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E\D(AΡΙΣΤΙEΣ
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ΠEPΙΛΗΨΗ

Σην παροr5oα διατριβη και πρoκειμθvου να συνειoφ6ρoυμε οην oρθολογιΦ

αν6πτυξη και οτο1οΘεoiα των δικτιiων λιανικηg τραπεζικηg δημιoυργηοαμε wα

o6oημα βαθμoλ6γησηζ τo οποiο αποτελεi πυξiδα μα τηv εzειλoγη του τ6πoυ

εγκατσ,oτασηζ και ανf,πτυξηg εv6q διlcrυου λιανιΦg τραπεζικξg, καθiυg και για

τον καθoριoμ6 ηg οτo1οθεοiαζ, τΙlν οποiα καλεiται βdoει του στραηγικοr1

σχεδιασμο1i να υλoποιησει.'Eνα τ6το1oυ εiδουg οfoημα βαθμoλ6γηoη9 (sοοre

οard) των υπ6 εξ6ταoη ,ιε'ριοχd)ν μα το κατd, π6οο εiναι ελκυοτικι1g απ6 απ6ψεω9

πρoο'δoκiομwηg αποδοτικ6ητα9 εv6g τραπεζικoιi δικrδου, λεiπει μεxρlστιγμηζ

crlt6 τη διεθvη και ελληνικη βιβλιoγραφiα και αυτ6 τo κεv6 αναπληρiυvουμε με το

παρoυoιαζ6μεvο αδoημα βαθμολ6γηoηq.

o πυρηναζ ηζ σKθψηζ μαq ουvioταται 6μ μ6νo οην &ρρηκτη o16oη, πoυ

υπαpγετ και θα πp€πει να αναγvωpξεται ξεκd.θαρα, ανd,μεσα στα πρoσφερ6μεvα

προi6ντα και υπηρεσiεq απ6 εvα τραπεζικ6 δiκruo κα1 στoν τ6που πoυ υπ6ρ1ει η

δriγαται να υπ6ρξει tκανοποlητικη αντiοτοιχη ζηηση, αλλd καt στη διερεriνηοη

και σην εκτiμηoη ηg wταoηg ηζ ζηησηζ για κ&θε €γα προοφερ6μεvo προT6ν

και υ7ηρεσiα ξε1ωριoτ6. Σταθμiζoνταg μ6λιοτα με ιδιαiτερo δεtκη βαρriηταq

κ&θε εvα απ6 τα προoφερ6μεvα πρoΤ6ντα, καταληγoυμε σε ενα μεoooταθμικ6

απoτ6λεoμα τo oποio αντLΚσ'τoτYtpiζετ την αναμεv6μεvη απoδoτικ6ητα των

καταoημ6των εv6g τραπεζικοri δικο5ου το oπoio προτiθεται να ετcιΜξει τ6πο

εγκατ6oτασηζ κα1 αv6πτυξηq. oι δεiκτεg βαρδηταq w6g εκιioτου τραπεζικοf

προi6ντοg η υτηρεoiαg ανταvακλ6 τη oπoυδαι6ητα που αποδiδει η τρ6πεζα στην

αναμw6μεvη πρoioθηoη τoυ, πρoκειμaroυ vα μεγιστoποιηοει την αποδοτικ6τητα

κα1ην κερδοφορiα ηζ.
Η αξιοπιoτ[α του oυoτηματοg βαθμολ6γηοηζ σην επιλoγη του τ6που

εγκατioτασηζ εξεταστηκε εμπεlρικd, και τα απoτελ6σματα εivαι θετικd,.
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ΚEΦΑΛAΙo 1

EΙΣAΓΩΓΙΙ ΣTIΙN oPΘoΛoΓΙKΙΙ ΑNAΙΙTYΞH ΚAΙ ΣTΟxoΘEΣΙA
ΔΙKTYOY ΛΙANΙΚΙ{Σ TPAΠE ZΙ|ζHΣ

:

1.1 Eιοαγrογικ6g παρατι1ρηοειg

Στo ειoαγωμκ6 μαq κεφ6λαιο παρουoι&ζoυμε α) ην εξθλιξη τoυ απελευΘερωμεvου

δικτδου λιανιrα1g τραπεζικηq, β) μια oυνoππκη περιγραφη ηq φιλοoοφfαg και ηζ
1ρηoιμ6ηταq του προτειν6μεvου πiνακα αξιολ6γηοηq (scοrecard) μιαζ γεωγραφικηg

περτογi1g, α)ζ προg ηv εγκατ6σταση oτα πλαioι6 ηζ, εv6ζ δικτιioυ λιαvικηg τραπεζικdg

και γ) τη δομη ηg διατριβηq.

l.2 Η εξ6λιξη του απελειlΘερrομενoυ δικτriου Λιανικι{q Tραπεζικηg

Σκoπ69 ηg παρolioηg διατριβηq, αφor5 καταδει1θεi η τερ&oπα αν&πτυξη ση 1rilρα μαg

ηζ Λιαιικηg Tραπεζικηg, καθiυq Kαι η κρioιμη oυνειοφορ6 ηq σην oυνoλικη

κερδοφoρiα τωv Tραπεζiον εiναι:

α) Να αναγvωριοθοriν και να καθoριoθoriν oι παρdγoντεg εκεfνoι (oικονομικoi,

γεωγραφlκοi, δημογραφικοi) oι οπoiοι πp{ltετνα μελετωνται κ&θε φoρd απ6 τιg διοικηοειq

των Xρηματoπιοτωτικiον ιδρυμ6των, πσυ 61ουν oκοπ6 να αναπτδξουν fνα Tραπεζικ6

Δiκτυο Λιαvικηg Tραπεζικηg oε 6vαν ο-υγκεκριμθνo γεωγραφικ6 1ioρο.

β) H ανιiπτυξη sv6g oρθολoγικοδ oυodματoζ καταμεριο'μοf, o'τα oημεiα πrbληο'ηg τoυ

δικτδου, ηq εηαιαq oτo1oΘεοtαg τoυ κdθε 1:ηματοπιστωτικoδ ιδρriματοg.

γ) Η δημιoυρμα μoντ6λoυ ανd,πτυξηg Tραπεζικο6 Διtcτιioυ Λιαιπκηg Tραπεζικηg, β&oη

του oπotου θα εiναι η ιiρρηκτη oιiνδεο'η του τ6πoυ εγκατ6ο'ταoη9 εv6g τραπεζικοr5

καταoτηματoζ με τα πρoωθοfμεvα τραπεζικd πρoi6ντα και υrηρεσiεg. Mε d,λλα λ6για, τα

ιδιαiτερα οικονομικd, κα1 κoινωνικd 1αρακτηριοτικ& πoυ χαρακτηρiζoυv την πλειoψηφiα

τoυ πληθυομo6, εv6g γεωγραφ1κo6 1iυρου, θα εiναι εκεiνα τα οποiα θα υπαγoρειioυν στιζ

τρd,πεζεq τo π εiδoυq πρo16ντα θα πρoωθηοoυν η θα δημιουργηο'oυν dοο'τε να εiναι

ελκυoτικd ατoν εξεταζ6μwo γεωγραφικ6 χcbρο.

Το ελληνικ6 Tραπεζικ6 ο'δο'ημα, μ6χρι Kαι τt' μ6oα τηg δεκαετiαg τoυ 1980

1αρακηριζ6ταv απ6 1αμηλ6 βαθμ6 ανταγωνισμof και ανταγωνιστικ6τητα9, λ6γω των

πολλiον περιοριoμiυν και διοικητικiον ρυθμioεων που ioγυαν' 'Eτοι η 6λλειψη

ανταγωvισμor5 και διαφoρoποiηoηζ, o πoλδ περιoριoμ6νο9 αριθμ69 τωv παρεχoμθvων

τραπεζικiον προΤ6ντων και υ7ηρεσιiον, oδηγηοε τ1ζ εμπορικι1g τρ6πεζε9, 6οον αφορd, oτην

ανd,πωξη των δικωων καταοτημdτων τoυq, oε o1εακ& απλ69 η και <απλοΤκ6q> λδοειg.
'Ενα τpαlτεζικ6 δiκωo θεωρoriνταν τ6oo πιo επαρκθg, 6oε9 περιoo6τερεq αoτικ6q η και

ημιαoτικιlq πεpιoγ6c, κd,λυπτε. oι τειο εtiρωο'τεg, τ6τε, εμπoρικ69 τρ&πεζεg εi1αν fvτοιη



παρoυσiα στιζ μεγαλoυπ6λειζ, δεv 6λειπαν αn6 τιg πρωτεt5ουοεq Νομiον και γενικ6τερα
αlτ6 ανε'ππνγμεvα η υπ6 ανd,πτιlξη, αoτικd, κθvτρα.

Αυτ6, μα ην επo1η εκεiνη, φαιν6τιiν αρκετ6, δι6α η πρoοφορd και η ζηηoη των πολ6

περιoριoμ6vων τραπεζικrilν προΤ6ντων και υπηρεσιiον, τα οποiα κdλυπταν o1εδ6ν

απoκλειoτικd, καταθετικ6g και 1oρηγητικ6q εργαoiεg, oι oποiεg απευθδνoνταν, κυρiωg,

στoυζ κλιiδουq τoυ εμιπορtου, ηg μταποiηoηζ, τηζ βιoμη1αviαg και δευτερευ6ντωq crτoν

τομ6α των υτηρεoιiυν, φαιν6ταν να ιοορρoπεi ικανoπoιητικd,. Απoυο'iαζε παντελiυq η
καταναλωτικη πioτη, εviυ oι αvd,γκεq ειδικiον κλd.δων και πληθυoμιακiον ομdδων, 6πω9

αγρ6τε9 και δημ6oιoι υπ6λληλοι, καλtiπτoνταν απ6 pηματοοικοvoμικοrig oργανιoμoδg

και υπηρεoiεg, 6πω9 η Aγροτικη Tp6πεζα και τo Ταμεio Παρακαταθηκiοv και Δανεiων.

Τo Ταγυδρομικ6 Tαμιευτηριo, με τo εκτεταμ6νo δiκτυ6 τoυ σην περιφθρεια, αλλd, και
oτα αοτικd κ6vτρα, κd,λυπτε ο'ε μεγdλo πooοoτ6 τιg καταθετικ6q κυρiωg ανd,γκεζ των

μικρoαπoταμιευτιirν.
oι κοoμογονικ69, 6μω9 αλλαγ6ζ, που εrπoυν6βηoαν στo ελληvικ6 τραπεζικ6 αδoημα, oι
οπoiεq 6ρμοαν οταδιακ6 να λαμβ0νoυν 1iορα, αττ6 τo 1987' ψε κoρfφωμα τo 1993 και
κατιiληξη τo 2003' 6ταν και απελευθερiοθηκε εvτελiυg απ6 κdθε νoμικ6 και διoικητικ6

περιoριoμ6, eλλαζαν ιiρδην τα πpd,γψατα στιζ ελληvικ6g εμπορικι1g τpαπεζε9 και στη

φιλoooφiα δημιουργiαg και ανd,πτυξηg των δικα5ων καταoτημd,των τoυζ,.

Η βααικ6τερη αιτiα για ην αλλαγη τoυ 6λου οtα1vικο6, υΦρξε η ραγδαiα επ€κταο'η ηq
λιανικηq τραπεζικξq, η δημιoυργiα πoικ[λων και διαφορετικiυν τραπεζικiυν προΤ6ντων και

η εvτατικη εφαρμoγη τραπεζικηg τε1voλογiαg, η οπoiα ο'υνετ6λεoε απoφασιστικ6 oη
δημιoυργiα παρdλληλων δια6λων διανoμηq τραπεζικiον προΤ6ντων και υπηρεoιiυν.

Η ελεr5θερη πρ6oβαο'η, 6λo και μεγαλιiτερων πληθυoμιακiον oμ6δωv, oτα πρo16ντα κα1

τιq υzηρεoiεg ηg λιανικηg τραπεζικηg, αν6γκαoε αqτpατtεζεg να επαναπρoσδιορiooυν η
οτραηγικη αν&πωξηg των δικτδων τoυg, 6πω9 θα δεiξουμε oιlγκεκριμwα στα επ6μεvα

κεφ&λαια. Eν' 6ψει μd,λιoτα του ο'ιlνε1rbg αυξαν6μεvoυ ανταγωνιoμori, ο οπoiοg

αναπτδ1θηκε μεταξδ τoυg, σην πρooπ6θει6 τουg να αποκττjσουγ η κ&θε μiα για
λoγαριαoμ6 τΙζ, μεγαλι1τερo μερtδιo τηg ταγbτατα αναπτιloο6μεVηζ αγoρ6q,

δημιουργοr5σαν και πρoo6φεραν, 6λo και περισσ6τεpα εξειδικευμ*vα πρo'ι6ντα καt
υτηρεoiεg, εoτιd,ζονταq, 6λo και ειδικ6τερα, σε oυγκεκριμ"*vεg πληθυoμιακ6q oμd,δεζ, βε
οκoπ6 να καλιiπτoυν τιζ 6λo και περιoo6τερo εξειδικευμεvεg ανdγκεg τουg. Eμφανioτηκε,

6τoι αην ελληνικr1 αγoρ*, εvα oιivολο πρωτ6γvωρωv .πρoτ6ντων, υτπ1ρεoιιbν και
otrναλλακτικiον πρακτικiυν. 'oπωg μ1α oειριi διαφ6ρων μορφcbν o'τεγαoτικiυν κα1

καταναλωπκiυν δανεiων, εκδ6oει9 διαφ6ρων τδπων zπoτωτικiον και χρεωστικiον καρτiυν,

oυνεργαοiεq και αυν6ργειεζ τραπεζiον με δι6φορα dλλα οημαντικ6 καταναλωτικd δiκτιlα
(super market, αεροπoρικ€g εταιρεiεq, εταιρεtεg ηλετnκοινοlνιci)ν, εταιρεiεg εμπoρiαg

αυτoκινητων, αλυoiδεq εμπορiαg καυoiμωv κ.ιi.). Φαιν6μεvo το oπotο θα παρoυoιd,ooυμε

διεξoδικ6τερα στα κεφ6λαια περi αν&πτυξηg ηq λιαvικdg τραπεζικηg και των δικτδων



ηg. Aναγvωρiζεται, λoιπ6ν, 6τι οι τρaπεξεc, d,ρμοαν να αναθεωροιiν ο'υνολικd, ην
πoλιτικη παραγωγηg και διανομηζ τωγ πρo16ντων τoυg, καθiοg η μθχpι πpo τwo;

εφαρμοζ6μεvη πρακτικξ και διανoμη πρoκαθoριoμθvων πρoi6vτωv, &ρ1ιoε να

αντικαθioταται ψε γρηγορoυg ρυθμοfg, απ6 μια πολιτικη πρoσαvατολιoμενη σην
πληρ6o'τερη εξυπ11ρ6ηση τoυ πελfrη και που βαotζεται oη βαθιiτερη μελ6η και

ανd,λυoη των αναγκiοv του.

Aναδεικvιiεται η τε1yoλογiα ωζ απoφααιoπκηg oημαoiαq παρdγoνταq δημιουργiαg

διαφoρoποιημlvων προΤ6ντων και καινοτ6μων δικτιiων διανομηq, καθiοg και

αναμ6ρφωσηζ ηζ δομηg και τoυ τρ6πoυ λειτoυργiαζ των καταoημ&των εν6ζ τραπεξικori

δικτδoυ, τα oποiα θα τεiνoυν να λειτουργoliν με oλιγομελ€g, εξειδικευμ6vo πρoo'ωτπκ6,

πρoσαγατoλιoμεvο oπg πωληαειg, απαλλαγμwο απ6 υπooηρικτικ69 και διαδικαoτικfq

εργαoiεg, oι οποiεg τεiνoυν να εκτελοriνται, οε 6λο και μεγαλ6τερο βαθμ6, απ6

κεντροπoιη μsvεg υrη ρεoiεg (Kοκκο μθληq, 1 99 5 ).

'Eντονoq, εμφανζεται ο πρoβλημαπoμ69 των τραπεζiοv για το μ6γεθo9 κα1η μoρφt'1 τoυ

δικτδου, πoυ καλoιiνταl να διαμορφiοoουν και να αναπτ6ξoυν, καθiog η κ&θε τρσ;πεζα 6γει"

τιq ιδιαιτερ6ητ69 τηq, τα ιδιαtτερα δυvατ& η αδfνατα oημεiα τrlζ, "τα oποiα θα την

καταoττ1ο'ουν λιγ6τερο η περιoo6τερο ικανη να αποκτηoει 6oo τo δυνατ6ν μεγαλιiτερo

μερiδιo αγoρ&g.

T6τoιoυ εiδoυg 1αρακηριoτικ* εiναι oυνηθωq τo υφιoτd,μεvo μεγεθοg τoυ δικτ6oυ μιαg

τραττεξαq, η δυνατ6ητfr ηζ να παρ0γει, να υπoσηρiζει και να διαν6μει ανταγωvιο'τικ&

προΤ6ντα, η δυνατ6τητα ηζ να ελ6γ1ει τoυg λειτουργικο6q και ztιστωτικorig κινδ6νoυq, η

xρηoη ηq τε1yoλoγiαg, γ1α ην προiυθηoη των υ7n]ρεoιitlν και των πρoi6ντων ηζ με

μικρ6τερo κ6oτo9.

Σιiμφωνα πaντα με τα στoιχεiα ηζ Tρ&πεζαg ηg Eλλιiδoq (Eκθεoη Διοικητo6 Tτβ',2005

και ηζ Eλληνικηg Eνωοηg Τραπεζiυν, 2007), oι τp6lτεζεq προωθοriν τον κδριo 6γκo των

υπτ1ρεoιiυν και των προt6ντων τουq, μ6οω των 6λo και περισσ6τερo αυξαν6μεvων

καταoτημdτωγ τoυ δικτιiου τoυq. Tα παρ6λληλα δiκπlα διανoμηg (διαδiκαro, ηλ6φωνo,

ATM κ.6.) λειτoυργοιiν ακ6μη βοηθητικ&, με αυξαν6με'vουζ βεβαiωg ρυθμοrig, 6πωq θα

δεiξoυμε παρακ&τω.

Eνiυ, λoιπ6ν, τα τρατcεζικ6 καταοτηματα παραμθvoυν τo κδριο καν&λι διανoμηq των

προΤ6ντων και υ7ηρεσι6ν η! λιανικηg τραπεζικηg, οι εξαγορ69 και οι oυγ1ωνεr5σειζ, οι

oπoiεg 6λαβαν xωpα, απ6 τo"1996 6ω9 το 2Ο08,61ουν πρoκαλ6oει απ6τομη ανακατανομη

ηg γεωγραφικηg παρoυαiαg των τραπεζiον, αυξ6νoνταg, 6ται, τo βαθμ6 δυoκoλiαg των

υπευθtiνων στo να καθoρioουν, 6μ μ6νο το 6ριoτο μ€γεθoq τoυ Δικτιiου, αλλ6 και η
γεωγραφικξ κατανομη τoυ, λ6γω των oυ1yiυν γεωγραφικiον εzπκαλriψεων. ΠαραηρηΘηκε

σψαα, κατ6 η oυγ1iονευoη διiο τραπεζικιΙrν δικτι5ων να αυνυπ&ρχουν, oε μικρη μεταξ6

τoυq απ6οταoη δδo και τρiα ακ6μη καταατηματα τoυ wοπoιημεvου 7[ια, ν6ου δικτδoυ.



Αναλυτικ6τερα θα εξεταoθεt τo ζητημα oτα ακ6λoυθα, περi αναπτriξεωζ ηg λιανικηg

τραπεζικηq κα1των δικτιiων διανoμηg τηg, κεφdλαια.

Eμεig παραδε16μεvοι, oιiμφωνα με τα oτοι1εiα τηg TτE και τηq Eλληνικηg 'Evωο.ηq

Tραπεζrbν, 6τι o κι1ριog 6γκο9 των τραπεζικri:ν πρoT6ντων και υπηρεο'ιrilν διαν6μεται μ6oα
απ6 τo δiκπro των τpαπεζικιbν καταoτημdτων, o'υμπεραiνουμε 6τι για να αξιοποιηθεi, ωq

πλεον6κτημα, η προτiμηση τoυ πελατειακof κoινοιi να εξυπηρετεiται απευθεiαg και με τη

φυσικη τoυ παρoυσiα crτα καταoτηματα εv6g τραπεζικoιi δικτιiου, Θα πp6πει αυτ6 να εiναι
ορθoλογικd, ανεπτυγμεvo και εγκατεστημfvo oε περιoy{,q,6πoυ υπd,ρχει η μπoρεi να

υπαρξει oτο dμεoο μ6λλoν εvτoνη oικoνομικη δραoτηρι6τητα.

Αυτ6 θα καταoτηoει ικαν6 το τραπεζικ6 δiκπ:ο να πρoωθηoει υπdρ1oντα η και v6α

τραπεζικιi προi6ντα και υπηρεoiεg, πoυ θα καλ6πτουν τιζ προκιiπτουoεg

χρηματοoικονομικ69 ανdγκεg των περιo1rirν αυτcΙ)ν, 6τoι ιirο'τε να εiναι oε θ6oη να αυξηο'ει

τ6oo τoν κδκλo εργαoιiον του, 6oο και την κερδoφoρiα τoυ (Kαραφoυλiδηg, 2005).'Eτοι
οι τρdπεζεg 6πoυ διαzποτdονoυν fvτoνη οικονoμικη δραο'τηρι6ητα, εκεi κdvουν ακ6μη
zπο 6ντoνη ην παρoυσiα τoυg.

Aυτ6, εξ&λλoυ, oυμβαtvει και στην πραξη και φαfνεται απ6 την oυγκfvτρωση τηg

oυντριπτικηg πλειoψηφiαg των καταoτημιiτων των π6ντε (5) μεγαλriτερων εμπoρικiον
τραπεζioν τηg 1rilραg στουζ δ6κα (10) πριΙrτουg νoμor5g στην παραγωγη Ακαθd,ριoτoυ

Eγ1ιilριου ΠρoΤ6ντο9 οι oπoiog εiναι oι εξηq:

Σδμφωνα με τα στoιχεiα τηg Eλληιικηq'Ενωoηg Tραπεζiον 61ουμε κατd oειρd:
A) Η Eθvικη Tρ&πεζα ηg Eλλdδoq 62gει εγκατεστημ6vα oτουg Noμor5g Αττικηg και
Θεooαλoνiκηg το 43% τoυ orrν6λου των καταοτημdτων ηζ, εvιil στoυg διξκα

μεγαλιiτερoυg Noμorig, απ6 απ6ψεωζ παραγωγηq A.E.Π. τo 58,3Υo.

B) Η Eurοbank €1ει εγκατεστημθvα oτoυg Nομoriq Αττικηg και Θεοoαλoνiκηg τo 58,620λ

τoυ oυν6λου των καταoημdτων τηq, εvril oτoυg δθκα μεγαλδτερoυ6 Noμoδq τo 73,02Ψo.

Πηγη: E.Σ.Y.F''2006



Γ) Η Αlpha Bank 61ει εγκατεoτημwα στουζ Noμοfg Aττικηg και Θεοοαλονtκηg το

56,980λτων καταστημdτων τηg, wω στουζ δθκα μεγαλriτερουg Nομοδq τo 7|'Ι60Λ.

Δ) Η Τρ6πεζα ΠEΙPAΙΩΣ 61ει εγκατεστημ6να oτουq Noμorig Aτπκηg και Θεooαλονiκηg

τo 54,62Υo του ο'υν6λoυ των καταoτημdτων τηg, εvιii oτoυq δ6κα μεγαλιiτερουζ Nομorig το

69^7s%.

E) H ΕMΠoΡΙKΗ 61ει εγκατεoτημενα στουζ Noμo6g Αττικηg και Θεooαλoνfκηg τo

47,27γo των καταστημdτων τηg, ενril στoυζ δ6κα μεγαλδτερoυg Noμorig τo 62,340Λ.

Ενδιαφ6ρoν παρουoιdζει o τ6πo9 εzπλογηg εγκατd,ο'ταoηg των καταoτημd,των των

τεοod,ρων μεγαλriτερων εμπορικιilν τραπεζrΙlν oτην Eλλ&δα, οι οποtεg επ6τυ1αν και την

μεγαλδτερη κερδοφoρiα oιiμφωνα με τουζ ιο'ολoγιoμοr5g τουg, κατd τo κρioιμο για ην
ανdπτυξη 1ooνικ6 διdoτημα 2003 6ωq 2Ο08.

To 1covικ6 αυτ6 διdoτημα τo θεωρoιiμε κρioιμο δι6τι τo μw 20Ο3 εiναι τo 6τo9 κατd, το

oπoiο καταργηθηκε και o τελευταioq διoικητικ6q περιoριoμ69, o1ετικd με ην λιανιΦ

τραπεζικη, εvril κατd, τo θτοg 2008 6γινε πλ6oν αιoθηη και στην Eλλ6δα η παγκ6ομια

οικονoμικη κρiοη και η κρioη τoυ δανειoμο6 (Εκθεoη Διοικητοιi τηg ΤτE).

α) Η E.Τ.Ε. tδρυοε 18 ν6α καταoτηματα στην Eλλιiδα εκ των oποtων 8, πooooτ6 44'440^

οτo N. Αττικηg και 4 ο'τo N. Θεoοαλoνiκηg, ποoοoτ6 22,22Υo. Συνολικ6 πooooτ6 ν6ων

καταoτημdτων στoυζ νoμofg Αττικr1g και Θεooαλονiκηq 66,66oλ-

β) Η Εurobank iδρυoε 122νfα καταoπ1ματα στην Eλλdδα, εκ των οποiων 48, πooooτ6

39,34o/o oτo N. Aττικηg κατ 72, ποoοoτ6 9,840λ οτo N. Θεoοαλoνiκηg. Συνολικ6 πoοoοτ6

νθων καταoτημ&των στoυg voμorig Αττικηg και Θεooαλoνiκηg 49'|80Λ.

γ) H Αlpha Bank iδρυoε 62 νξα καταoπ1ματα στην Eλλ6δα, εκ των oπoiων 25, ποoooτ6

40,32γ0 oτo N. Aττικηg και !2, πooοoτ6 l9,35oλ oτο N. Θεoοαλovfκηg. Συνoλικ6

πooοοτ6 νfων καταoτημ6των στoυζ νoμοδg Aττικηg και Θεοοαλoνiκηq 59'670λ.

Πηγη: E.Σ.Y.E., Eλληvικη'Eνωoη τptιπεζων



δ) H Πειραιιbq fδρυoε 161 ν6α καταoτηματα στην Ελλιiδα, εκ των οπoiων 87, 54,04Yo oτo

N. Αττικηζ και 9, πooοoτ6 5,59γ0 oτo N. Θεooαλονiκηg. Συνολικ6 πooooτ6 ν6ων

καταoτημdτων στoυg νομοrig Ατπκηq και Θεoοαλoνiκηg 59,630^.

Συμπεραoμαπκd μπορoιiμε να πο6με 6τι, τα ανωτ6ρω ευρηματα επιβεβαιiονoυν την

πρακτικη των τραπεζιilν να κdνoυν αιoθηη την παρoυotα τουg oε περιο169 με θντoνη

oικονoμικη δραoτηρι6τητα, με οκοπ6 να καλιiψoυν τιg χ)ηματoοικovομικ6g ανd,γκεg

φυoικ6ν προoiυπων και επιχειρηoεων και να αναπτtiξoυν κερδoφ6ρα τoν κδκλo εργαoιrbν

τoυg, αφoti οε ofνoλο 363 ιδρυθ6ντων καταστημdτων τo 1rονικ6 διdοτημα 20Ο3 _ 20Ο8

τα 205' ποοooτ6 56,470λ εγκαταoτd,θηκαν στoυζ νομoriq Αττικηg και Θεooαλoνiκηq, oτα

γεωγραφικd 6ρια τωv oπofων παριiγεται τo 58'540λ τoυ Α.Ε.Π. ηg χiοραq (E.Σ.Y.Ε.

20Ο6). Τα υπ6λοιπα 158 καταoτηματα ιδριiθηκαν, κατd το iδιο 1covικ6 διdoτημα,

lαlρiωg oε αoπκd και τoυρισπκd κεvτρα.

18 8 44Α4 4 22.22 12,00 66.66

122 48 39.34 Ι2 9.84 6ο'00 49.18

62 ')\ 40.32 12 19-35 37.00 59^67

161 87 54^44 9 5,59 96,00 59-63

363 168 46,28 37 10,19 205,00 56,47
Πηγη: Δ/vοη δικτtiων
τραπεζιbν

Tα δημooιευμθvα επιχειρημαπκd ο16δια ανd,πτυξηζ των τραπεζων, με τα oποiα θα

αo1oληΘoriμε εκτw6oτερα στο περi οτρατηγικοri o'1εδιαoμoli κεφd,λαιo, 61ουν oυνηθωg

τριετη 1roνικ6 oρiζοντα υλoποfηoηq (η υλοπoiηoη ελf,γ1εται κατ' 6τo9 και 6ταν

1:ειd,ζεται αναθεωρεiται ο ρυθμ6ζ ηζ υλoπoiηoηg η και η oυνολικη oτo1οθεofα). oι
τp6πεζε9 καθορiζoυν την επθκταoη τουg oriμφωνα με τιζ προβλεψειg των υzηρεoιrilν
oικονομικiυν Αναλrioεων κα1Mελετιbν, πoυ διαθ6τoυν και οι oπoiεg αξιοπoιoιiν oτοι1εiα,
τ6oο δικιirν τoυg ερευνcbν 6oo και dλλων πηγdlν 6πωq η Eλληνικη ΣτατιατιΦ Αρχη, η
Eurostat, το Ινoτιτοtiτo oικoνoμικιirν και Bιoμη1ανικων Eρευνiυν. oι προβλ6ψει9 αυτ6q

αφορofν oην θεμελιακη oικoνoμικη ανdλυoη και στtg μεταβoλεg των μεγεθιirν ανd,

κλdδο, oε επiπεδο xωραq.



Tα αποτελ6σματα αυτiοv των προβΜΨεων και o ανταγωνιoμ69, πoυ διi1ονται oι τρd,πεζεg

εiναι oι κδριoι παρdγοντεg καΘoριo'μοιi του μγ6θoυ9 ηg ανd.πτυξηg τουζ, ηζ
γεωγραφικξq κιiλυψηg με η φυoικη τουζ παρουαiα, των πρoΤ6ντων που θα πρoωθηθo6ν

oην αγοριi κα1των τε1yoλoγικιilν καwοτομιrbν και βελτιiυσεων πoυ θα παρoυoι6oουν.

Πιο oυγκεκριμεvα και αναλυτικd,, για τον τρ6πo λειτoυργfαg των υπηρεoιiυν οικoνομικcbν

αγαλδoεων και marketing θα αναφερθoriμε παρακd,'ω ο'b περi oρθολoγιΦg Aν&πωξηg

δικτf oυ Λιανικηq Tραπεζικηg κεφdλαιo.

1.3 Tο προτεινι6μενο μoντ€λo ορθoλoγικηg ανι{ιπτυξη6 και στoχoΘεoiαg

Δεν νπ6'ργετ δημoοιευμ6vo, απ6 πλευρ&g τραπεζiυν κdrιoιο μοντθλο ορΘoλoγικηg

αν6πτυξηq και oτο1οθεoiαq, τo oπoiο 61oντα9 αφετηρiα τo κεvτρικ6 επι1ειρηματικ6

o16διo, να καταληγει απαντiονταq

(α) oτo τι ακριβiog και σε πoιεg πoo6τξτεζ, θα πρoωθηθεi aην τρατιεζικξ αγoρd,

(β) μ6oα απ6 ποιουq δια6λoυ9 διανoμηg θα πρoωθηθοιiν τα πρoT6ντα και o1υπηρεαiεg τηg

λιανικηg τραπεζικξq (φυoικ6 δiκτυo καταoημdτων, εvαλλακτικd δtκτυα, 6πω9 e-banking,

phοne-banking, δtκτυo AΤM κ.λ.π.),

(γ) oτo ε6ν εivαι επαρκη τα κανdλια διανομηg,

(δ) oτον καθοριoμ6 των γεωγραφικiυν oημεtωv εκεiνων, πoυ εiτε η παρουoiα του

τραπεζικori δικΦoυ εiναι ελλuεηg' εwε πλεoνd,ζει,

(ε) ο'τo ποια προΤ6ντα κα1 υπηρεoiεg κα1 σε πoιεg πoo6ητεζ θα ανατεθεi να προωθηθοr5ν

oην αγoρd, απ6 κd,θε θνα τραπεζικ6 κατd,<rτημα, το οποio o'υμμετ61ει οη δι6ρθρωση του

ουνoλικοδ τραπεζικo6 δικτδου.

Σ1ετικη με το θ6μα μαg εiναι η διατριβη στo πανεπιστημιo Mακεδοviαg, με τiτλο

<Yπ6δειγμα ανΦπτυξηg δικτι5ου τραπεζικiυν καταο'ημdτωv: H περiπτω<rη τoυ Eλληνικoιi

τραπεζικo6 δικτ6oυ> (Κλημηg, 20Ο8)'

Η αυγκεκρlμεvη διατριβη απoδεικvιiει 6τι η διαpoνικξ μεταβολη του αριθμοδ των

καταoημd,των μιαζ τpσ;πεξαg εiναι αυνd,ρηση των στραηγικiυv ηg oτ61ων, 6πω9 το

μερiδιo αγoρdg, η κερδoφoρiα και η απoτελεoματικ6ητα.

Tα ανωτιθρω) σε γεvικιlg γραμμ6€, εivαι απoλ6τω9 αδμφωνα με τα 6oα LL€ΧρL τirlρα

περιγρdψαμε και με τα 6oα, πεpi αναlττυξηg και οτο1οθεαiαq θα αναπτδξουμε περαιτ€,pω.

To πρoτειν6μεvo, 6μωζ, απ6 εμ69 μοvτ6λo αναδεικvιiει τα κριηρια εκεiνα των oποiων ο

βαθμ6q ικανοπoiηoηζ θα μαg εvθαρρr5νει η 6μτια ην ανdπτιlξη εv6g τραπεζικoιi δικτδoυ

και βοηθ6ει στoν καθoριoμ6 των πρoi6ντων και υτηρεoιiον πoυ κατ& προτεραι6ητα

πρ6πει να πρoωθηθofν οε μια συγκεκριμεvη πεpτoγi1, καθιbq και στov καθoριoμ6, τoυ

6γκoυ ηζ πρoσφoρd,q τoυg.

Tα κριτηρια αυτd, εfναι oιlγκεκριμ6vα οικoνoμικ6 μεγ6Θη, μιαζ ουγκεκριμεvηg

γεωγραφικηg περιo1ηq Q.{oμο6, π6Μgκ.λ.π.), 6πω9 τo A.E.Π. ηg περιo1ηg, η oικoνoμικη



δραoηρι6ητα, οι πωληoειg αυτoκινητων, οι πωληoειg λιανικξζ, η μεταπoiηοη κ.d,., των

oπoiωv oι μεταβολ6q καθιoτoιiν ην εξεταζ6μεvη περιo1η ελκυοτικη η 6μ στo να

προωΘηθοriν τα αν6λoγα εznκερδη'τραπεζικd προΤ6ντα και υπηρεσiεg η ακ6μη και να

οδηγηoει τιζ τpd,;πεζεq ση δημιουργiα ν6ων προT6ντων και υzηρεαιiυν, πoυ θα

ικανοπoιοιiν την δημιoυργο6μεvη ζηηoη oτην περιo1η.

Πρoτεiνουμ, δηλαδη, oτο1ευμθvη ανdπτυξη εv6q τραπεζικo6 δικτδoυ με κιiριo γviομονα

τo <τι πρoΤ6ντα και πoιεζ υπτlρεoiεg εiναι δυνατ6ν να πρoωθηθoιiν και σε ποια

συγκεκριμεvη περιο1η>>, oε τ6τοιo βαθμ6 μd,λιoτα, iυoτε το κdθε κατdο'ημα να ουμβdλει,

στα 6ρια τα)ν δυνατοτdτων τoυ, ση μεγιoτoποiηαη τ(Ι)ν κερδiον και τηζ

αποτελεoματικ6ητα9 oλ6κληρου του δικτδου.

Σην ερioηoη, δε, του (πωξ καθoρiζουμε τον αριθμ6 των καταoτημ6των για να καλυφθεi

ικανoποιητικd η ζηηοη για τραπεζικd, πρo16ντα και υ7ηρεoiεg, oε μια περιο1η ;>,

απαντο6με ωg εξηg: oι υπολoμoμoi μαg θα εiναι πολti κoντd, oην πραγματικ6ητα ε&ν

λ&βoυμε υπ' 6ψιν 6τι:

(α) oι τρ&πεζεq διαθ6τoυν oυo'τηματα μ6τρηoηq η6 απ6δoαηE, η5 μγ6θυvoηg και τηg

κερδoφορiαg τωv καταoημdτων τoυζ.

(β) Υπaργει" η δυνατ6τητα μ6τρησηζ και πρ6βλεψηq ηg εξ6λιξηζ των μεγεθrΙlv, μιαg
τozπκηg αγορd,q (π6λη, vομ6g κ.i.), τα οποiα wδιαφι1ρoυν τιq τρ6πεζε9 (λιανεμπ6ριο,

oικοδoμικξ δραοτηρι6ητα' α:ΙΕoταμιειioειg, εμπ6ριο αυτοκινητων, μεταποiηοη κ.i.),
αξιοποιωνταg ο'τoι1εiα ηq Eλληvικηq Στατιοτικηq Apfrq' του Υπουργεiου oικoνoμiαq

και oικoνομικiυν, τoυ Ινοτιτοιiτου oικονομικiυν και Bιoμη1ανικiον Eρευνrilν. T6τοιου

εiδoυq oτοι1εiα εiναι κυρiωg η δια1:oνικη πoρεiα αιlγκεκριμεvων οικονoμικιbν κλιiδων, η
ανεργiα, οι δεiκτεg oικονoμικioν προoδοκιrbv σε συγκεκριμιfvουg κλιiδoυ6 κ.α. (Καραφου-

λiδηg,2005).

Σην ετnλoγη του που ακριβdlq θα εγκαταoταθοriν τα ν6α καταoτηματα, o1 τρd,πεζεg εiναι

δυνατ6ν να βοηθηθοιiν αlτ6 ο'δγ1coνα ο'υoα1ματα πληροφoρικηg Geographiοal

infοrmatiοn system, τα oπoiα χαρτογραφoιiν ην οικονoμικξ δραοτηρι6ητα ανd, πεpιoγfγ

oτα πλαioια μιαζ π6}ηζ, εv6g νομoιi η εu6q ευριiτερoυ η και oτεv6τερου γεωγραφικοδ

1cirρου, τρoφoδoτoriμεvα με ατoι1εiα απ6 ην EΛ.ΣTΑT.. T6τοιου εtδoυg oυoτηματα

χρησιμoποιοιiνται ηδη, απ6 oριομιfvεg τpfuτεζεq αλλd και εταιρεtεg που διαν6μoυν τα

πρoΤ6ντα τουg μ6oω δικτδου καταoημ0τωv.

Η 1αρτογρ*φηoη τηζ oικονoμ1κηζ δραoηρι6τητα9 ηg εκ&oτοτε εξεταζ6μwηg περιο2gηg,

δtνει τιg απαραiητεg πληροφoρiεq oτουq ιθriνoντεq τoυ δικτδoυ, ιboτε να εtvαι oε θ6oη να

αποφαο'iooυν, εdν η oικονομικη δpαoτηρι6ητα τηt περιο1ηg δημιoυργεi η 6μ ζηηαη για
τα προoφερ6μεvα πρoΤ6ντα και υπηρεo"iεg. Eiναι δυνατ6ν 6μω9 να ωθηοει τουζ

υπΦθυνουg ση δημιoυργiα, με η βoηθεια τoυ marketing, ν€ων πρoi6ντων κα1

υπτ1ρεoιioν τα oπoiα θα εtναι oυμβατd με ην oικονομικξ δραoηρι6ητα ηζ περιο1ηg, θα

καλfπτουν αvdγκεq του δυνητικο6 πεχατειακo6 κοινoti η ακ6μα θα πρoο'φιθρουν νθα



πρCDτoπoριακ& χρηματoo1κoνομ1κ& εργαλεiα, τα oπoiα εiναι δυνατ6ν, 6μ μ6νο, να
καλriπτoυv υπdρ1ουoεg αν&γκεg, αλλd και να αναβαθμiζoυν τιg αυναλλακτικ69 πρακτικ69

και η χρηματοolκoνoμlΙCη εξυπηρ6τηoη φυoικιiiν προocilπων και εταιρειiον, 6oον αφορd,

oην ποι6ητα, οην τα1r5ητα και στηγ αξιοπιoτiα. Σ1ετικd, περi των G.Ι.S. θα

αvαφερθoriμε και oτo κεφ6λαιο περi ηg oρθoλoγιlcηζ Αν6πωξη9 Δικτriου Λιανικηq
Tραπεζικr1g.

1.4 Δoμι{ τηg διατριβηg

Η δoμη ηg παροιioηg διατριβηg 61ει ωg κιiτωθι:

Στο δaiτερο κεφdλαιο παραθ6τουμε βιβλιoγραφικη επιοκ6πηoη o1ετικ6 με ην ετπλoγη

τoυ τ6πoυ εγκατσ,oτασηg και ηg οτo1οθεoiαg εv6q δικτrioυ λιανικηg τραπεζικηq.

Στο τρiτο κεφ6λαιο παρουαιdζουμε συνοlwtκa τιg ρυθμioειg κα1 τιg μεταρρυθμiοειg τoυ

Eλληνικoιi τραπεζικo6 ουoτηματοg.

Στο τ6ταρτo κεφ6λαιo παρoυαι6ζoυμε τη θεαμαπκξ ανd,πωξη τηq λιανικξg τραπεζικηg

oτην Eλλ6δα, η οπoiα ε1χε oαν oτν€πεια ην α6ξηoη του εvεργητικοli, των εο6δων και
των κερδιilν τωv τραπεζrbν καθiοq και την γεωγραφικη τουg επθκταoη. Αναδεικvriονται
επio'ηg η πρooπ&θεια και oι τρ6ποι για την oρθoλογικη ανd,πτυξη των δικτtiωv λιανικηg

τραπεζικξg καθiυg ο ρ6λο9 και η oυμβoλη ηg τε1vολoγiαg o' αυτ6 το εγ1εiρημα.

Στo π6μπτο κεφ6λαιo αo1ολo6μαστε με ην oρθολομκη ανιiπτυξη και η oτo1oθεαiα των

δικτδων λιαvικηg τραπεζικηq, αναδεικvδoγταg τουq παρd,γοντεζ oι οπoioι θα πρ6πει να
ληφθo6ν υπ' 6ψιν απ6 τουg υπευΘιiνoυq μα ην ανd,πτυξη εv6g τραπεζικoδ δικτLlου, iοoτε

να ετnλ6ξoυν τov oρθ6 τ6πo, γss6νo και τρ6πo για ην εzειαlμμwη κα1 απoδoτικη
ανιiπτυξη τoυ δικαioυ. Aκολoriθωg oτο tδιo κεφιiλαιo θα αo'1oληθοιiμε με η στoχoθεoiα
των δικτδωv. Για να εiναι ρεαλιστιΦ, αvταγωvιστιΦ oε σχ6ση με τα υπ6λouτα τpwτεξικ6"

δiκτυα πoυ δραoηριοπoιo6νται στην iδια περιo1η και απoδοτικη, απαιτεiται αρ1ικd, o

καθoριoμ6ζ τoυ ατρατηγικοδ oτ61oυ. Για τo ακoπ6 αυτ6 πρooδιoρtζoυμε τουζ
κατ6λληλoυ9 δεiκτεg και εργαλεiα πoυ απαιτoιiνται για τη oαφη αναγvιbριαη του

oικoνομικoιi περιβd,λλoντog, 6πoυ πρoτiθεται να δραoηριοπoιηθεi εvα δiκπlo, αλλd και
για ην 6oo το δυνατ6 περιο'ο6τερo αξι6rnoη δι6γvωο'η η€ οικoνoμιΦq εξ6λιξη9 και
πρooπτικηg τηq υπ6 εξ6ταoη τtεpιoγi1c,. Σην iδια εv6ητα καθoρiζoνται και τα κριτξρια

βd,ο'ει των oποiων επιμερiζεται η oυνoλικη oτο1οθεoiα τoυ δικτιiου και κd,θε εvq απ6 τα
καταoτηματα πoυ τo απαρτiζουν.

Στo θκτo κεφdλαιo παρoυαιd,ζoυμε μiα περiπτωο'η μελ6η9 τηg Alpha Bank, μ6oα απ6 ην
οποiα φαiνεται το πωq εvα απ6 τα μεγαλιiτερα τραπεζικft δiκωα τηg 1ιΙlραg μαg καθορiζει
τo στραηγικ6 του oτ6γo' πωζ τον ετnμερiζει στα κατασηματα του δικτδου και πωζ
παρακoλoυθεi ην υλοπoiηαη τoυ.



Στο 6βδομo κεφdλαιο παρουαιαζoυμε 6να α6oημα βαθμoλoγηoηg (sοοreοard) τo οποto

oτ6γο 61ει να <καθoδηγεi>> τουg υπευθtivουg γ1α ην αv&πωξη w6g τραπεζικοδ δικτfoυ

o1ετικd με ην ανd,πτυξη και η oto1oθεοiα τoυ. Tο εv λ6γω orioημα εvτoπ[ζει και

αξιoλογεi τoυζ οικονoμικoιiq κλ*δoυg που δραoηριοποιoδvται στηv εξεταζ6μεvη

πεpιoγi;, μα να λειτoυργηoει oυμβoυλευπκd ση διαδικαoiα ηζ εξαγωγηg τoυ

<iυμπερ&οματoζ γ1α τo αν oι ,nθαν6ητεζ απoδοτucηζ κα1 κερδoφ6ραζ λεπoυργiη εv6g

τραπεζικο6 διlcτιioυ εiναι ιoμlρtqfi 6γι.

Στo 6γδoο κεφ&λαιο εξετdζουμε δια ηg εμπειρικηq αναλδoεωg, πpωτoν ην o1θoη τoυ

AEΠ καt των απoταμιεtioεων και δευτερoν ην αξιoπιoτiα τoυ προτειν6μwoυ

oυoτηματog βαθμολ6γηoη9 (sοorecard).

T6λοc' oτo 6νατο κεφ6λαιο παραθ6τoυμε τα αυμπερd.oματα κα1 τιg προτdoειζ μcιζ τα

οπoiα πρoκι5πτουν απ6 ην αν61εiραq διατριβη.
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ΚEΦAΛΑΙo 2

BΙBΛΙOΓPAΦΙKH EΠΙΣKoΠΙΣΙΙ

2.L Eιaαγωγικ6q παρατηρηoειg

To παρ6ν κεφ6λαιo περιλαμβ0νει βιβλιογραφικ69 επιoκοπηoειg, τ6οο 6oον αναφoρd, oηv

ετnλογη του τ6πoυ εγκατ&oταoηq εv6g δικτtiου λιανιlοjg τραπεζικdq, 6oο κα1 σην

αναλαμβαv6μεvη απ6 αυτ6 oτο1οθεoiα.

2.2 Bιβλιoγραφικη επιοκ6τηoη ο1ετικι6ι με την επιλογη του τ6που εγκατιiιοταοηq

εν69 τραπεζικoΦ δικτιiου

Tο ζηημα ηq επιλoγηg τ6που εγκατd,οτασηζ μ1αζ ε7τιχειρηματικηg μονd,δοg απαo1ολοδoε

αν6καθεν τoν επιχειρηματικ6 κ6oμo. Kατfoτη 7nα παγιωμεvη αντiληΨη 6τι η ετnλογη

τ6πoυ ηκατd.oτασηζ μπoρεi να oυμβd.λει αποφαοιοτικd oτηv ομαλη και κερδoφ6ρα

λειτουργiα μιαζ ε7ειχεiρηoηq η να ην καταδικ6oει oε 1μμηλη απoδoτικ6ητα και

oικoνομιlο1 απoτυμα. Απ6 ην τιo απ)"η μορφη ε:tιχειρηματικηg εγκατιiαταoηg Χ'γ' aru

εμπoρικ6 κατ6οτημα 6ω9 το rnο o6νθετο δiκτυο παραγωγηq η διανομηg αγαθiον, τo

ζητημα τηq εznλoγηg τ6που εγκατd,οτασηζ και δραοηριοποiηoηζ απoτελεi κoιν6 αλλd. και

κρiαιμο τ6πο. Tο γεγον6q αυτ6 εκφρ6ζεται αφ' εv6q απδ ην λα'ιlcη εμπειρiα με ην
γvωoτη φραση <γωνιακ6 μαγαζi> aniο απ6 ην ανiοτερη επιχειρηματικη και ακαδημαΤκη

κoινδτητα με εvα πληθοg εμπειρικiυν ερευνιilν και εzΓισημoγικιbν oυγγραμμ&των.

Tα κριηρια επιλογηg τ6πoυ εγκατd,oταoηg διαφ6ρoυν αναλ6γωg με ην φιioη τηq

δραoηρι6ηταζ μιαζ εzπ1εiρηoηg. oι παραγωγικ6q επι1ειρη<rειg (δευτερoγwηg τομ6α9) ωg

εττι τo πλεioτον επιλθγουν να εξαoφαλioουν μ6oω ηg εγκατ*oταoηg τoυg ε6κολη

πρ6οβαοη α) οτιg πρrilτεg fλεg β) οτο εργατικ6 και εξειδικευμr1vο ανθρrilrcινο δυναμικ6 γ)

στα μεταφορικd, και συγκοινωνιακd μ6oα δ) ατιg παραγωγικ€q υποδομ6q'

oι επι1ειρηoειg παρο1ηg υπr1ρεoιiυν, δπωg εiναι οι τpαπεζεc,, χωρiζ να παραTvωρiζουν

κριdρια για την επιλογη τ6πoυ εγκαταoτασηζ εv6ζ καταoτηματoζ τουζ , 6πω9 εiναι oι

παραγωγικ€ζ, συγκowωνιακ65 και oι υπoδoμ69 πληρoφ6ρηoη9, εoτι6ζoυν κυρiωg τo

εvδιαφ6ρον τoυζ "3, 6μεοη κα1 αποτελεοματικη πρ6oβαοη τoυζ στo δυνητικ6

πελατειακ6 τoυq κοιν6.

Σε αυτ6 τo κομμd,τι ηq διατριβηg μαg θα παρουoι0ooυμε εv ουvτoμtα και εvδεικτικ* μια

oειρ& ακαδημαiκιΙlν προoεγγioεων τoυ θθματog ηζ κατ6λληλτ19 ετπλoγηq τ6πoυ

εγκατd,oτασηg και αν*πτυξηq εv6q τραπεζικo6 δικτι1ου.

'Επεwα υπ6 εvδελε1η €ρευνα τtΕρi των 6οων θ1ουν γραφεi o1ετικd, πpbπeτ να

oημειiοoουμε 6π 6λε9 οι 6ρευνεq και απ6ψει9 επi τoυ θ6ματοE 61οιlν αvαδεξει οριομθvoυq

βααικoδq κowοfq τ6πουq και κριdρια βd.oει των οπoiων πρoτεivουv να γiνεται η επιλoγη
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τoυ τ6πoυ εγκατd,στασηζ των τpα1t'εζlιΚ6ν κατασημ6των, με σKoπ6 την απoδoπκ6τερη

και απoτελεoμαπκ6τερη λειτουργiα τουg.

Τα κυρι6τερα κριηρ1α που €1oυν'αναδειβεi εivαι νoμικσ, _ ρυθμιoτικd,, οικονoμικ6,

κοινωvικd, δημoγραφικd,. Πιo συγκεκριμ*vα, ουγγραφεξ οι oποioι αναδεικvrioυν ωζ

πρωτε6oν κριτηριο ην καταλληλ6ητα του νομlκoιi, ρυθμιoτικοδ και πολιτικori πλαιoioυ

εvτ6g του οπoioυ καλοδνται να δραοηρ.oroηθori, τραπεζικ6 δiκτllα χωρiζ β6βαια να

αγvοοδν τιg ευκαιρiεg αγoρ69 και η προoδoκrilμειη κερδoφορiα, εiναι οι Baron (1995),

Ηillman and Ηitt (1999), Bοnardi, Ηillman and Keim (2005), Bοnardi (2004) Delios and

Ηenisz (2003), Mahan and Murray (1981), Rοgοr, Duhaime and Stimpert (Τ992)' Chang

(1995), Rivoli and Salοriο (1996), Guillen (2002),Ηymer (1976),Zaheer (1995), Garοia_

Carιa1 and Guillen (2Ο08), Gοldberg and Grοsse (1994), Canfei Ηe and Godfrey Yeung

(2008)

Στο iδιο μfκοζ κι5ματoq με τoυζ ανωτ6ρω 6ο'ον αναφoρ& oη oημαolα κα1 στη

oπoυδαι6ητα των νομικiυν και ρυθμιoτικiον καv6νων ο1επκ0 με ην αν*πτυξη των

τραπεζικiον δικτιiων δiνoνταg 6μω9 μεγαλfτερη θμφαση στα οικoνoμικd κριτηρια, το

δυναμιομ6 ηg αγoρ&g, ην 6vταο'η ηζ ζηηoηE και τα προoδoκιi:μεvα κ6ρδη κινηθηκαν

οι: A. Garcia Ηerrerο and M.S. Μaztιπez Peria (2005), Chung _ Hua Shen, Qi Liang and

Χiang_Cheο-Ηao (2009), Ηaas de Ralph and Ιman van Lel1'vοld (20Ο4), Brealey and

Kaplanis (1996), Buch and Lippοner (2004), Foοarelli andPozzoΙo (2006).

Yπ*ρ26ουν επισηg αυγγραφεig 6πω9 oι Cinar (2010), Miliotis, Dimopoulos and Giannikos

Q002),Buοk1οy, Feuring and Ηayashi (2001), Beltοn and Stelvert (2002), olsen and Lοrd

(1979), Soenen (\g74), Clawsοn (1974), Bennett (1983), Beaumοrιt (1988), Dietsοh and

Lοzanο Vivas {1996), oι οποiοι αo1oληθηκαν με πoλυκριτηριακ& μoντ6λα τα οποtα

oυμrπεριλαμβ&νουν ωζ βααικ6 κριηρια ηv δημoγραφικη κατ&oταoη, τΙV

oικoνομικoκοινωνικη κατ&oταoη, ΤΙV απαo16ληοη, ην εξ6λιξη των oικονoμικiυν

κλdδων, ην εξ6λιξη τoυ χρηματooικονoμικoιi κλ6δoυ καθdlg και τιζ πρooπτικ€g ηq
οικoνoμiαq του εξεταζ6μεvου 1iορoυ.

Mια διαφορετιΦ καηγoρiα ετnoημοιικdυν oυγκραμ6των ετri τoυ θ6ματοq εivαι αυτ6 πoυ

αυνεγρiφησαν με αφoρμη ην <iυμβoλη τε1yoλογικiον καινoτομιitlν 6πω6τo Geographical

Ιnfοrmation System (G.Ι.S.), τo οποiο μα6 δiνει ην δυνατ6ητα καταγραφηg κα1

1αρτογρ0φηoηg ανd, εξεταζ6μεvηq περιo1ηg oτοι1εiων 6πω9 ην υφιoτd,μεvη oικονoμικη

δραoηρι6ητα, τιζ δημoγραφικ69 εξελiξειζ, το παραγ6μεvo ειo6δημα, τo ποoοοτ6

απαo16ληoη9 ανd, κλd,δο, τι6 προοππκ6g ανd,πτυξηg ηq τoτπκηg οικoνoμiαζ, το πooooτ6

πληθυoμοδ πoυ αvαλoγεi oε κd,θε υφιoτdμεvο κατιiοημα. Tα ανωτ6ρω αποτελοιiν

oημανπκ6 oτoι1εiα των oπoiωv η ορθoλογικη αξιοπoiηοη διiναταl να βοηθηoει oην
oρθη ληψη αποφ6oεων o1ετικ& με ηγ καταλληλ6τερη εrnλογη τ6πoυ εγκατdο'τασηζ και

αν&πωξηq εv6g τραπεζικo6 καταoτdματo6 και κατ' ε.;lτ6κταoη εv6g τραπεζικο6 δικτι5oυ.

ι2



Συγγραφεig που αo1oληθηκαν με τo θ6μα μαg, oδμφωνα με ην ανωτ6ρω θεiορηoη και
οπτικη εtvαι οι: Willοr (199Ο), Αrmstrong and Densham (1990), Lιπrdsten (1978), Rosiny,

FΙillsman and Rosing _ Vogelaar (Ι979), Densham (1990), Densham and Arinstrοng
(1987) Brundage (1989), Burrοugh and Mοdοnell (1998), Maguirο (1991), Rοdriguez-

Baοhiller and Glasson (2o0a)

Τ6λo9 oτο οημεio αυτ6 αξiζει να αναφερθεf και εrια9 απa τoυq πρωτοπ6ρου9 ηg 6ρευνα9

για τo καταλληλ6τερo τ6πο εγκατ6ο'τασηζ μ1αg εzπ1εiρηoηζ, τoν Ηoover M. Edgar (194s).

