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ΣΥΝΟΨΗ

Η ευρωπαϊκή ενοποίηση με την Οικονομική Νομισματική Ένωση δημιούργησαν την 
ενιαία αγορά και τον ενιαίο χρηματοπιστωτικό χώρο με σημαντικές αγορές κεφαλαίου 
και χρήματος. Η ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά διευρύνεται συνεχώς, ενώ μεγάλη 
συγκέντρωση παρατηρείται με τις μεγάλες ευρωπαϊκές και αμερικάνικες τράπεζες να 
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο χρηματοπιστωτικός χώρος χαρακτηρίζεται από 
παρόμοια συγκέντρωση και τάση ενοποίησης υπερισχύουσα κυρίως μέσα στις 
ευρωπαϊκές χώρες και λιγότερο σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι εμφανιζόμενες 
συνεργασίες είτε με τη μορφή εξαγορών ή συγχωνεύσεων είτε με τη μορφή 
στρατηγικών συμμαχιών ή συμμετοχών οδηγούν σε σχηματισμό οικονομικών 
σχημάτων που προκύπτουν από τη σύζευξη τραπεζικών και ασφαλιστικών ή 
επενδυτικών δραστηριοτήτων. Αυτά μαζί με την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών και 
της θεσμικής διαχείρησης οδηγούν στη διαφορετικής μορφής μεσολάβηση και την 
αποδιαμεσολάβηση των τραπεζών.

Η ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διαφοροποιεί το εποπτικό 
περιβάλλον των τραπεζικών ομίλων, τον καθορισμό των επιτοκίων και τις απαιτήσεις 
σε κεφαλαιακή επάρκεια, αποδοτικότητα και φερεγγυότητα, ενώ παράλληλα 
ευνοούνται τα μεγάλα τραπεζικά σχήματα.

Η επέκταση των τραπεζικών δραστηριοτήτων στο χώρο των ασφαλειών, 
επενδυτικών και χρηματιστηριακών συναλλαγών (universal banking) ακολουθείται 
από την εμφάνιση καινοτόμων προϊόντων, τα οποία αποτελούν στρατηγικό εργαλείο 
αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. Η διάθεση των χρηματοοικονομικών προϊόντων 
και υπηρεσιών γίνεται με τη χρήση εναλλακτικών δικτύων διάθεσης πέραν των 
παραδοσιακών με τη χρήση της τεχνολογίας και παράλληλη ανάπτυξη νέων μορφών 
τραπεζικής (e-banking, internet banking, phone banking κ.λ.π.).

Η διατήρηση της κερδοφορίας των τραπεζών, η αναγκαιότητα μείωσης του κόστους 
προσανατολίζει τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους στη τοποθέτηση στρατηγικών 
στόχων με έμφαση στα διάφορα είδη τραπεζικής π.χ. λιανική (retail banking), 
επιχειρηματική (corporate banking) ή εξατομικευμένη μορφή τραπεζικής (private 
banking) καθώς και στην ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξειδεικευμένες εταιρείες 
(outsourcing).

Η μείωση του λειτουργικού κόστους και η ευελιξία στην αγορά εργασίας φέρνει στο 
προσκήνιο κύμα απολύσεων και άτυπες μορφές απασχόλησης (μερική, ενοικίαση 
προσωπικού, συμβάσεις ορισμένου χρόνου κ.λ.π.).

Η νέα διεθνοποιημένη πραγματικότητα και η απελευθέρωση των αγορών καθώς και 
η ανάγκη διαφάνειας και συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων τραπεζικών 
ομίλων και επιχειρήσεων οδηγεί στη υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Όλες αυτές οι αναφερόμενες τάσεις σκιαγραφούν το σύγχρονο περιβάλλον του 
χρηματοοικονομικού χώρου της Ευρώπης, δηλαδή το ευρύτερο εξωτερικό 
περιβάλλον των τραπεζικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή 
και διεθνή αγορά.



Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή και μελέτη όλων 
αυτών των σύγχρονων τάσεων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, η γνώση των 
οποίων μαζί μη τη γνώση του άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος και την αναγνώριση 
και μελέτη των δυνάμεων και αδυναμιών του κάθε οργανισμού αποτελούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χάραξη και την ανάπτυξη των στρατηγικών 
επιλογών των τραπεζικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή και 
διεθνή αγορά.

Με σκοπό την ανάλυση των στρατηγικών επιλογών της ηγέτιδας τράπεζας του 
ελληνικού τραπεζικού χώρου, της ΕΤΕ, και με τη χρήση του ορθολογικού μοντέλου 
στρατηγικής διοίκησης εστιάζοντας στη διαμόρφωση των στρατηγικών, καταλήξαμε 
στην θεώρηση ότι η επιχειρησιακή ευφυία, η ολική εφαρμογή προτύπων ποιότητας, 
η επιλεκτική εξωτερίκευση δραστηριοτήτων, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του e- 
banking και η πλήρης εκμετάλλευση των πόρων της ΕΤΕ είναι οι πιθανές 
επιλεγόμενες στρατηγικές για την επικράτησής της σε περιφερειακό αλλά και σε 
διεθνές επίπεδο.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή τον κ.Σουμπενιώτη 
Δημήτριο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, για την όλη συμμετοχή του, με την καθοδήγηση, τις συμβουλές και τα 
ερεθίσματα που μου παρείχε, στην εξέλιξη και ολοκλήρωση αυτής της διπλωματικής 
εργασίας. Ακόμη, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Νούλα Αθανάσιο, Αναπληρωτή 
Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τη συμμετοχή του 
στην όλη προσπάθεια. Επίσης, ευχαριστώ το σύζυγο και τα παιδιά μου για τη 
συμπαράστασή τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παγκοσμιοποίηση και διεθνοποίηση του χρηματοπιστωτικού χώρου και των 
αγορών χρήματος και κεφαλαίου καθώς και η ευρωπαϊκή ενοποίηση δημιούργησαν 
ένταση του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα. Είναι γεγονός ότι η παρουσία του 
ανταγωνισμού είναι δυναμική και ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται αλλάζει συχνά 
και γρήγορα.

Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός χώρος χαρακτηρίζεται από γρήγορες και μεγάλες αλλαγές, 
που πολλές φορές απαξιώνουν την διαχρονικότητα των ανταγωνιστικών πλεονε
κτημάτων της κάθε τράπεζας ή του κάθε χρηματοοικονομικού ομίλου. Αυτό τους 
αναγκάζει πολλές φορές να αναθεωρούν τις βάσεις αντιμετώπισης του ανταγω
νισμού και να επενδύουν σε πλεονεκτήματα που προβλέπουν ότι θα διαρκέσουν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ή σε νέα προσωρινά που το άθροισμά τους θα δημιουρ
γήσει ένα μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εκείνο όμως που κυρίαρχα 
καθορίζει την επιτυχία ή την αποτυχία ενός τραπεζικού οργανισμού, τη χάραξη και 
ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών είτε για την επιβίωση είτε για την 
επικράτηση είναι η ικανότητα του οργανισμού να γνωρίζει και να μελετά το εξωτερικό 
και εσωτερικό περιβάλλον του, πέρα από τη μελέτη των αναγκών του πελάτη τις 
οποίες οφείλει να ικανοποιήσει.

Το ευρύτερο περιβάλλον του, το οποίο σκιαγραφείται με το οικονομικό, πολιτικό 
νομικό και κοινωνικό πλαίσιο, μελετάται στην παρούσα μελέτη με το γενικό πλαίσιο 
δράσης που υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οδηγίες της και με την 
περιγραφή των σύγχρονων τάσεων που επικρατούν στον ευρωπαϊκό τραπεζικό 
χώρο.

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία ή αρθρογραφία περιορίζεται στην περιγραφή και 
ανάλυση μεμονωμένων σύγχρονων τάσεων στη διεθνή αγορά ή εξειδεικεύεται στην 
ευρωπαϊκή και λιγότερο στην ελληνική, που ακολουθεί κατά κύριο λόγο την 
ευρωπαϊκή. Στη βιβλιογραφία, πολλές φορές, παρουσιάζονται οι σύγχρονες τραπε
ζικές τάσεις ως μέρος περιγραφής γενικών θεμάτων όπως εξέλιξη του χρηματο
οικονομικού συστήματος, νέες μορφές χρηματοδοτήσεων, τραπεζικής κ.λ.π. Η 
στρατηγική διοίκηση καλύπτει τη θεματολογία της ξένης και της ελληνικής βιβλιο
γραφίας με τον, κατ'εξοχήν επίκαιρο των τελευταίων ετών, προσανατολισμό στη 
στρατηγική του μάρκετινγκ και στην επίδραση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς 
της στρατηγικής.

Στην Ελλάδα, τα άρθρα που δημοσιεύονται και κυρίως σ'αυτά που περιλαμβάνονται 
στα Δελτία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και σε εξειδεικευμένα οικονομικά 
περιοδικά φαίνεται ότι περιορίζονται στην παρουσίαση ή ανάλυση της μορφολογίας 
και δυναμικής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και ειδικών τραπεζικών 
θεμάτων χωρίς να υπάρχει ούτε η συγκεντρωτική παρουσίαση όλων των σύγχρονων 
ευρωπαϊκών τάσεων ούτε η ανάλυση των στρατηγικών επιλογών κάποιου 
τραπεζικού ομίλου. Πιθανότατα, το τελευταίο να εμπεριέχεται στις αναλύσεις του 
τμήματος οικονομικής ανάλυσης και στρατηγικού σχεδιασμού οποιουδήποτε τραπε
ζικού ομίλου που χρησιμοποιεί τη σύγκριση με τους καλλίτερους ή με τον ηγέτη της 
αγοράς (bencf^arking) σα μέθοδο ανάλυσης του ανταγωνισμού και το οποίο δεν
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είναι δημοσιεύσιμο. Στο σύνολο όμως των δημοσιεύσεων, όσο η έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε σε βιβλιογραφία και αρθρογραφία το επιτρέπει, η θεματολογία 
τείνει να είναι συγκεντρωτική και με αναφορά σε γενικά τραπεζικά θέματα ή 
περιορισμένη και εξειδεικευμένου χαρακτήρα.

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας κατά πρώτο λόγο είναι η περιγραφή και 
μελέτη των σύγχρονων τάσεων που επικρατούν στον ευρωπαϊκό τραπεζικό χώρο και 
κατά δεύτερο λόγο η ανάλυση των εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών της ηγέτι- 
δας ελληνικής τράπεζας, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Πριν την περιγραφή των τάσεων, θεωρήθηκε σκόπιμη η περιγραφή της εξέλιξης του 
τραπεζικού συστήματος, του τραπεζικού δικαίου και κυρίως της επίδρασης του 
ευρωπαϊκού δικαίου στο τραπεζικό σύστημα, η διαφοροποίηση της έννοιας τράπε
ζας και ο εμπλουτισμός των τραπεζικών δραστηριοτήτων με νέες π.χ. ασφαλιστικές, 
επενδυτικές, χρηματιστηριακές που παρουσιάζονται στο πρώτο κεφάλαιο.

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι διεθνείς εξελίξεις στο πλαίσιο εποπτείας των 
χρηματοπιστωτικών ομίλων και στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο αφού οι κίνδυνοι, που 
απασχολούν τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της αύξησης σε είδος και όγκο των 
παρεχομένων εργασιών και της εντατικοποίησης του ανταγωνισμού, είναι ποικίλοι και 
επιβάλλουν την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ελληνικό τραπεζικό σύστημα εμφανίζοντας τη 
διαφοροποίηση του ρόλου της Τραπέζης Ελλάδος λόγω της ύπαρξης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και την όλη διάρθρωση της συγκέντρωσης 
που επικρατεί στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, την αντιστοιχία της με αυτήν της 
Ευρωζώνης και τα μερίδια των τραπεζών σε σχέση με τα βασικά μεγέθη: Ενεργητικό, 
Χορηγήσεις, Καταθέσεις.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί περιγράφεται το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα με αναφορά στο Ευρωσύστημα και τη νομισματική πολιτική και στρατηγική 
της ΕΚΤ, η οποία καθορίζει τη δράση των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων από την αρχή και σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των.

Στο πέμπτο κεφάλαιο επικεντρώνοντας τη προσοχή μας στα νέα δεδομένα που 
υπαγορεύονται από τη σύγκλιση Ελλάδος και Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάζουμε την 
προσφορά χρήματος M3 και τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων στις κύριες 
πράξεις και μορφές αντίστοιχα.

Αφού λοιπόν εξετασθούν τα περιλαμβανόμενα στα μέχρι τώρα αναφερόμενα 
κεφάλαια, τα οποία αποτελούν το πλαίσιο δράσης των χρηματοπιστωτικών 
οργανισμών και το πεδίο ανάπτυξης των νέων τάσεων και στρατηγικών θα προχω
ρήσουμε στο έκτο κεφάλαιο που εμφανίζει τις κυριότερες σύγχρονες τραπεζικές 
ευρωπαϊκές τάσεις. Σ'αυτές περιλαμβάνονται το universal banking, οι εξαγορές και 
συγχωνεύσεις, η χρήση της τεχνολογίας, η λιανική τραπεζική (retail banking), η 
χονδρική τραπεζική ή των επιχειρήσεων (corporate banking), η υιοθέτηση των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, η απασχόληση και το ανθρώπινο δυναμικό καθώς 
και η διαμεσολάβηση-αποδιαμεσολάβηση των τραπεζών.
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Με την ολοκλήρωση των σύγχρονων τάσεων που αποτελεί την ανάλυση του 
ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος προχωρούμε στο τελευταίο κεφάλαιο στο 
οποίο με τη χρήση του ορθολογικού μοντέλου στρατηγικής διοίκησης ερμηνεύονται οι 
στρατηγικές επιλογές της Εθνικής Τράπεζας. Με τη βοήθεια των 5 δυνάμεων του 
Porter συνοπτικά περιγράφεται το στενότερο εξωτερικό περιβάλλον της ΕΤΕ, ενώ με 
τη θεωρία των πόρων και δυνατοτήτων αναλύεται το εσωτερικό περιβάλλον της. 
Τελειώνοντας το έβδομο κεφάλαιο διατυπώνονται κάποιες προτεινόμενες στρατη
γικές και τα γενικά συμπεράσματα που αφορούν την όλη διάσταση του ευρωπαϊκού 
χώρου.

3



1. ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

1.1 Εξέλιξη τραπεζικού συστήματος

Το εκδοτικό προνόμιο κερμάτων και χαρτονομισμάτων χρήσιμων στην διεκπεραίωση 
κάθε μορφής συναλλαγής, η εξασφάλιση της γνησιότητας των νομισμάτων καθώς και 
η διατήρηση συσσωρευμένης ποσότητας χρήματος σε μέρος ασφαλές και με 
δυνατότητα εύκολης διάθεσης, όταν αυτό γίνει απαιτητό, ήταν ουσιαστικά οι πρώτες 
τραπεζικές εργασίες που σηματοδότησαν την ίδρυση των τραπεζών.

Η διαφοροποίηση των αναγκών των πελατών καθώς η εξέλιξη του τραπεζικού 
συστήματος, πρώτα στις χώρες με ανεπτυγμένη οικονομία και ύστερα στις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες, έφεραν στο προσκήνιο ποικίλα είδη τραπεζών, οι οποίες 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τη δομή, το πεδίο δράσης, το σκοπό και τη μορφή 
τραπεζικής που υπηρετούν. Έτσι, εκτός από τις Κεντρικές Τράπεζες, ιδρύονται 
τράπεζες όπως είναι οι εμπορικές, οι τράπεζες καταθέσεων, επενδύσεων, οι 
κτηματικές, οι συνεταιριστικές, οι ναυτιλιακές ακόμη και παγκόσμιες τράπεζες, ενώ 
παράλληλα κάνουν την εμφάνισή τους διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και 
ιδρύματα με εξειδεικευμένη δράση.

Οι τραπεζικές δραστηριότητες επεκτείνονται πέρα από την αποδοχή καταθέσεων 
(δηλαδή τη συλλογή αποταμιεύσεων των πλεονασματικών μονάδων), στη 
δανειοδότηση ιδιωτών και επιχειρήσεων, στη χρηματοδότηση διεθνών εμπορικών 
συναλλαγών, στη χορήγηση πιστώσεων, στην παροχή εγγυήσεων, στη δημιουργία 
συστήματος πληρωμών χωρίς την καταβολή μετρητών και σε άλλες μορφές, οι 
οποίες μεταλλάσσουν τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες ή δημιουργούν νέες.

Μερικές από τις νέες μορφές εργασιών είναι η πρακτορεία επιχειρηματικών 
απαιτήσεων factoring, η αγορά επιχειρηματικών απαιτήσεων forfaiting και η 
χρηματοδοτική μίσθωση leasing. Αργότερα, οι τραπεζικές δραστηριότητες 
διευρύνονται και στο χώρο των επενδυτικών υπηρεσιών διαμεσολαβώντας στην 
πραγματοποίηση χρηματιστηριακών συναλλαγών και στην άσκηση έμμεσης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας με τη συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις ή με την 
αγορά μετοχών.

Η μαζικότητα, η πολυπλοκότητα και το συνεχώς αυξανόμενο φάσμα των τραπεζικών 
δραστηριοτήτων της σημερινής εποχής έχουν επιβάλει την ανάγκη ρυθμιστικής 
παρέμβασης της πολιτείας καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την 
προστασία των καταθετών, δανειοδοτούμενων, των κάθε μορφής συναλλασσόμενων 
και των επενδυτών των τραπεζών. Η παροχή της προστασίας αυτών εξασφαλίζεται 
πρώτον με τη ύπαρξη αυστηρού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών και 
δεύτερον με την θεσμοθέτηση της εποπτείας των.

Είναι γεγονός ότι το τραπεζικό δίκαιο είναι ένα αυτόνομο δίκαιο, το οποίο όμως δεν 
περιορίζεται σε ένα μόνο φορέα αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι διακλαδικό αφού 
έχει στοιχεία αστικού, εμπορικού, οικονομικού (ιδιαίτερα δικαίου κεφαλαιαγοράς) και 
δημοσίου δικαίου.
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Επιπρόσθετα, τόσο η διεθνικότητα των τραπεζικών συναλλαγών όσο και η οικονο
μική και νομισματική ενοποίηση της Ευρώπης με τη θέσπιση ή τροποποίηση πολλών 
και διαφορετικών κανόνων επιβάλλουν την διεθνοποίηση του τραπεζικού συστήματος 
και μάλιστα με συνεχώς εντεινόμενους ρυθμούς. Ε'ιναι αλήθεια ότι το σύγχρονο 
τραπεζικό δίκαιο τα τελευταία χρόνια διεθνώς έχει εξελιχθεί σημαντικά.

1.2 Τραπεζικό δίκαιο

Το τραπεζικό δίκαιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις λειτουργίας των τραπεζικών 
επιχειρήσεων, την εποπτεία των τραπεζών και τις τραπεζικές δραστηριότητες. Οι 
προϋποθέσεις και οι κανόνες λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι κανόνες 
εποπτείας τους μαζί με την προς το δημόσιο συμφέρον θέσπιση θεσμικού πλαισίου 
με αναγκαστικού δικαίου κανόνες, οι περισσότεροι των οποίων έχουν κοινοτική 
προέλευση, αποτελεί αντικείμενο του δημόσιου τραπεζικού δικαίου. Ενώ, αντικείμενο 
του ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου είναι οι τραπεζικές δραστηριότητες, ιδίως οι 
διάφορες τραπεζικές συμβάσεις, και οι σχέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων μεταξύ 
τους.

Οι δυο μεγάλες κατηγορίες των τραπεζικών δραστηριοτήτων ανάλογα με το 
αντικείμενό τους ε'ιναι αυτές που έχουν σχέση με την πιστωτική λειτουργία και αυτές 
που έχουν σχέση με την παροχή υπηρεσιών. Στις τραπεζικές συναλλαγές υπάρχει 
σχέση ανάμεσα σε πιστωτικό ίδρυμα και πελάτη, ο οποίος μπορεί να είναι ιδιώτης ή 
επιχείρηση ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα οπότε μιλάμε για διατραπεζικές συναλλαγές.

1.2.1 Πηγές τραπεζικού δικαίου

Οι πηγές του τραπεζικού δικαίου είναι: α) άμεσες και β) έμμεσες, 

α. Άμεσες
-Ελλείπεις και διάσπαρτες διατάξεις κυρίως στο δίκαιο των τραπεζικών συμβάσεων 
-Ρυθμίσεις συστηματοποιημένες του δημόσιου τραπεζικού δικαίου, οι οποίες 
περιέχονται σε νόμους, προεδρικά διατάγματα, πράξεις του υπουργικού συμβουλίου, 
πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος και πράξεις του συμβουλίου νομισμα
τικής επιτροπής με νομοθετική εξουσιοδότηση (ν. 1266/1982). Είναι σαφές ότι οι 
ρυθμίσεις του δημόσιου τραπεζικού δικαίου έχουν κυρίως κοινοτική προέλευση 
(ελάχιστες του ιδιωτικού τραπεζικού δικαίου), αφού η Κοινότητα προωθεί ενιαίο 
θεσμικό πλαίσιο δημόσιου τραπεζικού δικαίου.

