

ελληνικών τραπεζών. 0 εντοπισμός των παραπάνω παραγόντων θα 

οδηγήσει στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τις τάσεις ol οποίες 

διαμορφώνονται στο εξωτερικό περιβάλλον και ol οποίες πρέπει να 

ληφθούν υπόψη πριν από την διαμόρφωση των στρατηγικών επιλογών.
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2.ΆΝΆΑΧΣΗ ^ΟΈΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΑηαϋΓΟΕ

Η ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει την παρακολούθηση, 

συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον της 

επιχείρησης με στόχο την διασπορά αυτών των πληροφοριών στους 

ανθρώπους-κλειδιά της επιχείρησης δηλαδή σε όσους αποφασίζουν την 

επιχειρησιακή στρατηγική.

Ουσιαστικά η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος πραγματοποιείται 

πριν αρχίσει μια επιχείρηση να διαμορφώνει την στρατηγική της. Η 

επιχείρηση πρέπει πρώτα να ερευνήσει το εξωτερικό περιβάλλον ώστε 

να αναγνωρίσει πιθανές ευκαιρίες και απειλές και με τον τρόπο αυτό 

να αποφύγει την «στρατηγική έκπληξη» ώστε να αναπτύξει 

μακροπρόθεσμα σχέδια και με αυτό τον τρόπο να εγγυηθεί την 

μακροπρόθεσμη επιβίωση της.

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος προϋποθέτει την συστηματική 

διαδικασία παρακολούθησης του περιβάλλοντος με κύριο στόχο την 

εκτίμηση της πιθανότητας πραγματοποίησης τάσεων και γεγονότων καθώς 

και την επίδραση τους. Η επιχείρηση ενσωματώνει τις πιθανές 

επιδράσεις των τάσεων στην στρατηγική της. Με τον τρόπο αυτό αποκτά 

την δυνατότητα να προσαρμοστεί στις αλλαγές και τελικά να επιβιώσει 

δεδομένου ότι λειτουργεί σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Αποκτά δηλαδή την ικανότητα να αντιμετωπίζει τις δραστικές αλλαγές 

του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος σε τέσσερα πεδία (Οικονομικό, Τεχνολογικό, Πολίτίκο- 

Νομίκό και Κοινώνίκο-Πολιτιστικό) εστιάζοντας στις πιο σημαντικές 

τάσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν μακροπρόθεσμα τον κλάδο 

μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται η εξεταζόμενη επιχείρηση.

Στα πλαίσια του παραπάνω μοντέλου θα στηρίχθεί και η παρούσα μελέτη 

για την ελκυστικότητα του τραπεζικού κλάδου ξεκινώντας από μία 

γενική αναφορά στις μεταβολές οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στον 

τραπεζικό κλάδο την τελευταία εικοσαετία. Στην συνέχεια γίνεται
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αναφορά σε κάθε ένα πεδίο χωριστά(Οικονομικό, Τεχνολογικό,

Πολιτικο-Νομίκό και Κοινώνικο-Πολιτιστικό)εστιάζοντας στους 

παράγοντες εκείνους ol οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τις 

μελλοντικές τραπεζικές εξελίξεις και τελικά με την χρήση τριών 

εργαλείων, External Factor Analysis Surrmary, Μήτρα 

Ευκαιρίών/Απείλών, Προφίλ Ευκαιριών/Απειλών, απομονώνονται οι 

στρατηγικοί παράγοντες.

Οι κυριότερες από τις μεταβολές οι οποίες επηρέασαν το εξωτερικό 

περιβάλλον των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων την τελευταία εικοσαετία 

συνοψίζονται:

• Στην άρση των διοικητικών ρυθμίσεων κάθε είδους που 

στρέβλωναν τον ανταγωνισμό μέσω της διαδικασίας της 

αποκανονίκοποίησης (deregulation process), στην απελευθέρωση 

του επιτοκίου καταθέσεων των δανείων, στην δημιουργία και 

ανάπτυξη χρηματαγορών, στους νέους ανταγωνιστικούς τρόπους 

πώλησης κρατικών χρεογράφων , στην άμβλυνση των 

διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των δραστηριοτήτων των διαφόρων 

τύπων τραπεζών ή μεταξύ των τραπεζών και των ασφαλιστικών 

εταιριών με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένας ενιαίος 

τραπεζοασφαλκστ ικός και γενικά χρηματοοικονομικός χώρος 

δηλαδή μεταβολές που περιγράφονταί με τον όρο 

φιλελευθεροπο ί ηση.

Συνέπεια της γενικότερης τάσης απελευθέρωσης των αγορών σε εθνικό 

επίπεδο από διοικητικές παρεμβάσεις σε συνδυασμό με την ενοποιητική 

διαδικασία διεθνώς είναι το γεγονός ότι κανένα νομισματο-πιστωτικό 

σύστημα δεν μπορεί πλέον να εξασφαλίσει απόλυτη στεγανότητα χωρίς 

δυσμενείς επιπτώσεις για την εγχώρια οικονομία και κανένας 

χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιτρέπεται να εφησυχάζεται και να 

μένει αδιάφορος μπροστά στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από 

τον καθημερινά ογκούμενο διεθνή ανταγωνισμό.
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• Στις σημαντικές τροποποιήσεις στην προσφορά και την ζήτηση 

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τόσο στον τομέα του retail 

banking όσο και στον τομέα του corporate banking.

• Στις επιταχυνόμενες, εκτεταμένες και ριζικές μεταβολές στις 

επικοινωνίες, τις τεχνολογίες της πληροφορικής με αποτέλεσμα 

να μεταβάλλονται οι συνθήκες παραγωγής και διανομής 

τραπεζικών υπηρεσιών και συνεπώς να διαμορφώνεται ένα 

εντελώς πρωτόγνωρο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

• Στους περισσότερο ενημερωμένους, επιφυλακτικούς, 

απαιτητικούς και επομένως λιγότερο αφοσιωμένους πελάτες 

τραπεζών και σε πιο επιθετικούς ανταγωνιστές. Οι καταθέτες 

συνειδητοποιούν ότι έχουν περισσότερες δυνατότητες επωφελούς 

τοποθετήσεων των κεφαλαίων τους και αυτό σημαίνει ότι 

γίνονται περισσότερο ενεργητικοί στην αναζήτηση υψηλότερων 

αμοιβών για τα κεφάλαια τους συνεπώς και οι καταθέσεις 

αρχίζουν να εμφανίζουν μεγαλύτερη κινητικότητα από ότι 

παλαίότερα.

Το φαινόμενο αυτό το οποίο διαπιστώθηκε σε διεθνή κλίμακα 

χαρακτηρίστηκε από-διαμεσολάβηση (desintermediation process) 

γενικευμένη δηλαδή κινητικότητα του χρήματος είτε από άτοκους σε 

έντοκους λογαριασμούς είτε από ένα τύπο χρηματοπιστωτικού ιδρύματος 

σε άλλο. Σημαντική επίσης ήταν η μετακίνηση του κοινού προς τους 

μετοχικούς τίτλους και τους τίτλους δημοσίου λόγω των υψηλών 

αποδόσεων τις οποίες προσέφεραν.

Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων ήταν η αναδιάρθρωση των χρηματο

πιστωτικών συστημάτων, η μεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς, η συμπίεση 

των περιθωρίων κέρδους σε διάφορους παραδοσιακούς τομείς και η 

προσφορά ενός ευρύτατου φάσματος σύνθετων και εξείδικευμένων 

χρηματ οοικονομικών προ ϊόντων.
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• Στην μεγαλύτερη γεωγραφική ποικιλομορφία στην οποία

υποχρεώνονται να λειτουργούν οι τράπεζες, τους περισσότερους 

τύπους μονάδων που πρέπει να διοικούν, τους περισσότερους 

ανθρώπους που έχουν να διευθύνουν και τις αυξανόμενες 

ανάγκες των πελατών.

Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό με την ρευστότητα και αστάθεια του 

οικονομικού περιβάλλοντος, τον σχετικό κορεσμό της τραπεζικής 

αγοράς με παράλληλη είσοδο νέων ανταγωνιστών ή επέκταση των 

υφισταμένων οδήγησαν στην δημιουργία ενός νέου χρηματοοικονομικού 

πλαισίου.

Σε ότι αφορά ειδικότερα τον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο και κατά 

συνέπεια και τον ελληνικό οι παραπάνω εξελίξεις επιτάθηκαν με την 

θεσμική θεμελίωση της κοινής τραπεζικής αγοράς με την υιοθέτηση 

δηλαδή και εφαρμογή της δεύτερης τραπεζικής οδηγίας. Η ενοποίηση 

της Κοινής Αγοράς, η καθιέρωση δηλαδή ομοιόμορφου θεσμικού πλαισίου 

για την λειτουργία των νομίσματοπιστωτικών συστημάτων μετέβαλε το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

0 χρηματοοικονομικός τομέας δέχτηκε τις οικονομικές επιπτώσεις της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της εισαγωγής 

ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος περισσότερο από κάθε άλλο τομέα της 

οικονομίας.

Ειδικότερα για το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα η δημιουργία της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η μετάβαση στο Ευρώ άλλαξαν 

ριζικά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δραστηριοποιούνται ol 

τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ol αγορές 

χρήματος και συναλλάγματος έχουν ενοποιηθεί και τα εθνικά σύνορα 

που είχαν διατηρηθεί μέσω της ύπαρξης των εθνικών νομισμάτων παύουν 

να υπάρχουν.

Τα συστήματα διακανονισμών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

λειτουργούν ως ένα ενιαίο διευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών το σύστημα 

"target". Με την χρήση του target μπορούν να μεταφερθούν
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χρηματοοικονομικοί πόροι, από ένα σημείο της Νομισματικής Ένωσης σε 

οπουδήποτε άλλο και εκτός ζώνης του Ευρώ. Με τον τρόπο αυτό 

δημίουργείται η τεχνική υποδομή για την λειτουργία της Ενιαίας 

Αγοράς Χρήματος.

Παράλληλα με την δημιουργία της Ενοποιημένης Κεφαλαιαγοράς 

πραγματοποιήθηκε σύγκλιση των επιτοκίων στις ευρωπαϊκές 

χρηματαγορές. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εκφράσεί την 

πρόθεση τα επιτόκια να συγκλίνουν στις ευρωπαϊκές χρηματαγορές στο 

3%. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι ενδεχομένως θα εκδηλωθούν τάσεις 

συγκέντρωσης μεγάλου μέρους των τραπεζικών συναλλαγών σε 

περιορισμένο αριθμό χρηματοοικονομικών κέντρων τα οποία 

παρουσιάζουν μεγαλύτερο πλάτος και βάθος απ' ότι οι αγορές των πιο 

μικρών κρατών-μελών.

Μία ευρύτερη και με βάθος κεφαλαιαγορά χωρίς συναλλαγματικούς 

κινδύνους θα αυξήσει τις διασυνοριακές συναλλαγές σε μετοχές, σε 

ομόλογα, σε χρεόγραφα καθώς ol αποδόσεις τους στα κράτη-μέλη της 

ΟΝΕ θα τείνουν να συγκλίνουν ενισχύοντας την διαδικασία της 

χρηματοοικονομικής αποδιαμεσολάβησης.

Τα παραπάνω θέτουν τις τράπεζες μπροστά σε σύνθετες στρατηγικές 

επιλογές διαφοροποίησης των προϊόντων ή εξειδίκευσης των 

δραστηριοτήτων τους προκειμένου να αποκτήσουν άρκττο μέγεθος, να 

πραγματοποιήσουν αποτελεσματικές συγχωνεύσεις και να αποκτήσουν 

πρόσθετα ανταγωνίστικά πλεονεκτήματα.

Ειδικότερα, ol ελληνικές τράπεζες οφείλουν να αντιμετωπίσουν τον 

συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό στο νέο μακροοικονομικό περιβάλλον 

το οποίο έχει διαμορφωθεί στην Ευρώπη περισσότερο ίσως από τις 

Ευρωπαϊκές Τράπεζες λόγω του μεγαλύτερου αριθμού διαρθρωτικών 

αλλαγών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο Ελληνικό Τραπεζικό 

Σύστημα.
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Η απελευθέρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος κινήθηκε ως ένα 

βαθμό παράλληλα με την θεσμική ολοκλήρωση των χρηματοοικονομικών 

θεσμών στην ευρωπαϊκή αγορά. 0 ελληνικός τραπεζικός τομέας 

χαρακτηρίζεται πλέον από την απελευθέρωση των αγορών χρήματος και 

κεφαλαίου που συντελέστηκε την τελευταία δεκαετία.

Η μερική άρση των διοικητικών κανόνων και περιορισμών έδωσε 

σημαντική ώθηση στις δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών. Η 

απελευθέρωση αυτή υποκίνησε σοβαρές ανακατατάξεις στην δομή και τις 

προαρερόμενες τραπεζικές υπηρεσίες. Αναπτύχθηκαν πολλές νέες 

τραπεζικές υπηρεσίες, διαφοροποιήθηκαν τα προσφερόμενα προϊόντα , 

συμπιέστηκαν τα περιθώρια κέρδους ενώ πολλοί μη τραπεζικοί 

οργανισμοί δίεκδίκησαν μερίδιο εξειδικευμένων αγορών.

Παρόλη όμως την πρόοδο που έχει επιτευχθεί η Ελλάδα απέχει ακόμα 

σημαντικά από μια ολοκληρωμένη πιστωτική μεταρρύθμιση. Οι ελληνικές 

τράπεζες θα πρέπει να προετοιμαστούν για την μετάβαση στο νέο 

καθεστώς του ενιαίου νομίσματος προκειμένου να ανταποκριθούν στις 

νέες συνθήκες της αγοράς.

Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να διευρύνουν τις εργασίες τους στο 

σύνολο των εργασιών του χρηματοοικονομικού τομέα, όπως σε αυτές της 

θεσμικής διαχείρισης, της επενδυτικής τραπεζικής, των αμοιβαίων 

κεφαλαίων, και των ασφαλειών προκειμένου να αυξήσουν το εύρος των 

πηγών κερδοφορίας τους και του κύκλου εργασιών τους.

Η αναμόρφωση των υποδομών και η βελτίωση των δεξιοτήτων των 

εργαζομένων των τραπεζών είναι ένας ακόμα άξονας προβληματισμού. 

Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει 

σημαντικές επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και συστήματα καθώς και 

σε υποδομές βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργαζομένων οι 

προσπάθειες αυτές θα πρέπει να εντατίκοποιηθούν καθώς αναμένεται να 

επιταχυνθούν οι τάσεις προώθησης και εκτέλεσης χρηματοοικονομικών 

πράξεων όχι μέσω καταστημάτων αλλά μέσω ηλεκτρονικών δικτύων.
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Η διαμόρφωση αποτελεσματικών υποδομών καί η εφαρμογή νέων 

τεχνολογιών θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των ελληνικών 

τραπεζών. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 

των τραπεζών στον ενιαίο ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο.

Τέλος, είναι απαραίτητο για τις τράπεζες να προχωρήσουν σε 

αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων παρακολούθησης και 

διαχείρισης κινδύνων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας θα πρέπει να 

πραγματοποιήσει ορισμένες διεργασίες οι οποίες θα χαρακτηρίσουν 

άμεσα την δυναμική του, για παράδειγμα η δημιουργία ισχυρών 

τραπεζικών ομίλων, η επιτάχυνση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού, η 

αναβάθμιση των υποδομών, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η στήριξη 

εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου, η εξυγίανση του χαρτοφυλακίου και 

τέλος η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την τραπεζική 

αγορά.

ΑΝΑΑΪΣΗ STEP

Προχωρώντας στην ανάλυση STEP θα γίνει αναφορά σε κάθε ένα κομμάτι 

αυτής χωριστά με στόχο την ανίχνευση ευκαιριών και απειλών όπως 

αυτές πηγάζουν από το ευρύτερο οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτικό, 

νομικό και κοινωνικο-πολιτ κστ ικό περιβάλλον.

2.1 OIKCNCMIKEE ΔΧΝΒΜΞΙΣ

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργούν και αναπτύσσονται οι 

τράπεζες επηρεάζεται από τις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις αλλά 

και οι τράπεζες με το μεγάλο ειδικό τους βάρος στις αγορές και τις 

βασικές τους λειτουργίες επηρεάζουν τις εξελίξεις και την 

αποτελεσματικότητα της οικονομίας.