2.3 Bιβλιoγραφικη επιοκιδzηοη ο1ετικιil με την oτo1οΘεοiα εv66 δικτδου λιανικriq
τραπεζικι{g

Eπi δεκαετiεg ετπο'τημoνε6 πoυ αο1ολοriνται με τοv χ)ηματoπιστωτικ6 τομ6α εzπδιιi:κoυν

να δημιoυργηooυν αξι6zπoτα και εr5μ:ηoτα μοντ6λα και αλγορiθμoυg με oκoπ6 να
καταoτηooυν η διαδικαoiα ηζ oτο1oθεoiαζ τωv τραπεζικiον δικτδων κα1 τωγ

καταoτημdτCον τoυg περιοo6τερο oρθολογικη, απoτελεoματικη και απoδoπκη. Η οπτικη

.γωv[α, η εκΙdvηση και η μ6θοδo9 που ε;ιτλ6γεται, ciloτε να λυθεi το ζηημα ηg 6ο'ο τo

δυνατ6ν δικαι6τερηζ και αποτελεoματικ6τερη9 oτo1oθ6ηοi1g διαφ6ρει πoλλd,κιg απ6

ετnο"τημονα oε επιο'τξμονα. Eν τοιiτοιg πραγματοποιiονταg μια βιβλιoγραφιlcη επιoκ6zηο'η
ε7τi τoυ θ6ματοq καταληγoυμε σε δδo εv γwει ο1oλ6q ακ6ψεω9 πoυ ωζ κοιν6
παρανoμαση 61ουν ην βελτιoτoποiηοη ηg αποδoπκ6ηταq και ην oρθολογικ6τερη
oτo1oθεotα των τραπεζικiυν δικτ6ων. Πριν ην αναφoρf μαg σε αυτ69 τιg απ6ψειq,

θεωρo6ψ 1rηoιμo να αναφερθεi oε αυτ6 το oημεiο 6τι ο 6γκoζ των ο'υγγραμμdτων και
των εργασιiυν o1επκd, με ην αξιoλ6γηο'η κα1ην απoτελεoμαπκ6ητα των δικτδωv εiναι
oαφrilg μγαλιiτερoq απ6 εκεtvωv πoυ αφιερiυθηκε oηv αξιoλ6γηoη εv6g μεμoνωμ6voυ
τραπεζικοιi καταoτηματοg, λ6γω ηg €λλειψηg οτoι1εiων o1ετικιi με το oικονομικ6 και
κοιγωνικ6 περιβ&λλoν εvτ6g του oποioυ κινεiται καθθvα αlτ6 αυτa, Aθαναο6πουλοq
(2008) και Mc Eaοhern and Paradi (2007).

Mια oημαvτικη μερiδα εzπoημ6νων σην πρoσ?εdθειd τoυg να oυγκρoηooυν μiα μ6θοδο
και vα εξεriρoυν fvα τρ6πο εκτiμηoηg ηg απoδoτικ6ητα9 w6g τραπεζικo6 δικτ6oυ αλλd
και καθεv6g απ6 τα καταοτηματα που τo αlταpτιζουν χ,ρησιμοποiηο'αν τη μfθoδο Data
Envelοpment Analysis (DEΑ). Σ6μφωνα με αυη η μ6θοδo πpθτtετ να αναδει1θεi η
απoδoπκ6τερη o16oη, ο αποδοτικ6τερog λ6γo9, μεταξδ των ειoρoiον και των εκρorilν εv6q

δικτδου η εv6g καταoτηματοq. Πιο απλ6 θα μπoρo6oαμε να πo6με 6τι ερευν6ται και
αναδεικvriεται ο απoδοπκ6τερo9 λ6γο9 μεταξ6 δαπανrilμεvων λειτoυρμκiον εξ6δων και
δημιoυργoriμεvων εo6δων και απαΦσεων.
Aφot5 εvτοzπoτεi το τραπεζικ6 κατd,oημα εκεtνo που διαθ6τει ην απoδoπκ6τερη o1€oη

μεταξιi ειoρoioν και εκροiον, θα αποτελ6oa μ6τρo ol5γκριoηg και αξιολ6γησηg τωv
υπoλοiπων καταoτημdτ(Dν πoυ αποτελοfv τo τραπεζικ6 δiκτυο. Eτoι εiναι zπο εriκoλο να
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εVτοrnσθοδν και να διoρθωθοδν οι 6πoιεq δυολειτoυργiεq υπ6'pγoυν στα καταoτηματα

εκεiνα πoυ θα κριθoδν με β6oη τo d,ριο'τo κατ6oημα. Αυτ6 θα ι11ει oαν oυν6πεια ην
oυνολικη βελτiωo'η ηq απoδοτικ6τητα9 του δικτfoυ. Απ6 την εφαρμoγη ηg μεθ6δου

DEΑ προκδπτουν δδο ζηηματα. Tο πpωτo εivαι η εvδυνd,μωoη εV6q oυοηματog

α6γκριοη9 ηg απoδoτικ6τηταζ (benοh marking) μεταξr5 των κατασημ&των, Ηubreοht _

Dοville (1997).

Tο δεriτερο εfναι τo κατ& π6oo δiκαιo εfvαι αυτ6 τo oιioημα. To ζηημα αυτ6 oφεiλεται

oτα διαφoρετικιi οικονoμικfr περιβιiλλοντα εvτ6g των oποiων δραοηριoποιεiται το κdθε

κατd,οτημα ξε1ωριoτd και πoυ εiναι δυνατ6ν να επτ1ρεdζουν αρνηπκ& η θετικ6 ην
αποδoπκ6ητα και κερδoφoρiα τoυt. Eξαιτiαg αυτoli τoυ ζηηματog, κατ6 η μ6θoδo

DEA,υπdρ1ουν ετπο'τξμονεζ oι οπoioι λαμβανoυν υπ'6ψιν τoυζ και το oικονομικ6

περιβd,λλoν, Aθαναo6πoυλοq ( 1 998).

Mε αυΦ τη λoγικη εtναι δυνατ6ν να υπdρξει περαιτ6ρω ομαδοποiηoη και

καηγοριoπoiηο'η των κατασημd,των με oκοπ6 ην δικαι6τερη ο'ιiγκριoη και αξιολ6γηoη

τουg ω€ πρog ην αποδοτικ6ητ* τoυg.

oι ετnoτ{μoνεζ o1 oπoiοι χρησιμoπoιοtiν τη μ€θοδo DEΑ εiναι oε θ6oη να μετρo6v

o1επκ& αξι6πιοτα ην απoδoτικ6τητα εv6g εκ*oτου καταoα1ματog και να καθoρiζoυν τo

oυνολικ6 μ6γεθοq των εκρoiον, πoυ καλεiται να ετιτbγει, iοoτε να Kαταστεi απoδοτικ6

και κερδoφ6ρo, Camanhο and Dysοn (1999). oι εκροιθg αυτ6q oυναπαρτiζovταl, κυρiωg

απ6 τον 6γκo των δανεiων π6oηζ φιioεωE, απ6 ην προdlθηoη τραπεζoαoφαλιοτικrirν

προΤ6ντων και d,λλων τραπεζικιbν υπηρεoιiον και πρoΤ6ντων πoυ δημιoυηο6ν 6οοδα και
απαιτηoειq. oι καταθ6οειq απ6 &λλουq oυγγραφεig θεωροriνται ειoροη εviυ απ6 ιiλλουg

εκρoη, Colwelland Davis Φ (1992).

Αναπ6φευκτα ot χρησιμoπoιot5vτεζ ην μ€θoδο DEΑ θεωρo6v ηv oτο1οθεoiα και ην
υλοπoiηoξ fl1ζ, ωS απαραiηη προδπ6θεoη μα την επiτευξη υΨηληζ απoδoπκοτικ6τητα9.

Aναγvωρiζεται μιiλιoτα 6τι η εv λ6γω μ6θοδο9 βοηθd. απoτελεoμαπκd τ6oο την

απoτελεoματικξ λειτουργiα εv6g καταοτηματοg, 6oο και την κερδοφορiα τoυ, μ€aω ηg
υλοπotηοηg τηζ οτo1οθεofαg. Αυτ6 6μω9 που δεv πρoτεivεται ξεκ&θαρα εtvαι oε ποιd
κυρiωg πρoΤ6ντα και υπηρεαiεc, πp6πετ να δrboει βαρ6ητα και πρoτεραι6ητα τo κdθε

κατdoτημα, iοoτε να μεγιστoπoηoει, τ6oο ην απoδoτικ6ητα 6οo και ην κερδοφορiα

τoυ.

Η μ6θoδο9 DEA πρωτoεμφανiζεται tl:τε6 τoν Fοrell (|957), αvαπτυ1θηκε Kαt

τελειοπoηθηκε ακoλoιiθωg απ6 τoν Shephard (1970), Charnes et al. (1978), Banker et al.

(1984). Αλλοι ετπoτημοvεg oι oποiοι αο1οληθηκαv και εμπλoιiτησαν ην μ6θοδo DEΑ με
τo 6ργο τoυg, εvδεικτικ6 εiναι oι Giokas (i991), Lοvell and Pastor (1957)' Sherman and

Gοld (1985), Banker and Thrall (1992)' Soteriοu and Savrinides (1997), Vassilοglou and

Giοkas (199Ο), Sherman and Ladino (1995), Sοhaffnit, Rosen, Ρaradi (1997), Ηalkοs,

Salamouris (2004), Paradi, Vela, YangQUAq.
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Η &λλη o26ολη oκ€ψηq o1ετικ& με τον καθοριoμ6 ηζ παρακoλοδθηο'ηg κα1 τoν 6}νεγγo

υλοποiηoηg ηζ oτο1οθεαiαq βαoiζεται oηv φιλooοφiα τoυ Balanοed Scοrecard. Tο

καινοτομικ6 oτοι1εiο το οποiο ειoτiγαγε η ανωτ6ρω ο1ολη ουνiοταται oτο 6τι κατd τη

διαδικαοiα xaραΦιqκαι υλοποtησηζ ηζ ε7[ιχειρηματικηg oτραηγιlcηζ αναδεικvιiετ πt'ρα

αlτ6 τα χρηματooικovoμικ& μεγθθη, η oυμπεριφορd, του πελατειακοri κoινoιi, η
δυναμικη πρoοπτικξ ηg ε?Γιχειρησιακηq ανd,πωξηg καθioq και ην εοωτερικη δoμη ηg
εzn1εtρηoηζ, ωζ oημαντικo6q παραyoντεζ yLα την επιτυχημιfvη και κερδοφ6ρα εξ6λιξη

τηg.

Πιο oυγκεκριμεvα και σε o16οη με τη στoχoθεο"iα εv6g τραπεζικor5 δικτδου, η εφαρμoγη

τoυ Balanοed Scorecard oυμβ6λλε1 σην αfξηoη των εo6δων μ6oω oυνδυαoμθvων

πωληoεων και αφof διαγvωoθοδν τα πιο κερδοφ6ρα πρoi6ντα και o1υuπ1ρεo{εq, τα oποiα

πρt'πετ πρωτloτωg να πρoωθηθoδν, β6οει συγκεκριμsvηg oτραηγιtcηζ, προκειμ6νoυ να

εrnτευ1θεi η υψηλ6τερη δυναη αποδοτικ6τητα. Δειiτερον το Balanοed Scοrecard

ειoηγεiται ην πελατoκεvτρικη θεdορηoη των πραγμ6των, η oπoiα εoτι&ζει ση
δημιoυργtα πρoΤ6ντων και υτηρεoιrΙrν τα οπotα θα καλιiπτoυν τιζ ανd,γκεg τoυ

καταvαλωτη, τΕρατΙΙα εντελiοq διαφορετικ6 απ6 ην oτρατημκη πρoiοθηοηg εv6g
'κερδoφ6ρου 

προT6ντο9. Tρiτον δtvει η δ6ουoα βαριiητα oτην αξιοιαoτια και την

πoι6τητα των καναλιiιlν διανoμηg των προi6ντων και υπηρεoιiυν προκειμεvου τα

ετπλεγwτα πρog προiοθηο'η πρoi6ντα να εiναι ελκυoτικ& και εδκολα προβd,oιμα ση
δυνητικξ πελατεiα.

Δ6ο ακ6μη οημαντικ69 δια<rτd,oειg oε ο16oη με τη oτo1oθεoiα ην οποiα φωτiζει και

ειoηγεiται το Balanοed Scοreοard, πρoκειμ6νoυ αυη να εtvαι ρεαλιoτικτ1 και υλoποηoιμη

εtvαι o πρoδπολογιoμ69 τωγ διαθ6oιμων π6ρων και η δυvατ6ητα αναθεiορηoηg τoυ

στρατηγικοri oτ61oυ η των ετπμι4ρoυq oτo1οθεoιiυν διαφ6ρων πρoT6ντων και υπηρεoιiον.

o προiiπολoγιομ6g των π6ρων εiναι απαραtητog 7[ρ1ν τoν καθοριoμ6 των οτ61ων, δι6τι

θα ηταν καταστρoφικ6 για μια επιffiηση, να παραιτηθεt απ6 ην υλοποiηο'η τηg

οτo1oθεoiα6 ηq, λ6γω 6λλεψηq των κατd,λληλωv π6ρων, πoυ απαιτoliνται για ην
επiτευξη ηg, λ6γω κακοδ καt d,oτo1oυ προi}πολoγιομo6. Eiναι εrεiσηζ αναγκαiα

πρoδπ6θεoη γtα ην ε:τttτυγi1 κατ&ληξη τoυ 6πoιoυ oτραηγικoιi ο1εδιαoμο6, η

δυνατ6τητα παρακολofθηoηg και αναδιαμ6ρφωoηq των οτ61ων 6ταν αυτ6 υπαγoρεriεται

εwε ατc6 6κτακτα γεγoν6τα και μεταβαλλ6μεvεg oυνθηκεg oτο εξωτερικ6 και εoωτερικ6

περιβ6λλoν ηq ετn1εiρησηζ, εiτε λ6γω $oτο1ων αρμκiυν προβλ6ψεων των υπευθ6νων για
τoν καθoριoμ6 του στρατηγικori ο'τ61oυ.

Πρωτεργd,τεg κα1 δημιουργoi τoυ Balanced Sοοreοard εtναι οι Κaplan R.S., Nοrtοn D.P

(Τ992), οι iδιoι τo Ι996 μετεξ6λιξαν τo Balanοed Sοοreοard, uι6 6να εργαλεiο μ€τρηο'ηq

και oδηγο6 ηζ oρθηζ και αποδοπκdg λειτoυργiαt μιαg εrπ1εiρηoηq, oε θvα εργαλεio

x6ραξηq και υλοποiησηζ στραηγιΦζ. oι Kaplan and Nοrtοn τo 2a04 τελειοποiησαν τo
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Balanοed Scoreοard, ωg εργαλεiο xιiραξηg και υλoποiησηt στραηγικhζ, δημιουργiονταg

τουg <1&ρτεg oτραημκηg>, (Sπaιegy Maps).

Αλλoι ετnοτdμονεζ πoυ oυν6βαλαv με τα οrrγγρdμματ6 τουg oην εξ6λιξη του Balancοd

, Scοrecard εiναι oι: Butler, Letza' Neale (L997), Κennerley, Νeely (20Ο0). Lawrie,

Bradv _ Prestοn' '^]01), JohnsonCοbbold (20aη, Brady _ Prestοn, Ηayward (2Ο01), Dhinμη Nayel (2C

Κeller Lauren (20a',Ρo11a1is and Koliousis (2ΟO3).
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KEΦAΛΑΙO 3

ΣYlγoΙΙTΙKtΙ ΙΙAPOYΣΙAΣH TΩN PYΘMΙΣEΩΝ KΑΙ METAΡPYΘMΙΣEΩN
TΟY EΛΛHNΙKOΥ TΡΑΙΙE ZΙΚoΥ ΣYΣTHMATOΣ

3.1 Eιοαγrογικfq παρατr1ρηaειg

Στο παρ6ν κεφdλαιo παρουαι6ζoυμε εv o'υντομiα ην εξθλιξη των ρυθμioεωv, oι οπoiεg

καθ6ριζαν και καθορiζουν ην λειτoυργiα του Eλληνικο6 τραπεζικoδ αυoτηματοc, αlτ6 τo

1946 €ωqκαι ο'ημερα.

3.2 Eξ6λιξη τoυ ρυΘμιοτικoδ και νoμoθετικoi πλαιοiου τoυ E}'λrηνικoδ τραπεζικοδ

ουaτηpατo5 μεταπoλεμικιil και 6ω9 οημερα.

Kατd, τη διd,ρκεια ηg μεταπoλεμικηg αναουγκρ6α]σΙζ, τo τρtιπεζικ6 μαg orioημα
λειτoυργoιi<lε σε 6να καθεoτiοg κραπκiον ρυθμioεων και Tεαρεμβdoεωv, αλλ6 και
ταγ6τατηq oικονομικ{g αν6πωξη g.

Χαρακηριoπκr1 θκφραoη αυηg ηg πoλιτικηq εiναι η iδρυoη κατd τo Ετoq 1'946, τηg

κρατικiοg ελεγ16μεvηE Nομιoματικηg ετπτροΦg. Σκοπ6q ηg ηταν η υλοπoiηση τηg

νoμιοματικηq και 7nστωτι1Cηζ πολιτικηg τηq xωptΙζ, δημιoυργiυvταg παρd,λληλα τo νoμικ6

πλαtoιo γ1α η διοικητικη ριiθμιoη και θλεγ1ο του ο1κoνομοτραπεζικo6 τομθα. Eτoι η
πλειoν6τητα των τραπεζικiυν δραοηριoητων ετ6θηoαν υπ6 τoν d,μεoο η 6μμεoo κρατικ6

6λεγγa, εvdl ηδη οι μεγαλι1τερεg τp6πεζεg και χρηματo7Γιστωπκd, εv γι4vει ιδρfματα

αvηκαν oτo κρdτog.

Στα πλαiαια αυΦζ ηg πoλιτικηg εvτio'<rεται και η iδρυo'η πιoτωτικiυν ιδρυμdτων 6πω9 η
ETEBA και ETBΑ, κατιi η δεκαετ[α του 1960, που ακoπ6 ετγαν τη μακρoπρ6θεoμη

1ρη ματοδ6ηση αναπτυξιακiοv, κυ ρiωq βιο μη1αvικιbν, πρoγραμμ6των.

o κρατικ6q παρεμβατιoμ69 και 6)"εyγοc,, με ν6μo τoυ 1953 (καταργηθηκε τo Τ992)'i1ταν

ιo1υρ6τατοq ακ6μη και στα α<rφαλιoτικ6 ταμεiα. 'Eτoι, 6πoια αoφαλιoτικf, ταμεiα

κατεi1αν ψετoγ€q τpαπεξων, ελεγ1oμθνων αlt6 τo Δημ6oιo, εκ1ωρoιioαν την

εκτιρooiυπηση τoυζ, oτιq γεvικf,g oυνελε6oειζ των τραπεζων oτoν εκdoτoτε υπoυργ6

oικovoμικων (Γκ6ρτoο9, 1998). Συν6πεια η€ εφαρμoγηq αυηg ηg πολιτικηq, υπηρξε

κατ6 τιq &5o δεκαετiεζ πoυ ακoλo6θηoαν η ληξη τoυ β' παγκooμioυ πoλ6μoυ, καΘiυg και
του εμφυλioυ, μια εvτoν6ταη οικονομικη αν0πτυξη.

Η επιτευ1θεiοα oικονoμ1κη αvdπτυξη εκεfηg ηg επoμq oφειλ6ταν oε μεγd,λο πooooτ6

σην πoλιτικη πρoστατευτιoμo6 η oποiα εφαρμoζ6ταν απ6 τLζ μεταπολεμικ69
ruβερνηαειg, καθiοg κα1ση διo16τanοη των χΙ)ηματoδοτηoεων σε συγκεκριμθνουg τoμεξ

ηζ οlκοvoψiαq, ατt6 6πoυ αναμεv6ταν θvτoνα πoλλαπλααιαoτικ6 oφ6λη (Kαζιiκoq 2001).
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Αυτo6 τoυ εiδουg, 6μωζ, η oικοvoμικξ πολιτικη ενειxεκαιτo oπ6ρo τηg αποτυ1iαq ηg. oι
τραπεζικι1g δραoτηρι6ητε9 μoνοπωλor5vταv απ6 δδο μ6νο κραπκ6 ελεγ16μεvoυg

τραπεζικοf q oμiλουq, λ6γω παντελοιig ελλεiψεωζ αγταγωνιoμoti.

Η Eθvικη Tρ6πεζα ηg. Eλλdδοg συγχωνεriθηκε το 1953 με ην Τρd,πεζα Αθηνiον, τη

δa5τερη oε μ6γεθο9 εκεivη ην επo1η ελληνικξ τρi:πεζα, εvω κατ0 τη δεκαετfα του 1970 o

τραπεζικ69 6μιλο9 του Στρατη Aνδρε&δη, oτον oπoiο ανηκαν η Eμπoρικη και η Ιovικη -
ΛατΦ T ρ0πεζα, κρατικoπoιεiται (Γκ6ρτoο9 1 998).

Mε ην π6ροδο των ετiον και μετd η δειiτερη πετρελα'ικξ κρioη τo t979 (η πρcbη 6λαβε

1iυρα τo |973) και εviυ η παγκ6ο'μια οικονομικη εvοποtηoη πρo1ωρo6οε με τα1εig

ρυθμorig, 61οντα9 ωg μiα αlτ6 τιt ιο'γυρ6τερε9 ατμομη1αν69 ηζ ηv Eυρωπαffi

Κοιν6ητα, οι δυoλειτουργiεq τηg ελληvικηg oικoνoμiαζ και τoυ τραπεζικοιi oυoηματοg

εμφαviζoνται ολo6να και πιο θντoνεg.

Σ1επκ6 με τo τραπεζικ6 αδoτημα, παραηρηθηκε, 6τι o προστατευτιoμ6q κdτω απ6 τον

οποiο αvαπτυ1θηκε σε oυvδυαoμ6 με τoν μ6ιιμο παρεμβατιoμ6 τoυ Kρ&τoυg, o oπoiog

oγετιζ6ταν με θ6ματα ετπτοκιακηg πολιτικdg, τιμολ6γηoη9 υzηρεαιiοv, κατανομηg

26rηματoδoτηoεων κ.α., το oδηγηoε oε oτααιμ6τητα, παp6xoνταζ υπηρεoiεg, 6μ μ6νo

χαμηληζ διαφοροποiηoηq και ποι6ητα9 αλλ6 και ανεπαρκεig, 6ooν αφoροriοε κ*θε

ooβαρη εκσυγχ,ρονιοτικη αναπωξιακξ προoπ*θεια.

Η κατd,oταση τoυ χρηματο:Eιστωτικoli τoμθα oε αυνδυαoμ6 με τα αρνητικ6 διαρθωτικ6

χαρακηριστικd, ηE ελληνικηE οικoνoμiαq ουv6oη<lαν εvαν φαιiλο κ6κλο, ο οποiog

ανατρoφoδοτοfταν αντιπαραγtDγικd και wτ6 nq δδo πλευριig.

Aπ6 τη μια πλευρfr oι ετπ1ειρηoειg (παραγωγικ69 και παρo1ηq υπηρεοιιbν), οι oποiεg

1αρακτηρiζoνταν απ6 τo μικρ6 μεyεθog, ην τε1νoλογικη τουq ανεπ6ρκεια, τo

oικoγεvειακ6 management, και ην περιοριoμθvη ανταγωνισπκ6ητα, δw ηταv oε θ6oη

να δημιουργηoουν oοβαρη και ικανη ζηηoη o'υγ1:6νων κα1 αναπτυξιακιilν μεθ6δων,

πρακτικiοv, πρoΤ6ντων και υzηρεο'ιiον, W6 αιτ6 ην ιiλλη ο δυο-κiνητοg κα1

δυoλειτoυργικ69 τραπεζικ6q τoμ6α9, 6πω9 τoν περιγρ6ψαμε, ακ6μη και να υΦρxε

ανdλoγη ζtηoη, θα ηταν πoλιi αμφiβολo αν μπoρor5oενα αvταπoκριθεi.

TΙταν λοιπ6ν αvαγκαio, εφ6<roν η χcbρα μαg ετπΘυμο6o'ε να αιrμπoρευθεi μ τιg αιiγ1roνεg

oικονομικ69 τdoειg και ρειiματα, να εξ6λθε1τo συντομ6τερο απ6 αυτ6ν τον φαriλo κιiκλο.
'Eτοι αποφαoiοθηκε oε πολιπκ6 επiπεδo η ενοωμ6τωση ηζ Eλλd,δαq oτo διεθv6q

παγκ6oμιο οικονoμικ6 γ[γvεoθαι, με η συμμετoγi1ηq σην τ6τε Eυρωπα'iκh oικονoμικη
'Eνωoη (EoK), η σημεριvη EυρωπαTκη'Eνωoη (E.E.).

Η Eυρωπα'iκη 'Eνωοη οτ61ευε και πραγματoποiηoε τελικ6, τη δημιουργiα εv6ζ

woπoιημιivoυ χρηματoπιστα)τικοri 1rΙlρoυ, σε αντιστoτx'ια ψε ην wοποiηση των αγoρiον

προT6ντων και υ?ηρεσιiον, η ελευθερη διακiηoη των oποtωv απoτελεi την πεμπτουαiα

μιαq εvιαiαq αγoρdg.
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Για ην πραγμfτωoη αυτoδ του oτ61oυ ηταν απαραiτητη η συμμ6ρφωση ηg ελληvικηq
οικovoμiαg, με oυγκεκριμιlvεg οδηγiεg. Δδo απ6 τιζ βααικ6τερε9 εiναι η πρωτη
(77l780/ΕoK) και η δεriτερη (88/646lΕ'oK) ευρωπαilκη αιlγτονιοτικη oδηγiα, για την
d,ο'κloη τραπεζικηq δραοτηρι6ηταg, εκ μ6ρου9 τωv πιστωτικiον ιδρυμdτων.

oι oδηγiεg αυτ69 μεταξδ των d.λλων πρo6βλεπαv:

α) Kαν6νεg *ακηοηg τραπεζικiυν εργαoιiον (77l7saBaΚ).

β) Συνεργα oiα επoπτικων αργ6lν (7 7 / 7 8a /F'oΚ).

γ) Αρoη των περιοριο'μiυν πρ6oβαoη9 oην τραπεζικτ1 αγoρα των κρατιilν μελιi:ν
(771780lΕoΚ).

δ) Eναρμ6νιoη των προiiποθ6oεων για ην iδρυo'η 1ρηματoδοπκiυγ ιδρυμ&των
(88/646lEoΚ).

ε) Eναρμ6νιοη προδποθ6oεων για την dolα1οη τραπεζικηg δραοηρι6τηταq (88/646lΕoK).
oτ) Αμoιβαiα αναγvioριση των 1ρηματoδοτικiυν τε1vικiον βfrοει των οποiων παρΕ1oνται,

oε διαουνορlαlq β6oη, οι τραπεζικ6q υτηρεoiεg (s8/6a6lEoΚ).

ζ) Χρηματοτnoτωπκιi ιδρriματα πoλλαπλiυν δραoηριoητtDν, πoυ περιλαμβιiνουv π6ρα
uτ6 αq παραδοαιακ69 εργαoiεζ και επεvδυτικ66 υπηρεoiεζ, χ,ρηματοδοτικ69 μιο'Θrboειg
(leasing), factοring, δiα1εiριoη 1αρτοφυλακiου κ.α.

η) Aπελευθ6ρωοη των κινηαεων κεφαλαiου oε 6oε9 καηγορiεg κεφαλαiων αυτ6 δεv εt1ε
θεoπιoθεi (Αλεξιiκηg, Γιαιviταηg, Θωμαδ6,κηq, Ξανθ&κη g, Xατζηγι&wη 1 990).

Η απελευθ6ρωoη τoυ Eλληvικο6 τραπεζικoδ oυoηματοζ, μπoρoδμε να πoriμε 6τι
oλoκληρiοθηκε σε τρiα οτdδια. Κατ0 τo πρωτo oτd,διο (l9s2_19s6) ετ6θηoαν τα θεμ6λια

για τον εξορθολoγιoμ6 τηg αγoρdg των zπoτciloεων, wril oτo δεrilτερο oταδιο (19s7-1991)
θγινε βαθμιαiα 6ρoη των περιοριομiυν oτη λειτουργiα των αγορiον, τωv εvδιd,μεoωv

χ)ηματo7Γιστωτικioν οργαvιoμiυν, καθιirq και σην παρoγi1 χρηματo7Γιστωτικiον
υπηρεoιiον.

oι μεταρρυθμιoτικ69 πpaξεη τoυ δευτ6ρoυ οταδiου περιγρdφoνται στην αναφορ& με
τiτλo <Report fοr the Rοform and modemizatioπ of the Greek Banking, System>, η οπoiα
εξεδ6θη τo 1987 uτ6 την εlnτpοπi1Kαρατζ6.

Τ6λο9, κατ6 το τρiτo και τελευταiο oτdδιο (ι992-2aa3) oλoκληριilθηκε η εvorομ6ταroη

ηζ ευρωπα'iΦg νομοθεoiαg σην ελληνικη, εviο πραγματοποιηθηκε η πρoετοιμαoiα των
εγ1iυριων zποτωπκiον ιδρυμdτων για τξ μγιiλεq λειτουργικ69 αλλαγ69 που επρ6κειτo να
γfνoυν εv 6ψει τηg υιοθ6ησηS τoυ Eυρiυ (Γκ6ρτοο9 1998, Πρoβ6πoυλο9 _ Kαπ6πoυλog
2ΟΟ1).

Πιο ουγκεκριμ6να και αναλυτικd o1ετικd με ην τραπεζικη μεταρρr5θμιoη οηv Eλλd,δα
απ6 τo 1987 6ωq τo 2003, παραθ6τουμε τα κdτωθι (6κθεoη Διoικητoδ Tραπ6ζηq
Eλλιiδog).

o τ6τε Διoικηηg ηg Tριiπεζαζ ηζ Eλλ6δοg, κ. Δημητρηg Χαλικιdg, επεoημανε τo 1986
oην ετηαια 6κθεoη τoυ τα εξη6: <Παρ6' τιqπρooπαθειεg, πoυ 6xoυν γtvει και ηv πρ6oδo,
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που 6χει ε7Γιτευχθεi, τα πρoηγoδμεvα 1:6vια, τo 7tιστωτικ6 or5oημα εξακoλoυΘεt να

1ρρακηρiζεται απ6 ακαμψiα, συΤΚsvτρCοτιoμ6 και 1αμηλη παραγωμκ6ητα>.

Στη διdρκεια του |987, 6γwαν' oημαντικd, βηματα προζ ην κατεr5θυνοη ηζ
απελευθfρωσηg των τραπεζικιbν εzπτoκiων κα1 ηζ κατ6ργηο'ηq πoλλιilν πιoτωτικiυν

περιoριο'μrbν και ελ€γ1ων, πoυ περι6ριζαν την ελευθερiα των τραπεζdυν να επιλ6γoυν τξ

1ρηματoδοdoειq τουg.

To απoτ6λεομα oειρd,g μ6τρων, πoυ θλαβε ηTpd;πεζα ηg Eλλ6δog, ηταν να περιoρ1ατo6ν

τα διoιlοlτικrbg καθοριζ6μεvα εzπτ6κια, oε λiγεq μ6vo κατηγopiεgτpαlιεζικrilν 1ορηγηoεωv

και καταθ6σεων, κυρiωg oτο ετπτ6κιο καταθ6ο'εων ταμιευηρiου, οτα ειδικ6 εzπτδκια

1oρηγηoεων Ιεpoζ ψΕτaΙεoιητικ6g ετn1ειρηoειg, μικρo6 και μεoαiου μεγι*θουg και στα

ετπτ6κια οριο'μ6νων πρoγραμμdτων Κoινωνικξg κατoικiαq.

Παρ6λα αυτd,, παρ6μεινε βαoικ6 εμπ6διο στoν εκσ'ι)γ1ρoνιομ6 του 7Γιστωτικοri μαg

oυoτι]ματοq, η δ6ομευοη υψηλιbν ποoooτrbν διαθεο'iμων των εμπορικrirν τραπεζιbν.

Διαθθαιμα, πoυ κ6τω αττ6 διαφoρετικ6q αυvθηκεg, θα κατ6ληγαν, ταβτερα, σΤξ

1ρηματoδ6τηση μικρoδ η μεciαioυ μεγθθουg μεταπoιητικiον επι1ειρησεων.

Τo 1988, με η βαθμιαiα μεiωoη των δεο'μεriσεων κα1 των απoδεο'με6οεων, aεi των

τραπεζικiον 1ορηγηoεων, ειnταβνθηκε η απελευθ6ρωση του zπoτωακοδ Συoτηματog,

sv6 η πληρηg κατ&ργηoη των δεομε6oεων io'μlοε uτn 1-1-1989. Πρ6κειται για μ6τρo,

πoυ 6δωοε τη δυνατ6ητα στιζ τρ6πεζεqνα διαφoρoπoιo6ν τα επιτ6κι6 τουg, αvd,λoγα με

το βαθμ6 ρευoτ6ητα9 και αoφd,λειαg των 1oρηγηoε6ν τουg.

Η απελευθ6ρωοη τoυ τραπεζικοf oυodματοg επιταβνθηκε ακ6μη περιoο6τερο, στη

διiρκεια τoυ 1989, 6ταν ολoκληρiυθηκε η κατ&ργηση τoυ oυoττ1ματog εξειδικευμεvων

πιο'τωπκiοv καν6νωv και περιoριoμrilv και δ6Θηκε oτι9 τpατtεζεg η δυνατ6ητα να

1ρηματοδoτοιiν, 6λουζ τουζ κλ&δουg ηζ oικσγoμικηζ δραo'ηρι6ηταζ, με τoυg 6ρου9 και

προδποΘιfoειq που καθορiζουν οι tδιεq.

To Ι992, ο τ6τε Διοικητηg τrjg Tρeπεζαζ ηζ Eλλ&δog κ. Eυθ6μιοq Χρι<iτoδo6λoυ, οην
6κθεoη τoυ οημεiωνε: <<Η π}ηρηq απελευθ6ρωση τoυ τραπεζικοr5 ουoτηματοg, απo τtq

διoικηπκ69 ρυθμioειg απoτελεi βαoιΦ επιδiωξη ηg Tραπ6ζη9 ηg Eλλdδορ. Eκεivη η
1:ονι& μειioθηκαv oι υπο1oεriroειg τoποθετηoεων των τραπεζcbν oε 6γτοκα γραμμdτια τoυ

Ελληvικοti Δημοoiου.

Tην αμθoωg επ6μεvη 1ρoν1d, τo M6ιο τoυ t993, καταργηθηκε πληρωq αυτη η

υπo1:6ωoη.'Eτoι τo Δημ6αιo 61αοε ην προνομ1ακη μετα1εiριoη ηg 1ρηματοδ6τησηζ

του 1:6oυq τoυ απ6 τιg εμπορικ69τρατεεζεc,. Στo εξηg, θα πρθπει να αντλεi π6ρoυ9 απ6 ην
αγoρd,, λαμβιiνονταg υπ' 6ψιν τιζ ουνθηκεq, που επικρατοriν στιg τp&πεζεg, στιg

εzπ1ειρηoειζ και στoυq ιδιωτεq.

Η διαδικαoiα απελευθ6ρωσηζ τoυ τραπεζικοδ oυoηματοg, ο1εδ6ν ολoκληριilθηκε ση
διdρκεια του 1993 και τoυg πρdυτoυg μηvεg τoιl Ι994.

oι κυρι6τερεζ καινoτoμiεζ ηg επoγ1q ηταv:
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α) H κατ*ργηση ηζ υπo1ρ6ωoηζ τωv τραπεζiον να επεvδliουν μ6ρo9 των διαθεο"fμων

τoυg σε 6γτοκα γραμμ&τια του Δημooiου.

β) Kαταργηθηκαν oι rnoτωτικοi περιοριο'μοi' υπ6 ην 6wοια, 6π oι τρd,πεζεg θα

μπoρο6oαν αν χρηματoδoτoιiν, o1εδ6ν 6λου9 τoυg κλ6δουζ ηζ οικονομiαg.

γ) Kαταργηθηκε το διοικητικiog καθοριζ6μεvo ελ6μoτo επιτ6κιo στιg καταθ6οει9

Tαμιευηρiου.
δ) Καταργηθηκαν oι περιoo6τεροι περιoρισμoi ο'ε 6τι αφoριi τo διoικηπκ6 καθoριo'μ6

των εrnτοκiων.

ε) Απελευθερiυθηκε oε oημαντικ6τατο βαθμ6, απ6 1-1-1994" η καταναλωτικη πioτη και
ορioηκε, ωq ανcirτατo 6ριο πoο6 1:ηματοδ6ηoηq, κατd 6τoμο, τα οκτiυ (8) εκατομμδρια

δρx.η 23.478 ευρiυ.

οτ) Tο M6ιο τoυ |994 απελευθερiυθηκε η κiνηοη βραpπρoθιθoμων κεφαλαiων.'Eτoι το

1995, ο τ6τε Διoικηηg ηg Tραπ6ζηg ηg Eλλdδοq κ' Λουκd,g Παπαδημog, στην ετηoια

6κθεoη τoυ παραδ6γεται oτι <Η κατ6ργηση των διoικητικiοv παρεμβ6o'εων και ρυθμioεων
που, ,ιι€y,-ρτ προ oλiγων ετrilv, θθεταν οοβαρ* εμπ6δια σην ανd,πτυξη τcDν

χ{)ηιλα'τoπιστωτικrilν αγoρiον, η 6ρση των oυναλλαγματικiον περιοριoμiοv στιg τρ61oυoε9

ουvαλλαγ6ζ και στην κ[νηoη κεφαλαiων κα1, τ6}"oq, η προiοθηoη oημαvτικιbν

μεταρρυθμioεων για ην περαιτ6ρω αν&,πτυξη του θεoμικoδ πλαιοiου λειτουργ[αg των

zποτωτικiον ιδρυμ*των και γεvικ6τερα των αγοριilν 1ρηματοq και κεφαλαioυ, f1ουν
δημιoυργηoει svα ν6ο, περιoo6τερο ανταγωνιoτικ6 περιβd,λλoν, μ6oα στο oποiο

λειτουργεi, Φμερα το zποτωτικ6 oιio'ημα>.

Tελικd,, oτq 20-6-2003, ημερoμηνiα oρ6oημο του oriγ1ρoνoυ χρηματoπιστωτικοi μαζ
oυoτξματog, ετειτυγγ&νεται η πληρηq απελευθι1ρωση ηζ καταναλωτικηζ πισηq.

και να <διεκδικεi> καταναλωτικ6 η προoωzπκ6 δdνειo η πιοτωτικ6 6ριo οην κdρτα του,

xωpiζ διοικητικο6g ?rερ1oριστικοιig 6ρoυ9.

Bλ€πoυμ λoιπ6ν 6τι, ξ απελευθ6ρωση τoυ τραπεζικοιi ο'υoτηματοq oε ιrυνδυαoμ6 με τιg
διε0vεig χρηματoοικοvομικ6g εξελξειq, δημιο6ργηoε σην Eλλιiδα κυριολεκτικα fuα
καινoδργιo κα1 πρωτoφανεq για τα εγγω ρτα δεδoμwα, oικoνoμικ6 περιβdλλoν.

Aiρονται οι περιoρισμοi πoυ υπηρ1αν οε οριο'μθvεg μορφ6q zπoτiοοεωγ, 6πω9 αυτ69 τηq

καταvαλωτικηζ και oτεγαoτικηq πio'τηq. Mε την dρoη αυτiον των περιoριoμiον oε
oυνd,ρηoη με ην πολf ευκολ6τερη zπα πρ6ο-βαση στo τραπεζικ6 oriο'ημα των μικρiον
και μεoαiων επι1ειρηoεων, ανoiγoυν κρoυ\ηδ6ν, για πρi0η φoρ6 oτην oικoνoμικη
ιoτoρiα ηg Eλλ6δοq, πιoτiοoειg σε οημαντικοtig τομεig ηg oικovομiαg (εμπ6ριo,

μεταποiηo'η, oικoδομη δραoηρι6ητα, καταακευ€g, τουριoμ69 κ.α.), με απoτ6λεoμα επi

μiα εξαετiα περiπον (2002-2007) το ακαθdριστο εγ2gdυριo πρoΤ6ν ηg χioραg (A.E.Π.) vα
αυξ6νεται με ρυθμ6 μεταξri τoιs 40λκαι50λ (EΛ.ΣTAT.).
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Αξiζει επioηζ να oημειωθεi,6τ'ι' αυξηθηκε oημαvπκd. η διαφoρoποiηoη και η ποικιλiα των

παρε1ομwων, απ6 τιg τρd,πεζεg, πρoi6vτων Kαι υπτlρεσιiοv, με ην παριiλληλη ανιiπτυξη

oιiγ1rονων τραπεζικdον oυοημιiτων εξυπr1ρθηοηg των οriγ1:ονων οικoνομικιΙrν

απαιτηoεων καt ηγ εμφ6νιοη καwoτομικiυν προi6ντων κα1 διαδικαoιiοv 1t.χ.

διαoιrνoριακθq πληρωμ69 ακ6μη και με η xρηαη τoυ hοme banking, μ6ο'ω του

πρooωτπκoδ μαg υπoλομστη, ηλεκτροvικ6 εμπ6ριο, δημιoυργiα καρτiυν οι oποiεg

εvoωματiονoυν πoλλαπλΑ'q υπηρεαiεg, 6πω9 ανdληψη' κατ&θεο'η, αγoρd, προ16vτων με

πiοτωοη η με αυτ6μαη 1:θωοη τoυ τραπεζικo6 λογαριαoμo6 κ.α-

Δεv πρ6πει επioηg να παραβλfπουμε και τo 6φελο9 πoυ απηλαυσε ο καταναλωτηq, λ6γω

των 1αμηλiυν εznτoκiων ση oτεγαoτικξ και ε?ειχεtρηματικη τncτη, o1ετικd, με τα
ελληnκd ιο'τορικd, δεδoμθvα, τo οπoto ηταν απ6ρρoια ηζ πτiοoηg τoυ πληθωριoμo6 λ6γω

τηq ειοδo1ξq ηg χcbραζ σην ευρωζiινη καθιi:g και του ανταγωvισμoιi πoυ αναπτδ1θηκε

μεταξri των απελευθερωμεvωv πιn" απ6 διοικητικ€g ρυθμioειg, ελληνικων τραπεζrilν. Για

παρ*δειγμα τα εznτ6κια ση oτεγαoτικξ πiοη κυμd.νθηκαv μεoooταθμικd,, κατ* τη

διdρκεια τωv ετdυν 20a3-2007, απ6 40λ θωg 6Υo' am τα ετnτ6κια δανειoμοδ των

μικρομεσαlcιν ε'πιγειρηoεων κυμιiνθηκαν κατ6 ηv iδια περiοδο απ6 8% 6ω9 13%

(Tρaπεζατηg Eλλdδοg).

Η εzπτoκιακη διαφoρd εiναι τερd,oτια ε6ν τα ετπτ6κια αυτrbν των καηγοριioν, ηg
αυγκεκριμlvηζ χρovικηg περι6δoυ, ουγκριθοr5ν με αυτd, ηq δεκαετiαg του 1980 και μ6χρι

τα μ6oα ηg δεκαετtαg τoυ 199Ο πoυ 0γγιζαν η ξεπερνo6σαν το 200λ')"6γω τoυ υψηλori

πληθωριoμoi ηζ επο1ηE εκεiνηg και των zπ6oεων πoυ δε16ταν η δραxlιη.

Σημαντικη επiοηζ αυν6πεια ηq τραπεζικηg απελευθ6ρωoη9 (1987'2003) ηταν o

περιoριoμ6ζ τoυ ελ1γ1ου που αακoδσε τo Δημ6αιo oτο ελληvικ6 1rηματοznoτωτικ6
oιioημα. Η Eθvικη Tραπεζα ηg Eλkiδοg, με μετομκ& κριηρια εfvαι πια ιδιωτικη αφoιi

μ6νο το 1,8oΛ ελsγγεται dμεoα η 6μμεοα απ6 το Δημ6oιο, εviυ τα μ6νo ιiξια λ6γου

χρηματo7Γιoτωτικ6 ιδρriματα πoυ ελθγ1oνται, ακ6μη και oημρα απ6 τo Δημ6αιo, εiναι η

Aγρoτικη Τριiπεζα (A.T.E.) και το Τα1υδρoμικ6 Tαμιευτξριο.

22



ΚEΦAΛAΙO 4

Ι{ ANAΙITYΞΙΙ TΙΙΣ ΔΙAΙγΙKΗΣ TPAΠEZΙKHΣ

4.| Eιοαγarγfg παρατηρηοειg

Στο παρ6ν κεφ6λαιo παρουoι&ζoυμε ηv εκρηκτικη εξ6λιξη τηg λιαvικη6 τραπεζικηg κατ*
τo 1rονικ6 δι6ο'ημα 20a3 _ 2007 και' τo ρ6λο ηg τε1yολογiαg oην ανdτεωξη κα,1 ση
oτo1οθεοfα εv6g δικτδoυ λιανικηg τραπεζικξg.

Aναλυτικ6τερα αναφ6ρουμε τα κd,τωθι.

Η λιαvικξ τραπεζικη oρiζεται, ωE η παρo1η, μf,oω δικτδoυ τραπεζικiυν καταoτημ0τCr)ν κα1

εvαλλακτικiοv δικτδωv, ATM, e-banking, intοrnet banking, για τα οποiα θα μιληooυμε
εκτεv6oτερα παρακ6τω, καθrilg και βοω o'υνεργααιiοv με fλλα δiκτυα διαθ6oεω9

καταναλωτικdυν προt6ντων κα1 υπηρεο'ιιilν (απoταμιευτικiοv, επεvδυτικdον, 1ορηγητικrilν)
που απευθ6voνται σε ιδιiοτεq, νoικοκυριδ κα1 μικρoμεο'αiεg εzcι1ειρηο'ειq (rαlκλoq

εργααιiον €ωg 2,5 εκ. ευρril, 6πω9 ορiζεται απ6 τον αναπτυξιακ6 329912004 και τιζ
ευνooιiν oι τρ&πεζεg).

Στο παρ6ν κεφdλαιo θα παρουαιd,σoυμε ην ανd,πτυξη και τη μεγθθυvση ηζ λιανικηg

τραπεζικηg, oι οποiεg αντικατoπτρtζονται τ6oο απ6 ην τα1εiα dvοδο του εvεργητικο6 των

τpαπεζ6lιt που ην αοκoriv, 6οο και απ6 ην ταγεiα και ο'ημαvτικη αιiξηoη των κερδrirν

τουζ.

Θα δεiξουμε επ[αηg, 6τι παρ6λληλα με τηv αιiξηoη τoυ εVεργητικο6, τωv εο6δων και τωv
κερδιilν των δικτδων τηζ λιανικηg τραπεζικηg, αυξηθηκαν, στην Eλλ6δα τα τpοrlτεξικa

καταοτηματα λιανικηg τραπεζικξ$, τα οπoiα αποτελο6ν φυoικd oημεtα πρoιbθηoηg

τραπεζικiυν προΤ6ντων και υτηρεσιιirν, καθiοq και o αριθμ69 εργαζoμ6νων αε αυτd,, με
oυν6πεια να αυξηθεi o αριθμ69 εργαζoμεvων οτο ελληvικ6 τραπεζικ6 αδoτημα.

Θα αναδει1θεi η προο'π6θεια των ιθυv6ντων τωγ τραπεζικιirν δικτriων να δημιoυργηooυν
οικονoμiεg κλtμακog τ6oo με ην oρθoλoγικoποiηoη ηg ανd,πτυξηg των δικτιiων τουg,

μ6oω ο'υγ1ωνε6οεων, 6οo και μ6ο'ω τηg τε1yoλογiαE.

Η τε1voλoγiα, 6πω9 θα δοιiμ oτο παρ6v κεφd,λαιo, βοηθιiει τε2ρ,"ικιi και υπoσηρiζει ηv
δημιoυργiα οικoνομιιbν κλiμακοg, αλλιi και δiνει λliοειg oτη δημιουργiα νfων δια6λων
διανομηq τραπεζικiον πρo16ντων και υzηρεσιrbν, εiτε υφιoταμθvων, εiτε διαμορφωμεvων
απ6 τιg υτηρεoiεg marketing των τραπεζriw, πρoκειμ^*voυ να εiναι οε θ6oη να καλ6πτoυν
6λο και ευρ6τερε9 γεωγραφικ69 περιο16q και πληθυoμιακfg oμ0δεg (target grοup). Τ6λo9,
τo κεφd,λαιo αυτ6 θα καταoτηoει oαφ69 6τι η ορθoλoγικr1 ανdπτυξη τoυ δικτ6ου λιαvικηg
τραπεζικηg, εiναι μια διαρκηg πρoοπιiθεια, η oπoiα 61ει ωg oυνιoτiυο'εg η διαρκη επαφη

με ην αγορ6 και ην ικαvοποiηoη των παρ6vτων και ψλλοντικiον αναγκioν ηg, μθoα
απ6 μια ορθoλoγικη κατανoμη π6ρων με οτ61ο την εξαoφd,λιoη 1ρηματικοr5 oικoνoμικοιi
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oφθλoυζ για τιg τpαπεζε9 και την αειφ6ρo επικερδη και διαδραoακη λειτουργiα των
τραπεζικιilν δικτ5ων και τηζ oικoνoμικ& ενεργοrig κoινωνiαg.

4.2H εξ6λιξη τηq ανιiπττξηg τηg λιανικηg τραπεζικηg

o κλ6δο9 αυτ6g τηqτραπεζικηg γvrilρισε εκρηκτικη ανdπτυξη στη 1iορα μαg και ιδιαtτερα
κατd, τη χρoνι1Φ περiοδo 2003 - 2Ο07 (ιoολογιoμοt τραπεζιilν). Αυτ6 απoδεικvιiει και η
αλματιi;δηq α6ξηoη, κατd την αυτηv 1coνικη περiοδο, τωv υπoλοiπωv των ο'τεγαoτικiοv
και καταvαλωτικrilν δανεiων oτη 1rilρα μαq.

oι δliο αυτoi τομεiq, τηg στεγαστικηq και τηg καταναλωτικηg πioτηg, απoτ6λεoαν την
κδρια αιτiα τηg oημαντικ6τατη9 αιiξηoηζ των κερδdυv των δικτtiων λιανικηg τραπεζικηg
απ6το20Ο3 θωg τo2007.

ETΗΣΙEΣ EΚΑTOΣTΙΑΙEΣ METΑBOΛEΣ

Πηγξ: Tριiπεζα Ελλαδoq NxΙ : Νoμιoματικ6 Xρηματoπιoτωτικd, ιδρriματα

Τα δεδομεvα αποτελοιiν μ6ooυ9 6ρoυq τριμηνου, oι oπoiοι πρoκ6πτoυν απ6 τουζ
αριθμητικo69 μ6oου9 ετηoιουg ρυθμοιig, για κιiθε μηνα και 6γι απo τoυg ρυθμoδg oτo
τ6λοq τoυ μην69. o μ6οο9 εηoιοg ρυθμ69 για κdθε μηνα υπoλογiζεται ωg ο μθoοg 6ρo9
τoυ ρυθμοιi oτo τ6λo9 τoυ μην69 αναφoρ&g και στo τ6λo9 του μην69, πoυ πρoηγεiται τoυ

μην66 αvαφoρ&g.l

Στην Eλλiδα και o6μφωνα με τα oτοι1εiα τηg Tραπ6ζηg .ηg Ελλιiδog, τα υπ6λoιπα των
oτεγαoπκιbν και καταναλωτικιbν δανεiων, πoυ βαρ6νoυν τα voικοκυρι6, αυξdνoνται κατf,
το διdοτημα2003-2007, με μ6oου9 ετηoιoυg ρυθμο69, πανω απ6 25oλ.

Στιg 31-12-2007 τα υπ6λοιπα των καταναλωακιirν δανεiων αν6ρ1oνταν oε 3Τ'94 διg ευρci:,

εvιil τα υπ6λοιπα των στεγασακιΙrν oε 69,36 διg ευρiυ.

Σ6μφωνα δε, με ην 6κθεoη τηg Tραπ6ζηq Ελλιiδog για η Noμιομαπκη Πoλιτικr1 2007 _
2008, η δανειακη εzπβd,ρυνoη τωγ νoικoκυριiυν ανηλθε oε 40'9Yo του ΑEΠ τo Δεκθμβριο
τoυ 2007 και η διαφορ6 τηζ απ6 το αντioτοι1o μ6γεθο9 τηg ζcilνηg του Eυρri: περιορioηκε
oε 13,4 εκατoοτιαiεg μονιiδε6, 6ναντι 16,5 εκατοoπαiων μονd,δων oτo τθλog τoυ 2006.

l4γ:9s ο ιlπoληιoμ6g εivαι oriμφωvog με τιg <TEΧΝΙΚEΣ ΣHMEΙΩΣEΙΣυ τoυ Tμηματog <ΣTΑTΙΣΤΙΚΑ
ΣTOΙXEΙΑ ΓΙΑ TΗ ZΩΝΗ ToY EYPΩ) τoυ μηvιαiου δελτioυ τηq EKΤ'
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E&ν μdλιοτα συμlεεριληφθoιiν τα πoοd των δανεiωγ, τα oποiα 61oυν πτλoπoιηθεi, η

δανειακd επιβ6ρυνοη των voικoκυριiυv αν6ρ1εται σε 45,3γ0 του A.E.Π. τo Δεκι1μβρω τoυ

2001.

Η πιoτωτιΦ επ6κταοη oυνεfζεται, afμφωνα με ην Tρfuτεζα ηq Eλλ6δοζ, αν και με

φΘfvoντεg ρυθμoδg απ6 τα τ€.λη του 2007 , οτον ιδιωτικ6 τoμ6α. Συγκεκριμ*vα oτο τθλog

του Ιoυλioυ τoυ 20Ο9 οι 1oρηγηoειg πρoζ τα νoικοκυρι6 (oτεγαoτικη & καταναλωτικξ

πioη) 6φθαoαν oε απ6λυτo μ6γεΘo9 τα 118,33 διg ευρiο, ητoι ο'τo 48,4γ0 του Α.E.Π., W6

οι 1oρηγηoειζ προζ τιg ε'lαγετρ'iγoειg θφθαoαν κατd ην iδια χρoν1κη περioδo, oε απ6λυτo

μ6γεθo9, τα |32'Τ4 διg ευρiο, ητoι οτο 54,1γ0 τoυ Α.E.Π. ηζ χ6ραq.

Σημαντικ6 εδio εiναι γα τονiooυμε, 6τι τo o6νολo των τρα?τεζικiον δανεiων T[ρoζ τα

vοικoκιrριd (oτεγαoτικ& κα1καταvαλωτικ&) τo 1999 ηταν μ6λι9 τo 1|,1oλ του A.E.Π. τηg

χ6ραζ μαg (Εκθεοη Διοικτ1τor5 Tραπ6ζη9 Eλλ6δοg γ1α το 2000).

E6ν oτα, ωg dνω, παρατεθ6vτα οτοι1εiα προoτεΘεf κα1τo υψηλ6 περιθiυριο ετπτοκiου (η

διαφορ6 μετζιi τoυ μθο'oυ oταθμικo6 επιτoκiου τωv γθων τραπεζικων δαvεiων, προg

νοικοκυρι& και επιχε1ρηoειg και του αντ[oτoι1oυ τωγ v6ων καταθ6αεων), πoυ αποτελεi το

βααικ6 παp6'yoντα τηq τpαrlrcζικηq κερδοφορiαg (παρ6λο τoν περ1οριoμ6 του, απ6 τo

Δεκ6μβρio του 1998 6ω9 τον Δεκθμβριο τoυ 2007, κατ* 403 μoνiδεg β6oηq (4,030λ)'

εvτ6g τoυ 2Ο08 διαμορφiονεται στo 3,92o/o, εvιi: oην Eυρωζdlνη τεiνει oτo 3,040λ), τ6τε

ε6κολα αντιλαμβαv6μαclτε και κατανoο6με το αυνε1iυq αυξαν6μwo wδιαφθρoν των

διοιΦοεωv των τρα7ιεζiυν, για η δημιουργtα και ην αν&πτυξη εv6g ιομlρor5 καt

κερδoφ6ρου Δικτ6ου Λιαvικηq Τραπεζικηg

Aυτ6 καταδεικvιiεται απ6 τα oτoι1εiα ηg Eλληνικηg'Eνωoηg Tραπεζων, για ην περioδo

2002-20a8, κατα η δι6ρκεια ηq oπotαg τα καταστηματα των Eλληvικιilv τειoτωτικri:ν

ιδρυμ6των αυξ6νovται απ6 2.829 oε 3.599, ητοι κατ& 27,22oλ. Eνiο το πρooωzπκ6 τουg

απ6 54.998 d,τομα oe 58'223, ητοι κατd 5,86γ0.

Στoν παρατιθ6μεvo πiνακα φαiνεται παραoτατικd η εξ6λιξη του αριθμο6 των

καταο'τημd,των των ελληνικiυν πιοτωτικiον ιδρυμ&των κατ6 την ανωτ6ρω 1ρoνικη

περioδo, καθiοg κα1του προσω?rικοιi τoυq.
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Eiναι 6μωq pηοιμο oτο oημεio αυτ6 να παρατεθεi και ο κατωτ6ρω πiνακαq, o oπofοq

βoηθdει να δοriμε την εξ6λιξη τηg αναλoγiαg κατοiκων ανd τραπεζικ6 κατdoτημα oτον

ελληνικ6 χcbρο, στον ευρωπαTκ6 rruρηνα των 13 1ωρrilν, αλλ0 και oτην διευρυμ6νη

Eυρωπα'tκη'Eνωoη των 27 1ωριi:ν.