β. Έμμεσες 
Είναι αυτές που:
-βρίσκονται σε διάφορα νομοθετήματα ιδίως του δικαίου της κεφαλαιαγοράς, 
-αναφέρονται στις σχέσεις τραπεζών με τους πελάτες τους (ν.2251/1994 «προστασία 
των καταναλωτών») και στις οποίες περιλαμβάνεται ο έλεγχος της καταχρηστι- 
κότητας των γενικών όρων τραπεζικών συναλλαγών
-αναφέρονται στις σχέσεις των τραπεζών μεταξύ τους και στις οποίες περι
λαμβάνεται και ο κώδικας τραπεζικής δεοντολογίας (1997).
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1.2.2 Ελληνικό τραπεζικό δίκαιο

Στο ελληνικό τραπεζικό δίκαιο μπορούμε να διακρίνουμε δύο νομοθετικές 
περιόδους. Η πρώτη αναφέρεται στη νομοθεσία από το 1923 μέχρι το 1992 και η 
δεύτερη από το 1992 μέχρι σήμερα. (Εξυπακούεται ότι διατάξεις της πρώτης περιό
δου εξακολουθούν να ισχύουν, αν δεν είναι ασυμβίβαστες, με αυτές της δεύτερης 
περιόδου).

Στην πρώτη περίοδο αναφέρονται οι γενικές περί λειτουργίας των τραπεζών 
ρυθμίσεις. Στη δεύτερη περίοδο, από όπου αρχίζει η εναρμόνιση του ελληνικού 
τραπεζικού δικαίου προς τις κοινοτικές οδηγίες, ανήκουν νομοθετήματα σχετικά με 
τα ίδια κεφάλαια, τον συντελεστή φερεγγυότητας, την εποπτεία, την κεφαλαιακή 
επάρκεια, τη γενική λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και το ρόλο της Τραπέζης 
Ελλάδος και όλων των τροποποιήσεων που πραγματοποιούνται στην προσπάθεια 
ενσωμάτωσης των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου.

Το ελληνικό τραπεζικό δίκαιο συγκεντρώνει κάποιες ιδιαιτερότητες, οι οποίες όμως 
σύμφωνα με τις δεσμευτικές κοινοτικές οδηγίες τείνουν να εξαλειφθούν. Το 
τραπεζικό δίκαιο στην Ελλάδα πέρασε από πολλές φάσεις.

Από το 1931 μέχρι το 1992 η κρατική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών, 
στον έλεγχο πίστεως και συναλλάγματος, στον καθορισμό των επιτοκίων ήταν ισχυρή 
και αφαιρούσε τη δυνατότητα ύπαρξης ανταγωνισμού ανάμεσα στις τράπεζες. Την 
ίδια περίοδο το κράτος προέβαινε σε κρατικοποιήσεις ιδιωτικών τραπεζών χωρίς 
απαραίτητα την πλήρη συνταγματική και κοινοτική νομιμότητα. Οι συνήθεις τρα
πεζικές εργασίες ήταν τότε η αποδοχή καταθέσεων, η χορήγηση πιστώσεων και η 
διενέργεια πληρωμών για λογαριασμό των πελατών τους. Στην προσπάθεια 
ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών τους, οι τράπεζες ενισχύονταν από 
νομοθεσία αμφιβόλου συνταγματικότητας και νομολογία ευνοϊκή προς τις τράπεζες.

Η κρατική παρέμβαση στο τραπεζικό σύστημα ήταν ασύμβατη με τις βασικές αρχές 
του κοινοτικού δικαίου, το οποίο βασίζεται στην ελευθερία κυκλοφορίας υπηρεσιών 
και κεφαλαίων, την ελευθερία εγκατάστασης και την δημιουργία ενιαίας εσωτερικής 
αγοράς μέσω της οικονομικής και νομισματικής ενοποίησης.

Ο ν.2076/1992 «ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και 
άλλες συναφείς διατάξεις» (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 ν.2937/2001), με 
τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η δεύτερη τραπεζική οδηγία, 
εγκαθιδρύει την ενιαία τραπεζική αγορά στα κράτη μέλη της Κοινότητας και είναι 
αυτός που επέφερε την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Παράλληλα, θεσπίσθηκε το λεγόμενο καθολικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο 
επιτρέπει στα πιστωτικά ιδρύματα την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Γενικότερα, ο τραπεζικός τομέας της οικονομίας προϋποθέτει ενιαίο κατά το δυνατόν 
θεσμικό πλαίσιο στον ενοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο, στόχος ο οποίος επιτυγχάνεται 
με την έκδοση κοινοτικών οδηγιών.
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1.2.3 Επίδραση ευρωπαϊκού δικαίου στο τραπεζικό σύστημα

Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στο τραπεζικό αλλά και το νομισματικό δίκαιο 
και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς είναι καταλυτική. Τα εθνικά δίκαια των κρατών μελών 
της Ένωσης υπέστησαν σε διάφορους τομείς ριζικές μεταβολές και εναρμονίστηκαν 
προς τις κοινοτικές οδηγίες, έτσι ώστε στον ενιαίο οικονομικό χώρο να υπάρχει ενιαίο 
θεσμικό πλαίσιο στους βασικούς τομείς της οικονομίας, αλλά και να εξασφαλιστεί 
ανταγωνιστική ισότητα των πιστωτικών χρηματοδοτικών και επενδυτικών ιδρυμάτων.

Βάση για τη δημιουργία ενιαίου οικονομικού χώρου και προϋπόθεση της οικονομικής 
και νομισματικής ένωσης είναι η εξασφάλιση των θεμελιωδών ελευθεριών που 
προβλέπει η Συνθήκη για την ίδρυση της Ε.Ε.-πρώτα η αρχική ΣυνθΕΟΚ και στη 
συνέχεια η αναθεωρημένη Συνθήκη του Μάαστριχτ και του Αμστερνταμ-, δηλαδή η 
ελευθερία κυκλοφορίας υπηρεσιών και κεφαλαίων και η ελευθερία εγκατάστασης. Με 
τα πδ 96/1993 και 104/1994, με τα οποία προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην 
οδηγία 88/361/ΕΟΚ, ολοκληρώθηκε η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και 
καταργήθηκαν οι συναλλαγματικοί περιορισμοί που είχαν σκοπό τη στήριξη του 
εθνικού νομίσματος και τη διαφύλαξη του εθνικού συναλλαγματικού αποθέματος, και 
επιτράπηκαν οι καταθέσεις σε συνάλλαγμα και οι μεταφορές κεφαλαίων στο 
εξωτερικό.

Ακολούθησε σειρά οδηγιών, με τις οποίες αναμορφώθηκε το όλο τραπεζικό δίκαιο 
και το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και προς τις οποίες εναρμονίστηκε το ελληνικό 
δίκαιο. (Με την οδηγία 2000/12/ΕΚ «σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση 
δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων», η οποία δεν έχει ακόμα ενσωματωθεί στο 
ελληνικό δίκαιο, κωδικοποιήθηκαν, τροποποιήθηκαν και καταργήθηκαν οι οδηγίες 
73/183/ΕΟΚ, 77/780/ΕΟΚ, 89/299/ΕΟΚ, 89/646/ΕΟΚ, 89/647/ΕΟΚ, 92/30/ΕΟΚ και 
92/121/ΕΟΚ).

Βασικοί άξονες των κοινοτικών οδηγιών είναι:
-η αρχή της ελεύθερης εγκατάστασης και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
-η αρχή της εφαρμογής του δικαίου της έδρας ως προς την εποπτεία των πιστωτικών 
ιδρυμάτων,
-η προστασία του καταθέτη και του επενδυτή και συγχρόνως
-η διασφάλιση της λειτουργικότητας και της αξιοπιστίας του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με το προβλεπόμενο δίκαιο εποπτείας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
και με τους κανόνες που αναφέρονται στην επάρκεια κεφαλαίων τους και την 
εκτίμηση των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες 
μπορούν να παρέχονται και από πιστωτικά ιδρύματα, η προστασία του επενδυτή 
επιδιώχθηκε από τον κοινοτικό νομοθέτη ιδίως με τη βελτίωση των κανόνων 
δημοσιότητας, του λογιστικού δικαίου των επιχειρήσεων που προσφέρουν 
επενδυτικές υπηρεσίες και την καθιέρωση αυστηρού θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις 
εμπιστευτικές πληροφορίες.
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1.3 Τράπεζες και ιδρύματα

Θα ήταν χρήσιμο να αναφέρουμε κάποιες έννοιες σύμφωνα με τις τραπεζικές 
οδηγίες. Στη σύγχρονη τραπεζική νομοθεσία αντί του όρου «τράπεζα» 
χρησιμοποιείται ο όρος πιστωτικό ίδρυμα. Η κατανόηση των όρων πιστωτικό και 
χρηματοδοτικό ίδρυμα μπορεί να γίνει σαφής με την παρακάτω ανάλυση:

Ίδουυα Εργασίες που εξυπηρετεί

Πιστωτικό ίδρυμα Χορήγηση πιστώσεων w
Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 
επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό 
^ με ειδική άδεια της Τραττέζης Ελλάδος χορηγούν 
και άλλες επιχειρήσεις όπως εταιρείες χρηματο
δότησης πελατών για την αγορά αυτοκινήτων 
χωρίς ειδική άδεια όταν πρόκειται για χορήγηση 
δανείων ή πιστώσεων για τη διάθεση αγαθών ή τη 
παροχή υπηρεσιών από την ίδια την επιχείριση ή από 
επιχείρηση συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη 
(χορήγηση πίστωσης από εμπορικό κατάστημα με 
την παραχώρηση «πιστωτικών καρτών» έκδοσής 
του σε πελάτες του καταστήματος)

Χρηματοδοτικό ίδρυμα 
Π.χ.εταιρίες leasing, factoring, 
forfaiting, αμοιβαίων εγγυήσεων, 
ταμεία αντεγγύησης, εταιρίες 
διαμεσολάβησης στις διατρα
πεζικές αγορές, έκδοσης 
πιστωτικών καρτών κ.λ.π.

Τοποθετήσεις κεφαλαίων πελατών του σε 
τίτλους
Όλες των πιστωτικών ιδρυμάτων εκτός 
από την αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 
επιστρεπτέων κεφαλαίων

Ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήμα- Έκδοση και διαχείρηση ηλεκτρονικού
τος (ηλεκτρονικές τράπεζες) χρήματος

Ειδικά πιστωτικά ιδρύματα Ανάλογες της ιδιαιτερότητάς τους (π.χ.
Κεντρική Τράπεζα, πιστωτικοί οργανισμοί 
με μέτοχο το κράτος ή ειδικού σκοπού)

Τράπεζες με ειδικό νομοθετικό Ανάλογες του σκοπού που εξυπηρετούν 
καθεστώς

Στην Ελλάδα έχουμε τα εξής ειδικά πιστωτικά ιδρύματα:
Τράπεζα της Ελλάδα: η Κεντρική Τράπεζα
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: πρώην δημόσια υπηρεσία, η οποία στις 16.12.2002 
μετατράπηκε σε ανώνυμη με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ανώνυμη 
Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.». Στην αρχή, ο σκοπός του ήταν περιορισμένος και 
αφορούσε την αξιοποίηση καταθέσεων για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, τη 
χορήγηση στεγαστικών δανείων, τη λειτουργία ενεχυροδανειστηρίων και την 
εκπλήρωση κοινωφελών σκοπών, ενώ συνεχώς διευρύνεται όσο η δράση του 
επεκτείνεται και σε άλλες δραστηριότητες.
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Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ): πιστωτικός οργανισμός με 
μοναδικό μέτοχο το κράτος. Σκοπός του είναι η κάθε μορφής χρηματοδότηση με 
ευνοϊκούς όρους βασικών τομέων της οικονομίας (βιοτεχνία, βιομηχανία κ.λ.π.) 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων: πιστωτικός οργανισμός και ΝΠΔΔ. Σκοπός 
του η φύλαξη και διαχείρηση χρημάτων και αντικειμένων και η ενίσχυση και 
ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης τράπεζες για τις οποίες ισχύει ειδικό νομοθετικό καθεστώς είναι:
Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος με σκοπό κυρίως τη χορήγηση αγροτικών 
δανείων με ευνοϊκούς όρους και γενικά την ενίσχυση του αγροτικού τομέα, αλλά 
και την άσκηση όλων των τραπεζικών εργασιών.
Κτηματικές Τράπεζες με βασικούς σκοπούς τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων 
και την έκδοση, με βάση τα δάνεια αυτά, κτηματικών ομολογιών για δική τους 
χρηματοδότηση.
Ναυτιλιακές τράπεζες με βασικούς σκοπούς τη χρηματοδότηση ναυτιλιακών και 
ναυπηγικών επιχειρήσεων και την έκδοση ομολογιών για τη χρηματοδότησή τους.

1.4 Τραπεζικές δραστηριότητες

Εκτός από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες (αποδοχή καταθέσεων ή άλλων 
επιστρεπτέων κεφαλαίων και χορήγηση πιστώσεων) τα πιστωτικά ιδρύματα διενερ
γούν πληρωμές και μεταφορά κεφαλαίων με λογιστικό και ηλεκτρονικό χρήμα, 
παρέχουν εγγυήσεις και αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για λογαριασμό των πελατών 
τους. Επίσης, άλλες τραπεζικές δραστηριότητες τις οποίες δεν είναι υποχρεωμένα 
να διεκπεραιώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα, αλλά τις διεκπεραιώνουν είναι:

-Πράξεις πρακτορείας επιχειρηματκών απαιτήσεων (factoring)
-Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
-Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, 
ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών)
-Συναλλαγές για λογαριασμό του ίδιου του ιδρύματος ή της πελατείας του σε: 
α)μέσα χρηματαγοράς (αξιόγραφα, πιστοποιητικά καταθέσεων κλπ) 
β)συνάλλαγμα
γ)προθεσμιακά συμβόλαια χρηματοπιστωτικών τίτλων ή χρηματοοικονομικά 
δικαιώματα (options)
δ)συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων και νομισμάτων (swaps)
ε)κινητές αξίες, συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών, 
ιδίως υπηρεσιών αναδόχου, παροχή επιχειρηματικών συμβουλών, μεσολάβηση στις 
διατραπεζικές αγορές, διαχείριση χαρτοφυλακίου και παροχή συναφών συμβουλών, 
φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών, εμπορικές πληροφορίες και αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας πελατών και τέλος εκμίσθωση θυρίδων.

Με βάση το ν. 2076/92 και έναν νεότερο, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό 
δίκαιο η υπ'αριθμ.93/22/ΕΚ οδηγία για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των 
κινητών αξιών, δίνεται η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύματα να παρέχουν κύριες και 
παρεπόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και να γίνουν μέλη οργανωμένης χρημα
τιστηριακής αγοράς. Υιοθετείται δηλαδή μ αυτό τον τρόπο το καθολικό τραπεζικό 
σύστημα, σύμφωνα με το οποίο, τα πιστωτικά ιδρύματα παρέχουν εκτός της εμπο
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ρίας χρήματος (commercial banking) και επενδυτικές υπηρεσίες (investment banking 
ή i-banking), οι οποίες τα τελευταία χρόνια απειλούν να επισκιάσουν τις κλασικές 
τραπεζικές εργασίες.

Τα τελευταία χρόνια επίσης, παρατηρείται επέκταση των τραπεζικών δραστη
ριοτήτων σε δραστηριότητες που ασκούνταν από εξειδικευμένες επιχειρήσεις όπως 
προσφορά ασφαλιστικών προϊόντων («τραπεζασφάλειες», «bankassurance»). Η 
συνεργασία ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τράπεζες έχει ποκίλες μορφές με 
ισχυρότερη αυτή της εξαγοράς ασφαλιστικής επιχείρησης από τράπεζα. Επομένως, 
με την συνεχή και ποικίλη επέκταση των τραπεζικών δραστηριοτήτων, ο πελάτης της 
τράπεζας έχει τη δυνατότητα να «αγοράζει» πλήθος χρηματοοικονομικών προϊόντων 
και να γίνεται λόγος για τραπεζικά σουπερμάρκετ (financial supermarkets).

1.5 Τράπεζες και επενδυτικές υπηρεσίες

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ρόλος των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το ισχύον 
δίκαιο, δεν περιορίζεται στην παροχή εμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών 
(commercial banking) αλλά επεκτείνεται και στη δυνατότητα παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών (investment banking). Η επέκταση αυτή των τραπεζικών δραστηριοτήτων 
και στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε με τον 
ν.2076/92 και τον ν.2396/1996 («επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών 
αξιών, επάρκειας ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπη
ρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές») με τον οποίο 
ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία κοινοτικές οδηγίες σχετικές με τις 
επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών και την επάρκεια των ιδίων 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Οι επενδυτικές υπηρεσίες παρέχουν στο επενδυτικό κοινό την δυνατότητα να 
τοποθετήσει τα κεφάλαιά του όχι σε χρήματα αλλά σε επενδυτικούς τίτλους (μετοχές, 
ομολογίες κ.ά.). Οι τοποθετήσεις αυτές παρουσιάζουν ευκαιρίες μεγάλων απο
δόσεων, χωρίς να υπάρχει εγγύηση ούτε ως προς τα επενδυόμενα κεφάλαια ούτε ως 
προς τις αποδόσεις, όπως συμβαίνει με τις καταθέσεις. Σημαντικό είναι ότι τα 
αντλούμενα κεφάλαια από τις τοποθετήσεις σε επενδυτικούς τίτλους και αξιόγραφα 
αποτελούν τη σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Επενδυτικές υπηρεσίες προσφέρουν ειδικές επιχειρήσεις αποκλειστικού σκοπού, οι 
επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ΕΠΕΥ (οι οποίες δεν είναι μέλη του 
χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών ΧΑΑ), μέλη του ΧΑΑ ( χρηματιστές και ανώνυμες 
χρηματιστηριακές εταιρείες) και πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον έχουν λάβει την 
προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από τη Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως είναι φανερό οι τράπεζες, λόγω της οργάνωσης και του δικτύου που 
διαθέτουν, καθώς και της δυνατότητας παροχής πίστωσης και δανειοδότησης των 
πελατών τους με ευνοϊκούς όρους για την αγορά τίτλων, έχουν ανταγωνιστικό 
προβάδισμα έναντι των άλλων επιχειρήσεων που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουν οι τράπεζες-όπως άλλωστε και οι άλλες ΕΠΕΥ- είναι 
κατά βάση διαμεσολαβητικές, συνίστανται δε στην αγορά και πώληση για
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λογαριασμό των πελατών τους επενδυτικών τίτλων. Πελάτες των τραπεζών είναι 
ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και θεσμικοί επενδυτές (εταιρίες διαχείρισης 
αμοιβαίων κεφαλαίων, εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ασφαλιστικές εταιρίες, 
ασφαλιστικά ταμεία).

Τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν τόσο κύριες όσο και παρεπόμενες 
επενδυτικές υπηρεσίες, μπορούν δηλαδή να λειτουργούν ως εταιρείες παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών αλλά και να γίνουν μέλη οργανωμένης χρηματιστηριακής 
αγοράς, εφόσον λάβουν σχετική άδεια λειτουργίας από την Τ.Ε. Είναι βέβαια δυνατόν 
ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές να παρέχονται και μέσω θυγατρικών τους 
εταιρειών, όπως ιδίως μέσω ανώνυμων χρηματιστηριακών εταιρειών.

Η κεφαλαιαγορά, στην οποία μετέχουν εκτός από τα πιστωτικά ιδρύματα και οι 
εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και οι ανώνυμες 
χρηματιστηριακές εταιρείες (ΑΧΕ), λειτουργεί παράλληλα με τις άλλες αγορές, όπως 
είναι η χρηματαγορά και η αγορά συναλλάγματος, στις οποίες μετέχουν μόνο τα 
πιστωτικά ιδρύματα. Το δε σπουδαιότερο τμήμα του δικαίου της κεφαλαιαγοράς είναι 
το χρηματιστηριακό δίκαιο.