Υπάρχει, λοιπόν, μια στενή σχέση αλληλεξάρτησης που πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη όταν εξετάζονται οι προοπτικές των τραπεζών. Στα 

πλαίσια λοιπόν της ενότητας αυτής θα εξεταστεί σε ποιο βαθμό και με 

ποιο τρόπο οι οικονομικές μεταβλητές επηρεάζουν τις εξελίξεις στον



Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 11

τραπεζικό κλάδο. Παράλληλα θα δοθεί έμφαση στον τρόπο με τον οποίο 

η Οικονομική και Νομισματική Ένωση επηρεάζει το ελληνικό τραπεζικό- 

σύστημα.

2.1.1 Μακροοικονομικό περιβάλλον

Η ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα ειδικότερα 

λειτουργούν σε ένα περιβάλλον θετικών μακροοικονομικών επιδόσεων Η 

μείωση του πληθωρισμού και η επίτευξη αυστηρής δημοσιονομικής 

πειθαρχίας έχουν συνοδευτεί από μια επιτάχυνση του ρυθμού ανόδου 

του επιπέδου της οικονομικής δραστηριότητας και από την διατήρηση 

του ρυθμού αύξησης του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Η διαρκής 

αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και των επιτοκίων έχει διαμορφώσει 

καλύτερες συνθήκες για το κόστος δανεισμού.

Ol παράμετροι οι οποίες προαναφέρθηκαν είναι σημαντικές και πρέπει 

να ληφθούν υπόψη, αφού καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επιδόσεις 

τόσο των ελληνικών όσο και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών τραπεζών.

Α. Ο Πληθωρισμός

Από την 1η Ιανουαρίου 2001 η Ελλάδα ακολουθεί την ενιαία 

νομισματική πολιτική η οποία αποφασίζεται για την Ζώνη του Ευρώ από 

την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η πολιτική αυτή η οποία εφαρμόζεται 

στις χώρες της Ζώνης του Ευρώ από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες 

έχει ως πρωταρχικό στόχο την διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, 

πολιτική η οποία ουσιαστικά πηγάζει από το άρθρο 2 της Συνθήκης των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με το άρθρο η Κοινότητα έχει ως αποστολή να προάγει την 

αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων στο 

σύνολο της Κοινότητας, μία σταθερή και διαρκή μη πληθωριστική και 

σεβόμενη το περιβάλλον ανάπτυξη.

Για την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών ακολουθείται στρατηγική 

με τρεις συνιστώσες : ένα ποσοτικό ορισμό της έννοιας της 

σταθερότητας των τιμών και δύο πυλώνες. Η σταθερότητα των τιμών
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ορίζεται ως η ετήσια αύξηση του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών 

Καταναλωτή για την Ζώνη του Ευρώ με ρυθμό χαμηλότερο του 2% και 

πρέπει να διατηρείται μεσοπρόθεσμα.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υπογράμμισε ότι για την 

εδραίωση οικονομικής ανάπτυξης χωρίς πληθωρισμό στην Ζώνη του Ευρώ 

είναι αναγκαίο να τηρηθούν οι προβλεπόμενοι στο Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης στόχοι για την δημοσιονομική πολιτική 

και να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Β. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας

Εξίσου σημαντική με τον πληθωρισμό παράμετρο αποτελεί για τις 

Τράπεζες ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας, αφού καθορίζει σε 

μεγάλο βαθμό τόσο τη μεταβολή της ζήτησης δανείων όσο και τη 

μεταβολή των αποταμιεύσεων. Αν και υπάρχουν ορισμένες μικρές 

διαφορές μεταξύ των προβλέψεων, φαίνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια θα είναι υψηλότερος του 

αντίστοιχου μέσου όρου της Ζώνης του Ευρώ.

Με βάση την πρόβλεψη ότι η οικονομική ανάπτυξη στη Ζώνη του Ευρώ θα 

είναι 3% και δεδομένου ότι η πολιτική εξουσία έχει θέσει ως βασική 

προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής την πραγματική σύγκλιση 

μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια (δηλαδή την εξίσωση του κατά κεφαλή 

εισοδήματος με αυτό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

υποθέτουμε ότι για την περίοδο αυτή η Ελλάδα στοχεύει σε ρυθμό 

ανάπτυξης τουλάχιστον 5%.

Η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης (ραίνεται απόλυτα εφικτή από την 

πλευρά της συνολικής ζήτησης, λόγω κυρίως της προβλεπόμενης αύξησης 

του ποσοστού των επενδύσεων κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, από 22% 

του ΑΕΠ σε 27%, που αποδίδεται κυρίως στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο 

Στήριξης, τους Ολυμπιακούς Αγώνες κ.λπ.

Το ίδιο εφικτή (ραίνεται η αύξηση αυτή και από την πλευρά της 

συνολικής προσφοράς, ιδιαίτερα αν ληφθεί υπόψη το σχετικά υψηλό
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ποσοστό ανεργίας (άνω του 10%). Ωστόσο θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουν ol απαραίτητες διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις, και ιδιαίτερα οι απελευθερώσεις των αγορών και η 

άρση των εμποδίων στην άσκηση επιχειρηματικότητας ώστε να γίνουν 

πιο εφικτοί οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, αφού έτσι ενισχύεται τόσο η 

απασχόληση, όσο και η παραγωγικότητα.

Γ. Το Γενικό επίπεδο των ονομαστικών επιτοκίων

Η τρίτη βασική παράμετρος που αφορά τις τράπεζες είναι το γενικό 

επίπεδο των ονομαστικών επιτοκίων. Από 1.1.2001 τα βραχυπρόθεσμα 

επιτόκια είναι ταυτόσημα με τα επιτόκια του Ευρώ (4,75%), ενώ για 

διάρκειες από 2 και πάνω έτη θα υπάρχει μία μικρή διαφορά που θα 

φτάνει έως και 0,6 εκατοστιαίες μονάδες για τις μεγαλύτερες 

διάρκειες. Γύρω από τα παραπάνω επιτόκια θα διαμορφωθούν τα τελικά 

επιτόκια χορηγήσεων και καταθέσεων, αλλά και το κόστος 

χρηματοδότησης των τραπεζών, το οποίο αναμένεται έτσι να μειωθεί 

σημαντικά σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

Η μείωση των επιτοκίων και η σταδιακή σύγκλιση τους προς τα 

επιτόκια των χώρων της Ζώνης του Ευρώ επηρέασε θετικά την 

δανειοδότηση του ιδιωτικού τομέα με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί 

σημαντική αύξηση όλων των κατηγοριών των τραπεζικών δανείων 

σημειώνοντας ανάπτυξη της τραπεζικής αγοράς.

Δ .Δημοσιονομική πειθαρχία

Η τέταρτη βασική παράμετρος αφορά στην διατήρηση δημοσιονομικής 

σταθερότητας. Ol υποχρεώσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο 

Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιβάλλουν μηδενικό ή πλεονασματικό 

Κρατικό Τομέα σε μεσοπρόθεσμη βάση. Αυτό σημαίνει σημαντική μείωση 

του δημόσιου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ με σταδιακή εξόφληση των 

κρατικών ομολόγων, τα περισσότερα από τα οποία βρίσκονται στα 

χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

Η διασφάλιση μακροοικονομικής σταθερότητας και δημοσιονομικής 

ισορροπίας τις οποίες εγγυάται το σύμφωνο Σταθερότητας ώστε να
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αποκλείονται απότομες και απρόβλεπτες μεταβολές στην ασκούμενη 

ο ι κονομική πολιτ l κή ευνοούν επιχειρηματ l κούς σχεδιασμούς, 

επιχειρηματικές επενδυτικές αποφάσεις και προοπτικές.

Οι παραπάνω βασικές μακροοικονομικοί παράμετροι διαμορφώνουν ένα 

ευνοϊκό οικονομικό κλίμα για τις ελληνικές τράπεζες το οποίο 

καλούνται να εκμεταλλευτούν συνδυάζοντας με επιτυχία μία σειρά από 

ανταγωνιστικές προκλήσεις.

2.1.2 Οικονομική και Νομισματική Ενωση

Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με την 

υιοθέτηση του Ευρώ ως κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος είχε ευρύτερες 

κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνέπειες. Μία από τις 

σημαντικότερες οικονομικές συνέπειες αφορά στον αντίκτυπο της 

καθιέρωσης του Ευρώ στο διεθνή χρηματοπιστωτικό χώρο και ιδιαίτερα 

στους κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνουν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

Τα μακροοικονομικά χαρακτηριστικά της ΟΝΕ -δημοσιονομική πειθαρχία, 

συγκλίνοντα και χαμηλά επιτόκια, εξάλειψη της συναλλαγματικής 

αστάθειας, βελτίωση της ρευστότητας των αγορών αναμένεται να 

συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση των τραπεζικών κινδύνων και 

συγκεκριμένα τον συναλλαγματικό και τον πιστωτικό κίνδυνο καθώς και 

τους κινδύνους ρευστότητας και επιτοκίων.

Α. Ευναλλαγματικός και επιτοκιακός κίνδυνος 1

Η κατάργηση της αγοράς συναλλάγματος μεταξύ των ευρωπαϊκών 

νομισμάτων οδήγησε στην εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου ενώ η 

βαθμιαία με ίωση των αποδόσεων των ευρωπαϊκών ομολόγων λόγω της 

σύγκλισης των επιτοκίων επέφερε σημαντική μείωση του επιτοκιακού 

κινδύνου στην ζώνη του Ευρώ. Η ΟΝΕ επέδρασε και στην αγορά κρατικών 

ομολόγων στην ζώνη του Ευρώ. Η ελαχιστοποίηση των σχετιζόμενων με

1 Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ειδική Έκδοση , Μάρτιος 2000.
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τα εθνικά νομίσματα ασφαλίστρων κινδύνου μείωσε το κόστος 

χρηματοδότησης των δανειζόμενων.

Με την αντικατάσταση των ευρωπαϊκών νομισμάτων από το Ευρώ 

παρατηρήθηκε από τις τράπεζες μια τάση συγκέντρωσης των 

δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης και διαχείρισης διαθεσίμων. Η 

συγκέντρωση αυτή ενίσχυσε σημαντικά την τάση για συγχωνεύσεις και 

εξαγορές στον τραπεζικό κλάδο.

Η αυξανόμενη αυτή τάση οδήγησε σε βαθμιαία μείωση των συμμετεχόντων 

στην αγορά και σε συγκέντρωση της ρευστότητας και του όγκου των 

συναλλαγών σε λιγότερα και μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα. 

Ταυτόχρονα η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου αύξησε τον βαθμό 

υποκατάστασης και τις συσχετίσεις των αποδόσεων μεταξύ διαφορετικών 

αγορών κρατικών ομολόγων στην ζώνη του Ευρώ περιορίζοντας 

ταυτόχρονα τα οφέλη από την διαφοροποίηση κινδύνου των αντίστοιχων 

ευρωπα ϊκών χαρτ οφυλακ ί ων.

Η σημαντική μείωση των δραστηριοτήτων στις αγορές συναλλάγματος, η 

υψηλή συσχέτιση των ήδη χαμηλών αποδόσεων των κρατικών ομολόγων 

καθώς και η συρρίκνωση του περιθωρίου επιτοκίου λόγω του αυξημένου 

ανταγωνισμού στην ζώνη του Ευρώ έχει ωθήσει τις τράπεζες σε 

αναζήτηση επενδύσεων υψηλότερου κινδύνου με σκοπό την αναπλήρωση 

των εσόδων από τις εργασίες αυτές και την διατήρηση της 

κερδοφορίας.

Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει σε αύξηση των τοποθετήσεων στις 

αναδυόμενες αγορές εκθέτοντας με αυτό τον τρόπο τις τράπεζες σε 

μεγαλύτερους κινδύνους αγοράς και στην μετατόπιση των τραπεζικών 

χαρτοφυλακίων από παραδοσιακές επενδύσεις χαμηλού κινδύνου(κρατικά 

ομόλογα) σε επενδύσεις υψηλότερου κινδύνου(μετοχές, εταιρικά 

ομόλογα) στις ώριμες ή αναδυόμενες αγορές.
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Β.Πιστωτικός κίνδυνος2

Καθώς η καθιέρωση ίου Ευρώ έχει μειώσει την σημασία των κινδύνων 

αγοράς(συναλλαγματlkou και επιτοκιακού), ο πιστωτικός κίνδυνος 

εμφανίζεται ως ο κύριος παράγοντας που ενδέχεται να επηρεάσει την 

συνολική επενδυτική συμπεριφορά στην Ευρώπη γιατί αποτελεί το 

βασικό κριτήριο για την ερμηνεία των ποιοτικών διαφορών μεταξύ 

ομάδων δανείων και ομολογιακών εκδόσεων.

Τα μακροοικονομικά οφέλη της ΟΝΕ καθώς και η σημαντική ανάπτυξη και 

διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών αγορών αποτελούν τους κυρίότερους 

παράγοντες μείωσης του πιστωτικού κινδύνου στην Ζώνη του Ευρώ. 

Επιπλέον, η μεγέθυνση και ομογενοποίηση των αγορών, αποτέλεσμα της 

Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης ενισχύουν τις νέες εκδόσεις 

εταιρικών ομολόγων και συνεπώς την ζήτηση για αξιολογήσεις 

πιστοληπτίκής ικανότητας(credit ratings).

Η εξάλειψη του συναλλαγματικού κινδύνου και η σημαντική μείωση του 

επιτοκιακού κινδύνου σε συνδυασμό με την δέσμευση των κρατών-μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δημοσιονομική πειθαρχία θα οδηγήσουν στην 

εξάλειψη του πιστωτικού κινδύνου των κρατικών ομολογιακών εκδόσεων 

στην ζώνη του Ευρώ. Τυχόν διαφοροποιήσεις στον πιστωτικό κίνδυνο 

των κρατικών ομολογιακών εκδόσεων θα οφείλονται σε πιθανές 

ασυμμετρίες στην ταχύτητα δημοσιονομικής προσαρμογής, ιδιαίτερα των 

κρατών-μελών με υψηλό δημόσιο χρέος όπως η Ιταλία, το Βέλγιο, η 

Ελλάδα.

Οι παραπάνω εξελίξεις έχουν οδηγήσει τις σημαντικότερες εταιρείες 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να διαβαθμίσουν τον πιστωτικό 

κίνδυνο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με ανάλυση 

της εταιρείας αξιολογήσεων Moody's:oL εκδόσεις διαβάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου ΑΑΑ μειώθηκαν ως ποσοστό του συνόλου των 

εταιρικών εκδόσεων ενώ αντίθετα αυξήθηκε το μερίδιο των εκδόσεων 

της χαμηλότερης κατηγορίας διαβάθμισης, Α.

2 Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ειδική Έκδοση , Μάρτιος 2000.
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Ακόμη mo αξιοσημείωτη είναι η αύξηση της χαμηλότερης κατηγορίας 

διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου Βαα. 0 μη ακριβής προσδιορισμός και 

η αναποτελεσματική διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ίσως οδηγήσει 

σε αύξηση της έκθεσης και αποδυνάμωσης της κεφαλαιακής επάρκειας 

των τραπεζών. Η ανάπτυξη εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης 

πιστωτικού κινδύνου καθώς και η ενίσχυση των μονάδων παρακολούθησης 

και ανάλυσης αποτελούν αναγκαίους τρόπους αντιμετώπισης των 

παραπάνω κινδύνων.

Γ. Κίνδυνος ρευστότητας3

Η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος έχει προσδώσει μεγαλύτερη 

ρευστότητα και διαφάνεια στις αγορές με αποτέλεσμα να μειωθεί 

σημαντικά ο κίνδυνος ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. 

Ωστόσο η αύξηση της ρευστότητας σε συγκεκριμένες ευρωπαϊκές (αγορές 

και η ώθηση στην εισαγωγή προϊόντων υψηλής εμπορευσιμότητας είναι 

πιθανόν να αντικαταστήσουν ομάδες προϊόντων χαμηλής 

εμπορευσιμότητας σε περιφερειακές αγορές. Επομένως, οι τράπεζες των 

περιφερειακών χωρών της ζώνης του Ευρώ ol οποίες δεν διαθέτουν ούτε 

την απαιτούμενη πείρα αλλά ούτε και πρόσβαση στις αγορές αυτές 

ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν προβλήματα.