Πηγξ: Eυρωπα1κη Κεvτρικη Tραπεξα, "EU Banking Structures'', oκτιilβριog 2008

Η εξ6λιξη αυτη δεiμlει, 6τ1η λιανικη τραπεζικη εiναι ακ6μη, rπθαν6τατα, ακ6ρεoη ο'τη

1ωρα μαg.

To πλεον6κτημα εν69 αναπτυγμεvου δικτι)ου λιανικηg τραπεζικηq αυξdνει, εdν λfrβουμε

υπ' 6ψιν, 6τι οι τρ6πεζε9 εκεiνεg, oι οποiεg ο"υναλλ6oοονται με, 6oο το δυνατ6ν ευρriτερη

πελατειακη βdoη, εiναι οε θ6oη να μεγιoτoπoησουν τα κ6ρδη τουq ταβτερα και
αoφαλθoτερα. o λ6γo9 εiναι 6α 626ουν μεγαλ6τερε9 δυνατ6ητε9 διαoπορd,g τoυ

zπoτωτικοδ κινδδνoυ, αφοri εiναι σε Θ6oη να διαoπεiρoυν τoν κiνδυνo

αναο'υμβαλλ6μενου (κiνδυνοg αθ6τηoη9 των υπoχρεiοοεων των οφειλετrilν) και or5μφωνα

με η φιλoo'οφiα τηg δια1εiρισηζ τoυ πιο'τωτικοti κινδιiνoυ (οredit risk management)

ελα1ιoτοποιοfν ην εξιiρηoη και τoν κiνδυνο μ6νο απ6 λiγουg μεγ6λoυ9 oφειλθτεq,

ανπoταθμiζoντd,g τoν με μια ευρεiα διαoπορd 1oρηγηoεων, καταναλωπκiυν,
oτεγαoτικιbν, ε7[ιχειρηματικιilν δανεiων, οε *vα ευριi φdoμα κowωνικηζ και oικoνομικηg

διαoτρωμdτΦσηξ, μετριdζoνταg ταυτ61roνα και τoν κiνδυνo πoυ διiναται να προθλθει απ6

ην καθoδικη πoρεiα εv6g ο'υγκεκριμ6voυ κλdδoυ. Δεδτερov διαθ6τoυν την κρtoιμη μdζα
πελατιbν για να διεvεργοιiν αποδoτικ69 oταυρoειδεig πωληoειg τραπεζικiον πρoΤ6ντων, για
πg οπoiεq θα μιληoουμε παρακdτω, τpiroν διαθ6τουν πoικiλεg και πολυπληθεig πηγ6q

&ντληoηg καταθ6oεων, 6τοι πoυ να μην εξαρτιiται η αιiξηση των καταθ6oειΙrν τoυg απ6

μtα η ελd,μoτεg παραγωγικ69 τ6ξει9 η κλιiδουg και τ6ταρτoν, 61ουν τη δυνατ6τητα

εi<lπραξηg περιooοτ6ρων πρoμηθειrirν απ6 τραπεζoαοφαλιoτικ69 πρ6ξει9, αφoδ και η
πελατεfα τoυg εiναι πoλυιiριθμη.

Αξιoποιοriν τo μεγd,λο 6γκο των καταθ6oεων με επιτ6κιo, τo oποtο εiναι αιoθητd,

1αμηλ6τερο, τ6οo απ6 τo ετnτ6κιο δανειoμοt5 τoυq, απ6 η διατραπεζικη αγoρd, 6oο και
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απ6 τα εrπτ6κια 1ορηγηoεdlν τουg f,ται dooτε εiναι οε θ6ο'η να διαηρo6ν αυξημfvo τo

επιτοκιακ6 τoυg περιθiυριο κα1 6"pα, τα κ6ρδη τoυg.

Eιoπριiττoυν οημαντικd, ποoιi απ6'προμηθειε9, πoυ εzπβdλλoνται στιζ π6oη9 φιiοεωg
τραπεζοαο'φαλιοτικ69 oυναλλαγ69, πρd,γμα, πoυ επioηg πρoδποθ6τει, 6oo τo δυνατ6ν

ευρ6τερη και απoδoτικ6τερη πελατειακη βfroη, πραγματοπoιo6ν oταυρoειδεtg πωληoειg

τραπεζοαοφαλιoτικdrν προT6ντων (οross-se11ing), χdρη oην υψηλη ετπακεψιμ6ητα των

oημεiωv πιilληoηg εv6g δικαlου η οποfα, δiνει ην δυνατ6ητα στoυζ λειτoυργοriζ τουg να

γv(Dστoπoιoιiν 6λη ην πoικιλiα τωv παρε16μεvωγ υπl'lρεσιιilν απ6 ην τρd.πεζα και να

επττυyγανoυν πωληoειg με αυξαν6μwουg ρυΘμor5q αξιoπoιιirνταq το μεγiλο πληθοq τoυ

κoινοδ, πoυ τα εzπακ6πτεται, για διαφ6ρου9 λ6γoυ9. Eπi παραδειyψατt, εiναι πολιi τnθαν6,

κ6ποιο ιiτομο που πρoofpxετcιι oε κd,ποιo οημεtο πdlληoηg τραπεζικiον προT6ντων (ωg επi
το πλεiο'τον Λlu τpαπεζικ6 κατdoημα) για να πραγματοποιηoει, 6οτω, μια κατd,θεoη,

ψετ6' αlτ6 την αν6λoγη και κατd,λληλη εvημ6ρω<iη, πoυ θα λ6βει, να αποφασioει να
καλιiψει τιζ στεγαστικ69 του αv6γκεg με wα oτεγαoτικ6 δ6νειο αlt6 τη αυγκεκριμεvη

τpaπεξα, τιg καταναλωακθg του αvd,γκεg με wα καταvαλωτικ6 δdνειo η με τη ληψη μιαq
πιoτωτικηg κιiρταE κα1 τιζ ε7cιχειρηματικ6q του η ιiλλεg αvdγκεg λ.1. αoφαλιoτικ69, με
ιiλλα ανdλογα προT6ντα.

'Eναζ χΙ)ηματοoικονoμικ69 oργαvιoμ6g με επαρκ1g και ορθoλoγικd, ανεπτυγμ*νο δiκτυo
(με η μορφη ιαlρiωg τραπεζικiυν καταoημ6των) 61ει η δυνατ6ητα ηζ ιiμεoηq επαφηg

με τo υπ6ρ1oν, αλλ& και το δυνητικ6 πελατειακ6 του κοιv6. Γεγoν69, πoυ τoυ ετπτρ6πει

να παρακoλoυθεt 6μεoα και αξι6znατα τιζ αν6γκε9 τoυ: την καταναλωτικη του

oυμπεριφορ6, τιζ διαφoρoποιοriμεvεg τd,oειq ηq πραγματιtα1g οικoνομiαg και των

διαφ6ρων oικονομικrirν κλιiδων και oμ*δων, iυοτε να εiναι oε θ6αη να ελ6γ1ει ην
εφαρμoζ6μεvη πολιτικη τoυ και αναλ6γω9 να τΤιν αναπροσαρμ6ζει και να ην
αναo1εδι6ζει. Eπioηq δημιουργεi ν6ε9 υτηρεoiεq και πρoT6ντα, πoυ θα τον φ6ρoυν θvα

βημα μπροοτd, απ6 τoν ανταγωνιομ6, εv 6ψει των ουνε1iοv αλλαγiυν, που ε7εισυμβαiνoυν

στo oικoνoμικ6 γiγvεoθαι.
'Eνα 6ρτιο και τε1yoλογικ* ανεπαrγμfvο χρηματooικovομικ6 δtκτυο εtvαι oε θ6oη να
αυξ&νει oυνε1iυg ην πoικιλiα των παρε1oμθvων πρoΤ6ντων κα1 υπηρεαιiυν τoυ,

αυξdνοvταg παρd,λληλα και τιg δυνατ6ητε9 κερδοφορiαg και αειφoρiαg του, μειιilvoνταζ
παρdλληλα τo λειτουργικ6 τoυ κ6oτοq. Tη oημαoiα τoυ γεγον6τοq αυτoιi η
oυνειδητoπoιor5με ρr5κoλα, ε6γ ανακαλ6οουμε oη μνημη μαζ τα τpαnεξικα καταoτηματα
κα τoν τρ6πo πoυ λειτoυργoιioαν ψεχρι η δεκαετ[α του 1980. Tην επo1η εκεtvη δεv

εκτελαiνταν, o1εδ6ν τιπoτε ιiλλο απ6 παραδooιακ69 καταθετικ69 και χορηγητικ69
εργαοiεg.

Σημερα, εκτ69 του 6π oι εργααiεg αυτ69 εμπλoυτioθηκαv, οε θvα τερd,ιrτιo βαθμ6, με η
αιlνε1η προο'θηκη ν6ων προi6ντο}ν κα1υτηρεoιιilν (π.1. αμoιβαiα κεφdλαια, παντ69 εiδoυg

διαφοροπotηο'η και εξειδiκευoη 1oρηγητικiον υπηρεοιiυν, δημιουργiα και παρoγQ
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πλαoτικoti p(ματοq (πoλλαπλ"69 εκδ6οει9 πιoτωτικiον και χ)ε(rσπκiοv καρτtbν) ν6εq

χΙ)ηματοo1κονομικ69 και αυναλλακτικ6q πρακπκ€g κυριd,ρμoαν σην αγoρd, μ€οω των

τραπεζικrirν δικτriωv.
'Ετοι:

α) 'Eναg τερΦο'τιοg 6γκοq χρηματισηριακιiiν υπt1ρεο'ιioν και ουναλλαγιΙlν γtνονται απ6

αυτ&.

β) i\λλαξε, dρδην, o τρ6πο9 αγoρdg και απoπληρωμηg καταναλωτικiον αγαθiον και

υπr1ρεαιιi:ν, με ην αν6πτυξη και εφαρμογη συγχρονων υπoσηρικτικiυν μεθ6δων και

τεμlικiον, που εξυπτ1ρετοfν τ6oο τoν πωληη 6οο και τον αγoραοη. 'oπωq το Ιnstant

Credit (τρ6πo9 καταναλωτικof δανειομοri) αυτoκιvητων, επ[πλων, ακαφiον κ.d..

καταναλωτικiυν αγαθiον, καθiυg κα1 η διdθεοη ατ6κωv δ6ο'εων, για αγορ6 oποιoυδηποτε

αγαθοιi και 1ρηoη οποιαοδηπoτε υτηρεoiαg. Mε αυτοr5g τουg νθoυg oυναλλακτικοr5g

τρ6πουq, o πωληηq εξοφλεiται αμ6oω9 μ6oω δανειακof τραπεζικori y,ρηψαπoζ, το οπoio

αποπληρiιlvει o αγoραστηg, wτ6κωg και με τρ6πo,που τoν διευκoλfνει.

Kυρiαρ1o, π&ντωg, πλεoνι4κημα, για €να τραπεζικ6 δiκαrο παραμθvει η δυνατ6ητd, τoυ,

6μ μ6νo να δημιουργεi και vα πρoωθεi αξι6πιoτα και αποτελεoματικd ν6α πρoΤ6ντα κα1

υπι1ρεo[εg, αλλd, το 6π αποτελεi αlτ6 μ6νο του εvα πρoηγμsvo δtκτυo διανομηg, γεγoν69

που τo καθιoτd, ελκιlo'τικ6 για συνεργασiεg με d.λλoυg οργαν1σμo69, που λ6γω ηg φιioεωq

των πρoi6ντων και των υπτlρεαιdrν τουq, θα τoυg εξυτηρετofοε fvα τ6τoιου εtδουq δiκτυο.

'oπωg π.χ. συνεργασιεζ με αλυαiδεζ SιΙper market, ξεvοδo1ειακ6g επι1ειρηoειq, εταιρεiεg

πωληoεων καυoiμων, αεροπορικ69 εταιρεiεg K.d., ο1 oποiεg βαoiζονται στη

1,ρηματοδ6ηση και διευκ6λυνοη των πελατrbν τoυg μ6oω τnoτωτικiον καρτiον.

Σημερα oι τρd,πεζεg 61oιlν διευριiνει τιg δραoηρι6ητθ6 τoυg, πθρα απ6 τα oτε'v6

χΙ)ηματo7noτωτικd τoυg 6ρια. 'E1oυν δημιουργηoει εταιρεiεg αν6πωξηq και

εκμετ6λλευοη9 ακινητων (Α1pha Αο'τικd Ακiνητα), χ]ηματιστηριακθq εταιρεiεg, εταιρεiεg

Leasing, oυμβουλευτικ69 εταιρεiεg, Eταιρεiεg Venture Capital κ.6.

Η πελατειακη τρoφoδ6τηoη ηq δεξαμεvηg, των ωq 6νω, εταιρειιilν oε θvα μεγiλo βαθμ6

εξαρτ&ται απ6 τo επαρκ66 και καλ6 οργανωμεvο δiκτυo τηqτp6πεζαg. Δι6τι μ6oω αυτοιi

επιτυγy6,νεται η 6μεoη επαφη με τo κoιν6 και η 6μορη πληρoφ6ρηoη τoυ για τιζ

παρε16μεvεq απ6 αυτ6q υτηρεofεg. Mε τουζ ωζ 6νω τρ6πουq τo δiκαlo ενεργεi

πρωτογεviο6 αλλιi κα1 υπoστηρικτικd οε κd,θε δραoηρι6ητα εv6g χρηματorπστωτικo6

oμtλου, γεγον69 πoυ τo καθιoτ6 απαραiητo και απoφααιoτικ6 παρ6γοντα, για ην
ανdπτυξη και η διατηριoημ6ητα ηg κερδoφoρiαg τoυ.

Στο oημεiο αυτ6 θα ετγε μεγdλo εvδιαφ6ρoν να αναφερθο6με εν oυντομiα στα

oυμπερ&oματα των εκθ6oεων τoυ Διοικι1το6 τηq Tραπθζηg Eλλιiδοg τoυ 1998, 2003 &

20a5 μα τιg ν6ε9 αυνθηκεg και τη οτραημκη των ελληvικdoν τραπεζ(ον, 6που

καταδεικvδεται η αναγκαι6ητα του κρtαιμoυ μγ6θoυ9 των τραπεζiον, καθdοζ και ηg
ιiπαρξηg εκτεταμ6vου και απoτελεoματικοιi δικπioυ διανoμηg των πρoi6vτων κα1
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υπηρεσliDν τουζ? ε0ν αυτθq επιθυμofν να διαδραματiooυν oυoιαoτικ6 ρ6λo, στο

oικονομικ6 γiμεoΘαι, οε εθvικ6, αλλd και oε διεθv6q επiπεδo. Σtiμφωνα, λoιπ6ν, με

μελ6τε9 τηζ, η Τρdπεζα τηg Eλλdδοq αναφ6ρει πωζ, ο τυποg τηqτραπεζαζ, που θα μπoρεi

να δραοτηριoποιεiται απoτελεoματικd oε εθvικ6 και ευρωπαiκ6 επfπεδο, πρ6πει να

1αρακτηρiζεται απ6 ικαν6 μ6γεθο9, ciloτε να αξιοπoιεi οικονομiεg κλiμακοg, να παρ61ει

ευρri φd,ομα υπηρεoιdυν, να 61ει παρoυοiα oτα διεθvη χρηματο7nστωτικd κ6ντρα και να

διαθ6τει εκτεταμθvo και απoτελεoματικ6 δiκπro διανoμηg. H TτE εκτιμd 6τι, η

αποτελεoματικ6τητα τoυ δικτtioυ διανoμηg πρooδιορiζεται oε μεγd,λο βαθμ6 απ6 τιq

δυνατ6τητεζ τηg σ1iγχρονηζ τεχ}rολoγiαq, oι οποiεg μεταβ*λλoυν τον τp6πo λειτουργiαg

τoυζ και διευριiνoυν τη χρηση εvαλλακπκiον (βαοlκ6 ηλεκτρoνικιbν) μθoων πρoiυθηoηg

και διdθεoηg πρoi6ντων κα1 υπηρεαιioν. Σημειiυνει 6μω9, 6π, η ζηηο'η για καταθθoειg

και ιiλλεq υπηρεoiεg λιανικηq, προoδιoρiζετατ απ6 την εγγδητα των τραπεζικrirν

καταoτημdτων με τoν πελ6η και επομθνωζ, oι εμπoρικθg τpαπεζεc", που, καλλιεργoδν

ιδιαiτερα oτενθg o26θoει9 με ην πελατεiα τoυg, μποροliν να απολαμβfrνουν ενα

πληροφοριακ6 πλεον6κτημα, τo οποtο δυακoλειiει τουg ανταγωνιστ69 oτo να αποoπoliν

ειg β6ρoq τoυg, μερiδιo αγoρdg.

'Eτoι oι ελληνικ69 τρd,πεζεg &ρμο'αν κυρiωg απ6 τo 1998, προκειμθvου να απoκΦoουν

ικαν6 μ6γεθοq και αποτελεοματικ6 δtκτυo διανομηg, να πραγματοποιofν oημανπκθg

oυγ1ωνεrioειq και εξαγορ69. oι πλ"θoν χαρακτηριστικ6q εiναι η εξαγορ& τηq Tριiπεζαg

Mακεδονtαg - Θριilcηg απ6 ην Tρ&πεζα Πειραιιi:g, τηg Tρdπεζαg Κρητηg, απ6 τoν 6μιλo

ηq Eurοbank, η oυγ1iυνευση τηζ EθvιΦs Τρdπεζαg με την Κτηματικη Tρdπεζα, η οπoiα

εi1ε ωq απoτ6λεoμα, τη δημιουργiα δικτfoυ 600 καταoτημdτων και oτνoλo εvεργηπκoιi

&νω των 35.216.434 ευριb, εvdυ ακoλοriθηoε η oημαντικη εξαγoρ& τηg toνικηg Tρdπεζαg

απ6 την Alpha Tρdπεζα Πioτεωg κ.&.

Αναλυτικ6τερα, παρατiθεvται τα οτoι1εiα στoν κατωτ6ρω πivακα:

Marfin Banξ Εyν m{a T ρ&πεζα'ΜΔRFtΝ ΡοpuΙar Bank

l 0Vo τηq Eγvατiαg'Τρdπεζαg

Tρ6πεξαΕπaιδ6οειοvEμπoριΦ Tp&τrεξα

ETEBA
tlnit Bank

ETBΑ
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ΕFG Eurobank Τe]esis Tρdπεζα Eπει,δδoεων

Πηγη: Ελληνικη Τνωοη Tραπεζιilν

Στο iδιo μηκοζ κδματοq με τιζ απ6Ψειζ και τιζ μελ6τεζ, που εκπ6νησε η Tρdπεζα τηg

Ελλ6δο9, σχετικd, με το μiγμα επθκταoηq του δικα5ου λιανικηg τραπεζικηζ και τηζ

εφαρμοζ6μsvηg στα πλαiοιd, τoυ τραπεζ1κηζ τεχVολογiαg εiναι και η Eλληνικη'Eνωoη

Τραπεζiυν (Κoκομ€ληg, 1995), ο οποiοg υποoτηρiζει 6τι η τακτικη των τραπεζικιilν

oυγ1ωνεr5oεων, o1 επενδδoειg στην τε1νολογiα, το εκτεταμ6νο φυoικ6 δtκτυo

καταoτημ&των και η δημιoυργiα oικονομιrilν κλiμακοg, εiναι οι απαραiτητεg

προδπoθθoειζ για την αειφoρiα και την βελτιοτοπoiηoη τηg απoδοτικ6τητα9 των δικτ6ων

λιανικηg τραπεζικηg'

Οι Πρoβ6πoυλο9 - Καπ6πουλο9 (1995), oυμμερfζονται την ανα"γκαι6τητα riπαρξηq

εliρωατου και πυκvoti δικτlioυ λιανικηq τραπεζικηg υπ6 την απαραfτητη πρoδπ6θεoη τηζ

ειοαγωγηg οδγpονηg τραπεζικηg τε1yoλογiαg, η oποiα θα πρoωθησει τη δημιουργiα

oικονoμιcbν κλiμακοg και θα περιoρioει το κ6ο'το9 τoυ προσωπικoιi του δικτtiου, γεγον69

πολf oημαντικ6 γιατi 6πω9 αναφ6ρει Ο Nofλαq (1999) η oυνολικη λειτoυργικη

αποτελεoματικ6τητα (total operating effrοienοy) των τρα:τεξων, ορiζεται ωg o λ6γo9 των

λειτoυργικιbν εξ6δων πρoζ τα λειτoυργικ6 6οoδα η 6οοδα εκμετdλλευoηg. Aπ6 την

πλευρd τoυ ο tseverly Hir1le ' (2007) εκτιμ6 6τι εvω δεv υπdρ1ει συστηματικη o1θοη

αν6μεoα στο μ6γεθο9 εv6q δικτriου λιαvικηg τραπεζικηg και στη ουνολιΦ τoυ
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κερδοφoρtα, τα μικρ6 και μεοαiου μεγ€θουg δiκπlα εiναι πoλ6 πιθαγ6ν να εμφανtοoυv

ανταγωvιστικ6 μειov6κτημα 6ναvπ εκεiνων που εiναι ευρ6ωq εκτεταμθvα.

Tα yπo οημαντικf, 6μω9 οτοι1εtα'τα οποiα αποδεικv6ουν, τo κατd π6ο'ο oτξριξαν οι

εργαοiεq ηζ Λιανικηg Tραπεζικηq ην αν0πτυξη των.:

Eλληνικiυν Tραπεζiυν, oτη διαρκεια τωγ τελευταiων ετdDν, αντλοιiγται απ6 τιg εκθ6oει9

τoυ Διoικητο6 iηg Tραπ6ζη9 Eλλd.δοg απ6 τo 1998 6ωq τa 2aa7. Στην 6κθεoη του 1998

αναφ6ρεται, 6τι η oημαντικη ανoδιΦ τd,oη των καθαρdw εo6δων απ6 τ6κoυ9, ωg πooooτ6

των απασχολουμεvων κεφαλαiων, τηg τιiξηg τoυ 2'|1Υo, κατ6. τη 1ρονικ( περiοδο 1995 _

t997, οφεiλεται, κυρiωg, oην κατ&ργηση των διοικητικiον περιoριομiυν o1επκd, με τοv

τραπεζικ6 δανειoμ6, η οπoiα εvτ6θηκε τo 1993 και oυνε1ioθηκε oτα επ6μwα 1:6vια.

Aυτ6 εi1ε οαν αυv6πεια, ην ειoαγωγη απ6 τιq τp6πxζεc, πολλiυν νι1ων προΤ6ντων, τα

οποiα τιg oδηγηoαν σε ν6ου9 κα1 πιο ετπκερδεiq τομεξ, δπωg η καταναλωτικη και η

oτεγαο'πκη πioη.
Αυτοt oι ν6οι τομεig, εκτιμ6 η ΤτE απoτθλεoαν την κδρια αιτiα για ην οημαvτικξ &νoδο

των καθαριirν εo6δων απ6 τ6κoυq, για τιζ τρanεξεq. Χαρακηριoτικ6 εiναι, 6π ol5μφωνα

με ην Eκθεoη του 1999, τα κ6ρδη προ φ6ρων, αυΦζ ηg 1rοvιdq ηταν κατα 1a0Υo

αυξημεvα oε o16oη με αυτd του 1998, xωριζ να παραγνωρiζουμε τη ουμβολη των

υψηλiυν χρηματισηριακcbν κερδιilν πoυ αποκoμtοθηκαν αlτo αg τρd,πεζεg το τ999'

YΦρξε πρωτ6γvωρη αιiξηo'η των 1oρηγηoεων στουζ τομεig τoυ εμπoρiου, 'ηζ

oτεγαoπκηζ και καταναλωτικηg πiοηζ, oη δι&ρκεια ηq τριετ[αq 1998 _ 2ΟΟ0 (Τρ*πεζα

Eλλαδοq.'Eκθεoη του 2Ο00).

Πιο oυγκεκριμεvα οι rπoτriroειq πρoζ το εμπ6ριο αυξηθηκαν με μ6οο ετηαιo pυΘψ6 22oλ

περiπoυ και ανηλθαv oτo 22,4Yo τoυ αυγ6λoυ των 1ορηγηoεων πρoζ τoν ιδιωτικ6 τομ6α,

oτo τιlλoq τoυ 2ΟΟ0, 6ναντι τoυ 20'8Yo oτo τ6λο9 τoυ Ι997 . H εξ6λιξη αυη απoδiδεται σε

ο'ημανπκ6 βαθμ6 σην αιiξηoη του 6γκου των λιανικιilν πωληοεων, η οπoiα

διευκoλriνθηκε απ6 ην απελευθ€ρωοη τωγ καταναλωτικrbγ δανεiων, ην προiοθηση τηg

χρησηζ των znoτωτικri:ν καρτiυv (υπερδιπλαoι6oθηκαν κατd την τpιετια 1998 - 2000) και

ην αδξηoη των πωληoεων με δ6oει9 μ6oω των Τραπεζrilν.

Ποοoτικoπoιημθvα τα oτoι1εiα πoυ αντλοtiμε απ6 ην tδια 6κθεοη τoυ 2000 του Διoικητξ

ηg TτE εfvαι τα εξηg: Σην τριεττα 1998-2000, τα στεγαστικ& δ&νεια αυξηθηκαν με μ6oο

ετηοιο ρυθμ6 26Yo κατ τα καταναλωτικιi ψε 37oΛ, θτο'ι ri:oτε oτo τ6λo9 του 2000 να

αντιrtρoσωπεδoυν, αντιατot1ωg, το 20,40Λ και τo l0Υo τoυ ο'υν6λoυ των 1ορηγησεων, πρoζ

τον ιδιωτικ6 τομ6α, θvαντι τoυ L7,3Υo και τoυ 6,7Υο oτo τ6λo9 τaιl t997.
'ooον αφoρ0 ην τριετiα 1999-200\ βκθεοη Διοικητo6 τηg Τραπ6ζη9 Eλλιiδοg, 2001), οι

1oρηγηoειg των ελληνικrilν τραπεζiον αυξαν6ταν με τα1εiq ρυθμo6q (24Υo κατ6" μfoo 6ρο)

και στo τ6λo9 του 2001 απoτελοιiοαv τo 46}aλ τoυ εvεργητικοti τoυg, 6vαντι 38,8 ο'το

τ6λoq τoυ 1998. H tδια 6κθεoη υποοηρζε aτι η ταγεtα επ6κταoη πρoζ τα νoικοlορι6
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(καταναλωτικd, και ο'τεγαοτικfr δ*νεια) και σε μικρ6τερo βαθμ6 προg d,λλoυg κλd,δoυg,

6πωqπ.γ. το εμπ6ριo, υΦρξε η κιiρια αιτiα αυηq ηg θετικηg εξ6λιξη9 για τιζ τρ6πεζε9.

Συν6πεια αυτοr5 του εiδoυq ηg τπoτωακηg επ6κταοη9 ηταν κα1 η αιiξηοη τωv καΘαρrirν

εο6δων απ6 τ6κου9, 6πω9 αναφ6ρει η iδια 6κθεοη, οην οπoiα αιiξηoη oημαντικη

oυμβολη εi1αν οι τ6κoι των καταναλωτικdον δανεtων, τα οπoiα παρoυοι*,ζoυν υψηλ6τερα

περιθiορια κθρδoυq.

Kατd, το 6τoq 2002 oτ 1oρηγηoειE των ελληvικ6ν τραπεξων oημεiωoαν oημαντικη dνοδο

ηg τ6ξεωg του |6,4γ0 με αποτ6λεσμα να φθd,ooυν aτo 52,2Yo τoυ oυν6λου τoυ

svεργητιKoδ τoυq 6νανπ τoυ 46,80Λ τo 2Ο01 κατ 42'60λ το 2000. Η 6κθεoη του Διοικητοri

ηg TτE, 2a02, εκπμ6, 6τι ιivαg απ6 τoυg lαlρι6τερου9 λ6γου9 αυΦg ηg μεγ6ληζ αi)ξησηg

εiναι και η τα1εiα πιoτωτικξ επ6κταοη πρoζ τα νοικoκυρι&. Στηv πιoτωτικd επ6κταoη

προg τα νοικοκυριd, αποδiδεται επισηg, η οε πoλr5 μεγ6λο βαθμ6 oΦριξη των πιoτωτικιΙlν

τ6κων, αφοδ η λιανικη τραπεζικ( 1αρακηρiζεται απ6 υψηλ6τερα περιθrbρια κ6ρδoυq oε

σχ6ση με τιg 0λλεq κατηγορiεq των δανεiων. Η 6κθεοη του 2Ο03, εzπβεβαιiονεl η
oυνεμζ6μεvη oημαντικ6ταη oυμβολη ηg ταγεiαg επ6κταοη9 των τραπεζdον oη λιανικh

τραπεζικη, η oποiα 1αρακτηρtζεται α:ιτ6 τα υψηλ6τερα περιθiυρια κ6ρδoυE τcοv

1oρηγηπκiυv ηq πρoi6ντων, iα oποiα με η oειρ6 τoυg <lηρiζουν τ6οο τα καθαρd 6οοδα

απ6 τ6κου9, 6oο και τη oυνε1η αιiξηoη του εvεργητικοr5 των ελληνικiυν τραπεζiυν.

Kατd, τo 2004 oι ?rιστωτικo{ τ6κοι αυξηθηκαν κατ6'7Υo και με οριακ6 1αμηλ6τερο ρυθμ6

6,90λ oι 1rεωoτικoi, οι οποioι ωg απ6λυτο μ6γεθoE εiναι κατ0 πολf μικρ6τερoι των

znοτωτικcirν.

Η ι1κθεoη τoυ Διoικητοιi ηq TτE αποδiδει η oυνε1η dνοδo των πιστωτικioν τ6κων, oτη

ο"υνεμζ6μεvη επ6λαοη τaw τpαπεζiον με 6πλo η λιαvικη τραπεζικt1, η oπoiα εκφρ0ζεται

κυρiωg με δ&νειo πPoq τα νoικοκυρι& και σε μικρ6τερο βαθμ6 προg τιg μικρομεοαiεg
ετπ1ειρηoειg. Aπ6 ην ανd,λυoη των οικονομικiον καταoτdoεων των Eλληνικrilν

Eμπορικdlν Tραπεζrilν διαπιoτiονεται οημαντικη αιiξηοη κατα 15'50Λ iωγ λειτουpγικiον

τουg εo6δων. Απoφαoιoτικ6τατog παρ6γΟνταζ aε αυτη τoυg ην επιτυfα ηταν η

oυνεμζ6μwη τα1εiα επ6κταo'η ηg λιαvικξg τραπεζικηg, η oπoiα αυvτ6λεoε καθoριoπκd,

oην κατd, 13,90Λ ενf<r1υoη των καθαριirν εο6δων απ6 τ6κoυ9 των τραπεζων (Eκθεoη

TτE,2005).

Mεγdληq oπoυδαι6τητα9 εiναι τα οτοι1εiα, τα οποiα μαq παρ61οντατ απ6 ην'Eκθεoη τηζ

TτΒ, 2006. Σriμφωνα, }uoιπ6ν, με ην TτE τα καθαριi 6οοδα απ6 τoκoυg oυνεfζουν,

π&ντσ", να απoτελor1ν η οημαντικ6τερη πηγη εo6δωv των τρuwζrΙrν, αφοδ απoτελοι1ν τα

% των oυνολικων εο6δων. 'oooν αφοριi δε, σην κατανομη των εo6δων, ανd,

δραoηρι6ητα, οι εργαoiεq λιανικηg τραπεζικηq αναδεικv6oνται πραγματικη ατμομηχανη

των Eλληνικiυν Tραπεζdlν. Συvειoφιlρουv τα 3l5 περiπoυ τoυ <rυv6λου των εo6δων, εvcb η

εzπ1ειρηματικη τραπεζικη aυvειoφ6ρει τo Ιl5 και η επεvδυτιΦ τραπεζικξ και ο1

αoφαλιoτικ69 εργαoiεg το υπ6λοιπο 1/5 των oυνoλικiυγ εo6δων των ελληνικiον τραπεζiυν.
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Παρ6π το 2a07 ο ρυθμ69 τηζ πιστωτικηg επθκτασηζ προg τα νοικo1a)ριd oυν6μσε την

πιoτωτικη τdοη, που ακoλουθorioε απ6 πg αργ"εq τoυ 2ΟΟ6, παρουοιdζoνταζ oημαντικη,

μdλιoτα, επιβρdδυνoη, λ6γω ηg αιiξηοηζ των επιτoκ[ων και τηζ oταδιακηg ωρiμανοηg

τηg αγορ&g δανεiων προζ τα νοικoκυριd, εξαιτiαg τηg αυξαν6μεvηg δανειακηg τoυg

επιβdρυvoηg, τo επiπεδ6 του παρ6μεινε ιδιαiτερα υψηλ6, τo υψηλ6τερο σε επiπεδο

ευρωζωνηg, με εξαiρεση τη Σλoβενiα. 'Eτoι η ουνολικ1 δανειακη ετnβdρυνoη των

νoικoκυριiον τo Δεκfμβριo τoυ 2007 ανi1Χθε oτo 41'Υo τoυ A.E.Π., fvαντι πooooτoιi

37,50λ του A.E.Π., το Δεκθμβριο του 2Ο06. Edν, δε, oτo oυνολικ6 δανειoμ6 των

νοικoκυριιbν, σι)μπεριληφθο6ν και τα πτλοπoιημ6να δdνεια, τ6τε τα ποoοοτ6

μεταβ&λλογται σε 45,50^ και' 40,!0Ψo ανπoτoi1ωg.

Xρηoιμo θα ηταν, ο'ε αυτ6 το oημεio, vα παρατεθεi ο πiνακαg 8 oτoν οποio εμφανiζονται,

ο'6μφωνα με τα oτoι1εiα τηg ΤτE η συμμετoγ1, ανα πηγη εo6δων, στα oυνoλικd θoοδα

των ελληιικιbν εμπoρικrirν τραπεζrilν, κατd, την περiοδο 2003 2006, η oπoiα

1αρακτηρiζεται απ6 ην ταβτατη επ6κταοη τηg λιανικηg τραπεζικηζ στην Eλλdδα.

ΠoΣoΣTΑ %

74,20oΛ l'6'80γo 4'80γo 4,20oλ

74'9aγo 17,10o 3,20% 4'80oΛ

753aγo L5'40γo 5,60γ0 3,70o/ο

73,Θ0oΛ |4'70γo 990% 2,400

Πηγη: Τρdπεζα Eλλιiδog

Φυoικη oυνιiπεια των 6oων εκθ6oαμε, o1ετικd, με την αλματiυδη επ6κταοη τηg λιανικηg

τραπεζικηq θα ηταν και η ανd,λογη αriξηoη τoυ εvεργητικοf των Eλληνικιbν εμπορικιilν

τραπεζiυν.

Αυτη την αriξηοη, την παρoυoιd,ζoυμε oτov πiνακα 9 και αφoρd την χρoνικη περiοδo

2003 -2006.
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Πηγ69: Tριiπεζα τη6 Eλλ6δog & Ιooλογιoμoi Tραπεζιilν

AξLζει να σημειωθεi 6π, τo ενεργητικ6 τoυ συν6λoυ των πιστωτικiον ιδρυμ*των, πoυ

δραoτηριoπoιoliνται στηγ Eλληνικη αγoρα, ωζ πoσoστ6 εlti τoυ Α.E.Π., κατd, την iδια

χρονιΦ περioδo, 2003 _ 2006,61ει την εξηg εξ6λιξη: To 2003 137,4oΛ, τo 2004 1'39,50^,

το 2005 75|,20λ και το 2006 |61,5γ0.

Η κατd 24j00λ αδξηoη τoυ εvεργητικοti του συν6λου των πιoτωτικιilν ιδρυμdτων τηg

χ6ραg μαζ σε μια τριετiα, ωζ πoσοστ6 του A.E.Π., εzπβεβαιrilνει την τερdoτια dνθηο'η του

τραπεζικοιi τομ6α, κατd τη 1ρονικη περioδο 2003 - 2006, η oποiα oιiμφωνα με τα

oτoι1εiα τηq ΤτE οφεiλεται σε σημαντικ6τατο βαθμ6 στην pηματοδ6τηoη των

Eλληνικiον νοικoκrριιbν, αφoιi απ6 το ιΙ,1'0γo, ωζ πoσoστ6 επi τoυ AEΠ του 1999, oτo

oποio υllεpγ6ταν ο τραπεζικ69 δανειο'μ69 πρoq τα νoικoκυριd κατ6ληξε oτο τθλοg του

2007 να αν6λθει oε πooooτ6 4laλ τoυ A.E.Π. (Eκθθoειζ Tpαπifug Eλλιiδο6).

Απαραiητο oτoι1εio, 6μωζ για την τεκμηρiωoη του οπoυδαioυ ρ6λoυ τηg λιανικηg

τραπεζικηq oτην αν6πτυξη των ελληνικrbv εμπορικων τραπεζωv, εiναι και η παρουoiαoη

τηq εξ6λιξηζ ηζ κερδοφορiαg τoυζ, η οποiα υzηρξε εντυπωσιακη κατd, τα τελευταiα

1ρ6vια, τoνiζονταg, 6π o τoμ6αq των εo6δων, που κατ' εξo1ην μεγεθιiνθηκε, 6πωq

αποδεiξαμε, χdρη στη Λιανικη Tραπεζικη, εiναι εναζ απ6 τoυζ oημανπκ6τερoυζ

παρdγoντεζ τηζ τραπεζικηq κερδοφoρtαg.

Για το oκoπ6 αυτ6 παρoυοιdζουμε τoν πiνακα 11, o oπoiog απεικoviξει την εξ6λιξη τηq

κερδoφορiαζ τα)ν τραπεζων κατ0 το δι&o'τημα 2003 _ 2007 ' πρoκειμ6νου να ικανoποιηθεi

η ζητηoη προΤ6vτωv και υπηρεσιωv ηg λιανικηq τραπεζικηg και καλιiπτoυv τo δι&oημα

200r-2007.

Πηγ69: Tρdπεζα τηg Eλλιiδοg & Ιoολoγιoμoi Τραπεζιbν
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EΚΑTOΣΤΙΑΙEΣ MΕTΑBOΛEΣ ENAΝΤΙ ToY ΠΡoΗΓoYMΕΝoY ΕΤoYΣ)

4730% 1|'50aΛ 91,900io 2234% 23,600/0

Πηγ6q: Tρ&πεζα τηq Ελλ&δog & Ιooλoγιομοi Tραπεζιbν

Τα κ6ρδη πρo φ6ρωv τo 2004' εμφανiζονται σημαντικd" μειωμ6να, λ,6γω τoυ κ6στoυζ τηζ

εθελoυoiαg εξ6δoυ του πρoσωπικοli ορισμ6Vων τραπεζd}ν.

Γiνεται λoιπ6ν κατανοητ6, 6τι 6να τραπεζικ6 δiκτυo κα.ταoτημd,των εiναt d,ρρl1κτα

ουνδεδεμθνο με τη Λιανικη Tραπεζικη, λ6γω τηq φδoεωg των υπηρεοιiον και των

προi6ντων τηg.

Σημερα δεv 61ει ν6ημα η ιiπαρξη δικτδου τραπεζικcbν καταoτημ6των, 1ωρiq τιg υπηρεoiεq

τηg λιανικηg τραπεζικf1g (δdνεια πρoζ τιζ μικρoμεσαiεg επι1ειρηοειq, oτεγαoτικη πioτι1,

καταναλωτιΦ π[oτη, απoταμιεδoειg, τοποθετηoειg μικροεπεvδυτιilν κ.d.), ενcΙi oι
παρε16μεvεq υπηρεoiεζ τηζ Λιανικηq Tραπεζικηq, δεv θα ηταν δυνατ6ν να φθd.ooυν oτο

ευρι1 καταναλωτικ6 κoιν6, γ'ωρiζ την r5παρξη εν69 oρθoλoμκd, κατανεμημ€νου και dρτια

oργανωμεvoυ τραπεζικo6 δικτιioυ καταoτημdτων.
'Ετoι γiνεται αντιληπτη, εκ των ανωτ6ρω και ιδιαiτερα εκ του γεγοv6τοg, 6τι η λιανικη
τραπεζικη αποτελεi την ατμoμη2gανη τηq τραπεζικηg μεγ6θυνoηg και κερδοφορiαζ, ξ
αναγκαι6τητα τηζ ορθoλογικηq ανaπτυξ1lζ καi oτo1οθεoiαg εν69 Δικτtiου Λιανικ(g
Tραπεζικηg.

Η επιτυγια αυτο6 του oτ626oυ εiναι αποφασιστικηq oημαoiαq για την διoiκηoη κιiθε
τpαπεξαc, ιδιαiτερα δε, στιζ μ6ρεζ βαζ, πoυ οι εγ1ωριεg Tρd,πεζεg, 6χι μ6νο
ανταγωνtζονται, μεταξ6 τουg, fvτoνα, oτον Ελλαδικ6 yβρο, αλλd, διαθ6τουν oημαντικη

παρoυoiα και δραοτηρι6τητα oτα Bαλκdνια και oτην ευρliτερη N.Α. Eυριilπη.

4.3 Ο ριδλοg τηq τε1νολογiαg οτην ανιiπτυξη και στην oτo1οθεoiα ενι69 δικτδoυ
λιανικηq τραπεζικηg

Αν και απ6 τα oτοι1εiα τηg Eλληνικηq'Eνωoηq Tραπεζων, 2007, φαirlεται 6τι o κιiριοg

6γκo9 των εργασιιilν, που αφοροriν οτην Λιανικ( Τραπεζικη εκτελotiνται απ6 το φυoικ6
δiκτυο των τραπεζικιi:ν καταoτημdτων, η ηλεκτρoνικη τραπεζικη κερδiζει oυνε1ri:g

6δαφο9 με αλματιbδη ρυθμ6, 6πω9 θα δοriμε και στη ουvθ1εια.

Ωg ηλεκτρoνικη τραπεζικη, εwootiμε το oriνoλο των πρooφερ6μενων τραπεζικιilν

υπηρεoιιbν (o1ετιζ6μεvεq κιiρiωg με την λιανικ( τραπεζικη), οι οποiεg διεκπεραιιbνoνται

με ηλεκτρονικ6 τρ6πο, κυρiωg των Αυτ6ματων Tαμειολογιoπκioν Mη1ανιi:v (ΑΤM), τηg
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Διαδυκτιακηg Τραπεζικηq (Ιnternet Banking), τηζ Tηλεφωνικηg Τραπεζικηq (Phone

Banking). oι πρooφερ6μενεq υπηρεοiεq ουνioτανται:

α) Σε ενημερrilοειq υπoλοiπων κα1 κινηoεων τραπεζικιbν λoγαριαoμCi)ν, πιοτωτικιj:ν

καρτiυν, δανεiων και επενδr5σεων.

β) Mεταφορθg pηματικιbν πoocbν oε λoγαριαoμorig των 1ρηοτιbν η και oε λογαριαoμοrig

τρiτων, oε Eλλd,δα και εξωτερικ6.

γ) Πληρωμ69 δανεiων και πιστωτικiυν καρτrbν.

δ) Eξοφληoειq λογαριαoμcbν 6πωq: ΔEΗ, oTE,
τηλεφωνiαζ και ασφαλιoτηρiων oυμβολαiων.

ε) Aγoραπωληoiεg μετo1ιilν και αμoιβαiων κεφαλαiωv.

στ) Yποβολfg αιτηoεων για 6κδooη μπλ6κ επιταγiον,

πληρωμ69.

EYΔΑΠ, κινητηg η oταθερηq

παγfων εvτoλιiw, για διdφορεq

ζ) Ληψη wημ6ρωoηζ για τραπεζικ69 ουναλλαγθq με SMS.

,i:j:a;.!Ξ.,:,!aaai,:1:1]:
:ltr,i:;i: i:it:::,:1;',,€,i.,Ξ',Ξ

ιΞ;*ξiΦ...:ffi;
ξΞ::**

::1.: 
:,t :r:::, l' t::':

,ii.;Ξ:ii.',*l:
,:*,ffi
]|:Ξ-]]]-; 1.-:_.:]:4l:

' ::'. a.: t 
:: !:::.t:,!;a;

Ναι Nαι 'oχι oχι 'oχι 'oχι

'oxι Nαι Nαι Ναι Ναι Ναι

oχι 'oχι 'oχι
oυνηθωg

'o1r oυvηΘωg Ναι Ναι

Nαι Ναι Ναι Nαι Ναι Ναι

Nαι Ναι Ναι Ναι Nαι Nαι

Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι Nαι

Ναι Ναι Ναl Ναι Ναι Ναι

Ναι Nαt Ναι 'oχι Ναι Ναι

Ναι Nαι Ναι Ναι Ναl Ναl
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Ναι 'oμ Ναι Ναι
Ναι (για
τυπoπoιημ€να
προΤ6vτα

Ναι (για
τυπoποιημιhrα
πρoΙ6ντα

Ναι 'oγ Ναι oχι Ναι Ναι

Ναι Nαι Ναι 'oxι Nαι Ναι

Ναι 'oxι Ναι 'oχι Ναι Ναι

Nαι 'oχι Nαι 'oxι Ναl Ναι

Πηγη: EΚT (1999).

Η ραγδαiα εξ6λιξη τηg τε1yολoγiαg θφερε μια oυνε1rirq εξελιoo6μενη επανdoταση στο

χd)ρο των τραπεζιilν. Η δημιoυργiα του ηλεκτροvικoιi 1ρηματog, τo οπoιo κατατdooεται

oε δrio κατηγορiεζ α) oτο πλαoτικ6 χρημα, το οπoio εvσωματωνεται στιζ χρεωστικθg
κ6ρτεq, β) στο Ψηφιακ6 γ'pηψα, τo οπoio διακινεiται υποοτηριζ6μενο απ6 ειδικd,

λoγιoμικd. πακ6τα μθοω πρooωπικων ηλεκτρονικιilν υπoλoγιoτιbv, επ6φερε πραγματικη

επανd,oταoη στoν τp6πo τoυ συναλλdοoεoθαι, 6πω9 θα δoδμε και παρακdτω.

Τ6oo oτον τομ6α τηg δια1εfριoηg πληρoφoριd)ν 6ο'ο και oτoν τoμ6α τηg τηλετραπεζικηg, η
οποiα εκφρdζεται κυρtωg μι1oω των Αυτ6ματων Ταμειολογικiυν Mη1ανcilν (ATM), τηq

τηλεφωνικηg τραπεζικηg (Ρhone Banking) και διαδυκτιακηg τραπεζικηg (Ιnternet

Banking), η τεμολογiα oυνειoφ6ρει τα μ6γιoτα στη δημιoυργiα εν6g νθoυ

χρηματo7[ιστωτικοr5 περιβdλλoντοζ και μιαq ν6α9 κoυλτoιiραg και νooτροπiαg, τραπεζικiον

oυναλλαγων πληρoφ6ρησηζ και εvημθρωoηg. 'ooον αφoρd oτον τομθα τηg δια1εiριoηg

πληρoφoριcbν (oυλλογη, απoθηκευoη, επεξεργαoiα, μετ0δoo'η), αυτη ετπτυγ1dνεται με
υΨηλεζ ποιοτικ69 πρoδιαγραφθg και με ολo*vα 1αμηλ6τερo κ6oτο5, αφοti ανπκαθioτανται

μ6θoδoι εvτdoεωg εργαοiαg απ6 αυτoματοπoιημθvεg και αξι6znoτεg διαδικαοiεζ τηζ
πληρoφoρικηg.

oι τραπεζικ69 εργαoiεg, 6πω9 αυτ6q εκτελοιiνταν, κατ& τη δεκαετiα τoυ 1980, 61oυν

εξελι1θεi με επαναστατικ6 τρ6πo, 6oον αφορd oτoν τρ6πο ηg ουναλλαγηq με τoυq

πε}"ατεg και την προrΙlθηοη πρoi6ντων και υπηρεoιrilν. 'Eτoι οι εργαoiεq λ.1. τoυ

λογιοηρtoυ χdρη oτη δημιoυργiα πρoηγμιfvωv λογιoμικrΙlν πακθτων και την αν6πτυξη

τηg διοικητικηg πληροφ6ρηoη9 σε πραγματικ6 1c6νο, 6δωoαν τη δυνατ6ητα ελ"6γ1oυ

τεραoτiων δoμrilν και τραπεζικrbν oμματιoμiον και τη δυνατ6τητα oτιg διoικησειg των

τραπεζιilν vα εξoικονoμoδν 11o6νο, γρημα και γα εξαoφαλiζουν την αoφαλ"6oτερη

δια1εiριoη των πληρoφοριrirv, αφor5 ελαμoτοποιεiται η znθαν6τητα τoυ ανθρiοπινoυ

λdθουg. Σιiμφωνα με τιζ δημooιευμ6νε9 oικoνομικ€g καταοτd,οειq των πθvτε μεγαλriτερων
ελληνικrilν εμπoρικiυν τραπεζrbν το πoσοστ6 των δαπανιi:ν πρoσωlrικοιi oε o16oη με το
oriνoλo των λειτoυργικrilν δαπανιilν εivαι ωg κd,τωθι:

α) E.T.E. τo 54oΛ του oυν6λoυ των λειτoυργικιbν εξ6δων,

38



β) Alpha Bank τo 50,050Λ των λειτουργικcΙlν εξ6δων,

γ) Eurobank τo 54oΛ των λειτoυργικιilν εξ6δων,

δ) Πειραιiυgτo 34,5Υo των λειτουργικιilν εξ6δων,

ε) Eμπoρικt1τo 34Υo των λειτουργικιilν εξ6δων'

Η τραπεζικη τε1yoλoγiα αναδεικvδεται σημαντικ6q παρd,γoνταg για την κερδοφορiα των

τραπεζικri:ν δικτδων, ε&ν δειβεt 6π 6vτωg oυμβdλλει oτη μεiωοη των δαπανrilν

πρoσω7rικοti και γενικd τωv λειτoυργικcbν εξ6δων.

Ιl με[ωoη των λειτoυργικrbν εξ6δων, πρ&γματι επιτυγ1dνεται με τη χρηση τηζ

ηλεκτρονικηg τραπεζικηq (e-banking, i-banking) και δικαιολoγεi τιq πρoaπdθειεq των

τραπεζrΙlν για τηγ εξιiπλωoη ηg. Χαρακτηριoτικ6 αναφ6ρoυμε, 6τι εviο μια oυναλλαγη,

6πω9 η ανd,ληψη μετρητιilν oτo γκιo6 εν69 τραπεζικοri καταoτηματog κοοτiζει στην

τpαπεξα περiπου 1,5 ευρω (υπολογ[ζονταg εργατoιi:ρεq, κ6οτο9 λειτουργtαq

καταoτημdτων, απooβ6oειg επεvδr5oεων), η iδια oυναλλαγη κοοτiζει περiπου μ6λι9 0,25

ευρdο, εdν πραγματοποιηθεi ηλεκτρoνικα απ6 τo ΑTM (Kαραγεcbργoυ, EET 2Ο06). Η
dποψη αυτη εvιoβεται απ6 τιg fρευνεg των Wilko Bolt, David Ηumphrey and Rοland

Uittenbogaard (20Ο8) oτιq oποtεg αναφ6ρεται 6τι το τραπεζικ6 κ6oτο9 των ηλεκτρονικcirν
oυναλλαγιirν κυμαiνεται απ6 το θνα τρiτo (1/3) 6ω9 το θνα δεδτερο (|l2) τoυ κ6ο'τoυq των

oυναλλαγdrν, εdν αυτθq oι iδιεg εκτελoδνταν oτα γκιo6 των τραπεζri:ν. Σε ταυτ6oημα

oυμπερ&oματα καταληγει και η βαoιoμεvη ο'ε θρευνεg 6κθεο'η του Guy Quaden (2Ο05),

διoικητοri τηg Eθvικηg τpmεζαc, τoυ Bελγiου, oυγκρiνoνταg τo κ6oτο9 μθoων πληρωμηq

με το οπoiο εzπβαριiνθηκε o χpηματooικoνoμικ6g τομ6α9 κατd, το 2ΟΟ3. Στην 6κθεoη

αποαrπωνεται καθαρd 6π η χρηση και η εξdπλωoη τηg ηλεκτρονικτ1g τραπεζικηg

απαλλdooει απ6 oημαντικ& 6ξoδα τιc" τραπεζεg 6ταν αντικαθιoτd τιg oυναλλαγ6q με

1αρτον6μιoμα, 6που απαιτειται τo ανd,λoγο προoωrnκ6, με ουναλλαγ69 μ6oω

ηλεκτρoνικηq τραπεζικηg, 6πoυ καταργεiται το xρημα στη φυσικη τoυ μoρφη
(1αρτον6μιoμα) ωζ μ6oo oυναλλαγηg.

Πηγξ: Διoικητηq Eθνικηq τρ6ιτεζαc,Bε\ioυ (Guy Quaden, 20Ο5)
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oι ελληvικ6q τραπεζεc, oκοπεlioγταq να εκμταλλευτοfν τα πλεονεκτηματα κα1 τιζ

ευνοΤκ69 προoτmκθq για ην κερδοφoρiα και ην απoτελεoματικ6τητ& τoυg, πoυ

προoιωνiζεταl η εισαγωγη ηζ τραziεζικτ1g τε1yολογiαg οε ευρεiα κλiμακα προ1iορηoαν,

μ6oω τηg Eλληνικηq'Eνωoηq Τραπεζiυv, oην fδρυοη ηζ ανiονυμηg εταιρεiαq με τiτλo

<Διατραπεζικ& Συoτηματα _ΔΙΑb στιq 14-Ο6-1989, αφοιi πρdυτα αναλ.δθηκε η

κατ6oταoη ?του ε7nκρατο6oε oτο ελληνικ6 τραπεζικ6 o6oτημα και ερευνηθηκαν τα

δεδoμεvα €ξι ευρωπαiκιbν 1ωρiον (Γαλλiαg, Δανiαg, Νoρβηγiαg, Eλβετ[αg, Ην- Bαoιλεioυ

και Bελγiου) o1ετικd, με τα συστηματα διατραπεζικiυν πληρωμrilν και τΟν τρ6πο κ6ιλυψη9

ουναφiυν διατραπεζικiυν αναγκcirν.

Η εφαρμoγη διατραπεζικiον αιroημd,των πληρωμrΙlν oην Eλλ6δα εt1ε oαν αrν6πεια,6μ

μ6νο να διευρfvει τα καν&λια διανομηq προT6ντων και υrηρεoιiογ των ελληvικdον

τpαπεζ(m', αλλ& vα δημιoυρμθεi μια νθα ηλεκτρoνικd διατραπεζικη oντ6ητα μ9

χαρακηρ1στικ& οικονoμiαg κλiμακοg, η οποiα προoθ6τει oυνε1iυq αξiα και πoι6ητα oτιq

παρε16μwεq απ6 τqτp6πεζεq υπηρεo'iεg (Σαλμdg, 1995).

Mε την εvταξη τoυq oι ελληvικ€g τpσιπεζεq oτo αδoημα ΔΙAΣ εκμταλλεδονται απ6

κοιvοf τιg ουvε1iοg εξελιoο6μεvεζ δυνατ6τητεq τηζ τραlτεζιΦq τεγιo}"οyiαg, λειτoυργοriν

διαδραοτικd και oυμπληρωματικd,, δημιoυργo{v ηλεκτρoνικη oικovομiα κλiμακοg και o1

υτηρεoiεg τoυg εξαπλdονονται 6μ μ6νo εντ69, αλλf και εκτ6q των εθvικiον μαg oυν6ρων.

Συγκεκριμ€να τα πλεονεκτηματα τα οποiα προ6κυψαν εiναι τα κ6τωθι:

α) Mεiωoη του κ6oτoυ9 των επεvδιioεων.

β) Mεiωo.η τoυ βαoικo6 κ6ο'τoυ9 παρο1ηq.υzηρεoιiυν, αφοr5 τα ηλεκτρovικd, μθoα και τα

ηλεκτρoνικd oυoτηματα πληρωμηg υπoκαθιoτοιiv κτηρια και πρoσωτπκ6' προκαλiονταq

μεγαλδτερη και 7ειο εvεργη αυμμετo1η των πελατiον oη διεκπεραiωoη των oυναλλαγiον

τουζ.

γ) Eνοπoιοtiν απoτελεομαακ6τερα κα1με αoφdλεια τογ εθvικ6 oικoνομικ6 χ6ρo.

δ) Eξομαλriνουν τουg 6ρουq ανταγωνισμοf μεταξυ των μικρiυν, μγdλων, εθνικιbν και

αλλoδαπiον χΙ)ηματοοικoνομικdον ιδρυμ*των.