Η χρηματιστηριακή αγορά καταλαμβάνει τόσο τη χρηματιστηριακή αγορά 
αξιογράφων (τίτλων, αξιών), οι συναλλαγές επί των οποίων διεξάγονται εντός και 
εκτός του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών (ΧΑΑ), όσο και τη χρηματιστηριακή αγορά 
παραγώγων, οι συναλλαγές επί των οποίων διεξάγονται στο χρηματιστήριο 
παραγώγων Αθηνών (ΧΠΑ). Οι διάφορες επί μέρους αγορές που λειτουργούν εντός 
του ΧΑΑ, όπως η κύρια και η παράλληλη αγορά, η νέα χρηματιστηριακή αγορά 
(ΝΧΑ) και η αγορά αξιών σταθερού εισοδήματος (ΑΑΣΕ) δεν αποτελούν χωριστές 
χρηματιστηριακές αγορές αλλά τμήματα της ενιαίας χρηματιστηριακής αγοράς του 
ΧΑΑ.

Η ενοποίηση του δικαίου της κεφαλαιαγοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναγκαίο 
παρεπόμενο της επιδιωκόμενης ενιαίας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς και της 
ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης (στόχος ο οποίος εν μέρει επετεύχθη με την 
οδηγία 93/22/ΕΟΚ).

Τέλος, η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα των διαμεσολαβητών είναι εξασφαλισμένες, 
με θεσμοθετημένους κανόνες, στη χρηματιστηριακή αγορά, με βασικό σκοπό τόσο 
την προστασία των συμφερόντων των επενδυτών (ατομική προστασία) όσο και τη 
λειτουργικότητα και αξιοπιστία του χρηματιστηρίου ως πηγής άντλησης κεφαλαίων, 
τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας (θεσμική- 
λειτουργική προστασία). Η σωστή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματιστηρίου 
και γενικότερα της κεφαλαιαγοράς και η προστασία της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών αποτελεί βασική προτεραιότητα τόσο του εθνικού όσο και του κοινοτικού 
νομοθέτη. Η Ε.Ε. έχει εκδώσει βασικές οδηγίες, οι οποίες έχουν καταστεί εσωτερικό 
δίκαιο και οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού δικαίου της 
κεφαλαιαγοράς.

Η εποπτεία της κεφαλαιαγοράς έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η 
οποία έχει ευρύτατες εξουσίες. Εφόσον όμως το ίδιο το πιστωτικό ίδρυμα (όχι 
δηλαδή θυγατρική του εταιρία, λειτουργούσα ως ΕΠΕΥ) παρέχει και επενδυτικές 
υπηρεσίες, εποπτεύεται και ως προς αυτές από την Τ.Ε.
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2. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ-ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

2.1 Πιστωτικά ιδρύματα και κίνδυνος

Οι κίνδυνοι οι οποίοι αναλαμβάνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα είναι ποικίλοι, 
ιδιαίτεροι και αυξημένοι, αν συγκριθούν με τους κινδύνους που αναλαμβάνει μία 
κοινή εμπορική επιχείρηση. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος θέσπισης ειδικού 
νομοθετικού πλαισίου για τα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ το βασικό μέλημα του 
κοινοτικού νομοθέτη είναι η μη ύπαρξη αδυναμίας πληρωμών και η αποφυγή 
κατάστασης πτώχευσης των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο σημαντικότερος αναλαμβανόμενος κίνδυνος εκ μέρους των πιστωτικών 
ιδρυμάτων, ο πιστωτικός, καθώς και ο κίνδυνος ρευστότητας είναι οι κίνδυνοι που 
κυρίαρχα απασχολούν τα πιστωτικά ιδρύματα, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, λόγω 
της αύξησης σε είδος και όγκο των παρεχομένων εργασιών και της εντατικοποίησης 
του ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο.

Ως πιστωτικός κίνδυνος αναφέρεται ο κίνδυνος που απορρέει από τη χορήγηση 
δανείων εκ μέρους των τραπεζών και αποτιμά την δυνατότητα ή ενδεχόμενη 
αδυναμία ανταπόκρισης των δανειζομένων στις δανειακές υποχρεώσεις τους. Το 
καλό σύστημα αξιολόγησης των πελατών, το έμπειρο εξειδεικευμένο προσωπικό στο 
τομέα των χρηματοδοτήσεων καθώς και το ποιοτικό και μεγάλης διασποράς 
χαρτοφυλάκιο διασφαλίζει το χαμηλό ύψος του αναλαμβανόμενου πιστωτικού 
κινδύνου των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ο κίνδυνος ρευστότητας προέρχεται από δυο πηγές: από το παθητικό και από το 
ενεργητικό της τράπεζας. Από το παθητικό, προκαλείται από τη συμπεριφορά των 
καταθετών, κυρίως με την απαίτηση ανάληψης των ποσών που έχουν καταθέσει 
στην τράπεζα. Αυτό αναγκάζει την τράπεζα σε ρευστοποίηση ορισμένων στοιχείων 
του ενεργητικού της ή σε δανεισμό κεφαλαίων με υψηλό κόστος. Από το ενεργητικό, 
ο κίνδυνος προέρχεται από τις υποχρεώσεις που έχει η τράπεζα έναντι των 
δανειζομένων, όπως η πιστωτική διευκόλυνση που παρέχεται ως δικαίωμα 
υπερανάληψης.

Ένας άλλος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος αγοράς, ο οποίος είναι παρών όταν επιτόκια 
και συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταβάλλονται. Η επέκταση των δραστηριοτήτων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στις επενδυτικές δραστηριότητες και η συμμετοχή τους στη 
διεθνή χρηματαγορά και κεφαλαιαγορά ενισχύει τη σοβαρότητα και δυναμικότητα του 
κινδύνου αγοράς, ενώ αναγκάζει τα πιστωτικά ιδρύματα να επιμελούνται τη σωστή 
διαχείρισή του.

Λόγω όμως της αλληλεπίδρασης των πιστωτικών ιδρυμάτων δημιουργείται ένας 
άλλος, γενικότερος κίνδυνος, ο κίνδυνος που απορρέει από τη μεταφορά της 
δυσκολίας ενός ιδρύματος στα άλλα, ο ονομαζόμενος «συστηματικός κίνδυνος» και
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ο οποίος μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 
τομέα. Όλοι αυτοί οι κίνδυνοι δημιουργούν τους λόγους που επιβάλλουν την 
εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων.

2.2 Εποτττεία πιστωτικών ιδρυμάτων

Η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι αναγκαία από την ημερομηνία ίδρυσής 
τους και σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. Η δράση της ξεκινά από τον έλεγχο 
τήρησης των προϋποθέσεων άδειας λειτουργίας των, ακολουθώντας τις διατάξεις, 
τους νόμους του κάθε μέλους κράτους και τις βασικές αρχές του κοινοτικού δικαίου, 
τον έλεγχο τήρησης των περιορισμών κατά τη λειτουργία τους καθώς και τις ποινές 
και κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης νομοθετικών ή κανονιστικών ρυθμίσεων εκ 
μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σκοπός της ευρύτερης εποπτείας είναι η πρόληψη καταστάσεων που θα μπορούσαν 
να θέσουν σε κίνδυνο τα κεφάλαια των καταθετών και να κλονίσουν την σταθερότητα 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

2.3 Εξελίξεις θεσμικού πλαισίου εποπτείας

2.3.1 Διεθνείς εξελίξεις

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξετάζονται κυρίως:
-η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου προσδιορισμού της κεφαλαικής επάρκειας 
των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών 
έναντι πιστωτικού και λειτουργικού κινδύνου,
-η διαδικασία εποπτικής αξιολόγησης και
-η ενίσχυση του μηχανισμού αποτελεσματικής παρακολούθησης της αγοράς.

Σημασία επίσης δίνεται και στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους που εκτός από 
πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών περιλαμ
βάνουν και ασφαλιστικές εταιρείες.

Η αναθεώρηση του πλαισίου εστιάζεται στη μεγαλύτερη σύνδεση των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων που καθορίζονται από τις εποπτικές αρχές με αυτές που προσδιορίζουν 
οι ίδιες οι τράπεζες για την κάλυψη των κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζουν στο 
σύνολο της δραστηριότητάς τους (economic capital). Για αυτό το σκοπό, συνεχίζεται 
η επεξεργασία των σχετικών ρυθμίσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παράλληλα 
με τις εργασίες και έρευνες της Επιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας.

Είναι καθολική η υποστήριξη του νέου πλαισίου τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Δυσκολίες όπως ο ποσοτικός προσδιορισμός του λειτουργικού 
κινδύνου και το ενδεχόμενο μη εναρμόνισης και συνέπειας μεταξύ των κρατών- 
μελών, (ιδίως επειδή στις προτεινόμενες προτάσεις υπάρχουν και ποιοτικά κριτήρια, 
που επιτρέπουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια των επιμέρους εποπτικών αρχών) 
αναβάλλουν την οριστική διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου.
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Επίσης, έρευνες που έγιναν σε σχέση με την εποπτική μεταχείριση πιστωτικού 
κινδύνου σε συνδυασμό με τον λειτουργικό κίνδυνο, εμφάνισαν την πιθανότητα 
σημαντικής αύξησης των κεφαλαιακών απαιτήσεων σε επίπεδα μεγαλύτερα από 
αυτά που είχαν προεκτιμηθεί από τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα (είτε 
χρησιμοποιηθεί η τυποποιημένη μέθοδος είτε η μέθοδος των εσωτερικών 
διαβαθμίσεων) με αποτέλεσμα να μετατεθούν χρονικά οι νέες ρυθμίσεις. Έτσι, 
παρέχεται μεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την αξιολόγηση των προτάσεων, την 
αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου ώστε να αποκλειστεί το οποιοδήποτε 
ενδεχόμενο δημιουργίας αντικινήτρων στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και στη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων, ενώ παράλληλα 
υπάρχει χρόνος για την προσαρμογή των πιστωτικών ιδρυμάτων στο νέο τρόπο 
παρακολούθησης των κινδύνων. Συνέπεια αυτού, θα είναι να πραγματοποιηθεί στο 
2003 η έκδοση των σχετικών οδηγιών που απαιτούνται για την ενσωμάτωση των 
νέων μέτρων στην εθνική νομοθεσία στο σύνολο της Ένωσης, ενώ η εφαρμογή της 
πιθανότατα να αρχίσει το 2006 ή και αργότερα.

Το νέο πλαίσιο αναγκάζει όλες τις τράπεζες να βελτιώσουν τα συστήματα εσωτερικού 
τους ελέγχου, τις τεχνικές παρακολούθησης και διαχείρισης πιστωτικού και λειτουρ
γικού κινδύνου ή να υιοθετήσουν νέα συστήματα διαβάθμισης των κινδύνων αφού 
ιδιαίτερης σημασίας ε'ιναι το όφελος σε όρους κεφαλαιακών απαιτήσεων. Σύμφωνα 
βέβαια με αυτά τα δεδομένα, η διεύρυνση του αριθμού των τραπεζών, αλλά και των 
επιχειρήσεων, η πιστοληπτική ικανότητα των οποίων θα αξιολογείται από αρμόδιους 
οργανισμούς (rating companies) θα βοηθήσει στην αξιοποίηση του νέου πλαισίου, η 
οποία θα ενισχυθεί όπως αναμένεται και με την υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών 
προτύπων.

Όσο αφορά τώρα το πλαίσιο εποπτείας των χρηματοπιστωτικών ομίλων, η Ευρω
παϊκή Επιτροπή μελετά την έκδοση Οδηγίας που θα αφορά τη συμπληρωματική 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων και θα τροποποιεί, όπου είναι αναγκαίο, 
τις κλαδικές Οδηγίες που αφορούν την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων, 
των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των ασφαλιστικών 
εταιρειών. Κύριο αντικείμενό της ε'ιναι ο προσδιορισμός της κεφαλαιακής επάρκειας 
σε επίπεδο χρηματοπιστωτικού ομίλου, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της 
συγκέντρωσης κινδύνων σε επίπεδο ομίλου και των συναλλαγών μεταξύ των 
επιχειρήσεων του ομίλου καθώς και η συνεργασία μεταξύ των αρχών, οι οποίες 
εποπτεύουν τις επιμέρους επιχειρήσεις που απαρτίζουν ένα χρηματοπιστωτικό 
όμιλο.

Πέρα όμως από αυτά τα θέματα, μεγάλη σημασία έχουν τα μέτρα ενίσχυσης της 
αποτελεσματικής παρακολούθησης της αγοράς. Με τα μέσα που προσφέρει η υψηλή 
τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην καλλίτερη παρακολούθηση της αγοράς, 
δίνοντας γρήγορη και έγκαιρη ενημέρωση στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους και 
βοηθώντας τους έτσι στη λήψη αποτελεσματικότερων αποφάσεων.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα αντιμετώπισης του λειτουργικού κινδύνου 
και η επάρκεια της κεφαλαιακής βάσης όλου του διεθνούς πιστωτικού συστήματος 
ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι επιπτώσεις από έκτακτα γεγονότα (όπως τα 
γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου) που απειλούν την χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 
Εδώ πρέπει να επισημανθεί η μεγάλη σημασία της διεθνούς συνεργασίας των 
εποπτικών αρχών, ανεξάρτητα από το πως υλοποιείται η συνεργασία αυτή (με
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ίδρυση ανάλογων αρμόδιων επιτροπών ή μη), για την επίτευξη χρηματοπιστωτικής 
σταθερότητας σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο.

2.3.2 Εξελίξεις στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο

Οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι νέες εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος δημιουργούν την αναγκαιότητα προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας 
στα ευρωπαϊκά δεδομένα και τη λήψη ανάλογων μέτρων από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Για τη δημιουργία επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, απαραίτητης για την 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
κινδύνων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, η Τράπεζα της Ελλάδος υιοθέτησε 
την αύξηση του ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυμάτων με μορφή 
ανώνυμης εταιρείας από 11,7 σε 18 εκατ. ευρώ και αυτών με τη μορφή αμιγούς 
πιστωτικού συνεταιρισμού από την κλίμακα 3,5 έως 11,7 σε 6 έως 18 εκατ.ευρώ.

Σε σχέση με την κεφαλαιακή επάρκεια, η Τράπεζα της Ελλάδος πρόκειται να 
υιοθετήσει, για την αξιολόγηση του κινδύνου της αγοράς, τη μεθοδολογία «δυνητικού 
κινδύνου» (value risk) με κάποιες προϋποθέσεις. Επίσης, προσαρμογές διαθρω- 
τικού χαρακτήρα, που σχετίζονται με τη λειτουργία των πιστωτικών και χρηματο
δοτικών ιδρυμάτων, πραγματοποιήθηκαν πολλές και πιθανότα να ακολουθήσουν και 
νέες. Μερικές από αυτές, είναι οι εξής:

-η Τράπεζα Ελλάδος έχει την εξουσιοδότηση παρέμβασης στην λογιστική απεικόνιση 
οικονομικών γεγονότων και τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων των πιστω
τικών ιδρυμάτων, ώστε να παρέχεται σωστή πληροφόρηση στις εποπτικές αρχές και 
στο κοινό, να αποτιμώνται με ακρίβεια τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και να 
είναι εφικτή η εκτίμηση της αποδοτικότητας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
-η Τράπεζα της Ελλάδος αποκτά μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια στον καθορισμό 
των κεφαλαιακών απαιτήσεων ακόμη και σε επίπεδο μεμονωμένων πιστωτικών 
ιδρυμάτων, αντί της αρχής των γενικών ρυθμίσεων, και με αυτό τον τρόπο 
διευκολύνεται η αντιμετώπιση πιστωτικών ιδρυμάτων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
στο χαρτοφυλάκιό τους.
-η συνεργασία μεταξύ Τραπέζης Ελλάδος και ελεγκτικών εταιρειών διευρύνεται και 
μελλοντικά αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο, αν συνδυασθεί με την 
αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου πιστωτικών και 
χρηματοδοτικών ιδρυμάτων που έχει υπό την εποπτεία της η Τράπεζα της Ελλάδος, 
-η μείωση από 12 σε 6 μήνες της μέγιστης προθεσμίας, μέσα στην οποία 
επιτρέπεται η λογιστικοποίηση ανείσπρακτων τόκων από δάνεια σε καθυστέρηση, εκ 
μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.
-η αναστολή εκπλήρωσης ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων, 
που παρουσιάζουν κρίση ρευστότητας με πιθανή ανεπάρκεια κεφαλαίων με σκοπό 
την δημιουργία περιθωρίου χρόνου για αποτελεσματικότερη επίλυση των 
προβλημάτων.
-η ευχέρεια χορήγησης δανείων και πιστώσεων προς το κοινό από μη πιστωτικά 
ιδρύματα με την προϋπόθεση ότι αυτά υπάγονται στην εποπτεία της Τραπέζης 
Ελλάδος.
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Αυτές οι ρυθμίσεις και πολλές άλλες που θα επακολουθήσουν έχουν σκοπό να 
ενισχύσουν την διαφάνεια, να βοηθήσουν τα πιστωτικά ιδρύματα να έχουν 
μεγαλύτερη ευελιξία και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους έτσι ώστε η εποπτεία τους 
να είναι πλήρης και με αυτό τον τρόπο να δημιουργούνται οι απαραίτητες συνθήκες 
για την διατήρηση της σταθερότητας του πιστωτικού συστήματος. Για την καλή 
αφομοίωση των προσαρμογών αυτών απαιτείται συμμετοχή όλων των αρμοδίων 
αρχών ώστε να επιτευχθεί ομαλή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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3. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.1 Η Τράπεζα της Ελλάδος και ο ρόλος της

Η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά και άλλων επιχειρήσεων του χρηματο
πιστωτικού τομέα, όπως για παράδειγμα των χρημοτοδοτικών ιδρυμάτων, ασκείται 
σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος. Εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει και 
επενδυτικές υπηρεσίες η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί και αυτού του είδους την 
εποπτεία (βάσει του ν.2396/1996), ενώ στις άλλες μη τραπεζικές εταιρείες που 
παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες η εποπτεία τους ασκείται από την επιτροπή της 
κεφαλαιαγοράς.

Στην έννοια της εποπτείας περιλαμβάνονται:
-Έλεγχος φερεγγυότητας 
-Έλεγχος ρευστότητας 
-Έλεγχος κεφαλαιακής επάρκειας 
-Έλεγχος συγκέντρωσης κινδύνων

Για τον ευχερέστερο έλεγχο της φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων επεβλήθη 
η τήρηση συντελεστή φερεγγυότητας σε ποσοστό άνω του 8% (ΠΔΤΕ 2054/92). Για 
την ενίσχυση της φερεγγυότητας, απαγορεύεται στα πιστωτικά ιδρύματα η χορήγηση 
στο ίδιο πρόσωπο πιστώσεων που υπερβαίνουν το 1/5 των ίδιων κεφαλαίων τους. 
Ακόμη, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να σταματούν τον εκτοκισμό των 
δανείων μετά τη συμπλήρωση εξαμήνου.

Στον έλεγχο της ρευστότητας περιλαμβάνεται το νομισμαικό μέγεθος M3 (προσφορά 
χρήματος), οι καταθέσεις μιας μέρας, ταμιευτηρίου, υπό προειδοποίηση, 
προθεσμίας, τα repos, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, τα χρεόγραφα και όλα τα 
νομισματικά μεγέθη που το ύψος τους καθορίζει την ικανοποιητική ή μη ρευστότητα 
του πιστωτικού ιδρύματος.

Το απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο (σε μετρητά και προκαταβεβλημένο) για την 
ίδρυση και λειτουργία μιας τράπεζας είναι 18 εκατ. Ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια, δηλαδή 
κεφάλαιο και αποθεματικά δεν θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 
τράπεζας να είναι κατώτερα του απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση 
που το πιστωτικό ίδρυμα παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες οφείλει να τηρεί ίδια 
κεφάλαια ικανά να ανταποκριθούν στη συνολική κάλυψη των κεφαλαιακών 
απαιτήσεων.

Όσο αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και μάλιστα των διεθνών, 
υπάρχουν οι κατάλληλοι κανόνες που εκδίδονται από την Επιτροπή της Βασιλείας 
και εφαρμόζονται στις χώρες με ανεπτυγμένο τραπεζικό σύστημα. Αυτοί απο
σκοπούν στην εξασφάλιση της σταθερότητας του διεθνούς τραπεζικού συστήματος, 
στην ισότητα ως προς την επιβολή κανόνων ανταγωνισμού και στην αποθάρρυνση
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των τραπεζικών ιδρυμάτων στην ανάληψη υπερβολικών κινδύνων.
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, οι κανόνες αυτοί επεκτάθηκαν και στους τρόπους 
διαχείρισης των κινδύνων (risk management), στην εποπτεία τραπεζών και άλλων 
χρηματιστηριακών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και σε νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως στη 
διαμεσολάβηση σε παράγωγα.