Για παράδειγμα στην ευρωπαϊκή «αγορά χρήματος χωρίς εξασφαλίσεις 

(unsecured money market)παρατηρείται έντονος δυϊσμός. Οι μεγάλες 

διεθνείς τράπεζες συγκεντρώνοντας τις λειτουργίες διαχείρισης 

διαθεσίμων σε κεντρικό πανευρωπαϊκό επίπεδο καταφέρνουν να κλείνουν 

μεγάλες συμφωνίες σε διασυνοριακό επίπεδο και να απολαμβάνουν 

χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και πολύ ελκυστικά περιθώρια αγοράς- 

πώλησης( bid-ask spreads).

Αντίθετα, ol μικρότερες χαμηλότερης πιστοληπτίκής ικανότητας 

περιφερειακές τράπεζες αφενός μη αντέχοντας το κόστος συμμετοχής 

στο δlευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών target και αφετέρου λειτουργώντας 

με χαμηλότερα περιθώρια αγοράς-πώλησης δύσκολα μπορούν να 

ανταγωνιστούν τις υπόλοιπες τράπεζες στην ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

3Πηγή:Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ειδική Έκδοση, Μάρτιος 2000.
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Συνοψίζοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι η κατάργηση των ευρωπαϊκών 

νομισμάτων και η σημαντική σύγκλιση των επιτοκίων αναμφισβήτητα 

έχουν εξαλείψει τον συναλλαγματικό κίνδυνο και έχουν μειώσει τον 

επιτοκιακό κίνδυνο στην ζώνη του Ευρώ. Ωστόσο, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος οδήγησε σε βασικές 

διαρθρωτικές αλλαγές στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές αγορές όπως 

η αλλαγή της στάσης των τραπεζών απέναντι στον κίνδυνο, η τάση 

συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης και διαχείρισης 

διαθεσίμων, η εντατικοποίηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών στον 

ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Οι διαρθρωτικές αυτές αλλαγές οδήγησαν σε μικρότερους όγκους 

συναλλαγών, μικρότερη μεταβλητότητα και επομένως χαμηλότερο 

συναλλαγματικό κίνδυνο, λιγότερους συμμετέχοντες και αποδυνάμωση 

του ρόλου των βασικών διαπραγματευτών στην αγορά συναλλάγματος. 

Επίσης, η εξαφάνιση των εθνικών νομισμάτων και η ενοποίηση του 

κρατικού χρέους στην ζώνη του Ευρώ μείωσε τους πόρους 

διαφοροποίησης κινδύνου από τα διεθνή χαρτοφυλάκια καθιστώντας το 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα πιο ευάλωτο σε μεγάλες κρίσεις.

Η εξασθένιση της σημασίας των κινδύνων αγοράς θα ενισχύσεί ακόμη 

περισσότερο το ειδικό βάρος του πιστωτικού κινδύνου στο νέο 

ευρωπαϊκό περιβάλλον. Η κύρια συνέπεια από την καθιέρωση του Ευρώ 

για τις αγορές ομολόγων θα είναι η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των 

επενδυτών από τα κρατικά ομόλογα προς τις εταιρικές εκδόσεις 

χρέους.

Καθώς οι συσχετίσεις των ήδη χαμηλών αποδόσεων των κρατικών 

ομολόγων αυξάνονται συνεχώς εξουδετερώνοντας τα οφέλη της 

διαφοροποίησης κινδύνου, ol τράπεζες που επιζητούν υψηλότερες 

αποδόσεις για αναπλήρωση των δίαφυγόντων εσόδων από την συρρίκνωση 

της αγοράς συναλλάγματος έχουν δύο κυρίως επιλογές:ή να επενδύσουν 

σε περισσότερο μακροχρόνια κρατικά ομόλογα αυξάνοντας έτσι την 

έκθεση τους στον επιτοκιακό κίνδυνο ή να αναλάβουν περισσότερο 

πιστωτικό κίνδυνο επενδύοντας σε ένα ευρύ φάσμα εταιρικών εκδόσεων.
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Η ραγδαία αύξηση των εταιρικών εκδόσεων μέσης και χαμηλής 

διαβάθμισης πιστωτικού κινδύνου σε Ευρώ αποτελεί ήδη μια πρόκληση 

για τις τράπεζες οι οποίες για να τιμολογήσουν σωστά τον κίνδυνο θα 

πρέπει να αναβαθμίσουν όλες τις διαδικασίες ανάλυσης, 

παρακολούθησης και διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου.

Η αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου θα εξαρτηθεί κυρίως από την 

αξιοπιστία των αξιολογήσεων πιστοληπτίκής ικανότητας, των 

εσωτερικών συστημάτων διαβάθμισης(internal credit rating systems) 

kol των υποδειγμάτων μέτρησης πιστωτικού κινδύνου (portfolio credit 

risk models),την ενδυνάμωση των τμημάτων πιστωτικής ανάλυσης και 

διαχείρισης κινδύνων των τραπεζών καθώς επίσης και από τις 

διαφορετικές δομές και τοπικές ιδιομορφίες των ευρωπαϊκών 

πιστωτικών αγορών.

2.2 ΈΧΝΟηαπΚΕΕ ΔΧΝΜβΙΣ

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στα θέματα συλλογής, αποθήκευσης, 

διαχείρισης, μετάδοσης και διανομής της πληροφορίας έχει επηρεάσει 

και συνεχίζει να επηρεάζει όλες τις πτυχές της τραπεζικής 

δραστηριότητας και γι'αυτό τον λόγο η τεχνολογία θεωρείται μία από 

τις κυριότερες δυνάμεις ώθησης του τραπεζικού τομέα διεθνώς.

Η νέα πραγματικότητα της ηλεκτρονικής τραπεζικής ανοίγει νέες 

προοπτικές για τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά και επιφυλάσσει 

διαφορετικής μορφής κινδύνους. Μέσα στο γενικότερο αυτό πλαίσιο 

τεχνολογικών αλλαγών οι τραπεζικοί οργανισμοί προσπαθούν να 

επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους και να προσφέρουν νέες 

υπηρεσίες και νέα τραπεζικά προϊόντα κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης 

νέων εναλλακτικών καναλιών διανομής. Με την χρήση νέων καναλιών 

διανομής μεταβάλλονται οι τρόποι με τους οποίους οι πελάτες έχουν 

πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες διότι χρησιμοποιούνται 

αυτοματοποιημένα κανάλια προϊόντων κυρίως μέσω του remote banking 

δηλαδή των μακρινών τραπεζικών εργασιών.
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2.2.1 ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΧΝΑΑΑΑΙΈΣ ADO ΑΠΟΕΤΑΣΗ (HOOTE BANKING)

Η έννοια του remote banking περιλαμβάνει κάθε συναλλαγή που 

πραγματοποιείται χωρίς την άμεση επαφή του πελάτη με το προσωπικό 

της τράπεζας αλλά με την παρεμβολή ενός μέσου. Οι συναλλαγές οι 

οποίες νοούνται με αυτό τον ορισμό είναι :

1. Συναλλαγές μέσω αυτόματων ταμειακών μηχανών πολλαπλής χρήσης. 

Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και οι τραπεζικές 

συναλλαγές οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω ενός αμφίδρομου 

συστήματος οθονών όπου ένας υπάλληλος της τράπεζας δίνει, 

όταν παραστεί ανάγκη οδηγίες στον πελάτη.

2. Συναλλαγές μέσω τηλεφώνου(telephone banking)όπου στην επαφή 

του πελάτη με τον τραπεζικό υπάλληλο παρεμβάλλεται ως μέσο το 

τηλέφωνο.

3. Συναλλαγές μέσω υπολογιστή (PC banking) όπου είτε το 

τηλεφωνικό δίκτυο είτε το διαδίκτυο μεσολαβούν για την 

μεταφορά δεδομένων. Ο πελάτης χρησιμοποιεί εκτός από τον 

προσωπικό του υπολογιστή ένα μόντεμ και το κατάλληλο 

λογισμικό το οποίο είτε του παρέχεται από την τράπεζα(online 

PC banking) είτε βρίσκεται διαθέσιμο στο Διαδίκτυο(internet 

banking).

Διείσδυση του remote banking στην Ευρωπαϊκή αγορά

Σήμερα, όλες οι ευρωπαϊκές τράπεζες παρέχουν υπηρεσίες εξ 

αποστάσεως τις οποίες έχουν ήδη εντάξει στην συνολική τους 

στρατηγική. To remote banking αν και ακόμα λειτουργεί μόνο 

συμπληρωματικά προς το σύνολο των πραγματοποιούμενων συναλλαγών, 

αντιμετωπίζεται πλέον ως αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών που 

απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες(retail banking) δεδομένου ότι 

ενδέχεται στο μέλλον να αναδειχθεί σε πυρήνα των τραπεζικών 

συναλλαγών(core business).
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Παρότl το remote banking προσφέρεται προς το παρόν από τραπεζικά 

ιδρύματα τα οποία δεν δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παροχή 

τραπεζικών υπηρεσιών χωρίς άμεση επαφή με τον πελάτη δίαφαίνεται 

στο μέλλον η δημιουργία «εικονικών τραπεζών»(virtual banks)δηλαδή 

τραπεζών που χρησιμοποιούν μόνο εναλλακτικά κανάλια διανομής 

προϊόντων χωρίς να διαθέτουν φυσικό δίκτυο καταστημάτων παρά μόνο 

λειτουργούν μέσω του internet, του τηλεφώνου, και των 

αυτοματοποιημένων ταμειακών μηχανών.

Μέχρι τώρα στην Ευρώπη κύρια έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη του 

δικτύου των αυτοματοποιημένων ταμειακών μηχανών και των τραπεζικών 

υπηρεσιών δια μέσου τηλεφώνου, ενώ το PC banking έχει αναπτυχθεί 

κυρίως για πληροφοριακούς σκοπούς.

Ol υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονταί μέσω των νέων καναλίών διανομής 

είναι απλές και τυποποιημένες. Δηλαδή το άνοιγμα των τραπεζικών 

λογαριασμών, η συγκέντρωση αιτήσεων για την έκδοση δανείων και η 

γενικότερη παροχή πληροφοριών.

Αντίθετα οι πιο σύνθετες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρέχονται με τον 

παραδοσιακό τρόπο δηλαδή της άμεσης και προσωπικής επαφής πελάτη 

και τραπεζικού υπαλλήλου. Εστιάζοντας στις συναλλαγές μέσω των 

αυτοματοποιημένων ταμειακών μηχανών σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

παρατηρείται ότι είναι αρκετά διαδεδομένες. Παρόλα αυτά οι τράπεζες 

δεν είναι διατεθειμένες να επενδύσουν περαιτέρω σε αυτόν τον τομέα 

καθώς θεωρούν ότι η χρήση των ΑΊΜς αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο 

προς το PC banking.

Μέσω τηλεφώνου πραγματοποιούνται συναλλαγές από μεγάλη μερίδα της 

τραπεζικής πελατείας και συνήθως αφορούν τους ιδιώτες πελάτες. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση οι τραπεζικές αρχές αναφέρουν ότι στις χώρες που 

είναι περισσότερο διαδεδομένο το telephone banking, ένα ποσοστό της 

τάξεως του 10% των ιδιωτών πελατών έχει υιοθετήσει αυτό τον τρόπο 

συναλλαγών.
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Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και την 

Γαλλία όπου χρησιμοποιούνται τηλεφωνικά κέντρα επανδρωμένα με 

ανθρώπους έτοιμους να εξυπηρετήσουν αλλά και συστήματα τα οποία 

ενεργοποιούνται φωνητικά. Παρότι, τα αυτόματα συστήματα που 

παρέχουν και φωνητική αναγνώριση είναι φθηνότερα και άρα συμφέρουν 

τις τράπεζες απ'ότι η λειτουργία τηλεφωνικών κέντρων, οι πελάτες 

(ραίνεται να προτιμούν ακόμη την συνομιλία με τους τραπεζικούς

υπαλλήλους.

Βαθμός όιιίσόυσης του 
telephone hanking 

σι μιμικές ιυμισιταϊκις χώρις (%)
Βέλγιο 5,0
Γ ερμανία 6,0
Ισπανία 6,0
Γ αλλία 10,0
Ιρλανδία 5,0
Ιταλία 3,0
Ολλανδία 5,0
Φινλανδία 2,0
Σουηδία 4,0
Ηνωμένο Βασίλειο 10,0
Πηνιή: Ετητροττή Επίβλεψης Τραπεζών
(Banking Supervision Committee) της EE

Όσον αφορά στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών στην πραγματοποίηση 

τραπεζικών συναλλαγών, αυτή περιορίζεται σε μικρό αριθμό λιανικών 

πελατών. 0 βαθμός διείσδυσης δηλώνει ότι λίγοι πελάτες 

χρησιμοποιούν τον Η/Υ για την διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών. Εδώ 

οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

μεγάλες δεδομένου ότι αρκετές χώρες προσφέρουν την δυνατότητα 

πραγματοποίησης τηλεφωνικών τραπεζικών συναλλαγών μόνο σε πελάτες- 

επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο Internet banking η πλειοψηφία των 

τραπεζών έχει δημιουργήσει site στο Internet για λόγους 

πληροφόρησης αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο να παρέχουν την 

δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας η οποία απαιτείται για την 

πραγματοποίηση των συναλλαγών. Μερικοί τραπεζικοί οργανισμοί 

θεωρούν το internet ανταγωνιστικό του online-PC banking διότι το 

τελευταίο παρέχει στις τράπεζες το πλεονέκτημα να διαθέτουν ένα 

σύστημα όπου δεν έχουν πρόσβαση οι ανταγωνιστές.
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Ωστόσο θεωρείται ότι το internet banking παρουσιάζει την μεγαλύτερη 

δυναμική ανάπτυξης από όλες τις μορφές των εξ αποστάσεων τραπεζικών 

συναλλαγών. Μάλιστα, αναμένεται μια έντονη εξάπλωση τα επόμενα δύο 

με τρία χρόνια. Στην ανάπτυξη αυτή θα συμβάλλει η χρήση του 

ηλεκτρονικού χρήματος(e-money) και του ηλεκτρονικού εμπορίου(e- 

CCTimerce)η ανάπτυξη των οποίων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο 

λόγω της αργής αποδοχής από το συναλλασσόμενο κοινό αλλά και της 

έλλειψης ρυθμιστικού πλαισίου.

Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται μέσω του online PC banking και 

του internet banking αναμένεται να γίνουν περισσότερο επιτηδευμένες 

αλλά πάντα θα παραμένουν λιγότερο σύνθετες από αυτές που 

προσφέρονται με τον παραδοσιακό τρόπο της προσωπικής επαφής 

υπαλλήλου καί πελάτη. Οι τράπεζες θα προσπαθήσουν να προβούν σε 

διαφοροποίηση των προϊόντων των οποίων παρέχουν και μέσω του remote 

banking, προκειμένου να αποθαρρύνουν την κινητικότητα των πελατών 

τους.

Διείσδυση του remote banking στην ελληνική τραπεζική αγορά

Στην Ελλάδα ιδιαίτερα εκτεταμένες είναι οι συναλλαγές μέσω του 

δικτύου των ATMs, ενώ λιγότερο διαδεδομένες είναι ol συναλλαγές 

μέσω σταθερού ή κινητού τηλεφώνου, καθώς και μέσω του Διαδικτύου. 

Μέσω των Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχανών προσφέρονται πολλές 

υπηρεσίες, όπως αναλήψεις, καταθέσεις, πληρωμή δόσεων λογαριασμών, 

δανείων κ.ά.

Στο phone banking ol υπηρεσίες που παρέχονται είναι συνήθως όλες οι 

τυποποιημένες υπηρεσίες που απευθύνονται σε ιδιώτες πελάτες. Από 

την άλλη πλευρά, γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης γνωρίζει το mobile 

banking, δηλαδή η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου, 

οι οποίες αναμένεται να γνωρίσουν ακόμη μεγαλύτερη (άνθηση μέσω της 

εφαρμογής της υπηρεσίας WAP.