ε) o διατραπεζικ69 ανταγων1σμ69 κατευθfνεται περιoo6τερο προζ ην ποι6ητα και ην
καινoτομiα των παpεχoμθvων υπtiρεαιiοv.

oτ) Δiνουv η δυνατ6τητα στoν'Eλληνα κ6τoικο, επι1εiρηοη η φυoικ6 πρ6oωπο να

oυναλλtroαεται διεθvωq, με ταβητα,. αoφiλεια, απoτελεομαπκ6ητα, γ'ωρiζ μεγ&λη

οικoνoμικξ επιβ&ρυνoη

ζ) oι iδιεq oι τρd,πεξεg 61ουν πια η δυνατ6ητα να εξαoφαλiζουν εκτ69 CΙxτ6 τη μεiωoη

του λειτoυργικοr5 τουq κ6οτου9 (το αν& oυναλλαγη κ6oτοζ, με η oυνεμζ6μεvη αfξηoη

ηζ χρησηζ των ηλεκτρονικiυν oυoτημd,των, βαiνει μειoδμεvο και η απ6oβεoη των

βαοικrirν επεvδδoεων θα πραγματοποιηθεi εvτ6g ηζ πρd)ηζ πεvταετ[αg), διευκολfνoυv η
διε0vη τoυζ παρoυotα, ωο'τε να ανταπεξ6ρ1oνται αποτελεoματικ6τερα στo διεhη

ανταγωvισμ6 (Κoκκoμ6ληζ, 199 5)' (Σαλμιig, 1 995 ).
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η) Παρ61ονται με η βoηθεια του marketing oι δυνατ6ητε9 αν&πτυξηg ν6ων πρoi6ντων

και υrΕηρεαιιi)ν, oι οπoiεg θα αυμβ&λουν εvεργd oην α6ξηση ηζ κερδοφορiαζ των

τραιτεξων, εviυ παρ6λληλα δivεται λιiοη οτιq πληθυο'μιακ€q oμ6δε9 εκεivεg, οι oπoiεg, για

διαφ6ρουq λ6γου9, 61ουν δrioκολη πρ6o'βαοη στα καταστηματα του φυσ1κοδ τραπεζικοri

δικπioυ'

Αξtζει πftντωg να oημειωθεi 6τι εξαιτiαg ηζ δυvατ6ηταg παρομg ολοεvα και

μεγαλriτερηg πoικιλiαg πρoi6ντων και υzηρεσιrbν οτo πελατειακ6 κow6, y"ωρξην ανdγιn1

διαδικαoιcilγ εvτ6οεωq εργαoiαq, εiναι πoλf τπθαν6 γα αναθεωρηθεi ol5ντομα, τ6οo η

oργανωτικη δoμη εv6t τραπεζικοιi δικτιiου, 6οο κα1 η οργανωτικη δομη εv6q

καταoτηματ69. Aξ1ζειoε αυτ6 τo oημεiο να παραθ6σoυμε ην (πρoφητεiα> τoιl Bill Gates

6τι: <Tραπεζικ69 υπι1ρεoiεq θα αυνε1ioουμε να 1ρειαζ6μαoτε. Tρ&πεζεg δεv γvωρiζω αν

H ξ:1:Η" r?;"-, οημερα, εviυzπον ν6ων προκλησεων Kαl πρoβλημιiτων, πoυ

καλοtivται να ετπλΦο'oυν, πρoκειμθvου να εκμεταλλευτοδν oρθολoμκ0 και xωpLS

κινδr5νoυg τα πλεovεκτηματα, πoυ τoυζ παρ61οvται απ6 ην τε1yoλογiα και την

πληρoφoρικη

ΠρrΙiτον: FΙ wδε16μεvη γρηγoρη απαξiωoη, ακριβrilν Φμερα πληρoφοριακων

oυo.ημ6των, λ6γω τηq τα$τατηg ανd.πτυξηq ηq τεχyολογiαg, εiναι θ6μα που πρ6πει να

εξεταoτεi α1t6 τιζτραπεζεc,, δι6τι οε περiπτωoη αoτoγew εrπλογiυν εivαι δυνατ6 να πληγεi

6οτω και προoωρινd, η ανταγωvιoτικ6ητ0 τoυ.

Δεr5τερον: Παρdλληλα με ην παρακoλofθηoη των τε1yολογικiυν εξελiξεων, θα πρ6πει να

παρακoλoυθεiται και η εξ6λιξη του νoμικo6 πλαιαiου πoυ καλιiπτει τιq διαδικαο'iεg και τιg

ο'υναλλαγ6g μ;ξο'α, κυρiωg, αlτo τo διαδiκτυo, 6ται iοoτε να εξαoφαλiζεται η αοφdλεια τωv

oυναλλαγrΙlν και η oυμβατ6τητα των ,ερoσφερομθvων πρoi6ντων και υzηρεoιdlν με τo

εκ&οτοτε νομικ6 πλαiαιo που τιζ δι€πει.

Tρiτον: oι τρ&πεζεg θα πρ6πεινα αναβαθμtοoυv τον ηλεκτρoνικ6 εoωτερικ6 τουg θλεγ1o,

δεδoμεvηg τηg ταγ6τατη9 εξ6λιξη9 τηζ τε1yoληiαζ και το ουνε1iυg μεταβαλλ6μεvο

λειτoυργικ6 τoυq περιβ6λλoν, oτo 1dορo τηg πληροφoρ1Φζ και ηζ ηλετραπεζικξg. o
6λεγ1oq αυτoιi τoυ εiδoυg γwεται, εzπτακτικ6τερoζ, α1τ6 τη στιγμη κατ6 ην oπoiα μ€oω

διατραπεζικiυν oυoημ6των διαoυνδ6ονται μεταξ6 τουg κ6ντρα παρο1ηg τραπεζικiον

υπηρεoιων διαφ6ρων τραπεζικrbν και χρηματooικονoμικων οργανιoμιi:ν και επoμθvωg, o

oυoημικ69 κiνδυνoq εξαιτiαg κd,ποιαq αoτo1iαg, oφd.λματοg η δολιοφΘορ&g εiναι ορατ69.

Η ταβταη επ6κταoη του δικτ6ου των ΑΤM φαiνεται oτov πiνακα \4, εvιi: αξiξει να

αναφερθoδμε σην ιλιγγιrbδη αriξηoη των 1ρηοτ6ν ηg διαδιlcτυακηg τραπεζικηg (internet

banking). Σιiμφωνα με την Eλληνικη Eνωoη Tραπεζdον οι 1cηoτεg (φυoικ0 και νoμικd

πρ6oωπα) το 6τοq 2a04 ανtρχoντcw οε 1ΟΟ.0Ο0, τo 2006 oε 8ΟΟ.Ο00 και τo 2a07 oε

1.0ΟΟ.00Ο, oημιrilθηκε, δηλαδη, στην τετραεττα20a4 _2aa7, μια αriξηoη ηg τ0ξεωq του

900%.
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Πηγη: Τριiπεζα ηq Eλλdδo6 & Eλληνικη'Eνωoη Τραπεζtiw

Παρατηρεiται μια συντoνισμfvη πρoσπdθεια, σημερα και στον ελληνικ6 χωpo, πoυ oτ61ο

61ει να διαφοροποιηoει την παραδoσιακη δομη των Tραπεζικrbν Δικτιiων. o λ6γο9 τηg

επιδιωκ6μενηζ διαφοροπoιηoεωg δεν εiναι μ6νο oικονομικ69. Η ιiλλη διdoταο'η του

θ6ματοq, εiναι η ευελιξiα παρoμg τραπεζικων υπηρεαιiυν και πρoT6ντων, φθην6τερο

κ6oτoq για τιg Tρdπεζεq και τoυζ καταναλωτ€g, oε γεωγραφικd oημεtα, 6πoυ δεν κρiνεται

oυμφ6ρoυο'α η iδρυoη επανδρωμεvου τραπεζικοδ καταoτηματog η oπουδηπoτε ακ6μη και
αν βρioκεται o καταναλωτηg η ο xρηoηζ των τραπεζικiυν υπηρεoιιi:ν.

Mε αυτ6ν τον τρ6πo διευριiνεται το πεδiο τραπεζικιilν oυναλλαγrilν, γ'ωρiζ γεωγραφικοfg
περιoριoμοδq, με φθην6 κ6oτoq, με αυξαν6μενη ουνε1rbg πoικιλiα παρε16μενων

υπηρεo'ιiον και τερ&ο'πα οικoνομtα 116νoυ για την πελατεiα, αλλ& και τιq Tρd,πεζεq. Mε
λiγα λ6για παρΕγεται, η δυνατ6ητα στα δiκτυα λιανικηg τραπεζικηq να δiνoυν το <παρ6ν>

και να παρ61oυν τιζ υπηρεσiεq τoυq, ακ6μη και σε oημεiα που δεv 61ουν φυσικη
παρουoiα. Η dποψη αυτη εvιoμlεται απ6 τo ολo6vα αυξαν6μεvο, ποooοτ6 τηg πελατε[αg

πoυ πρoτιμd να ουναλλ6ooεται εξ αποοτdoεωg, κdνονταg ?1pηση τηζ τραπεζικηq

τεploλογiαq με οκοπ6 κυρiωg την εξοικον6μηo'η 1ρ6νου, κ6που και κ6ο'τoυ9.

Η τραπεζικη τε1voλογiα, ειαoηq, δivει τη δυνατ6τητα oε μικρ6τερα τpατεζικd δiκτυα, να
ανταγωνiζoνται τα μεγαλιiτερα, χωρiζ να 61oυν εvτoνη γεωγραφικη παρουοiα και
κdλυψη. Αυτ6 μπορor5ν να το πετti1oυν με τη μ6θοδο (BY PASS) και oυμβαiνει μ6oω
τραπεζικιΙrν oυoτημdτων υΨηληζ τε1yολoγiαζ, πoυ τoυg δiνει τη δυνατ6ητα να παρι41oυν

τιg υπηρεσiεg τoυg σε γεωγραφικ& oημεiα και oε πληθυoμιακ69 oμ&δεg, χωρiqνα εiναι
αναγκαoμ6να να ιδριiο'ουν κοντ0 τoυq νθα καταο'τηματα.
'Eνα ορθd κατανεμημεvο δiκτιlo ATM, η παρομ εv6g εξελιγμ6νoυ oυoτηματοg web

banking και dλλων oυο"τημ6των, δiνoυν τη δυνατ6ητα υλοποiησηg των ανωτθρω.

Tα τελευταfα, κυρiωg, 1:6νια αναπτrioooνται συνεργαζ6μενα, μεταξf τουg, δiκτυα ΑΤM
ουνδε6μwα με το Διατραπεζικ6 Σ6oημα ΔΙΑΣ, εvιb παριiλληλα παρoτριiνεται το

πελατειακ6 κow6, να εκτελεi 6o'ε9 τραπεζικθg oυναλλαγ69 εiναι δυνατ6ν, μ6oω
πρoσωπικoιi υπoλoγιod και παγiων εvτολdυν (αυτ6ματε9 πληρωμ69 δανεiων, πληρωμ6q

υπ6ρ ΔΕΗ, oTE κ.λ.π. μθοω προoωzπκcirν λoγαριαoμcilν των πελατιilν).
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Tα ανωτ6ρω ετnβεβαιiονoνται απ6 εκθ6oεξ τηq TτE και 6ρευνε9, 6πω9 η <Mελ6τη

'Eρευναg Aγορ&q για το Ηλεκτρovικ6 εzπ1ειρεiν για τo ι6το9 2003> του e-Business Forum

(μη1ανιoμ69 διαβoδλευσηζ τoυ Yπoυργεfου Aviπτυξηg γ1α το ηλεκτρονικ6 επι1ειρεiν,

wrη,w.ebusiness forum.gr), πoυ δημοοιεfτηκε το Φεβρουdριο του 2004, 6δειξε τoυq

oυνoλικoιig λ6γoυq xρηoηg του Διαδικτlioυ απ6 τιg Eλληνικ6g μικρoμεοαiεg εzπ1ειρηοειq.

Σε δεiγμα 39Ο απ6 αυτ6q, με β6οη 6oε9 61oυν πρ6oβαοη oτο διαδiκτυo τα α7[οτεΜoματα

εtναι τα εξηg: Το 73oΛ τoυ δεiγματog χ)ησιμoπoιεi το διαδiκτυο για να εκτελεi Tραπεζικ69

oυναλλαγ6q.

Mια οημαντικη παραηρηση, πoυ πρ6πει να γiνει εiναι 6π, η ηλεκτρoνικη τραπεζικη,

εκτ6q τoυ !3Υo, πoυ τη χ)ησιμoπoιεi για καθαρ6 τραπεζικ69 εργαoiεg, <κρ6βεται> πioω

και απ6 τα πoσoστd πoλλiυν εzπ1ειρηoεων, πoυ τη χρησ1μoπoιοr1ν για oυναλλαγ€g με τo

Δημ6oιo, 6πωq πληρωμθg ΦΠA (33%), πληρωμ69 oτο Ι.K.Α. (26%)' αυναλλαγ6q TΑΧΙS

(26%).

T6λο9, η ηλεκτρoνικη τραπεζικη κκριiβεται>, επloηg και απ6 τα ποoooτd, πoυ

αναφ6ρoνται στο ηλεκτρονικ6 εμπ6ριο για πρoμηθειεg (1 1'oλ), για αγoριi υπηρεοιιirν (5%)'

για διdθεoη πρot6vτων (4oΛ), aτo βαθμ6, β6βαια, πoυ σε αυτθg τιg ουναλλαγ69

απαιτotiνται και υπηρεoiεg πληρωμηq. 0π6τε, το πραγματικ6 ποoooτ6 για την

ηλεκτρoνικξ τραπεζικτi εtναι αρκετ& μεγαλιiτερo απ6 τa |3oλ.

ΔoΙΙΙEΣ
ΙΙEΡΙΙIΤΩΣEΙΣ

MΗ
οIKoΝoMΙKΑ

EΝEΡΓΩN
AΤoMΩΝ

βoικοκυρd,
οτρατιdlτη6,

ουvταξιor51og,
κλπ.)

ΑYΤοΑΙΙAΣXOΛoYMEΝoΣl
BoΗΘoΣ ΣTHΝ oΙΚoΓ.

ΕΠΠ/ΣΗ
AΝEΡΓoΣMΑΘΙ{TΙ{Σ

/ΦoΙTΗΤHΣ MΙΣΘΩToΣ

Πηγη:Tρευνα Χρηoηg Τε1voλoγιιbν Πληρoφ6ρηoη9 και Eπικoιvωνiαq, θτουq 20Ο8

Mια 6λλη o1επκη πανελλαδικη 6ρευνα διεξη1θη απ6 τo Tεμlολoγικ6 παρατηρητηριo

(www.technowatοh, auel.gr) του oικονομικori Πανεznoημiου Αθηνri:ν απ6 το Δεκ6μβριο

τoυ 2000 6ωq τo Φεβρουιiριο τoυ 2002. Η 6ρευνα εοτiαζε oε επι1ειρησειζ, τo 75oΛ των

oποiων απαo1ολο6ν λιγ6τερα απ6 25 0τoμα, εvrir το 53% ειγε ετηoια 6ooδα λιγ6τερα απ6

Σημ. 1) Oι πριirτεg ΑTM εγκαταοτ0Θηκαν ο'τηv Eλλdδα τo 1981 απ6 τηv A1pha Bank

2) Tο 1998 oι ΑTM αν6ρ1ονταv oε 2.168
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1,5 εκατ. ευρiυ και oτo 58,8οΖ απ6 αυτ6q απαo1ολοriv 6ω9 2 ατo1ια, με αντικεtμεvo ην
πληρoφoρικιj.

Eνα απ6 τα απoτελ6σματα, που αξiζει να αναφερθεi αφορ6 στo ποσoστ6 των MME, που

χΙ)ησιμoπoιοιiν ηλεκτρονικ69 τραπεζικ69 υτηρεoiεq. Tο ποoοoτ6 αυτ6 εiναι oημαντικ6

4171γ0 και δεi1yει,6τι η ηλεκτρονικη τραπεζικη θ1ει ηδη απoκτξοει μiα υπoλογiοιμη

πελατειακη βιio'η. Απ6 το υπ6λοιπο 58,29γ0, πoυ δεv τιζ χρησιμoπoιεi, οι μιο69 περiπου

απ6 αυτθq, δεv 61oυν αποφαoioεl με ποια τρ6πεζα θα oυνεργαζ6ταν oτoν τομ6α αυτ6,

οπ6τε υτεapγειαρκετ6 πεδiο ανταγω1.,ισμοιi για τιqτp6πεζεζ που δραοηριοποιο6νται <rην

ηλεκτρονικη τραπεζικ1.

Tο oτοι1εiο αυτ6 61ει ιδιαiτερη oημαoiα, δι6α η αvαμw6μεvη απ&ντηoη των MME, oι

oποiεq δεv εivαι αυνδρoμητ69 ηλεκτροvικξq τραπεζικdg, θα ηταν, 6τι θα χ)ησιμoπoηooυν

ην ηλεκτροιη1cη τραπεζικξ εκεtvηg ηg τρiπεζαζ, με ην οποiα 61ουν τη βαoικη τουg

ο16oη.'oμωζ, oι μιοθq απ6 αυτθq φαiνεται, 6α δεv θεωροδν ην ηλεκτρονικη τραπεζικη

ωg παρακολοΦθημα ηg βααικηζ τoυq τραπεζικξq σχθσηζ, αλλd ην αvτιμετωπ[ζουν ωζ

αυτ6νoμo τραπεζικ6 πρot6ν, υzηρεαiα, την απ6κηση και xρηοη του οπoioυ αξιoλογοliν

ανεξιiρητα, με ηθανd κριηρια, το κ6oτοζ, τ1 μοηαιμ6τητ0, TξV αξιοτπ<rτiα, Tl'1V

αoφd,λεια κ.λ.π.

oι τρd,πεζεg δtvoυv ιδιαiτερη 6μφαoη οην πρoiοθηoη ηζ ηλεκτρoνικηq τραπεζικηg.

Παρd,, 6μωq, τιq wτατικ6q προαπd,θειεq marketing και διαφημιoηg, τπ6'ργει.6να ποoooτ6

MME, πoυ 1αει&ζεται εvημ6ρωoη, ιbστε να πειoθεi μα ην αναγκαι6ητα, η
oκοzπμ6ητCL τα οφ6λη και τιζ παρε16μεvεg υzηρεoiεq ηλεκτρονικο6 τραπεζικoιi, αxε6 τ1ε

Eλληνικ6q Τρ6πεζε9. Για το oκοπ6 αυτ6, οτο πλαioιο ηq Eλληνικηq'Eνωoηg Tραπεζiυν,

oι Τρ6πεζεq δρoυν απ6 κoινoδ με εvημερωτικθg και διαφημιoτικ69 εv6ργειεg (awareness

actiοns), πρoκειμθvου να πρoβd.λoυν τηv ηλεκτρoιικη τραπεζικη.

oι πρo<iπiθειεg αυτ6q φαivεται να αποδiδουν, αφοt5 οι 1:ηoτεζ ηζ διαδικτυακηq

τραπεζικηg, α0μφωνα με τα οτοι1εiα ηg Eυρωπατκηζ Kεvτρικηg Τρ&πεζαg και τoυ

oικoνoμlκori δελτiου ηg Alpha Bank, 6φθαoαν στoυζ 1.300.000. Σημειdυνεται αδξηoη

30oλ oε oιiγκριoη ψε τo 2007. Aξiζει να oημειωθεi 6τt παρ&λλτ1λα με η ραγδαiα αfξηοη

των χρηστioν τηg διαδικτυακηg τραπεζικηg, αυξ&νoνται κα1 τα φυoικ& καταoτηματ('" των

δικτι5 ων λιανικη g τραπεζικη g.

Συμπεραoματικ6, τα ηλεκτρονικ6 τραπεζικ6 δiκτυα (ΑTM, διαδικτυακτ1 τραπεζικη, phοne

banking κ.6.), 6μ μ6νo λειτουργoιiν αυμπληρωμαπκd,, ωζ πρoζ το φυoικ6 δiκτυο

τραπεζικiυν καταoημd,των, διευκoλιivoυν και διευρδνoυν τ1g δυνατ6τητεζ των τραπεζιilν

oηv πρoiυθηοη των προi6ντων και των υπηρεαιιi:ν ηg λιαvικηg τραπεζικηg, αλλd

λειτουργο6ν υποoηρικτικ6 oην 1rοvικξ περiοδο, μετd, την π6ληoη (after sale serviοe).

oι υποoηρικτικθg εvθργειεq αυνioταγται στην εξυπτ1ρ6ηoη των καταναλωτικrbν δανεirον

(πληρωμ69, εκταμιεt5σflζ, εvημ6ρωoη), πιoτωτικιbν καρτιirν, κ[νηoη καταθετικrilν και

1ορηγητικiον λογαριαoμiοv κ.ιi. Aυτ6 oημαiνει 6τι η πρoωθηο'η των προ16ντων και
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υ?ηρεσιiDν ηq λιαvικηE τραπεζικηg επιταβνεται, διευριiνεταl με τo εvαλλατcτικ6 δiκruo

ηE ηλεκτρονικηg τραπεζικηg, η oποiα αηρiζει ηv αεlφoρiα τηg λιαvικηg τραπεζικηg,

υποoηρiζονταg ηv απρ6σκoπη ρciη τωv παρε16μεvωv υlηρεσιrilν ηg, διalκολιiνονταg

και αυξdνoνταζ η χρηση και τη 1rηοτικ6τητα τωv πρoT6ντων ηg, με μειωμθvο

λειτoυργικ6 κ6oτoq.

o αvταγωvιαμ6g των ιδεiυγ στrΙv καwοτoμiα στην ποι6ητα εξυπτ1ρ6ηoη9, σην
αναβ6θμιoη των δυνατoτητων και των υrηρεαιcbν, σην πpooπαΘεια δημιουργiαq

νοοτροπiαg ηλεκτροιικη g τpαιτεζικi1q εξυπl"1ρ6τξστlζ, εiναι ηδη oυναρπαoτικ69 και

αναμθvεται να γiνει ακ6μη ιo1υρ6τερoq με πoλλαπλ& οφ6λη, τ6oo μα πg MME 6oo και

μα τιζ iδιεζ τξ Τρ0πεζεq.
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KEΦΑΛΑΙo 5

ΟPΘoΛoΓΙKΗ ANΑΙΙTYΞH Ι<ΑΙ ΣTΟΧoΘEΣΙΑ ΔΙΚTYOY ΛΙΑNΙKHΣ
TPAΙΙEZΙKtΙΣ

5.1 Eιaαγcογικθg παρατr1ρηοειg

Tο παρ6ν κεφ6λαιο περιλαμβιiνεl και παρουoι*ζει α) την ετnλoγη τωγ κριτηρiων β6oει
τωv oπoiων δriναται να καθoριoθεt ο β6λποτο9 τ6πo9 εγκατ&oταoηg εv6g τραπεζικoιi

δικτδoυ, β) oυνoπτικη S.W.O.T. ανfrλυoη o1ετικ6 με τoν τ6τεo επιλογηg τηg

εγκατ6oταoη9 εν69 δικτr5oυ λιαvικηq τραπεζικηq, γ) τη διαδικαoiα και τα κριτηρια για τoν

καθοριoμ6 ηq oτo1oθεoiαq εv6g δικτυου λιανικηg τραπεζικηg, καθri:g και τoν τρoπo

επιμερισμο6 ηq στα κατασηματα πoυ αlταρτιζουν 6να δiκτυο. Γivεται επiοηg αναφoρ6

oτoν παρ6γοντα τoυ αγταγCDνlσμοδ μταξf των δικτriων και πωζ αυτ69 εzηρεdζει τη

λειτουργiα και τηv oτο1oθεα[α των τραltεξικiον καταoτημd,των. Πιo αναλυτικd, αξiζει vα

αναφ6ρoυμε τα κ&τωθι.

Για να τελεοφορηo.i η ,rρoorr0θεια των υπευθfνων εv6g δικτ6ου, ri:oτε να αναπτυ1θεi

ορθολομκ&, στον υπ6 εξθταoη γεωγραφικ6 1doρο, εiναι απαραiτητο να διαμορφωθεi η

oτραηγικη η οποfα θα ακολουθηθεi με oκoπ6 να ετrπευ1Θo6γ oι ε?nχειρηματικoi oτ61οι

του δικτ6oυ.

o Αlfred Chandlοr oρiζει ην στραηγιΙΦ ωζ <τov καθοριoμ6 τωv βααικiοv μακρο1ρ6νιων
οτ61ωv και oκοπιi:ν μ1αζ εrrιχεiρηoηζ, ην υιοΘ6τηση μ1αζ οειρ69 πρ6ξεων κα1 τον

προoδιοριoμ6 των αναγκαiων μ6oων για ην πραγματοποiηoη αυτrirν των oτ61ων>. Για

ην καλr5τερη καταν6ηση ηζ 6woιαg τηg στραηγικηq και τoυ στρατηγικof o1εδιαoμof

oτην περiτtτωση τωγ δικτ6ων λιανικηg τραπεζικηg, χρησιμo εtvαι να παραθ6οουμε και τoν

oριoμ6 περi οτραηγι1Cηζ του Ιgor Αnsοff: <oτραηγικη εfναι μια κoινη γραμμη μεταξri

των δραoτηριoτητων του (εzn1ειρηματικο6) oργανιομoti και των πρoΤ6ντων του η αγoρiον

του, πoυ καΘορiζουν η βαoιΦ φfoη τηζ ε7Γιχειρημαπκηq τoυ δραoηρι6τητα9 πριν, τiορα

και στo μ6λλoν>.

oπoιαδηποτε oτρατηγικη 6μω6 θα ηταν αiολη εΦν πριilτα oι υπειiθυνοι δεv καθ6ριζαν ην
αποοτολη πoυ καλεiται να επιτελfoει τo δiκτυo, τουg αVτικειμεvικorig του οκοποtiζ και τιζ

πoλιτικ69 και πρακτικθq που θα εφαρμ6oει πρoκειμfvου να τελεοφoρηoουν oι

πρooπd,θειεζ του. Πιο απλd oι ιθδνοντεq πρi.ιτε:ι" να προoδιoρtoουν το 6ραμα του

εγγειρf1ψατoζ ηg ανdπτυξηq εv6g δικπ-loυ λιαvικηg τραπεζικηt και να καθορiσoυν τι€

φιλοδοξiεg τουζ σχετικ& με το τι Θιξλουν να προoφθρουν μ6oω τηq αν6πτυξη9 τoυ δικτιioυ

Kαι πotα θ6ο'η και πoιο μερiδιo σττ"ιv αγoρd εzπδιιirκoυν να κερδiοουν. Δεriτερον πρ6πει να

61oυν ατ[oσαφηvιoμεvη 6πoψη για το π ακριβiοq θ€λoυν να πετιi1oυv και εvτ6g πoiων

1ρονικiυν πλαιαiων και τρiτoν ιτp6πε:ι" να 61oυν διαμορφωμεvη ιiποψη για το πoιεζ
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πoλιακ*q και πρακτικθq θα πp6πfl να ακολουθηθo{rν προκειμθvου να υλοπoιηθεi με

εlτιτυγiα ο στραηγικ6q o1εδιαομ69.

T6λο9 οι υπε6θυνο1 του στραηγικoδ o1εδιαομοιi προvοοtiν, iοoτε ανd, τακτ6 1:ονικd

διαoτηματα να ελ6γ1ουν ην εξ6λιξη τηζ εφαρμογηq ηg καθoριομ6νηζ στρατηγιΦ€,

61oντα9 oτη δισ,θεoη τουq τα γvωστικσ, και τε1yικ6 εργαλεiα, που θα τουq ετπτρ6πουν σε

περιπτiυoειg κατd, πg οποiεg η oτραημκη δεν υλoπoιεtται κατtr τoν ετπθυμητ6 τρ6πo' να'

παρεμβαtνoυν εγκαiρ ω g διoρθωπκ& (Παπαδ dκη q, 2002).

5.2 oρΘολογικη ανιiπτυξη δικτrioυ λιανικηg τραπεζικηq

Λ6γω τoυ 6τι κανw6q εiδουq επι1εiρηoη δw δραoηριοπoιεiται in vitro, σε εvα

αποστειρωμεvo δηλαδη εξωτερικ6 περιβ6λλoν, δi1ωg απελΕg, υπαρκτ69 η εvδε16μεvεg,

δi1ωg αδυναμiεq αλλd, και ευκαιρiεg, μα να τελεοφορησει η προσπ0θεια των υπευθ6νωγ

εv6q δικαlου, riloτε να αναπτυ1θεi ορθoλoμκd,, στoν υπ6 εξ6ταoη γεωγραφικ6 1iυρo, εiναι

απαραtτητo να εξεταoθοδν κατd, πριilτov διεξoδικd oι κ&τωθι παρ6γoντεq 6πω9:

ΙΙ Θεμελιακr{ ανιiλυaη η ανιftλυaη του μακρoοιΙ(ογoμικο6 περιβιiλλ9vτoζ τηg 1rbραq

oην oποiα η τραπεζικη διοiκηoη επιθυμεi και εξετ6ζfl ηγ αν&πτυξη η 6μ του

τραπεζικοδ ηq δικτυου. Η θεμελιακη ανιiλυοη 61ει οτ61ο ην βαθui και λεπτομερη

γv6oη τoυ περιβ6λλoντoζ στo οπoiο ετπθυμεi να δραaηριoπoιηθεi μια ετπ1εiρησTl, εv

πρoκειμθvω, θvα τραπεζικ6 δtκτυo

Tα υπ6 εξθταοη oτοι1εiα oε μiα τ6τοιoυ εiδουg ανd,λυoη εiναι:

1) Η πολιτικιfl κατιiιοταση πoυ επικρατεi στον υπoΨηφιο 1ωρo εγκατdο'τασηg κα1 στ1ζ

χCbρεζ πoυ επηρε6ζουv 6μεoα το 1rbρo που εξετ*ζεται. Edν η επικρατo6oα πoλιτικξ

κατ0oταοη παρoυαι&ζεται oταθερη και ευνo'tΦ κατ6 η στιγμη ηg εξ6ταoηζ και

μεοoπρ6θεoμα, τ6τε θα ιf1ει γiνει το πρiυτο θετικ6 βημα ηg αν*λυoηq.

2) FΙ ιo21ιiουοα νομoθεοiα. Eξiτιiζεται ε&ν η κρατοriοα νομoθεο'iα εiναι ευνο1Φ για την

oμαλη δραoτηριοπoηoη και εξ6λιξη των εργααιιilν μιαq Τρ6πεζα9. Eν πρoκειμθvω

ιδιαiτερη ο'ημαoiα απoδiδεται ο'η φορολογικη νομοθεo[α, οτη νομοθεoiα και στoυζ

διοικητικoriζ καvoνισμoδq περi χρηματo?rιστωτικiοv ιδρυμ&των, καθrirg και στo ιoγ6oν

αoτικ6 και εμπoρικ6 δiκαιo.

3) Ι{ πολιτιοτικη παριftδοaη και τα ηθη τηg περιoγ!1q. Η πoλιτιοτικη παρ&δοoη και τα

ηθη επηρειiζoυν αποφααιo'πκ6. τηv καταναλωτικξ συμπεριφoρ6 των ανθρdοπων, 6ται ri:oτε

η μελ€η τουq δεv διiναται να αγvοηθεi, απ6 μια επι1εiρηoη, πoυ φιλοδοξεi να επεκτεiνει

τιg δραοηρι6ητ69 ηg.
4) Tα δημογραφικιil 1αρακτηριoτικιil:
α) Eξετ&ζεται η εξ6λιξη τoυ π\θυoμoli, εaν }τ.γ. φθiνει η αυξ&νεται.

β) Η εξ6λιξη τoυ πoσoστοδ του ενεργοιi πληθυoμoιi.

γ) Η εξ6λιξη τoυ εργατικοri δυvαμικoιi.
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δ) Η ουνoλικη απαo16ληoη.

ε) To πoοοoτ6 των αν6ργων.

Η δημογραφικη αν&λυoη δ6ναται να εμβαθΦνει με ην εξ6ταoη ηζ συμμετομg ανδρrilν -
γυναικiον σην απασ16ληοη, με β6oη ηλικιακd κριτηρια κ.6. Eiναι απαραiτητο, για κ6θε

ετπ1εtρηoη, να γvωρiζει oε βd,θog τα πoοoτικ& και ποιοτικ& χαρακτηριστικ6 καΘωg και

ηv εξ6λιξη τoυ ανθρiοrnνoυ περιβαλλοντoq, μ6dα στo oποiο επιδιrilκει να

δραoηριoποιηθεi.

5) Bαοικοi οικονομικoi δεiκτεζ και οτoι1εiα. oι βαοικoi olκoνομικοi δεtκτεg και η

εξε};ιffi τουζ, μαζ βοηθo6ν να κατανοηoουμε το

τoυλ6μο'τον, oικoνoμικ6 μ6λλoν μιαg 1dοραg.

παρ6v κα1 το βραpπρ6θεσμο,

K6θε εzn1εiρηoη oφεiλει να γvωρiζει, 6oο τo δυνατ6ν περιoο6τερο oε β6θoζ και με

ακρiβεια, τα χαρακηριoτικd, εκεiνα, που διαμoρφιilνoυν το οικoνoμικ6 περιβdλλoν, μ6οα

οτο οπoiο ετπθυμεi να εvτα1θεi και να λειτουργηοει. Mερικoi αlτ6 τουg βαoικ6τερουg

o1κoνoμικor5g δεiκτεg, οι οποioι εξετ6ζονται εiναι:

α) Τo Ακαθiριατο εγ1ιilριo προf6ν (Α.E.Π.)-

β) o πληθωριoμ69.

γ) o Γεvικ6g Δεiκτηg του Χρηματιοηρiου.

δ) Η ιδιωτικξ και Δημ6αια καταν6λωoη και επενδι5oειg.

ε) To Δημ6αιo Χρ6o9.

oτ) To ιoοζ6γιo Πληρωμiυν

Η 1:ηαιμ6τητα και η αναγκαι6ητα ηζ θεμελιαlα-1g ανdλυoηg και η γvdοoη τoυ

μακρoοlκονομικοιi περιβdλλoντοζ μ1αg χιbραζ, οτην οπoiα o'κοπειiει να επεκτε[νει τ1ζ

δραoηρι6ητ€9 τoυ εvα τραπεζικ6 δiκτιlo λιαvικdg τραπεζικηg, εiναι πρ6δηλη.

Eπεξημμαπκ& αναφ6ρoυμε τα κdτωθι:

α) Tο μ6γεθo9 και o ρυθμ69 μεταβοληg του A.E.Π. μιαq 1ioραg μαρτυρεi, με oημαντικ6
" 

βαθμ6 αξιozπoτiαg, για τo αν η olκονoμiα εivαι ο^ε oτdδιο μεγ6θυvoηζ, 6φεαηζ η

oτααιμ6ητα9. Δεiμlει επioηg, πoιoι τoμiζ ηζ οικoνoμiαg oυμμετ61ουν εvεργd, oτo

ο'μμααομ6 τoυ, γεγον6q pηαιμo μα τιζ τp6lτεζεg, δι6τι δiνεται η δυνατ6τητα oε αυτ69

να εκτιμηοoυv, τo αν oι υπdρ1oντεζ olκoνoμlκοi κλ&δoι εiναι oε θθoη να εκδηλιilooυν

ικανοποιητικξ ζηηoη για τ1ζ τραπεζικ69 υπτ1ρεοiεg και προΤ6ντα. Για παρdδειγμα μια

oαφiυg αγροτικη χωρα ελιiμoτα θα προo6λκυε τp6πεζεg ο1 οποiεg παρθ1oυν

. χρηματoδoπκ69 κα1 α7[oταμιευτικ69 υlηρεoiεg απευθυν6μεvεg σε εξελιγμεvεq εμπoρικ69,

βιoμη26ανικι1g, τoυριστικ69 η ναυτιλιακ69 ετπ1ειρηoειg.

β) Η πορεiα του πληθωριoμοιi μιαg 1ιilραg εiναι αξι67rιστoζ δεiκηg ηg οικονoμιΚηζ

ηg υγεiαg. Edν το λ.1. ν6μιoμd ηg υφiοταται θvτονεg πληθωριοτικ69 πιEoειg, τ6τε εiναι

πoλδ τnθαν6 η αγοραo'ακξ δriναμη των καταναλωτων να φθiνει oυνε1dlg και εΦν μ&λιο'τα

δεv εiναι αυτd,ρκηg εvεργειακ6, κα1 σε πρrirτεg 6λεq, εfvαι επ6μεvo να συρρικvωθεt η

ανταγωvιστικ6ητα και η παραγωγικ6τητa" τηc, και zπθαγ6ν vα oδηγηΘεi oε ιiφεoη. E6ν
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πd.λι μια οικονoμiα φθ&oει ο'τo οημεio να καταγρ0φει αρνητικ6 πληθωριομ6 (πτrboη τoυ

τιμαρiθμου), τoιiτο εivαι πολ6 πιθαν6 να αημαiνει κατακ6ρυφη μεiωoη ηζ εVεργηζ

ζηηοηg, γεγον69 που πρoκαλεi ην πτiυoη των τιμiον των πρooφερoμθvωv

εμπορευμ6των, oυρρiκvωση ηζ παραγωγικξg β6oηg και ση oυν61εια fφεοη.

γ) Eνθαρρυντικ6 οτoι1εiο μιαζ οικονoμiαg αποτελεi το γεγoν69, τoυ να oυμβαδiζει o

ρυθμ69 αr5ξηoηg τoυ πληΘωριoμori με τo ρυθμ6 αfξηoηg ηg παραγα)γικ6ητα9 κα1 των

μιo.θiυν, dοoτε να εξαoφαλtζεται η oμαλη παραγωγικη, oιrναλλακτικξ και αναπτ'ι)ξιαΦ

πορεiα τηg oικoνoμiαq.

δ) o Γεvικ6q Δεiκηq του Χρημαποηρiου μ1αζ χrbραg ανταγακλ& κ:ρiωq τιg

προoδoκiεζ των επεvδυτdον a1ετικd, με ην πορεtα ηζ οικoνομiαg ηζ. E*ν oι επεvδυτ6g

6ρουν ην εμπιoτoα5νη τoυζ αττb η oυγκεκριμιivη oικoνoμiα, ακολουθoιiν

ρετo'τοποησειq. τωγ τiτλων τουζ και ο δεiκτηg του Χρηματιοηρtoυ Αξιiυν ηζ χ6ρα9

καταγρ&φει ολοθvα και πιο χαμηλεg και δυoοiωνεg επιδ6oειq. Aντiθετα ειiν η πορεiα ηg
oικονομiαg εtναι τθτoια η οπoiα δημιουργεi αιoι6δοξεq προaδοκiεg στουg επεvδυτ6q, αυτ6

αντανακλ,ιiται στιζ ανoδικ6q τ6oεη τoυ χρηματιoηρiου αξιων, εφ6oον διαμορφiονεται

6vτoνη ζηηαη μα τουζ διαπραγματε6σιμoυq τiτλουq τουq.

ε) Tο μ6γεθο9 τηζ ιδιωτικηg καταν&λωoηg, δημ6oια9 κατα'ild,λωoηζ κα1 των

επεvδδoεων αποτeλεi κρioιμο βγεθοg για ην oικoνομiα μιαg 1iυραg, δι6τι απεικονiζει

ην αγoραστικη δriναμη του πληθυομο6, ηv εvioχυοη ηζ οικoνoμtαq και ην oικοvομικη

μεγθ0υνoη ηg.
oτ) Kριoιμ6τατο οικoνομικ6 μ6γεθoq σε μ1α oικoνομiα εfvαι το δημ6οιο p6og. Η

ιiπαρξη υψηλοιi και αυξαν6μεvου 1:6oυ9 61ει δυoμεv6oτατεg επιπτιi:oειg για το μ6λλoν

τξ9, εΨ' 6αον 6λο και περισσ6τεροι π6ροι πρtltει να διατiθεvται για ην εξυπηρ6τηoη

τoυζ, με oυν6πεια να φθiνουν τα μεγ6θη ηg δημ6oια9 καταν&λωoηζ, ηq ιδιωτικ(g

καταν0λωoηg κα1 των επεvδtioεων.

ζ) To ιooζl5μο πληρωμiον' oι βαοικ6q καηγορtεq αυναλλαγiυν που πεplΑγει τo ιoοζδγιο

πληρωμiυν εiναι αυτ69 των αγαθiυν, των υrcrlρεοιiιlν, των ειοοδημ6των, των τρε1oυoιirν

μεταβιβ&oεων, των μεταβιβd,ο'εων κεφαλαiου και τωγ χρημeιτoοικoνoμικiυv ουvαλλαγiον.

To 6θρoιoμα των ιoοζυγiων (ειoπριiξειg μεioν πληρωβq) των αγαθd:ν, τ(rν υrεηρεαιiov,

των ειooδημ6των κα1 των τρε1oυodον μεταβιβd,οεων εiναι ο λoγαριαoμ69 του ιooζυγioυ

τρε1oυoiον ουναλλαγιbν, τoυ οποtου τo υπ6λοιπo ε&ν εivαι θετικ6 αντανακλ6 ην καθαρη

επwδυoη ηg χcbραζ ο'τo εξωτερικ6, ενiυ ε&ν εiναι αρνητικ6 αντανακλd, ην καθαρη

επ6vδυoη oτη 1iυρα απ6 το εξωτερικ6. Tο απ6λυτo μ6γεθο9 τoυ υπολoiπoυ του ιοoζυγioυ

τρε1oυoiυν oυναλλαγiον μαζt με τιg μεταβιβdoειg κεφαλαioυ πρ6πει να ιοοtiται με το

απ6λυτo μθγεθοq τoυ υπoλοiπoυ τoυ ιooζυγiου χ]ηματοοlκovoμικiυν ουναλλαγiυν.

'Oταl τo ιooζδγιο τρε1ουodrν oυναλλαγiυν μαζi με τιq μεταβιβ&,οεη κεφαλαiου εiναι

ελλειμματικ6 η πλεoναoματικ6, αυτ6 αντιcrταθβζεται π&ντoτε απ6 εvα θετικ6 η αρνητικ6

ιoοζriγιο χ3ηματοοικονομικiυν oυvαλλαγiυv και επομ6vωg τo ι<roζriγιo πληρωμiυv εivαι
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1tαντoτε λογιo'πκd ιoooκελιο'μ6γο. Αυτ6 6μωζ, σην ?εραγμαπκ6τητα δεv αυμβαiνει δι6τι

η καταγραφη των αυναλλαγιbν τoυ ιοoζυγtoυ πληρωμiυν δεv εiναι, αφw6g πληρηg και

αφετ6ρoυ, ακριβηq και μα το λ6γο αυτ6ν υπd,ρ1ει κα1 ο λογαριαομ69 <τακτοπoιητ6α

oτoι1εiα>> με τον οπoiο ιεαντoτε εξιοiυνονται τα δ6ο παραπ*νω ιoοζδγrα (ΤτE).

Στo ιooζ6γιο κεφαλαioυ καταγρd,φoνται oι ειoροθg κα1 oι εκρo69 κεφαλαiου μιαg 1ωραg

oε o16οη με τον υπ6λoιπo κ6oμo. Ωg κεφ6λαιo θεωρεiται, oποιoδηποτε περιουoιακ6

oτoι1εiο dμεοα η 6μμεoα ρευoτοπoηαιμo, 6πω9 ομ6λoγα, ψετoγΕ,g, oικ6πεδα, oικiεg,

εzπ1ειρηoειq, δ&νεια δημ6oια και ιδιωτικd.
'oπωg βΜπουμε, τo ιoοζriγιo πληρωμiυν (&θρoιoμα του ιοoζυγioυ τρε1ουoiον oυναλλαγiυν

και τoυ ιooζυγtoυ κεφαλαioυ), απεικoviζει τo oικoνομικ6 αποτ6λεoμα των αυναλλαγiον

μιαq 1rΙlραg με 6λο τoν υπ6λοιπο κ6oμο. Αρα απεικονiζει ττ1ν ανταγωνιστικ6ητα καθiυg

και τo μ6γεθοq και ην ποι6ητα του 1:6ου9 ηg, 6ταν αυτ6 εiναι ελλειμματικδ. To

δημ6oιο χρθοg μιαg 1iυραg μπoρεi να εivαι αντι?ταραγωμκ6, 6ταv αυτ6 πρoκαλεiται απ6

καταναλωτικ69 δαπdνεg χωρiζ ανατmrξιακ6 1αρακηpσ" (Ιr.x. ειοαγωγ69 καταναλωτικrbν

αγαθiον), αλλ6 εtγαι δυνατ6 να f1ει αναπτυξιακ6 1αρακηρα, 6ταν αυτ6 1rηματοδoτεi

επεvδ6oειq (π,.γ. ειoαγωγ69 κεφαλαιoυμκiον αγαθiον, δημιoυργiα υπoδομiον κ.α.). Η

πoι6τητα τoυ δημooiου 1ρ6ου9 οτα πλbiαια του ιοοζυγiου πληρωμiυν φαiνεται απ6 τη

διdρθρωoη , rαlρiωg τoυ εμπορικor5 ιoοζυγiου.

Η wδελε1ηζ και διαρκξg εξ6ταo'η τ(Ι)ν (Ι)g 6νω θεμελιακiον μεγεθioν μιαg οικovομiαq,

κρivεται απαραiηη για θvα τραπεζικ6 δircruo, αφο6 αυτ6 απεικoviζουν τo δυναμιoμ6 και

τιg προοππκ6ζ τηζ τoπικηg οικονoμiαg, αλλ6 κα1 προοιωνiζονται την ετnτυ1η και

κερδοφ6ρα dοκηoη των τραπεζικιbν δραοτηριoητα)ν του. Η μελεη των οικoνoμικrilν

μεγεθiον oε ουνδυαoμ6 με η μελετη και καταv6ηση των πολιτιoμικrilν και δημογραφικiον

χαρακηριστικcilν μιαg 1iυραg δiνει, οπωοδηποτε, π\ρι4oτερη εικ6vα στoυg υπευθιiνουg

για ην επ6κταοη του δικτδου οε 6γα ουγκεκριμ6νο 1ιilρo.

H oυναλλακτικη συμπεριφοριi εν69 πληθυoμoδ επτ1ρεdζεται και απ6 αg πολιτιoπκ69 και

θρηακευτικ6ζ τoυ παραδ6ο'ειq κα1 ε7rιταγ6q, 6ται λ.1. oτov ιoλαμικ6 κ6oμο δw γtνονται

απoδεκτ€q oι 6vτoκεg ουvαλλαγ6g.

o δημoγραφικ69 παρ6'γoνταqπαΙζει <rημαντικ6 ρ6λo oην οικoνoμικη ζωη εv6g τ6πoυ. Η

δημογραφικη και ηλικιακη oδvθεoη εv6ζ πληθυομοri επηρε6ζει τον παραγωγικ6

δυναμιομ6 εv6q τ6που καθiυq κα1 το εiδoq, την ποο6τητα κα1 την πoι6ητα των

oυναλλαγiυν. 'oταν σε μ1α 1iορα ο πληθυoμ69 αυξdνει και 6να oημαντικ6 του. λομμd,τι

αποτελεiται απ6 νεαρ69 ηλικiεg, τ6τε αυξ0νoυν oι πιθαν6τητε9 να υπd,ρξει επ&ρκεια

εργατικοri δυναμικοδ, α6ξηoη ηζ εvεργηζ ζtτηοηζ, επαρκεig καταβοΜg ειοφορiον oτα

αοφαλιoτικd, ταμεiα. Tα αντiθετα oυμβαiνουν, 6ταν ο πλη0υoμ69 γηρ6οκει και φθivει.

Αξiζει να αναφερθεi oε αυτ6 το oημεiο η παρoυο'iαoη εv6g πολυκριηριακοδ πλαιo[ου

εκτiμηoηq, o1ετικd, με ην ελκυoτικ6ητα εv6g τραπεζικοιi καταodματog,, τo οποio

εlαεovr]θηκε απ6 ο'τελ1μ ηg Bancο dο Portugal (2010). Tα κριηρια που χρησιμοπoιεi
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προκglμθVου vα εκτιμηθεi τo π6oο εzπτυμμεvα μπoρεi να ελκδa'ει τo δυνητικ6

πελατειακ6 κoιν6 6να τραπεζικ6 κατ6σαlβα, δw απθ1oυν, απ6 απ6ψεωq ποιoτικiον

χαρακηριστικiον, απ6 αρκετ6 ηδη'αναφερθεvτα σην εργααiα μαg. Tο πολυκριηριακ6

αυτ6 πλαiαιo εoτιd,ζει κiρiωg oε ποοο:rικd και ποιοτικd, χαρακηρ1στικ6 του οικoνομικo6

και κοινω\ικoιi περιβdλλoντog τo oποio ερευν&ται απ6 τουq υπευθιiνoυζ εv6ζ τραπεζικoιi

δικα5oυ.
'Eτoι ωζ κριτηρια αναδεικvtioνται: ο βαθμ69 οικονoμικξg αν&πτυξηg, το μ6oo

o1κογεvειακ6 ειο6δημα ηζ περιο1η6, η αποταμιευπκ6q δυνατ6ητεζ τωv κατoiκων, η

θvτoνη παρουσiα επιψειpt1oεο]ν, τo κοινωνικ6 δiκπlο πρooταoiαζ, τo μoρφωτικ6 επiπεδο

των κατoiκων, η liπαρξη πανετπoημiων, η πληθυoμιακη εξ6λιξη, η 15παρξη αλλοδαπrbν

και ο βαθμ69 εvoωμd,τωΦζ τoυg, καθiυζ κα1 ο1πρooπτικ69 τηg αγορ69 τηg υπ6 εξθτααιν

περιο1η.

oι απ6ψειζ μαζ o1ετικd, με ην επλoγη του τ6που εγκατ6oτασηg και αν6πτυξη9 εv6g

τραπεζικori δικτιiου εiναι oυναφεig με τιg απ6ψειq των Laνwence G. Gοldberg and Robert

Grοsse (1994) και των Canfei Ηe and Godfrey Yeung (2ΟΟ8), 6πω9 αυτι1g εμφαv[ζoνται

oτιg εργαofεζ τουζ. oι αvωτ6ρω εργαoiεg αναδεικvιioυν ωζ πρooδιoριoτικοιig παρ6γoιτε9

ηg επιλιiγηg του τ6που εγκατd,oτασηg κα1 αν&πτυξηg των ξεvων τραπεζικrirν δικτδων oε

Η.Π.A. και Kiνα, την ιoμlουoα νoμοθεoiα, τιg επεvδ6σεξ και ην θvταοη τηg ζηηoηq. oι
iδιoι αυτοi παρd,γoντεg ανεδεi1θησCw ωg απoφασιστικoi μα ηv εzπλoγη τoυ τ6που

εγκατdoτασηζ των δικτ6ωγ και απ6 εμ69, αφοri στιζ πρoηγo6μενε9 oελiδεg τoυ παρ6ντoq

κεφαλαiου αναπτιlξαμε η σTlμαο'iα ηg νομοθεoiαζ πoυ ιo1βει οε κ6θε τ6πo, των

επεvδδoεων ιδιωπκiον και δημοoiων, ηζ κατανιiλωoηg καθiοg και τoυ διεθvoιig εμπορiου

και 6μεoων ξεvων επεvδfoεων, μεγfθη τα οπoiα εμφαviζoνται oτο ιoοζriμo πληρωμων

κ*θε χ6ραg. Συγκεκριμ6vα oι Lawrence G. Goldberg and Robert Grοsse

πραγματευ6μεvοι την εγκατdσταση ξεvων τραπεζικiον δικτδωγ στιζ Η.Π.A., θεωρoliν: α)

το τραπεζικ6 ρυθμιoπκ6 νoμικ6 πλαiαιο εκdοτηξ ιτo}'ιτεiαc, (state), β) τo μ6γεθο9 τηq

ζtηoηg χ)ηματοo1κοvομικ6ν υτπ1ρεoιiυν, γ) τoν 6γκo των διεθvdlν εμιπoρικiον

oυναλλαγrΙlν, δ) το μ6γεθοq των ξ6νωv 6μεoων επεvδιioεων oτιg FΙ.Π'Α., ωζ τουζ

ιαrρι6τερου6 παρdγoντεq επιλoγηq τoυ τ6που εγκατ&oταση€ και ανdπτυξηE τoυg.

Eπioηq ουν6ταξαν εvα βααικ6 συναρτησιακ6 μοντθλο το οποio ακοπ6 61ει να αποδεiξει

ην αναλ6γω9 θετικr1 σχ6ση πoυ υπd,ρ1ει μεταξδ τηζ παρoυoiαg ξεvων τραπεζικiον

δικτriων και α) τoυ μεγ6θου9 ηq τoπικηg χρημΦοικoνομικηg αγoρ&g (market), β) τον

6γκo των διεθviυv εμπορικiυν ουναλλαγiον (trade), γ) τo μθγεθοg των ξ6νων 6μεoων

επεvδ6oεων (fοreign direοt investment) και δ) το ρυθμιoτικ6 και νομικ6 πλαioιo που

διεπει την εγκατdσταση ξεvων τpαπεζων oην υπ6 εξ€ταoιν περιo1η, εiτε υπ6 μoρφη

πρακτορεiων, εiτε κατασημ&των, εiτε θυγατρικrbv.

Συγκεκριμενα η ο"υν6ρηση 61ει ωg εξ(q:

Xlj : F (MARΚET, TRΑDE, FDΙ, DA, Dn, Ds)
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'oπoυ i - πρακτορεiο (A), κατd,oημα (B), θυγατρικη (S), j : εvεργητικ6 των

εγκατασταθθvτων δικτιiων εiτε o αριθμ69 τξ)ν πρακτορε[ων η των καταoημdτCDν, πoυ τα

απoτελοιiν, D : ψευδoμεταβληΦ'(dummy) η oποiα παiρνει ην τιμη wα (1) εdν η

πoλιτεiα ε:τcιτρ€πετ αυτην η μoρφη εγκατdoτασηζ κα1ην τιμη μηδsV (Ο) ε6ν η πολιτεiα

δεv εznτρ6πει αυτην η μoρφη εγκατd,οταoηg.

Στη oυνd.ρτξση, ωg εξαρημεvη μεταβλητη, 61ουν καθοριoτεi διiο εvαλλακτικd μεγθθη

για τη μθτρηση τηg τραπεξικηg δραοηρι6ητα9 των ξθvων δικτδων. Βiτε τo wεργητικ6

των δικτliων (i) με 6ποια μoρφη και αν αναπτ6οοονται, εiτε τον αριθμ6 των μoνdδων (i)

που διαθ6τουν (καταoτηματα, πρακτoρεiα, θυγατρικ6q).

oι Canfei Ηe και Godfrey Yeung με η δ1κη τoυg εργασiα αναδεικΦουν τoυζ παρdγoντεq

και τα κριΦρια β&oει των οποiων τα ξtια τpαlεεζικ6 δiκτυα ετnλ6γουν 1iορουq

εγκατioτασηζ κα1 ανd,πωξηg εvτ6q των ορiων Κiναg. Tο πvειiμα ηg διατριβηg μαq

ο.υμβιiλλει με η διαδικαoiα ηg επιλογηq των ανωτ6ρω εφ' δooν τo ιομiοv νομικ6 και

ρυθμιoτικ6 πλαiαιo το οποtο ιo1βει oτιq παρ6κτιε9 π6λει9 και λιμ6.νια ηg Ktvαg ηταν

αυτ6 που αρμκd, λειτοriργηoε σαν π6λoq θλξηq των ξfvων τραπεζικiυν δικπ5ων. Τo

οημαvτικ6 (ταν vα ετcwραιτεi η εiooδο6 ξεvωv τραπεζων και η πρocbθηoη καινoτ6μων για

ην Ktvα, μ€γ,ρι εκεiνη τη σ'η,μη, χρηματοοικoνομικiον τροi6ντων. Στουg τ6πoυ9 6που

επετρd.πη αρμκi η εγκατd.oτααη ξεvων τραπεζiον (Σαγκd,η, Kαντ6να, κ.α.) υπηρ1ε ιο1cυρη

παραγωγικη υποδομη και πoλιτικξ βοδληoη να αvαπtυ1θοfν ακ6μη περιoο6τερo. T{ταv

επ6μεvo να προκι5ψoυν θεακ69 oικoνομικ6q αυνθρμεζ' κα1 να δημιουργηθεi 6vτονη

ζηηoη χ,ρηματοoικονομικiον υzηρεο'ιiον, τ6οο σην παραγωγη 6oο και σην κατανd,λωοη

των παραγομεvων πρoΤ6ντων. AυΦ η ζηηoη 6oπευoαν να καλιiψουν ξεvεg τp6πεζε9.

Αρα και οε αυτη την πεpνττωoη αναδεικv6oνται ωq oι κυρι6τερoι παρ0γoντεg 6λξηg

τpαlτεζικtυ'l δικτδων το μ6γεθo9 ηq αγoρ&g, η 6vταoη ηs ζητησηζ χρηματoοικoνoμικdον

υπτ1ρεoιrilν και φυοικ6 το αvd,λογο νομικ6 πλαiοιo τo oποio εrnτρtιτει και ενθαρρr5νει την

ελε6θερη παpoγi1χ)ηματοolκoνομικiον υτηρεο'ιων. Οι oυγγραφεig αυηg ηg εργαoiαq

τεκμηριiυνoυν κα1μ εμπειρικ6 τρ6πο τα ανωτ6ρω.