Ο έλεγχος συγκέντρωσης κινδύνων αναφέρεται στον έλεγχο μεγάλων χρηματο
δοτικών ανοιγμάτων. Μεγάλο χρηματοδοτικό άνοιγμα υπάρχει όταν το ύψος της 
χρηματοδότησης είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 10% των ιδίων κεφαλαίων του 
πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο είναι υποχρεωμένο να γνωστοποιήσει το άνοιγμα 
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, τα μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα των 
πιστωτικών ιδρυμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν συνολικά το 25% των ιδίων 
κεφαλαίων τους.

Όσον αφορά την ευρύτερη εποπτεία, η οποία σχετίζεται με την πρόληψη 
καταστάσεων που θέτουν σε κίνδυνο τα κεφάλαια των καταθετών και κλονίζουν την 
σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σημαντικός είναι ο ρόλος του 
συστήματος εγγύησης καταθέσεων. Το σύστημα αυτό είναι το Ταμείο Εγγύησης 
Καταθέσεων (ΤΕΚ), στο οποίο είναι υποχρεωμένα να συμμετέχουν όλα τα πιστωτικά 
ιδρύματα. Σκοπός του ΤΕΚ, εκτός της ενίσχυσης της σταθερότητας του χρηματο
πιστωτικού συστήματος είναι και η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία βρίσκονται σε αδυναμία εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεών τους προς τους πελάτες τους.

Όμως, για την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
επεβλήθη και η λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου των πιστωτικών 
ιδρυμάτων (ΠΔΤΕ 2438/98). Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου (ΣΕΕ) αποτελεί σύνο
λο ελεγκτικών μηχανισμών και διαδικασιών που καλύπτουν σε συνεχή βάση κάθε 
δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και συντελεί στην αποτελεσματική και 
ασφαλή λειτουργία του. Προβλέπεται η υποχρέωση σύστασης και λειτουργίας 
μονάδας εσωτερικής επιθεώρησης και ενδεχομένως και επιτροπής ελέγχου.

3.1.1 Σκοποί της Τραττέζης Ελλάδος 

Παλαιότερα οι σκοποί της Τραπέζης Ελλάδος ήταν:

-η διασφάλιση της σταθερότητας του γενικού επιπέδου των τιμών (έτσι στήριζε τη 
γενική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης)
-η χάραξη και άσκηση της νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής της χώρας 
-καθορισμός της ποσότητας του κυκλοφορούντος χρήματος (με την υπο-χρέωση των 
πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομισματικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων να 
τηρούν σ'αυτήν καταθέσεις)
-άσκηση πιστωτικής με τον καθορισμό επιτοκίων, μέσο το οποίο έπαυσε να ισχύει με 
την απελευθέρωση των επιτοκίων (τώρα έμμεσος καθορισμός των επιτοκίων 
εξαρτώμενος από το επιτόκιο, με το οποίο δανείζει η Τράπεζα της Ελλάδος τις 
εμπορικές τράπεζες)
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-άσκηση της πολιτικής της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι των άλλων 
νομισμάτων (διαμόρφωνε δηλαδή τις τιμές αγοράς-πώλησης συναλλάγματος, καθώς 
και κατείχε και διαχειρίζονταν τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας και 
ενεργούσε πράξεις συναλλάγματος).

Σήμερα, η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η νομισματική και πιστωτική 
πολιτική καθώς και η πολιτική ισοτιμιών έναντι άλλων νομισμάτων θα ασκείται ενιαία 
για όλα τα κράτη μέλη που έχουν αποδεχθεί το ευρώ από την ΕΚΤ.

Η Τ.Ε. διατηρεί σημαντικές αρμοδιότητες, τις οποίες ασκεί αυτόνομα, χωρίς δηλαδή 
κυβερνητικές παρεμβάσεις. Της παρέχεται το δικαίωμα να ζητά στοιχεία και 
πληροφορίες που είναι αναγκαίες καθώς και να πραγματοποιεί τον έλεγχο βιβλίων 
και στοιχείων. Ορισμένες από τις κύριες αρμοδιότητές της είναι:

-να υποβάλλει κάθε χρόνο έκθεση για τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και 
του τρέχοντος έτους
-να ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων αλλά και άλλων επιχειρήσεων και 
οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, όπως εταιριών 
χρηματοδοτικής μίσθωσης, πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων αμοιβαίων 
εγγυήσεων, ταμείων αντεγγύησης, ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και εταιριών 
διαμεσολάβησης στις διατραπεζικές αγορές
-να προωθεί και να επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών, 
(«ΕΡΜΗΣ», διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων 
σε συνεχή χρόνο-eTarget» με κάλυψη ενδοημερήσιων αναγκών σε ρευστότητα των 
μελών του συστήματος, διαχειριστής του οποίου είναι η Τ.Ε.) και των συστημάτων 
διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης εξωχρηματκπηριακών 
συναλλαγών επί τίτλων και λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων (δεν έχει 
θεσμοθετηθεί ακόμα τέτοιο σύστημα), εφόσον οι αρμοδιότητες αυτές δεν εμπίπτουν 
στο ΕΣΚΤ
-να εκδίδει τραπεζογραμμάτια που κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα, ενώ το 
δικαίωμα έκδοσης μεταλλικών κερμάτων ευρώ ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, 
η ποσότητα των οποίων εγκρίνεται από την ΕΚΤ
-να καθορίζει κανόνες πλαισίου αγοραπωλησίας συναλλάγματος (παρά την 
απελευθέρωσή του) και να εκδίδει τα δελτία τιμών αναφοράς ευρώ και 
ξένων νομισμάτων με βάση τα δελτία της ΕΚΤ
-να ενεργεί ως ταμίας και εντολοδόχος του δημοσίου σύμφωνα με το καταστατικό της 
-να παρακολουθεί την υποχρέωση κατάθεσης χρημάτων και τίτλων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τ.Ε.
-να ενεργεί πιστοδοτικές και πιστοληπτικές πράξεις με τα πιστωτικά ιδρύματα ή 
άλλα πρόσωπα που μετέχουν στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.
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3.2 Μερίδια τραπεζών

Διάρθρωση του ελληνικού πιστωτικού συστήματος

Τ ράπεζες Υποκατ/τα Ενεργητικό% Χορηγήσεις% Καταθέσεις%
Ελληνικές
εμπορ.τράπεζες

21 2.734 79,4 82,1 82,8

Ξένες τράπεζες 21 188 9,6 9,4 7,8
Συνεταιριστικές
τράπεζες

15 56 0,4 0,7 0,4

Ειδ.Πιστωτικοί 
Οργανισμοί *

4 156 10,6 7,8 8,9

Σύνολο 61 3.134 100,0 100,0 100,0
(*) Ειδικοί Πιστωτικοί Οργανισμοί: Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο,Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και οι Επενδυτικές 
Τράπεζες
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (στοιχεία λογιστικών καταστάσεων-τέλους 2001)

Από την μελέτη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προκύπτει ότι οι ελληνικές 
εμπορικές τράπεζες κατείχαν σχεδόν το 79,5% της εγχώριας τραπεζικής αγοράς στο 
τέλος του 2001 με βάση το σύνολο του ενεργητικού, ενώ είχαν κατά 2,5-3 
εκατοστιαίες μονάδες μεγαλύτερα μερίδια στις χορηγήσεις και καταθέσεις. Το μερίδιο 
των ειδικών πιστωτικών οργανισμών ήταν περίπου 10,5% με βάση το ενεργητικό, 
ενώ τα μερίδιά τους σε χορηγήσεις και καταθέσεις ήταν περίπου 8% και 9% 
αντίστοιχα. Στο τέλος του 2001 τα υποκαταστήματα των ξένων τραπεζών στην 
Ελλάδα είχαν μερίδιο περίπου 9,6%, το οποίο είναι χαμηλότερο από το 
προηγούμενο έτος, λόγω της διακοπής των εργασιών μερικών από αυτά όπως της 
Barclays και της Nova Scotia ή ακόμη και της μεταφοράς επιμέρους δραστηριοτήτων 
σε άλλες χρηματοπιστωτικές αγορές σύμφωνα με την ευρύτερη στρατηγική τους. Τα 
δίκτυα των τραπεζών που αποχώρησαν εξαγοράστηκαν από άλλες τράπεζες που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Οι συνεταιριστικές τράπεζες, αν και είναι 
περισσότερες σήμερα από ότι παλαιότερα, εν τούτοις, το μερίδιό τους παρέμεινε στο 
0,4% του συνόλου του ενεργητικού και των καταθέσεων και στο 0,7% για τις 
χορηγήσεις.

Ο βαθμός συγκέντρωσης του ελληνικού πιστωτικού συστήματος, με βάση τα μερίδια 
αγοράς των 5 μεγαλύτερων τραπεζών ή ομίλων, εμφανίζει γενικά περιορισμένες 
μεταβολές μεταξύ του τέλους του 1998 και του τέλους του 2001. Ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης λόγω κυρίως των εξαγορών της 
Ιονικής Τράπεζας από την Alpha Τράπεζα Πίστεως και της Εργασίας από την 
Eurobank. Στη συνέχεια παρατηρείται μείωση του βαθμού συγκέντρωσης, αλλά αυτό 
δεν αλλοιώνει τα μερίδια των 5 μεγαλύτερων τραπεζών που παρέμειναν υψηλότερα 
το 2001 σε σχέση με το 1998 (ιδίως όσο αφορά τις χορηγήσεις).

Το μέγεθος των ελληνικών τραπεζών εξακολουθεί να είναι μικρό συγκριτικά με αυτό 
των τραπεζών σε παγκόσμιο αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε 
ότι καμμιά ελληνική τράπεζα, με κριτήριο το σύνολο του ενεργητικού της, για το έτος 
2000 δεν κατάφερε να συγκαταλέγεται στις 100 μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως 
και μόνο δύο συγκαταλέγονται, ακόμη και σήμερα, στις 100 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές 
τράπεζες.
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Το μερίδιο δε της αγοράς που κατέχουν τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ελέγχονται 
άμεσα ή έμμεσα από το Δημόσιο, μειώνεται συνεχώς (η εξαγορά της ΕΤΒΑ από την 
Τράπεζα Πειραιώς το 2001 κατέβασε το ποσοστό των τραπεζών κρατικού 
ενδιαφέροντος σε 53% έναντι του 63% το 1998). Προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί η 
μείωσή του ακόμη περισσότερο, αφού η Πολιτεία έχει την τάση να μειώσει το 
χαρτοφυλάκιο των τραπεζικών μετοχών που ελέγχει.

Το μερίδιο των ξένων τραπεζών στην εγχώρια αγορά δεν παραμένει σταθερό και 
μάλιστα μειώνεται σταδιακά τα τελευταία έτη, όπως συμβαίνει και στις άλλες χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνοντας την ισχυρή θέση των εγχώριων τραπεζών 
ιδιαίτερα στο λιανικό τμήμα της αγοράς.

Τα ξένα πιστωτικά ιδρύματα προς το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνεται να επιλέγουν 
την επιτόπια παρουσία τους στις εθνικές αγορές. Αντίθετα, εντείνονται οι 
προσπάθειες των ξένων πολυεθνικών τραπεζών για συγκέντρωση της διαχείρισης 
της ρευστότητας στα διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα με αποτέλεσμα, σε επίπεδο 
ομίλων, να προκύπτουν οικονομίες κλίμακας με τις ανάλογες επιπτώσεις στον 
ανταγωνισμό.

3.2.1 Αντιστοιχία με Ευρωζώνη (ΕΚΤ)

Από τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις χώρες της ζώνης του ευρώ το 1999 με εξαίρεση το 
Λουξεμβούργο, προκύπτει ότι ο μέσος όρος του δείκτη συγκέντρωσης των 5 
μεγαλύτερων τραπεζών είναι σχεδόν 55% (όσο αφορά το σύνολο του ενεργητικού), 
ενώ οι διαφορές των επί μέρους χωρών είναι πολύ μεγάλες
(Γερμανία: 19,4%, Ιταλία: 40,2%, Ιταλία: 40,2%, Πορτογαλία: 74,7%, Ολλανδία: 
82,9%), και αντανακλούν τις σημαντικές διαφορές που υπάρχουν στη όλη 
διάθρωση των τραπεζικών αγορών.

Μερίδιο Αγοράς των 5 Μεγαλύτερων Τραπεζών

Ως ποσοστό επί του συνόλου__________ Ως ποσοστό των ελλην.τρσττεζών *
Ενεργητικού Χορηγήσεων Καταθέσεων Ενεργητικού Χορηγήσεων Καταθέσεων

1998 63,4 62,3 69,7 78,0 75,2 81,2
1999 67,1 70,9 73,6 84,8 84,8 89,5
2000 65,2 68,8 71,8 82,4 82,9 87,6
2001 66,0 68,7 71,.3 80,9 81,5 85,8
(*) Στις Ελληνικές τράπεζες δεν περιλαμβάνονται πέραν των ξένων τραπεζών τα πιστωτικά ιδρύματα με ειδικό καθεστώς 
λειτουργίας (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, Συνεταιριστικές Τράπεζες)
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3.3 Ανάλυση βασικών μεγεθών

3.3.1 Ενεργητικό
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ(εκατ.ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μ ΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ % μεταβολή
ΤΡΑΠΕΖΑ 1999 2000 2001 1999 2000 2001 2000-2001
ΕΘΝΙΚΗ 38088 43308 47846 31,05 27,82 28,77 10,5
ALPHA BANK 17327 28217 28018 14,13 18,13 16,84 -0,7
EFG EUROBANK 13814 16222 18112 11,26 10,42 10,89 11,6
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 13338 15650 17721 10,88 10,05 10,65 13,2
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 7417 10818 11664 6,05 6,95 7,01 7,8
ΓΕΝΙΚΗ 1922 2124 2583 1,57 1,36 1,55 21,6
ΕΓΝΑΤΙΑ 1541 1767 2138 1,26 1,14 1,29 21,0
ΑΤΤΙΚΗΣ 1003 1225 2018 0,82 0,79 1,21 64,7
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 14223 15583 16488 11,60 10,01 9,91 5,8
ASPIS BANK 517 625 1016 0,42 0,40 0,61 62,7
ΣΥΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 109190 135539 147604 89,03 87,07 88,74 8,9
ΣΥΝ.ΞΕΝΩΝ 13458 20129 18729 10,97 12,93 11,26 -7,0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

122648 155668 166333 100,00 100,00 100,00 6,9

ΕΤΒΑ 2716 2934 2609 64,25 69,65 69,15 -11,1
ΕΤΕΒΑ 1512 1278 1164 35,75 30,35 30,85 -8,9
ΣΥΝ.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ. 4228 4212 3773 100,00

3,87
100,00
3,11

100,0
2,56

-10,4

-ΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (εκατ.ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ 1999 2000 2001 1999 2000 2001 2000-2001
ABN AMRO BANK 1724 1314 1492 1,41 0,84 0,90 13,5
AMERICAN EXRESS 
BANK LTD

337 279 242 0,27 0,18 0,15 -13,2

BANK OF AMERICA 
NT+SA

335 586 216 0,27 0,38 0,13 -63,1

BANK OF NOVA 
SCOTIA*

723 702 670 0,59 0,45 0,40 -4,6

BNP PARIBAS* 386 2857 1728 0,32 1,83 1,04 -39,5
BAYERISCHE 
VEREINSBANK AG

776 863 866 0,63 0,55 0,52 0,4

CITIBANK 3742 5615 3968 3,05 3,61 2,39 -29,3
ANZ GRINDLAYS BANK 208 190 230 0,17 0,12 0,14 21,2
HSBC BANK PLC* 1068 1822 1861 0,87 1,17 1,12 2,1
SOCIETE GENERALE 791 543 513 0,64 0,35 0,31 -5,6
THE ROYAL BANK OF 
SCOTLAND

1062 1598 1977 0,87 1,03 1,19 23,8

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 70 362 0,06 0,23 0,00 -100,0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1371 2289 3540 1,47 2,13 54,6
ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 865 1109 1426 0,71 0,71 0,86 28,5
ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

13458 20129 18729 10,97 12,93 11,26 -7,0

% μεταβολή

Πηγή: Μηχανισμοί του χρήματος 2002
Η πορεία του ενεργητικού είναι αυξητική το έτος 2001 με μεταβολή στο σύνολο των 
ελληνικών τραπεζών κατά 8,9%, ενώ στις ξένες τράπεζες, που δραστηριοποιούνται 
στην ελληνική αγορά, σημαντική αύξηση του ενεργητικού το 2001 έναντι του 2000 
εμφάνισαν η Τράπεζα Κύπρου, η Λαϊκή και η The Royal Bank of Scotland, με 
ποσοστά 54,6%, 28,5% και η 23,8% αντίστοιχα.

22



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 · ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

3.3.2 Χορηγήσεις

Σε ποσοστιαία βάση το μερίδιο αγοράς των ελληνικών τραπεζών αυξήθηκε ελαφρά 
από 86,40% σε 87,40%, ενώ αντίθετα των ξένων ελαττώθηκε στο 22,7% από 
32,3%, που ήταν του 2000 προς το 1999. Τη μεγαλύτερη άνοδο στις χορηγήσεις 
παρουσίασαν η Εθνική, η Alpha Bank και η Αγροτική.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ (εκατ.ευρώ)
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Ε ΜΕ ΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ % μεταβολή

ΤΡΑΠΕΖΑ 1999 2000 2001 1999 2000 2001 2000-2001
ΕΘΝΙΚΗ 11760 14118 16388 23,62 21,32 20,18 16,1
ALPHA BANK 7633 11136 12936 15,33 16,82 15,93 16,2
EFG EUROBANK 4883 8424 10902 9,81 12,72 13,43 29,4
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 5197 6599 8441 10,44 9,97 10,40 27,9
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2855 4436 5728 5,73 6,70 7,05 29,1
ΓΕΝΙΚΗ 903 1121 1624 1,81 1,69 2,00 44,9
ΕΓΝΑΤΙΑ 808 1236 1476 1,62 1,87 1,82 19,4
ΑΤΤΙΚΗΣ 381 573 844 0,77 0,87 1,04 47,4
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 8386 8933 11392 16,84 13,49 14,03 27,5
ASPIS BANK 288 625 1241 0,58 0,94 1,53 98,6
ΣΥΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 43094 57201 70972 86,55 86,40 87,40 24,1
ΣΥΝ.ΞΕΝΩΝ 6698 9005 10230 13,45 13,60 12,60 13,6
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

49792 66206 81202 100,00 100,00 100,00 22,7

ΕΤΒΑ 1076 1108 1093 67,44 68,54 69,35 -1,4
ΕΤΕΒΑ 520 509 483 32,56 31,46 30,65 -5,1
ΣΥΝ.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ. 1596 1617 1576 100,00

3,70
100,00
2,83

100,00
2,22

-2,5

ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ(εκατ.ευρώ)
ΧΟΡΗΓΗΣΕ Σ ΜΕ ΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ % μεταβολή

ΤΡΑΠΕΖΑ 1999 2000 2001 1999 2000 2001 2000-2001
ABN AMRO BANK 1724 1314 1492 1,41 0,84 0,90 13,5
AMERICAN EXRESS 
BANK LTD

337 279 242 0,27 0,18 0,15 -13,2

BANK OF AMERICA 
NT+SA

335 586 216 0,27 0,38 0,13 -63,1

BANK OF NOVA 
SCOTIA*

723 702 670 0,59 0,45 0,40 -4,6

BNP PARIBAS* 386 2857 1728 0,32 1,83 1,04 -39,5
BAYERISCHE 
VEREINSBANK AG

776 863 866 0,63 0,55 0,52 0.4

CITIBANK 3742 5615 3968 3,05 3,61 2,39 -29,3
ANZ GRINDLAYS BANK 208 190 230 0,17 0,12 0,14 21,2
HSBC BANK PLC* 1068 1822 1861 0,87 1,17 1.12 2,1
SOCIETE GENERALE 791 543 513 0,64 0,35 0,31 -5,6
THE ROYAL BANK OF 
SCOTLAND

1062 1598 1977 0,87 1,03 1,19 23,8

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 70 362 0,06 0,23 0,00 -100,0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 1371 2289 3540 1,47 2,13 54,6
ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 865 1109 1426 0,71 0,71 0,86 28,5
ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

13458 20129 18729 10,97 12,93 11,26 -7,0

Πηγή: Μηχανισμοί του χρήματος 2002
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3.3.3 Καταθέσεις