Λιγότερο διαδεδομένο είναι το Internet banking, το οποίο πάντως 

αναμένεται να γνωρίσει τάχιστους ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα 4-5
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χρόνια. Βέβαια αυτό σχετίζεται και με τον βαθμό διείσδυσης των 

προσωπικών υπολογιστών και του Internet στα νοικοκυριά. Αυτή την 

περίοδο οι χρήστες του Internet καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 3%, 

σε αντίθεση με τους συνδρομητές κινητών τηλεφώνων, ol οποίοι 

ανέρχονται στο 35% του πληθυσμού.

Οι τράπεζες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες μέσω Internet 

δραστηριοποιούνται κυρίως στην πώληση επενδυτικών προϊόντων και 

εκτέλεσης χρηματιστηριακών υπηρεσιών, ενώ αντίθετα οι πιστώσεις 

εμφανίζουν το πρόβλημα του ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας. 

Ωστόσο οι τράπεζες εκτιμούν πως σημαντικό ρόλο στην προώθηση 

τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών θα διαδραματίσει και η χρήση της 

ψηφιακής τηλεόρασης.

Ειδικότερα, σε επίπεδο ιδιωτών πελατών η Εθνική Τράπεζα έχει 

είσέλθει στον χώρο του mobile banking, σε συνεργασία με την 

Telestet προσφέροντας ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών μέσω του κινητού 

τηλεφώνου. 0 πελάτης της Εθνικής Τράπεζας, που είναι και 

συνδρομητής της Telestet, μπορεί να δει μέσω του κινητού του 

τηλεφώνου όλο το 24ωρο τη μείωση του διαθέσιμου υπολοίπου του 

λογαριασμού, την κατάθεση ποσών στο λογαριασμό ή τη χρέωση ποσών σε 

αυτόν, το υπόλοιπο των λογαριασμών καταθέσεων Ταμιευτηρίου, 

Τρεχούμενου, Όψεως ή (ανοικτού δανείου, καθώς και το διαθέσιμο 

πιστωτικό όριο των πιστωτικών καρτών Mastercard, Eurocard και Visa- 

ΕΤΕ.

0 Όμιλος Πειραιώς δημιούργησε ένα σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης ταυτόχρονα μέσα από 4 διαφορετικά ηλεκτρονικά κανάλια 

διανομής (Internet, phone, mobile, ATM) . H Winbank αποτελεί σε 

πρώτη φάση μια ξεχωριστή επιχειρησιακή μονάδα με προοπτική την 

πιθανή μετεξέλιξή της σε ηλεκτρονική τράπεζα. Οι διαθέσιμες 

υπηρεσίες της Winbank είναι τραπεζικές και χρηματιστηριακές 

συναλλαγές, καθώς και ηλεκτρονικές πληρωμές, ενώ στους στόχους 

περιλαμβάνεται η εισαγωγή των δικών της προϊόντων και υπηρεσιών,
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όπως επίσης και η εφαρμογή διαφοροποιημένης τιμολογιακής πολιτικής 

σε σχέση με το παραδοσιακό δίκτυο.

Παράλληλα, συνάπτει ξεχωριστές συμφωνίες για συνεργασίες με 

εμπορικές αλυσίδες και εμπόρους, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και 

άλλες επιχειρήσεις, ώστε να προσφέρει τραπεζικά και άλλα

συνδυασμένα προϊόντα και υπηρεσίες. Πληροφορίες σχετικά με τις 

υπηρεσίες της, ενώ δίνεται και η δυνατότητα αποστολής αιτήσεων για 

καταναλωτικό δάνειο, ελεύθερο δάνειο, δάνειο αγοράς αυτοκινήτου, 

στεγαστίκό δάνειο, και πιστωτικές κάρτες.

Η Τράπεζα Κύπρου προσφέρει υπηρεσίες mobile banking ενώ λειτουργούν 

και τα πρώτα αυτόματα καταστήματα, τα microbank, τα οποία αποτελούν 

στην ουσία μια μικρογραφία τράπεζας, όπου εκτελείται πλήθος 

τραπεζικών εργασιών

Από την πλευρά της, η Eurobank προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

μέσω της ανανεωμένης ιστιοσελίδας της στο Internet. Μέσω αυτής ο 

πελάτης μπορεί να πραγματοποιεί σειρά συναλλαγών σε προϊόντα και 

υπηρεσίες της τράπεζας, να παρακολουθεί και να συναλλάσσεται στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών καθώς και να σχεδιάζει με βάση το 

προσωπικό του χαρτοφυλάκιο επενδυτικά σενάρια και να παρακολουθεί 

εικονικά την εξέλιξή τους.

2.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ-NCMEKEE ΔΧΝΜβΠΣ

Στο τρίτο πεδίο της ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος, 

εστιάζουμε την προσοχή μας σε πιθανές αλλαγές της σχετικής 

νομοθεσίας κάτω από την οποία λειτουργούν οι τράπεζες εκτιμώντας 

την επίδραση των πιθανολογούμενων αλλαγών στην διαμόρφωση 

στρατηγικών επιλογών.

2.3.1 θεσμικό Πλαίσιο4

Τα κύρια θέματα τα οποία εξετάζονται είναι η αναθεώρηση του 

θεσμικού πλαισίου εποπτείας της κεφαλαιακής επάρκειας των

4 Αρθρο. Αξιολόγηση των πρόσφατων προτάσεων της Βασιλείας, Τάσεις, 28/1/2000.
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Πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τον πιστωτικό kol τον λειτουργικό 

κίνδυνο καί η καθιέρωση πλαισίου για την εποπτεία των 

χρηματ οπιστωτικών ομ ί λων.

Η Επιτροπή Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία αναγνωρίζοντας ότι 

τα τραπεζικά ιδρύματα αναλαμβάνουν συνεχώς μεγαλύτερο κίνδυνο 

πρόσφατα δημοσίευσε νέες προτάσεις με σκοπό την αναθεώρηση του 

θεσμικού πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Συγκεκριμένα πρότείνε ένα νέο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια 

το οποίο με την αναγνώριση των μοντέλων διαχείρισης κινδύνων και 

της δυνατότητας χρησιμοποίησης τους για εσωτερική αξιολόγηση 

αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς ένα καθεστώς τραπεζικής εποπτείας 

συμβατό με τις ανάγκες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το 1988 η Επιτροπή της Βασιλείας συμφώνησε ότι πρέπει να απαιτείται 

ένας ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών της τάξης 

του 8%. 0 Κώδικας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (Capital Accord) της 

επιτροπής παρέχει μία μέθοδο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων 

που επιβάλλονται στις τράπεζες για την κάλυψή τους έναντι του 

πιστωτικού κινδύνου, στον οποίο εκτίθενται από στοιχεία που 

περιλαμβάνει το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο. Η μέθοδος αυτή 

στηρίζεται στη στάθμιση διαφόρων κατηγοριών στοιχείων του 

ενεργητικού με διαφορετικό συντελεστή κινδύνου.

0 κύριος στόχος ήταν η ενίσχυση της σταθερότητας του διεθνούς 

τραπεζικού συστήματος. Χωρίς αυτό απαραίτητα να σημαίνει ότι η 

ύπαρξη υψηλών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας είναι ικανή συνθήκη για 

την εξασφάλιση σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος. Υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός ποιοτικών απαιτήσεων όπως το καλό μάνατζμεντ, η 

υγιής δομή της τράπεζας, η ύπαρξη επαρκών συστημάτων εσωτερικού 

ελέγχου, η ανάπτυξη διαδικασιών χορήγησης δανείων και η συνετή 

διαχείριση χαρτοφυλακίου.
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0 ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας υπολογίζεται ως ένας 

λόγος. Αριθμητής είναι το κεφάλαιο που διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες, το βασικό κεφάλαιο και τα λοιπά ίδια κεφάλαια , ενώ 

απαιτείται το πρώτο να είναι τουλάχιστον το 50% του συνόλου. Ο 

παρονομαστής είναι το άθροισμα των στοιχείων του ενεργητικού 

σταθμισμένων με τον πιστωτικό κίνδυνο. Ol σταθμίσεις που 

εφαρμόζονται στα στοιχεία του ενεργητικού κυμαίνονται από 0% έως 

100%, αντανακλώντας τόσο τη μορφή δανεισμού, όσο και τον τύπο του 

δανειζομένου.

Η κύρια συνεισφορά της εισαγωγής κεφαλαιακών απαιτήσεων είναι η 

αντιστροφή μιας παρατεταμένης πτωτικής πορείας στους δείκτες 

κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζικών ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνταν σε διεθνή κλίμακα. Τούτο βοήθησε σημαντικά στην 

εναρμόνιση των κεφαλαιακών απαιτήσεων διεθνώς.

Θεωρητικά, η επιβολή κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας μπορεί να 

μειώσει την τάση προς υπερβολική ανάληψη κινδύνων, περιορίζοντας 

αποτελεσματικά τον λόγο ιδίων προς ξένα κεφάλαια. Ωστόσο έχει 

υποστηριχθεί στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία (Kohen and Santornero, 

1980, Kim and Santornero, 1988, Flannery, 1989) ότι οι κανόνες 

κεφαλαιακής επάρκειας που εφαρμόζονται ομοιόμορφα σε μία ευρεία 

κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού μπορεί να αποτελέσουν κίνητρο 

για τις τράπεζες να υποκαταστήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους 

που ενσωματώνουν μικρότερο κίνδυνο με στοιχεία που ενσωματώνουν 

μεγαλύτερο κίνδυνο. Έτσι η έκθεση σε κίνδυνο του συνολικού 

χαρτοφυλακίου των τραπεζών μεγαλώνει.

Η εμπειρική έρευνα για τη μέτρηση του βαθμού έκθεσης σε κινδύνους 

από τις τράπεζες είναι πολύ περιορισμένη λόγω της έλλειψης 

διαθέσιμων στοιχείων. Παρά τούτα υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι οι 

τράπεζες εκτίθεντο σε υψηλότερους κινδύνους την περασμένη δεκαετία 

(Salomon Smith Barney, 1999). Συγκεκριμένα, οι τράπεζες 

δραστηριοποιήθηκαν πρώτον, ενεργός στην αγορά στεγαστικών δανείων
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καί ασφαλειών που οι κεφαλαιακές απαιτήσεις είναι συνήθως 

χαμηλότερες ή ανύπαρκτες.

Δεύτερον, φαίνεται να αυξήθηκε σημαντικά ο δανεισμός προς 

επιχειρήσεις χωρών του ΟΟΣΑ χαμηλότερης πιστοληπτικής επιφάνειας 

(όπου οι αποδόσεις είναι μεγαλύτερες, αλλά οι απαιτήσεις σε 

εποπτικά κεφάλαια οι ίδιες). Οι τάσεις αυτές πιθανότατα να 

παρατηρούνταν ακόμη και αν δεν είχε υπάρξει ο Κώδικας της Επιτροπής 

Βασιλείας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η επιβολή κανόνων κεφαλαιακής 

επάρκειας παρείχε τα κίνητρα για να επιταχυνθούν αυτές οι τάσεις. 

Ένα άλλο ζήτημα είναι το κατά πόσον οι τράπεζες προσάρμοσαν τους 

δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας, ώστε να ικανοποιήσουν τις 

κεφαλαιακές απαιτήσεις μέσω αύξησης του κεφαλαίου ή μέσω μείωσης 

του σταθμισμένου ενεργητικού. Τα στοιχεία για τις χώρες της ομάδας 

του G10 υποδηλώνουν ότι η εφαρμογή του Κώδικα της επιτροπής 

Βασιλείας ακολουθήθηκε από αύξηση στους δείκτες κεφαλαιακής 

επάρκειας σε ένα μεγάλο αριθμό χωρών.

Συγκεκριμένα, ο μέσος λόγος ιδίων κεφαλαίων προς το σταθμισμένο 

ενεργητικό των μεγάλων τραπεζικών ιδρυμάτων των χωρών του G10 

ανήλθε από 9,3% το 1988 σε 11,2% το 1996. Εντούτοις, είναι δύσκολο 

να διερευνήσουμε εάν οι αυξήσεις αυτές αντανακλούν την άμεση 

επίδραση της εφαρμογής του Κώδικα της Βασιλείας ή της μεγαλύτερης 

διαφάνειας και συνεπώς της μεγαλύτερης δυνατότητας των αγορών να 

ασκούν πίεση.

Ένα άλλο ερώτημα που ανακύπτει είναι εάν οι τράπεζες προσάρμοσαν 

τους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας είτε μέσω αυξήσεων των 

κεφαλαίων τους είτε μέσω μειωμένου δανεισμού. Η εμπειρική έρευνα 

(Jackson, 1999) έχει δείξει ότι ol τράπεζες αντέδρασαν στην επιβολή 

κεφαλαιακών απαιτήσεων προσαρμόζοντας τη δομή του ισολογισμού τους 

κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται το κόστος αυτής της 

προσαρμογής. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή των αδιανέμητων 

κερδών μπορεί να είναι η άριστη μέθοδος προσαρμογής σε περιόδους 

οικονομικής άνθησης, ενώ οι περικοπές στη χορήγηση δανείων είναι
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κατά πάσα πιθανότητα η βέλτιστη μέθοδος σε περιόδους ύφεσης της 

οικονομικής δραστηριότητας.

Αναφορικά με τις μακροοικονομικές επιπτώσεις μιας ρυθμιστικής 

παρέμβασης, όπως ο Κώδικας της Βασιλείας που συνδέει την ποιότητα 

του τραπεζικού δανεισμού με το ύψος των απαιτούμενων εποπτικών 

κεφαλαίων, μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής: Ένα τέτοιο καθεστώς 

μπορεί να λειτουργεί ως αυτόματος μεγεθυντής των μακροοικονομικών 

διακυμάνσεων, παρακινώντας τις τράπεζες να δανείζουν περισσότερο σε 

περιόδους οικονομικής ανάκαμψης και λιγότερο σε περιόδους ύφεσης 

(Blum and Hellwig, 1995).

0 σχεδιασμός του κανόνα κεφαλαιακής επάρκειας του 1988 έλαβε 

αποκλειστικά υπόψη τα χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος στη 

δεκαετία του '80. Γι'αυτό και κρίνεται ανεπαρκής για τις ανάγκες 

του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα του 21ου αιώνα. Για αυτό τον 

λόγο η Επιτροπή Βασιλείας αποφάσισε να προτείνει ένα νέο πλαίσιο 

για την κεφαλαιακή επάρκεια, ώστε να αντικαταστήσει τους ισχύοντες 

κανόνες που προβλέπει το Σύμφωνο της Βασιλείας του 1988. Τον Ιούνιο 

του 1999, η Επιτροπή εξέδωσε ένα συμβουλευτικό κείμενο που περιέχει 

συγκεκριμένες προτάσεις για την αναθεώρηση των υφιστάμενων κανόνων 

κεφαλαιακής επάρκειας.

Το προτεινόμενο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια στηρίζεται σε 

τρεις πυλώνες. Πρώτον, στη μέθοδο υπολογισμού των ελάχιστων 

κεφαλαιακών απαιτήσεων, δεύτερον, στην εποπτεία της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές, και τρίτον, στην 

ενίσχυση της πειθαρχίας της αγοράς ως μηχανισμού ενδυνάμωσης της 

φερεγγυότητας των τραπεζών.

Όσον αφορά τον πρώτο πυλώνα, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση 

της υφιστάμενης τυποποιημένης μεθοδολογίας, ώστε να γίνεται χρήση 

των εξωτερικών αξιολογήσεων για τον υπολογισμό των σταθμίσεων 

έναντι των κινδύνων από αναγνωρισμένες εταιρείες εκτίμησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας (rating agencies). Έτσι, (αναμένεται να
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επιτευχθεί μεγαλύτερη προσέγγιση των σταθμίσεων στα διάφορα επίπεδα 

κινδύνων.

Για τις μεγάλες τράπεζες με εμπειρία στη χρήση μοντέλων διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου, η Επιτροπή πιστεύει ότι μπορεί να υιοθετηθεί 

μία προσέγγιση που να βασίζεται στην εσωτερική αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας. Επιπλέον, το νέο πλαίσιο προβλέπει τη 

δυνατότητα να ληφθεί υπόψη ο κίνδυνος επιτοκίων και ο λειτουργικός 

κίνδυνος για τον προσδιορισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων.