Η εργααiα των Αngela Charlg, Shubham Chaudhuri και Sith Ιayaratne (1997) η οπoiα

πραγματεfεται ηγ αν&πτυξη τραπεζικri:ν διrcτriων στηv περιoχη τηζ N6αg Y6ρκηg

αναδεικvfει θvτoνα, 6πω9 και η εργαοtα των Canfei Ηe και Gοdfrey Yοung, oε ηπι6τερo

6μωg βαθμ6, {Dζ 6γα παρdγοντα ετπλoγηg τ6πoυ εγκατd,oταοηg εν6q τραπεζικοri

καταodματσq ην συμπεριφoρ6, αγ6ληq (herd behaviοr) των τραπεζικdυν δικτ6ων. Αυτ6

oημαiνει πωg μετ& απ6 μια o1ετικη εμπειρικd αν0λυoη, προ6κυψε, oι1μφωνα με τα

ευρηματα των ερευνητiον, 6τι ανεξ6ρτητα απ6 τα oικονομικd και δημογραφικ6 κριτηρια

εzπλογηg εγκατ&oτασηq, τα τραπεζικ0 δiκτυα oυνηΘiζουν να εγκαθioτανταl oε περιο16q,

6που ηδη 61ουν εγκατασταθεi αvταγωvιoτικ& δiκτυα. ΑκoλουΘioνταq αυτη την πρακτικη

δημιουργοilνται ιo1υρ69 oμd,δεg παρουoiαq τραπεζικiυν καταoημ&των (c1ustering). To
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γεγον6ζ αυτ6 μπορεi να εξηγηθεi απ6 η oτραηγικd fο1low the οοmpetitor (ακoλοl5θηoε

τoν ανταγωνιoτη).

oι ουν6πειε9 αυτηq ηq πρακτiκηg oιiμφωνα με την εμπειρικη αν6λυoη που

ltραγματοποiηοαν oι συγγραφεig τιq περιοο6τερεq φορ69 μπορεi.να εiναι θεπκ6q απ6 η
στιγμη πoυ θνα δiκτυo δηλiυνει παρ6ν σε μια ιτεpιογi1μ θvτoνο αvταγωγισμ6 αλλ& και με

εvτονη ζηηaη χ)ηματooικoνoμικioν πρot6ντων. Θα μπορofοαγ 6μω9 να αποβoιiν και

αρνητικ69 6ooν αφoρd oην κερδoφoρiα, εφ' 6ooν oην διαδικααiα τηg ετnλoγηq

εγκατ&οτασηζ Κ}ριαρ1ηoει <lε μεγd,λo βαθμ6 ο μ1μητισμ6q και δεv μελετηθεi επαρκiοq τo

οικoνoμικ6 περιβd,λλον, o1οικονομικθg προoπτικ6q και oι δημoγραφικοiπαpayoντεq.

Σε 6λα τα ανωτ6ρω εivαι απαραiητo να μελεηθεi και ο κiνδυνοg ηg χd)ραζ. Kd,θε

επ6vδυοη 62gει τnθαν6ητεg εrnτυfαg 6ταν αυτη πραγμcΙ,τoπoιεiται oε τ6πoυq με εoωτερικη

ειρηνη και oιlνο1η, εviυ δεv απειλεiται απ6 τo εξωτερικ6 με οπoιοδηποτε τρ6πο. oλα τα

ανωτι1ρω ζηηματα αφoδ εξεταoθοriν, θα πρ€πετ να απεικοv[oουν θvα awοTκ6 πρog

επεvδυoη περιβ&λλον, 6που τα οικοvoμικ0 μεγ6θη εiναι δυναμικ6, οι αυναλλακrικ69

oυνηθειεg και πρακτικ69 εiναι αυμβατ6q με τo τραπεζικ6 o'δoτημα, o wεργ6q πληθυoμ69

ικαν69 για εργαoiα και με δι6θεαη για καταν6λωoη, rboτε να εiναι δυvατ6ν oτο 1iορο

αυτ6 να εγκατασταθεi και να επεκταθεt εvα τραπεζικ6 δiκτυο. Για το οκοπδ αυτ6, 6λε9 oι

τp6πεξε9 61oυv δημιoυργηοει Yuηρεαtεg oικoνομικiον Αναλ6οεων και Mελετiον, οι

οποiεg 61ουv ωg αντικεtμεvο:

α) Nα παρακoλουΘοδν τα μεγ6θη και τ1ζ εξελtξειg ηq ελληvικηg και διεθvοιiq oικoνoμiαg.

Πρoβαiνουν οε αναλιiοειζ, lE ιδιαiτερη θμφαoη στ1ζ οlκoνoμiεg τηg Eυρωπαiκξq'Eνωoηg

κα1 των ΗΠA, καθiυq και στιζ οικoνoμfεq ηζ Eλλιiδog κα1 τωv 1ωριΙlν τηζ

Noτιoανατoλικηg Eυρ6rηq. Eπioηg πρoβαiνουv oε αναλ6oειζ, που αναφ6ρoντα1 στ1g

αγoρ69 pηματοg και oυναλλdγματog, ομολ6γων και μετο1iον, αναλ6γω9 oηv Τρ&πεζα

κα1 στoν'oμλo.

β) 'E1ουν την ευθr1νη για ην εκε6vηoη μελετrilν και ηv 6κδοο'η εvημερωτικiον δελτiων

oικoνομικo6 περιε1oμθvoυ.

γ) Συvτd,ο'ooυν 6ρθρα oικoνoμικori περιε1ομ;νoυ για δημoαiευoη oτov T6πo.

δ) Διαηρoliν επirφ66 με αναλυτ69 και δημoαιoγρdφoυξ και εvημερioνoυν τoν T6πo κα1τα

λοιπd, μ6oα wημ6ρωσηζ και τουζ εκπρooiοπουg τουg, για θ6ματα ηg αρμοδι6τητ69 τoυq.

Η oικοvομικη θεμελιακξ ανd,λυoη μιαq 1iοραg, 6πωq η Eλλ&δα καθioταται ολoεvα κα1πιo

περiπλoκη δι6τι:

α) Aνηκoυμε σην Eυρωπα'iκξ Eνωoη και στην oικoνομικη Νoμιoματικη Tvωoη

(oNE) κα1 oι oημαντικ6τερε9 οικοvομικ6g αποφd,οειq, σε ευρωπαiκ6 επfπεδo,

λαμβ6νονται απ6 υπερεθvικd, κ6vτρα. Aυτ6 61ει ωq αυνθπεια, οι οικoνoμικοi και

νομισματικοi 6ρoι ηg αν6τεπlξηg ηg Eλληνικηg oικονομiαq και κατ6 oυv6πεια, 6oων

επι1ειρηοεrον δραoτηριoποιoδντα1 στα πλαtαι6 'Γξζ, να επηρεd,ζoνται απ6 μια oειρ6

παραγ6ντων εκτ6q Eλλιiδog. Τo βλ6μμα 6λων μαg εivαι ουvεγ6lg oτpαψμ6vο ατην
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πoρεiα των οtκoνομι(bν των EυρωπαΤκiον 1ωρiον (κυρι6τερωv oικoνoμικιbν κα1

εμπορικrbν εταiρωv μαg), oτα διoικι1τικ6 κα1 κανovιστικ& 6ργανα τηg E.E. καθiυg και

oηv Eυρωπα'iκη Κεvτρικη Τρ6πεζα (EKT). Aυτ6 δικαιολογεiται, δι6τι, απ6 τουζ ωζ

6νω,παρdγογτεζεξαρτiυντα1,σε.σημαντικ6βαθμ6,οιτρ6πoικα1οικατευθιivο.ειζγια

ην o1κoνομικη αν&πτιlξη ηq χCbραζ και η εξ6λιξη τoυ Xρηματo7τιστωτικof μαζ

oυoτξματog, αιiοr5 το παρεμβατικ6 επιτ6κιο του Eυρiο, καθoρiζεται απ6 ηv Eυρωπα1κξ

Kεvτρικη Tρdπεζα και 6μ απ6 την Tρσ:τεζα τηg Eλλ&δoq.

β) oι π*οηg φfοεωg oικονομικθζ, τεcιραΥωΥικ6g και χρηματo7nστωτικ6g δραoηρι6τητεq

61ουν ουo'ιαοτικd, πλ6ον παγKoσμιoπoιηθεi.'Eτoι τo εvδιαφ6ρον μαq δεv περιορiζεται

?Eια, στα 6ρια ηg EυρωπαΤκξE'Eνωoηg, αλλ6 αγκαλι&ζει ολ6κληρo τον πλανηη. Η

οικoνομiα μιαg 1iυραζ,, σαν ην Eλλ6δα, ετηρε&ζεται τiορα, ακ6μη πιο θvτονα, αlτ6

οικονομικd, μεγ6θη, δραοηρι6ητεζ κα1 ουμβ6ντα, που δδνανται να εμφαvιoτο6ν και να

λ0βουν γ'ωρα,o1εδ6ν oπoυδηποτε στον κ6oμο. o εμφriλιοg π6λεμο9 οη Nιγηρiα μπορεi

να επηρε&ζει πζ αμθq του πετρελαiου, η νoμιοματικη πολιτικη των Η.Π.A- μπορεi να

ετηρε&ζει τα εzrπδκα του Eυρiυ, η απoτιl1iα απoπληρωμηg των oτεγαoτικiον δανεiων

μειωμεvηg εξαoφαλioεωg (subprime), oτιg }Ι.Π.A., δι6oπειρε ην ανασφd,λεια ο'τo

παγκ6ομιο χΙ)ηματo?tιστωτικ6 οr5oημα, τo εvδε16μεvo να τιμολογηοει η Ρωοiα το

εξαγ6μεvο, απ6 αυτην, πετρ6λαιο, στo εθιrιlc6 ηg ν6μιoμα, μπoρεi να πρoκαλ€αει

απρ6βλεπτεq ανπδρdοειq.

Σε αυτ6 το oημεio θα εi1ε ιδιαiτερo εvδιαφθροv να αvαφερθoriμ oτο <Counξ Risk

Αssessment Model> (CRΑM). Tο oυγκεκριμεvo oικονομικ6 μoντ€λο, το οπoiο

καταρτ[oθηκε και λειτoυργεi απ6 τo Ι997 oτα πλαi<iια τoυ o.o.Σ.Α. (0ργανιoμ69

Oικονoμικξg Συνεργαoiαg και Aναπτ6ξεω9) ακoπο θ1ει την εICEIμηση κινδδvου χiοραζ, η

oποtα εξετ&ζει τα θεμλιdυδη οικoνομικ& μεγ6θη μιαq χωρα9 παρσ.λληλα με ην
πολιτικη κατdοταο'η και το νομικ6 και νομοθεπκ6 τηζ πλαiαιo. Η αναλυτικη

παρουoiαoη αυτoli τoυ μοντ6λου εiναι oη διιiθεοη του κdθε εvδιαφερ6μεvου, σην
ιoτοoελtδα του o.o.Σ.Α. (www.oecd.org) . Etναι d,κρωg εvδιαφ6ρoυοα η εξ6ταση των

κινδ6νων κα1 των ευκαιριiυν, που παρoυοι6ζονται σε μια 1iορα και ιδιαiτερα για τιg

μεγ6λε9 τpfuτεζεq' που θfλουν να αναπτ6ξoυν η και να βελτιdοοουν τα ηδη

εγκατεστημεvα δiκτυd, τουg.

Eνiο 6μω9 οτο εξωτερτκ6, τp6ττεζεζ και Διεθvεig Xρηματoδοτικοi oργανιoμoi (Διεθv6q

Noμιoματικ6 Tαμεiο, Παγκ6oμια Tρ6πεζα κ.&.), μ:ηoιμοπoιofν αν&λoγα

o1κονoμετρικ& μoντ6λα, στξV Eλλ6δα δw 1:ηοιμoπoιο6νται, αν εξαιρ6οουμε τoν

0ργανιoμ6 Αoφιiλιο'ηg Eξαγωγικioν Πιοτiυoεων (o.Α.E.Π.) και τo Ι.o.B.E. (Ινοτιτοt5τo

oικoνομικiιlν και Bιoμη1αιικiον Eρευνrirν), τo oποio πρooπd,θηoε να δημιουργηoει εvα

αν&λoγo εργαλεio. Aξiζετ, επισηg, να ο'ημειωθεi με ην δημιουρβα μοντ6λου

<Eκτiμηoηg κινδιiνoυ Χiυραg> €γει αο1oληθεi και τΟ Πoλυτε1yεiο Κρηηg. To

oυγκεκριμθvο πολυκριηρικ6 μοvτ6λo 1:ηοιμοπoιεt ωg δεδομεvα αν6λυoη9, τα
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oικoνoμικ&, χρηματooικoνoμικ6, κowωl,xκ& καt τα πoλιτικd δεδoμεvα οε oυνδυασμ6 με

ην παραγoντικη αv&λυοη (επιλογη των oημαντικiυν δεικτdυν κινδfνου xiοραg) κα1 ην
διακριd και oυνεγ( πολυκριηριακη προo6γγιοη (Zoπoυviδηg, Πενταρ6α, Δοιiμπου,

:

Η οπουδαι6τητα ηg θεμλιακηq ανd.λυοηq μπορεi να συνoΨtσθεi oτα λεγ6μεvα τoυ Ram

Charan 1 (Αν η εκτiμηoη ηζ εταιρεiαg για τo εξωτερικ6 τorrio δεv εiναι ακριβηq, η

oτρατηγικη τοπoθ6τηoηζ τηq εiναι πθαν6 να εiναι λανθαoμειη' 'oooι λαμβdνουν

αποφ6οει9, συ1yd μπoρεi να αναπτιiξουν τιq λανθαομεvεq ικαν6ητε9, να πρooλ0βoυν

τoυg λ&θοq ανθρiυπουq η να ειo6λθoυγ σε λ6θο9 αγορ6q. Η επι1ειρηματικη oξυδ6ρκεια

απαιτεt 6ντoνη διανoητικη δραoηρι6τητα. Tο να βλ6πει9, πωg εξελiσσεται τo περιβd,λλoν,

γδρω ooυ, απαιτεi μια πoιoτικξ λoγιΦ υψηλof ετgιπθδου και ην ικαν6ητα να wτoπiζειq,

να εκτιμdg, να απορρiιττετc,I(αι να υιοθετεtg πολλ6q υποθ6αει9, ην iδια χρoνιtΦ στιγμη'

Παρ6λληλα, τo εξωτερικ6 τoπio αλλd,ζει ο'υνε1iοg, η εργαοiα γiνεται διπλιi δ6oκολη, εviο

ταυτ61:ονα απαιτεi oυμ169 αναθεωρηoειg>.

Αφo6 η διοiκηoη εv6g τραπεζικοιi oργαvιoμoδ λ6βει υπ' 6ψη ηg η θεμελιακη αν&λυoη,

πoυ πραγματοποiηoε oην υπ6 εξεταoη γ'ωρα,6που sτΓιθυμεi να εzεεκτεiνει τo δiκτυ6 ηg,

ιi1ει oτα γ€ρτα τ1ζ, βια κατσ, τo δυνατ6ν, σαφη και ακριβη εικ6να o1ετικd, με τα

oικoνομικd,, κoινωvικ&, δημογραφικ6, τηg χαρακηριστικd,. Πλην 6μωζ, η εικ6να αυτη

παραμεvει γs\ηlcη και δεν ηq δiνει τα απαραiητα ατoι1εiα για ην επiτευξη του oτ61ου

τηζ, που δεν εtvαι 6λλο9, απ6 τo να αvαπτfξει ορθoλογικ&, wτ6ζ τωv oρiων τηt

εξεταζ6μaηζ χiυραζ, το δiκτυο καταοημfrτων τηζ-

E&ν η Διoiκηoη εν6ζ Tραπεζικor5 oργανιoμoδ δεν αποκτηoει βαθιd γvcbοη ηg
oικovoμικξg Γεωγραφiαg μιαq χιbραζ και δεv γvωρioει τα κατ& τ6πoυ9 δημoγραφικ& και

κoιγωνιoλογικ& 1αρακηριo'τικ&, δev θα εivαι oε θ6oη να βαδioει με oταθερd και α[γουρα

βηματα οτην υλοποiηοη του oκοποιi ηζ. Γι' αυτ6 το λ6γo, τo δεr5τερo βημα μαg Θα εiναι

να εξετfoουμε την oικονομικη Γεωγραφtα τηg περιο1η€ που μαt εvδιαφ6ρει.

Mε τoν 6ρo oικoνoμικη Γεeογραφiα, σην παρo6oα διατριβη, εwoοδμε τη γvcbση

o1ετικd με τO τι, π6oo και κυρiωg πo'6 παp&1εται, οαδηπoτε (προ16ντα τoυ πρωτoγεvorig,

δευτερoγεvοiq η τριτoγεvοιiq τομ6α) oτα πλαiαια και oτα 6ρια μιαζ συγκεκριμεvηq

γεωγραφικηq περιο1ηq.

Η ανd,λυoη ηζ olκoνoμιΦq γεωγραφiαg λαμβανει η βαρriνουo'α οημαοiα 6ταν μ6λιoτα

αντικειμεvικ6g ακοπ69 μιαg διοiκηοηg, εivαι να εrnλ6γει τιg oωoτθg περτoγi.c, μιαg 1iυραg,

γ1α να αναπτδξει το δiκτυ6 ηζ. Η επαρκηg γvcboη τηζ oικoνoμ1Φζ Γεωγραφiαζ εv6ζ

τ6που, oην περiπτωoη μαg, απαντα οε θvα βαoικ6τατο ερrbημα, oτο αΠoY> δηλαδη θα

εγκατασταθoδν τα καταoτηματα του υπ6 ανιiπτυξη τραπεζικoδ δικα5oυ.

lκορυφαiog ειδικ6q oε θ6ματα επ1χειρηματικηg oτραττryικηq και αvfπτυξηg, πoυ ο'υvεργd,oτηκε με τιζ

εταιρεξ General E1ectric, Bank of Αmerica, Du Pοnt, ΚLM, Νovatris Ηome Depot κ.&.
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oι διοικr1oειg τωγ τραπεζων,6πω9 εiδαμε και στη θεμελιακη ανd,λυoη, εfvαι oε θ6oη να

γvωρtζoυν δεiκτεg καt οlκoνομικd μεγ6θη, 61οvταg οαν τηγη, ην Τρ*πεζα ηg Eλλdδοg,

τα οικονομικ6 υπουργεtα, ην Ελληνικη ΣτατιοτιΦ Aρxη ηq Eurοstat κ.6. Mεγ6θη, πoυ

θα τιq εvδι€φεραν να μωρiζουν εiναι λ.1. το A.E.Π., η οικοδομικη δραοτηρι6ητα
(&δειεg), ο 6γκoq λιαιικοr5 εμπορtoυ, το πληθοg των Ι.Χ. αυτoκινητων, που τlθεvταl για
πρωτη φoρ6 σε κιlκλoφορiα, το εμπορικ6 ιooζ6γιo (ειoαγωγ69 εξαγωγ6q), το

ταξιδιωπκ6 oυνdλλαγμα πoυ ειoρ6ει oη 1riiρα (κυρiωg τoυριoμ69), o 6γκo9 των

καταοκευiοv.

Τo καiριo ερrΙiημα 6μωζ, πoυ αμ6oωq ακολουθεi και απαιτεi, 6oο το δυνατ6ν πληρ6οτερη

και ακριβ6στερη απ6ντηoη, εiναι: σε πotεg, αιlγκεκριμεvα, πεpιoγ6ζ ηg 1ioραq, κατd.

κr5ριο λ6γo, λαμβιiνoυν 1rilρα αν&λογεζ oικoνομικ69 δραoηρι6ητε9, που παρdγουν τα

εξεταζ6μwα μεγ6θη;

Η oωoΦ απdντηoη οε αυτ6 τo ερiοτημα θα oδηγηoε1 τουζ υπευθfνουζ, εv6g τραπεζικοιi

oργαvισμo6, oη oωoτd ετnληη τωγ γεωγραφικdον οηψiων εκεiνων, 6που με β6oιμεq
προoδοκiεζ, Υ1σ υΨηλη κερδoφορiα, θα επεκτεivσυv τo δiκπlo καταoτημ&των τηg

τρfuτεζαg. Γιατ[, 6πωq εtvαι φυoικ6 μ6νο oε πεpτογtq με 6vτοrη oικovoμικη κivηoη και με

υΨηλη παραγωγικη δραο'ηρι6ητα εiναι δυνατ6ν να εκδηλiυνεται ζηηοη για τραπεζικ&

προΤ6ντα και υ7ηρεσiεg. Σε αντ[θετη περiπτωoη, θα ηταν εvτελiοg ααδμφορη η επ6κταoη

εv6g τραπεζικo6 δικτιloυ και εγκατ&σταση νθωv καταoτημd,των του.

oι υπειiθυνοι των τραπεζικrbν δικτδων ετnλ6γoυν, ωg τ6πoυ9 εγκατ6ο'ταoη9 και"επ6κταoη9

τoυζ, περ1o169 διαφoρετικ69 μεταξ5 τουg,6oον αφoρd, στιζ οικoνoμικ€g δραοηρι6ητεq,
που λαμβιiνουν 1ιbρα oε αυτ69, oη δημoγραφιΦ τoυg oδνθεση, σην κοινωvικη και
πoλιτιoτικη τoυζ φυσιoγvωμiα. E1oυv 6μωζ, *vα κoιν6 παρoνoμαoτη, oε αυτ69 τιg

πεpιoγtq εκδηλiυνεται η αναμεvεται γα εκδηλωθεi 6ντoνη ζηηοη τραπεζικrirν προΤ6vτων

και υrηρεσιiον. 'Ετoι, βλ6πoυμε oε περιo16q, αν6μoιε9 τελεiωg μεταξf τουζ, ωζ πρog τα

ωg &νω κριτηρια, να εfναι εγκατεoηi-ι6να και να αυνεfζουν γα εγκαθioτανται ν6α

τραπεζικιi καταoτηματα. Mπορo6με να διαπιoτrirοουμε ην παρoυoiα τραπεζικioν δικτιiων

λιανικηg τραπεζικηg, ακ6μη καt στα τnο ετερ6κλ;ητα γεωγραφικ* oημεtα. Απ6 τα 7[ιο

πoλυori1yαστα και κooμικd oημεiα των αcrτικιirv πεpιoγ6ν, με τερ&oτια εμπορικη κfvηoη

(οδ. Πανεznoημiου, Tο'ιμιolα1, Kολωνdκι κ.d.), θωg τιg βιομη1ανικ69 περιο1ι1g των

μεγ6λων αoτικiον κθvτρωv. Aττ6 αqπιο ακριβ6q ουνoικfεg (Παν6ραμα, Κηφιοι6 κ.d,.), 6ω9

τιζ π1ο πoλυπληθεiq και 1αμηλiυν ειooδημ*των. Aπ6 πεpιoγtg,που βαοiζoνται ση βαριd

βιoμη1αviα, 6ω9 τιg αγρoπκι1g καt τιg τoυριoτικ69. To oτoι1εio, που καθιoτ& 6λα αυτ6, τα

τ6oο διαφορετικ*, απ6 κdθε d,πoψη γεωγραφικd, οημεiα, ζωτικ6 γωρo αναπτυξηg, εv6q

δικτιioυ λιανικηq τραπεζικηg, εfναι τo 6τι, εvτ6g των ορiων τουg κινoliνται ιδιiοτεq και
ετπ1ειρηοειg, οι οποiοι 1ρειdζονται και χρησιμoπoιor5γ τα προΤ6vτα και τιg υτηρεο_iεg ηg.
Λoγικ6 εiναι να υπoθ6ooυμε,6α ιδιdlτεg, νοικοιωρι6, εzπ16ειρηοειg, που πρo6ρ1ονται απ6

τ6oo διαφορετικo69 <κ6oμου9>, ζητοriν διαφoρετικ69 υzηρεo[εg. Aυτ6 εfναι πoλf oωoτ6
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και εδiD φαiνεται η τερiστια δυvαμικξ ηg λιαrnκηq τραπεζικηq. Διαμoρφdυvει πρo16ντα

και υπηρεoiεζ, πoυ εiναι δυνατ6ν vα χρησιμorτoιηθοfv απ6 κ&θε πρ6oωπo η εzπ1εtρηoη,

πoυ επιθυμεi να ο'ιlμμετ6o1ει oτo oliγ1ρovo ο1κoνoμικ6 γiγvεοθαι.

Aυτ6 6μω9, το σημανπκ6τατo ζητημα, θα το εξετ&ooυμε ιδιαiτερα οην εv6ητα 4'3 sηg

παροriaηg διατριβηg.

Για ην επiτευξη υψηλ6τερη9 απoδοτικ6τξταζ, oριoμθvα τραπεζ*α κα1 καταναλωπκ0

δiκτυα αλλd και υπηρεoiεq, χ/Dησιμoποιotiν το Geographiοal Ιnformation System. To

Geοgrφhiοal Ιnfοrmatiοn System, δεv εiναι τiιτoτε 6λλο παρ6' εvα ο6οημα

πληρoφoρικηq,, τo οποiο απεικονiζει με τη μεγαλl5τερη δυνατ( ακρiβεια, τον πoλεoδoμικ6

ιoτ6 μιαg περιo1ηg και μαq παρ61ει πληρoφορiεg για τo εiδog των οικoνoμικiον

δραοτηριoητωv πoυ λαμβ&νoυν χiορα, ακ6μη και αν6 oικoδoμικ6 τετρ6γωνο. Mε αυτ6v

τoν τρ6πο οι διοιΦoειg των δικα1ων αντλοfν xρηοιμg πληροφoρiεζ για το καταναλωτικ6

προφiλ τωγ κατοiκων ηζ εξεταζ6μεvηg περιo1ηg, oτοι1εiα γ1α τα παραγ6μεvα

ειοoδηματα, για τιζ τιμ69 των αντικεtμεvικiυν αξιdον ακινητωv, για ηv οικoδομικη

δραoηρι6ητα, καθiυq και πληροφορiεg γ1α ην ακριβη παρoυοiα ανταγωνιo'τικdον

δικτδωγ στηv περιο:μ'1, πoυ τιq εvδιαφ6ρει (Αlpha Bank, 2Ο10). Στο oημεiο αυτ6 αξiζει vα

γiνει μνεtα, παρεvθετικ&, στηγ ραγδαiα εξ6λιξη του ουoτηματog πλοηγηoηq

(ΓKΑΛΙΛΕo>>, που εiναι η ευρωπα1κη απ&νηοη στο αμερικανικ6 GPS (Geographical

Pοsitioning System). To ευρωπαTκ6 αιioημα <ΓKΑΛΙΛEo> πρoβλ6πει να αλλ&ξει

πληρωg τα δεδoμ.θvα, σε 6λου9 τoυζ τoμεig οικονoμικη€ και παραγωγικηq

δραoτηρι6ηταq, ο,,τ6 τιg τραπεζικ69 oυναλλαγ6q, ψbγsι ην αγρoτικη παραγωγη. (Πηγη:

Eυρωβουλευηq, Niκοq Bακ6λη9 οτο 13o Συν6δριο Eφαρμογiον Πληροφορικηg, 2007).

Η A1pha Bank λ.1. 61ει oρioει γεωγραφικ6g πεpτaγbc, ευθrivηg καταoημ6τc0ν, τcον οποiων

τα δημογραφικ& και oικoνομικ6 δεδoμεvα θα χρησιμoπoιηθo6ν oη διαμ6ρφωση ηg
οτο1oθεoiαζ, που θα αναλd,βουν γα υλoπoιηoουν τα κατ6" τ6πoυ9 καταοτηματα. 'E1ει

επioηg οβioει 64 oμiδεg καταoτημd,των, με μωμοvα η γεωγραφικη τουq γειτviαοη και το

εtδog τηg πελατεiαg oην οποiα απευθr5νονται.

Για εποπτικο6q λ6γoυ9, δημιoυργor5νται γεωγραφικ69 απεικοvloειg ηζ επiτευξηg των

oτ61ων κα1 ηζ αvαπτιiξεωζ των μγieω, αυτiον των oμ&δων. Πρooπαθεi να ετπτ6xετ τη

β6λτιoτη κατανομη του δικτιiου τξζ, λαμβ&νονταg υπ' 6ψw ην παρoυοiα και η
δραoτηριoποiηοη τ(rν αγταγω\no'τικcΙlν δικτδων και προοδιορiζoνταg τιq περιο16q εκεiνεq

oτιq οποiεg η τρd,πεζα iγει' ελλιπτ1 ir π}"εaνσ;ζoυσα παρoυoiα. (Πηγη: Γ.K. Aρiυνηg,

εvτεταλμεvοg γwικ6g διευθυντηg, υπε6θυνο9 διlcτ6oυ λιανικηg τραπεζικξq ηg Αlpha

Bank).

Αρα, ην ορθ6ητα τηζ επιλογηq, εξαoφαλfζουν, σε μεγd,λo βαθμ6, οι oωoτ69

διαπιoτrΙrοaq και αναλ6oειq, ο1επκ6 με ην οικονομικη και παραγωμκξ δραοτηρι6ητα

τωv υπ6 εξ6τααη περιo1iον, τα δημoγραφικ6 χαραlcΓηριστικ& των ανθρiυπων πoυ

κιγoliνται oε αυτ69, η μ6ρφωoη τουg, τo oικoνομικ6 και πoλιτιoμικ6 τoυq εldπεδο, τα
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ηθη τoυg και οτιδηπoτε &λλo 1αρακτηρiζει ην καταναλωτικξ τoυζ συμ?εεριφoρ&, τ6oo για

αγαθ6 6oo και για υπτiρεoiεg. Αν, 6λα αυτd, πεpα"γΙLατoτtοιηθοriν με ακρiβεια και ρεαλιoμ6

τ6τε οι υπεriθυνoι τoυ δικτδου θα dtvαι οε θ6oη να επιΜξουv, με τη μ"€γιoη δυνατη

αoφ&λεια, τα γεωγραφικd oημεiα, oτα οπoiα θα αγαπα5ξουν τα καταoττjματα τηq

τp6πεζαc,, γvωρiζoνταg πoυ ακριβiοg εγκαθioταται το καθθνα απ6 αυτd και τι μπoρεt να

πρooδoκεi καvεig, ο1ετικi με το εiδoζ των εργασιdον τoυ, ην αν6πτυξη τουq και το ι)ψοq

τηg κερδoφoρtαg αν& κατ6oημα.

5.3 S.w.o.T. Αγιiλυοη

Στο oημεiο αυτ6 αξtζει τoγ κ6πo γα παρoυσιdooυμε μια oυνoπτικη S.W.O.T. αν6λυoη

o1ετικd, με ην επλoγη τoυ τ6πoυ εγκατd,οταοηq εv6g δικτ6ου λιανικηq τραπεζικηg.

Strength: Διαλθγoνταg μια περιoγi1με 6ντoνη οικονομικη κiνηοη , η oποiα δημιoυργεt

ζiηoη για τραπεξικd, προi6vτα και υπηρεα[εg, oι τρ0πεζεq θ1ουν η δυνατ6ητα μ6'oω ηq
προiυθηoηg τ(rν χι)ηματooικovoμιKωv προΤ6ντων και υτηρεoιdυν τoυζ, vα βελτιiοooυv την

κερδoφορiα κα1 ηγ ιiνοδο απoδoτικ6τηταζ τουg υλοπoιiονταg το oτρατηγικ6 του6

ο1εδιαoμ6.

Weaknes: Αδυvαμiα μακροπρ6θεσμηζ πρ6βλεψη9 γ1α ηv ικανοποιητικη πoρεiα ηg
oικονoμiαg ηg εξεταζ6μεvηg περιo1ηq. Αυτ6 61ει oαv oυνθπεια ην ανιiληψη ρtoκoυ

επ6νδυοη9 με 6τι 6ξoδα oυνεπd,γεται η εγκατ0oταo'η εv6g τραπεζικοιi δικτδου και η
πρ6oληψη και εtαεαiδευση του αν6λογoυ πρoσω?tικοδ. Για vα ελα1ιο'τοποιηθεi o κ[νδυνοg

αποτυ1i,αg τηg επεvδυoηg επιβd,λλεται η τα1εiα προiυθηoη ετnκερδioν προi6ντωv και

υπηρεοιiυν και η απ6κτηoη αφooιωμεvηq πελατεiα6. Η επ[τευξη των ανωτ6ρω

διαoφαλiζεται α) ην ταyεiα απ6oβεoη τoυ κ6oτου9 επ6νδυoηq, β) ην παγiωoη

πελατειακηg β6οηg, γ) την δημιoυργiα ο'ημεiων πiυληοηg και δικτ6ου διανoμηq των ν6ων

και αvαβαθμιομ*vωv τραπεζικiυν προi6ντων και υπηρεοιιΙrν.

oppοrtιinities: Η οωoτη επλογη τ6πoυ εγκατiο'τασηg εv6g τραπεζικoli καταοτηματog

δiνει ην δυνατ6ητα oτo δiκτυo να προωθησεt τα προt6ντα και τιζ υπηρεoiεg του με

ετπτυ1iα σε μια νθα περιo1η αποκτiονταζ μια πελατεiα ικανη να καταναλiονει τα

πρooφερ6μεvα προT6ντα, γεγοv6g τo oπoiο θ6τει τιg β6oει9 για μια εzn1ειρηματικη

αειφoρεiα. Στην πεptτtτωση πoυ τo κατ6oημα εγκαθiσταται oε περιο1η 6που δεv

υπdρ1ουv εγκατεσημ6vα αvταγωιιoτικ& καταoα1ματα 6,γει" μεγ6λε9 πιθαv6ητεg να

acwbγετ οε μικρ6 1:oνικ6 δι6oτημα με σημαντικd, 6oοδα και υψηλη κερδοφoρiα. Σην
περtπτωoη κατd, ην οποiα καταoτηματα του ανταγωνισμoι5 εiναι ηδη εγκατεoτημθvα

oτην εξεταζ6μεvη περιο1η, τ6τε δiνεται η δυνατ6ητα σην νεoειoερ16μεvη τρd,πεζα να
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αντιμετ(,)πiσει τov ανταγοJvισμ6 προωθiονταq διαφoρoπoιημ6vα και ελκυoπκd' τραπεζικ&

πρoτ6ντα και υπηρεσiεq, κερδiζovταζ μ1α κρiσιμη πελατειακη μ&ζα'

Threats: Η επια-lμμεvη εγκατ&oταoη εν69 γ6oυ τραπεζικοri καταοτηματοg σε

oυγκεκριμεvη περιο1η απειλεiται απ6 τα εξηq: α) την λανθαoμεvη εκτiμηοη απ6 πλευρd',q

τp6πεξαq για ην μεσoμακροπρ6θεoμη πoρεiα ηt ο1κoνoμiαζ ηζ περιoγf19' β) ην
απoτυμμεvη αντιμετiυrnση του α\,ταγωvισμof αδυνατioνταg να πρooφ6ρει ελκυoτικd

χρηματoοικονoμικ6 πρoΤ6ντα κα1υπηρεσiεg, iοoτε να προoελκιiσεlην αvιiλoγη πελατεiα,

που θα το καταoτησει οικονoμικd, απoδοτικ6, γ) ην αδυναμiα δημιουργiαg καwοτ6μων

πρo16ντων τα οποiα θα βoηθοδοαν ην τρ&πεζα να παρακολουθεi τιq oιiγ1ρoνεg

oικονoμικ6ζ και κowωvικ6q εξελfξειq, καλιiτπονταζ τιg υφιο'τ&μεvεq, αλλd' και τιq

δημιoυργo6μεvεζ χρηματo7nστωτικ6g ανd'γκεg, δ) ηγ απρ6βλεπη και αoτdθμηη αλλαγη

η και κατdρρευοη τηζ οlκονομiαg, γεγον69 πoυ μπορεi να προκληθεi απ6 καπoιο

χρηματισηριακ6 κραt μια πoλιτικη αποοταθερoπoiηoη εwε αιι6 oπoιαδηποτε πολιπκ6 η

χΙ]ηματo?nστωτικ6 γεγoν69 το oποio δ6ναται να πρoκαλ€σει μια ο'υoημικη κρioη.

5.4 Στο26οθεοiα λιανικηqτραπεζικηζ

oι υπε6θυνoι αν&πωξηg τραπεζικιbν δικτδων, αφo6 αναλfσουν τα θεμελιακd. oικονoμικd'

μεγ6θη τηg 1ιilραg, οην oποiα επιθυμofν να αναπτδξoυν τα δiκτυ6 τoυg κα1ετπλ6ξoυν τα

γεωγραφικ6 αημεiα τα oπoiα κρiνοvται ευνo1κ6τερα μα ην μεμoτoπoiηση ηζ απ6δοoη9

των τραπεζικiοv καταoτημd,των, πoυ πρ6κειται να εγκαταoταθoιiν εκεi, επι1ειροfν εvα

ioηq oημαoiαq και oπουδαι6τηταq εγγεipημα την (ΣToXoΘEΣΙA). Tα ο'τd,δια του

καθοριoμoi, ηg oτο1οθεoiα9, tτ61rboτε αυτη απ6 ην κoρυφη ηq mραμiδαq, πoυ εiναι

το κθvτρo ληψεωg, των σχετικiον με τoν καθoριoμ6 ηg απoφd.οεων LLbΧρι αυd να

συγκεκριμεvοποιηθεi, vα πoσoτικοπoιηθεi κα1 να εzπμεριοτεi οε κ6θε θvα κατ6oτημα εv6g

τραπεζικο6 δικτδoυ, με τελικ6 oκοπ6, ην 6oο το δυνατ6v oε μεγαλl5τερο βαθμ6, επiτευξη

τηg θα περιγραφoδν oτιg ακ6λουθε9 εv6ητεq.

Tα τραπεζικi δiκαiα λιανικηg τραπεζικηg, 6πωq και κ6θε μεγαλη επι1εtρηoη, καταρ1ην

καθoρiζουν το στραηγ1κ6 τουg oτoγo. o oτραηγικ69 oτ61oζ, Υ1α κdΘε επι1εiρηoη,

αποτελεi zωξiδα και 1ρονοδι&γραμμα, γ1α τo π6σο, οε π6οο 1:6νo κα1 με πoιουζ ρυθμοtig,

εtναι επιθυμητ6 να αναπτυ1θεi. Αυτ6q ο καθοριομ69 δεv μπορεi να εivαι πρoi6ν μιαq

αυθαiρεηg κα1 εVστικτiυδουg απ&νηoηg. Η απ6vηση, σε 6vα τ6τoιου εiδουg ζηημα,

εiναι πρoi6ν εvδελε1oιig μελ6ηζ, απ6 την oποiα δfναται να εξα1θο6ν, κατd, τo δυνατ6ν,

τα ακριβ6οτερα αποτελ6oματα.

Η μελεη λογικ6 εtναι να εoτι6oει αρ1ικ6, σην συμπεριφoρd των καταναλωτioν ηq
εξεταζ6μεvηq περιο1ηg. Tα αποτελ6oματα, αυΦg τη6 6ρευνα€, βαζ π\ρoφοροfν για ην
εξ6λιξη ηq ζηηoηζ των πρoσφερoμθvων απ6 τo δtκrrro, πρoi6ντων. Tα oτοι1εtα αυτ6
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πληρoφορoriv τουg υπειiθυνουg, μα ην προoδoκrilμεvη ζηηoη (Κap1an and Nοrtοn,

1992).

Τα oυμπερ6οματα, που δriνανται νci εξα1θοfν μπoρεi vα αποδει1Θοιiν 1ρηoιμα, εφ6ο'ον oι

εκτιμηoειg τωv ερευ1ητιbν εtvαι ρεαλιoτικ6ζ κα1 αντανακλοδv με επαρκη τnοτ6τητα τιg

αν&γκεq των δυνητικιirν πελατcirν και ην πρooδοκiομεvη ζηηoη- Αv η ζητηoη των

πρoΤδντων ειναι π.γ. oταθερη με αυξητικ69 τd,oειq, τ6τε εvθαρρδνει τoυg υπευθtiνουg τoυ

δικτδoυ να επενδιiοoυν και να αναπτυ1θoιiν. Αν 6μω9 η ζητηο'η εtvαι φθiνουoα, τ6τε τα

πpωτα oτοι1εiα μα την αναβολη η ην ματαiωoη ηg επfκτασηζ του δικτδου εiναι, ηδη,

oτα 16ρια τωγ υπευθ6νων.

Η 6ρευνα για ην εξ6λιξη ηg ζητηoηq, 6μωg μπoρεi να οδηγηoει κα1 σε

διαφoροπoιημεvεg απoφ*oειq. 'oλεq oι μγ6λεq επι1ειρηαειq, μηδ6' εξαιρουμεvων και τωv

χl3ηματo7Γιστωτικiυν oργανιoμiον διαθ6τουν τμηματα marketing. Eτοι παρ6λο πoυ η
εξθλιξη ηg ζηηoηq, μπoρεi να εiναι ακ6μη και φθivουσα, τΙ στιγμη ηg 6ρευνα9, το

τμημα marketing τoυ δικτδου, ioωg oυμπερ&νει, 6τι αυτ6 οφεiλεται oην απαξiωαη των

προο.φερ6μεvων προi6ντων κCtι υτηρεαιiον. Αυτ6 μπορεi να αυμβεi λ.1. γιατi αυτ6

ξεπερ6ο"ηκαν απ6 τιg εξελiξειζ και δεv αvταποκρiνονται οτον εzπθυμητ6 βαθμ6, oτιg

αν&γκεg και στιζ πilοoδοκiεq των καταναλωτων. Mια τ€τoια κατ6οταoη, θα μπoρoriοε να

η δια1ειριoτει ε;ιατνγωg το τμημα marketing, εv6g τραπεζικοri δικτιiου, κα1γα μετατρ6ψει

μια διαφαιν6μεrη επεvδυτικη ατεoτυfiα, σε μiα αδιαμφιoβ(ηη ετπτυ1iα, με ην
διαμ6ρφωoη ν6ων και ελκυo'πκiυν πρoΤ6vτων, πoυ 626ι μ6vo θα ικανoπoιo6ν τιg ανd.γκεg

των καταναλωτiον, αλλd και θα τουg δημιουργοriν ην επιθυμiα 1ρηοιμοπoiηo{g τουg,

επειδη τουg δiνουν την ευκαιρiα να διαμορφiυoουν, θvα α}ν}'o τp6πo καταναλωτικηg

συμπεριφoρ&g, πoυ θα τoυg πρoo6διδε, ακ6μη μεγαλfτερη ευ1αρiοηοη και ικανoπoiηoη.

Σημαντικ6τατo ρ6λο παiζoυν επiαηζ και oι πρoβλθψειg o1ετικ6 με ην αγορd,, oην oπoiα

ετπθυμεi 6να δiκτυο λιανιtα1g τραπεζικdg να διειoδrjoει. Πιo αυγκεκριμ6να, οι προβλ€ψειq

περlλαμβdνουν βααικοr5q oικoνoμlκoriq δεiκτεq και μεγ6θη, αλλd και ην εξ6λιξη

oυγκεκριμ*vων κλd,δων ηg αγορ&g, 6πω9 λ.x.η ιδιωτικη oικoδoμικη δραoτηρι6ητα η τo

λιανεμπ6ριo, πoυ ετηρεd,ζουν &μεoα η ζηηoη τραπεζικiυν πρoΤ6ντων και υτηρεoιiυν.

Eπioηq λαμβ&νονταt υπ' 6ψιν και πρoβλ6ψει9 για διεθvεig οικoνομικοιiq δεiκτεq καi

μεγ6θη, οι οποtoι, 6μω9 δfνανται να επηρεdζουν dμεoα η 6μμεoα και ην εγ1ιilρια

οικoνομiα.

Αφοδ ληφθοr5ν υπ' 6ψw, απ6 τουg υπευθδνουg αν&πτυξηg του δικrυου, τα ουμπερ&οματα

των ερευνιbν ηζ ιστoρικ6τητα9 ηg ζηησηg τραπεζικiυν πρoΤ6ντων και υτηρεαιιilν και οι

προβλεψειg, τ6τε θα εiναι οε θ6ο'η να καθoρiσoυv και τoν στρατηγικ6 oτ61o. o
oτραηγικ69 oτ61oq 61ει, αυνηθωg, δι&ρκεια υλoποiησηζ μεσοπρ,6θεομη, απ6 τρiα 6ω9

τ€ooερα 1,ρ6νια. Η Alpha Bank π.γ. iιγε καθoρioει Στραημκ6 Στ61ο με 1ρoνικ6

oρiζoντα υλoπoiηoηq μiα τετραεnα20a7 -20ι0, με ην επωιυμtα ΑGENDA 2Ο10.
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'Εγoνταc,, λοιπ6ν, oη διd.θεoξ τoυq 6λα τα απαραiητα oτoιγεiα, oι υπε6θυνoι τoυ

o1εδιαομοδ αν&πτυξηq, μποροδν να υπολογiσoυν, με o1ετικd ακρiβεια, ην πορεiα ηg
αγορ0q. Αν θα 61ει πτωπκ(, oτdoιμη η ανοδικη πορεiα τo ακαθ*ριoτo εγ1iοριο προΤ6v

(A.E.Π.) κα1σε π-οιουζ κλ&δουg ηζ oικoνομiαg θα oφεiλει η διεr5ρυνση η η oυρρiκvωοη

του.

Ση θετικη περtπτωoη ηg πρ6βλεψη9 αιiξησηq του A.E.Π. και αφοti εντornoθoriν oι

olκονομικoi κλ&δοι, π&νω oτoυg oπoioυg θα oηρι1θεi αυτη η ανd,πωξξ: Τo τoιαo

ξεκαθαρiζει και θα εtναι δυγατ6ν πα, να τεθεi ο βαοικ6q oτρατηγικ69 oτ61ο9 και οι επi

μ6ρουq oτ61oι, αν& oικονομικ6 κλ0δo, η υλoπoiηοη των oπoiωv θα αυντελ6oει,

απoφασιστικ6, oην oυνολιΦ επiτευξη τoυ στραημκo6 oτ61ου π.γ. 2aΥo κερδoφορiα

κ6θε 6το9 an ψα τετραετiα.

Σε αυd τη φf,oη, ιδιαiτερη oημαοiα 61ει η μελετη τωv δεικτiυν oικονομικiον προοδοκιioν,

πoυ υπολoγiζει το Ινoτιτo6το 0ικoνομικ6ν Bιομη1ανικiον Eρευνiον (oBE). Tθτοιog εiναι

ο δεiκηg οικοvομικοri κλiματog, πoυ αφoρ& ολ6rcληρη η y'ωρα, o δεiκηg

επιχειρηματικiον πρoοδoκιiοv στιζ κατασκευ69, ο δεiκηg ε?Γιχειρηματικiον πρooδοκιiον

oτο λιανικ6 εμπ6ριo, o δεiκηq ε7Γιχε1ρηματικcilν προoδoκιiον στιq υπηρqαiεg κ.6. Αυτoi οι

δεiκτεg προiδε&ζουν τουζ υπευθιiνoυq των δικτδων, σε σημαντικ6 βαθμ6, για τo τL

μεγ6θουq ανd,πτυξη αγαμ6νεται και απ6 ,Eoloυζ οικονομικοδq κλdδουq μπoρεi να

προ6λθει.

Eπεξηγηματικ6 o1επκd με τουζ ανωτ6ρω δεiκτεE παραθ6τουμε τα κ6τωθι:

o δεtκηg oικoνομικοιi κλiματοq υπολογiζεται με β,iοη τουζ ετnμ6ρουg δεtκτεg

ε7ζιχειρηματικιirγ προoδοκιiυν oη βιομηγανin, τιζ κατασκευ69, το λιανικ6 εμπ6ριo, τιg

υτηρεotεg καt τoν δεtκτη εμπιατoαδvηζ στουζ καταναλωτθq (EυρωπαΤκξ Eπιτροπη, DG

Ecofin).

oι επιμ6ρου9 δεiκτεg υπολογtζονται με βιioη τιg απαντηοειg, αριητικ6q η Θεπκ69, oε

ειδικ0 ερωηματολ6για, τα ολοiα λαμβdνουν ο1 εrnχειρηματiεg εv6g εκdoτου κλ*δου, ο

oπoioq ουμμετ61ει oη διαμ6ρφωση τoυ γwικoιi δεiκτη o1κoνομικοδ κλtματοg.

Συγκεκριμεvα, λαμβ6νει τo σχετικ6 ερωηματoλ6γιο, οριομεvo δεiγμα ετπ1ειρηματιιΙ;ν

τoυ λιαvικor5 εμπoρioυ, oι απαντησειg τoυζ, αρνητικ6g η θiτικ66, πoυ αφoρoδν ην τcopεiα

τoυ λιανικοri εμπορtου κατιi ην τρθ1oυοα η ην επ6μεvη περioδo, εzηρεdζουν ανοδικ6 η

καθοδικ6 ην πoρεiα του δεtκη, ο οπoiοq θ1ει βd,oη τo εκατ6 (100) και αφορd,

αυγκεκριμεvη παρελθorioα 1ροvικη περioδo π.γ. Ι990-20Ο3:1Ο0 επομκ& εξoμαλυμεvog.

Η τιμη τoυ δεiκη π&νω ατ6 τo 10Ο oημαiνει 6π 6ooι δivουν θετικ6q απαντηoειg εtναι

περιoo6τερoι απδ εκεiνουg οι oπoiοι δivουv αρνητικθq και τo αντiθετο. Mε τoν iδιο τρ6πο

υπoλογiζονται και οι υπ6λoιποι επιμ6ρoυ9 δεiκτεg, πoυ oυνθ6τoυν τo δεiκη oικονομικοti

κλiματog μιαg 1ιbραq. Aυτο6 τoυ εiδoυg oι δεiκτεg βoηθοriν τουg υπεtiθυνουζ για ην
ανd,πτυξη εv6q τραπεζικor5 δικτιiου καθiυq και τoυζ oτo1oθ6τεq τoυ, δι6π ανταγακλοιiν τιg

πρooδοκiεg και τ1ζ τιioειg ηg αγoριig, oι οποtεg εivαι θvαg oημαvακ6qπαρdγoνταζ για τον
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6oο πιo δυνατ6ν ακριβη υπολoγιoμ6 τηg πoρεtαg μιαg oικoνoμiαg oτο βρα1υπρ6θεoμο

μ6λλoν.

103;0 108,4 93,4 70,6 67,8

ι01,5 Ιo2,8 9ι'9 72,1 75,8

91,1 92,5 95,3 65i5 47,5

114,6 89,4 36,7 46,1 29,3

110,8 120,8 80,7 80,5 ξο?

103,7 196,6 97,g 70,r 63,6

10ο,1 98,3 61,.7 7Ι,' 60,4

l0.3,7 84,4 68,4 79,4 74

Πηγη: Τρευνεq oικoνoμικηg Συγκυρiαq ΙoBE.

'Ετoι αφoδ υπoλoγιoθεi η πιoτωτικd επ6κταοη τηg αγoριig και η πορεiα τηg απoταμiευoηg

των ιδιωτιbν, συγκεκριμεvοποιοιiνται και πoσoτικοπoιotiνται και oι επi μ6ρου9 oτ61oι,

χορηγητικoi και καταθετικοt, ανd οικονομικ6 κλd,δo και δραoτηρι6τητα.

Edν η αγoρd }".1. στην ιδιωτικη οικoδoμικ( δραoτηρι6τητα (oτεγαoπκη πioτη)

αναμ6νεται να επεκταθεi κατ* l5oΛ oτo προο'ε169 θτοg, θα ηταν καταατροφικ6 για θνα

τραπεζικ6 δiκτυο να καθoρiοει oτ61o, ανιiπτυξηg τηζ στεγαστlκηq πiοτηq, κd,τω τoυ |5oλ,

οε o16oη με ην ανdπτυξη πoιl πΕτνγε oτoν iδιο τoμθα κατd, τo παρελθ6ν fτοg. 'oπωg,

επioηq, θα ηταν μη ρεαλιoτικ6q εvαg oτ621o9 τηq τιiξεωq τoυ 30a/o στη στεγαστικη πiο'τη,

εvιil αυτη αναμθνεται να αυξηθεi μ6νo κατd 15%.

Mε την iδια λογικη, τα εzπτελεiα κινοtiνται για κιiθε 1ορηγητικ6 κα1απoταμιευπκ6 προΤ6ν

τηgτp&πεζαg. o oτραηγικ69 oτ67oc,,6μωζ, εκτ69 απ6 ρεαλιoτικ6q, θα πρθπει να εiναι και
διεκδικητικ69, με σκoπ6 την μεγιoτοπotηoη των κερδrilν του δικΦoυ και την κατdκτηοη,

6ο'o τo δυνατ6ν μεγαλιiτερου μεριδioυ ηg αγορd,ζ τηg λιανικηg τραπεζικηq. Eδιil θα

πptπει να επlσημdνoυμε 6τι εvioτε και πρoκειμ6νoυ να απoκηθεi μεγαλriτερo μερiδιo
αγoρ69 εiναι δυνατ6ν να <θυoιαοθεi>, ωg fvα βαθμ6, η α6ξηoη ηg κερδoφορiαg. Αυτ6

oυμβαiνει 6ταν με oκoπ6 την απ6oπαoη πελατειακοιi μεριδioυ απ6 τoυζ ανταγωνιoτ69, τo

εzπτoκιακ6 περιθdυριο oτιq 1oρηγηoειg μειrbνεται, αυξdνoνται τα καταθετικd, εrnτ6κια η

μειιirνoνται oι τραπεζικ69 και αοφαλιoτικ69 προμηθειεq, 6ναντι του ανταγωνιoμoιi και για
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6oo 1:οr,ικ6 δι*oημα κριθεi ο,κ6τπμο απ6 τουg ιθtiνοντεg. Mια oημανπκη παρd,μτροg,

για τον καθoριομ6 του oτραηγικοιi oτ61ου, εiναι η πληροφ6ρηoη για το π6oο

επιδιiοκουv τα ανταγωνιοτικd, Δiκτυιi να επεκταθοriν, ο'ε ποιουt τομεξ και με π εiδουg

πρoΤ6ντα, καθrilg και η εκτiμηση για το κατd π6οo, εiναι ικανd, να πραγματοποιηοουν τιq

πρooδοκiεg τoυg.'Eτoι δεv μπoροr5ν να εvεργηοoυν και να oτo1οθετηoουν μινιμαλιoτικ6
οι διoιΦοειζ των τραπεζων λαμβ6νοvταq υπ' 6ψw μ6νο τιξ εκπμηoειg για ην επ6κταoη

ηq αγoρdg, αγvoiονταζ τα ανταγωνιoακ& δiκαlα. E&ν, για παρ&δειγμα, θα ηταν αρκετ6

για 6να δiκτυο να επεκταθεi oηv οτεγαοτικη πiοτη κατα t\Yo,6oο εiναι και η πρ6βλεΨη,

μα την επ6κταο'η, αυτοti τoυ κλ6δου κα1 τα ανταγωνιoτικd του δiκτυα μεγ6νΘυναν τα

πoσοστα τoυζ zεαvω απ6 τo πoοooτο α6ξηoη9 τoυ κλ6δoυ π.1"' κατα 20% "η25Υo, τ6τε Θα

ηταν επ6μεvo το δiκτυo , που ε;ιτ6}"εξε να τρ6ξει, 6oo ακριβdυg επεκτ6θηκε κα1 o κλ&δοg, vα

16oει μερiδιο απ6 τηv oυγκεκριμειη αγορf.

Eναg ακ6μη παρdγoνταζ, πOυ δεv θα iπρε.πε να αγvοηθεi, για τη διαμ6ρφωση τoυ

oτραηγικo6 oτ61oυ, εiναι oι πολιτικ69 αποφΦoειq, τα οικoγoμικd, μ6τρα και ot εvιoβοειg

πoυ ετn1ρε&ζoυν ην oικoνομικη και παραγωγικr1 δραoηρι6ητα εν6ζ τ6πoυ. oι
υπειiθυvoι για ηv oτο1οθεoiα τωv τραπεζικiοv δικτr5ων εiναι επιβεβλημwo vα

παρακολουθor5ν ην εξ6λιξη ηg εφαρμογηg των υφιoταμθνων αλλd και των νθων

οικονoμικiον ψτρων και προγραμμd,των εvio1υoηg των δι6φορων oικoνομικiυν και

παραγωγικiον τομ6ων και κλ6δωv. E&γ για παρ*δειγμα, γiνoυν ακ6μη ευνo1κ6τερα τα

μι1τρα τoυ oργαvιoμoδ Eργατικηg Κατοικ[αq (oEΚ) για μεγ6λε9 ομ6δεE του πληθυoμοδ,

τ6τε, απ6 η στιγμη ηq ανακοiνωoηg τουg, μεταβ6λλεται 6ρδην η αγορ6 ηζ στεγαστικηζ

,ioηζ, oυμπαραοriρονταζ μαζi ηq και τιg oτo1oθεoiεg, στον oυγκεκριμ6νo κλd,δo, των

τραπεζικιirν δικτδων.

Αρα εiναι ευν6ητο τo εvδιαφ6ρoν των oτo1oθετiυν για τιζ πολιτικ6q απoφd,oειg, τα

οικονoμικf ιιmρα η τιq oδηγiεg ηg Eυρωπαi:κξg'Evωοηg, που ε7ηρειiζουν απoφαoιoτικ6
} ' , Λ,c , s f a

εvαν η περιοο6τερου9 κλd,δoυg ηζ οlκονoμiαg. Συμπεραoματικd, μποροfμε, να ορiοουμε

ωg rαrρι6τερoυg παρ6γοντεζ, που ετηρεd.ζoυν το μεγεθog και τo 1,ρovικ6 oρiζοντα τoυ

Στραηγικori Στ61ου τoυg εξηq:

α) Tην κατdoταoη ηq αγoρdg.

β) Tιq προoδοκiεg ανd, oικονομικ6 κλ6δο.

γ) Τον ανταγωνιομ6.

.δ) Tιg πoλιπκ6q αποφdoειg, τα οικoνoμικd, μ6τρα, που η εφαρμoγη τoυg αναμθvεται γα

επηρεd.oει απoφασιστικ6 ην εξ6λζη σημαντικiον οικονoμικiον και παραγωμκιilν κλd,δων.