Ανοδική ήταν η πορεία των καταθέσεων με συνολικό ποσοστό στο σύνολο των 
ελληνικών και ξένων τραπεζών 11,1 % κατά το 2001. Παρόμοια ήταν η εξέλιξή τους 
και το 2002. Το μερίδιο των ξένων τραπεζών διαμορφώθηκε στο 10,74% έναντι του 
10,26%, ενώ των ελληνικών διαμορφώθηκε στο 89,26% έναντι του 89,74%.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ(εκατ.ευρώ)
____________________ _________ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ________ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ________% μεταβολή
ΤΡΑΠΕΖΑ 1999 2000 2001 1999 2000 2001 2000-2001
ΕΘΝΙΚΗ 30741 33093 34301 36,60 34,32 32,02 3,7
ALPHA BANK 10334 15420 16028 12,30 15,99 14,96 3,9
EFG EUROBANK 8291 9348 12286 9,87 9,69 11,47 31,4
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 8768 8432 9342 10,44 8,74 8,72 10,8
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 4462 5883 6804 5,31 6,10 6,35 15,7
ΓΕΝΙΚΗ 1214 1307 1523 1,45 1,36 1,42 16,5
ΕΓΝΑΤΙΑ 1034 1192 1670 1,23 1,24 1,56 40,1
ΑΤΤΙΚΗΣ 485 589 808 0,58 0,61 0,75 37,1
ΑΓΡΟΤΙΚΗ 10043 10780 11976 11,96 11,18 11,18 11,1
ASPIS BANK 377 501 881 0,45 0,52 0,82 75,8
ΣΥΝ.ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 75749 86545 95619 90,18 89,74 89,26 10,5
ΣΥΝ.ΞΕΝΩΝ 8245 9893 11506 9,82 10,26 10,74 16,3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ

83994 96438 107125 100,00 100,00 100,00 11,1

ΕΤΒΑ 53 36 160 6,85 6,55 22,14 349,4
ETEBA 709 508 563 93,15 93,45 77,86 10,9
ΣΥΝ.ΕΠΕΝΔΥΤΙΚ. 762 544 723 100,00

1,01
100,00
0,63

100,00
0,76

33,0

ΞΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ(εκατ.ευρώ)
________________________ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ________  % μεταβολή
ΤΡΑΠΕΖΑ 1999 2000 2001 1999 2000 2001 2000-2001
ABN AMRO BANK 1652 1152 1474 1,97 1,19 1,38 28,0
AMERICAN EXRESS 
BANK LTD

238 219 179 0,28 0,23 0,17 -18,2

BANK OF AMERICA 
NT+SA

115 99 74 0,14 0,10 0,07 -25,5

BANK OF NOVA 
SCOTIA*

294 358 357 0,35 0,37 0,33 -0,3

BNP PARIBAS* 368 601 590 0,44 0,62 0,55 -1,8
BAYERISCHE 
VEREINSBANK AG

205 334 406 0,24 0,35 0,38 21,7

CITIBANK 2409 2497 2437 2,87 2,59 2,27 -2,4
ANZ GRINDLAYS BANK 191 173 190 0,23 0,18 0,18 9,7
HSBC BANK PLC* 720 1380 1518 0,86 1,43 1,42 10,0
SOCIETE GENERALE 272 210 155 0,32 0,22 0,14 -26,2
THE ROYAL BANK OF 
SCOTLAND

257 443 522 0,31 0,46 0,49 17,8

ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 42 157 0,05 0,16 0,00 -100,0
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ 872 1422 2590 1,04 1,47 2,42 82,2
ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 610 848 1014 0,73 0,88 0,95 19,6
ΣΥΝΟΛΟ ΞΕΝΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ

8245 9893 11506 9,82 10,26 10,74 16,3

Πηγή: Μηχανισμοί χρήματος 2002
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4.1 Διάρθρωση τραπεζικού συστήματος

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) αποτελείται από την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των 15 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με την τρίτη και τελευταία φάση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης τα κράτη 
μέλη της Ένωσης έχασαν την μέχρι τότε αρμοδιότητά τους για την άσκηση της 
νομισματικής και οικονομικής πολιτικής μέσω των κεντρικών τους τραπεζών, η οποία 
ασκείται πλέον σε κοινοτικό επίπεδο μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 
Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Αν και το ΕΣΚΤ δεν έχει νομική προσωπικότητα, του έχουν όμως 
ανατεθεί από τη ΣυνθΕΕ βασικές αρμοδιότητες, όπως η διατήρηση της σταθερότητας 
των τιμών, η χάραξη και η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής, η διενέργεια 
πράξεων συναλλάγματος, η κατοχή και διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων 
των κρατών μελών της Ένωσης και η προώθηση της ομαλής λειτουργίας των 
συστημάτων πληρωμής.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) λειτουργεί ως ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο. 
Βασική αρχή που ισχύει σχετικά με το καθεστώς της ΕΚΤ είναι η ανεξαρτησία της 
από άλλα κοινοτικά όργανα και από τις κυβερνήσεις των κρατών- μελών, οι οποίες 
έχουν την υποχρέωση να μην προσπαθούν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων 
της ΕΚΤ ή τις εθνικές κεντρικές τράπεζες σε καμία από τις ασκούμενες από αυτήν 
αρμοδιότητες. Προς τον σκοπό άσκησης της νομισματικής πολιτικής μπορεί η ΕΚΤ 
να εκδίδει κανονισμούς άμεσης εφαρμογής στα κράτη μέλη της ΟΝΕ. Η ΕΚΤ έχει 
επίσης το προνόμιο για την έκδοση του ευρώ.

4.1.1 Ευρωσύστημα και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Με τον όρο «Ευρωσύστημα» γίνεται αναφορά στην ΕΚΤ και στις ΕθνΚΤ των κρατών 
μελών που έχουν υιοθετήσει το ευρώ. Δηλαδή, η ΕΚΤ μαζί με τις 12 εθνικές 
κεντρικές τράπεζες συγκροτούν το Ευρωσύστημα, σχήμα μέσω του οποίου το 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) εκτελεί τα καθήκοντά του εντός 
της ζώνης του ευρώ. Ωστόσο, οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που δεν συμμετέχουν 
στη ζώνη του ευρώ είναι μέλη του ΕΣΚΤ με ειδικό καθεστώς. Οι εθνικές κεντρικές 
τράπεζες των τριών κρατών μελών που δεν έχουν υιοθετήσει το ευρώ (Δανία, 
Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) δεν συμμετέχουν στις αποφάσεις της νομισματικής 
πολιτικής της ζώνης του ευρώ αφού ασκούν τη δική τους νομισματική πολιτική.

Πρωταρχικός στόχος του Ευρωσυστήματος είναι η διατήρηση της σταθερότητας των 
τιμών. Με αυτό τον τρόπο το Ευρωσύστημα στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές 
στην Κοινότητα και ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής αγοράς. Φυσικά, στην 
επίτευξη της σταθερότητας των τιμών συμβάλλουν και οι κυβερνήσεις των κρατώ
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μελών με την άσκηση υγιών πολιτικών σε θέματα φορολογίας και δημόσιων 
δαπανών, όπως άλλωστε και οι συμμετέχοντες στις διαπραγματεύσεις για τις 
μισθολογικές αυξήσεις, με την τήρηση συνετής στάσης.

Τα βασικά καθήκοντά του είναι:
-να χαράζει και να εφαρμόζει τη νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ 
-να διενεργεί πράξεις συναλλάγματος
-να κατέχει και να διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα των κρατών 
μελών και
-να προωθεί την ομαλή λειτουργία των συστημάτων πληρωμών.

Επιπλέον, το Ευρωσύστημα συμβάλλει στην ομαλή άσκηση των πολιτικών των 
αρμόδιων αρχών όσον αφορά την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων 
και τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η ΕΚΤ έχει συμβουλευτικό 
ρόλο έναντι της Κοινότητας και των εθνικών αρχών για θέματα που εμπίπτουν στο 
πεδίο των αρμοδιοτήτων της, ιδίως ό,τι αφορά την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία. 
Τέλος, προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του ΕΣΚΤ, η ΕΚΤ, με τη βοήθεια 
των ΕθνΚΤ, συλλέγει τις αναγκαίες στατιστικές πληροφορίες είτε από τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές είτε απευθείας από οικονομικούς παράγοντες.

Το κεφάλαιο της ΕΚΤ ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ΕθνΚΤ είναι οι μόνοι 
εγγεγραμμένοι μεριδιούχοι και κάτοχοι του κεφαλαίου της ΕΚΤ. Οι ΕθνΚΤ της ζώνης 
του ευρώ έχουν καταβάλει πλήρως τις αντίστοιχες εισφορές τους στο κεφάλαιο της 
ΕΚΤ. Οι ΕθνΚΤ των μη συμμετεχουσών χωρών έχουν καταβάλει το 5% της 
αντίστοιχης εισφοράς τους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ ως συμμετοχή στα λειτουργικά 
έξοδα της ΕΚΤ.

Επιπλέον, οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ 
μεταβίβασαν στην ΕΚΤ συναλλαγματικά διαθέσιμα μέχρι ποσού ισοδύναμου προς 40 
δισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Οι εισφορές κάθε ΕθνΚΤ ορίστηκαν κατ'αναλογία με 
το μερίδιο συμμετοχής της στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ, ενώ σε αντάλλαγμα, 
κάθε ΕθνΚΤ πιστώθηκε από την ΕΚΤ με μιά απαίτηση σε ευρώ ισοδύναμη προς την 
εισφορά της. Το 15% των εισφορών καταβλήθηκε σε χρυσό και το υπόλοιπο 85% σε 
δολάρια ΗΠΑ και γιεν Ιαπωνίας.

Το Ευρωσύστημα εξαρτάται από την ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, 
μέσω του οποίου μπορούν να πραγματοποιηθούν πράξεις νομισματικής πολιτικής. 
Στις 12 χώρες που συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ, 8.000 πιστωτικά ιδρύματα 
(εμπορικές τράπεζες, ταμιευτήρια και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να 
λειτουργήσουν ως δίαυλοι για τις συναλλαγές νομισματικής πολιτικής που απο
σκοπούν είτε στην αύξηση είτε στη μείωση της προσφοράς ρευστότητας στη ζώνη 
του ευρώ.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης του Ευρωσυστήματος είναι:

Σταθερότητα
Η αποτελεσματικότητα και η σταθερότητα του τραπεζικού κλάδου αποτελούν 
παράγοντες ζωτικής σημασίας για το Ευρωσύστημα. Είναι, επομένως, φυσικό το 
Ευρωσύστημα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα, όπως 
προβλέπεται στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, μολονότι η
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εποπτεία του τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρμοδιότητα των 
εθνικών αρχών. Η ΕΚΤ έχει ορίσει με ακρίβεια τον πρωταρχικό της στόχο. Η 
σταθερότητα των τιμών έχει οριστεί ως η ετήσια αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή 
με ρυθμό χαμηλότερο του 2%.

Βραχυπρόθεσμα, η εξέλιξη των τιμών δεν είναι δυνατό να ελεχθεί πλήρως από τη 
νομισματική πολιτική, διότι χρειάζεται χρόνος έως ότου οι πράξεις νομισματικής 
πολιτικής οδηγήσουν σε μεταβολή του επιπέδου των τιμών. Οι τιμές επηρεάζονται 
από διάφορους άλλους παράγοντες, όπως οι διακυμάνσεις στις τιμές των πρώτων 
υλών ή οι αλλαγές στην έμμεση φορολογία. Επομένως, ο στόχος είναι να διατηρηθεί 
η σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Τυχόν εποχικές διακυμάνσεις και άλλα 
εξαιρετικά βραχυπρόθεσμα φαινόμενα δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι σηματοδοτούν 
απόκλιση από το στόχο της σταθερότητας των τιμών.

Ανεξαρτησία
Η ανεξαρτησία αποτελεί παράγοντα ζωτικής σημασίας για την επιτυχή λειτουργία 
κάθε κεντρικής τράπεζας. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Ευρωσύστημα απολαμβάνει πλήρη ανεξαρτησία κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του: ούτε η ΕΚΤ ούτε οι εθνικές κεντρικές τράπεζες του 
Ευρωσυστήματος ούτε κανένα μέλος των οργάνων λήψης αποφάσεων των εν λόγω 
οργανισμών, μπορεί να ζητά ή να δέχεται υποδείξεις από οποιονδήποτε άλλο οργα
νισμό. Τα κοινοτικά όργανα και οργανισμοί, καθώς και οι κυβερνήσεις των κρατών 
μελών, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν την αρχή αυτή και να μην 
επιδιώκουν να επηρεάζουν τα μέλη των οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ και 
των εθνικών κεντρικών τραπεζών.

Το Ευρωσύστημα διαθέτει όλα τα μέσα και τις αρμοδιότητες που απαιτούνται για την 
άσκηση μιας αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής. Δεν χορηγεί δάνεια σε 
κοινοτικά όργανα ή δημόσιους φορείς, γεγονός που το προφυλάσσει περαιτέρω από 
πολιτικές παρεμβάσεις.

Η ΕΚΤ διαθέτει το δικό της προϋπολογισμό, ανεξάρτητο από τον προϋπολογισμό 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Με τον τρόπο αυτό, η διοίκηση της ΕΚΤ διατηρεί την 
αυτονομία της έναντι των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας. Το κεφάλαιο 
της ΕΚΤ δεν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αλλά έχει εγγράφει και 
καταβληθεί από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες. Το μερίδιο συμμετοχής κάθε κράτους 
μέλους στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, καθορίζει το ποσό της εγγραφής κάθε εθνικής κεντρικής τράπεζας.

Σε διεθνές επίπεδο, ισχύουν ρυθμίσεις για την εκπροσώπηση της ΕΚΤ τόσο στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), έναν από τους κυριότερους παράγοντες του 
διεθνούς νομισματικού συστήματος, όσο και στον Οργανισμό Οικονομικής Συν
εργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Η συμμετοχή της ΕΚΤ στις συνεδριάσεις των 
διεθνών αυτών οργανισμών έχει ως μοναδικό σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, 
γεγονός που διασφαλίζει πλήρως την ανεξαρτησία της.

Διαφάνεια-Αξιοπιστία και Δημοκρατικός Έλεγχος
Μια ανεξάρτητη κεντρική τράπεζα, για να διατηρήσει την αξιοπιστία της, πρέπει να 
αιτιολογεί με ειλικρίνεια και σαφήνεια τις ενέργειές της. Πρέπει επίσης να λογοδοτεί 
σε δημοκρατικά θεσμικά όργανα. Η Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής

27



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 · ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κοινότητας επιβάλλει στην ΕΚΤ σαφείς υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, χωρίς να 
καταστρατηγεί την ανεξαρτησία της.

Η ΕΚΤ δημοσιεύει κάθε βδομάδα ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του 
Ευρωσυστήματος, στην οποία εκτίθενται περιληπτικά οι νομισματικές και χρηματο
οικονομικές συναλλαγές του συστήματος. Μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο πρέπει 
να δημοσιεύει εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ. Ετήσια έκθεση για 
τις εν λόγω δραστηριότητες και τη νομισματική πολιτική του προηγούμενου και 
τρέχοντος έτους πρέπει να υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο 
της ΕΕ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

4.2 Νομισματική πολιτική και στρατηγική της ΕΚΤ

Η στρατηγική που ακολουθεί η ΕΚΤ στη νομισματική πολιτική της, βασίζεται σε δύο 
πυλώνες:

Πρώτος: Πρωταγωνιστικός ρόλος του χρήματος
Αυτός επισημαίνεται από την ανακοίνωση μιας τιμής αναφοράς για την αύξηση της 
προσφοράς χρήματος με την ευρεία έννοια, καθώς ο πληθωρισμός μπορεί εν τέλει 
να θεωρηθεί ως το αποτέλεσμα της ύπαρξης άφθονου χρήματος, το οποίο δια
τίθενται για μια περιορισμένη ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών. Το γνωστό νομισμα
τικό μέγεθος M3 μετρά την ποσότητα των μετρητών σε κυκλοφορία, των βραχυ
προθέσμων καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα (και σε άλλα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα), καθώς και των βραχυπροθέσμων έντοκων τίτλων που εκδίδουν τα εν 
λόγω ιδρύματα, (ορισμός του M3 παρατίθεται στο παρακάτω κεφάλαιο 5.1.1)

Δεύτερος: Αξιολόγηση σε ευρεία βάση
Αξιολόγηση των προοπτικών για τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών και των κινδύνων 
διατάραξης της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Η αξιολόγηση αυτή 
πραγματοποιείται με τη χρήση ενός ευρέος φάσματος οικονομικών δεικτών, οι οποίοι 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των τιμών. Παραδείγματα 
τέτοιων δεικτών είναι οι μισθοί, η συναλλαγματική ισοτιμία, τα μακροπρόθεσμα επι
τόκια, διάφορα μεγέθη οικονομικής δραστηριότητας, οι δείκτες δημοσιονομικής 
πολιτικής, οι δείκτες τιμών και κόστους και έρευνες που αφορούν τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές.

Γενικά, ο συνδυασμός των δύο πυλώνων της στρατηγικής της ΕΚΤ εξασφαλίζει ότι οι 
νομισματικές, χρηματοοικονομικές και οικονομικές εξελίξεις ε'ιναι αντικείμενο 
προσεκτικής παρακολούθησης και ανάλυσης. Η ανάλυση αυτή δίνει στην ΕΚΤ τη 
δυνατότητα να διαμορφώσει τα επιτόκιά της στο επίπεδο εκείνο όπου εξυπηρετείται 
καλλίτερα η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών. Διασφαλίζοντας με τον τρόπο 
αυτό την αγοραστική δύναμη του ευρώ, η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ στηρίζει 
ταυτόχρονα και την εξωτερική αξία του ευρώ, όπως αυτή μετράται με τη συναλ
λαγματική του ισοτιμία έναντι άλλων νομισμάτων. Ωστόσο, η συναλλαγματική ισοτιμία 
δεν αποτελεί αυτή καθεαυτή στόχο της νομισματικής πολιτικής.

Προκειμένου να πραγματοποιήσει τον πρωταρχικό στόχο του, το Ευρωσύστημα 
διαθέτει μια σειρά μέσων νομισματικής πολιτικής. Η νομισματική πολιτική
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διαμορφώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ, αλλά εφαρμόζεται, κατά κύριο 
λόγο, με αποκεντρωτικό τρόπο, καθώς οι περισσότερες πράξεις διενεργούνται από 
τις εθνικές κεντρικές τράπεζες.

Τα σημαντικότερα μέσα του Ευρωσυστήματος είναι:

Οι πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης
Χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν επαρκή ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα 
και να σηματοδοτούν το γενικό προσανατολισμό της νομισματικής πολιτικής. 
Διενεργούνται μία φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια δύο εβδομάδων.

Οι πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης
Είναι συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας, αλλά διενεργούνται σε μηνιαία βάση 
και έχουν διάρκεια τριών μηνών.
Επιπλέον, η ΕΚΤ προσφέρει δύο πάγιες διευκολύνσεις οι οποίες αποβλέπουν στην 
παροχή και την απορρόφηση ρευστότητας μίας ημέρας. Τα επιτόκια των πάγιων 
διευκολύνσεων διαμορφώνουν τα όρια εντός των οποίων κινούνται τα επιτόκια μίας 
ημέρας της αγοράς.
-Η διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης επιτρέπει στους αντισυμβαλλόμενους 
(δηλαδή, σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες) να αποκτούν ρευστό-τητα 
μίας ημέρας από το Ευρωσύστημα έναντι κατάλληλων περιουσιακών στοιχείων 
-Η διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων επιτρέπει στους αντισυμβαλλόμενους να 
πραγματοποιούν καταθέσεις μίας ημέρας στο Ευρωσύστημα.

Οι πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρονίων διακυμάνσεων της ρευστότητας 
διενεργούνται σε ειδικές περιπτώσεις, με στόχο τη διαχείριση της ρευστότητας στην 
αγορά και τη διαμόρφωση των επιτοκίων. Πιο συγκεκριμένος στόχος είναι η 
εξομάλυνση των συνεπειών στα επιτόκια από απροσδόκητες διακυμάνσεις της 
ρευστότητας στην αγορά.

Η υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που έχει επιβάλει η ΕΚΤ στα 
πιστωτικά ιδρύματα αποσκοπεί στη σταθεροποίηση της ζήτησης χρήματος κεντρικής 
τράπεζας. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί ένα ορισμένο ποσοστό 
καταθέσεων των πελατών του σε κάποιο λογαριασμό καταθέσεων στο 
Ευρωσύστημα. Αυτό με τη σειρά του σταθεροποιεί τα επιτόκια της χρηματαγοράς.

Στο πλαίσιο του συστήματος υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών του 
Ευρωσυστήματος η ΕΚΤ απαιτεί από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (που είναι 
εγκατεστημένα στα κράτη-μέλη καθώς και τα εντός της ζώνης του ευρώ υποκαταστή
ματα οργανισμών που δεν έχουν καταστατική έδρα στη ζώνη του ευρώ) να τηρούν 
υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά σε λογαριασμούς στις εθνικές κεντρικές 
τράπεζες. Το ύψος των ελάχιστων αποθεματικών που πρέπει να τηρεί κάθε 
πιστωτικό ίδρυμα καθορίζεται σύμφωνα με τη βάση υπολογισμού των αποθεματικών 
του. Επί των υποχρεωτικών αποθεματικών καταβάλλονται τόκοι, με το επιτόκιο των 
πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος.