Προκινόμΐυΐς
Κρητικό Χρέος και 0% ΑΑΑ έως ΑΑ-
Χρέος Κεντρικών 20% Α+ έως Α-
Τραττεζών 50% ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ-

100% ΒΒ+ έως Β- 
150% κάτω από Β- 
100% χωρίς αξιολόγηση

Τράπεζες Επιλογή 1:
Και Εταιρείες 20% ΑΑΑ έως ΑΑ-
Χορτοφυλοκίου 50% Α+ έως Α-

100% ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ- 
100% ΒΒ+ έως Β- 
150% κάτω από Β- 
100% χωρίς αξιολόγηση

Επιλογή 2:
20% ΑΑΑ έως ΑΑ- 
50% Α+ έως Α- 
50% ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ- 
100% ΒΒ+ έως Β- 
150% κάτω από Β- 
50% χωρίς αξιολόγηση 

Επιχειρήσεις 20% ΑΑΑ έως ΑΑ-
100% Α+ έως Α- 
100% ΒΒΒ+ έως ΒΒΒ- 
100% ΒΒ+ έως Β- 
150% κάτω από Β- 
100% χωρίς αξιολόγηση

0 παραπάνω πίνακας περιγράφει τις προτείνόμενες αλλαγές. Οι 

απαιτήσεις έναντι κρατών και κεντρικών τραπεζών υψηλής ποιότητας 

(που έχουν ελάχιστη κατάταξη ΑΑ- σύμφωνα με το σύστημα της Standard 

& Poor's) σταθμίζονται με 0%. Οι απαιτήσεις έναντι κρατών και 

Κεντρικών Τραπεζών που κατατάσσονται μεταξύ Α+ και Α- σταθμίζονται 

με 20% έναντι του κινδύνου, ενώ οι απαιτήσεις που κατατάσσονται 

μεταξύ ΒΒΒ+ και ΒΒΒ- σταθμίζονται με 50%. Ol απαιτήσεις έναντι 

χωρών που έχουν αξιολογηθεί μεταξύ ΒΒ+ και Β- ή δεν έχουν τύχει 

καμίας αξιολόγησης σταθμίζονται με 100%. Τέλος, ol απαιτήσεις
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έναντl χωρών με αξιολόγηση χαμηλότερη από Β- θα σταθμίζονται με 

150%.

Σχετικά με τις απαιτήσεις έναντι των τραπεζικών ιδρυμάτων, η 

Επιτροπή της Βασιλείας θέτει προς συζήτηση δύο επιλογές, και 

συγκεκριμένα είτε τη χρήση της αξιολόγησης του χρέους των χωρών 

προέλευσης (Επιλογή I) είτε τη χρήση της αξιολόγησης των τραπεζών 

(Επιλογή II). Αντίστοιχα, η Επιτροπή προτείνει συγκεκριμένα 

κλιμάκια αξιολόγησης για τον προσδιορισμό των σταθμίσεων στις 

απαιτήσεις προς επιχειρήσεις, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου 

και στεγαστικές τράπεζες.

Αναφορικά με τον δεύτερο πυλώνα, το προτεινόμενο πλαίσιο 

εξασφαλίζει ότι η κεφαλαιακή θέση μιας τράπεζας είναι συνεπής με τη 

συνολική στρατηγική ανάληψης κινδύνων.

Ο τρίτος πυλώνας, η πειθαρχία της αγοράς, προϋποθέτει την επιβολή 

κανόνων διαφάνειας, ικανών να υποστηρίξουν τον έλεγχο της 

χρηματοοικονομικής κατάστασης της τράπεζας και του βαθμού έκθεσης 

της σε κινδύνους από τους συμμετέχοντες στην αγορά (μέτοχοι, 

επενδυτές, πελάτες, προμηθευτές κ.λ.π.).

Με τον όρο διαφάνεια, η Επιτροπή της Βασιλείας εννοεί την 

υποχρεωτική αποκάλυψη αξιόπιστων και έγκαιρων πληροφοριών που να 

καθιστά ικανούς τους ενδιαφερομένους χρήστες αυτών των πληροφοριών 

να προβούν σε ακριβείς εκτιμήσεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική 

κατάσταση, αποδοτικότητα, μελλοντικά σχέδια, συνολική έκθεση σε 

τραπεζικούς κινδύνους και πολιτική διαχείρισης κινδύνων μιας 

τράπεζας.
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ΕλΛΗΝΠΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΪΕΠλΑ.

Συγκριτική Παρουσίαση των κλιμακίων αξιολόγησης 
Η αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου χρέους της Ελλάδας

Moody's Aaa Aal Aa2 Aa3 A1 A2 A3 Baal Baa2 Baa3
S&P AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-
Fitch AAA AA+ AA AA- A+ A A- BBB+ BBB BBB-

Από την ανάλυση που έχει προηγηθεί, γίνεται προφανής η σημασία που 

έχει για την (ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

η συμμετοχή της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ , διότι συνοδεύεται με 

σημαντική αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας. Ήδη πριν από 

το φθινόπωρο του 1999, οι εταιρείες Moody's και Standard and Poor's 

ανακοίνωσαν την αναβάθμιση του δείκτη μακροχρόνιας πιστοληπτικής 

ικανότητας της Ελλάδος στα επίπεδα A2 και Α- αντίστοιχα, εξέλιξη 

που συνεπάγεται στάθμιση 20% έναντι του πιστωτικού κινδύνου σύμφωνα 

με το νέο πλαίσιο. Στον παραπάνω πίνακα παρουσιάζεται η αξιολόγηση 

της Ελλάδος στο μακροπρόθεσμο εξωτερικό δανεισμό καθώς και η 

(αντιστοιχία ανάμεσα στις κλίμακες τριών αναγνωρισμένων εταιρειών 

αξιολογήσεως.

Η αναβάθμιση αυτή συνδέεται με την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας 

τα τελευταία χρόνια και την προσαρμογή της στις απαιτήσεις της 

Συνθήκης του Μάαστριχτ. Συνεπώς δεν πρέπει να αναμένεται ότι θα 

προκύψει κάποιο (ανταγωνιστικό μειονέκτημα για την Ελλάδα από την 

εφαρμογή του νέου πλαισίου για την κεφαλαιακή επάρκεια. Η 

αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας θα οδηγήσει σε 

βελτίωση και των επιμέρους αξιολογήσεων για κάθε τραπεζικό ίδρυμα.

Αξιολόγηση των ελληνικών εμπορικών τραπεζών 
Από την εταιρεία αξιολογήσεων Moody's

Tpc'lKiO Αξιολόγηση
Alpha Τράπεζα Πίστεως A3
Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα A3
Εθνική Τράπεζα A3
Εμπορική Τράπεζα Baal
Τράπεζα Εργασίας A3
EFG Eurobank Baal
Τράπεζα Πειραιώς Baa3
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2.3.2 Καθεστώς τραπεζικών συναλλαγών από απόσταοη (remote banking) .

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στον τραπεζικό τομέα σαφώς 

επιτρέπει στους τραπεζικούς πελάτες μεγαλύτερες επιλογές παράλληλα 

όμως δημιουργεί και την ανάγκη να αναπτυχθεί ένα νέο πλέγμα θεσμών 

και κανόνων που θα προστατεύσουν τον πελάτη στο νέο περιβάλλον των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.

Το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι οι διάφορες νομοθετικές 

ρυθμίσεις για την προστασία του καταναλωτή που αφορούν στο εμπόριο 

δεν έχουν άμεση επαφή και αποτελεσματική εφαρμογή στο ηλεκτρονικό 

εμπόριο. Αυτό οφείλεται αφενός στον παγκόσμιο χαρακτήρα του 

ηλεκτρονικού εμπορίου που δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το 

εφαρμοστέο δίκαιο και την δυνατότητα επιβολής του και αφετέρου στην 

ισχυρή εξάρτηση του από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Τα βήματα τα οποία έχουν γίνει όσον αφορά ειδικές νομοθετικές 

ρυθμίσεις στην Ελλάδα και οι οποίες καταγράφονται στο σχετικό 

κείμενο του Οργανισμού για την Οικονομική συνεργασία και Ανάπτυξη 

είναι:

0 νόμος 2472/97 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και η 

ίδρυση της «Αρχής».

Το άρθρο 2 του νόμου 1805/88 το οποίο προσθέτει μία νέα παράγραφο 

στο άρθρο 13 του Ποινικού Κώδικα και ορίζει το «Ηλεκτρονικό 

Έγγραφο».

Το άρθρο 14 του νόμου 2672/98 όπου ορίζεται η Ηλεκτρονική Υπογραφή 

σαν μορφή ηλεκτρονικής πιστοποίησης και ορίζονται και οι ελάχιστες 

προϋποθέσεις για την μεταφορά δεδομένων με την βοήθεια του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου και των 

Ιδιωτικών φορέων.

Ενώ πρόσφατα μετά την έκδοση της Οδηγίας 99/93 της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις Ηλεκτρονικές
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Υπογραφές, δημοσιεύτηκε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με στόχο την 

προσαρμογή της πιο πάνω Οδηγίας στο Ελληνικό Θεσμικό πλαίσιο.

Ειδικότερα για τον τραπεζικό κλάδο η θεσμοθέτηση της Ηλεκτρονικής 

Υπογραφής θα έδινε σαφώς μία ώθηση στην ευρύτερη καθιέρωση των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Τόσο από την πλευρά της 

προσφοράς δεδομένου ότι ol τράπεζες θα προχωρούσαν στην παροχή πιο 

σύνθετων τραπεζικών προϊόντων αλλά και από την πλευρά της ζήτησης 

οι τραπεζικοί πελάτες θα αποδέχονταν τέτοιου είδους συναλλαγές 

εφόσον καλύπτονταν από νομοθετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η ηλεκτρονική υπογραφή αυτή την στιγμή λειτουργεί με την τεχνολογία 

του δημόσιου-ιδιωτίκού κλειδιού, τεχνολογία την οποία έχουν 

αναπτύξει ol τράπεζες προκειμένου να διασφαλίσουν τις ηλεκτρονικές 

τραπεζικές συναλλαγές. Οι τράπεζες και οι πελάτες τους 

κρυπτογραφούν και υπογράφουν ηλεκτρονικά (για λόγους ασφαλείας και 

για είναι εμφανής ο αποστολέας)κάποιας μορφής εμβάσματα.

Η τράπεζα κρυπτογραφεί το έμβασμα με το ιδιωτικό κλειδί της, δηλαδή 

το υπογράφει, και το αποστέλλει στους πελάτες της( Έμπορους, άλλες 

Τράπεζες κ.τ.λ.) που το αποκρυπτογραφούν με το δημόσιο κλειδί της 

τράπεζας. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνεται ότι πράγματι το έμβασμα 

ή διαταγή πληρωμής προέρχεται από την τράπεζα. Οι πελάτες 

υπογράφουν τις καταθέσεις και αναλήψεις τους με το ιδιωτικό κλειδί 

τους καί η τράπεζα τις επιβεβαιώνει χρησιμοποιώντας το δημόσιο 

κλειδί της.

Στην Ελλάδα το νομοθετικό πλαίσιο για την θεσμοθέτηση της 

ηλεκτρονικής υπογραφής είναι ακόμη ανεπαρκές, γεγονός που αποτελεί 

και το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εξ αποστάσεως 

τραπεζικών συναλλαγών. Το κυριότερο ζήτημα είναι η θεσμοθέτηση της 

ηλεκτρονικής υπογραφής προκειμένου να έχουν νομική υπόσταση οι 

τραπεζικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από απόσταση.
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Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στην υιοθέτηση της 

οδηγίας 1999/93/ΕΚ σχετικά με την κατοχύρωση της ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες προς ένα ευρωπαϊκό 

πλαίσιο για ψηφιακές υπογραφές και κρυπτοθέτηση.

Σύμφωνα με την παραπάνω κοινοτική οδηγία για να κατοχυρωθούν οι 

ηλεκτρονικές υπογραφές και το ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτούνται 

ηλεκτρονικές υπογραφές και συναφείς υπηρεσίες που παρέχουν την 

δυνατότητα απόδειξης της γνησιότητας των δεδομένων. Η ύπαρξη 

αποκλινόντων κανόνων όσον αφορά τη νομική αναγνώριση των ψηφιακών 

υπογραφών και τη διαπίστευση παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης στα 

κράτη-μέλη ενδέχεται να αποτελέσει σημαντικό φραγμό για την χρήση 

των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Από την άλλη πλευρά ένα σαφές κοινοτικό πλαίσιο σχετικά με τις 

προϋποθέσεις που θα εφαρμόζονται στις ηλεκτρονικές υπογραφές θα 

ενίσχύσει την εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες και θα συμβάλλει 

στην γενική αποδοχή τους ώστε να προαχθεί η διαλειτουργικότητα των 

προϊόντων ηλεκτρονικής υπογραφής. Σύμφωνα με το άρθρο 14 της 

Συνθήκης η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς εσωτερικά 

σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών 

και υπηρεσιών. Για αυτό τον λόγο θα πρέπει να ικανοποιηθούν βασικές 

απαιτήσεις που αναφέρονται σε προϊόντα ηλεκτρονικής υπογραφής για 

την διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της εσωτερικής 

(αγοράς και για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές 

υπογραφές.

2.4 RDnCXnRO-HQAITlZTriKES: ΔΧΝΑΜ3ΙΣ

2.4.1 Διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα νοικοκυριά
Στα πλαίσια του τέταρτου πεδίου της ανάλυσης του εξωτερικού

περιβάλλοντος μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε τις κυριότερες 

μεταβολές και εξελίξεις στην κοινωνική και δημογραφίκή σύνθεση του 

πληθυσμού , τις σύγχρονες τάσεις στην συμπεριφορά του και 

ουσιαστικά να συμπεράνουμε εάν οι κοινωνικές τάσεις και εξελίξεις 

δημιουργούν ευκαιρίες και απειλές για το τραπεζικό τομέα.
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Στα πλαίσια της (ανάλυσης αυτής, αναφέρεται ότι η πιο σημαντική τάση 

η οποία διαφαίνεται και ενδέχεται να επηρεάσει δραστικά την εξέλιξη 

στον τραπεζικό κλάδο είναι η διείσδυση της χρήσης τεχνολογίας στον 

τρόπο ζωής των τραπεζικών πελατών και συγκεκριμένα η καθημερινή 

χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και η αποδοχή και εξοικείωση με την 

διενέργεια ηλεκτρονικών συναλλαγών (e-banking).

Σύμφωνα με μελέτες, υπολογίζεται ότι έως το έτος 2005, τα έσοδα των
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οργανισμών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη από τις 

on-line πωλήσεις θα αγγίξουν τα 50 δισ. στερλίνες (28,3 τρις, 

δρχ.). Οι προοπτικές για την αύξηση των χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών μέσω της χρήσης κινητών τηλεφώνων είναι ιδιαίτερα 

ευνοϊκές, καθώς σήμερα το 30% των Ευρωπαίων συνδρομητών 

εμφανίζονται διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους 

τηλέφωνο για τις τραπεζικές τους συναλλαγές. Μετά τις Σκανδιναβικές 

χώρες που είναι πρώτες στο mobile banking, ακολουθεί η Βρετανία με 

το 29,5% των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας να επιθυμεί τις on-line 

συναλλαγές.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το σύνολο των καταναλωτών που θα 

συναλλάσσεται με τραπεζικούς και άλλους χρηματοοικονομικούς 

οργανισμούς μέσω του WAP, αναμένεται να φτάσει τα 21,5 εκατ. 

(περίπου το 10% του συνολικού αριθμού πελατών των ευρωπαϊκών 

τραπεζών).
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Σύμφωνα με την NUA Internet Surveys, το 54% των Ευρωπαίων θα 

χρησιμοποιεί το Mobile Internet το 2005. Πάνω από 23,7 εκατ. 

Ευρωπαίοι θα χρησιμοποιούν τότε το PC τους για ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, αριθμός που αντιστοιχεί στο 40% του συνόλου των 

Ευρωπαίων πολιτών με πρόσβαση στο Internet μέσω Η/Υ. Ακόμη, 7,7 

εκατ. Ευρωπαίων θα χρησιμοποιούν την ψηφιακή τηλεόραση για τις 

τραπεζικές τους συναλλαγές.

Παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Γηραίά 

Ήπειρο, αυτή παραμένει πίσω σε σχέση με την αγορά των ΗΠΑ. Η J.P. 

Morgan προβλέπει ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρχουν 18 

εκατομμύρια on-line επενδυτές έως το τέλος του 2001, συγκριτικά με 

τα 3,9 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Όμως, το ηλεκτρονικό εμπόριο στην 

τελευταία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται γρηγορότερα και μέχρι το 

2003 το χάσμα θα έχει μικρύνει, με 27 εκατομμύρια on-line 

συναλλασσομένους στις ΗΠΑ και 17,1 εκατομμύρια Ευρωπαίους.

Η δυνατότητα χρηματοοικονομικών συναλλαγών μέσω Internet στην 

Ελλάδα παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανάπτυξη, σε μεγαλύτερο βαθμό απ' 

ό,τι άλλες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω Internet. Ol περισσότεροι 

τραπεζικοί οργανισμοί, αλλά και πολλές χρηματιστηριακές εταιρείες, 

έχουν δώσει τη δυνατότητα στους πελάτες τους να συναλλάσσονται μέσω 

του Διαδικτύου.

Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι φαίνεται ότι οι 

χρηματοοικονομικοί οργανισμοί έχουν συνειδητοποιήσει την αξία του 

νέου (αυτού διαύλου επικοινωνίας, προσωποποιημένης πληροφόρησης, 

διενέργειας συναλλαγών και εξυπηρέτησης των πελατών. Παρόλη όμως 

την τεχνολογική ανάπτυξη των τραπεζών, λίγοι 'Ελληνες (ραίνονται 

εξοικειωμένοι με το e-banking.
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Παρότι τα τελευταία 2-3 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες επενδύουν 

τεχνολογικά και έχουν εξελιχθεί αρκετά φαίνεται

ΑριΒμάς χρηστών
Χώρα 1999 2000 9*> 2003 9 ο
Ελλάδα 680.000 1.250.000 11,8 3.180.000 30
Ιταλία 8.200.000 14.110.000 24,5 28,690.000 49,8
Ισπανία 5.060.000 8.380.000 21 17.320.000 43,3
Γ αλλία 8.400.000 14.020.000 23,7 38,720,000 65,1
Γ ερμανία 19.530.000 28.010.000 33,8 34.350,000 58
Μ. Βρετανία 18,200,000 25.670.000 43,1 47.760.000 57,7
Σύνολο ΕΕ 81.420.000 119.000.000 31 3.180.000 55

Πηγή: IDC European Internet 2000
ότι οι πελάτες τους είναι ακόμα διατακτικοί στο να χρησιμοποιήσουν 

νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, το WAP της Τράπεζας Πειραιώς το 

χρησιμοποιούν ελάχιστοι. Η Τράπεζα Κύπρου πάλι έχει δημιουργήσει 

ένα σύστημα ηλεκτρονικής τραπεζικής με Video Conference, το οποίο 

δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου. Στους πελάτες είτε δεν αρέσει η 

απρόσωπη επαφή με την τράπεζα (από ψυχολογικής πλευράς) είτε 

πιστεύουν ότι η ασφάλεια δεν τους καλύπτει, δεν χρησιμοποιούν όλο 

το εύρος των τραπεζικών συναλλαγών που παρέχονται από το Διαδίκτυο. 

Ενώ δηλαδή οι τράπεζες έχουν αναπτυχθεί τεχνολογικά, η χρήση αυτών 

των νέων τεχνολογιών είναι πολύ αργή. Αυτό βέβαια θα αλλάξει σιγά- 

σιγά, καθώς αλλάζει η αγορά και αυξάνονται οι χρήστες του Internet.

2.5 ΕΡΓΆΛΕΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΉ5

2.5.1 External Factor Analysis Summary (EFAS)

Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του εξωτερικού περιβάλλοντος 

απομονώνονται σε ένα πίνακα(external factor analysis summary) οι 

πιο σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες οι οποίοι ενδέχεται να 

ασκήσουν την μεγαλύτερη επίδραση στην στρατηγική θέση της 

επιχείρησης, κατηγοριοποιούνται σε ευκαιρίες και απειλές και 

αξιολογούνται με τον εξής τρόπο: Στην δεύτερη στήλη εκτιμούμε την 

πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός και στην τρίτη στήλη εκτιμούμε το 

μέγεθος της επίδρασης.

5 Πηγή: Γεώργιος I Σιώμκος, Στρατηγικό Μάρκετινγκ, Τόμος Α σελ. 190-205.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΤΟΝΙΕΣ BAPCE ΒΑ&ΟδΟΓΙΆ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Χαμηλό επίπεδο πληθωρισμού & 
επιτακίων=> καλύτερο κόστος 
χρηματοδότησης

0,02 2 0,04

Ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής 
οικσνσμίας>αηό τον μέσο όρο της 
ζώνης ευρώ

0,02 2 0,04

Σταθερή δημοσιονομική πολιτική=> 
αύξηση των επενδύσεων=> τραπεζικού 
δανεισμού

0,02 2 0,04

Ενοποίηση Κεφαλαιαγοράς==>Μείωση 
ασφαλίστρων κινδύνων=> Μείωση 
κόστους χρηματοδότησης

0,02 2 0,04

Περισσότερες δυνατότητες 
τοποθετήσεων κεφαλαίων

0,02 3 0,06

Προσφορά εξειδικευμένων τραπεζικών 
προϊόντων μέσω ηλεκτρονικών 
δικτύων=>αύξηση μεριδίου αγοράς

ο,ι 4 0,4

Νέα επενδυτικά προϊόντα & 
υπηρεσίες(επενδυτική τραπεζική, 
ασφάλειες, στεγαστική και 
καταναλωτική πίστη)

0,02 3 0,06

Εναλλακτικά κανάλια διανσμής=> 
μείωση του κόστους διεκπεραίωσης 
των συναλλαγών

0,05 3 0,15

Εναλλακτικά κανάλια διανσμής=> 
στάδιο ανάπτυξης

ο,ι 4 0,4

Διείσδυση σε άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες(e-oanmeroe)

0,05 3 0,15

Συνεργασίες με εταιρείες 
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

0,02 2 0,04

Χρήση της τεχνολογίας στην 
διαχείριση κινδύνων

0,01 4 0,04

Υιοθέτηση κεφαλαιακών απαιτήσεων 
για κινδύνους όπως ο λειτουργικός 
και ο νομικός

0,01 2 0,02

Αξιολόγηση πιστοληπτικής 
ικανότητας

0,01 2 0,02

ΑΠΕΙΛΕΣ
Τάση συγκέντρωσης των τραπεζικών 
δραστηριοτήτων σε μεγαλύτερα και 
λιγότερα πιστωτικά ιδρύματα

0,2 4 0,8

Μείωση των περιθωρίων κέρδους των 
παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών

0,02 3 0,06

Αναζήτηση επενδύσεων υψηλότερου 
κινδύνου

0,01 2 0,02

Μείωση των εμποδίων εισόδου 0,04 3 0,12
Εύκολη πρόσβαση των πελατών στα 
κανάλια πληροφόρησης (custansr 
loyalty)

0,01 4 0,04

Virtual Banks 0,02 2 0,04
Συνεχής επένδυση σε πληροφοριακά 
συστήματα τα οποία λόγω εξέλιξης 
της τεχνολογίας απαξιώνονται

0,03 3 0,09
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γρήγορα
Αβεβαιότητα όσον αφορά τους 
εφαρμόσιμους νόμους και 
κανονισμούς του remote banking

0,05 3 0,15

Χαμηλό επίπεδο αποδοχής 
ηλεκτρονικών συναλλαγών

0,05 3 0,15

Αύξηση λειτουργικού κινδύνου λόγω 
εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας

0,01 2 0,02

Χαμηλός βαθμός διείσδυσης των Η/Υ 
στα νοικοκυριά

0,05 3 0,15

Παροχή αξιολογήσεων πισταληπτικής 
ικανότητας από rating 
agencies (αναγνωρισμένες εταιρείες 
εκτίμησης πισταληπτικής 
ικανότητας)

0,01 2 0,02

Η αναγνώριση εξωτερικών 
αξιολογήσεων προσδίδει 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις 
αμερικανικές τράπεζες

0,01 2 0,02

Μεγάλες τράπεζες μπορούν να 
αξιολογηθούν για την πισταληπτική 
τους ικανότητα με βάση τα 
εσωτερικά μοντέλα διαχείρισης 
κινδύνων=> πιο έμπειρες 
τεχνολογικά τράπεζες αποκτούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

0,02 3 0,06

ΣΎΝΟΛΟ 1.00 3,24

Από τον πίνακα προκύπτει ότι οι τεχνολογικοί παράγοντες ενδέχεται 

να επηρεάσουν σημαντικά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα κυρίως 

μέσα από τις ευκαιρίες που προσφέρουν τα εναλλακτικά κανάλια 

διανομής για μείωση του κόστους, δυνατότητα προσφοράς νέων 

προϊόντων, διείσδυση σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, χρήση 

της τεχνολογίας στην διαχείριση των κινδύνων. Ουσιαστικά ο 

τεχνολογικός τομέας διαφαίνεται ότι προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες.

Όσον αφορά τις απειλές μεγαλύτερη βαρύτητα δίνεται στην τάση που 

παρατηρείται για συγκέντρωση των τραπεζικών δραστηριοτήτων σε 

μεγαλύτερα και λιγότερα πιστωτικά ιδρύματα, στην εύκολη πρόσβαση 

των πελατών μέσω της χρήσης της τεχνολογίας σε διάφορα κανάλια 

πληροφόρησης, στην αβεβαιότητα όσον αφορά τους εφαρμόσιμους νόμους 

και κανονισμούς του remote banking και μακροπρόθεσμα στην 

δημιουργία εικονικών τραπεζών.
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Οι παραπάνω παράγοντες και όσοι έχουν συμπεριληφθεί στον πίνακα 

external factor analysis summary,με διαφορετική βαρύτητα ο καθένας, 

διακρίνονται από μεγάλη πιθανότητα πραγματοποίησης αλλά και από την 

μεγάλη επίδραση που ενδέχεται να ασκήσουν στον τραπεζικό τομέα. 

Αυτό προκύπτει και από το υψηλό σκόρ 3,24.

2.5.2 Μήτρα Ευχαιριών/Απειλων(Qpportunity/llhreat Matrix)

Η μήτρα ευκαιριών/απείλών δείχνει την σχετική σημασία των θεμάτων 

του εξωτερικού περιβάλλοντος δίνοντας στην διοίκηση της επιχείρησης 

την δυνατότητα να εστιάζει την προσπάθεια της στην συγκέντρωση 

πληροφοριών και ανάλυση των πιο σημαντικών γεγονότων.

Τα γεγονότα τα οποία βρίσκονται στην κυψελίδα ένα τα χαρακτηρίζει 

υψηλή πιθανότητα πραγματοποίησης και ενδέχεται να επηρεάσουν σε 

υψηλό επίπεδο τον τραπεζικό τομέα και για αυτό τον λόγο θα πρέπει 

να παρακολουθούνταl με μεγαλύτερη προσοχή και συχνότητα.

Αντίθετα τα γεγονότα τα οποία εμπίπτουν στην κυψελίδα 4 θα πρέπει 

να αγνοηθούν προς το παρόν. Τα γεγονότα με υψηλό επίπεδο επίδρασης 

και χαμηλή πιθανότητα πραγματοποίησης (κυψελίδα 2) θα πρέπει να 

επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αντίθετα τα γεγονότα 

με χαμηλό επίπεδο επίδρασης και υψηλή πιθανότητα πραγματοποίησης 

(κυψελίδα 3) θα πρέπει να εξετάζονται λιγότερο συχνά προκειμένου να 

διαπιστώνεται κατά πόσο έχει μεταβληθεί το επίπεδο επίδρασης τους.
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Πιθανότητα Πραγματοποίησης

1. Υψηλή 2.ΧΟμηλή
Εναλλακτικά κανάλια Διείσδυση Η/Υ στα
διανομής νοικοκυριά

Υψηλό Διείσδυση σε άλλες Επίπεδο αποδοχής
επιχειρηματικές ηλεκτρονικών
δραστηριότητες (e-corrmerce) συναλλαγών
Συνεργασίες με εταιρείες Αβεβαιότητα όσον
πληροφορικής και αφορά τους
τηλεπικοινωνιών εφαρμόσιμους νόμους 

και κανονισμούς του 
remote banking

Χρήση της τεχνολογίας στην 
διαχείριση κινδύνων

Virtual Banks

Επίπεδο Τάση συγκέντρωσης των Συνεχής απαξίωση
τραπεζικών δραστηριοτήτων πληροφοριακών

Επίδρασης σε μεγαλύτερα και λιγότερα 
πιστωτικά ιδρύματα 
Προσφορά εξειδικευμένων 
τραπεζικών προϊόντων μέσω 
ηλεκτρονικών δικτύων 
Μείωση εμποδίων εισόδου 
Πιο έμπειρες τεχνολογικά 
τράπεζες αποκτούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
Νέα επενδυτικά προϊόντα & 
υπηρεσίες

συστημάτων

Επίπεδο Χαμηλό 
Επίδρασης

3.Υψηλή
Αναζήτηση επενδύσεων 
υψηλότερου κινδύνου

Παροχή αξιολογήσεων από 
rating agencies 
Εύκολη πρόσβαση των 
πελατών στα κανάλια 
πληροφόρησης

4.Χαμηλή
Αύξηση λειτουργικού 
κινδύνου λόγω 
εκτεταμένης χρήσης 
της τεχνολογίας

2.5.3 Προφίλ Ευκαιριών/Απειλων

Στο γράφημα αυτό αποτυπώνονται οι κεντρικοί στρατηγικοί παράγοντες. 

Το γράφημα έχει δύο άξονες Ι.Τον πιθανό χρόνο πραγματοποίησης ενός 

γεγονότος και 2. την επίδραση του σε κάποιο μέτρο 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης π.χ. κέρδη, μερίδιο αγοράς.

Έτσι λοιπόν, θα παρουσιάσουμε τα πιο σημαντικά θέματα ως 

τετράπλευρα όπου το καθένα θα υποδηλώνει την αβεβαιότητα που 

συνδέεται με τον χρόνο του γεγονότος (uncertainty on timing) και 

την αβεβαιότητα σχετικά με την εκτίμηση της σχετικής επίδρασης.
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Προφίλ Ευκαιριών/Απειλών

20

Ιΐ. Εναλλακτικά κανάλια 
Ιδιανομής 
|2.Νέα επενδυτικά 
I προιόντα&υπηρεσίες 
[3.Συνεργασίες με εταιρείες 
Ιπληροφορικής&τηλεπικοινωνι 
Ιών
|4.Χρήση της τεχνολογίας στην | 
I διαχείριση κινδύνων

11 .Νομικό καθεστώς 
I remote banking 
|2.Διείσδυση σε άλλες 
I επιχειρηματικές 
I δραστηριότητες(β- 
I commerce)

11 Επίπεδο αποδοχής ηλεκτρονικών 
I συναλλαγών 
12.Συνεχής απαξίωση πληροφοριακών| 
[συστημάτων
|3.Πιο έμπειρες τεχνολογικά τράπεζες 
(αποκτούν ανταγωνιστικό 
I πλεονέκτημα
14.Μείωση εμποδίων εισόδου 
|5.Τάσησυγκέντρωσης των 

ζικών δραστηριοτήτων

3 4

Χρονικός Ορίζοντας (έτη)

Στο παραπάνω σχήμα παρατηρούμε λοιπόν ότι τα θέματα τα οποία 

βρίσκονται στα mo ψηλά ορθογώνια αποτελούν καλές ευκαιρίες με τα 

θέματα του πρώτου ορθογωνίου να είναι αμεσότερα ενώ το θέμα το 

οποίο βρίσκεται στο ορθογώνιο κάτω δεξιά είναι απομακρυσμένο 

χρονικά. Έχει βέβαια σημαντική αβεβαιότητα ως προς την επίδραση που 

θα επιφέρει και μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική ευκαιρία στο 

μέλλον.