Για να υλοπoιηθεi o oτραηγικ6q oτ61ο9 των τραπεζιΙrν εivαι απαραiτητο, να αvαπτυ1θοriν

αναλ6γω9 και τα δiκτυιi τoυg.

5.5 AναΘειbρηση στρατηγικo6 oτ61oυ
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Η αναθεωρηαη εv6g στραημκoδ oτ61ου καθioταται αναγκαiα για λ6γoυq:

α) Πoλιπκηq _ oικονoμικξg oυγκυρiαg και μεταβοληg τωv θεμελιωδrilν μεγεθiυν ηg
αγοριiq oην oποiα λειτουργεi εvα τραπεζικ6 δfκτυo'

β) Mεταβολη g του ανταγωνισμοr5 εξαιτiα c" π.γ. . εξαγ oρiυν, oιlγ1ωνεδoεων.

γ) Eoφαλμwων εκτιμησεων των αναλυτrilγ και oτο1oθετiυν τηq τρf,πεζαg.

Σε αυτ69 αgπεριlwωσειζ η i6ειιEη ηg υλoποiησηζ τoυ o'τραηγικo6 οτ61ου θα απoκλtνει

oημαντικ0 o εiτε αρνητικα, εiτε θεπκd, απ6 το καθοριoμ6νο πρ6γραμμα αvdπωξηg και

εμφανiζεται πλ6oν η ανd,γκη ηq αναθειElρησηg ηE στραηγπCηζ oτο1οθεoiαq και τoυ

ε7nχεlρησιακori o1εδioυ, 6τοι iυoτε, να ουμβαδiζει με τLq πρα|{LLα.τικθq εξελiξειq του

ευρriτερου olκoνoμlκοιi περιβd.λλοντοg και τoυ ανταγωvιoμοιi.

'Εναζ τραπεζικ69 oργαιιoμ6q μπορεt vα αναθεωρηoει το στραηγικ6 τoυ oτ61o, εiτε προg

τα d,νω, εiτε προg τα κdτω. 'Evαg βαοικ69 παρdγoνταq o oποiοg μπορεi να υπο1ρειilοει

τoυζ υπευθriνoυg εv6q δικτδου oε ανοδικi αvαθειΙlρηoη τoυ οτ61ου, εiναι και ο

ανταγωνισμ69. E6ν παραηρηθετ οτνo ο'ε o16oη με ην επθκταoη ηg τραπεζικηq αγoρ*E,

τα ανταγωνιoτικ6 δiκωα <τρ61ουν> τα1riτερα και αυξ6νουν σε β6ρog του δικo6 τουg

δικτ6ου, τα μερiδια, που τουζ αναλογοδv, τ6τε η αv&γκη για αvοδικη αναθεωρηοη του

στραηγικo6 oτ61ου, γivεται πλfον εrnτακτικξ.

H αιiξηoη των προoδοκιi:μεvων εo6δων και κερδdlν εiναι δυνατ6ν να επιτευ1θεi, με

πoικiλουq τρ6πουq, 6πω9 με τον αναο'1εδιαoμ6 ηζ oργαvωτικηg δομηg του δικτιiου, την

καλιiτερη και αποδoτικ6τερη δια1εiριoη του ανθρωπ[vου δυναμικo6, το o1εδιαoμ6 και

πρoiυθηoη ελκυoτικ6τερων προiδντωv κα1 υτηρεοιiον, ην καλδτερη αξιοποtηο'η των

υπαρ16ντων και η δημιουργiα νθων και απoτελεoματικrΙlν δικτ6ωv διανομηq, την

ειοαγωγη κα1 εφαρμογη ν6αq τεμoλογiαζ, πoυ θα προοδiοσει περισσ6τερη ποι6τητα,

αoφ6λεια και ταβητα στιζ παρε16μεvεq υπηρεoiεξ, τo απoτελεoμαπκ6 marketing και

ην αποτελεοματικξ διαφημιοτικη εκoτρατεiα, ην ετnτοκιακη και τιμολογιακη πολιτιlα1.

Tα ανωτ6ρω μθτρα, δρ0oειg των τρα7Ξεζδν, οην ουoiα εiναι μια διαρκηg διαδικαoiα, η

οπoiα τιq κρατd,ει μ6oα oην αγoρd,, στoν ανταγωνιoμ6 και στξ εznδιiοξειg τουζ για η
μεγι<rτoπoiηση ηg αποδοτικ6τηταg κα1 ηg κερδοφoρiαg τουg, και 6γι αlλωc, και μ6νο

διo ρθ ωτικι1g κινηoειg.

5.6 Eπιμεριοτικη κατανομη του στρατtlγιKοδ οτ62gου στα καταστιiματα του

τραπεζικοri δικτδoυ

Eφ' 6οον, θ1ει ολοκληρωθεi η διαδικαoiα τoυ καθοριoμο6 του στραηγικοti oτ61ου,

ακoλουθεi το κομβικ6 oημεiο, του επιμεριομοf τoυ στo δiκπrο των τραπεζικrbν

καταoτημθτων.

Aπ6 η στη,μη, που θα απoφαoιoθεi το πooooτ6 επ6κταoηζ, εv6ζ τραπεζικοri οργανιoμοιi,

ο.π1ν αγoρd,, θα αvαγvωριoθο6ν οt oικονομικοi τoμεig και oι παραγωμκθζ και o1κoνομικ69
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δραoτηρι6ητεζ, πoυ κιvοtivται ανoδικd, και θα καθoριoθοδν τα αvd,λογα τραπεζικ&

προ16ντα και υπτ1ρεαiεg, τα oποiα θα εξυπr1ρετηoουν αυΦ η ζηηoη. Tα προi6ντα αυτd,

16αρακηρiζογτα1ωq προ16ντα προτεραι6τξταζ, για ην επiτευξη του ουνολικοιi οτ61oυ.

Tο δεriτερo . αποφασιστικ6τερo βημα, θα εiναι τo να καθοριoθεi, ανd τραπεζικ6

κατ&oτημα, τo πoια πρot6ντα, κυρiωg, θα πρoωθησει ση δwρκεια του θτoυg και σε πo1εζ

ποo6ητε9. Για την απ6φαο'η αυτη, οι υπεtiθυvoι για ην στοχοθεο'[α, θα βοηθηθοι)ν

εξεταζoνταζ, σε τornκ6 πια arιlτεδo, (oτo γεωγραφικ6 ψωpo, που θα δραoηριοπoιηθεi τo

υπ6 oτο1oθ6τηο'η κατ6ο'ημα), τoυg παρfrγοντεq εκεiνoυg, ακριβωg, oι οποioι

εξετCIοθηκαν, για τον καθοριομ6 του στρατηγικο6 oτ61ου, ιboτε να εtγαι οε θ6oη, να

γvωρiζoυν τo οικoνομ1κ6, γεωγραφικ6, δημογραφικ6, πολιτιoτικ6 περιβd,λλον του υπ6

εγκατd,oτααιν τραπεζικoδ καταοτξματοζ,

Tiορα τΕLα τo 6ργο των oτo1οθετiυν μπoρεi να γiνει ευκολ6τερο, δι6τι αν συνεκτιμηooυν

τα, ωζ 6νω, oτοι1εfα θα γvωρiζουν η φυσlογvωμiα ηq, κατd, τ6που9, και κατ6 περιo1η,

δυvητικηg τουg πελατεiαg. Aυτ6 θα 61ει οαν oυνθπεια ην εκτiμηoη και τoν υπoλογιομ6,

με η μεγαλriτερη δυvατη ακρiβεια, ηg εξ6λζηζ ηζ ζηηoηg, αlτ6 το δυνητικ6

πελατειακ6 κοιν6, μα συγκεκριμεvα τραπεζtκ6. πρoΙ6ντα και υτι1ρεofεg.

Aφο6 οι υπεδθυγoι ηζ oτο1oθεοiαq 'εv6q τραπεζικο6 δικτδoυ, 61ουν μελεηοει τη

φυo'ιογvωμiα μιαζ περιο1ηq και διαπioτωoαν θετιrα1 εξ6λιξη 6οoν αφορd σηγ

πλειoν6ητα τ(Ι}ν δεικτiυν οικoνομικξg δραοηρι6ητα9, 6πωq βιομηχαvιΙΦζ παραγωγηg,

oικoδoμικηg δραo'ηρι6τξταζ, λιαvικ6 εμπ6ριο, εμπ6ριo αυτοκινητων κ.α., 6oο και στουg

δεiκτεq oικoνομικrirν προοδοκιιΙrν , 6πωq εiναι ο δεiκηg ο1κονομικο$ κλiματοg, ο oποioq

αυντiθεται απ6 τουζ επιμ6ρoυq δεiκτεg, των ε7rιχειρηματικiυν προοδοκιiον, τ(Dν

πρooδoκιiυν στ1ξ κατασκευf,g, oτo λιανικ6 εμπ6ριo και στιg υπηρεoiεg, oη βιoμη1αv[α,

oτιg ιδιωτικθg κατoικiεg , τ6τε oι απoφdoει6, θα πρ6πεινα εtvαι oι ακ6λουθεq:

α) H iδρυση σηγ εξεταοθεtοα περιo1η τραπεζικοri καταoτηματoζ και επ6κταoη τoυ

δικπ5oυ.

β) To κ6ριo β&ρoq oην ειδικη oτo1oθεoiα, πoυ Θα λd,βει το νεoiδρυθεv κατd,oτημα, θα

πpiπεινα αποδοθεi oε προΤ6ντα κα1 τραπεζικ69 υτηρεαiεq, πoυ θα 61ουν αν6γκη oι πιo

δραoτξριοι και αποδoτικοi oικovoμικoi και παραγωγικoi κλ&δoι ηq περιo1ηg. Αν λ.1.

παρατηρεiται θvτovη oικoδομικη δραοηρι6ητα ωζ προi6ν προτεραι6ηταζ, ωg προζ ην
πρorbθηoη του, θα πρ6πει"να χαρακηpτoτει,για το κατdoτημα αυτ6, η oτεγαοτικξ πiατη.

Η δημoγραφικη πρoo6γγιοη ηg εξεταζ6μεvηg περιο1ηg θα μαq θδινε πολriτιμα "oτοι1εiα
oε o"16oη με ην πρoioνπκη oτο1oθεo[α. Aν για παρ&δειγμα, αlτ6 τα oτoι1εiα ηg
Eλληνικηg Στατιoτικξg Aρxηg βΛ.ΣTAT.), προ6κυπτε, 6τι οημαντικ6 κομμdτι του

τoπικoδ πληθυομoδ ανηκει oην παιδικη ηλικiα' τ6τε τo τραπεζικ6 κατ6oημα θα

εκαλεiτο, απ6 τoυq ατο1oθ6τεq, vα πρoωθηοει πρoi6ντα παιδικηg απoταμiευσηζ. Eνiυ, αν,

παρ&λληλα, παρεηρεiτο oημαντικ6 κoμμd,τι του π\θυoμοr5 να αvηκει oτιg ηλικιακ69
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ομ&δεg απ6 τρι&ντα θωg oαρdντα ετiοv, εiναι πολδ τπθαv6ν, να πρoωθotiνταν επεvδυτικ&

αυνταξιoδοτικ& προγρ&μματα.

Η κοινωνιολογιΦ προo6γγιοη, του'πληθυομo6 τηg περιο1ηq, θα μαq 6δινε, πιθαν6τατα,

ο'ημαντικ69 πληρoφορiεζ και αφoρμ69 για μεγιοτοποiηοη ηg απoδοτικ6ητα9 του

τραπεζικοr5 καταοτηματoq. Αν για παρd.δειγμα, στον πληθυaμ6 ηq περιο1ηq, υzηρ1ε εvα

oημανπκ6 κομμd,π παλιwοο'τotivτων Eλληvων απ6 την πρrilην Σoβιετικξ'Eνωοη, τ6τε

επ6μwo θα ηταν να τεθεi, ωE ατ61o9, στo τoιnκo κατ6oτημα, η προdlθηo'η μεγdλoυ

αριθμο6 oτεγαoτικiυν δανεiων, εφ' 6oον μ' αυτd,, εγγυητηg πρ6κειται να εiναι τo

Κρdτog. K6τι αγf,,λογo θα αυν6βαινε με τα oτεγαοτικd, δdνεια, αν υπηρ1ε oημανακ69

αριθμ69 τoιγγ*νων Rοm ατην περιo1η, αφοti και για τα δ&νεια, πoυ απευθιiνονται oε αυτη

ην πληθυoμιακη oμ&δα, εγγυηΦζ εtvαι πd.λι τo Kρ6τοg.

Η προο6γγιoη του πληθυoμo6 μιαζ περιοxηg με κριηριo ην μ6ρφωoη και την

εξοικεiωοη με ην νθα τε1yoλογiα, θα μαg oδηγοriοε, επioηg oε 1ρηοιμα oυμπερdoματα,

o1ετικ6, με ην πρodοθηoη των προi6ντων και των υπτ1ρεoιrΙrν εν6ζ τραπεζικοri

καταoτηματοg. 'Eνα πελατειακ6 κοιν6, με υψηλ6 μορφωτικ6 δεiκτη, εξοικειωμθvo με ην
τεplo},ι"γiακαlτoυζ oriγ1ρονουg τρ6που9 τoυ oυναλλ6ooεο'θαι, θα μπoρoriσε, πιο εtiκολα,

να κατανoηoει και να χρησ1μοποιηoει πιο orivθετα λ.1. καταθετικd. πρoΤ6ντα, 6πωq εiναι

διd,φoροι τδποι αμoιβαiων κεφαλαiων και ομ6λογα των οπoiων η απoδοτικ6τητd. τoυq

ορiζεται απ6 κd,πoιουg σι}γκεκριμεvουg αλγ6ριθμουq. Tο αντiθετo θα εi1ε oαν αυν6πεια,

η δυoκoλiα πρoiοθηoηq τ6τoιoυ εiδουg προ16ντων.

Eπioηq, κοιν6 εξοικειωμ6νο με ην τεμoλογiα εiναι πολri znο ειiκολo να εκτελ6oει τιq

oυναλλαγ6ζ τoυ, μ6oω, των αυτ6ματων ταμειολογιoτικων μη1ανiον (ΑTM) και &λλων

τραπεζικioν δικτδωv βααιoμεvων σηγ τεχyολογiα, 6πω9 τo Ιnternet _ Banking, το Phοne

_ Banking, τα Αυτ6ματα Kθvτρα Πληρωμiον (AΚΙΙ).
'oπωg, σην προσπd,θει6 μαζ να καθορiοουμε τoν οτραηγικ6 oτ61o, λιiβαμε υπ' 6ψιν μαq

κα1 παρακoλουθηααμε ην εξ6λιξη τωv πρoγραμμd,των oικονομικηg και

χ,ρηματo7Γιστωτικη6 εvio1υoηg διαφ6ρων κλ6δων τηg olκoνομtαg, το iδιο θα πp6πει να

κ&νουμε και σε τoπικ6 επiπεδo, στο συγκεκριμwο τ6πo, δηλαδη 6που εξετ6ζoυμε τo

μ6γεθο9 κα1τo εiδoq ηg oτo1οθεo'iαζ, του τoπικoti τραπεζικori καταατηματog.

Aν για παρd,δειγμα στην γεωγραφι1q περιο1η ευθr5νηq, του υπ6 εξ6τα<rη καταoτηματοg,

δραοηριοποιοιiνται αρκετ69 επι1ειρηoειg, οι οπoiεg oυμμετθ1oυν σε προγρ&μματα,6πω6

εtvαι αυτd, τoυ Γ' KΠΣ, των Π.E.Π. του Tαμεiου.bγγυοδοoiαg Mικρων και πολιi Mικρiοv

επι1ειρηoεων, τ6τε, επ6μεvο, θα ηταν η αυξημεvη oτo1oθεoiα 1ρηματoδοτικrbν

προi6ντων, απαραiητων, για τιg εzπ1ειρηoειg εκεiνεζ, που εtπθυμoliν να εκμεταλλευτο6ν

τα αναπτυξιακd, πρoγρ6μματα εvιoβoεων, που τιq αφοροriv. Ιδιαiτερη αναφορd, ο' αυτ6

τo oημεiο, πρθπετ να γiνει oτo ζητημα τoυ πληθoυg καταoτημd,των (ινταγωνιoτικιΙlν

δικΦων oην περιo1η.
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5.7 Aνταγωνιομ66

Av oην εξεταζ6μwη περιομ1 oυντβ€1oυν οι λ6γοι, τoυg οπotουg 61ουμε αναλfoει, οε
πρoηγοriμεvα κεφdλαια, για ην iδρυoη καταoτηματoζ η υπ6ρ1ει οε αυτην, ηδη
κατfατημα τoυ δικτ6oυ, θα πρ6πει να ληφθεi υπ' 6ψw, απ6 τουg υπa5θυνoυζ ανd,πτιlξηg

και oτo1οΘεαiαg w6g τραπεζικοιi δικτr5oυ, τo πληθοg καταoημ&των τoυ ανταγωνιoμοf.

Αυτοri του εiδoυg o ανταγωvιoμ6g ανπμετωτtιζεται απ6 τo εξεταζ6μεvo Δiκπro, με την
προιilθηoη oην αγορ6 κατ6λληλων πρo16ντωv, απ6 τo τοπικ6 τoυ κατ6oτημα με oκoπ6
να αποοπdoει, 6oο το δυνατ6ν, μγαλl5τερο μερiδιο ηg τοτπκξq αγοριig (Pοrter,1980).
'Eτoι, για παρd,δειγμα, τα καταoτηματα πoυ ανηκoυν oτo δiκτυο εv6g τραπεζικοii ομiλoυ,

6που πρωτοεμφαviζoνται, θ1oυv oαν αι1irη του δ6ρατoζ για την αντιμετiοτnοη του

αvταγωvισμοri, υψηλ6τοκα καταθετικd, προi6vτα, με oκοπ6 ην πρ"ooι1λ'αrο'η κρiαιμηg

μ*ζαg πελατεiαg, oτην οποiα οη αυν61εια θα γivει προoπdθεια πρoiυθηοηq oταυροειδrbν

πωληoεωv (crοss - selling), προdυθηoηg δηλαδη πρo16vτων, 6μ μ6νo καταθετικιirν, αλλ6
οτεγαoτικηζ π[oηg, καταναλωτικη g πfoτηg κ. ιi.

Συμπεραiνoυμε, λoιπ6v, 6τι αv μτα τr,εpιoγi1 εiναι ελκυστιΦ μα ηγ εγκατ6oταση η
αυν6μoη ηq λειτoυργtαg w6q τραπεζικοri καταοτηματoq, λαμβ&vεται υπ' 6ψη απ6 τoυq

υπευθδνoυζ του δικτtioυ, στο οποiο ανηκει, το πληθοg των καταoημ6των του

ανταγωιιομoli, που λειτουργοιiv σην περ1oΧη. o αvταγων1σμ6q αντιμετωπiζεται με ην
κατιiλληλη oτραηγικξ, σε τozaκ6 επiπεδο, με τιζ δεξι6ητε9 ο'πg πωληoειζ, πoυ διαθ6τει

τo προοωτnκ6 και π6vω απ6 6λα με ηγ καταλληλ6τητα κα1 ην ελκυοτικ6ητα των

τραπεζικdlν προΤ6ντων και υτηρεαιιΙlv, που τoυ 61ουν ανατεθεi να προωθηoει.
Για του λ6γoυ τo αληθ69, αναφ6ρουμε 6τι υπ&ρχoυν περιοxξq ψε θvτovεg oικονομικθg,

εμπορικ69, παραγωγικ69 δραoηρι6τητεq, 6πωg λ.1. τo Κ6vτρo ηq Θεooαλοviκηg, η
BΙ.ΓΙE. Σivδου, πρωτεtiουoεq νομdυν, 6πoυ 6λα τα τρατtεζκd δiκτιlα λιανικξg τραπεζικξg,
που δραoηριοποιoδνται ση 1rbρα μαg, διαθ6τουν καταoτηματα, τιoυ τα ε1c7ιροσωποtiν

και εφαρμ6ζει, τo καθ*vα, η δ1κη τoυ, θvαντι των υπoλοiπων, ανταγωνισπκη πoλιτικξ, η
oπoiα, β6βαια, καθορiζεται oε κεvτρικ6 επiπεδο.

Aυτ6, που θα ηθελαν, πdoη θυoiα, vα αποφιiγoυν oι υπεδθυνoι w6g δικτι1oυ, εfvαι η
γεωγραφικη εzπκ6λυψη, η fπαρξη δηλαδη, περιοοoτfρωv, απ6 6oο κρiνεται απαραiτητο,
καταoτημ6τωγ, σην iδια γεωγραφικη περτoγ!1. Αυτ6 θα πρoκαλoriοε οi)γχυση, τ6oο oτην
οργ6vωoη του δικαloυ, 6oo και στoγ ετnμεριoμ6 τoυ στραηγικori του oτ61ου. Η
ορθoλoγικξ γεωγραφικη κατανομη τoυ δικτιioυ, λοι.zε6ν, 61ει και ο'ε αυτ6 τo oημεio την
ιδιαtτερη οημαoiα του.
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KEΦAΛAΙO 6

CASE STUDY _ ΠEPΙΙΙTΩΣΗ T[ΙΣ ΑLPΗΑ BANΚ

6.1 Eιοαγrογ6g παρατηρηοειg

To κεφd,λαιo αυτ6 αo1oλεiται με τo ζξτημα τηζ στο1oΘεoiαg εξετaζoνταg την περiπτωσrl

ηζ A1pha Bank. Συγκεκριμθvα, πωζ αντιμετωπ[ζει στην Τεpσ"ξη, το ζtημα ηζ
oτo1oθεoiα6, cιν& κατdoημα, η A1pha Bank, η οποiα διαθ6τει tνα απ6 τα μεγαλιiτερα

δiκτυα λιαvικξg τραπεζικηq oτη 1ωρα μαq και oτη Noτιοανατολικη Eυρωπη.

6.2 Λειτoυργiεg κ(Ι,ι αρμοδι6τητε9 τηq δioηq επι1ειρηοιακοδ ο7gεδιαομοδ και

προδπολογιομοιi

Η Διειiθυνση ε7ειχε1ρηoιακοri o1εδιαoμoιi και προiiπολογιο'μοli 6γει υπ6 ην ευθriνη τηg

διio τμηματα: το τμημα εrnχεlρησιακoιi ο1ρδιαoμο6 και τo τμημα προiiπoλογιομοδ.

Tμηιια Eπι1ειρηoιακo6 Σ2gεδιαομο6.

To τμημα ε:rιχειρησιακoιi o1εδιαoμο6 61ει τιg ακ6λουθε9 αρμoδι6τητεq:

α) Συνεργdζεται με τη Διa5θυvοη oικovoμικiοv Mελετiοv και με β6oη τα ο'τoι1εiα και η
μελεη ηg, καθiοg και τα oτοι1εiα, που λαμβ6νει απ6 λοιπ6q μονd,δεg, καταρτ[ζει το

τρι,ετtq επι1ειρηο'ιακ6 ο16διo αναπα5ξεωv ηg τριiπεζαζ και του ομiλoυ, τo οποio

υπoβd,λλει οτo διoιtα1τικ6 ουμβoriλιo ηg τρd,πεζαg προg θγκριoη.

β) Eιoηγεtται, σην εκτελεoτικη επιτρoτη, κατευθυντηριεg γραμβg και ην τ6oη

εξελiξεων μεγεθiυν και αποτελεομd,των, για την τριετiα του εrnχειρηματικο6 o1εδioυ, με

β6οη εκτιμησειζ ηζ διaiθυνoηg οικoνoμικιbν μελετcbν, για ην πορεiα ηg οικονομiαg,

ην εξ6λιξη τoυ χρηματοoικoνομικori τομ6α κα1τιg δυvατ6ητεg ηg τριiπεζαq.

γ) Παρακoλoυθεi ην υλοπoiηoη τoυ επι1ειρηoιακoil ο1εδioυ και τα o1ετικd.

προγριiμματα δρfoεωζ και ειστlγεiται μα ην αναΘεiορηση, εφ6οον απαιτεtται.

δ) Συντονiζει και υπoοτηρiζει πg μον6δεζ ηζ τρd,πεζαq και τιq εταιρεiεq του ομiλου για

ην κατ6ρτιση των επi μι1ρoυg επιχειρησιακdlν ο1εδiων, τα οποiα εvoωματiιlνει στo

τριετ69 επχsιρησιακ6 ο16διο ανδzmlξηg του ομiλoυ.

ε) Αναλriει θ6ματα ε7ε1χειρησιακηg oτραημΦζ και εισTΙγεwαι ψΕτρα πoλιτικηg κατ&

περiπτωoη.

οτ) Παρακολουθεi ην πoλιτικιj, που ακoλoυθεi ο αvταγωνισμ6q, oτουg ετπμθρουg τoμεig

δραoηριοτητων και τα' μεγ6θη τoυ ανταγωvιoμοti, oυνολικdοg και κατd

χ)ηματο?Γιστωτικ6 iδρυμα. Συγκεvτρiονει τα συγκριακd, oτoι1εiα για ηv εξ6λιξη των

μεριδiων αγορ69 oε μηνιαiα β,i"η.

ζ) Δrενεργεi ουγκριτικ69 αναλr5oειg oτοι1εiων χρηματο7nστωτικων ιδρυμ6των του

εαωτερικoti και εξωτερικοδ.
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η) Aναλ6ει πq οικονομικ69 καταoτ6.oει9, δημιoυργεi χ]ηματoοικoνομικοιiq δεiκτεg,

αξιολογεi τα βαoικσ, μεγ6θη των τρα?tεζiον και των εταιρειiυγ τoυ χρηματornστωπκοf

τομθα και εvημερiυνει η ΓεvιΦ διεriθυνoη κα1 τιζ αρμ6διε9 μονdδεg.

θ) Παρακολουθεi σε συνεργααiα με η Διεδθυνση oικoνομtκων μελετiον, τιg διαρθρωτικ69

εξελiξειg και τd,oειg οτoν ευρδτερo χΙ}ηματooικoνoμικ6 κλdδο και γεvικ6τερα, στιζ' αγορ69

εοωτερικori και εξ'ωτερικο6, 6πoυ 61ει παρουoiα ο 6μιλo9.

ι) Παρακoλoυθεi oυoηματικd τοv χρηματoπιoτωπκ6 τoμ6α (εξελiξειg μεγεθiον, μερiδια

τραπεζrΙlν, oυγ1ωνεtiοειq, εξαγoρ69, θεoμικ6 πλαioιο) των 1ωρrirν ηg N.Α. Eυρiυτετ1g.

Tμι{μα Προδπολογιομoδ.

To τμημα προiiπoλομoμο6 ι11ει τιg ακ6λουθε9 δραoηρι6ητε9:

α) Συντd.oοει τoν προδπoλομoμ6 ηg τρ6πεζαqκαι τωv εταιρειiον τoυ oμfioυ και μεριμν0

για ην 9ν6λυoη του, ανd, τoμ6α δραoηρι6ηταζ και επoπτεliουoα Διειiθυνοη.

β) Παρακολουθεi την υλοποiηση τoυ προδπoλομο'μοri μεγεθri:ν και απoτελεο'μd,των κd,θε

μηνα, με βd.ση τα απολογιοτικd, oτοι1εiα, πoυ παρ61ει η διεilθυνoη Management

Ιnfοrmation System (M.Ι.S.). Evημερrilνεl, γ1α ην πορεtα υλοποηοεεδζ του, η γεvιlq
διειiθυvoη, τιq επolττε6ουσεg διευθriνoειq, τα καταoτηματα ηζ τρ6πεζαq κα1 τιζ εταιρεiεg

τoυ ομiλου. Συντd,oο'ει αναφορ6q, για ην αν&λυοη και αιτιολ6γηo'η των απoκλioεων.

γ) Mεριμνιi γ1α ην αναθεiορηoη τoυ πρoδπολoγιoμοf, σε συνεργαοiα με τιg μον&δεg ηg
τρaπεζαq και τιq εταιρεiεg τoυ oμiλου και με β&oη τα απολογιoτικα oτoι1εtα, πoυ

παpiγoνται, oε μηνιαiα β6oη, απ6 τη διειiθυνoη M.Ι.S. iοοτε να υιταpγει διαρκdοq

εvημερωμεvη εκτiμηoη του ετηαιoυ προiiπολογιομori μεγεθiον και απoτελεομdτων.

δ) Συμμετ6χει στη διαδικαoiα oτo1oθεαiαg ανd, τραπεζικ6 κατdοτημα, σε συνεργαοiα με

τουζ ετπκεφαληg τωγ τoμ1ων δρααηριoτητων, τη επoπτεt5ουoεg διευθtiνoειg, τη

διεriθυνοη M.Ι.S., ην υπoδιεδθυvoη προγραμματιoμo6 και αξιολογηoεωg καταoημd,των

και 6λλεq oυναρμ6διε9 μovd,δεq.

ε) Συντονiζει κα1 υποoηρiζει τo δiκτυο τηq τp6ιτεζαζ κα1 τιg εταιρεiεg του ομiλου, στο

εoωτερικ6 και στo εξωτερικ6, σε θ6,ματα προδπoληιομoιi. Συνεργf.ζεται με τηγ

υπoδιεriθυνoη πρoγραμματιο'μοδ και αξιολογηoεωg καταoημ6τωv και τιg λoιπ€g

αρμ6διε9 μoνdδεg μα την κατ&ρτιoη τoυ πρoδπoλoγιoμοιi (Στo1οθεotα) oε επiπεδo

καταoτηματoζ και τηv παρακoλoδθηoη τηg υλoπoιηoε(οq του.

oτ)'E1ει την ευθriνη εκδ6οεω9 τoυ εΦoιου οικoνομικοri απολoγιoμοf ηζ τρiπεζαq και

ην ετnμ6λεια εκδ6oεωζ τωv αvτιο'τoi1ων απολoμoμιΙrν των εταιρειiον τoυ oμiλoυ.

6.3 Kατανoμι{ οτα καταoτηματα τη€ επιμεριoμfνηg οτο1οΘεοiαg

Aφoιi λoιπ6ν καθoριoθεi o aτραηγικ6g oτ61οE και πραγματοποιηθεi ο ε?Eιμερισμ6g του

στα καταoτηματα, η διε6θυναη o1εδιαoμοδ και αξιoλoγηoεωq καταοημ6των

αναλαμβdvει ην αναλυτικη κoιvοπoiηαr1 τουq, σε κdθε κατdσημα. Ωg πραγματικ6
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παραδειγμα, αγαφερ6μεvο1 σην (ALΡHA BΑNK) και στην κoινοποiηoη του

στραηγ1κοδ ηq oτ61oυ, crε κdθε κατ6o'ημα τoυ δικτriου Tξζ, καθiυg στoυζ ειδικo69

oτ61ουq που αναλαμβιiνει, κ6θε κατd,oτημα 1ωριoτ6, παραθ6τουμε oτοι1εiα

προερ16μεvσ", cιπ6 την επιστoλη ΣToΧoΘEΣΙAΣ που εoτ6λη oε κdθε κατd,oτημα τoυ

Δικτιioυ, oτιg αρ169 τoυ 2007.

Στo πλαiαιo ηg υλοποiηoηζ του ε7Γιχε1ρηαιακοri ο1εδiου αναπτδξεωq 2007 - 2Ο10

καταρτiοθηκε o προδπoλoγιο'μ69 τoυ 6τoυ9 2007, αδμφωνα με τoν oπoiο θα πρ6πει vα

επιτευ1θοtiν απ6 τo oriνoλο του δικτδου καταστημιiτωv εoωτερικοδ oι κιiτωθι αυξηoειg

μεγεθiον.
'ooον αφoρ& τη καταθ6oει9: Oι καταθ6oειq ταμιευηρioυ πρ6πει να αυξηθo6ν κατd, 4Υo oε

o16oη με την προηγoδμwη 1ροιι&, οι καταθ6οει9 6ψεωq κατa" 4Yo κα1 o1 λoιπθq

καταθ6οειq κατα90λ.

Σε o1ι4oη με τιζ 1ορηγηoειg οε ιδιiυτεq, τα στεγαστικd, δdνεια πpi'πει να αυξηθο6γ κατd,

22Υo, τα καταναλωπκd, δ6νεια κατa 33oλ, o1 χρηματoδoτηoειq μ6oω τnoτωτικiυν καρτiοv

κατα ΙΙΥα
Σ1ετιlcα με τα δdνεια σε επιχειρηoεη Θα πρ€ιτει vα αυξηθoδv οι 1oρηγηοειg oε μικρ69 και

πολδ μικρ6q ετn1ειρηοειg (αυτθq που διαθ6τουν πιστωτικ6 6ριo, μ6χρ1 θνα εκατ. Eυρiο)

κατα 59oλ. oι 1ορηγηοεξ oε μεoαiεq και ψγd,λεg εzπ1ειρηοειg (αυτθq που διαθ6τουν

znoτωτικ6 6ριo απ6 θvα εκατ. Eυριil 6ωq τριαντα εκατ. Eυρiο) κατd, 10olo. Eγiο, το

ειoπραττ6μεvo ποo6, απ6 πg τραπεζικ69 πρoμηθειεg πρi'πει να αυξηθεi κατd 11Υo aε

o16οη με ην προηγοδμεvη 1lονιd,.
Σην ετποτoλη αναφι1pεταL, ετrioηq, η ειδικη oτο1οθεoiα, που αφορ6 το κd,θε κατdoτημα,

ξεγωριoτ(ι και 61ει σχ6ση με ην υλοποiηoη των εΦαιων oτ61ων των εταιρειdοv του

ομiλoυ, οι oπotοι πρ€'πει vα ετπτευ1θoιiv βoω του δικτδου λιανικξg τραπεζικηg. 'Ετaι

κ6θε κατdοημα ηζ ALPΙ{Α BΑNΚ, αναλαμβ&νει να υλοπoηοει συγκεκριμεvη

οτo1oθεoiα o1ετικf με τιg 11cηματοδοπκ6g μιοθiοοειq (leasing), το factοring και τιζ
αοφαλioειg.

6.4 Kριτηρια επιμερισ}106 τηq oτο1oΘεαiαq αν6 κατιfioτι1μα

o καθoριομ69 του μεγ6θουq και του ε[δουg των ο'τ61ων, που αναλαμβ&νει vα υλοποηoει

κd,θε κατdoτημα τηζ ALΡΗΑ BΑNK, εξαpταται απ6 €ξι' κριηρια:
α) Tην καηγορiα κ&θε καταoτηματog

Η ALΡΗΑ BΑNK 61ει 1ωρiοει τα κατασηματα του δικτliου ηζ σε τ6ο'oερι9 καηγορiεg,

ανιiλογα, με τα 1ορηγητικd και καταθετικd του μεγ€θη και τoν κδκλo εργαoιιilν τoυq,

γενικ6τερα.

β) To πελατολ6γιο τoυ καταoτηματοg

70



Κιiθε κατ6o'ημα διαθ6τει πελατoλ6γιο με ιδιαtτερη φυσιoγvωμiα. Aλλα καταατξματαL.γ'.

εiναι svτdoεωg καταθετικiοv πρoΤ6ντωv, ιiλλα 1ορηγητικiον, εvril κ6ποια εzπδεικv6oυv μια

ιoομ6ρεια oτιg δραoτηρι6ητ6q τουg. Η διαφoρoποiηση τηζ φυσιογvωμiαg του κd,θε

καταoτηματog μπoρεi να διευρυνθεi, εiv διευρυνθεi τo εiδoq των χορηγητικiον και

καταθετικdrν προT6vτων, πoυ προωθεi κd,θε κατd,σημα και το εiδog των τραπεζικcilν

εργαoιiον, πoυ διεκzιεραιiονει.'Eτoι παρoυαισ.ζovται καταoτηματα}'.γ. που oτηρiζονται σε

δdνεια λiγων μεγdλων επ1ειρηoεων, σε αντiθεοη, με &λλα που oηρiζoνται oε πληθog

1ορηγηοεων ιtpoζ εJtιχειρηοειq μικροf μεγ6θου9. 'oπωg εiναι δυνατ6ν να υπd,ρ1ουν

καταoτηματα πoυ oηρiζουν τα καταθετικ& τουg μεγ6θη oε λiγουq μεγαλοκαταθ6τεq, εviο

d,λλα oε πληθοg μικροκαταΘετiυν.

γ) Την περιo1η δρ&οηg του

Eiγαι φανερ6, 6τι διαφορετικη ζητηοη τραπεζικd;ν πρoΤ6ντωv και υΤΙηρεσιdw εκδηλiυνεται

oε καταoτ(ματα που εiναι εγκατεoτημεvα λ.1. oε βιoμη1μνικ69 περιο169 (BΙ.ΠE.) απ6

αυτη η οπoiα εκδηλiονεται σε πεpιoγΕg, 6πω9 τo ιατορικ6 εμπορικ6 κεvτρo ηg
Θεooαλονiκηg.

δ) Tιg ψ6γ,ρι τiορα εznδ6σειζ του

Λαμβftνεταl υπ' 6Ψιν η ιoτoρικ6ητα των επδ6oεων κ&θε καταoτηματοq, για γα

διαπιoτωΘεt 6oο το δυνατ6ν ευκρινθοτερα, ποια προΤ6ντα, εiναι δυνατ6ν να προωθηoει,

περιoο6τερο και με μεyαλδτερη ευκολiα (αυγκριτικ6 πλεov6κημα).

ε) Tην ημερομηνtα εvαρξηg τoυ

Eiναι φυο'ικ6, καταoτηματα τα)ν oπoiωγ η λειτoυργiα δεv υπερ6βη τηv τριετiα, να

βρtακονται ακ6μη οτα oτdδια τηq δημιoυργiαg πελατειακηq β6οη9, θτoι ιilοτε να μην εiναι

οε θ6oη, ακ6μη, να αποδιirooυν το βγεθog των δυνατοτητων τουg.

oτ) Τιg πρoοπτικθg του

oι θετικ69 η αρrητικ69 πρoοπτικ6g εv6g καταoτηματog εξαρτιΙlντατ απ6 μiα ποικιλiα

λ6γων, που διiναται να οφεiλονται οε εξωγwεig και εvδoγεvεiq παρ6γοντεζ. Για
παρd,δειγμα οι προoπτικ69 αν6πτυξη9 τραπεζικdυν εργαcrιιirν oτην Nd,ουoα κατ6 το

δι6oημα τo οπoiο 6παυoε η λειτoυργiα πολλdον εργοoταoiωv τηg περιο1ηζ και τηg

ανεργiαq πoυ tilrηξε μεγ6λo τμημα τoυ πληθυoμot5, δεv μπoρoδoε παρ& vα ηταv

δυομεvεig. Το αντiθετο θα ουν€βαινε, ioωq, oε μια περιο1η 6πoυ θα d,ρμζαν ην
λειτoυργiα τουq ψγ*λεq ε;ιttγειp"t1οειq η θ.α 6ρμζαν γα υλoποιofνται μεγd,λα εvιο1υτικi

και χ)ηματοδοτικd, πρoγρft,μματα χρηματoδοτοriμwα εkε αlτρ ευρωπαtκo6q, ειτε εθvικolig

π6ρουg.

Eνδογεvεig, εiναι εκεivoι oι παρdγοντεζ που ετηρε&ζουν η στoχοθεoiα, λ6γω εοωτερικiυν

ζητημd,των τoυ καταστηματοq. Aρνητικ69 επιπτιbοειq Θα εi1ε η oυνταξιoδ6ηoη η η
παραiτηoη d,ξιων oτελε1iυv τoυ, εvω αντiθετα θεπκθg πρooπτικθg θα εμφαviζoνταν ε&v τo

κατd,οτημα o'τελε1ων6ταν με 6μπειρο και δυναμικ6 προοωπικ6.
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Για ην ιδιαiτερη oτo1oθεoiα κdθε καταατξματοg, λαμβ0νοvται, επioηg, U7E' 6ψιν,

oδμφωνα με ην ετποτολη τηg ALΡΗΑ BANK, o ανταγω1,tσμ6E, που αvτιμετωπiζει το

κdθε κατd,oημα, τα μερiδια τηg τozπi<ηq αγoρ6q, τα δημογραφικ6 ο'τοι1εiα ηζ περιο1ηg

κ.λ.π.

Mε βd,oη τα ωζ *νω, oτoι1εiα και κρπηρια, καθoρiζεται η ιδιαiτερη oτο1οθεoiα αν&

κατd,oημα, τ6oo o1εακ6 με τα προΤ6ντα, πoυ θα πp6τιει να πρoωθηoει, 6crο και με τα

6ooδα πoυ θα πρtlεει να παpσ,ξετ (τα 6oοδα παρ&γονται απ6 τoυζ τ6κoυ9 των

1ορηγουμενων δανεiων, cnτ6 ηγ εκμετd,λλευοη των καταθ6oεων, και ην εioπραξη

τ p αlτ'εζκ6ν πρ o μηθειiυν).
H oτo1οθεoiα αυΦ απoτελεi οδηγ6 για κ6θε κατd.σfllβα, αφori τoυ δiνει oαφη

-^κατευθυνoη μα τo εiδoq των δραoηριοτητων, τoν πp6πει να εκτελ6οει, προκειμfvoυ να

πραγματοποιηθofν οι αναμεν6μεvεζ απ6 αυτ6 εργαοiεq και να εlτιτευγΘεi η oτο1οθεoiα,

πoυ του αναλογεi.

oρiζονται τα καταθετικ6 και χoρηγητικi μεγ6θη ττnυ πpLπετ vα επιτευ1θοriν, γεvικ6 αλλ&

και ανd, πρo16v. Eται αφοιi καθοριoθο6ν τα μ6oα κεφd,λαια, πoυ πpbπει, το κατd,oημα vα

ετιτilγει ωg μ€γεθοg κατιi τo τp6γoν 6το9, καθορiζoνται ανd, καταθετικ6 προi6ν τα

ετπμ6ρου9 μεγθθη, που αφορoriν τιg καταθθoειg ταμιευτηρtoυ, τιζ καταθ6οει9 6ψεωq, τιg

παιδικ6q απoταμιεf οεη κ.λ.π.

Tα 1ορηγηπκ& μ6oα κεφ6λαια που oρiζονται πρog επiτευξη, ετπμερiζονται σε oτεγαoτικd,,

καταναλωτικ6 και ετn1ειρημαπκd διαφ6ρων 'ειδdw. Στο1οθετoriνται, επισηζ, και

τραπεζικd, πρoΤ6vτα 6πω9 τπoτωτικ69 κd,ρτεg κ.6. τωγ οποiων τα μεγ6θη εκφριiζονται σε

τεψαγια.

o δεδτεροg και ioηg oημαοiαg π6λo9 ηg oτο1oθεoiαg κ0θε καταoτηματot, απoτελεi τo

μ6γεθοq των εα6δων πoυ πρ€πεινα παρ&ξει. Η υλoποiηoη αυτοri του oτ61oυ εtvαι oαφrilq

ο'υναρημεvη με ην επiτευξη των 1oρηγητικιilν και καταθετικiυν oτ61ων του

καταoτηματog.

Η επιoτoλη ετηοιαg oτο1οθεαiαt πρoζ τα καταoτηματα δικαiωg απoκαλεiται απ6 την

ALPHA BΑNK <οδηγ6q>, δι6τι, 6μ μ6νο υπoδεικvδει ποια πρoΤ6vτα και υτηρεαiεg

πpΕπεινα πρoωθηθofν και σε πoιo iΨoζ, αλλα τα αξιολογεi προoδiδoνταζ στo καθ*vα και
εvα δεiκη βαρδηταg, με κλfμακα απ6 τo 2 t'ωgτο 15, που με βfroη αυτ6ν υπολoγiζεται ο

βαθμ6q επiτευξηq ηg oτo1oθεα[αq κ6θε καταοτηματoq.

Aυτ6 εiναι oωoτ6, δι6τι oι ουντd,ooοντεζ τo εzn1ειρηoιακ6 ο16διo και ο1καθoρiζoντεg τo

oτραηγικ6 οτ61ο των δικτι5ων, υποδεικvriουν πotων πρoi6ντων η προiυθηoη, θα

μεγιoτοποιησει τα κ6ρδη τηc,τpfuτεζαζ και θα ιoγυροπoιηoει η θ6oη τηζ σην αγορd,.

Ωg προΙ6ντα και υπι1ρεoiεg υΨηληζ, πρoτεραι6τηταq για τo 2007, 1αρακdριζαν οι
τ6oοερι9 μεγαλriτερεg εμπορικ6q τραπεζεg oδμφωνα με δημoαιεr5oειg τoυζ, τLq

1ρηματoδοdαειg πoλδ μικρiυν εrπ1ειρηoεων και ελευθ6ρων επαψελματιiυν, τα

oτεγαoπκιi δdνεια, τα καταναλωτικ6 δdvεια και ην α6ξηoη των μ6οωv κεφαλαtων των
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καταθ6σεων ταμlευηρioυ και 6ψεω9. Με ην προiυθηοη αυτiον των πρoΤ6ντωv, o1

τp6lεεξεc, εκτιμοr5oαv 6τι θα αυξηooυν τo επιτοκιακ6 τουg περιθiυριο και η μακρο1ρ6νια

ο'υνεργαoiα με την πελατεiα τoυ.

Η εzπμεριoμθvη αν0 κατd,oτημα οτο1οθεοiα εiναι. δυγατ6ν οριομεvεg φoρ6ζ vα

αναθεωρηθεi o1ετικd, με κd,πoια προΤ6ντα. Αυτ6 πρoκιiπτει, oυνηθωg, 6ταν αναθεωρεiται

η oτο1oθεαiα για την πρorbθηο'η κdπoιωv προ16ντων στo orivoλο του δικτιiου. Η

αναθεrbρηoη ουμβαiνει, εiτε λ6γω εoφαλμεvηg εκτιμηoεωt των oτo1οθετiυν, ειτε Χ6γω

oημαντικiυν μεταβoλiυν στην αγορd,, oι oποiεg εrηρε*ζουν θετικd η αρνητικd την

προiυθηoη οριομ6νων τραπεζικiυv προi6ντων, ειτε }"6γω κινηοεων τoυ ανταγωνιoμοf, oι

οποiεg απαιτοtiν 6μεαη απ&ντηoη.

Σην ALPΗΑ BAΝK υπιiρ1ουv περιτπιboειg που αvαθεωρηθηκε η oτο1οθεoiα oρι<rμιfvων

προ16ντωv οε επiπεδo δικτδου, λ6γω αλλαγηg των ουνθηκiυν τηg αγορd,g. Eτοι για το

2007 αναΘεωρηθηκε προg τα κd,τω η οτο1oθεοiα oριομθvων καταoημ*τοJν σε ο16oη με

ην πρodlθηστl των αμοιβαiωv κεφαλαiων. o λ6γoζ, πoυ 1αμηλωoε ο ,ηχηg μα τα

αμοιβαiα κεφ0λαια, ηταν, 6τι oε oριoμ6vα καταoτηματα' τα oποtα διεθεταν μεγ*λο

1αρτoφυλι1κιo μετο1ικiυv αμοιβαiων εoωτερικoδ, παρατηρ"t1θηκαν δυoανdλογα μεγ&λεq

εκρo69 λ6γω ηq μεγ6λη9 κρiσηζ πoυ πουληθηκε oτο φηματιοηριο Aθηνiυν. Αυτδ ηταν

τo θvαυoμα μαζικdον ρευοτοποιηoεων απ6 μικροεπεvδυτ6g, οι οποiοι θεωροδοαν τουq

εαυτolig τoυq εγκλωβιoμεvουg απ6 ηv χΙ]ηματισηρ1ακη κρioη του Σεπτεμβρioυ του

1999.

6.5 Διε6θυνοη M.Ι.S.

Ιδιαiτερη μvεiα, πρtτεε"ι" vα γivει για τo Management Ιnfοrmatiοn System (M.Ι.S.) και το

ο'ημαντικ6τατο ρ6λo πoυ παtζει για τηv επiτευξη τηq οτο1οθεoiαg, τ6oο για το oιiνoλο τoυ

δικτ6ου, 6oο και για κιiθε 6vα κατιioημα γωριoτa.
Αv ο καθοριομ69 τoυ στραημκor5 <rτ61ου κα1 ο επιμεριομ6ζ του στα καταoτηματα τoυ

δικτιioυ απoτελεt (oΔFΙΓo) γ1α το <ηiνολο των κατασημ&τωv, o'1ετικd, με τo τι πρoi6ντα

κα1 με πoια 6vταο'η πp6πετ αυτ6 να προωθηθoιiν, η καθημερΦ εvημ6ρωση' πoυ παρ6γεται

oε κdθε κατ6oημα, oε καθημερινη βιioη απ6 τη διεδθυνoη M.Ι.S., απoτελεi ην lnlξiδα

του δικτιioυ και τoυ κdθε καταο'τηματοζ χωρlστi. Στην ημερηοια αυτη κατdσταση

φαtνεται με απ6λυη ακρiβεια η εξθλιξη των στoχοθετημεvων μεγεθiυν, θτοι ιilοτε

παρ6γεται θγκαιρα η δυνατ6ητα σε 6λα τα καταodματα τoυ δικτιiου να πρoβοr5ν, 6πoυ

αυτ6 1ρειαoτεi, oτιg απαραtητεq διορθωτικθq κιvηoειg.

Η δια5θυνοη M.Ι.S. παρiγετ αναλυτικθg και ακριβεig καταoτd.οειg ο1ετικ6 με ην εξ6λιξη

τηg υλoποiηoηζ τηζ στoχoθεofαg των καταστημ6τωv, (εκτ69 απ6 αυτ69 πoυ παρdγει

καθημερινd.). κfrθε μηνα και κ6θε τρiμηνo, 6ται δiνεται η δυνατ6ητα στo δiκτυo να 61ει

οε oυμld, και τακτf 1rονικd διαoτηματα μια, 6oο το δυνατ6ν περιοo6τερo, εποπτικη
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91κ6να, η οT[oiα αφoρ6 στov αντικειμεν1κ6 σκοπ6 κιiθε τραπεζικοιi δικτ6ου, πoυ δεv εiναι

6λλo απ6 ην εznω1η εκτ6λεoη τoυ ε1nχειρηαιακο6 τoυ o1εδtoυ, την επiτευξη ηg
oτο1οθεoiαζ και τη μεγιοτoποiηση τηξ αποδοτικ6τητfg του.

j

6.6 Συμπεριftaματα για τη οτo1οθεciα

Aφοf οι επιτελε1q τtilν τραπεζικiον δικπiων αvαλιiooυν τα θεμελιiοδη οικoνoμικ&

χαρακηριστικd τηq xωp:'ζ'oην οποiα αναπτιiooουν τo δiκτυ6 τoυg, και λ&βουν υπ' 6ψιv

τουζ ηv δημoγραφικη ηζ κατd,oταoη, ην κoινωνιΦ ηζ διαoτρωμdτωση, τα

πoλιαoμικd, χαρα1ατlρ1στικ& ηg, το μoρφωτικ6 ηq επiπεδο, καθoρζoυν τo oτραημκ6

oτ61ο lτoυ πp€πε.ι.να ετnτευ1θεt αυνηθωq αε 1:οιικ6 oρiζovτα τριετiαg.

o καθoριομsvoζ oτραηγικ69 οτ61ο9, ο οποtοg πρ6κειται να ετπτευ1θεi βdοει εν69

oυγκεκριμθvου ε7Γιχειρηματικοδ o1εδiου ετπμερiζεται και κατανθμεται στα τραπεζικd

καταoτηματα του δικτΦου.

o ετnμεριoμ6g του oτραηγικol5 oτ61ου γiνεται εξειδικειiονταζ τα ανωτθρω κριτηρια και

επικεvτριbvονταζ ηv αvιiλυαη κα1 τξ προβλεψεq oτα διιiφoρα γsωγραφικd oημεiα ηg
χci)ραg, ξε1ωριoτ&, εκεi 6που θθλουμε vα oτο1οθεηοoυμε ανd, κατd,ο'τημα.

Η επiτευξη η 6xι ηg οτο1oθεoiαg εξαρτd,ται:

α) Aπ6 το κατd, π6oο η αvd,λυoη ηg αγoρ6q, στην οπoiα ετπθυμεi να αναπτυ1θεt και να

δραoτηριοποιηθεi το δiκαro, 6μνε ρεαλιoτικ* και με ην κατ6 τo δυvατ6ν μεγαλr5τερη

ακρiβεια'

β) Aπ6 τo π6oo ελκloτικd, εiναι τα προi6ντα και oι υπηρεoiεg πoυ καλεiταlνα πρoCDθηoει

τo δiκτυο. Aν καλτ5πτoυν δηλαδη πg ανdγκεζ τoυ καταναλωπκοti κοινοδ, αν του δtvoυν

ην ευκαιρkι' πtρα απ6 την κ&λυψη τα)ν τρεχoυcriον αναγκiον του, να βελτιιΙlοε1τογ τρ6πο

πoυ oυναλλdοοεται, πoυ καταvαλrirνει, πoυ επεvδιiει κ.λ.π. 'oλα αυτd., β€βαια,

επιαlγ1dνoνταq *vα ικανοποιητικδ λ6γο προoλαμβαν6μενη9 ωφθλειαζ πρog τo κ6oτοq για

την απ6κηση ηg.
γ) Aπ6 τo π6oο τo προoωτπκ6 τoυ κ6θε καταoτηματog εiναι αρτια a<rεαιδευμ*vo,

wημερωμ6νo, επικowωνιακ6, και 6γει αναιπbξει δεξι6ητεq πρorbθησηζ τωγ τραπεζικων

προΤ6ντων και υτηρεαιrbν.

δ) Aπ6 το κατi π6oο fvτoνοq εiναι ο ανταγωνισμ6ζ, που αντιμετωπiζουν τα καταοπjματα

τoυ δικτδoυ και πδoo oξυμμεvα εiναι τα αντανακλαoτικ6 τωv υπευθ6νων τoυ δικτrioυ για

να τoν αντιμετωπioουν 6γκαιρα, πρoβαiνoνταζ oτιq κατd,λληλεg διoρθωπκ69 κινηoειg.

Η επiτευξη t 6xl, ηg oτο1οθεοiα9, εττε oε επ[πεδο στραηγικoδ oτ61oυ, εiτε oε επ[πεδο

ουν6λου των καταστημd,των τoυ δικτδου αποδεικvriει σην 1εραξη τα δυνατd, και τα
αδδνατα oημεiα εvδg τραπεζικοτ5 οργαvιoμοf.
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Mε την κατ6λληλη χρηση του Management Ιnformation System (M.Ι"S.) οι αναλυτθg τηq

τp6πεζαg διακρiνoυν τουg αποδoπκο69 και μη αποδoτικo69 τομεig aΔg τpαιtεζικοri

δικτ6ου.

Mε την επιτυ1η αναζητηoη των αιτιιbν των 6ποιων δυoλειτουργιrilν παρoυoι6ζονται,

γiνεται ευκoλ6τερη η θεραπεiα τουq, μ6οω κατdλληλων διορθωτικιilν παρεμβdοεων η

ακ6μη αν αυτ6 θεωρηθεi αναγκαiο με μια αναδιoργ&νωση, μικρηg η μεγαλιiτερηq

6κταoη9, τoυ τραlτεζικοti oργαvιoμοδ (reengineering). Η επiτευξη i16γιτηq oτo1oΘεoiαg,

εiναι η επαληθευoη η 6μ, oην πρdξη, 6λων 6οα αναλ6ουν, ο1εδιdζoυν, οτο1οθετofν και

επιδιdrκoυγ να ετnτ61ουν τα επιτελεiα των τραπεζiον.

o βαθμ6q επiτευξηg του στραηγικοri oτ61ου απoδεικvδει τιg ικαν6ητεζ και η δυναμικη

w6g τραπεζικοιi δικτδου να επιβιiοoει, γα επεκταθεi, να διεκδιΦoει απ6 τoν ανταγωνιoμ6

μεγαλδτερα μερiδια αγορ69 και γα αποδiοoει 6oο το δυγατ6γ μεγαλδτερα oφ6λη τ6oο

oην πελατεiα του 6oο και στoυζ μετ61ου9 του-

Κλεiνoνταq την αv0λυση μαg, για τα πεpi oτογoθεο'iαq oυμπερioματα, αξiζει να ποι1με,

6τι η τελικη 6κβαoη ηg oτo1οθεαiαq εiναι μια d.ριoη αφoρμη, για μια 1ρηoιμ6ταη

S.w.o.T. αv&λυoη. Mια αγ6λυα], ξ oπoiα 61ει καθιερωθεi απ6 ηv ετπodμη τoυ

marketing και βρiακδι εφαρμογη oε κdθε οικονομικη δραoηρι6ητα, εξετaζει η δr5ναμη

τoυ τραπεζικο6 δικτδου (strength), δηλ. τα δυνατd, τoυ οημεiα και πλεoνεκΦματα, τα

αδliνατ& τoυ oημεiα (weakness), τιq ευκαιρtεg που του δiνονται να αναπτιl1θεi

(opportunities), εvω απεικoviζει τιζ υπ&ρ1oυoεt κα1 εvδε16μwεg απειλf,q, πoυ

πρo6ρ1oνται απ6 τον ανταγωvιομ6 (threats).