Οι βασικές νομισματικές λειτουργίες που επιτελεί το σύστημα ελάχιστων 
αποθεματικών είναι:
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-η δημιουργία ή διεύρυνση διαρθρωτικού ελλείμματος ρευστότητας που μπορεί να 
χρησιμεύσει ώστε το Ευρωσύστημα να λειτουργεί αποτελεσματικά ως παροχέας 
ρευστότητας και
-η σταθεροποίηση των επιτοκίων της χρηματαγοράς, παρέχοντας στα ιδρύματα 
κίνητρο να εξομαλύνουν τις επιδράσεις των προσωρινών διακυμάνσεων της 
ρευστότητας.

Κατά την εφαρμογή των ελάχιστων αποθεματικών, η ΕΚΤ ενεργεί με γνώμονα τους 
σκοπούς του Ευρωσυστήματος και με την αρχή ότι δεν πρέπει να προκαλείται 
σημαντική ανεπιθύμητη μετατόπιση λειτουργιών ή αποδιαμεσολάβηση. Η βάση 
υπολογισμού των ελάχιστων αποθεματικών ενός ιδρύματος ορίζεται σύμφωνα με 
ορισμένα στοιχεία του ισολογισμού του αλλά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) του 
Συμβουλίου, η ΕΚΤ δικαιούται να συμπεριλάβει και υποχρεώσεις που απορρέουν 
από στοιχεία εκτός ισολογισμού. Η βάση των ελάχιστων αποθεματικών περιλαμβάνει 
μόνο τρεις κατηγορίες στοιχείων του παθητικού, δηλαδή τις «καταθέσεις», Τα 
«εκδοθέντα χρεόγραφα» και τους «τίτλους της χρηματαγοράς».

Οι συντελεστές των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών καθορίζονται από την 
ΕΚΤ, στο πλαίσιο του ανώτατου ορίου που προβλέπει ο Κανονισμός του Συμβουλίου 
και στα περισσότερα στοιχεία εφαρμόζεται ενιαίος, όχι μηδενικός συντελεστής. Για 
τον υπολογισμό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών κάθε ιδρύματος 
εφαρμόζονται, επί του ποσού των στοιχείων του παθητικού, οι συντελεστές που 
ισχύουν για τις αντίστοιχες κατηγορίες υποχρεώσεων. Είναι στην ευχέρεια της ΕΚΤ η 
μεταβολή των συντελεστών, η οποία πρέπει να ανακοινώνεται πριν την περίοδο 
τήρησης της μεταβολής.

Η περίοδος τήρησης των ελάχιστων υποχρεωτικών τήρησης διαρκεί ένα μήνα (από 
τις 24 κάθε μηνάς μέχρι τις 23 του επομένου). Τα αποθεματικά τηρούνται εντόκως, με 
επιτόκιο ίσο προς το μέσο όρο, στη διάρκεια της περιόδου τήρησης, του επιτοκίου 
των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (σταθμισμένου ως προς τον 
αριθμό των ημερολογιακών ημερών). Στη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
τήρησης των ελάχιστων αποθεματικών η ΕΚΤ μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στο 
αντίστοιχο ίδρυμα.

4.3 Ενοποίηση χρηματοπιστωτικών αγορών

Στην Ε.Ε., όπως και σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια 
τάση ανάπτυξης και κυρίως ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η 
αποτελεσματική λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των επιμέρους 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επηρεάζει το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την 
αποδοτικότητά του. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα εξυπηρετεί τις ανάγκες της 
πραγματικής οικονομίας, ενθαρρύνοντας τις παραγωγικές επενδύσεις και την αποτα
μίευση, επιτρέποντας την διασπορά κινδύνου, αξιοποιώντας τους αποταμιευτικούς 
πόρους και παρακολουθώντας την αποτελεσματική γενικά χρήση των πόρων.

Επομένως, η αποδοτικότητα του χρηματοπιστωικού συστήματος εξαρτάται άμεσα 
από την αποδοτικότητα της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των ιδρυμάτων. Η 
αποδοτικότητα χρηματοπιστωτικής αγοράς και ιδρυμάτων βελτιστοποιείται μέσω της
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ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών με την, με αυτό τον τρόπο, αυξημένη 
συσσώρευση κεφαλαίων και την υψηλή παραγωγικότητα των κεφαλαίων. Η 
αποδοτικότητα των ενοποιημένων αγορών και ιδρυμάτων στην Ε.Ε. θα οδηγήσει σε 
ένα ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα και κατ' επέκταση σε ταχύτερη 
οικονομική ανάπτυξη.

Οι παράγοντες που οδηγούν στην ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών της 
Ε.Ε., σύμφωνα με τη γνώμη του κ. Ν. Γκαργκάνα (Διοικητή της Τράπεζας της 
Ελλάδος) είναι οι εξής τρεις:
-η παγκοσμιοποίηση
-η δημιουργία κοινού κανονιστικού πλαισίου 
-η υιοθέτηση του ευρώ

Η παγκοσμιοποίηση είναι πολυδιάσταστη και ενθαρρύνθηκε από τη μείωση του 
κόστους των συναλλαγών, μεταφορών, επικοινωνιών και ηλεκτρονικής επεξεργασίας 
των πληροφοριών. Η ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών ακολουθεί την 
παγκόσμια τάση.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε διασυνοριακό 
επίπεδο, εάν δεν υπάρχει ένα κοινό κανονιστικό πλαίσιο και συντονισμός εποπτείας 
τόσο για κάθε αγορά χωριστά, δηλαδή για την τραπεζική αγορά, την ασφαλιστική 
αγορά και την αγορά κινητών αξιών, όσο και για μεταξύ των αγορών αυτών.

Η υιοθέτηση του ευρώ, με τη κατάργηση των διεθνών νομισμάτων, βοηθά στην 
ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Το ευρώ εξάλλου εξάλειψε τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο που αποθάρρυνε τους επενδυτές και κατακερμάτιζε το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ευρώπης.

Το ευρώ αύξησε την διαφάνεια των τιμών και ενθάρρυνε τον ανταγωνισμό. Οι αγορές 
χοντρικής τραπεζικής (corporate banking) ενοποιήθηκαν πρόσφατα, ενώ οι της 
λιανικής τραπεζικής (retail banking) παραμένουν μη ενοποιημένες. Επίσης, το ευρώ 
βοήθησε στην ομογενοποίηση των αγορών που στην περίπτωση των χρηματο
πιστωτικών αγορών χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση νέων προϊόντων και 
τεχνικών και από συγχωνεύσεις, εξαγορές και συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματιστηρίων. Οι τράπεζες τείνουν να 
επικεντρώνονται στις εγχώριες συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ η διασυνοριακή τους 
επέκταση έχει ως τώρα τη μορφή συμφωνιών συνεργασίας με τράπεζες άλλων 
χωρών, με σκοπό την διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών στους εγχώριους 
συναλλασσόμενους, που αποτελούν και την κύρια πελατεία τους.

Ανεξάρτητα αν θα είναι πλήρης η ενοποίηση των αγορών ή θα υπάρχουν και κάποιες 
κατακερματισμένες αγορές, για μια ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά στην Ευρώπη 
χρειάζεται να ληφθούν από τις Αρχές μέτρα όπως να καταργηθούν νομικοί ή 
κανονιστικοί φραγμοί και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι νέες προκλήσεις 
του νέου περιβάλλοντος της ενοποίησης.

Η ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών της Ε.Ε. αποτελεί υψηλή προ
τεραιότητα στην υλοποίηση της οικονομικής μεταρρύθμισης. Αυτό αντανακλάται σε 
μια ενιαία στρατηγική σε επίπεδο Ε.Ε. και με την ύπαρξη του Προγράμματος
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Δράσης Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (RCAP) και του Προγράμματος Δράσης 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FSAP).

Το Πρόγραμμα Δράσης Επιχειρηματικών Κεφαλαίων αποσκοπεί στη βελτίωση της 
χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων, που κυρίως δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της υψηλής τεχνολογίας και άλλων τομέων που συνδέονται με την ανάληψη υψηλών 
κινδύνων. Οι δυσκολίες που κυρίως αντιμετωπίζουν είναι η έλλειψη χρηματοδότησης 
από εξωτερικές πηγές.

Το Πρόγραμμα Δράσης Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών είναι μία δέσμη από 42 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
της Ε.Ε. που θα ισχύει μέχρι το 2005. Μεταξύ των στόχων του είναι η δημιουργία 
μιας ενιαίας αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών χονδρικής στην Ε.Ε., καθώς και 
η δημιουργία ανοικτών αγορών λιανικής που θα εγγυώνται την ασφάλεια των 
συναλλαγών και των συναλλασσομένων. Είναι δεδομένο ότι σε κάποιους τομείς είναι 
δύσκολη η συμφωνία και σαν ένας τέτοιος μπορεί να αναφερθεί ο τομέας της 
«εταιρικής διακυβέρνησης», στον οποίο σημαντικό ρόλο παίζουν οι τράπεζες ή οι 
αγορές, και ο οποίος χαρακτηρίζεται από μεγάλη πολυμορφία.

Η Ε.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στις διαφορές, οι οποίες θα πρέπει να γεφυρωθούν με 
τη λήξη των Προγραμμάτων Δράσης Επιχειρηματικών Κεφαλαίων και Χρηματο
πιστωτικών Υπηρεσιών το 2003 και 2005 αντίστοιχα. Αυτή η γεφύρωση απαιτεί την 
εφαρμογή κανόνων που θα διέπουν π.χ. τις σχέσεις εξαγορών και την υποβολή 
προσφορών εξαγοράς. Εδώ, μπορούμε να αναφέρουμε την πρόσφατη Οδηγία της 
Επιτροπής σχετικά με τα ενημερωτικά φυλλάδια και την προσφορά ενιαίου 
διαβατηρίου στους εκδότες χρεογράφων.

Επί πλέον, ένας σημαντικός Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
πρόσφατα ψηφίστηκε είναι αυτός που αναφέρεται στην εφαρμογή των Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IAS) στην Ε.Ε., που ορίζει ότι από το 2005 και εξής όλες οι 
εισηγμένες εταιρείες της Ε.Ε. θα πρέπει να καταρτίζουν τις ενοποιημένες τους 
λογιστικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΕΠ. Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε στο 
κεφάλαιο 6.6 για τα ΔΕΠ και την επίδρασή τους στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Όπως είναι αυτονόητο η περαιτέρω ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών δεν 
θα έχει μόνο οφέλη αλλά και προκλήσεις που σχετίζονται με την εξασφάλιση 
σταθερότητας και την προστασία καταναλωτών και επενδυτών. Σε αυτό το σημείο θα 
αναφέρουμε ότι ορισμένα μέτρα του Προγράμματος Δράσης Χρηματοπιστωτικών 
Υπηρεσιών έχουν ως θέμα την εκκαθάριση επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού 
τομέα, την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και τους χρηματοπιστωτικούς 
ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι Ε.Ε. έχει ασχοληθεί με την 
εποπτεία πράγμα που ενισχύεται και από τις εκθέσεις Brower που δημοσιεύτηκαν το 
2000, 2001 και τον Σεπτέμβριο του 2002. Στην πρώτη εξετάστηκαν οι εποπτικές 
διαδικασίες, στην δεύτερη η ανάγκη συντονισμού της εποπτείας μεταξύ των τομέων 
(πιστωτικά ιδρύματα, ασφαλιστικές εταιρείες, κινητές αξίες) με την επικείμενη 
μελλοντική ίδρυση μεγάλων χρηματοπιστωτικών ομίλων με ετερογενείς δραστη
ριότητες και στην τρίτη οι διαδικασίες του κανονιστικού πλαισίου σε κοινοτικό 
επίπεδο.
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Αναμφισβήτητα, ο συντονισμός είναι απαραίτητος για οτιδήποτε δράση και λειτουργία 
σε διασυνοριακό επίπεδο καθώς και στη πορεία της ενοποίησης των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. ΓΓαυτόν ακριβώς το λόγο, υπάρχουν διάφορες 
επιτροπές με αρμοδιότητες ανά τομέα, οι οποίες μπορεί να είναι συμβουλευτικές 
επιτροπές, επιτροπές για συζήτηση ή με κανονιστικές αρμοδιότητες. Η σημερινή 
διάρθρωση των επιτροπών υποβλήθηκε σε έλεγχο με την υιοθέτηση της 
«διαδικασίας Lamfalussy», που σκοπός της ήταν η καθιέρωση ενός ομοιόμορφου 
κανονιστικού και εποπτικού πλαισίου στις κινητές αξίες. Πρόκειται να επεκταθεί στις 
τράπεζες, στις ασφαλιστικές εταιρείες και στους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τον καλλίτερο 
συντονισμό στο χώρο της εποπτείας.

Με όλα τα μέτρα, τις ενέργειες και τους κανονισμούς που υιοθετεί και εφαρμόζει η 
Ε.Ε. καθώς και με την ενοποίηση των χρηματοπιστωτικών αγορών (η οποία δεν έχει 
ολοκληρωθεί) έχει σαν απώτερο στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας και παραγω
γικότητας των κεφαλαίων, την σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και 
τη γενική ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

4.4 Σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων TARGET

Ο κεντρικός άξονας της ενιαίας χρηματαγοράς της ζώνης του ευρώ είναι το σύστημα 
μεταφοράς κεφαλαίων, γνωστό ως target (Trans-European Automated Real-time 
Gross settlement Express Transfer system-Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο 
Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Συνεχή Χρόνο). To TARGET συνδέει 
μεταξύ τους τα 15 εθνικά συστήματα πληρωμών - ένα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ- 
και το μηχανισμό πληρωμών της ΕΚΤ. Αυτό καθιστά δυνατή τη μεταφορά μεγάλων 
χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών από τη μια άκρη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άλλη, μέσα σε λίγα λεπτά, αν όχι δευτερόλεπτα.

Το σύστημα TARGET, το οποίο διευκολύνει την ανάπτυξη μιας ενιαίας 
χρηματαγοράς στην Ευρώπη, επεξεργάζεται καθημερινά διασυνοριακές πληρωμές 
συνολικής αξίας άνω των 400 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εάν σε αυτά προστεθούν και 
οι εγχώριες πληρωμές, το ποσό υπερβαίνει το 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Το σύστημα 
TARGET έχει αποδειχτεί ένας ασφαλής και αξιόπιστος μηχανισμός και αποτελεί 
σήμερα το σημαντικότερο σύστημα πληρωμών στην Ευρώπη και ένα από τα τρία 
μεγαλύτερα σε παγκόσμια κλίμακα.
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5.1 Νέα δεδομένα -Το νέο νομισματικό μέγεθος M3

Μέχρι το τέλος του 2000, η Τ.Ε. χρησιμοποιούσε το δείκτη ρευστότητας Μ4Ν για την 
αξιολόγηση των νομισματικών συνθηκών. Από την αρχή όμως του 2001 συμ
μετέχοντας η Ελλάδα στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η Τ.Ε. 
καταρτίζει ένα νέο νομισματικό μέγεθος, το M3 , σύμφωνα με ενιαίο για όλες τις 
χώρες ορισμό του Ευρωσυστήματος. Ως M3 ορίζεται το άθροισμα του νομίσματος σε 
κυκλοφορία, των καταθέσεων διάρκειας μιας μέρας (εκτός της κεντρικής 
κυβέρνησης), των καταθέσεων ταμιευτηρίου και υπό προειδοποίηση μέχρι τριών 
μηνών, των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια μέχρι δύο ετών, των συμφωνιών 
επαναγοράς (repos), μεριδίων σε αμοιβαία κεφάλαια διαθεσίμων, καθώς και χρεο
γράφων διάρκειας μέχρι δυο ετών, υποχρεώσεων δηλαδή των χρηματοπιστωικών 
ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ προς τους κατοίκους της, 
που έχουν σε υψηλό βαθμό «χαρακτήρα χρήματος».

Η τιμή αναφοράς του M3 προσδιορίζεται με βάση την ποσοτική θεωρία του 
χρήματος, δηλαδή

% M3 = % Ρ + % y - %V 
όπου: Ρ το γενικό επίπεδο τιμών 

y το πραγματικό εισόδημα 
V η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος

Αν αθροιστούν τα αντίστοιχα μεγέθη M3 όλων των χωρών της ζώνης του ευρώ, θα 
έχουμε τη συνολική ποσότητα χρήματος της ζώνης του ευρώ. Η εξέλιξη αυτού του 
M3 έχει μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση της νομισματικής πολιτικής της ζώνης του 
ευρώ.

Για λόγους συγκρισιμότητας των στοιχείων της ζώνης του ευρώ, η οικονομία 
διακρίνεται σε δύο ευρύτερους τομείς:

Α)τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά (εδώ ανήκουν ο ιδιωτικός τομέας και οι δημόσιες 
επιχειρήσεις)
Β)τη γενική διακυβέρνηση (εδώ ανήκει ο δημόσιος τομέας χωρίς τις δημόσιες 
επιχειρήσεις)

Επίσης, στην ανάλυση της οικονομίας έχουμε αναφορά στο σύνολο των πιστωτικών 
ιδρυμάτων και όχι μόνο στις εμπορικές τράπεζες όπως γινόταν παλαιότερα.

5.1.1 Η νέα μεθοδολογία κατάρτισης του ισοζυγίου πληρωμών

Η νέα μεθοδολογία στηρίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο κατάρτισης που έχει 
υιοθετήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Όλες οι συναλλαγές μεταξύ 
κατοίκων Ελλάδος και κατοίκων άλλων χωρών (μη κατοίκων) καταγράφονται στο
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ισοζύγιο πληρωμών, ανεξάρτητα από το νόμισμα διενέργειαςτης συναλλαγής.
Επίσης, ο υπολογισμός των συναλλαγματικών διαθεσίμων έχει αλλάξει. Από τα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα εξαιρούνται οι απαιτήσεις σε ευρώ έναντι κατοίκων 
χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, οι απαιτήσεις σε συνάλλαγμα και ευρώ έναντι 
κατοίκων χωρών της ζώνης του ευρώ και η συμμετοχή της Τ.Ε. στο κεφάλαιο της 
ΕΚΤ.

Επιπλέον, η μεταβολή στον υπολογισμό των συναλλαγματικών διαθεσίμων, ο οποίος 
γίνεται σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και η 
αποδέσμευση των καταθέσεων σε συνάλλαγμα στην Τ.Ε. από την αρχή του 2001 
έχουν επηρεάσει σημαντικά το ύψος των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας.

5.2 Νομισματικά μεγέθη

πίνακας σε δισ.ευρώ
1996 1997 1998 1999 2000 2001 9/2002

Προσφορά χρήματο 
M3, Ευρωζώνη

— — 4701,2 4901,0 5431,0 5684,0

Μεταβολή% — — — 5,60 4,90 8,10 7,0
Προσφορά χρήματο 
M3, Ελλάδα

— — 114,50 133,90 143,80 138,80

Μεταβολή — — — — 11,20 7,40 2,40
Νομισματική
κυκλοφορία

5,70 6,40 6,50 8,10 7,70 7,20 6,60

Καταθέσεις μιας μέρας — — — 14,10 13,30 16,10 14,70
Καταθέσεις
ταμ.&προειδ.3μηνών

— — — 47,70 49,90 57,20 59,90

Καταθέσεις προθεσι. 
έως 2 ετών

— — 32,80 28,90 29,40 25,40

Repos 0,20 0,10 2,60 11,60 18,50 24,20 22,90
Μερίδια αμοιβαίω
κεφαλαίων, χρεόγρφ 
έως 2 ετών

0,20 15,60 9,80 9,20

Πηγή: Μηχανισμοί χρήματος 2002

5.3 Επιτόκια σε Ελλάδα και Ευρωζώνη

Τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων των Ελληνικών Τραπεζών υποχώρησαν 
σημαντικά, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουν 
συγκλίνει πλήρως με αυτά των Τραπεζών της Ευρωζώνης.