Αντίθετα τα θέματα τα οποία βρίσκονται στο ορθογώνιο κάτω αριστερά 

έχουν αρνητική επίδραση στο μερίδιο της αγοράς και χρειάζεται 

μεγάλη προσοχή διότι αποτελούν απειλές. Αν υποθέσουμε ότι το τωρινό 

μερίδιο αγοράς μίας τράπεζας είναι 12% και στόχος είναι η αύξηση 

του τότε τα θέματα αυτά αποτελούν απειλές.

Με την βοήθεια των παραπάνω εργαλείων κάθε τράπεζα μπορεί να 

αξιολογήσει τους στρατηγικούς παράγοντες όπως προέκυψαν από την
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ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος και να εκτιμήσει ποιους 

χαρακτηρίζει ευκαιρίες ή απειλές ανάλογα με τα δικά της δεδομένα.

Ωστόσο, η ανάλυση ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού

περιβάλλοντος δεν αρκεί από μόνη της για την διαμόρφωση της 

στρατηγικής. Η ανάλυση αυτή ακολουθείται από την παρακολούθηση του 

εσωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης με σκοπό τον εντοπισμό 

των δυνατών και αδύνατων σημείων της. Η μέθοδος αυτή γνωστή ως SWOT 

Analysis χρησιμοποιείται για να διαμορφωθούν οι καταλληλότερες 

στρατηγικές επιλογές.

Συνεπώς, κάθε τράπεζα θα πρέπει να ταιριάζει την εξωτερική 

κατάσταση(ευκαιρίες & απειλές) όπως αναλύθηκε στο πλαίσιο της 

παρούσας μελέτης με τις εσωτερικές της ικανότητες και τα 

χαρακτηριστικά της (δυνάμεις & αδυναμίες) ώστε να διαμορφώσει τις 

στρατηγικές τις επιλογές.

Η παρακάτω μήτρα SWCT προσφέρει στρατηγικές κατευθύνσεις που 

βοηθούν στην καλύτερη επιλογή στρατηγικής.

ΔΥΝΑΜΗ

Ταίριαζε

Μετέτρεψε

ΑΔΥΝΑΜΙΑ

j ί Ελαχιστοποίησε/απόφυγε

Ταίριαζε Μετέτρεψε
r +-------

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΠΕΙΛΗ

Ελαχιστοποίησε/απόφυγε
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3. Συμπεράσματα

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος οδήγησε στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων για τις προοπτικές και τις τάσεις οι οποίες 

διαφαίνεται ότι θα επηρεάσουν τις τραπεζικές εξελίξεις στο άμεσο 

μέλλον. Συνοψίζοντας θα αναφέρουμε τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

σε κάθε επίμέρους κατηγορία:οικονομική, τεχνολογική, πολιτική και 

κοινωνική.

Μετά την πλήρη ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την υιοθέτηση του 

ενιαίου νομίσματος, οι προοπτικές ταχύτερης οικονομικής ανάπτυξης 

συνδυασμένης με σταθερότητα διαγράφονται ευνοϊκές. Η εφαρμογή και 

στην Ελλάδα της ενιαίας ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής θα 

συντελέσει στην διαμόρφωση υψηλού βαθμού σταθερότητας των τιμών 

στην ελληνική οικονομία.

Η εκτίμηση ότι ol προοπτικές για ταχεία και διατηρήσιμη οικονομική 

ανάπτυξη είναι θετικές στηρίζεται στην επίδραση πολλών παραγόντων 

όπως η αναμενόμενη σταθερότητα των τιμών, το χαμηλό κόστος 

χρηματοδότησης των επενδύσεων που αυτή συνεπάγεται, ο περιορισμός 

του συναλλαγματικού κινδύνου, ol διαθέσιμοι πόροι του Γ' Κοινοτικού 

Πλαισίου Στήριξης καθώς και οι ευεργετικές συνέπειες των

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που ήδη υλοποιούνται ή 

προγραμματίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Γενικότερα, οι προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας συναρτώνται με 

τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα της Ζώνης του 

Ευρώ ως συνόλου όχι μόνο λόγω της στενότερης διασύνδεσης των αγορών 

και της εφαρμογής της ενιαίας νομισματικής πολιτικής αλλά και λόγω 

της επίδρασης που ασκούν ol άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ol δημοσιονομικές κατευθύνσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και 

Ανάπτυξης καθώς και οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποιούν σε 

εθνικό επίπεδο τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης επηρεάζουν τόσο τις 

τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και την διαμόρφωση της οικονομικής
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πολιτικής στην Ελλάδα όσο καί τις δομές του ενιαίου οικονομικού 

χώρου στον οποίο ανήκει η χώρα.

Ol παραπάνω παράμετροι διαμορφώνουν ένα οικονομικό κλίμα ευνοϊκό 

για τις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών. Τα μακροοικονομικά 

χαρακτηριστικά της ΟΝΕ αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην 

μείωση των τραπεζικών κινδύνων, συναλλαγματικού, επιτοκιακού, 

πιστωτικού και ρευστότητας.

Παράλληλα η καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος έχει οδηγήσει σε 

σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές στις ευρωπαϊκές χρηματοπιστωτικές 

αγορές όπως η αλλαγή της στάσης των τραπεζών απέναντι στον κίνδυνο, 

η τάση συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων διαπραγμάτευσης και 

διαχείρισης διαθεσίμων, η εντατικοποίηση των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο.

Στον τεχνολογικό τομέα, η νέα πραγματικότητα της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής ανοίγει νέες προοπτικές για τα τραπεζικά ιδρύματα αλλά 

και επιφυλάσσει διαφορετικής μορφής κινδύνους. Οι τραπεζικοί 

οργανισμοί θα πρέπει να προσφέρουν νέες υπηρεσίες και νέα τραπεζικά 

προϊόντα κυρίως μέσω της ενσωμάτωσης νέων εναλλακτικών καναλίών 

διανομής. Με την χρήση νέων καναλίών διανομής μεταβάλλονται ol 

τρόποι με τους οποίους οι πελάτες έχουν πρόσβαση στις τραπεζικές 

υπηρεσίες διότι χρησιμοποιούνται αυτοματοποιημένα κανάλια προϊόντων 

κυρίως μέσω του remote banking.

Ol τεχνολογικές εξελίξεις προσφέρουν στον τραπεζικό τομέα πολλαπλές 

και σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ι.την διείσδυση της τελευταίας γενιάς τεχνολογίας στις εσωτερικές 

διαδικασίες των τραπεζών και στους τρόπους παραγωγής και διανομής 

των προϊόντων. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες έχουν την δυνατότητα 

να αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να αυξήσουν το 

μερίδιο της αγοράς. Ταυτόχρονα βελτιώνουν την διαχείριση του 

κινδύνου.
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2. την σύναψη συμμαχιών με εταιρείες πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. Με τις συμμαχίες αυτές οι τράπεζες ενσωματώνουν 

την πρόσφατη γενιά τεχνολογίας στις τραπεζικές εργασίες και 

ταυτόχρονα μοιράζονται τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης καθώς και το 

κόστος ενσωμάτωσης της νέας τεχνολογίας.

3. την επέκταση σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και οι μη χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η τεχνολογία της πληροφορικής συνέβαλε στην μείωση του κόστους σε 

ότι αφορά την διαχείριση των πληροφοριών αντικαθιστώντας τις 

μεθόδους εντάσεως εργασίας από αυτοματοποιημένες διαδικασίες. 

Σύμφωνα με τραπεζικές εκτιμήσεις το κόστος διεκπεραίωσης των 

τραπεζικών συναλλαγών μειώνεται σημαντικά με την χρήση των 

εναλλακτικών καναλιών διανομής από 1-25% με την εφαρμογή του 

internet banking και μέχρι 40-71% με την εφαρμογή του telephone 

banking.

Η εφαρμογή του remote banking προσφέρει στις τράπεζες το 

πλεονέκτημα της προσέγγισης του πελάτη ανεξάρτητα από το μέρος στο 

οποίο βρίσκεται ενώ δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης συναλλαγών 

όλο το 24ωρο οποιαδήποτε μέρα της εβδομάδας. Με αυτό το δεδομένο η 

επίσκεψη στο τραπεζικό κατάστημα θα αφορά σταδιακά περισσότερο 

σύνθετες υπηρεσίες, καθώς και όσους δεν έχουν εμπιστοσύνη στην νέα 

τεχνολογία.

Η επέκταση του remote banking οδηγεί σταδιακά στην πλήρη αλλαγή της 

εικόνας που παρουσιάζει σήμερα η τραπεζική αγορά, με πολλές από τις 

συναλλαγές να έχουν αυτοματοποιηθεί και τους υπαλλήλους των 

τραπεζών να μετατρέπονται σταδιακά σε συμβούλους επενδύσεων και 

πωλητές προϊόντων.

Το προφίλ του συνόλου του προσωπικού των τραπεζών με τον τρόπο αυτό 

τείνει να αναβαθμιστεί αποκτώντας καλύτερη εκπαίδευση, φιλοσοφία 

marketing και εξοικείωση με τις σύγχρονες τεχνολογίες γεγονός που
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με την σειρά του θα οδηγήσει στην δημιουργία ακόμη περισσότερο 

εκλεπτυσμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις το τραπεζικό κατάστημα του μέλλοντος 

θα εξακολουθεί να διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο, με τη διαφορά 

όμως ότι θα είναι πιο ευέλικτο, περισσότερο μηχανογραφημένο με πολύ 

λιγότερους υπαλλήλους.

Πάντως θα πρέπει να αναφερθεί, πως αν και ο ρυθμός επέκτασης του 

τραπεζικού δικτύου θα είναι σαφώς μικρότερος σε σχέση με το 

παρελθόν, ωστόσο το παραδοσιακό τραπεζικό κατάστημα θα διατηρεί 

πάντα έναν ιδιαίτερο ρόλο στην Ελλάδα όπου η σημασία της προσωπικής 

επαφής του πελάτη με την τράπεζα έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος σε 

σχέση με το εξωτερικό.

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και προς το παρόν στην 

ελληνική αγορά δεν τίθεται ζήτημα μείωσης του αριθμού των 

καταστημάτων παράλληλα με την αύξηση των συναλλαγών μέσω Internet, 

κινητού τηλεφώνου, ATM κ.λ.π., ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να 

αποκλειστεί στο μέλλον όταν τα περιθώρια ανάπτυξης της εγχώριας 

αγοράς θα έχουν περιοριστεί σημαντικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα των ταχύτατων αλλαγών αναμένεται να ενταθούν 

οι συνεργασίες των οργανισμών σε θέματα «παραγωγής» (ανάπτυξη 

γενικώς αποδεκτών προτύπων, κοινές ενέργειες για τον περιορισμό του 

κόστους, διαδικασίες πληρωμών) και «διανομής» (συμβατά ΑΤΜς, 

διεθνούς εφαρμογής χρεωστικές κάρτες).

Ol παραπάνω εξελίξεις είναι φανερό ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω 

ένταση του ανταγωνισμού εντός του τραπεζικού τομέα. Παράλληλα, 

αναμένεται να εισέλθουν στο παιχνίδι και άλλοι οικονομικοί και μη 

τραπεζικοί οργανισμοί καθώς οι φραγμοί που μέχρι τώρα εμπόδιζαν 

έναν οργανισμό να εισέλθει στην αγορά καταργούνταί. Πλέον δεν 

απαιτείται η δημιουργία εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων για να 

προσεγγισθεί μια «κρίσιμη μάζα πελατών». Αυτό σημαίνει ότι ακόμα
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καί μικρού μεγέθους τράπεζες μπορούν να γίνουν υπολογίσιμες 

ανταγωνιστικές δυνάμεις.

Συμπερασματικά, η τεχνολογία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο 

για τις τράπεζες διότι προστατεύουν την μακροχρόνια 

ανταγωνιστικότητα τους. Η τεχνολογία προσφέρει την δυνατότητα 

χρήσης επιπρόσθετων εργαλείων μάρκετινγκ και με αυτό τον τρόπο 

γνωρίζουν καλύτερα τις συνήθειες και τις ανάγκες των πελατών. Με 

βάση τα παραπάνω δεδομένα γίνεται πλέον φανερό ότι οι τράπεζες 

αντιμετωπίζουν την στρατηγική πρόκληση του «πότε» και σε «ποια» 

προϊόντα και κανάλια διανομής να επενδύσουν ώστε να εκμεταλλευτούν 

τις διαθέσιμες ευκαιρίες

Οι τράπεζες μπορούν να επιλέξουν είτε να γίνουν τεχνολογικοί ηγέτες 

(technology leaders) με την έννοια ότι υιοθετούν μια ενεργητική 

στάση απέναντι στην νέα τεχνολογία, μπροστά από τους ανταγωνιστές 

τους είτε απλώς να προσαρμόζονται σταδιακά στις νέες εξελίξεις. Σε 

κάθε περίπτωση οφείλουν να υιοθετήσουν την νέα τεχνολογία 

προκειμένου να διατηρήσουν την θέση τους στην αγορά δεδομένου ότι 

τα εμπόδια εισόδου μειώνονται και ο ανταγωνισμός αυξάνεται 

δραματικά. Ωστόσο οι τεχνολογικοί ηγέτες φέρουν μεγαλύτερο ρίσκο 

από όσους απλώς ακολουθούν τις εξελίξεις.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις βασισμένες στις μακρινές τραπεζικές 

εργασίες μπορούν ενδεχομένως να καθορίσουν τις ουσιαστικές αλλαγές 

στην φύση του τραπεζικού ανταγωνισμού. Από την πλευρά της ζήτησης 

οι πελάτες έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα κανάλια πληροφόρησης όσον 

αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν ol τράπεζες και 

με αυτό τον τρόπο έχουν την δυνατότητα να κάνουν συγκρίσεις. Από 

την πλευρά της προσφοράς έχουν μειωθεί τα εμπόδια εισόδου οπήν 

λιανική τραπεζική δεδομένου ότι πλέον δεν αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση η ανάπτυξη μεγάλου δικτύου μέσω τραπεζικών καταστημάτων 

για να προσεγγίσεις έναν ικανοποιητικό αριθμό πελατών. Αυτό 

σημαίνει ότι οι τράπεζες μικρού μεγέθους μπορούν να γίνουν 

ανταγωνιστικές.



Συμπεράσματα_____________________________________________________________  50

Μέχρι στιγμής λίγες είναι οι τράπεζες ol οποίες έχουν επιλέξει να 

γίνουν «τραπεζικοί τεχνολογικοί ηγέτες» και αυτό οφείλεται στην 

μειωμένη αποδοχή από τους πελάτες των νέων τεχνολογιών. Αυτό 

σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα εξακολουθούν να ενισχύουν 

την χρήση του remote banking και συγκεκριμένα του telephone και PC 

banking. Αυτή η εξέλιξη θα έχει τις εξής συνέπειες για τις 

τράπεζες:

• Αυξανόμενη πίεση ώστε να μειωθεί ο αριθμός των καταστημάτων 

προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ισορροπία μεταξύ φυσικών 

καναλιών διανομής και καναλιών μέσω της χρήσης της 

τεχνολογίας.

• Αλλαγή του προφίλ των τραπεζικών υπαλλήλων προς όφελος του 

marketing, της τεχνολογίας της πληροφορίας και της παροχής 

υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.

• Στρατηγικές συμμαχίες και συμφωνίες μεταξύ των τραπεζών τόσο 

στην προσφορά όσο και στην διανομή των τραπεζικών προϊόντων 

ώστε να επιτευχθούν οφέλη και κέρδη μέσω ευρέως αποδεκτών 

μέσων πληρωμών.

• Στρατηγικές συμμαχίες και κοινοπραξίες μεταξύ των τραπεζών 

και των επιχειρήσεων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ώστε να 

ανανεώνουν τα τεχνολογικά μέσα αλλά και να μοιράζονται τις 

ερευνητικές δαπάνες ανάπτυξης και εφαρμογής.