Η δημιoυργικξ swοt ανfλυoη, cι1τ6 τη oτιγμη που πραγματοπoιεiται, κ0νονταζ χρηση

πραγματικiον και επαληθευpι6vων οτοι1εiωv, μπορεi να οδηγεf τουg υπευθriνoυg μα ην
ανd,πτυξη εv6q τραπεζικof δικτι5oυ, oε πολl5 1:ηoιμα oυμπερ&οματα, που θα τουq δiνoιrv

την ευκαlρtα, ο'υγκροτημ6να και με αoφιiλεια, να ανατm5οoουν oταθερd το δiκτυo καt vα

μεμστoποιoδγ τα εκ6οτοτε προoδοκiομwα oφ6λη.
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KEΦΑΛAΙO 7

ΔΙΙMΙOYPΓΙΑ ΣYΣTΗMATΟΣ BAΘMoΛoΓtΙΣHΣ
(ScoRECΑRD)

7.1 Eιοαγιογικ6g παρατηρηοειg

Στo παρ6ν κεφd,λαιο παρoυoι6ζoυμε τη δημιoυργiα εv6g oυoτηματοζ αξιολ6γηoηζ και

βαθμoλ6γηoη9 (sοοrecard) τηζ ελκrοτικ6τητα9 μιαζ γεωγραφικηg περιο1ηq, 6ooν

αναφoριi στην εγκατ6oταoη και στη δραοτηριoπoiηoη εντ6q τωγ πλαιοiων ηq, εv6q

δικτιioυ λιανικη g τραπεζικ(g.

Αφοιi αναφερθηκαμε διεξοδικ6 οτα περt oρθoλoγιlqg ανd,πωξηg w6g δικτυoυ λιαvικξg

τραπεζικηg κα1 στον καθoριoμ6 ηg οτο1οθεoiαq, την επiτευξη ηs οπoiαg καλεiται να

υλoποηοει, στο παρ6ν κεφ6λαιο επι1ειρor5με ην παρουoiαoη εν6ζ oυoτηματοg

βαθμολ6γηoηq (scorecard) το οπoio θα εiναι oε θ6αη να <καθoδηγηoει> τoυg υπεr5θυνουq

μιαq τρd,πεζαq, για την ανd,πτυξη και η oτo1οΘεoiα τoυ δικτ6oυ ηg, δoτε να λ*βουν τιg

oωoτ6τερε9 και απoδοτικ6τερε9 δυνατ6ν αποφιioειg

Η φιλοoοφiα ηζ λειτoυργiαζ τoυ oυοτηματοg βαθμολ6γησηζ βαotζεται oην αρ1η του

συσχετισμof ηg οικoνομικηq δραoτηρι6ηταq, που λαμβ&νει 1iυρα oτην υπ6 εξ6ταοη

πεpιoγi1, με τιg παρε16μεvεg υπτ1ρεoiεζ και προΤ6ντα εv6g διlcτiloυ λιαvικηg τραπεζιΦg, το

oποiο ακοπε"fει να αναπτυ1θεi oτα γεωγραφικd πλαiαια ηg εξεταζ6μaηg περιο1ηg.

o εv λ6γω ουo1ετιoμ6ζ μαq οδηγεi αναπ6φευκτα στην αναζηηoη του πιθαν6τερου

οημεiου ιοορροπiαg ηζ προοφορ&q και τηζ ζητηoηq τραπεζικiον προT6ντων κα1

υτηρεαιiον σε μια oυγκεκριμθvη γεωγραφικη περl,ο1η, σε oυγκεκριμ6νο 1:oνικ6

δι6oημα. 'ooο τπo υψηλ6 υπoλoγιoθεi 6ττ θα βρiοκεται τo oημεiο ιooρροπ[αq

πρoοφoρtig και ζητηoηζ των τραπεζικrilν προΤ6ντων κα1. υτηρεσιιilν oην εξεταζ6μενη

περιoγi1, κατ6 το 1:ονικ6 διdοημα η διd,ρκεια του oποiου καθoρiζεται απ6 τo oτρατηγικ6

o1εδιαoμ6 w6g τραπεζικo6 δικτδoυ, τ6oο πιο ελrωoτιΦ θα εμφανiζεται η πεpιoγi1αυτη,

για την εγκατ&oταση και την επ6κταση του δικτfου.

o ρεαλιoτικ6q oυo1επoμ6E αν6μεoα στα προoφερ6μεvα τραπεζικa προΤδντα και

υrηρεoiεg και ση φυoιoγvωμiα ηζ οικονομικηζ δραoηρι6ηταq μιαζ περιοfig δ6vαται

να αποτελθοει η β6oη για 6vαν 6οo το δυνατ6v ορθ6τερo υπoλογιομ6 τoυ oημεioυ

ιooρρoπiαg προοφoρd,q και ζητηoηζ μ1αζ λιαvικdg τραπεζικηg αγορdg. Η φυoιoγvωμiα ηg
oικονoμικηg δραoηρι6ητα9 μιαg περιο1ηg πρooδιoρiζεται κυρiωg απ6 τoυg oικονoμικοfq

και παραγωγικοιiq κλ*δουg που δραοηριοποιοr5νται εvτ6g τηg, καθrbq ε7εισηζ απ6 την

8vταoη και τ1ζ προoππκ69 τηg δραoτηρι6τητ&9 τoυg.

Εκτ69 6μω9 απ6 τον πρooδιοριο'μ6 ηζ φυσιoγvωμiαg ηζ oικoνoμιΦg και παραγωγικηq

δραoηρι6ηταζ, oι τρdιπεζεc, πpLπει να μελετηoουν και το oυναλλακτικ6 κδκλωμα των

δραoτηριοποιο6μεvων κλ6δωv, καθiο6 και τιζ χρηματοoικοvομικ6q ανdγκεg τ6ο-o των
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ε7ειχειρησεων 6oο κα1των πελατiυν τoυq. Πρ6πει δηλαδη οι υπειiθυvoι γ1α την ανdπτιiξη

εv6g τpαπεζικoδ δικτiloυ να διακριβiυooυν, μα παρ6δειγμα ψεχρτ πo1oν βαΘμ6 oι

δραοτηριoποιοriμwεq επι1ειρηoειq, 61oυν ανd,γlο1 δανειoμοti κα1 τι μορφη δανεiων

1:ειdζονται αυτ69. Θα πρ6πει επioηq να διακριβωθεi τι εiδουg 1ρηματοδ6ηoη θα

εξυπτ1ρετοιioε καλfτερα τουg πελd,τεg τουq, dυoτε να εiναι oε θ6oη να καταναλdονουν

ευ1ερ6oτερα και ταβτερα τα παραγ6μεvα προi6ντα και υzηρεαiεg'

Eivαι πoλδ rnθαν6ν, λ6γω του oυναλλακτικoδ τoυg κ5rcλου ' πoλλf,q ετn1ειρηoειE να 61oυν

αν&γlcη δανειομοιi κεφαλαtoυ κiνηoηg, βρα1υπρ6θεσμου δηλαδη δανειoμο6, o οπoioq θα

μ:ηματοδοτεi ην παραγωγικη διαδικαοiα. των επτLΧεLρηoεων με 1oονικ6 ορiζoντα μια

παραγωγικη περioδo, η oποiα ωS atL το πλεioτον εiναι δωδεκ6μηvη. 'Eτoι θα δiνεται η

δυνατ6ητα στιζ ετπ1ειρηoειζ να ανταπoκρiνoνται στιζ χρηματοoικονoμικ69 τoυζ

υπo1ρεiιloειζ, που ουνεπ6γοvται oι λειτουργικ69 και παραγωγικιiζ τΟυζ δαπdνεq, μ61:ι του

1ροιικori οημεiου ηg εioπραξηg των απαΦoεrΙlν τουg, που προκδπτουγ απ6 τιq πωληoειq

τoυζ.

Eiναι επiοηg τπθαν6ν d,λλεg επι1ειρηoειg να 61oυν αν6γκη μακροπρ6θεσμoυ δανειoμοιi με

oκοπ6 να εrnτ61ουν ηv περαιτ6,ρω αν6πωξη τoυg η και τov εκσυγχρovιoμ6 τουg. Aυτof

τoυ εiδουg οι δανειoμ69 1:ηματoδοτεi oυνηθωg η δημιουργiα παγiων οτοι1εiων τoυ

εvεργητικο6 μιαg επι1εtρηoηq, 6πωq κτηρια, μη1ανηματα, καθ6q και τεμlολογικ6

εξoπλιoμ6. oι 1rηματooικονoμικ6q υπο1,ρεiοoειq των ε;r;ιγετρ"fioεων προg τqτp6πεξεζ πoυ

πρoκδπτoυν απ6 τ6τoιου εiδουg δανειαμ6, εξυπηρετolivται απ6 η μακρoπρ6θεoμη
(oυνηθωg δεκαεη) oμαλη και αποδoτικη λειτουργiα των 1,ρηματoδοτηθ6ντων

επι1ειρηoεων.
'oooν αφoρd στoυζ πελd,τεq των εxτιχειρηoεων, ιfvα τραπεζικ6 δiκπlo εivαι απαραiτητο vα

μελετ(oει κα,ι να διαγviοoει oρθd,, τ6oο τιg χρηματooικovoμικfg αν&γκεg, που πρoκι5πτoυν

απ6 ην επιθυμiα ηg ικανoποiηoηg των καταναλωπκiον τουg αναγκιbv, 6oo και να

ειo6γει υφιoτd,μεvα η και να δημιουργηοει ν6α 1:ηματοδoπκ& εργαλεiα, τα οποiα θα ηταν

δυνατ6ν με τo μ1κρ6τερo δυνατ6ν ρiοκo, αφεv6g να αυξηooυν ην καταναλωτικη δαπιivη

των πελατiυν, αφετ6ρου δε να δημιουργησει μια ισχυρη βιioη εo6δων για τιg τρd,πεζεg, οι

oπokq πχΕoν θα μ:ηματoδoτoιiν τ6oo ην παραγωy"iγ 6ο'o και ην καταvιiλωo'η πρoΤ6ντων

και υ:ηρεoιiυν των διαφ6ρων οικονομικiυν κλd,δων μιαζ συγκεκριμεvηg γεωγραφικηq

περιoxηq.

.'Eτoι, εαν εlαπαραδε{γματι, τα κιiρια χαρακηριστικ& ηq oικονoμικηζ φυσιοΤvωμiαg μιαg

πεpιοffig εtναι τo λιανεμπ6ριo κα1 η oικoδομικη δραoηρι6ητα, τ6τε θα πρ6πει η τρ&πεζα

να εiναι οε θ6ο'η να προoφ6ρει τιζ ανdλογεg υπl'1ρεοiεq τ6oο οτουg εμπ6ρουq και τουg

κατασκευαoτ69, 6oο κα1 στoυζ πλ(ιτεc, τουq. Xορηγηαειg κεφαλαiων κiνηoηζ στουζ

πρiυτoυq κα1 χρηματoοικoνομικi εργαλεiα καταναλωτικηζ και στεγαστιΦζ πiοηg στoυζ

δε6τερoυ9, iοoτε να μπoρoriν ευ1ερ6oτερα και τα1βτερα να αποκτηooυv τα καταvαλωτικ&

αγαθ6 τηq εrnλογηζ τουζ η η oτ6γη τoυq.
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Mε ην παρ&θεoη τoυ ανωτ6ρoυ παραδεiγματoζ, καθιoτoliμε oαφ6oτερη σην πp6ξη, την

6wοια τoυ oυο'1επoμori τηζ οικονομικηq δραο'ηρι6τητα9 μιαζ περιοffiq και των

τραπεζικiυν υπηρεοιrbν, που δ6vανταi να διατεθο6γ εντ6q των γεωγραφικiυν ορiων ηζ. o
αυο1ετιoμ69 6πωq εiδαμε οδηγεi αναπ6φευκτα σε αντιστοiμ<rη των οικovομικiυν και

παραγωμκιilν δραoηριoτητων των διαφ6ρων κλ&δων με υτηρεαiεg και προi6ντα

τραπεζiυν, πoυ εiναι πολιi τπθαν6ν απαραtητα γ1α ην εξυπ'ηρθτηoη των

χρηματooικονoμικiον αναγκiον τoυ παραγωγικοri και oυναλλακακoδ τoυg κδκλου.
'Eτoι, λοιπ6ν, αφoδ εvτοπιοθεi μια κατ' αρμ ελκυστιΚη γεωγραφικη περτoγf1 (χωpα,

περιφ6ρεια, νομ69, δημοq η και oυνοικiα) με οημαντικη oικονομικξ κiνηoη, η oπoiα

εκφρ6ζεται απ6 το παραγ6μεvο, εvτ6g τωv ορiων ηg, Α.E.Π.' Θα πp€ztει ακολοιiθωg να

αναγVωρισθo6ν ποιοι κλ&δoι ηg οικονoμiαg orrvειoφfρoυv lορtωq μα ην δημιουργiα

τoυ.

Mετd, τογ εVτοπισμ6 των κυρι6τερων oικoνομικιilν κλιiδων που διαμορφιilνουν τo A.E.Π.

και ην oικονομικξ φυσloγvωμiα τηq περιομηq, ε&ν εiναι βιομη1ανικη, εμπoρικη,

τoυριoτικξ, ακoλουθεi ο συσχετισμ6q και η αντιoτotμoη των τραπεζικiυv πρoΤ6ντων και

υzηρεαιrilν πoυ πρoσφ6ρει η διiναται να πρooφ6ρει 6vα τpατεζικ6 δiκπlο λιαvικηg

τραπεζικ1q, με τιζ χρηματο7Γιστωτικι1q αν&γκεq, τ6oο των εtπ1ειρηoεοjν, 6oο και των

καταναλωτioν ηζ περιο1ηq.

oι υπε:ιrθυνoι ηζ αv&πωξηq, των δικτδων 61οντα9 η δυνατ6ητα να εκτιμηοoυv την

θvταοη.και τιζ πρooπτικ66 ηg δραoηρι6ητα9 των κυριοτ6ρωv οικονoμικiον κλd,δων ηg
εξεταζ6μεvηq περιo1ηζ, θα εiναι oε θ6οη, κατ6τrιγ του ανσ,λογου συσχεπoμοli και

αντιoτοiμoηg, να εκτιμηοουv π6οο υψηλ6 η xαμηλα θα ιooρροzησει η ζηηoη κα1 η
πρooφoρ6 των τραπεζικiυv προi6ντων και υrcTlρεoιiον, που &ivαvται να πρooφ6ρουν

καθiυg κα1 αv το εκτιμiομεvo αημεio ιoορροπiαg εiναι oε τ6τοιo iΨoζ, iooτε να καθιoτd,

ηv δραoηριοποiηoη τoυ τραπεξικο6 δικτδου, στην εξεταξ6ψalηπεριoγi1' αrrμφ6ρουοα.

'Eται 6πω9 θα δεiξουμε παρακ6τω, εdν οι κδριoι οικoνομικοi κλ6δοι ηg εξεταζ6μεvηg

περιo1ηg αναμ€νεται να επεκτεtνoνταl μ ρυθμ6 π.γ. 10oλ Lωq 15Yo, τ6τε οι υπε6θυνοι ηq
αν6πτυξηq τoυ δικτδoυ θα πρ6πει να εκτιμηoουν, ε&ν η προιbθηση των ανd,λoγων

πρo16vτων κα1υ?ηρεσιiυν, που θα απαιηθοriν μα ην χ)ηματoπιoτωτικη υπooηριξη ηq
προβλεπ6μεvηg επfκτασηζ των ετn1ειρηo'εων ηg αυξημεvηg δαπ6νηq τωγ καταναλωτων,

Θα εiναι οε τ€τoιο μθγεθog, iοοτε τα 6ooδα που θα προκιiπτουν απ6 αυτην να καθιoτoδν

oυμφ6ρουoα ηv δραoηριοπoiηoη τoυ δικτ6oυ.

7.2 Σιioτι1μα βαθpoλ6γηοηg (scοrecard)

Για ην αξιoλ6γηoη μιαg γεωγραφl1qg περιο1ηg fuομοιi, π6}ηζ, κλπ.), ωt πρog ηv
εγκατ6oταoη w6g τραπεζικoδ δικτlioυ, δημιoυργηoαμε θvα oιioημα βαθμoλ6γηoη9
(scoreοard) του εiδoυg και ηζ 6νταoη9 ηζ oικoνoμικηg δραoηρι6ηταq, αν6" κλ&δο.
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Απεικονiζουμε σε πivακα ην εξ6λιξη των rcλ*δων εκεiνrον, των οποiωγ η κατd,oταoη

δ6ναται να επηρεd,oει αρvητικιi η θετικd ην θκταoη τηg πρoiυθησηζ τα)ν προΤ6ντων και

των υ7ηρεσιiον εv6q τραπεζικοιi δικτδoυ.

Σημειωτ6oν, "6πω9 ηδη αναφι1ραμε σην ειoαγωγη του παρ6ντο9 κεφαλαiου, ο

oυο1ετιoμ6q ηζ ζηηοηq τραπεζικιilν πρoΤ6ντων κα1 υπηρεοιiον, πoυ προκαλοιiν

συγκεκρ1μ6vοι οικογομικοi κλ6δοι, με τα πρooφερ6μενα πρoΤ6ντα και υπηρεoiεg εv6q

τραπεζικοιi δικτ6oυ πoυ εξεταζει ην εγκατ&oταoη του ση συγκεκριμεvη περιaγi1'

πραγματoποwιται σε μια ουγκεκριμεvη χρονιlcΙi περioδο. Aυτ6 oημαivει, δια1:ονικ&, 6τι

τα κατd καιροriq επιλεγ6μεvα οικoνομικd, μγ6θη εiναι δυνατ6γ να διαφ6ρουν, δι6τι η

oικoνoμiα και oι κλ6δoι ηζ, oι οποioι εiναι <rε θ6oη να πρoκαλοliν ζηηoη τραπεζικiον

υrηρεoιiυν, οη διd,ρκεια του μ)6νoυ, μεταβd,λλoνται.'Eτoι εviο οε μια 1ρoνικη στη,μη

υπdρ1ει θξαραη ηζ μεταποiηο'ηg και γiνoνται περιζηητα τα βιοτε1yικd δfνεια και γεvικd,

οι υτηρεoiεζ προζ μεταπο1ητικ69 ετπ1ειρηοειg, oε κ&ποια αλλη 1ροιικη περiοδο οτην iδια

περιoγi1, αυτ69 ο otκoνoμικOg d,riδοg λ6γω τηg εvδε16μειηg παρακμηζ του να μηγ

πρoκαλεi τo τραπεζικ6 εvδιαφ€ρον και να μη συγκαταλθγεται στα olκονoμικft μεγ6θη και

κλd,δου6 που θα αξιξε τoν κ6πo να εξετιioει &lα τρorτεξικ6 δiκαro' Mε ηv κατdλληλη

δι6ταξη και επεξεργαο_iα των στοlχεiωv τbυ πiνακα (scoreοard) 6μ μ6νο πoσοτικoποιεiται

και βαθμολοyειται,6πω9 κατωτ6ρω θα αναλr5ooυμε, με η μoρφη εv6g οταθμικο6 μ6oου

6ρoυ, η ελκυoτικ6ητα μιαg oυγκεκριμεvηq γεωγραφικηg περιo1ηq, ωζ προζ ην
εγκατd.ο'ταση εν6ζ τραπεζικο6 δικτδoυ, αλλd, και καθoρiζεται εv πoλλοtg, το εiδog και o
6γκοζ των προi6ντων και των υτηρεσιiυv, πoυ εiναι δυνατ6ν να προωθηθοfv

To παρουαιαζ6μεvo οιiο'ημα βαθμoλ6γηoη9 (sοorecard) μαq δiνει η δυνατ6τητα ηg
αποτδπωoηζ τηζ oικoνομικηg δραoηρι6ηταζ μιαζ lnριoγi1g, ο'υγκριν6μεvη με αυτξv η
οποiα αυντελεiται στo ευρriτερo γεωγραφικ6, oικoνομικ6 και παραγωμκ6 τηζ

περιβd,λλον' Χ.γ. η οικονομικη δραoηρι6τητα εv6g νομοli oε ο16oη με αυη ηζ
γεωγραφικξq περιφ6ρειαg, σην οποiα ανηκει η με αυτη τoυ oυν6λoυ ηζ 1iυραg, oην
οπoiα ανηκει κ.&.

Mε oκoπ6 την αvdπτυξη τραπεζικo6 δικτιiου μελετdται η oικονoμικη πoρεiα των κλd,δων

εκεfνων, στoυζ oποioυg ηTρd;πεζα δ6ναται να απευθυνθεi και να πρoο'φ€pει πρo\6ντα και

υzηρεοiεE υψηληζ αποδοτικ6τηταζ τt.Χ'. πρoT6vτα καταναλωτικηζ πioηg λ6γω υψηλιilν

εzπτoκ[ων και προT6ντα πoυ δημιουργo6ν πελατειακξ βd,οη για oταυροειδεig πωληοειg,

6πωq)".γ.τα oτεγαο'πκd, δdvεια και τα μεσομακρoπρ6θεoμα ε7ειχειρηματικ& δ6νεια.'

Η απoτΦπωση ηζ πορεiαg τ(r)ν συΤΚεκριμιlvων oικονομικiοv κλdδων, αλλd και τoυ AEΠ
τηq εξεταζ6μεvηζ πεpτoγf1g, οε o16οη με ηγ ευμ5τερη γεωγραφικd τηg περιο1η (νoμ69,

περιφ6ρεια, επικρdτεια), oτην οποiα ανηκει, διiναται να απoτελ6oει θvαv o1ετικ6 αoφαλη

οδηγ6, για τoυg υπειiθυνoυg αv&πτυξηζ και στoχoθεotαg των τpαπεζικioγ δικτιiων.

oι ρυθμoi ηq εξ6λιξη9, θετικοi η αρνητικοi, τoυ A.E.Π- και των οικoνoμικiον κλσ.δων ηg
εξεταζ6μaηg περιο1ηq, εvθαρρfνουν η 6xι την επ6κταoη του δικτδου, εviυ παριiλληλα
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υποδεικvfoυν σε πo1α πρoτ6ντα θα πρεπεινα δoθεi ιδιαiτερη βαρr5τητα και προτεραι6τητα

oτην πρorbθηo'η τoυg. 'Ετoι οε περιoβg, 6πoυ εξελiooεταl με γοργοrig ρυθμοr5g το

λιανεμπ6ριο, η oικοδoμιlΦ δραoτηρι6τητα και η μεταποiηoη, λογικd θα πρ6πει να

καθoριoθοriν υψηλοi οτ61oι στην πρoιbθηoη προΤ6ντων καταναλωτικηg πioτηc'

(καταναλωτικ6 δdνεια, π1στωτικθg κd,ρτεg κ.6.), οτα <rτεγαοτικd δ&νεια και στα δdγεια

μικρο μεσαiων εμπορικιirν και βιoτε1yικiυν επι1ειρηoεων.

To oδoτημα βαθμολ6γησηζ (scoreοard) 61ει μoρφη πiνακα o oπoiog απoτεχεiτα'ι" απ6 επτa

oηλεg.

Στην πρrilτη oτηλη αναφ6ρoντα1τα olκoνoμικd μεγ6θη οτα οπoiα θα πρ6πει να εoτι6ζεται
το ενδιαφθρoν των τραπεζιilν κα1 η εξ6λιξη των οποiων εiναι oε θ6ο'η να επηρεdζει τη

ζητηοη τραπεζικιbν πρoi6vτων κα1υπηρεσιιbν και ιδιαiτερα αυτ{bν, πoυ χαρακτηρiζονται
υΨηληg προτεραι6ητα9, λ6γω τηζ σημασiαg πoυ απoδiδεται oτην προiυθηοη τoυq, 1θρη
oην αποδoτικ6τητα και την κερδoφoρiα πoυ απoφ6ρουν. Αναλυτικ6τερα: o ρυΘμ69
εξ6λιξη9 τoυ A.E.Π. απεικoνtζfl την oικoνoμικη πορεiα τηg εξεταζ6μενηq περιo1ηg, αν

εiναι δηλαδη oτdοιμη, ανoδικη η καθoδικη. Tο Α.E.Π. εiναι τo βαoικ6τερo oικονομικ6

μ6γεθο9 τo oπoiο αντανακλd, την oικoνομικη ευρωoτiα, την κα1εξiα η την oικoνoμικη

Σημ.: Η τελικη βαθμoληiα τoυ πiνακα απoτελεi oταθμικ6 μ6oo 6ρo τωγ ποoooτιbν.
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στασιμ6ητα μ1αζ περιοχηE. Eiναι απαραiητο να λαμβιiνεται ooβαρft υπ' 6ψw απ6 τoυg

ιθfνοντεg εv6g τραπεζικo6 δικτδoυ γ1α τουg κατωτ6ρω λ6γoυ9.

α) Eιiν οι δραοηριοποιοfμεvοι oηV περιο1η oικoνομικοi κλιiδοι, ο oποiοι ουνθ€τoυν

κατd, κδριο λ6γο το A.E.Π., παρoυαι&ζουν 1κανoποιητιΦ ζηηoη για τα προoφερ6μεvα

τραπεζικd, πρoi6ντα και υτηρεαiεg, τ6τε ενθαρριiνεται η δραoτηριοποiηοη και η επθκταoη

w6g τραπεζικo6 δικτliου oηv περιο1η.

β) Eeν τo μεv A.E.Π. κινεiται σε ικανoποιητικd εanπεEα, oι δε oικοvομικοi κλdδoι oι

oποiοι τo ο'υνθ6τουν, λ6γω τoυ παραγωγικοf και oυναλλακτικori τουg κιiκλου δεν

παρουαιdζουν ζητηoη για τα υφιοτd,μεvα τραπεζικ* πρoΤ6ντα και υπηρεoiεg, τ6τε θα

6φειλε θvα τραπεζικ6 δiκτυο με η βoηθεια τσυ τραπεζικoδ marketing να δημιoυpγηoει τα

ανd,λογα προΤ6ντα τα oποiα θα ικανοπoιoιioαv ηv υπfrρ1oυoα ζηηοη η ακ6μη και θα η
δημιoυργοlioαν, εφ6ooν αυτ6 θα διευκ6λυvαν χρηματοoικoνoμικd τον παραγωγικ6 _

orrναλλακτικ6 κι1κλο τουg.

γ) Eιiν o ρυθμ6q τoυ Α.E.Π. ηg εξεταζ6μεvηg περιογξg κινεiται αρvητικd,, τ6τε εivαι

απ[θανo να ην επιλ6ξει κ6ποιo τραπεζικ6 δiκτυo ωζ χdDρο εγκατσ.oταoηg και

δραoηριοπoiηoηg τoυ, δι6τι η εξ€λιξη του ρυθμοri τoυ A.E-Π. εiναι 6γτονα ο'υνδεδεμεvη

με ην πoρaα των κλ6δων πoυ τo oυνθ6τουν και ουνεπrilζ δεv θα εivαι δυνατ6ν οι

ουγκεκριμθvοι olκoνομικoi κλd,δοι να δημιουργηοουν ικανoπoιητικη ζητηοη για τα
πρooφερ6μεvα απ6 τo δtκτυο προi6ντα και υτηρεαiεg.

Eκ των ανωτ6ρω oυμπεραiνουμε 6τι η εξ6λιξη του μεγ6θουζ τoυ A.E.Π. κατ' αρ1ην

εvθαρρδνει η 6μ ην εγκατd.σταση και δραοηριοποtηoη εv6g τραπεζικοr5 δικτr5ου oτην

εξεταζ6μεvη περιο1η. Η oυγκεκριμwοπoiηoη 6μωζ των κλiδων που τo oυνθ6τουν κα1 o

ρυθμ6q εξθλιξηg εv6g εκd,oτου εξ' αυτdυv μαg δiνει μια ?cιo αναλυπκη εικ6να περi τoυ

oικoνoμικori γiγvεoθαι ηg περιο1ηg και παρ61ει η δυvατ6ητα στoυζ υπa5θυvουg για ηv
ανdπτυξη τoυ δικπ5ου να TVωρtζουν ανιi κλdδο, πoια πρoi6ντα και υπτ1ρεofεg εivαι

δυνατ6ν να προωθηθofν με επιτυ1iα. Σε μια περιo2gη 6πoυ lΦριαρχεi το λιανεμπ6ριo και η
οικoδομικη δραoηρι6ητα, εiναι ευν6ητo 6τι υπαργει η δυνατ6τητα προdοθηoηq

πρot6ντων και υπηρεσιiον ηq καταναλωπκηg και στεγαστι'cηζ πioτηg.

δ) Edν oι ιθfνoντεg εv6g τραπεζικoιi δικτ6ου αvτιμετωπlooυν την περilττωση μιαζ
περιο1ηg, 6που παρ6λo πoυ το A.E.Π. κινεiται με αρvητικoΦg ρυθμο6ζ, Vα υπ6"pγει

κd,ποιοq οικονoμικ6q κλd,δoq πoυ παρουoι&ζει εvτονn αν6πτυξη (λ.1. τουριoμ69), τ6τε η
zπo τπθανη λιioη θα εiναι η ικανοποiηoη ηg ζηηαηq χρηματooικovoμικiυν πρoi6ντων και
υzηρεο'ιiιν, πoυ παρoυοιd,ζει o oυγκεκριμ*vog κλιiδog, ψε τρ6πoυq ευ6λικτoυζ κα1

,o
1αμηλor5 κ6oτου9. Για παρdδειγμα σε τουρtστικoδg προοριoμοfq με περιoριομ6νη

Lρoνικ6 o'υναλλακτικη κ[νηοη π.1. μ6νο τoυg θερινοιig μηνεg, οι τρdπεζεg oυνηθωg

καλδπτουγ η ζηηο'η με ην εγκατ6oταoη ATM (αυτ6ματων ταμειολογιoπκiοv

μη1ανiυν), ανταλλακτηρiων η και τραπεζικiυν θυρiδων (μικρ& καταoτηματα, με

81



πρoσωrcικ6 ουνηθωg δτ5ο η τριrirν ατ6μων, τα οποiα λειτoυργοriν oιlγκεκριμfvουq μηνεg το

p6νο).

Στη δευτερη oττlλη οηψιiυνεταl η 'πoσοοτιαfα μεταβoλη εv6g εκιioτoυ ο1κονομικοr5

φγ€θουg, που 6λαβε 1rilρα οε oυγκεκριμ6να 1:ονικ& διαoτηματα, 6πω9 6τo9, εξιiμηvο,

μηναg κ.λ.π., τo οποiο αναφ6ρεται oτην πρeΙrτη σΦη και καταγρd.φεται οτoν ευρ6τερo

γεωγραφικ6 xcbρo ηζ εξεταζ6μaηg περιο1ηg βenchmark)' Αν λ.x. η εξdταζ6μwη

πεpιoγi1, εiναι κ&ποιοq νoμ6g ηg Eλλ*δοg, ωg ευρriτερoζ γεωγραφικ69 γ"ωρaq, δδναται να

θεωρηθεi η γεα)γραφικη _ διοικητικη περιφ6ρεια, στην oιtoi'ο' ανηκει η και το ofνολο τηg

ετπκρdτειαg κ.λ.π.

Στην τρiη oτηλη ο'ημειiονoνται o1 αντioτoι1εg μεταβoλθq των οικοvoμικioν μεγεθiον, που

καταγρd,φoνται στηγ εξεταζ6μεvη περιo1η κατd, το iδιo 1roνικ6 διdoημα L'y. Ετoc,,

εξ6μηνο, τρiμηνo κ.λ'π'

Σην τ6ταρτη οτftλη oημειiυνεται το ποσοστ6 υπ6ρβαoη9, ταδτισηζ η υoτ€ρηoηg τoυ

ρυθμοri ανdπτυξηg των οικονομικiυν μεγεθιilν ηg εξεταζ6μεvηζ περιο1ξg, οε o16oη μ
αυτofg, πoυ καταγρd,φονται στo συγκεκριμεvo ευριiτερo γεωγραφικ6 πλαiαιο λ.1. oην
περιφι4ρεια, ετπκρd,τεια κ.λ.π.

Στην π6μπτη οΦλη οημειiονoνται o1 δεtκτεg βαριiηταg, που αποδiδονται, απ6 τουg

υπευθ6νoυ9 ανdπωξηg και στοχoθεοiαg τoυ Tραπεζικοf Δικτtiου, oε κd,θε fvα, απ6 τα

πooooτ6 τηg τ€ταρηg σΦληg' oι δεiκτεg βαρfηταg κιrμαtνoνται οτα 6ρια κλiμακαg το

ειiροg ηg οποiαE καθoρiζεται απ6 τoυg αρμ6διoυ9 λειτουργoi)ζ τoυ δικτδοD 1τ.γ'. απ6 το

εvα 6ω9 το δ6κα, η απ6 το θvα 6ω9 τo 6ξι κ.λ.π. Στα προi6ντα κα1υπηρεoiεg, τα οποiα οι

τp6nεξεq εrπδιiοκουν πρωτiοτωq να προωθηo'ουν (προΤ6ντα πρoτεραι6τηταq), λ6γω τoυ

6τι αυτd, θεωρoιiνται αποδoτικ6τερα, 6vαvτι των υπολοiπων προωθοr5μεvωv oην αγoρd,,

αποδfδεται υψηλ6τερo9 δεiκηg βαρ6ητα9, εviο το ειiρog ηg κλiμακαq εξαρτd.rαι απ6 ην
ακρiβεια με ην οποiα θfλουγ να εκφρdοουν, oι υπειiθυνοι του δικτliου, η σπoυδαι6ητα

και απoδοτικ6τητα του κfθε προΤ6ντο9.

Στην θκη oττlλη oημειrbνoνται τα γιv6μεvα των δεδομwων τηg τ6ταρηq oΦληg ετn των

αντιoτot1ων δεικτiον βαρτ5ηταg, που oημειiυνονται oην π6μπτη oΦλη.

Σηγ 6βδομη oττrλη καταγρ&φεται τo rηλi,κo τoυ αΘρoiοματoζ τωv γινoμ6νων τηg 6κη9

oΦληq δια τoυ αθροiοματοζ των δεικτων βαρδτηταg ηq π6μπτηg oΦληq. Tο τηλiκο

εκφρdζει βαθμoλογiα _ Sοοre, η οποiα 6oo περιoo6τερο προοεγγiζει η υπερβαiνει τιg

εκατ6 (1ΟΟ) μoν&δεξ, τ6oο πιo ελκυoτικη καθiοταται η εξεταζ6μaη περιoγi1για ην
εγκατ&oταoη ν6ου τραπεζικοδ καταoτηματog η για η αυνι1μοη και wioμ;ση ηζ
λειτουργiαq του η των, ηδη, υφιoταμ6νων καταστημd,των σην περιομj. Συγκεκριμεvα το

zηλiκο του αθροioματοg των γινομ6vων ηg 6κηζ οΦληq δια τoυ αθροiο'ματoq των τιμιirν

τηq πt'μππηζ σΦληζ απoτελεi oταθμικ6 βαo 6ρο των πoσOστioν ηq τ6ταρη9 oτηληg τα

oπoiα δεiplοιlv τιq oικoνoμικ6g επιδ6αει9 των oικοvoμικιbν κλ6δων που ενδιαφ6ρoυν τιg

τρ(ιπεξε9" oην εξεταζ6μεvη περιoγi1, ο'ε o'266oη με ηv ευρ6τερη περιoγi1, oην οποiα
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ανηκει και η οποiα αποτελεi μθτρο or5γκριoηg (benοhmark).'Eτoι, 6ταν ο μ6oo9 oταθμικ69

6ρο9 των εzrιδ6oεων τωv συTKεκριμ*vωv κλ&δων, ταυτiζεται η υπερβαtνει τιg επιδ6οειq

των tδιων οικονομικrbν κλdδων, ηζ ευρriτερηg περιο1ηg, η oποiα αποτελεi και μ6τρο

o6γκριoη9, τ6τε η βαθμoλογiα θεωρεtταιικανoποιηπκη, αφori η εξεταζ6μεvη περιο1ξ δεν

υoτερεi, αλλd. εtναι δυνατ6ν καt να υπερτερεi, σε ευκαlρiεq προiυθηοηq πρot6ντων

προτεραι6ητα9 6ναντι ηg περιο1ηg, πoυ αποτελεi μ6τρo ofγκριο'ηg. o πlvακαg λοιπ6ν

καθoδηγεi τoυg υπευθtiνoυζ γ1α το πo1α πρoΤ6ντα εivαι oυμφερ6τερo να οτo1oθεηθο6ν,

καθiοg και για το riψοq τηq οτo1oθεo[αq.

Επεξηγηματικ6: α) Tα ποoοoτd, τα oπoiα καταγρ&φοντα1 σην τ6ταρττ} οτηλη. βοηθοtiν

τουq υπaiθυνoυζ λειτoυργοιiζ του τραπεζικori δικτδου να αντληφθοι5ν εdν η εξεταζ6μεvη

πεpιaγf1διαηρεi η 6μ oυγκριτικ6 πλεοvθκημα, o1ετικ6 με τη δραoηρι6τητα και τoυζ

ρυθμοrig ανιiπτυξηg συγκεκριμθνων οικovομικiον κλd,δων, οε ofγκριοη με αυτοr5g που

καταγρ&φονται στην ευρ6τερη γεωγραφιlο1 τηζ περ1φ6ρεια. Mε αυτ6ν τον τρ6πο

πoσοτικοπoιεiται η oικονομικη γεωγραφiα τωv περιo1iυv, πoυ 7[αρουαιftζoυν εvδιαφ6ρoν,

για fvα τραπεζικ6 δiκτιlο και διευκολ6νεται η ληψη αποφd,oεων απ6 τoυq υπaiθυνουg,

o1ετικd, με ηv επ6κταoη κα1 την εvio1υαη η μη ηg παρoυο-[αg τηg τρ&ττεζαζ σην
περιο1η. Eπioηg εξετ6ζoνταq, αν6 oικοvομικ6 μ6γεθο9, τα πooοoτ6 ηg τ6ταρη9 οτηληg,

η διοiκηoη του δικτιioυ διευκολr5νεται στο να αποφαα[οει το δψοq ηg oτο1οθεoiαg, για
κd,θε sνα πρoi6ν που προσφ6ρει. 'Eται, )'.γ. ε&ν ιπ&ρ1ει υπερβ6λλουoα oικoδoμικη

δραο'ηρι6ητα σην εξεταζ6μειη πεpτoγ\' θα πρiαει λoγικd,, η oτo1οθεoiα για
oτεγαoτικd, δ6νεια, στo κατd,oτημα ηζ εξεταζ6μεvηq περιο1ηg να εtvαι ο1ετικd,

υψηλ6τερη απ6 την αντiοτoιμ d,λλων καταoτημ6των, τα oπotα λειτουργο6ν οην iδια

ευρ6τερη γεωγραφικη πεpτoγfi, η οποtα αποτελεi μετρο oliγκριoηg και παρoυαι0ζουν

1αμηλ6τερη, o1ετικ6 με αυτην, oικoδoμικη δραοτηρι6ητα.

β) oι δεiκτεg βαριiηταg ηq π6μπηζ σΦληq κ-lμαivονται oτα 6ρια μιαg κλiμακαg, 6πωq

}".γ. t4 η 1_10 κ.λ.π. Tο εfροq ηq κλiμακαg θα πρ6πει vα εiναι καθοριζ6μεvο απ6 τουg

υπεriθυνουg oτo1oθεoiαg τoυ δικτιiου και εiναι λομκ6 να εξαρτ&ται απ6 το εriρog τηq

διαφοροπotηoηζ, πoυ εzπθυμoriν vα πρooδiυοoυν ανd,μεoα oτα πρo16vτα, σε o16oη με τo

π6oo ωφελεiτην iρftπεζα η μεγαλιiτεpηπρaωθηoη τoυg.

'Eται η δυνατ6τητα προiυθηoηq τραπεζικiον πρoΤ6ντων τα οπoiα 1αρακτηρiζoνται, ωζ τα

zπο κερδοφ6ρα και απoδoτικd, <ετnβραβειioνται)) με τoυζ πιo υψηλοιig δεiκτεg βαριiπ1ταg,

iυoτε αυτ6 vα συvε1σφ6ρoυν, κατ6 κδριo λ6γo, oη διαμ6ρφωση ηq τελικηq βαθμολογiαq
_ (sοorο), β&oει ηq oπoiαg θα αξιoλoγηθεi η ελκυo'τικ6ητα τηζ εvio1υoηq η 6μ ηg
παρoυοiαg εv6q τραπεζικoδ δικτδου, oηv εξεταζ6μεvη περιο1η.

Στον oριoμ6 ηg ειδικηg βαρr5ηταg και στον καθοριoμ6 των δεικτiοv βαρδηταq για κ6θε

6να οικοvομικ6 μ€γεθoζ τηζ πρiοηg oΦληg υπειo6ρ1εται o υποκειμειπκ6g παρd,γων ηg
κρiσηg των ιθυv6ντων των διd.φoρων τραπεζικiυν διrcτιiων καθiυg και oι αντικειμεvικ6q

δυνατ6ητεζ τωv διαφ6ρων τpατcεζων. Σ6μφωvα με ηγ Αlpha Bank, η oποiα
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χ}ησιμoποιεi τουg δεtκτεg βαριiηταg για να εκφρd,οει και να απoδiοoει ην οπoυδαι6ητα,

τη σημασια και τηγ προσδoκ6μεvη απoδοτικ6ητα τ(nv υπ6 προiοθηοη

χr)ηματοoικονομικiυν προτ6vτων κα1υπηρεσιrΙlν, oι αριθμητικι1g διαφορ69 του εv6g δεiκη

βαρfηταg απ6 κd,πoιον dλλo εκφριiζουν κατ'αvαλoγiαν τo π6oο περιoo6τερo εzπθυμοt5ν

oι οτο1οθ6τεg την προiυθηoη εν69 πρoΤ6ντoζ η μιαg υ7ηρεoiαg oε σχ6ση με τα υπ6λoιπα

προi6vτα η υπτ1βεαiεg. Συνεπiοg με αυτ6 τoν τρ6πo oι oτο1oθ€τεg τερoτρ6πουγ τα

τpαπεζκα καταoτηματα, πoυ απαρτiζoυν τo δiκαro τηq Αlpha BaΙk, vα μεριμνηooυν

πρωτiστωζ γ1α την πρoiοθηoη εκεiγων τωγ προΤ6ντων και υπηρεοιiον που τoυζ

αντιστοιχοfν oι υψηλ6τεροι δεiκτεq βαριiηταζ και oη oυν61εια, κατd πρoτεραι6τητα, η

οπoiα εκφρ6ζεται απ6 τo 6ψo9 τoυ αντioτoι1ου δεiκπl βαρδηταg, να πρoωθηο'oυν

επιμελiοg κα1τα υπ6λoιπα, dοoτε τελικd, να εξασφαλιοθεi η πληρηg υλοποiηoη ηζ εΦσιαζ

οτο1οθεοiαζ και κατ6 oυν6πεια να επιτευ1θεi η προοδoκdυμεvη αποδοτικ6τητα εv6g

εκdοτου καταoτηματoζ κα1η υλoποiη<lη του γενικ6τερου στραηγικο6 oτ61ου.

K6ποια τρdιττzζα μπορεi vα εκτιμ6 6α oε μ1α συγκεκριμεvη χροvιΦ και oικονομικξ

ουγκυρiα εiναι προτιμ6τερo να επεκταθεi ση στεγαστικη 
''ιo"η, 

παρ6λο που τo

περιθiοριo εzπτοκ[ου (spread) εtvαι 1αμηλ6τερο uτ6 aτι" εiναι oην καταναλωτικη π1oτη,

επειδη τη9 παρΕγει μεγαλ,υτερη πιοτωτικη αoφ*λεια (πρoοi1μειriloειg ακινητων), εvω

κ&πoια 6λλη κατ6 ην iδια oυγκυρiα εiναι δυνατ6 να ετπλ6ξει να εzιεκταθεi oτην

καταναλωπκd πioτη λ6γω του υψηλο6 περιθωρfoυ ετπτοκfου κα1 ηq υψηλ6τερηq εvαντι

τηq o.τεγαoτικηt ?εισηζ κερδoφoρiαE, αναλαμβ6νοντα9 μεγαλfτερo πιoτωτικ6 κiνδυνο

ftορηγηoειζ χωριζ προoημειiυoειg η 6λλα καλδμματα), προoδοκiονταg μtα επi μακρ6ν,

ο1ετικ&, ανoδικη πορεiα ηζ καταvιiλωoηq. oι αντικειμεvικθg δυνατ6ητε9 ηg κd'θε

τpακεζαq ο1ετ[ζoνται κιiρiωq με η χρηματoοικoνoμικη ηq κατ&oταση, ευρωoτiα και

τεl}roγvωσια. Δεv εtvαι δυνατ6ν, μα παρd.δειγμα, βα τpαlτεζα να αo1οληθεi κατ6 κδριο

λ6γo με η στεγαστικη και ε?rιχε1ρηματικτ1 πiοη παρ6λο που αυτη θα μποροιiσε να

αποτελεi εvα πολδ δυναμικ6 και τρα?τεζ1κ6 πρoσoδοφ6ρο κλ*δo, εiν δεv διαθ6τει ην
απαραiηη δυνατ6ητα εξεriρεoηg επαρκiυν κεφαλαiωv, iυoτε να ανταπoκριθεi oη

ζηηοη καινα αναλ6βει τov ανd,λoγο πιoτωακ6 κiνδυνο.

Mικρ6τερεg τρaπεζεq προτιμoδν oυvηθωg να oηρtζoυν ην κερδoφoρiα τoυζ στην

καταναλωτικη τnaτη, η οποiα a#'γει" μεγαλδτερο rnοτωτικ6 κ[νδυvο, υπ6o1εται

μεγαλδτερα κ6ρδη και απαιτεi μικρ6τερεq 1:ηματικd, πιστωσειζ oτην πελατεiα τουg.'Eτοι

κd.ποιεq τρaπεζεq, αν και εvδε1ομεvωζ γα πρoτιμοιioαν γα επενδδooυν ση <iτεγαoτικξ

κα1 επι1ειρηματικη froτη, να εznλfγoυν τελικ6 να πρoωθηooυν και να δiυooυν

μεγαλδτερη βαρ6ητα σην 1(αταναλωτικη doτη, δι6τι αυτη ταιρι6ζει περιoο6τερo στιζ

χΙ)ηματοoικονoμικ6q τουg δυνατ6ητεq.

γ) 'ooον αφoρ0 τιg καταθ6οει9, αυτθg εvτοπ[ζονται σε περιo1η μ εντoνη oικονομικξ

δραoηρι6ητα κα1υψηλ6 A.E.Π. oι αποταμιε6oει9 ε[ναι oε d,μεoη oυν6ρηoη και 61oυν
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θεπκη oυο16τιoη με το A.E.Π. και κατd ουν6πεια με τoυg οlκoνoμικoriq κλdδoυq που τo

oυνθ6τουν.

Σriμφωvα με την εξioωoη του ειooδηματoζ η του A.Ε.Π., Y:C*S, 6που Y:Α.E.Π.,
C:καταν6λωοη, S:αποταμiευση, υπd,ρ1ει dμεoη εξdρτηοη τoυ A.E.Π. με την

κατανd,λωοη κα1 την απoτα.μiευοη. Η κεiνoιανη θεωρtα περi κατανfλωoηg και
απoταμiευoηg, υπooτηρtζει 6τι η μfoη ρo7[η πρog κατανdλωoη (τo ποoooτ6 τoυ

ειooδηματoζ πoυ καταναλcbνεται) C/Y μειrbνεται καΘiυg αυξdνεται τo ειo6δημα, εvω

αυξ&νεται τo ποoοoτ6 τo οπoiο κατευθ6νεται προζ την αποταμiευoη. Mε πιo απλ& λ6για,

αυξανoμενου τoυ ειooδηματog, απ6 εvα oημεiο καt 6πειτα, καθιilq Θα 61oυν ικανoποιηΘεi

oι καταναλωτικ69 αν&γκεg, τo ποooοτ6 τoυ ειooδηματog που απoταμιεtiεται αυξ6νεται oε

β,iρog τoυ ποσoστo6 του ειοοδηματοζ που καταναλιirvεται. Στην περiπτωoη τηg Eλλdδαq

αυτ6 φαiνεται απ6 τον κdτωθι πivακα και απ6 την o1ετικη εμπειρικη ανdλυoη τoυ 6γδoου

κεφαλαiου.

23.Ι.531

Πηγη: Tρ&πεζα τηq Eλλ&δog, Eλληνικη Στατιoτικη Αρ1η

Aπ6 τov ανωτ6ρω πiνακα φαiνεται 6τι κατd, τη 1ρονικξ περiοδo 2003 6ω9 2ΟΟ8, κατd την

oπoiα η λιανικη τραπεζικ"i16πωg δεiξαμε σε προηγoιiμwο κεφdλαιο υπηρξε η ατμομη1ανη

τηq τpαπεξικηg κερδoφoρiαg oτη 1rilρα μαg, 6οo αυξαν6ταν τo Α.E.Π. τ6oo αυξαν6ταν oι
καταθ6οει9 και ωξ απ6λυτo μ6γεθο9 και ωζ ποooοτ6 επi τoυ A.E.Π. Αξiζει να oταθοδμε
επiοηg oτα ευρηματα δδo ετiον. Kατd, τo 2009 αν και τo A.E.Π. υπo1dυρηoε f,vαντι τoυ

6του9 20Ο8 κατ6 0,80% οι καταθ6οειq αυξηθηκαν κατ6 4,350λ fvανπ ηζ προηγofμενηg

ψoνι6"9, εvril ωζ πooooτ6 επ1 τoυ Α.E.Π. οημεiωoε αfξηoη 5,21γ0 f,vαντι τoυ

προηγotlμεvου θτoυg. Αυτη η εξ6λιξη δfναται να εξηγηθεi ε6ν ληφθεi υπ' 6ψιν η
εξd,πλωο'η τηg παγκ6oμιαq χ)ηματοοικoνoμικηq κρioηg και στη 1rbρα μαg αττ6 τατ6λη του

2ΟΟ8. Tο γεγoν69 αυτ6 πρoκdλεoε τo 2009 6ντoνη πτiοoη τoυ δεtκτη oικoνoμικοιi
κλiματοg, oι1μφωνα με τo ΙoBE τηg τdξεωg τoυ 24,410λ 6ναντι του 2ΟΟ8. Aυτ6 εκτιμo6με
6τι εi1ε oαν αποτ6λεσμα, λ6γω τoυ επιδεινor5μεvου εrnχειρηματικoιi κλiματοg, η μεiωoη
τ6oο τηg κατανdλωoηg 6oο και των επεvδ$oεων με ουν6πεια να αυξηθοtiν οι καταθθοειq
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κα1 ωζ απ6λυτo μ6γεθo9 κttι ωg πooοoτ6 επi του A.E.Π. 'oooν αφορ& oτο 201Ο

παρατηρηθηκε περαιτ6ρω oυρρiκvωση τoυ A.E.Π., κατα 2,06Υo θvανπ τoυ 2009 και

θεαματικη πτrΙlοη τωγ καταθ€oεων κατ6 12,06Yo foαντt τηg προηγοilμεvηq pονιdq. Η

μεγ0λη πτiυο'η των καταθ6oεων πρoηγηθηκε, κατ* η γvi'}μη μαq, τ6oο εξαιτiαg των

<<απειλiυν> περi τη6 βαρδτερηg φορολ6γηοηζ τουg και τoυ o1ετικoδ <π6θεv θo1εg>, 6οο

και απ6 ηv καλλι6ργε1α και διαoπoρd, φημcbν απ6 διαφ6ρoυq κδκλουg περi πτω1εr5oεωg

τ6oo τoυ δημοo-ioυ 6οo και τoυ χρηματorειστωτικoιi αυoτηματoq. Tα ανωτ6ρω εi1αν oαν

απoτ6λεομα η διαφυγη οημαντικrilν καταθετικιi:ν κεφαλαiων oτο εξωτερικ6 αλλιi και ην
τοποθ6τηοη τουg oε τραπεζικ69 θυρiδεq και σε ιδιωπκο6q 1ιilρουg φδλαξηq.

δ) Σην περiπτωαη κατ6 ην oπoiα 6vα απ6 τα oικovoμικ6 μγ6θη τηg τρfηq oΦληg

παρoυoι&ζει αρνητnΦ πoοοoτιαtα μεταβολη, εκτ69 uτ6 το Α.E.ΙΙ. μα τo οπoiο

αναφερθηκαμε ανωτ6ρω, τ6τε πρoτεiνoυμε αντi αρνητικο6 πoοοoτο6 oην τρiη oττlλη να

oημειdlνoυμε μηδεv, 6το'ι iυοτε ol5μφωvα με η λειτoυργiα του μοντθλου βαθμολ6γηση9,

τo γιν6μεvσ ηg 6κττ19 oΦληg θα εivαι μηδεvικ6. Mε αυτ6ν τoν τρ6πο εκπμotiμε 6τι η

μεiωoη ηζ τελικ(g βαθμoλογiαg εivαι σε μεγι1λo βαθμ6 αvπκειμεvικη αφoδ τo

oυγκεκριμ€vο oικoνoμικ6 μ€γεΘog, λ6γω ηq αρvητικηq του εξ6λιξηg, θα 61ει μηδεvικη

συνε1σφoρ6 ο'το ftθρoιoμα τηg 6κτη9 οΦληζ, το οπoiο θα διαιρεθεi δια του αθρoioματοg

των δεικτrbν βαρ6ηταq ηg π6,μπττ'19 σΦληg, χωρiq να αφαιρεθεt απ6 αυτ6 o δεiκττ1g

βαριiτηταg τoυ εv λ6γω μεγ6θου9. Πιο απλ6 η βαθμολoγικη πο1νη θα εiγαι τ6oο

μεγαλr5τερη, 6oο μεγαλr5τεροE θα εtvαι o δεiκτηg βαριiηταg τoυ αρvητικοιi μεγθθουg.
'Eται αντανακλ6ται ιlε ανd.λογo βαθμ6 η <δυοαρ6oκεια> ηg τρd,πεζαg λ6γω τηξ

πρoβλεπ6μεvηg αδυναμiαζ ηg vα προωθησει τ1g αν6λογεq υπηρεoiεg και προΤ6ντα? που

θα oυνεπ&γεται η ζη"ηoη πoυ θα προκαλο6oε το ξεταζ6μεvo oικονομικ6 βγεθοq β.1.
λιανεμιπ6ριo η μεταπoiηαη κ.α.), ε&ν αυτ6 εξελιoο'6ταν θετικfr.

Σημειiυνουμε 6τι δεv θα εt1ε ν6ημα η καταγραφη αρvηπκοri μvoμι1vου σην €κη oτηλη,

αφοιi αυτ6 που εvδιαφ6ρει εvα τραπεξικ6 δtκτυo εiναι το κατ6 π6οο θα εiναι οε θ6οη και

ποιo βαθμ6, να πρoωθηoει ουγκεκριμεvεg υzηρεoiεζ κα1 πρoi6ντα που αφoρoliν εvα

ουγκεκριμ*vο οικoνομικ6 rcλ6δο. Etrν 6μω9 η εξ6λιξη τoυ εξεταζ6μεvoυ κλ6δoυ εivαι

αρνητικη, τ6τε μικρη oημαoiα €1ει αν θα εiναι πoλ6 η λiγo αρνητικη, αφo6 6να9

ρεαλιoηg oτο1οθ6ηq θα εκτιμοrioε ωg ελ&μoτεg τιg πιθαν6ητε9 προιbθηoηg

οπoιαoδηπoτε υzηρεο'iαq η προΤ6ντog, που θα εi1ε σχθση με θvαν αρνητιβ εξελιοο6μεvο

και φθtνοντα r<λ6δo.

To παρoυoιαζ6μεvο oιiciημα βαθμολ6γηoη9 (sοοreοard) πρooφ6ρει μεγd,λη ευελιξiα

1ειριoμiον και 1ρηοτικ6τηταζ στουζ υπει1θυνoυg λειτoυργοrig του Δικτriου.

Η ιoτoρικ6ητα των δεδoμι*vων σε μoντ6λo βαθμολ6γηoηq, 6πω9 αυτ6 πoυ

παρoυoιdζoUβt, βοηθd.ει τοt}ζ υ7[ευθr5νoυg τ(Ι)ν τραπεζiον να oυμπερ&νoυν, ε&ν η
δραοηρι6ητα oυγκεκριμενωv oικονoμικiον κλ6δων εiναι η 6γ αυγκιlριακd και
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επoμθVωζ, ε6ν θα εiναι η 6μ ο'υγκυριακη η ζη.ηoη των αν&λoγωv τραπεζικrilν προΤ6vτων

και υπηρεαιiυν.

Πιο oυγκεκριμ€να, οε περiπτωοη που εiναι λ.1. ετπθυμηη μεγαλfτερη ιοτορικ6ητα

δεδομεvων, oτη δε-r5τερη και τρiη oηλη εiναι δυνατ6ν να καταχα)ριοθοι)ν οι μ6οoι 6ροι

των πoσοστιαiων μεταβoλιi:v των μεγεθioν οτo εκ6οτoτε επιθυμητ6 1:ovικ6 βdθoq π.x. oι

μθoοι 6ροι ποoooτιαiων εττ1oιων μεταβολiυν των τελευταiωv τριiυv ^t1τ€ντε ετiυν. Eδiο

υπ6.pγει η δυνατ6ητα εξαtρεoηg κ6πoια9 χρovικηζ περι6δου, oτη δι6ρκεια ηg oπoiαg

ετπουν6βηoαν ακραiα και oπανiωq εμφανιζ6μεvα οικονομικ&, κοιvωνικi η πoλιτικ&

γεγον6τα, ετηρε6ζονταζ σημαντικd,, αρνηπκd, η θετικd, την εξ6λιξη των εξεταζoμθvων

μεγεθiον. E&ν δεv εξαιρεθεi η συγκεκρlμεvη 1ρονικξ περioδog, τ6τε η ιoτoρικ6ητα ηζ
εξ6λιξηq καταντ6ει πλαoματικξ. E iοηq εiναι δυνατ6ν oην πρdDη, δε6τερη και τρiη

οΦλη, αντi για ουγκεκριμfvα οικoνομικd μεγ6θη και τξ ποooοτιαiεg μεταβολεζ τoυζ, που

f1oυν ηδη λ6βει γ"ωpα, να καταχωριoθoδν δεiκτεq οικοvομικiυν πρoο'δoκιων. Mε αυτ6ν

τον τρ6πο, oι υπΦθυνοι του διτcτδου, αφ' εv,6g μεv θα εiναι oε θ6αη vα 61oυν μια αρκετ&

οαφη εικ6να τoυ οικονoμικοιi και παραγωμκori γiμεοθαι μιαζ συγκεκριμεvηζ περιoγ\;

αφ' ετ6ρoυ κ6νοντα9 xρηoη τουg δεiκτεζ οικοvομικiον και εrnχεlρηματικiυv πρoοδoκιiυv,

θα 61oυν οη διd,θεoη τουq εvα εργαλεiο βραpπρ6θεομηg πρ6βλεψη9 ηg εξfλιξηζ των

oικονομικiυν μεγεθiιw και κλd,δωγ πoυ τουζ εvδιαφθρουv. Προoφι1ρεται 6τσι, μια ετnπλ6οv

δυνατ6ητα καλ6τερηq παρακoλoιiθηoηg ηg υλοπoiησηζ τηg oτο1oθεαiαg, αφo6 θα εfvαι

οε θ6οη, 6μ μ6νo να παρεμβαiνoυν, εκ των υoτ6,ρων, διορθωτικ6, αλλi και σε οριoμθvεg

περιπτωoειg να εvεργοr5ν προληπτικd,. Αοτο1Ιεg αυτοιi του μoντ6λου εiναι δυνατ6ν να

προκδψουν λ6γω ηg υπoκειμεvικ6ηταζ ηg κρioηg των στoχoθετων. Ενδ61εται να μην

ερμηνε-υθεi oωoτ6 η εξεταζ6μεvη oικoνoμικη συγ1cυρiα και να εξα1θο6ν εοφαλμεvα

oυμπερd.oματα o1επκ6 με ην εξ6λιξη oυγκεκριμθvων κλd,δων ηg oικονομiαg. Tα

ουμπεριiοματα και οι προβλ6ψει9 θα μποροfoε να εiναι υπεραιαι6δoξα η και υπερβολικd,

oυνηρηπκd,, γεγoν6q που θα 6βγαζε εκτ6ξ αγoρd,q τo στραηγικ6 οτ61ο εv6q δικτδου.

Aoφαλιoτικη δικλiδα, για ην απoφυγη αυτοr5 του εvδε1oμ6νου, απoτελεi η oυνε1ξg

παρακολοfθηoη (monitοring) ηq εξ6λιξη9 τηg επiτευξηg ηq oτο1oθεo[αζ και τηq

εξ6λιξη9 ηζ πραγματικηg oικoνoμiαg.

Επiοηg oοβαρη αιτiα αoτο1iαg του παρ6ντοq μοντ6λου εiναι δι6φοροι αοτd,θμητοι

παρdγoντεq, oι oπotοι εiναι δυνατ6ν να εvoκηψουν και αναγκd,oουν τoυζ

χρηματο?nστωπκοrig οργανιoμοr5q oΦμη και σε πληρη αναθεrilρηoη τoυ

βρα1υπρ6Θεσμου η και μεoοπρ6θεoμoυ στραημκοri τoυ oτ61ου.

Τ6τoιοι αoτd,θμητοι παρdγοντεg μπορεi να εiναι δι6φορεq πολεμικ69 oυρρd,ξειq, φυoικ69

καταoτροφ6q, απρ6βλεπτεq χρηματoo1κονoμικ6q κρioειg κ.α. Στα τθλη τoυ 20a7,

εv6oκηψε μια παγκ6σμια χρηματoτnoτωτικη κρioη, η oπoiα εi1ε oαν απoτ6λεoμα να

βυθιoτεi ακ6μη και σε fφεoη η οικoνομiα ηζ Eυριilπηg, των Η.Π.Α. και Pωoiαg. Tη

oυνθπειεq, αυΦζ ηg παγκ6ομια9 κρfoηg, τιq υφιατ6φθα ακ6μη και oημρα. Φυoικd δεv

87



θμειναν ανεπηρθαoτα τα. οιIcΟνoμικd. και τρα.πεζικ* μεγ6θη τη-c yβραq μσ'ζ, 1] οποiα. βιιilνει
περioδo 6vτονηg δφεoηq ηδη απ6 το θτοq 2aa9' και αποτυ?εiυνετα.ι με αν*γλυφο τριiπο

στoυζ πiνακεq 79"20 και 21 παρακd,τω.

εKατοστια

2*ξ'6 2A*7 2oCI8 2*qs 2t]1$

:a:1
4:7

.6:6
-4,8

-qi
l, i
cti
ii,5

-{7

.|iiι
-)ζ ξ

--.ζ,.ι

ΓΙαρεyωγr] Σκυροδ€ματoc 19"7 -7,1 -3,1 -21,4 -q1

76,2 77 
"A

75.9 70,5 68,s
Δεiκτηg Υπετθiruον ΠρομηθεΦvl lαπ} Miταποiηαη,
(ΡMη 52,4 50,4 45.3 43.8

' "σyκοq oικoδομΦv {tδειεc} -ι9,5 -5,0 -17 'ι -27,6 1Λ 1

'oγκoc Λlαvικο0 εμπooiου 8.0 1,4 -qi -sl
Χοvδρικ6 Eμποoια (oε, αξ{εc} Ι1,4 11.4 9.4 -8,9 _5,Ο

Eιοπρriζεκ Φ.ΙΙΑ, ι2,0 9,8 8,4 -9'Ι 4,8

ΑυτοκivηταlX πειπριbτπ φοο& oεκυκ},οooοiα Ο,5 4,3 -7,0 -17,4 -37,1

Τιμξ κατoικιeirv '(οΦvoλο αoτικiυιl κθvτροv γιilοαc) 11 ) 4,6 2.6 -i c) -3,6

Πηγη: Τρ0πεζα τηq Ελλιiδοg και EΣYE.

ΠΙΝAΚΑΣ:20: ΔEΙΙ(TEΣ οΙΙ{G}ιΟlvΙΙΙζΩN πΡCIΣΔΟΙ{ΙΩΝ
επtrrεδα περι6δoυ

2006 2AA7 2008 2AA9 2ttt

ΔεiκτnE Οκοvαμικο* Kλiματοq
{Σfvολο γιilραc} 2Φ06='1ο0 ,

] 03"Ο 108,4 ql 4 70,6 67,8

Δε{icττg Eπ7gεtρηματiκδv.ξρQοδοκldlv
αη Blομη1αr& 1996r2aa6'Ξ: Ιο0 : ]]:],':

10i,5 102,8 91,9 72,1 7s"8

Δεiκτηg Επι1εφημαπκdw Προοδοκuilν

:_α':$,,$,,9,E_Ψ,glc'9rη_εS!9-9,6a!wβ',:,'L-,9,.-0--'-".,-.,".

', ΣτκΙδΦτικiεζατοικiεε' ,' ' '"
9l, ι

114.6

92.s

89.4

qξi

^ 
3i,i,^i

65,5

46,1

47,5

)q?

Δεiκ1η6 EπηεφφατrκΦv ΙΙροoδoκιri*v
oτo,Λιαvικδ,Eμιτtιρια l9964ss6:: 1Φσ

Ι ]0"8 l2Ο,8 80,7 80,5 5q)

ΔεiκτηE Eπιxεφηματικιbv Προoδοκι/υv
o-τη 'Y'πηρεο''ξ Ι996-2ο06 : 100

1Ο3.7

1 00,1

iο:.t

106.6

98,3

sii,,.q

97.8

6ι '7
6,s.λ

70.1

71 ,1

ii'gi^λ

63.6

60,4

ii
Πηγη:'Ερευνεq oικονoμικξg Συγκυρiαg ΙoBΕ.
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Την φθiνουoα πoρε[α τoυ oυν6λoυ τηζ ελληνικηq οικοvoμiαq ακoλοriθηοε και φθiνουοα
πoρεiα τηζ πιστωτικηq επ6κτασηζ των τραπεζων.

Πηγη: Tραπεζα τηg Eλλ0δoq.

Η ιiφεoη τηg ελληνικηq oικονομiαq και η υoτ6ρηοη τηg αναχρηματοδ6τησηζ των

ιδιωπκιilν πιoτιbοεων (εrπ1ειρηoεων και νοικοκυριiυν), εi1αν οαv oυν6πεια, τo πooooτ6

των μη εξυzηρετοιiμενων καταναλωτικιilν και ο'τεγαο'τικrirν δανεiων, πρoζ το οfvoλο των

ο1εακιilν δανεiων να αν€λθει oτo 8,2Yo και 5,3oλ αντιoτοi1ωg oτο τθλοg τoυ 20Ο8 6ναντι

6Yo καt3,6Υo αντιoτot1ωg oτo τ6λo9 τoυ 2007.'oooν αφoρ6 στιζ ε7cιχειρηοειg, τo πoοooτ6
των μη εξυπηρετo6μενων δανεiων διαμορφrilθηκε στο 4,3o/o aτo τ6λo9 τoυ 2ΟΟ8, θvαντι

τoυ 4,6Υo oτo τι1λog τoυ 2007, εκτoξεriθηκε 6μω9 oε υψηλ6τερα επiπεδα ψtμlι τo τθλog

του 2Ο10, 6ταν τo oιiνολο των μη εξυπηρετoυμwων δανεiων των ελληνικrbν τραπεζιbν

θφθαoε τo 10,4Ο o/o. Αναλυτικ6τερα 20% αιlξfiΘηκαν τα μη εξυπηρετοriμεvα δdνεια oτην
καταναλωτικη πiοτη, 10% oτην oτεγαoπκη πioτη κατ 10Ψo στην επιχειρηματικη πioτη.

Για αυτ6 τo λ6γo οι τριiπεζεq τ.ρατ|λατοπoιοδν oημαντικ6 αυξημεvεg πρoβΜψειg για
κd,λυψη ζημιιilν απ6 επιoφαλεig απαιτησειζ, o1 oπoiεg ενiυ oυνολικd απ6 τo 2003 6ωq το

2007, 1:ονικ6 δι*ο'τημα κατd το οποio η rnοτωτικη επθκταοη και τα κ6ρδη των

ελληνικdυν τpαπεζων αυξαν6ταν με ρυθμοrig πρωτ6γvωρουζ για τα ελληνικd. δεδoμεvα,

αυξηθηκαν απ6 3.495 εκατ. ευριir aε 5.974 εκατ. ευρri>, ητoι σε πoσοστ6 70,920Λ τα
επ6μεvα γ:6νια αυξηθηκαν ραγδαiα. Συγκεκριμ6vα απ6 τo 2ΟΟ8 6ω9 τo 201a, oι
προβλεψειg αυξηθηκαν απ6 τα 6.379 εκατ. ευρrb oε |4326 εκατ. ευρrir, δηλαδη oε
πooοoτ6 τ24,580^, γεγον69 πoυ αντανακλd, την oικoνoμικη fφεoη η οπoiα πληττει την

Eλλdδα και το ελληνικ6 τραπεζικ6 oιioημα μθχρι και oημερα.
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KEΦΑΛΑΙo 8

EMΠEΙPΙΚΗ ANAΛYΣΙΙ TΩN ΣXEΣEΩN METAΞY TΟY A.E.Π., TΩN

AΙΙOTAMΙEYΣEΩN KΑΙ TΙΙΣ ΚEPΔoΦoPΙAΣ TΩN TPAΙΙEZΙΚΩN
ΚATAΣTΙΙMATΩN

8.1 Eιoαγωγικfg παρατι1ρηοει6

Στο παρ6ν κεφ6λαιo, με εργαλεio ην εμπειρικη ανιiλυοη, παρουoιιiζουμε τη ο'1ι1o'η

μεταξri του Α.E.Π. και των αποταμιεδοεων, καθιbq κα1τη ο16οη μεταξri τηg βαθμoλoγiαq

(scοre), πoυ εξ&γεται απ6 τo πρoτε1ν6μεvο ο6οημα βαθμoλ6γησηζ κα1τηg κερδοφoρiαg

τραπεζικiοv κατα<rτη μ6των.

8.2 Σx€oη του A.E.Π. και τ{r}γ αποταμιε6σεα)ν

Πρw απoδεξουμε ην πρακτικη και πραγματικη αξiα του πρoτειν6μwου oυo'τηματog

βαθμoλ6γηoηq (scoreοard), θεωρo6με oκ6znμo, αρμκ& να εξεταoτεi η oημαο_[α και η
oπoυδαι6ητα τηζ αriξηoηg του A.E.Π. μιαζ πεpιoγi1q για την ανdπτυξη εvτ6g των

γεωγραφlκiον πλαιoiων τ19, εv6g δικΦου λιανικηq τραπεζικηq-

Η αriξηoη τoυ A.E.Π. εiναι απαραtτηη προiiπ6θεoη τ6oo για ηγ αriξηoη ηt
κατανdλωοηq, 6oο κα1 για ην αδξηoη των επεvδfσεων καt τωv απoταμιε$οεων σε μια

περιο1η. ΣΦμφωνα με ην εξiοωοη τoυ ειooδηματoζ η του A.E.Π., Y:C+S+Ι+Χ-M, 6που

Y:Α.E.Π., C:κατανd,λωοη, S:απoταμiευση, Ι:επf,vδυoη, Χ:εξαγωγ€g και

M:ειoαγωγ6q.'ooo αυξdνεται το ειo6δημα, ot5μφωνα με τoν Κ6δνq, τ6oo η μ6οη ροπη

προζ κατανd,λωoη (c/Y) μειiυvεται προq 6φελοg ηζ αποταμiευο'ηg, η oπoiα τροφoδoτεi

ακoλοιiθωg πq επεvδ6οειg. Η ζηηoη χDηματoοlκovομικιilν υτηρεo'ιωv και πρoΤ6ντων,

εξαρτ&ταη-μεταξ6 των &λλων, απo αq μεταβολf,q τoυ ειooδηματoζ και τιζ μεταβολ€g των

ετπτοκiων. Χρηoιμoπoιiονταg δεδoμεvα γ1α ην περiοδο 1959 θωg 2Ο10 δεiμloυμε 6τι oι

αποταμιειi<rειq ε[ναι κυρiωq oυνd,ρηοη του ειοoδηματοζ και 61ι των επιτοκ[ων.

oι μεταβλητ69 πoυ χρησιμoπoιοδμε μq να δεiξoυμε τoυg παρ6γoντεg που επηρε&ζουν τηv

απoταμiευoη εivαι:

Α) o λoγ0ριθμoq των απoταμιειiοεων, 6πoυ οι απoταμιεδoειE αυμβολiζoνται με LS.

B) o λογqριθμog του A.E.Π., ο oποiog oυμβoλiζεται με LGDP.

Γ) To πραγματικ6 ετπτ6κιο, τo οποio αυμβολiζεται με RΙ.

H εξ6λιξη του Α.E.Π., τcον αποταμιa5oεωv, τcl)v επιτοκiωv και τoυ πληθωριoμori oτην

Eλλιiδα απ6 τo 1959 €,ωq τo 201a, ιαxpατιΘεταl στoν κd,τωθι πivακα.
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286 39 7-50 1'1Ο

309 48 6,50 I "70

348 56 1_8ο

370 7A 4.50 -0.30

413 87 4,50 3.ΟΟ

464 99 4_5ο ο.9ο

s28 1Ιl 4.50 3.00

587 ,135 ] 4_5Ο 4,9Ο

634 147 50n 1.70

688 Ι93 -, '5_0Ο ,0.3ο

782 234 5_0Ο 2,sa

877 292 loΟ 3"00

969 311 ,5.00 3_0ο

1.108 ,466:. s.00 4.30

lΑ21 516 ,7;00 1s"50

,1.655 6t2 9-00 26.9a ,

1.973 8ο6 8.50 13.40

2,421 l:016 ' :Ι.50 13;30

,2,828' 1.274. ]- 7.Ο0 .1220:

3.4Ο8 1'623 8.75 l2-50

4.193 1944 1ο'80 19'Ο0

5.021
':

2.442 10.80 24.9A',

.6.0ι6 3.373 ι3.50 ,24,54

7.556 4.399, 13,50 21 Ιo

.'9.a37 5.377' l3.5Ο ,2O:2O:','

11;'Ι69 15"00 ,1'8.50

13.552 ,9:O21 15,00 t9.3Ο

16.184 10.948 :15.0ο 23"00

l8.4Ο6 13,716., 16.40

,.26.908: , l:Ιi29'.: 14.75 Ι3;5Ο

,o a{ξ Ι4^79 Ι3;70'

38.57Ι 23.752 16,83 20,40.
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,:t;:l;i 
'ii;

47.632 25.991 lιζ.00 19.50

55.073 28.434 l8.ΟΟ t 5.90

**:;i"l 62.021 30.966 17.45 14.40
ii];:Ξ,'J
liΞ':Ξi 70.385 38.51 Ι 16,1 1 10"90

{t;""

'79.928 44.284 13.75 8.9ο

87.851 50.452 1 1.93 8.20

96.909 55.274 9.23 5,50

:",ii

145.773 s6.370 8.93 4"80

112,651 63.998 8,75 2.60

t36.281 1Ο9.255 5,71 3.20

146.428 125962 2"40 3.40

t56.6t5 t24.240 1.5Ι 3-60

172.431 126.152 0.92 3.50

l8s-266 137.532 0.90 2.90

l94.8ι9 1 59-58 1 0.88 3,s0

21 1 .30Ο 174.937 0.98 3.20

227.074 r97.929 ι''4 2.90

236.917 227.620 1.17 4.20

235.017 237.531 ο,56 ι.20

Βa.fi3 208.864 Ο'40 4.70

Πηγi: TτΕ, EΛ.ΣTΑΤ' Ιnlernatiοnal Financial Statistics ΙFS

Αρμκd εξετdζoυμε αν oι μεταβλητ69 μαq εiναι oτd,oιμεq (αν δεv 61ουν μοναδιαiα ρiζα).
Tα απoτελ6oματα φαiνονται στoν παρακdτω πiνακα UNΙT RooT TESTS, 6που με τον

6λεγ1ο Diοkey-fuller διαπιoτrilνεται, 6τι και oι τρειζ μεταβλητθg f1ουν μοναδιαiα ρiζα και
&ρα δεν εiναι οτdοιμεg. Αν 6μωq υπdρχει μακρoχ,ρ6νια ο16oη μεταξιi των τριιilν αυτrbν

μεταβλητdoν, τoτε εiναι oυνολοκληρωμεvεq.

Νull Ηypothesis: LY has a unit root
Εxogenous: Constant
Lag Length; 2 (Αutomatic based οn SlC, MΑXLΑG=10)

Αugmented Dickey_Fuller test statistic
Τest critical values: 1o/o level

5% level
10% level

t-Statistic Prob.*

'2'556215 0.109ο
-3.57131A
-2.922449
-2.599224

*MacKinnon (1 996) one-sided p-values
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Νull Ηypothesis: LGDP has a unit root
Εxogenous: Constant
Lag Length: 3 (Αutomatic based on SlC, MAXLAG=1O)

Augmented Dickey_FulΙer test statistic
Test criticaΙ vaΙυes: 1% level

5%o level
1O% level

*MacKinnon (1996) one"sided p-values.

r,Test critical values:

t-Statistic Prob."

-2.379831 0.1527
-3.574/,46

-2.923780
-2:599925

:ΝU|Ι Ηypothesiε;Rl has'a,unitτoot,, , , . .., l,

1ξx9gi}nqus: Coηφnt'., ,,, , : ': |, . ,,:, - ,

,Lag 
Length:.0 βutomatic ba1e! on SΙC MΑXLΑG=1O)

i. ,.- ..., 1 
'':' 

t.:' l',' 
,: ,1' .

:t.' ,,:1r...',-.:.,.:,. ;,. .,,' .:,,...'.
;Αugmented'DickeJ:FullθrteststatiStiο..,,' .,

.1.7o!.evel, _ ,',..

,SΥo-JeVel ,

1oo/a,leνel ' ''

t:Statistic ', , ': . Ρrοb.t

'-?.768564, ;:'.',' .ο.ο7ο0
-3.565430 .:' '.''

:zρ{;biz: ',' 
: ,"':';'

-25979A5' . ,: .

*MacKinnon (1 996) one-sided p-vaΙues.

Στο επ6μεvo βημα εφαρμ6ζουμε τoν 6λεyxo Johansen για να ελ6γξoυμε ε6ν πρdγματι oι

μεταβλητ69 μαζ εiναι συνoλοκληρωμεvεg.

o 6λεγ1o9 Jοhansen παρoυσι6ζεται στoν κd,τωΘι πtνακα.

iοate_; oοlοsηr-:Τ ο9 '1 -,1'. , 
:,,:l', ::.'.,,],'.'',, 

. .

Sample (adjusted): 1961 2O1O

iln9l.ud.edοbservaiionsl'50'Ξnar:aα;ustπenig.' ,' i,l,, l:':
i!ιend gsstmnliΦ,Liφr,$etir:πiπistiq,rcπ.g :trgstrtΦαl .
Series: LY Rl LGDP
pοi1ΙntervΞ,(πfrsβrence9);.1 

to 
1 

.,,.::'''.:': ",':

1unηest!'$,9{eoinΙΨδηRanκ]t9g,iτ,i9i{.-'.
1

i
λ

i
:l

tι

ΗyBothδ.si29d.'.,,,,'.,,.:',r:.,,-.:..,,1..,;l.,1]11,,1.,,.''.,;,::1:':,' Tracθ,,.
]Νδ'i,οf,,eE(s),l. . -_,' Eiσ-οnvaΙuμ'',::.,..':,''._ρ19tistici,]j;.
]..: :',:.'_i_l,:.,1'1.111',:'.'.].1ι.':.,,'. ':''::|':,' ' ',.','l]i::.i :ll

'.1 :::'.' ':;' r::,' -i:r: _ 1''

,:.',.l..,;:::,].]:...,':.:.j|...;..i..:.].::..ωoiib:,'t.j,.i.;...l,'Φsiog$e'l, j,,ill'-.,}2,3Φrsr..l,..

.:'lΔt πio'st, 1'.,..'i.'.t,_' ..,ο"31 j j25] ji'... i. .- :. :.'4 64i .,
At most 2 0.108939 5.767099

r- ,'IP'of.-;.11 ,..;,.' 
'r

c,ritaaa|.γe|ue, 
" 

:.,,,

+2.9|ι525.'
25!87?11,..
1z,61798.:

]:Ρrobl$

.,1.11.'.1.'' '

,iο"ο-qφ
l0.07Φ
..σ.4904
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Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
" denotes rejection οf the hypothesis at the 0.05 |evel
**MacKinnon-Ηaug-Michelis (1999) p_values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Εigenvalue)

Ηypothesized
Νo. of CΕ(s)

None *

At most 1

At most 2

Eigenvalue

ο.616952
ο.311325
0.1ο8939

Max_Εigen

Statistic

47.97981
't8.64933

5.767ο99

ο'ο5
CriticalValue

25-82321

19.38704
12.51798

Prob."*

ο.0000
0.ο637
ο.49ο4

Max-eigenvalue test indicates 'l cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the O.O5 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Απ6 τoν ανωτ6ρω πiνακα πρoκδπτει 6ττ υπαpγει συνoλoκληρωση μεταξ15 των τριd)ν

μεταβλητ6ν. Επομεvωg συμπεραiνoυμε, 6α oι καταθ6σε1ζ, τo ειo6δημα και τα

πραγματικα επιτ6κια συνδεονται μεταξf τoυζ μακρoχρ6νια.
Ακολοriθωζ δημιoυργo1iμε τo λεγ6μεvο υπ6δειγμα κδι6ρθωoη λdθουg>, (error οorrection

model), για να εκτιμηoουμε τη o16oη των τρι6ν μεταβλητων.
Η εξioωoη πoυ εκτιμd,με εiναι η εξηg:

ΔLY1:α ΔLGDPt + βΔzut * γE,_1 + U,

'oπoυ E1: LY1 - δο-δl * LGDPt _ δzRΙ,

Η εκτiμηoη του υπoδεiγματoζ παρουoι6ζεται στoν κ&τωθι πiνακα ECM-model.

;Dependent Variable: DLS
Method: Least Squares
Date: 09/05/11 Time: 09:30

lSample (adjusted); 196ο 2010
lncluded observations: 51 after adjustments

Coefficient Std. Errοr t-Statistic Prob.

DLGDP
DRI

E1C1)

1.143917
,ο.003168

-o,047721

0.088552
0.ο035ο6
ο.02o159

12.46627 . 0.0000
ο.903397 ο.37ο8
-2.367236 A.O220

R-sqυared
:Αdjusted R-squared
:,S.E.,of regression
Sum squared resid
Log likelihood

!Dυrbin-Watson stat

Mean dependent var
S.D. dependent var
Αkaike infο criterion
Schιryarz criterion
Ηannan-Quinn criter.

a.2298A2
ο.197711
a.a89421
0.383813
52'.31448

1.604694

0.167859
ο.099833

-1.933901
-1.820264
-1.890477
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Απ6 τα αποτελ6oματα διαrπο'τωνoυμε 6τι α) o αυvτελεoΦg γ 61ει το αναμw6μεvο

πρ6αημο (εiναι αρνητικ6)και στατxστικd οημανπκ6q, fiρ6'yνLα που ετπβεβαιωνει την

δπαρξη ηζ μακρο1:6vιαg ο16οηq μεταξ6 των τριιilv μεταβλητrilν. Eπioηg απ6 την

εκτiμηοη διαπιoτiονεται 6π ο αυντελεoτηg α εiναι oταπoτικιi oημαντικ69 και θεπκ69,

πplΙ"rψσ" πoυ oημαiνει 6τι μια θετικη μεταβoλη τoυ ειooδηματog θα μεταβιiλει θετικ6 τιg

απoταμιε6οειq. Αντiθετα ο oυντελεο'Φg β εiναι oτατιoπκd, μη oημαvτικ6g, γεγoν69 πoυ

φανερdοvει 6τι η μεταβoλη των πραγματικdoν επιτoκtων δεv ετηρε6ζει ηv απoταμιευτικη

oυμπεριφoρ&.

8.3 Σxθοη pεταξδ βαθμολογiαg (scοre) και κερδοφoρiαg τα)ν τραπεζικιirν

καταστημιξτιον

Προκειμεvου να αποδει1θεi η πρακτικη αξiα του πρoτειν6μεvου ουoτηματog

βαθμολ6γηο'ηq (sοoreοard) πραγματοποιοfμε ην απαραiτηη εμπειριlα-1 αν&λυoη. Για τo

ακοπ6 αυτ6 επιλ6ξαμε ωg δεδoμεvα τρoφoδ6ηαη9 (inputs) τoυ προτειv6μεvoυ

αυoττ1ματog, 6ξι οικονομικd. μεγ6θη απ6 πεvrjντα (50) voμο6g ηq Eλλdδοg, καθiog και τoυ

oυν6λου ηζ χ6ραζ, των οπoiων τιg εηαιεg ποoooτιαiεg μεταβoλεg του θτουg 2Ο05

χ,ρησ1μοποηoαμε γ1α να βαθμολογησουμε κdθε εvαγ νομ6 ξε1ωριoτ6, 6οοv αφopd oην
ελκυoτικ6ητα εv6g εκ6oτoυ νομοδ, ο1ετικd, με ην εγκατ0οταση κα1αν6πτυξη oτα 6ριd,

τoυ εv6E τραπεζικοδ δικτι5ου. Tα επιλεγεvτα οικoνoμικfr μεγ6θη εiναι τα εξηg: α) τo

A.E'Π. β) η oικοδομιl,Cη δραoηρι6ητα γ) η μεταποiηoη δ) το εμπ6ριo (γoνδρικ6 και

λιανικ6) ε) ο αριθμ69 ν6ων Ι.Χ. εrnβατικιΙlν αυτoκινητων σε lοκλοφορiα στ) oι

καταθθoειg. Τα ανωτ6ρω oικoνoμικd μεγεθη επελ6γηciαν δι6π 6πω9 δεξαμε σε

πρoηγo6μεvα κεφ6λαια ηταν αυτ6 τα οποiα κατ& κδριo λ6γο oηριξαν ην κερδοφορiα

των εγ1iυριωv τραπεζικiον δικτι5ων. Αρα εiναι λογικ6 η πορεiα και αξ.oληηση τωv Lr'L β)
αυτiον οικοvομικrirν μγεθιbν να απoτελ6οει κριτηρ1ο γ1α την εγκατdσταση η 6μ ο"τον

κ6θε εξεταζ6μεvο νoμ6 εν69 τραπεζικοf δικτδoυ.

Αφοιi πρo1ωρηοαμε σην βαθμολ6γηοη πεvηντα νoμiον, ξε1ωριoτd., αντιoτoιfoαμε η
βαθμολογiα εv6g εκd,oτου voμor5 με ην κερδoφoρiα των καταοημd,των τηζ Αlpha BarΙk

τα oποiα εiναι εγκατεoτημ:fvα στoυq βαθμoλoγηθθιτεg νομο69, με o'κoπ6 να εξετ6ooυμε

εαν υπαp1ει θετιΦ oυo16τιoη μεταξr5 τηq εξαγoμεvηg βαθμολογiαg (sοοre) και τηζ

κερδoφορiαζ των καταοτημdτων τoυ oυγκεκριμεvου τραπεζικοιi δικτι5ου. Συγκεκριμwα

οι ετξoιεg ποoooτιαtεg μεταβολ6ζ των εznλεγwτων oικονoμικiυν μεγεθiυν, τ6οο oτο

ο'6νολo ηζ χ6ραζ 6oo και οε κd.θε νομ6 1ωριοτ0 παρoυαι6ζοvται oτoν κ6τωθι πivακα.

Να oημειωθεi 6ττ 6ποιο οικονομικ6 μθγεθοq aγε μηδενιΦ η αρνητικη εξ6λιξη,

oημειiονεται με μηδεv (0) oτo αντiοτοι1ο κελi τoυ πiνακα.
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Πηγη: ΕλληνιΦ Στατιoτικη Aριη

oι δεiκτεg βαρriτηταg πoυ χρησιμoπoησαμε για τιg βαθμoλoγησειζ καθoρioθηκαν απ6

εμ&g, εvεργiυνταg ωζ ιθfνοντεζ εν6ζ τραπεζικoδ δικτ6oυ και απoδiδoνται σε κdθε εvα απ6

τα επλεγ€ντα oικoνομικd, μεγ6θη του ([ντiστοιχoυ δεiκη βαριiηταg, τo 6Ψoζ του οποiου

εξαρτdται απ6 τo κατd π6σο σημαντικ6 θεωροriμε τo κdθε μθγεθοg στην ελκυστικ6ητα
εγκαταστασηζ και στην κερδoφορiα εv6q τραπεζικοδ δικτυου.

oι δεiκτεg βαριiηταg στη διαδικαoiα τηg βαθμoλ6γησηg που ε7cιχειρησαμε εiναι οι εξηζ:

α) -6- για τo Α.E.Π., β) _10- για ην o1κoδoμικη δραoτηρι6ητα, γ) -4- ^tια η μεταπoiηση,
δ) -8- για τo εμπ6ριo (1ονδρικ6 και λιανικ6), ε) -6- για τo εμπ6ριο Ι.X. εrπβατικcbν

αυτοκινητων, aτ) -7- για τιζ καταθθσflζ.

H αντιoτoiμοη των βαθμoλoγιdον των νoμd)ν και των κερδd)ν των καταστηματων ηζ
Αlpha Bank, τα oποια εiναι εγκατεστημ6να σε καθε εvαν απ6 αυτofζ παρατiθεται στoν

κd,τωθι πiνακα:
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KoPΙΝΘΙΑ 25 Ι "09 4.l'Ζ)'υυ

ΛAKΩNlΑ ι3ο.8Ο 70ο.00

MEΣΣΗΝΙΑ 149.61 2.444,0A

ΛEΣBoΣ 76,35 ι.677'00

ΣΑMoΣ 74.88 365.00

xΙοΣ 16s.03 1.167,00

ΔΩΔEKAΝΗΣΑ 88-53 6.2ο0.Ο0

ΚYΚΛAΔEΣ 70.52 5.886,00

Ι{ΡΑKΛEΙo 101,75 6.942,00

ΛΑΣΙΘΙ 147.76 1.029.00

ΡEΘYMNo 161.92 1.686,00

XΑΝΙΑ fi9.26 1.852'Ο0

K6ρδη: Χιλ.ευριil

Bαθμολογiα βαoιoμεvη oε ετηoιεg % μεταβoλεq επιλεγμwων

oικοvo μ ικcilv μεγεθcilv

Ακoλοιiθωζ, χlcησιμoπoηoαμε γραμμιtcη παλινδρ6μηση για να ελ6γξουμε αν υπdρ1ει

θετικη o16oη μεταξδ τηg βαθμολoγtαg εν69 εκd,οτου νομor5 και τηζ κερδoφορiαg των εκεi
εγκαταστημ6νων καταoτημdτων τηq Αlpha Bank. Χρηoιμοποιιilνταg τα δεδομενα του

δεiγματοg και τoν λογ0ριθμo των μεταβλητιbν, τα αποτεΜoματα τηg γραμμiκηg
παλινδρ6μηoη9 θ1oυv ωg εξηg:

Ψ : |,62Χ
(41,61)

6πoυ Ψ: λoγιiριθμοq κ6ρδoυ9 καταoτηματog,

X: λoγdριθμοq τηg βαθμολoγtαq βιioει ο'υoτηματoq βαθμολ6γησηt,
t-oτατιoπκη oημειiονεται εvτ6g παρεvθ6οεωζ και stantard error 61ει διορθωθεi με white

μ6θoδo για ετερoσκεδαoπκ6τητα.

Στη ο'υν61εια για περαιτ6ρω αν6λυoη 1ωρioαμε το o$νoλo των εξεταοθεvτων τραπεζικιbν
καταο'τημd,των σε o1θo'η με τη διdμεoo τιμη ηζ κερδοφoρiαg τoυg (1761,50) ο'ε δ6o
κατηγορiεq. Πρri:τον, σε καταστηματα υΨηληζ κερδοφoρiαζ στα οποiα περιλαμβ&νονται
καταoτηματα των oποtων τo κ6ρδo9 εiναι π&νω απ6 τη δι6μεoo πμη και δεriτερον, oε
καταoτηματα χαμηληζ κερδoφορiαg, στα oπoiα περιλαμβdνονται καταoτηματα με
κερδoφορiα ioη η μικρ6τερη τηg διd,μεoηg τιμηζ. Eφαρμ6ζoνταζ γραμμικη παλινδρ6μηoη
και στιg διiο oμ&δεq καταoτημdτων, τα αποτελ"6oματα 6δειξαν τα εξηg:

Για ην πpωτηoμdδα Ψ : l,454Χ
(37,98)

εviο για την δε6τερη Ψ : 1,79 Χ
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(36,1Ο)

Aιτ6 τα απoτελ6αματα διατπoτiυνουμε πρωτaν' 6τι υπd,ρ1ει θεπκη o16αη μεταξδ ηg
βαθμoλογiαg (sοorο) εv6q εκdoτου νομοιi και ηζ κερδοφορiαζ των εκεi εγκαταοτημ6νων

τραπεζικιilν καταοημdτων ηζ Αlpha bank, πρd,γμα πoυ εzπβεβαιιilνει ην πρακτικη αξiα
τηg διαδικαoΙαq βαθμoλ6γηoη9 - αξιoλ6γησξζ, τξγ oποiα προτεiνoυμε.

Δεriτερbν, η θετικη σχ6ση αυη εvιο1ι5εται περισo6τερo στα καταστηματα υΨηληζ

κερδοφoρiαg oε o1θo'η με τα καταoτηματα χαμηληq κερδoφoρiαg.

Συγκεκριμ6να, 6πω9 φαtνεται απo τα παραπ6νω απoτελ6oματα σε μια α6ξηοη ηζ
βαθμoλογiαg (sοore) κατ6 μiα ποooατιαiα μοv&δα, αvτιoτoι1εi μια α6ξηoη τoυ μ6οoυ
κ6ρδουq τα)ν κατασημ6τωv χαμηληζ κερδοφoρiαg κατ* περiπου 7'45γ0, εviο στα

καταοτηματα υψηληg κερδοφoρiαg ανπoτoι1εi ο'ε μiα μ6o'η αriξηoη περtπoυ l,79Υo τoυ

μθooυ κι1ρδoυg. Aυτ6 οημαiνει 6τι η αδξηoη ηζ βαθμoλογiαg πριμοδοτεi πολf
περιoo6τερo (o1εδ6ν διπλioια) τα καταoτηματα υψηληg κερδοφορiαg oε o1€oη με τα
καταoτηματα χαμηληζ κερδοφορiαg. Σε αμφ6τερε9 τιqπεpιππωoει6 τoνiζεται 6π η αfξηση

ηq βαθμoλογiαg κατ& μια πoσoστιαtα μov&δα ανπoτοι1εf oε πολλαπλd,σια ηζ μoν0δog
α6ξηoη τηq μ6oηq τιμηζ κ6ρδουq.
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KEΦΑΛAΙO 9

ΣYMΠEPAΣMATA KΑΙ ΙΙPOTAΣΕΙΣ
ΓΙA ΠEPAΙTEPΩ ΔΙEPEYNΙΙΣΙΙ ToY ΘEMATOΣ

:.

Η παροriοα Δ.Δ. αο1oληθηκε μ την παρουσiαoη τoυ ελληvικoιi τραπεζικori oυoτηματοg,

ην εξθλιξη και ην αν6πτυξη ηg λιανικηg τραπεζικ1g καθdοg κα1τo ρ6λο τηg τεμολογiαg

στην αν&ιrcυξ't1 τηζ. Παρoυαι&oηκε κα1 αναλr5θηκε η oρθολογικη αν&πωξη και

oτο1οθεο'iα τoυ δικτ6ου λιανικηq τραπεζικξq. Αο1οληθηκε με το ζητημα ηg oτο1οθεοiαg

εξετi;ζoνταqτην περνετωση ηζ Alpha Bank. Παρουoι6oηκε 6να οTiοημα βαθμoλ6γηo'ηq

(sοore card) το oπoiο θα εiναι oε θ6oη να <καθoδηγηoει> τoυq υπεr5θυνoυq μιαq τρd,πεζαq,

γtα την αν6πωξη και η ατο1oθεoiα τoυ διlcrυου τξζ, iυoτε να λιiβoυν τιg οωoτ6τερεζ και

αποδοτικ6τερε9 δυνατ6ν απoφ&οειq. Στo παρd,ρτημα παρουoιdζεται το εγ1ειρiδιo χρησηζ

του πiνακα αξιολ6γηοηq (sοοre οard).

Συμπεραοματικd,, καταληγουμε, 6τι για να εττιτanγΘε;ι η ορθολομκη αv6πτυξη και

oτο1oθεoiα εν69 τραπεζικοιi Δικτδου Λιαvικξq Τραπεζικηq, θα πρ6πει vα υλοποιηθofν οι

κ6τωθι δραoεη και εv6ργειεq.

α) Για ην επiτευξη ηg ορθολογ1κηζ αvιiπωξηq απαιτεiται:

Θεφλιακη αν6λυoη των βαο'ικrbν μακρooικονομικiον μγεθιΙ:ν, μελ6η ηg πολιτικξg

κατ6oταοη6 (εiτε εiναι η Eλλ&δα εiτε κd,πoια 6λλη xιΙlρα) ηq εξεταζ6μεvηζ χiοραg,

μελθη ηE ιoβουoαg νoμoθεoiαg, ηg πολιπστικηζ παρd,δoο'ηg, τcογ δημoγραφικiον

χαρακηριστικri:v.
Tα oτοι1εiα, που θα προκιiψουν απ6 την 6ρευνα και τη μελr1η των θεμελιωδrilν

(οικοvoμικdυv, δημογραφικιΙ)ν, κοινωνικiοv, πολιτιoτικdοv) 1αρακηριoτικiυν μιαg 1ioραg,

δiνουν τη δυνατ6ητα στουg υπευθιivoυg αν*πωξηζ εv6ζ τραπεζικοιi δικτιiου, να

αποκτηooυν μια, 6oo τo δυνατ6ν, οαφ6oτερη εικ6να, για τ1g επικρατofoεq αυνθηκεζ στo

χιi:ρo, oτoν οποtο επιθυμοδν να επεκτεiνουν το Δiκτυ6 τουg, 6τoι ιboτε η απ6φαοη τουg,

αρνητικη η θετικη, να εiναι, 6oo το δυνατ6ν, περιοo6τερo τεκμηριωμwη και ρεαλιoτικη.

β)'ooον αφoρd., oην oρθoλομΦ και διεκδικητικη oτο1οθεoiα εv6q δικτυoυ λιαvικηg

τραπεζικηg, η διαδικαoiα αρβζει απ6 τoν καθoριoμ6 τoυ στραηγικoι1 oτ61ου, o oπoioq

αποτελεi πυξiδα και 1,ρoνοδι6γραμμα, για τo π6oο, σε τι χρονικ6 δι*oημα, βt fl ρυθμοιiq
και με ην πρoιilθηο'η πoιdlν πρoT6ντων, εiναι δυνατ6ν και επιθυμητ6 να αvαπτυ1θεi 6vα

τραπεζικ6 δiκτυo- Η απ&ντηoη εiναι πρoi6ν oυoτηματικηζ μελθηζ, απ6 την oπoiα

δtiναται να εξα1θoriν , κατ(ι τo δυνατδν τα ακριβ6oτερα κα1 ορθ6τερα αποτελθoματα.

Η μελεη ξεκινd, πρiοτον απ6 ην ιoτορικη εξθλιξη ηq ζητηοηq.
Η ιoτoρικξ εξελιξη ηg ζητηoηg εκφρ0ζεται απ6 τα αποτελ6oματα ερευνrbν, για τo πωq

ανπμετωπiζoυν o1 καταναλωτθg, τα προηγoδμεvα θη κα1 μ6χρι oημερα, τσ'

πρooφερ6μεvα προΤ6vτα και στην περiπτωoη μαg, τα τραπεζικd, πρoi6ιτα και υτηρεαiεg.
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Tα πρoκδπτoντα οτοι1εiα πληροφoρο6ν, τουg υπευθ6γουζ, T1α την πρooδοκioμεvη

ζηηoη. Αν η ζητηση των τραπεζικrΙlv προΤ6ντων κctι υ?tτ-Ιρεσιdυν εiναι λ.1. oταθερη με

αυξητικθg τ6oει9, τ6τε τo γεγον69 αδτ6 εvθαρρrivει τιq τρ6πεζε9 να επεvδ6οoυν κα1 να

επεκταθοιiν

E6ν oυμβαiνει τo αντiθετo, εiναι πολδ τπθαν6ν, να αποφαoιoθεt η αναβoλη η6 επ6κταoηq

του δικτδου, εκτ6q και αν ειδικ6τερε9 μελθτεq }'".γ. marketing, oδηγηοoυν τουg

υπευθδνoυζ σηv επ6κτααη του δικτ6oυ με διαφoρoπoιημθνο τρ6πο (διαφoροποιημεvα

καν&λια διανομηq, διαφoρoποιημεvα και ελκυoτικδτερα προi6ντα κ.d. ).

Τo δειiτερο βημα, εξ iooυ oημαντικ6 με το πρrilτo, εiναι η ΠPOBΛEΨΗ o1ετικd με ην
πoρεiα ηq αγoρ69, oτα πλαiαια ηζ οπoiαg επιθυμi ιξvα δiκruο λιανικηq τραπεζικηq να

διειoδr5oει.

Πιο oυγκεκριμfvα, οι προβΜψειq o1ετiζoνται με ηv πoρεiα βαoικiυv οικονoμικiυν

δεικτrbν και μεγεθd:ν, αλλ6, κι:ρiωg, με ην εξελιξη ουγκεκριμfνων κλd,δωγ ηζ
oικοvομiαg, η πορεiα των οποiων καθορiζει oημαvτικft ην αυξομεiωoη ηζ ζητησηζ των

τραπεζικiυν προibντωv κα1 υτηρεoιrirν. T6τoιοι rcλfδoι εiναι η ιδιωτικη οικoδoμικη

δραο'ηρι6ητα'τo λιαvεμπ6ριο, η μεταπoiηση, η βlομηγαιιiα, ο τουριο'μ69 κ.6-

'Eτoι oι Τριiπεζεg θ1ουν οη δι6θεο'η τουq, 6λα τα απαιτor5μενα γ1α τιg προβλ€ψειg

oτoι1εtα και εiναι oε θ6αη να υπολογiζουν, με η μεγιoη δυνατη ακρiβεια, ην πoρεiα

των κλd,δων ηq olκoνομiαg, πoυ τη εvδιαφ6ρoυν ?tερισo6τερο και vα πρoβλ6πoυν, ωg

6γμoτα, ην εξθλιξη ηg ζηηoηζ των πρoi6ντων και των υπτ1ρεoιiον τουg.

o ο'τρατηγικ69 οτ61ο g 6γει, oυνηθωq, διdρκεια υλοπoiηoηg απ6 τρiα 6ω9 τθοoερα 1ρ6νια.

Η Alpha Bank λ.1. εi1ε καθoρioει oτρατηγικ6 οτ61ο με 1rονικ6 ορiζοvτα υλοποiηoηq μια

τετραετια,2007-2aa, με ην επωιυμiα ΑGEΝDA 201Ο.

Τo τελευταto oτ6διο ηg ατο1oθεoiαq sιvαι o EΠΙMEΡΙΣMOΣ του στραηγικο6 oτ61oυ

στα καταστηματα του τραπεζικof δικαioυ.

o επιμεριομ69 διεvεργεiται οε δrio φ&oειq:

A) Απ6 τη <lτιγμη, που θα απoφααιoθεi τo πooοoτ6 επθκταoηq εν69 τραπεζικοri

oργανιoμoτ5 κα1 αναγνωριο'θοriν o1 παραγωγικ6q και οικoνoμικ€q δραο'ηρι6ητε9 και

κλ&δoι με τξ υψηλ6τερε9 αναππrξιακθg πρooδoκiεg, καθορiζoνται και διαμoρφiονoνται,

αναλ6γω9, τα αντioτoτγα τpαπεζτκd πρoi6ντα και υτηρεοiεq, τα οποiα αναμθvεται να

ανταποκριθο6ν oη δημιουργο6μsvη και αυξαν6μwη ζητηoη.

Tα πρoi6ντα αυτd, 1αρακτηρtζονται, ωq προΤ6ντα πρoτεραι6τξταζ, γ1α την επiτευξη τoυ

αυvολικο$ ο'τ61oυ.

B) Kατ6 τη δεδτερη φ0αη, καθορiζεται, το εiδοq και ο 6γκοζ των τραπεζικiυν προΤδντων

και υπx]ρεσιiυν, πoυ θα πρ6πεινα πρoωθηθo6ν αν6 κατ&oημα.

o ορθoλoμκ69 ε7[ιμερισμ6g ηq oτο1οθεoiαζ, αvd κατ&οημα, διαoφαλiζεται, σε μεγ&λο

βαθμ6, απ6 η αυλλoγt'1 oτοι1εiων, oικoνoμικoti, κoινωιικοιi, δημογραφικoti 1αρακτι'1ρα

και η διαμ6ρφωoη δειrccrirν πρooδοκιiυv, τα οποiα παρ6γoνται απ6 τLζ τcηyεζ' πoυ ηδη
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αvαφ6ραμε και αφορoιiv σε o1κσvομικ6q και παραγωμκ6q δραoηρι6ητε9, τozπκοιi

επιπθδου (voμ6g, π6λη κλ.:ε).

'Eτoι, αφoυ ληφθoυν υπ' 6ψιν, το βγεθοg w6g εκdoτoυ τoπικoti καταoτηματog, τo εtδοg

του πελατολογiου του, οι ιδιαιτερ6ητε9 ηg γεωγραφικηg περιo1ηq, 6που

δραoηριoπoιεiται, η δια1oovικη εξ6λιξη των ετnδ6oειbν τoυ o1ετικ& με την επiτειlξη των

oτο1οθεαιιbν πρoηγο6μεvων ετci]ν, η ημερoμτ1viα svαρξηg ηg λειτoυργiαg του, oι

πρooπτικ66 οικoνoμικη q w&ιττυξηζ και αfξηoηg ηζ ζηησηg τραπεζικιbν πρoi6ντων.

σην περιo1η τoυ και πoλιi znθαν6ν και κd,ποιοι d,λλoι παρdγοvτεg, που πρoκδπτoυν, λ6γω

καπoιων ιoιαιτερoτητωv το7tικoδ 1αρακτηρα, συγKεκριμεvοπoιεiται, ποσoτικoποιεiται και

καταv6μται η αvd, κατiο'ημα ιδιαiτερη ατo1οθεoiα.
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ΠΑPΑPTΙΙMA
EΓxEΙPΙΔΙo xPΙΙΣΙΙΣ ToY ΠΙNAΙ<Α AΞΙoΛoΓtΙΣHΣ

(ScoRE cΑRD)
Eπi ηg ετπφdνειαq εργαοiαq τoυ υπολoγιoτη:

α) Kανω διπλ6 κκλιο> οτo εικoνiδω με τiτλo <Avιiπτυξη Tραπεζικori Δικτδoυ>

τπ6ζοντα9 ταυτ61:oνα τo πληκτρo <SΗΙFΤ>.
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oΘoΝΙ{ Νo 1

β) Eμφαvιζεται η οθ6vη (Nο 1) και εrnλ6γω τo πεδiο (ΚENTPΙKΗ ΦOPMA).

γ) Kιiνω <κλικ> στην ιξvδειξη <Ανοιγμα) 7Ιου βρioκεται σην επ&νω αριστερη πλευρd,

ηg οθ6νη9 Nο 1.

{ξ 0Ynoiloγιπtigμω

{EτΦGiar'' 4r1*
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εγφoφη: l<l' ΙΓ--*Γ l lιrlι,lo*'

frε'αρεηll: 1ταεγ,rpαΦφt | Φ*μo*μrro"ργ.. |tEΠPtrPΑt{ttAlt- ] } s € ω jiJ

oΘoΝΗ Nο 2

E'€ σ*Φλk

δ) Eμφανiζεταιηoθ6νη (Ι.{ο 2).

i. Στo πεδio <ΑPΙΘMΗΣΗ) δtδω αρiθμηση με α6ξoυοα σειρd, στ1ζ καταχωρηο'ειq,

πoυ θα ακολoυθηοoυν.

2. Στo πεδto κTΙTΛoΣ) oνoματtζω τo oικoνομικ6 μ6γεθo9, η εξ6λιξη τoυ οποioυ μαg
εvδιαφ6ρει.

3. Στo πεδio <ΣToXoΘETΗΣΗ> καταγρdφoυμε τα πooοoτd των ετηοiων μεταβoλiυν
των oικoνομικων μεγεθιilν, πoυ μαζ εvδιαφθρoυν, οι oποiεg λαμβ&νουν 1iορα oτην
ευριiτερη γεωγραφικη πεpιoγi1 (γεωγραφικη περιφ6ρεια, xωpl' κ.*.), τoυ εξεταζ6μεvoυ

υποψηφioυ οημεtoυ εγκατ6οταoη9 εv6g τραπεζικori καταoτη ματog.
Aυτd τα πooooτ6' θα αποτελ6oουν μ6τρο oriγκριοηζ και βαθμολ6γηoη9 (benοh

market), τoυ υπoΨηφiου τ6πoυ εγκατd,οταoηg, εv6g τραπεζικoδ καταοτηματοg.

4. Στo πεδio (ΠPAΓMΑTΙKO) καταγρd.φoυμε τιζ πoooοτιαiεg μεταβoλ69 των

εξεταζ6μwων oικovoμικiυv μεγεθιbν, oι οποiεg λαμβdνουν 1rilρα oην γεωγραφικη
υπoψηφια πρog εγκατdoταoη τραπεζικοri καταoτηματοg γεωγραφικη περιox:l (π6Μ,

t21



Nομ6g κ.d,.) και οι οποiεg oυγκρiνoνται με τ1ζ αντioτoι1εg πμ69 πoυ καταγρdφοvται

oτηv ευρriτερη γεωγραφικη περιο1η (περιφ6ρεια, 1rbρα, κ.d.).

5. Στo πεδio (ΠoΣoΣTo EΠΙΤEYΞΙ_ΙΣ) υπολογiζεται αυτ6ματα το κατd π6οο

υπoλεiπoνται η υπερβαiνoυν τα εξεταζ6μεvα oικoνομικd μεγ6θη oτην υπ6 εξ6ταow

πεpιογi1 @.γ. π6}νη η νoμ69) oε o16οη με εκεiνα τα oποiα καταγρdφoνταl στην

ευρδτερη τηg περιο1η (περιoγi1, xrbρα) η oποtα λειτουργεt ωq μ6τρο οιiγκριoηq (bench

market).

6. Στo πεδio (ΔEΙΚTΙlΣ BΑPYTΗTΑΣ> αναγρdφουμε το δεiκτη βαρriτηταq εν69

θκαoτoυ εξεταζ6μεvoυ μεγ6θουq. Η τιμη του <Δεiκτη βαρδτηταg> εrπλ6γεται απ6 μια
κλiμακα π.γ. απ6 το θvα (1) μ61ρι τo €ξι (6) και εκφρdζει, ανdλoγα με το r5ψοq τΙζ, τTl

oπoυδαι6τητα, πoυ 61ει για την τpαπεζα το κ6θε 6να απ6 τα εξεταζ6μεvα μεγ6θη.

7. Στo πεδiο (TEΛΙKO ΠoΣo) υπολογtζεται αυτ6ματα τo γιν6μενo του ποοοoτοt5

επiτευξηg επi του δεiκτη βαρriτηταg.

8. Στo πεδio (ΣYΝoΛo> αναγρdφεταlτo dθροιoμα των γινομθvων.
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ΠΙNΑKΑΣ No 1

ε) Κdνω <<κλικ> oτo πεδiο (ΦYΛΛo ΔEΔOMΕNΩN)
ΔEΔOMENΩΝ) ΠΙNΑKΑΣ 1, στηζ οπoiαq oτο κ0τω

τελικη βαθμολογiα (Score) τηg εκ&oτoτε εξετα"ζ6μενηq

€Φ ΑP

E{ Φιxεi}ιi}F lυ,πψ

και εμφανiζεται (EΚΘEΣFΙ

δεξι6 dκρο αναγριiφεται η
περιο1ηg''oοo υψηλ6τερη
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εtvαι η βαΘμoλογiα τ6ο'o ελκιrοτικ6τερη θα εiναι η εξεταζ6μεvη περιο1η, ωg πρoζ την

εγκατd,oταoη τραπεζικoιi / κιilν καταoτηματog η καταoημdτων.

οτ) Tα κ6κκινα βελιiκια oτo επdνω μ6ρoζ τηg oθ6νηq Nο 2 με φορd, δεξιd, και
αριοτερ0 μαq βoηθοιiν να ελ"6γ1ουμε μiα πρog μiα τ1ζ καταχωρηoειg μαg.

ζ) K&νονταg <κλικ> oτo πεδio τηg oθ6νηg No 2 (ΠΡoBoΛΗ ΔEΔOMENΩN>
εμφανiζεται o αντioτoι1οg ΠΙNΑKΑΣ και ελ6γ1ουμε, ανd, π6oα στιγμη, το πληθog και

ην oρΘ6τητα των κατα1ωρηoεiον μαq και την διαμoρφoriμεvη βαθμoλoγiα (ScoRE)
(ΠΙNAKΑΣ 2).

E!ξ:ψηlliΦτ"οι:ιgo.|glstrggLjΙE}<aPΑΦ Φl.Ψ*μ*'| iJx5 s€sΞJ lp.Ιi@Φffiοg. '**

ΠΙNΑΚΑΣ Νο 2

η) Mετιi τo πθραg των εργασιrbν κdνουμε ακλικ> oτο εικονiδιο (πoρτoιiλα) τo oποiο

βρioκεται oτη β6oη ηg oθ6νηq Nο 2.

Θ) Για να oβηooυμε τα δεδoμθνα και τη βαθμολoγiα μιαg αυγκεκριμεvηg περιo2gηq, με
oκοπ6 να ειοαγ&γουμε νθα δεδομεvα, εvεργo6με ωg ακολoriθωg: εvιΙl βριo'κ6μαoτε
ο'ην oθ6vη No Ο2, πληκτρoλoγiυ F11 και εμφανiζεται η oθ6νη No Ο1, εznλ6γω ην
εvδειξη ((...)) πoυ βρioκεται 1τρ(rτη σην αριστερη oηλη ηg oθ6νη9 και εμφανiζεται

oκιαομιirη η εvδειξη (KΑPAΦOYΛΙΔΗΣ) (oθ6νη Νo 3). Κdνω <κλικ> oτην εvδειξη
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(AΝOΙΓMA> και εμφανiζεται o ΠΙΝΑKΑΣ 2. Για να μηδεvioουμε τα δεδομθvα,

oκιdζω τoν πiνακα και πατdω del.
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