• Αύξηση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση της τεχνολογίας στις 

τραπεζικές εργασίες επηρεάζει τον συνολικό κίνδυνο που

αντιμετωπίζουν οι τράπεζες. Δεδομένης της ταχύτητας με την οποία 

αναπτύσσεται η τεχνολογία οι τράπεζες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να 

επενδύσουν σε πληροφοριακά συστήματα τα οποία μπορούν γρήγορα να 

απαξιωθούν ενώ ταυτόχρονα να επιδοθούν σε έναν συνεχή αγώνα 

λανσαρίσματος νέων προϊόντων χωρίς να έχουν αναλύσει προσεκτικά την 

ζήτηση και το επίπεδο αποδοχής των νέων προϊόντων.

Ο νομικός κίνδυνος επίσης συνδέεται με την χρήση της τεχνολογίας 

λόγω της αβεβαιότητας όσον αφορά τους εφαρμόσιμους νόμους και
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κανον ισμούς ( νομικό καθεστώς ίου remote banking, ισχύς και 

κατοχύρωση των συναλλαγών, ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών).

Επίσης μπορεί να αυξηθεί ο λειτουργικός κίνδυνος μέσω της 

εκτεταμένης χρήσης της τεχνολογίας εφόσον ol τράπεζες δεν 

βελτιώσουν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου ώστε να αντιμετωπίσουν 

το νέο τραπεζικό περιβάλλον. Τέλος αυξάνεται και ο συστηματικός 

κίνδυνος μέσω των συνεχόμενων στρατηγικών συμμαχιών, της 

τυποποίησης και της χρήσης παρόμοιου software και hardware, και 

ανάλογων μηχανημάτων. Σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι κάθε 

τράπεζα να ενημερώνει το ευρύτερο κοινό για τις ευκαιρίες και τους 

κινδύνους που σχετίζονται με την χρήση της πιο πρόσφατης 

τεχνολογίας.

Ένα δεύτερο πολύ σημαντικό θέμα αποτελεί το γεγονός ότι η αφοσίωση 

των πελατών(customer loyalty)μπορεί να ελαττωθεί ακολουθώντας 

αντίστροφη πορεία σε σχέση με την δυνατότητα πρόσβασης σε 

ανταγωνιστικές οικονομικές υπηρεσίες και συγκρίσεις των τιμών των 

τραπεζικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά το πολιτίκο-νομίκό πλαίσιο οι πιθανές αλλαγές οι οποίες 

διαφαίνονται και ενδέχεται να επηρεάσουν τις τραπεζικές εξελίξεις 

συνοψί ζονταί:

Ι.Στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου εποπτείας της κεφαλαιακής 

επάρκειας των τραπεζών και

2. Στο νομικό καθεστώς το οποίο διέπει την διενέργεια των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο πλαίσιο για την κεφαλαιακή επάρκεια 

περιλαμβάνει αρκετά θετικά στοιχεία. 0 κύριος στόχος του δεν είναι 

να μειώσει το συνολικό επίπεδο κεφαλαιακών απαιτήσεων, αλλά να 

εξασφαλίσει την αποτελεσματική κατανομή του κεφαλαίου. Η εξάλειψη 

του αυθαίρετου διαχωρισμού των χωρών (σε εντός και εκτός του ΟΟΣΑ) 

καθώς και η υιοθέτηση κεφαλαιακών απαιτήσεων για άλλους τύπους
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κινδύνων (όπως ο λειτουργικός και ο νομικός κίνδυνος) αποτελούν 

σημαντικές βελτιώσεις του υφιστάμενου πλαισίου.

Τέλος, η (αναγνώριση των μοντέλων διαχείρισης κινδύνων και της 

δυνατότητας χρησιμοποίησης τους για εσωτερική αξιολόγηση αποτελεί 

ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς ένα καθεστώς τραπεζικής εποπτείας 

συμβατό με τις ανάγκες του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος 

τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια.

Οι συνέπειες από ενδεχόμενη εφαρμογή του νέου πλαισίου θα είναι 

σημαντικές. Πρώτον, η αναγνώριση των εξωτερικών αξιολογήσεων από 

εξειδικευμένες εταιρείες θα προσδώσει ένα ανταγωνιστ ικό πλεονέκτημα 

στις αμερικανικές τράπεζες, αφού ol αξιολογήσεις τραπεζών και 

εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι περισσότερο 

διαδεδομένες.

Δεύτερον, η εξάλειψη της διάκρισης μεταξύ χωρών-μελών και μη του 

ΟΟΣΑ θα ευνοήσει τα τραπεζικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα σε 

ορισμένες χώρες μη μέλη του ΟΟΣΑ και έχουν υψηλή αξιολόγηση. 

Συγκεκριμένα, η Σιγκαπούρη και η Ταϊβάν θα μετακινηθούν από 

συντελεστή 100% σε 0%, το Χογκ-Κογκ, η Κίνα και η Χιλή από 100% σε 

20% και η Κολομβία, η Τυνησία και η Ταϊλάνδη από 100% σε 50%.

Από την άλλη πλευρά, ορισμένες άλλες χώρες του ΟΟΣΑ θα απολέσουν το 

πλεονέκτημα του μηδενικού συντελεστή. Αυτή είναι η περίπτωση της 

Ελλάδος, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Σαουδικής 

Αραβίας και της Νότιας Κορέας που θα μετακινηθούν από 0% σε 20% η 

πρώτη και σε 50% οι υπόλοιπες. Το Μεξικό και η Τουρκία θα 

μετακινηθούν από 0% σε 100%.

Τρίτον, οι πιο έμπειρες και προηγμένες τεχνολογικά τράπεζες θα 

αποκτήσουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από το γεγονός 

ότι θα τους επιτραπεί να στηριχτούν στις δικές τους αξιολογήσεις, 

χρησιμοποιώντας τα μοντέλα διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου και 

κινδύνου αγοράς τα οποία έχουν αναπτύξει.
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Τέλος, η προσπάθεια του προτεινόμενου πλαισίου να μεταβάλλει τις 

σταθμίσεις έναντι του κινδύνου για δανεισμό προς επιχειρήσεις 

ανάλογα με την αξιολόγηση της κάθε επιχείρησης βρίσκεται μεν προς 

τη σωστή κατεύθυνση, αλλά έχει μάλλον περιορισμένη πρακτική 

σημασία, αφού παγκοσμίως είναι πολύ περιορισμένος ο αριθμός των 

επιχειρήσεων που έχουν λάβει αξιολογήσεις από εξειδικευμένες 

εταιρείες.

Η μεγαλύτερη καινοτομία του προτεινόμενου πλαισίου για την 

κεφαλαιακή επάρκεια είναι η χρήση των αξιολογήσεων των 

εξειδικευμένων εταιρειών (Moody's, Standard & Poor's, Fitch IBCA 

κ.λ.π.), ώστε να υπάρχει μία διάκριση μεταξύ εκθέσεων σε κινδύνους 

διαφορετικής ποιότητας. Φαίνεται να υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένοι 

κίνδυνοι από την εισαγωγή αυτής της καινοτομίας: 

Πρώτον, οι εταιρείες αξιολόγησης έχουν περιορισμένες βάσεις 

δεδομένων και αρχεία, γεγονός που μειώνει την αξιοπιστία τους. Για 

παράδειγμα, στην πρόσφατη χρηματοοικονομική αναταραχή στη Ν. Α. 

Ασία οι εκτιμήσεις των εταιρειών αξιολόγησης για το αξιόχρεο πολλών 

χωρών αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.

Δεύτερον, η καινοτομία αυτή δημιουργεί κίνητρα στους δανειζόμενους 

να επιζητούν ευνοϊκότερη αξιολόγηση ή νέες εταιρείες αξιολόγησης. 

Το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι ένας έντονος ανταγωνισμός μεταξύ 

των εταιρειών αξιολόγησης, ώστε να κάνουν ευνοϊκότερες 

αξιολογήσεις. Ενδεχόμενη χαλάρωση της ποιότητας των αξιολογήσεων εκ 

μέρους των εξειδικευμένων εταιρειών θα μπορούσε να αποφευχθεί με 

μία αυστηρή αξιολόγηση των ίδιων των εταιρειών αξιολόγησης από την 

Επιτροπή της Βασιλείας ή κάποιο άλλο διεθνές όργανο. 

Τρίτον, η Επιτροπή της Βασιλείας δεν έχει παράσχει μέχρι τώρα 

κάποιο εξωτερικό κριτήριο συγκρισιμότητας ανάμεσα στις κλίμακες 

αξιολόγησης.

Τέταρτον, ol προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν ορισμένες 

προφανείς λογικές ασυνέπειες. Για παράδειγμα, ο σχεδίασμός του 

προτεινόμενου πλαισίου παρέχει σημαντικά κίνητρα για τους
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δανειζόμενους που κινδυνεύουν να αξιολογηθούν σε επίπεδα χαμηλότερα 

από Β-, να αποφασίζουν για το εάν θα αξιολογηθούν ή όχι ανάλογα με 

τις προβλέψεις τους σχετικά με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης (αν 

και σε πολλές περιπτώσεις οι δανειζόμενοι δεν έχουν τη δυνατότητα 

να επιζητούν ή όχι την αξιολόγηση από τη στιγμή που έχουν αναπτύξει 

μία σχέση με κάποια εταιρεία αξιολόγησης).

Μπορεί, δηλαδή, να είναι προτιμότερο για έναν δανειζόμενο να μην 

αξιολογηθεί καθόλου, εάν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να έχει στάθμιση 

150%. Τέλος, δεν υπάρχει εκτεταμένη χρήση των αξιολογήσεων έξω από 

τα σύνορα των ΗΠΑ., ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις.

Συνοψίζοντας, το βασικό ερώτημα είναι πώς θα καταστεί δυνατή η 

αποτελεσματική αξιολόγηση των εταιρειών αξιολόγησης από την 

Επιτροπή της Βασιλείας. Βεβαίως, η αγορά κρίνει σε καθημερινή βάση 

την ακρίβεια και την εγκυρότητα των αξιολογήσεών τους και προφανώς 

φέρει την κύρια ευθύνη για την κακή τους απόδοση ή τις εσφαλμένες 

πρακτικές τους.

Το θεσμικό πλαίσιο για την τραπεζική εποπτεία που διέπει τη 

λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε μεγάλο βαθμό έχει 

εναρμονιστεί με τους κανόνες της Επιτροπής της Βασιλείας, καθώς και 

με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή των προτεινόμενων 

εποπτικών κανόνων θα έχει σημαντικές επιπτώσεις για την 

ανταγωνιστ ικότητα των τραπεζικών συστημάτων των διαφόρων χωρών. Το 

ερώτημα που προκύπτει είναι εάν η Ελλάδα θα βρεθεί μεταξύ των 

κερδισμένων ή των χαμένων αυτής της θεσμικής αλλαγής.

Τέλος, όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των τραπεζικών συναλλαγών από 

απόσταση παρότι έχουν γίνει κάποια βήματα (οδηγία Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου 1999/93/ΕΚ) για την κατοχύρωση της ασφάλειας και 

εμπιστοσύνης στις τραπεζικές συναλλαγές ωστόσο το νομικό πλαίσιο 

στην Ελλάδα παραμένει ακόμα ανεπαρκές με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιείται αργή αποδοχή από το συναλλασσόμενο κοινό των 

ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. Αυτό το οποίο απαιτείται είναι
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ένα σαφές νομικό πλαίσιο το οποίο να ορίζει τους κανόνες 

διενέργειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών κυρίως μέσω της υιοθέτησης 

της ηλεκτρονικής υπογραφής.

Στον κοινωνικό τομέα η πιο σημαντική τάση η οποία διαφαίνεται και 

πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα 

είναι η διείσδυση της χρήση της τεχνολογίας στην διενέργεια των 

τραπεζικών συναλλαγών και συγκεκριμένα η διενέργεια ηλεκτρονικών 

συναλλαγών

Παρότι οι περισσότερες μελέτες οι οποίες διεξάγονται αποδεικνύουν 

ότι αυξάνεται σημαντικά η διείσδυση των ηλεκτρονικών υπολογιστών 

στα νοικοκυριά, αναπτύσσεται ραγδαία το ηλεκτρονικό εμπόριο , 

αυξάνονται οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω internet, ωστόσο 

οι πελάτες των τραπεζών δεν φαίνονται εξοικειωμένοι με την χρήση 

της νέας τεχνολογίας.

Υποδεικνύεται ότι στους πελάτες δεν αρέσει η απρόσωπη επαφή με την 

τράπεζα και ότι τελικά δεν τους καλύπτει η ασφάλεια σχετικά με την 

χρήση της νέας τεχνολογίας διότι δεν χρησιμοποιούν όλο το εύρος των 

τραπεζικών συναλλαγών που παρέχονται από το διαδίκτυο.

Συνοψίζοντας πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο οικονομικό και θεσμικό 

πλαίσιο αλλά και οι τεχνολογικές εξελίξεις και ol αναδυόμενες 

κοινωνικές τάσεις δημιουργούν όχι μόνο απειλές αλλά και ευκαιρίες. 

Έτσι αναδύονται νέα προϊόντα και υπηρεσίες, νέα τμήματα πελατών, 

νέες αγορές, νέες δυνατότητες αύξησης της επικέρδειας για τις 

τράπεζες εκείνες που έχουν την δυνατότητα να σταθούν ανταγωνιστικά.

Οι εξωτερικές αυτές πιέσεις οι οποίες απειλούν την αποδοτικότητα 

των τραπεζών και οδηγούν σε αυξημένους δυνητικούς κινδύνους για την 

επιβίωση τους, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και νέες ευκαιρίες, 

αποτελούν την κυριότερη αιτία για την διαμόρφωση ρητών στρατηγικών 

με στόχο την επικράτηση.
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Παρατηρείται λοιπόν μια σειρά από διαδικασίες συγκέντρωσης των 

τραπεζικών δυνάμεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι διαδικασίες αυτές 

οδηγούν στην συγκρότηση και επικράτηση ολιγάριθμων τραπεζικών 

ομίλων, ίσως όχι περισσότερων από δέκα, με άμεση ή έμμεση παρουσία 

στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο στην περίπτωση της Ελλάδας διαφαίνεταί η τάση να αναδειχθούν 

και μικρότεροι αλλά ισχυροί σύγχρονοι τραπεζικοί όμιλοι οι οποίοι 

θα διαθέτουν περιφερειακή στρατηγική και προσανατολισμό. Ol όμιλοι 

αυτοί θα μπορέσουν να αναλάβουν ρόλο εθνικού ηγέτη (national 

champion), ενώ παράλληλα θα μπορούν να προωθούν και τα 

επιχειρηματικά σχέδια της χώρας προέλευσής τους στον οικονομικό 

τους περίγυρο. Για την ελληνική αγορά, ο περίγυρος αυτός είναι η 

περιοχή των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης.

Οι παραπάνω τάσεις οδηγούν στην δημιουργία ενός νέου τραπεζικού 

προτύπου. Οι αλλαγές αφορούν όχι μόνο στη μορφή, ποικιλία ή και 

ανταγωνιστική τιμολόγηση των προϊόντων, αλλά και στους τρόπους 

πρόσβασης του πελάτη στην τράπεζα , τη μορφή των τραπεζικών 

συναλλαγών, καθώς και την ίδια τη διάρθρωση της τράπεζας ως 

χρηματοπι στωτικού-οργανισμού.

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι σύντομα, ένα σημαντικό τμήμα των 

τραπεζικών συναλλαγών, θα εκτελείται μέσω Διαδικτύου, κινητού 

τηλεφώνου ή άλλων μέσων. Ωστόσο αυτό που είναι λιγότερο εμφανές 

είναι η ακριβής έκφραση αυτής της τάσης και η επίπτωσή της στο 

τραπεζικό σύστημα και τους τραπεζικούς πελάτες. 

Τέλος, δύο από τους κυριότερους χώρους οι οποίοι μοιάζουν να 

(αναπτύσσονται με ταχύτητα είναι: ο χώρος της λιανικής τραπεζικής 

(προϊόντα καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης, πιστωτικές κάρτες 

κ.λ.π.), λόγω της καθυστέρησης στην απελευθέρωση της αγοράς, καθώς 

και η διαχείριση διαθεσίμων και η διάθεση (αναβαθμισμένων 

επενδυτικών προϊόντων με διαφοροποιημένα κριτήρια απόδοσης και 

κινδύνου, για την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων από την ένταξη της 

ελληνικής αγοράς στην παγκοσμιοποιημένη κεφαλαί(αγορά.
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