Στην Ελλάδα, με την είσοδό της στην Ευρωζώνη (την 1ην Ιανουάριου 2001) και την 
υιοθέτηση του κοινού νομίσματος, εφαρμόζεται η νομισματική πολιτική που ασκείται 
από το Ευρωσύστημα, το οποίο αποφασίζει για το ενιαίο βασικό επιτόκιο παρέμβασης. 
Στην προσπάθεια σύγκλισης, το 2000, το βασικό επιτόκιο παρέμβασης 14 ημερών της 
Τραπέζης Ελλάδος μειώθηκε κατά 6 εκατοστιαίες μονάδες από 10,75% σε 4,75%
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(αναλυτική παρουσίαση στον πίνακα που ακολουθεί), ενώ το επιτόκιο Athibor 3 μηνών 
της διατραπεζικής μειώθηκε (από 9% σε 4,9%) τόσο ώστε να συγκλίνει πλήρως με το 
Euribor 3 μηνών, το οποίο από τότε αποτελεί το επιτόκιο «αναφοράς» στην αγορά 
χρήματος. (To Euribor ε'ιναι το επιτόκιο με το οποίο μια τράπεζα υψηλής φερεγγυότητας 
(prime bank) είναι διατεθειμένη να δανείσει κεφάλαια σε ευρώ σε άλλη τράπεζα υψηλής 
φερεγγυότητας).

Πίνακας επιτοκίων της ΕΚΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος σε ποσοστά % ετησίως

Επιτόκια ΕΚΤ _______ Επιτόκια της Τράπεζας της Ελλάδος
από Αποδοχή

καταθέσεων
Πράξεις
κύριας
αναχρημ/σης

Οριακή
χρπμ/σπ

από Αποδοχή 
κατ/σεων 

1 ημέρο
α'κλιμάκιο

Αποδοχή 
κατ/σεων 
1 ημέρας 
8' κλιμάκιο

Πράξεις
διάρκειας
14ημερών

Χρημ/ση 
Με ενέχ. 
Τίτλους 
Δημοσίου

1/1/99 2,00 3,00 4,50 14/1/99 11,50 9,75 12,00 13,50
4/1/99 2,75 3,00 3,25 21/10/99 11,00 9,75 11,50 13,00

22/1/99 2,00 3,00 4,50 16/12/99 10,25 9,25 10,75 12,25
9/4/99 1,50 2,50 3,50 27/12/99 10,25 9,00 10,75 11,50
5/11/99 2,00 3,00 4,00 9,50 8,50 9,75 11,00
4/2/00 2,25 3,25 4,25 27/1/00 8,75 8,00 9,25 10,25
17/3/00 2,50 3,50 4,50 9/3/00 8,00 7,50 8,75 9,50
28/4/00 2,75 3,75 4,75 20/4/00 7,25 - 8,25 9,00
9/6/00 3,25 4,25 5,25 29/6/00 6,50 - 7,50 8,25

28/6/00 3,25 4,25 5,25 6/9/00 6,00 - 7,00 7,75
1/9/00 3,50 4,50 5,50 15/11/00 5,50 - 6,50 7,25
6/10/00 3,75 4,75 5,75 29/11/00 4,75 - 5,75 6,50

13/12/00 3,75 - 4,75 5,75
27/12/00

11/5/01 3,50 4,50 5,50
31/8/01 3,25 4,25 5,25
18/9/01 2,75 3,75 4,75
9/11/01 2,25 3,25 4,25
Πηγές: ΕΚΤ και Τράπεζα της Ελλάδος

5.3.1 Επιτόκια χορηγήσεων προς επιχειρήσεις

Οι συνεχείς εξελίξεις και ο ισχυρός ανταγωνισμός στον ελληνικό τραπεζικό χώρο 
βοήθησαν στην πλήρη σύγκλιση επιτοκίων καταθέσεων ταμιευτηρίου και προθεσμίας 
Ελλάδος και Ευρωζώνης. Την ίδια πορεία μείωσης ακολούθησαν και τα επιτόκια 
χορηγήσεων και σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα και σε μεγαλύτερο βαθμό με 
αποτέλεσμα τη μείωση του περιθωρίου μεταξύ των δύο. Αιτίες που οδήγησαν σ' αυτή 
τη μεταβολή ήταν:

-το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον
-η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ ελληνικών αλλά και μεταξύ ελληνικών και 
αλλοδαπών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα
-η αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα εξ αιτίας του ανταγωνισμού με τάσεις 
ανάλογες με αυτές του ευρωπαϊκού χώρου.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι το ύψος των επιτοκίων χορηγήσεων επηρεάζεται από δύο 
πολύ σημαντικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγματικότητα. Αυτά είναι: 
οι θεσμικοί παράγοντες και το μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων. Ένας από τους 
θεσμικούς παράγοντες που επηρεάζει το ύψος των επιτοκίων χορηγήσεων ε'ιναι η 
εισφορά του ν. 128/75, η οποία αυξάνει το ύψος του επιτοκίου των χορηγήσεων και 
μέρος αυτής της αύξησης μετακυλίεται στους δανειολήπτες. Η εισφορά του νόμου 128 
την περίοδο 1997-2000 ήταν κατά μέσο όρο 1,2% και μειώθηκε στο 0,6% (από τον 
Απρίλιο 2000) για όλα τα δάνεια εκτός από τα στεγαστικά στα οποία έφτασε στο 0,12% 
(ποσοστό που ισχύει και σήμερα με τα ίδια ποσοστά).

Το μέγεθος των επιχειρήσεων αφορά αποκλειστικά τα δάνεια της επιχειρηματικής 
πίστης. Ε'ιναι γεγονός ότι η μέση ελληνική επιχείρηση ε'ιναι αρκετά μικρότερη από τη 
μέση επιχείρηση στην Ευρωζώνη. Ενδεικτικά αν πάρουμε τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού 
τομέα με απασχολούμενους πάνω από 250 άτομα, στην Ελλάδα καλύπτουν το 13,5% 
του συνόλου των απασχολούμενων, ενώ στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό είναι 
πάνω από 34%. Εδώ, πρέπει να αναφέρουμε ότι μεγάλο μέρος των απασχολούμενων 
στις ελληνικές επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα δεν εμφανίζονται στις λίστες των απασχο
λούμενων (γιατί είναι μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων που δεν έχουν δηλωθεί 
επίσημα) με αποτέλεσμα να μην είναι ακριβής η σύγκριση μεταξύ ελληνικών στοιχείων 
και των αντίστοιχων της Ευρωζώνης.

Επιπλέον, δυσκολία στη συγκρισιμότητα των στοιχείων Ελλάδος-Ευρωζώνης 
δημιουργεί η μη υιοθέτηση των κοινά αποδεκτών αρχών διαφάνειας και εταιρικής 
διακυβέρνησης από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση 
του κόστους αξιολόγησης των επιχειρήσεων εκ μέρους των τραπεζών με επακόλουθη 
αύξηση του κόστους δανεισμού και την ισχυρή επίδραση του ύψους των επιτοκίων.

Η διαφορά μεταξύ των επιτοκίων βραχυπροθέσμων χορηγήσεων ελληνικών και 
ευρωπαϊκών τραπεζών το 2000 ήταν περίπου 7 εκατοστιαίες μονάδες (12,95% για τις 
ελληνικές έναντι 5,91% για τις τράπεζες της Ευρωζώνης). Το 2001 η απόκλιση αυτή 
μειώθηκε σε κάτω από 1 εκατοστιαία μονάδα και χαρακτηρίζεται με τάση επιπλέον 
μείωσης πράγμα το οποίο εξακολουθεί να ισχύει και το 2002. (Αναλυτικά παρουσιά
ζονται στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου).

5.3.2 Επιτόκια στεγαστικών δανείων

Στην Ελλάδα η στεγαστική πίστη αναπτύχθηκε πολύ αργότερα από την Ευρωζώνη. 
Στις αρχές του 2000 οι ελληνικές τράπεζες δάνειζαν με επιτόκια υψηλότερα αυτών της 
Ευρωζώνης (ακόμη και μετά την αφαίρεση της εισφοράς του νόμου 128), ενώ μεταγε
νέστερα μειώθηκαν τόσο ώστε πλησίασαν πολύ κοντά στα ευρωπαϊκά με εμφάνιση της 
πιθανότητας να μειωθούν ακόμη και κάτω από τα ισχύοντα ευρωπαϊκά. Υπάρχουν 
κάποια στοιχεία που συνηγορούν στο χαμηλό ύψος αυτών των επιτοκίων στην Ελλάδα 
και αυτά είναι:

-ο ισχυρός ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για την κατάκτηση μεριδίου στην 
πρόσφατα αναπτυσσόμενη αγορά
-η κάλυψη των στεγαστικών δανείων με σοβαρή εμπράγματη εξασφάλιση
-το ύψος δανεισμού σε ποσοστό 70% της αντικειμενικής αξίας αντί της πραγματικής
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-ο λόγος δανείου προς αξία ακινήτου είναι μικρότερος από αυτόν των περισσοτέρων 
χωρών της Ευρωζώνης.
Αναλυτικά η διακύμανση των επιτοκίων εμφανίζεται στον συγκεντρωτικό πίνακα που 
ακολουθεί (σελ.39).

5.3.3 Επιτόκια καταναλωτικών δανείων

Συγκρίνοντας τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη, 
μπορούμε να πούμε ότι έχουν μειωθεί σημαντικά τα ελληνικά επιτόκια και προσεγ
γίζουν όλο και περισσότερο προς το επίπεδο πλήρους σύγκλισης. Αυτό είναι εμφανές 
στον πίνακα που ακολουθεί αμέσως μετά.

Βέβαια, εδώ περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση σύγκρισης, πρέπει να 
έχουμε μεγαλύτερη επιφύλαξη γιατί υπάρχει ο κίνδυνος επισφαλούς σύγκρισης αφού 
τα συγκρινόμενα προϊόντα είναι ανομοιογενή. Ενδεικτικά αναφέρουμε ό,τι στην Ελλάδα 
το μεγαλύτερο ποσοστό των προσωπικών δανείων είναι ανοιχτά σε αντίθεση με ό,τι 
συμβαίνει με τα προσωπικά δάνεια των άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Αυτό και μόνο 
το στοιχείο διαφοροποιεί το κόστος αφού τα ανοιχτά δάνεια είναι ακριβότερα λόγω της 
μεγαλύτερης διάρκειάς τους και της ευκολίας που χορηγούνται.

Καθοριστικό ρόλο παίζουν στα δάνεια αυτής της κατηγορίας το νομικό πλαίσιο και οι 
ποσοτικοί περιορισμοί. Το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν προστατεύει τις ελληνικές 
τράπεζες στο βαθμό που προστατεύονται οι τράπεζες της Ευρωζώνης. Επίσης, οι 
ποσοτικοί περιορισμοί των καταναλωτικών δανείων δεν είναι ανάλογοι των 
ευρωπαϊκών. Στην Ελλάδα, δεν επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να χορηγήσουν 
καταναλωτικά δάνεια πάνω από 25.000 ευρώ, ενώ για δάνεια άνω των 3000 ευρώ και 
μέχρι 25.000 ευρώ είναι απαραίτητη η προσκόμιση δικαιολογητικών. Αυτοί οι περιο
ρισμοί επιβαρύνουν το κόστος των τραπεζών, επειδή επιβαρύνονται με το κόστος 
συλλογής των δικαιολογητικών, την αξιολόγηση των υποβαλλομένων αιτήσεων και την 
διεκπεραίωσή τους σε περίπτωση θετικής έγκρισης. Φυσικά μέρος αυτού του κόστους 
μετακυλίεται στους τελικούς αποδέκτες.

Ακόμη, σημαντικό ρόλο παίζει η διασταύρωση των πληροφοριών που σχετίζονται με 
την πραγματική οικονομική δυνατότητα των δανειοληπτών, η οποία στην Ελλάδα 
υπολείπεται αυτής των χωρών της Ευρωζώνης. Η διαχείριση αυτών των πληροφοριών 
μερικά πραγματοποιείται από την εταιρεία Τειρεσίας Α.Ε., η οποία αναμένεται να 
λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά με σκοπό τη μείωση των κινδύνων που ανα
λαμβάνονται με τη χορήγηση των καταναλωτικών δανείων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ 1998 1999 2000 2001 3/2002 6/2002 9/2002
Απόδοση 
ομολόγων 10 ετ.

6,90 6,30 6,10 5,30 5,51 5,36 4,790κτ

Διατραπεζικό 
3μηνο (τέλου
έτους/μήνα)

11,9 9,6 5,0 3,30 3,4 3,40 3,06Νοε

Βραχ/σμα δάνει
επιχ.(μέσο
μηνιαίο/ετήσιο)

18,60 15,00 13,30 8,58 7,63 7,40 7,20

Μακρ/σμα δάνει
επιχ.(μέσο
μηνιαίο/ετήσιο)

16,60 13,50 11,50 8,66 7,60 7,58 7,49

Καταναλωτικά 
προς νοικοκυριά

— 20,40 17,00 13,35 12,82 12,67 12,57

Στεγαστικά προ 
νοικοκυριά

12,60 9,80 6,45 5,76 5,80 5,59

Καταθέσεις 
προθεσμίας 12 μ.

10,00 8,67 6,14 3,32 2,74 2,75 2,72

ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Απόδοση 
ομολόγων 10 ετ.

4,70 4,7 5,4 5,0 5,3 5,2 4,620κτ

Βραχ/σμα δάνει
επιχ.(μέσο
μηνιαίο/ετήσιο)

6,73 5,65 6,60 6,83 6,09 6,17 6,09

Μακρ/σμα δάνει
επιχ.(μέσο
μηνιαίο/ετήσιο)

5,80 5,10 6,23 6,15 5,85 5,92 5,61

Καταναλωτικά 
προς νοικοκυριά

10,06 9,39 9,86 10,12 9,76 9,81 9,80

Στεγαστικά προ 
νοικοκυριά

5,87 5,29 6,34 5,97 5,74 5,77 5,37

Καταθέσεις 
προθεσμίας 12 μ.

— 2,44 3,45 3,49 2,84 2,93 2,77

Πηγή: Μηχανισμοί χρήματος 2002
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6. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ 
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ

Η κρίση που διέρχεται η παγκόσμια οικονομία δεν φαίνεται να είναι ούτε μικρού 
μεγέθους, ούτε περιορισμένη. Η Ιαπωνία βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση και η 
Ευρώπη έχει ήδη μπει σε ένα περιβάλλον αποπληθωρισμού. Στις ΗΠΑ η κρίση 
συνήθως γίνεται πιο αισθητή ακόμη και αν οι δείκτες παραγωγικότητας δεν έχουν 
καταρρεύσει, γιατί δεν υπάρχει το κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας που προστατεύει τις 
χώρες της Ευρωζώνης.

Οι αρνητικές εξελίξεις στις χρηματιστηριακές αγορές από το 2000 και μετέπειτα και η 
γενική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς ήταν αδύνατον να 
αφήσουν ανεπηρέαστη την αποδοτικότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων σε όλες τις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι γεγονός, ότι η έλλειψη ρευστότητας για επενδύσεις σε μετοχικές αξίες, η οποία 
κορυφώνεται το 2002 καθώς και η διατήρηση του χαμηλού πληθωρισμού σε παγκόσμιο 
επίπεδο, επιτρέπει την παράταση χαλαρής νομισματικής εκ μέρους των Κεντρικών 
Τραπεζών, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να βρίσκουν χαμηλές τιμές για τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες που καταναλώνουν και να δανείζονται κεφάλαια με χαμηλό κόστος. Η 
πολιτική βέβαια της μείωσης των επιτοκίων έχει περιορισμένα περιθώρια και λόγω της 
συντηρητικής πολιτικής της ΕΚΤ (σε αντίθεση με ΗΠΑ) και λόγω του περιορισμένου 
χρόνου στον οποίο η πολιτική αυτή θα εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική.

Η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων, η ενοποίηση των εθνικών αγορών, η ένταση 
του ανταγωνισμού και η διαρκώς εμφανιζόμενη πτώση της κερδοφορίας αναγκάζει τις 
τράπεζες να δημιουργούν όλο και μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
υιοθετώντας την στρατηγική των εξαγορών, συγχωνεύσεων και της παραχώρησης 
ιδίων κεφαλαίων σε άλλες εταιρείες (venture capital) και οτιδήποτε άλλης μορφής 
συμμαχία ή συνεργασία με στόχο την κεφαλαιακή ενίσχυση και τη μείωση του κόστους. 
Με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις δίνεται στις τράπεζες η ευκαιρία ριζικής 
αναδιοργάνωσης, η οποία αν συνδυαστεί με τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας 
διαμορφώνει ένα τελείως διαφορετικό τραπεζικό περιβάλλον.

Οι στρατηγικές που ακολουθούν οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωικοί όμιλοι ποικίλουν. 
Απομακρύνονται από τις παραδοσιακές μορφές τραπεζικής δραστηριοποίησης ή τις 
μεταλλάσσουν σε σύγχρονες τραπεζικές συχνά υποστηριζόμενες από την υψηλή 
τεχνολογία. Έτσι σήμερα μιλάμε για ασφαλειοτραπεζική (bankassurance ή allfinanz), 
για άμεση τραπεζική (direct banking), τραπεζική δια τηλεφώνου (phone banking), εξ 
αποστάσεως ή κατ'οίκον τραπεζική (home banking-remote banking) και για ηλεκτρο
νική τραπεζική (e-banking). Εξακολουθούν βέβαια να υπάρχουν οι μορφές της 
χονδρικής τραπεζικής (wholesale banking ή διαμορφωμένο corporate banking), της 
λιανικής τραπεζικής (retail banking) και της ιδιωτικής εξατομικευμένης τραπεζικής 
(private banking), οι οποίες μπαίνουν σε σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τις 
στρατηγικές επιλογές του κάθε ομίλου.
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Στην υιοθέτηση των στραγητικών για τη βελτίωση της κερδοφορίας και την 
ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους των χρηματοπιστωτικών ομίλων είναι 
διαρκώς παρούσα η χρήση της τεχνολογίας. Εκτός του παράγοντα του κόστους, η 
χρήση της τεχνολογίας αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αλλά αναπόφευκτα έχει 
και τις αρνητικές επιπτώσεις της. Σ'αυτές περιλαμβάνονται το κλείσιμο καταστημάτων, 
οι απολύσεις προσωπικού, η διαφοροποίηση των συμβάσεων εργασίας, η ενοικίαση 
εργαζομένων, η ολική ή μερική απασχόληση (part time), καθώς και η αποδυνάμωση 
των διαπροσωπικών σχέσεων τράπεζας-πελάτη, ως επακόλουθο του περιορισμού των 
φυσικών καταστημάτων που αντικαθίστανται από εναλλακτικά κανάλια διανομής.

Επίσης, αυτός ο υψηλός (και αναμφισβήτητα αναγκαίος στη σημερινή εξέλιξη), στόχος 
όλων των τραπεζικών ομίλων της ελαχιστοποίησης του κόστους, οδηγεί τις τράπεζες 
στην επιλογή ανάθεσης μικρού ή μεγάλου μέρους των εργασιών τους σε άλλους 
εξωτραπεζικούς (κυρίως) εξειδεικευμένους και μη φορείς (outsourcing), με το χαμηλό
τερο κόστος.

Οι τράπεζες, ανεξάρτητα με το ποιο προσανατολισμό έχουν οι στρατηγικές που 
ακολουθούν, αναλαμβάνουν μικρότερο ή μεγαλύτερο κίνδυνο. Η διαχείριση αυτή του 
κινδύνου είναι πρωταρχικής σημασίας για τις τράπεζες μεμονωμένα αλλά και για όλο το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η εποπτεία του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, όπως είναι γνωστό, ασκείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην προσπάθειά της για επίτευξη καλλίτερης εποπτείας 
αλλά και διαφάνειας αποφάσισε την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, τα 
οποία αναμένεται να διευκολύνουν την συγκρισιμότητα των λογιστικών καταστάσεων 
των χρηματοπιστωτικών ομίλων και τη συλλογή αξιόπιστων αποτελεσμάτων σχετικά με 
την πορεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων.

Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν περαιτέρω οι βασικότερες από τις 
σύγχρονες τάσεις που σκιαγραφούν το κλίμα του σημερινού χρηματοπιστωτικού 
συστήματος της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας κατά πολύ τα ισχύοντα στην ελληνική 
πραγματικότητα γιατί υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που απορρέουν από την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και από το πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα σαν 
αναπτυσσόμενη χώρα να ενισχύεται σημαντικά από κοινοτικές επιχορηγήσεις 
παράλληλα με τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης του τραπεζικού της χώρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 · ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

6.1 Universal banking

Με την απομάκρυνση διαφόρων περιορισμών μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΟΚ 
όσον αφορά το είδος δραστηριότητας ή το γεωγραφικό χώρο δραστηριοποίησης, η 
γενικευμένη τραπεζική -το universal banking- γίνεται πολύ επίκαιρο στους χρηματο
πιστωτικούς ομίλους και αυτό γιατί προάγει την αποδοτικότητα, την σε διεθνές 
επίπεδο ανταγωνιστικότητα και την σταθερότητα. Στην πρωταρχική μορφή του, 
επιτρέπει, θεσμικά τουλάχιστον, στον τραπεζικό οργανισμό να προσφέρει πλήρες 
φάσμα χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και προϊόντων, δηλαδή οποιαδήποτε 
δραστηριότητα σχετίζεται με τράπεζες, ασφάλειες και χρεόγραφα, από τμήματα της 
τράπεζας και όχι από (ξεχωριστές) θυγατρικές εταιρείες υλοποιούμενη.
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Η θεωρία του χαρτοφυλακίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να δειχθεί ότι η 
επέκταση σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα όχι μόνο δεν αυξάνει κατ'ανάγκη 
αλλά είναι δυνατόν πράγματι να μειώσει τον συνολικό κίνδυνο ενός τραπεζικού 
οργανισμού εάν αυτές οι δραστηριότητες δεν σχετίζονται πλήρως με τις άλλες 
δραστηριότητες της τράπεζας. Οικονομίες εκ του εύρους δραστηριοποίησης 
(economies of scope) μεταξύ των υπαρχουσών δραστηριοτήτων μιας τράπεζας και 
των νέων προϊόντων είναι δυνατόν να αποδώσουν εξοικονομήσεις δαπανών, καθώς 
επίσης μείωση του κινδύνου για τις τραπεζικές επιχειρήσεις «τύπου universal» 
(universal-type banking concerns).

To universal banking συχνά συνιστά συνδυασμό τραπεζικών και ασφαλιστικών 
δραστηριοτήτων (ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων, ασφάλιση κατά ατυχήματος, 
ασφάλεια ζωής) καθώς επίσης συνδυασμό τραπεζικών δραστηριοτήτων με αυτές των 
χρηματιστηριακών εταιρειών (αγοραπωλησίες χρεογράφων). Πίσω από το universal 
banking είναι η πεποίθηση ότι οι τραπεζίτες είναι οι πλέον ικανοί να αξιοποιούν τις 
κατάλληλες μεθόδους για διαχείριση αυτών των ειδών κινδύνου και είναι πράγματι 
οικείοι με τους περισσότερους από τους βασικούς κινδύνους των ασφαλιστικών και 
χρηματιστηριακών εταιρειών.

Οι Saunders και Walter αναλύοντας τα οφέλη και τις απώλειες του universal banking 
βρήκαν ότι υπάρχει μείωση των κινδύνων στο συνδυασμό τραπεζικών οργανισμών 
με ασφαλιστικές εταιρείες. Κατασκευάζοντας επίσης την γραμμή ελάχιστου κινδύνου- 
απόδοσης (minimum risk-efficient frontier) για τις πέντε δραστηριότητες που 
περιλαμβάνει το universal banking έφτασαν στο αποτέλεσμα ότι όταν συνδυάζονται 
και οι πέντε περιοχές παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μέσα στον ίδιο 
τραπεζικό οργανισμό φαίνονται ουσιαστικά κέρδη με την μορφή μείωσης κινδύνων. 
Αυτά τα κέρδη μάλιστα, είναι μεγαλύτερα όταν οι τράπεζες επεκτείνονται σε 
ασφαλιστικές παρά σε χρηματιστηριακές δραστηριότητες.

To universal banking είναι ένας τρόπος επιτάχυνσης της ανάπτυξης των μεγάλων 
τραπεζών, οι οποίες κατά την δεκαετία του 1980 εμφάνισαν χαμηλούς ρυθμούς 
ανάπτυξης, ενδεχόμενα εξ αιτίας αντιοικονομιών κλίμακας (scale diseconomies). 
Σ'αυτή την μελέτη των Saunders και Walter οι τράπεζες άνω των 25 δισεκ. Δολ- 
λαρίων ύψους ενεργητικού και ιδιαίτερα αυτές που δεν είναι universal εμφανίζουν 
αντιοικονομίες κλίμακας και συνεπώς χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης. (Anthony Saunders 
and Ingo Walter Universal Banking in the United States: What Could We Gain? What 
Could We Lose? New Work: Oxford University Press 1994)

Η ανάπτυξη των τραπεζικών οργανισμών με τη χρήση του universal banking 
σχετίζεται άμεσα και με τη διαφοροποίηση του μεγέθους των τραπεζών που τις 
περισσότερες φορές αυξάνει με την στρατηγική των εξαγορών, συγχωνεύσεων και 
λοιπών μορφών συνεργασίες με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους και την 
παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών.
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ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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6.2 Εξαγορές και συγχωνεύσεις

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η δημιουργία της ενιαίας αγοράς στα πλαίσια της Ευρω
παϊκής Ένωσης ωθεί τις επιχειρήσεις στην αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών 
και αναπτυξιακών δυνατοτήτων μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Η 
απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων και η ενοποίηση των εθνικών αγορών, σε 
συνδυασμό με τις έντονες ανταγωνιστικές πιέσεις οδηγούν σε έξαρση του 
φαινομένου τα τελευταία χρόνια και σε δημιουργία περιβάλλοντος που ευνοεί τα 
μεγάλα μεγέθη.

Στον τραπεζικό τομέα, η ανάγκη για μεγαλύτερα ίδια κεφάλαια, η πίεση των μετόχων, 
(που σε πολλές περιπτώσεις είναι επενδυτικοί οργανισμοί και απαιτούν υψηλά 
κέρδη), η ανάγκη βελτίωσης της κερδοφορίας και αύξησης του μεριδίου αγοράς και η 
γενική ανάγκη δημιουργίας οικονομιών κλίμακας προς αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού είναι οι κυρίαρχες αιτίες που τροφοδοτούν την συνεχή τάση των 
τραπεζών για εξαγορές και συγχωνεύσεις.

Μεγάλες συγχωνεύσεις πραγματοποιήθηκαν στις Η.Π.Α. με σκοπό ακόμα και την 
δημιουργία μιας παγκόσμιας τράπεζας ή ενός κολοσσού (Citicorp) και στην Ιαπωνία 
με σκοπό την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου των προβληματικών δανείων των 
τραπεζών και για την προσαρμογή των ιδρυμάτων στις διεθνείς απαιτήσεις περί 
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.

Στον Ευρωπαϊκό χώρο εκδηλώνεται το φαινόμενο των εξαγορών και συγχω
νεύσεων σε μικρότερη έκταση από ότι στις Η.Π.Α. και στην Ιαπωνία. Μερικά 
παραδείγματα είναι η συγχώνευση των δύο μεγάλων ολλανδικών τραπεζών ΑΒΝ 
(Algemene Bank Nederland) και AMRO (Amsterdam-Rotterdam Bank) και η 
συγχώνευση της ασφαλιστικής εταιρείας Nationale Nederladen και της Τράπεζας 
NMB-POST BANK. Η τελευταία κατέληξε στη δημιουργία του τραπεζοασφαλκπικού 
κολοσσού της ING (International Nederladen Group), που στη συνέχεια εξαγόρασε 
την Barings.

Στην Ισπανία επιτυχημένες ήταν οι συγχωνεύσεις Banco Bilbao και Banco Vizcaya 
(σχηματίστηκε η BBV), Caja de Barcelona και La Caixa και Banco Central και 
Banco Hispano. Απέβλεπαν κυρίως στην ισχυροποίηση των τραπεζών στην πορεία 
της ενιαίας αγοράς και την πρόληψη εξαγορών από ξένες τράπεζες. Στον Ιταλικό 
χώρο σημαντική ήταν η συγχώνευση της Credito Italiano και της Banco di Roma. 
Ακολούθησαν και άλλες συγχωνεύσεις αφού το έδαφος προσφέρεται λόγω των 
πολλών εμπορικών τραπεζών και των αγροτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Επίσης, τα μεγαλύτερα γερμανικά ιδρύματα είχαν από παλιά επεκτατικές τάσεις με 
την Deutche Bank να συγκεντρώνει τις επενδυτικές δραστηριότητές της στην 
βρετανική θυγατρική Morgan Grenfel, την Dresner Bank να εξαγοράζει την τράπεζα 
επενδύσεων Kleinwort Benson Group PLC και την Commerzbank να εξαγοράζει την 
Jupiter Tyndall PLC, εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Στην ζώνη του Ευρώ, πραγματοποιούνται συγχωνεύσεις με διασυνοριακό 
χαρακτήρα. Σ'αυτές ανήκουν η συγχώνευση τραπεζών Ολλανδίας και Βελγίου 
(Fortis/Generale Banque και ING/Banque Bruxelles Lambert), Γαλλίας και Βελγίου 
(Credit Locale de France/Credit Communal de Belgie), Δανίας και Νορβηγίας (Den
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Daske Bank/Fokus Bank) και μια περίπτωση διασυνοριακής συγχώνευσης ζώνης του 
Ευρώ και υπόλοιπου κόσμου (Deutsche Bank/Bankers Trust), σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Γενικότερα στην Ευρώπη, 
αναμένεται η δημιουργία νέων ή η μεγένθυνση των ήδη υπαρχόντων χρηματο
πιστωτικών ομίλων, οι οποίοι θα μπορούν να εκμεταλλευτούν καλλίτερα τη 
γεωγραφική διασπορά του δικτύου των καταστημάτων τους και το πλεονάζον, λόγω 
της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, προσωπικό τους, μετασχηματίζοντας κάθε 
τραπεζικό κατάστημα σε χρηματοπιστωτικό πολυκατάστημα.

Η πορεία εξέλιξης μέσω φιλικών ή εχθρικών συγχωνεύσεων και εξαγορών θα είναι η 
καλλίτερη απάντηση στον εντεινόμενο ανταγωνισμό σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο, ενώ θα δημιουργούνται διαρκώς όλο και μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι ή 
καλλίτερα χρηματοπιστωτικοί όμιλοι. (Universal Bank-Financial Supermarket- 
Bankassurance). Με την απορρόφηση και συνένωση πιστωτικών ιδρυμάτων 
επιχειρείται αφ'ενός η συγκράτηση του κόστους λειτουργίας με την μείωση 
καταστημάτων, προσωπικού και άλλων εξόδων και αφ'ετέρου η εκλογίκευση των 
δικτύων διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών.

Επίσης, η στρατηγική των εξαγορών και συγχωνεύσεων απαιτεί σε πολλές 
περιπτώσεις την επανατοποθέτηση της στρατηγικής των πιστωτικών ιδρυμάτων με 
σκοπό την ευέλικτη και αποτελεσματική δράση τους σε όλους τους τομείς της 
τραπεζικής και την προσφορά στους πελάτες πακέτου ποιοτικών υπηρεσιών και 
προϊόντων αντί των μεμονωμένων.

Η πολιτική των τραπεζών να αποκτήσουν μεγαλύτερο δίκτυο κυρίως μέσω εξαγορών 
ή συγχωνεύσεων με κύριο στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο των μεριδίων των 
αγορών και τον εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων και του κόστους των υπηρεσιών 
τις περισσότερες φορές συγκαλύπτει την τάση διατήρησης των κερδοφόρων 
καταστημάτων του δικτύου. Σήμερα είναι δεδομένο ότι όλες οι τράπεζες 
επανεξετάζουν το άριστο (optimum) μέγεθος του δικτύου τους για την βελτίωση της 
κερδοφορίας τους.

Στην Ελλάδα οι τράπεζες και οι τραπεζικοί όμιλοι επιλέγουν συχνά την στρατηγική 
των εξαγορών και συγχωνεύσεων για την αύξηση του μεριδίου τους στην τραπεζική 
αγορά, για διεύρυνση του δικτύου τους και για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών.

Το πρώτο σημαντικό κύμα συγχωνεύσεων των τελευταίων ετών αφορά το διάστημα 
1996-1999. Αυτό το διάστημα, πέντε υπό κρατικό έλεγχο τράπεζες πουλήθηκαν 
(εξαγοράστηκαν) σε ιδιώτες, ενώ άλλες πέντε ελληνικές εμπορικές τράπεζες του 
ιδιωτικού τομέα εξαγοράστηκαν από ανταγωνιστές τους. Αναλυτικά εμφανίζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί.
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Εξαγορές και συγχωνεύσεις στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑ/ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΣ
Εθνική Κτηματική Τράπεζα Συγχώνευση Εθνική Στεγαστική Τράπεζα **
Εθνική Τράπεζα Συγχώνευση Εθνική Κτηματική 

Τράπεζα **
Alpha Τράπεζα Πίστεως Εξαγορά Ιονική και Λαϊκή 

Τράπεζα **
EFG Eurobank Εξαγορά Interbank*
EFG Eurobank Εξαγορά Τράπεζα Αθηνών*
EFG Eurobank Εξαγορά Τράπεζα Κρήτης **
Consolidated Eurofinance 
Holding S.A.

Εξαγορά Τράπεζα Εργασίας*

Τράπεζα Πειραιώς Εξαγορά Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης **
Τράπεζα Πειραιώς Εξαγορά Credit Lyonnais-Gr0ce

(αργότερα Πειραιώς Prime 
Bank)

Τράπεζα Πειραιώς Εξαγορά Τράπεζα Χίου*
Τράπεζα Πειραιώς Εξαγορά National Westminster Bank 

(Ελλάδα)
Αλλοδαποί επενδυτές Εξαγορά Γενική Τράπεζα **
Εγνατία Τράπεζα Εξαγορά Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος **
Telesis Χρηματιστηριακή Εξαγορά Δωρική Τράπεζα* (αργότερα 

Telesis Τράπεζα Επενδύσεων)
^ Τράπεζα Ιδιωτική Τράπεζα υπό κρατικό έλεγχο
Πηγή : Απολογισμός ΕΤΕ 1999

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι εμπορικές τράπεζες στο τέλος του 1999 να εμφανίζουν 
βελτιωμένους τους δείκτες αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων 36,6% έναντι 19% 
το 1996.

Μετά το πρώτο κύμα των συγχωνεύσεων και εξαγορών, την τριετία 1998-2000, 
δόθηκε από τους τραπεζικούς ομίλους ιδιαίτερη έμφαση στην αφομοίωση των 
τραπεζικών επιχειρήσεων που απορροφήθηκαν, καθώς και στην οργάνωση των 
σχημάτων που προέκυψαν.

Συνεχίστηκαν οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις και το έτος 2000 με τον ίδιο ρυθμό 
όπως και το 2001.
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Εξαγορές και συγχωνεύσεις εγχώριων τραπεζών κατά το 2001

Χοπυατο-ττιστωτικά Τοάττε&χ
ιδούυατα
Όμιλος Εθνικής Τράπεζας Yonkers Financial Corporation 
(Atlantic Bank of NY)

Είανοοέο συνγωνεύσεκ 

Συμφωνία εξαγοράς 100%

EFG Eurobank Ergasias Telesis Τράπεζα Επενδύσεων 
(Ελλάδα, επενδυτική)
Bank Post
(Ρουμανία, εμπορική)

Συγχώνευση-απορρόφηση

Εξαγορά επιπλέον 17% - 
συν/κή συμμετοχή 36,25%

Τράπεζα Πειραιώς Τράπεζα Ανσπτύξεως Κύπρου 
(Κύπρος, αναπτυξιακή)
ΕΤΒΑ
(Ελλάδα,αναπτυξιακή)

Εξαγορά 38% 

Εξαγορά 57,8%

Martin ΑΕΠΕΥ Πειραιώς Prime Bank 
(Ελλάδα, επενδυτική)

Εξαγορά 71,42%
Οι δραστηριότητές της 
στον όμιλο Πειραιώς

Όμιλος Αγροτ.Τράπεζας 
(First Business Bank)

Bank of Nova Scotia 
(Ελλάδα,υπ/μα καναδικής)

Εξαγορά δικτύου και 
αναστολή λειτουργίας

HSBC Barclays Bank Εξαγορά δικτύου κατ/των

Novabank Sitebank
(Τουρκία, εμπορική τράπεζα)

Εξαγορά 100%

Πηγή: Απολογισμός ΕΤΕ 2001

Συγκεντρωτικά οι εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη 

Εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών στην Ελλάδα και τη Ζώνη του ΕΥΡΩ
1998 1999 2000 2001

Ελλάδα
Εξαγορές και συγχωνεύσεις 
(σύνολο)

7 4 3

Μεταξύ Τραπεζών του
Δημοσίου

1

Τραπεζών του Δημοσίου από 
ιδιωτικές ελληνικές τράπεζες

3 1 1
Ιδιωτικών ελληνικών τραπεζών 
από ιδιώτες

3 2 2

Δικτύου Καταστημάτων ξένων 
τραπεζών από ιδιωτικές
ελληνικές τράπεζες

1

Ζώνη του ευρώ *
Εξαγορές και συγχωνεύσεις 
(σύνολο)

20 28 8

Στην ίδια χώρα 7 9 3
Με ιδρύματα άλλης χώρας της 
ζώνης του ευρώ

1 4 0

Με ιδρύματα χώρας εκτός της 
ζώνης του ευρώ

12 15 5

* Τα στοιχεία του 2000 αφορούν το α'τετράμηνο. Για το 2001 δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), Ετήσια 
Έκθεση 2000

46



Από τις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο το 2001, προκύπτει ότι οι στρατηγικές 
επιλογές των τραπεζών προσανατολίζονται λιγότερο, σε σχέση με την περίοδο πριν 
το 2001, στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε άλλες χώρες της ζώνης του 
ευρώ μέσω διασυνοριακών εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ το ενδιαφέρον τους 
εστιάζεται, κυρίως, σε επιλεκτική επέκταση εντός των εθνικών αγορών, καθώς και σε 
αγορές της ομάδας των υπό ένταξη χωρών. Υιοθετώντας και λόγω του μεγέθους των 
τον ίδιο προσανατολισμό, ορισμένες ελληνικές τράπεζες επιδιώκουν την ενίσχυση 
της θέσης τους αρχικά και την μεσοπρόθεσμα απόκτηση μεγέθους ικανού για την 
εκμετάλλευση των οικονομιών κλίμακας και της εύκολης πρόσβασης στις διεθνείς 
χρηματοπιστωτικές αγορές. Παράλληλα με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις οι 
ελληνικές τράπεζες προωθούν στρατηγικές συνεργασίες με ισχυρά ευρωπαϊκά 
πιστωτικά ιδρύματα και επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε χώρες της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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6.3 Τράπεζες και τεχνολογία

Με τη χρήση της τεχνολογίας το παραδοσιακό μοντέλο επιχειρηματικής ανάπτυξης 
των τραπεζών μετασχηματίζεται με σκοπό την λειτουργική αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογικών δεδομένων, διαμορφώνοντας μ'αυτό τον τρόπο νέα σχήματα και νέες 
μορφές επιχειρηματικής έκφρασης.

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, αλλά και από μη τραπεζικούς οργανισμούς 
εντείνεται συνεχώς, ενώ τα διαχωριστικά όρια των τομέων της αγοράς εξαλείφονται 
σταδιακά.

Είναι γεγονός ό,τι σήμερα οι τραπεζικές συναλλαγές από απόσταση που παρέχονται 
τόσο από τις μεγάλες όσο και από μικρές ευρωπαϊκές τράπεζες αντιμετωπίζονται 
κυρίως ως μέρος των υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής (retail banking). Η παροχή 
τους εντάσσεται πλέον στη γενική στρατηγική της κάθε τράπεζας. Αρκετοί τραπεζικοί 
όμιλοι, εκτιμώντας το μέγεθος των δυνατοτήτων διαμεσολάβησης που δημιουργούν 
τα ηλεκτρονικά δίκτυα για τις τράπεζες, έχουν δημιουργήσει ξεχωριστό brand name, 
με αντικείμενο την παροχή τραπεζικών συναλλαγών από απόσταση.

Τα επιχειρηματικά μοντέλα που παραδοσιακά είχαν κτιστεί με επίκεντρο τη φιλοσοφία 
της συναλλαγής, τώρα μεταλλάσσονται επιδιώκοντας αφοσιωμένους πελάτες για την 
επίτευξη υψηλών κερδών. Ήδη εικονικές χρηματοοοικονομικές εταιρείες, που 
ενστερνίζονται αυτή τη φιλοσοφία, επενδύουν μεγάλο μέρος των εσόδων τους στη 
δημιουργία υψηλής αναγνωρισιμότητας της εταιρικής τους φίρμας.

Η ποιοτική εξυπηρέτηση, υποστηριγμένη από εξειδικευμένο και σωστά εκπαιδευμένο 
προσωπικό καθώς και από την υψηλή τεχνολογία, πολλές φορές μετατρέπεται από 
συγκριτικό πλεονέκτημα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον ανταγωνιστικό χώρο 
των τραπεζών.

Η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τον πελάτη σύμφωνα με τα σύγχρονα 
δεδομένα είναι εφικτή με τη δημιουργία άμεσης ή και προσωπικής επαφής. Με αυτό 
τον τρόπο υπάρχει η δυνατότητα καλής εκτίμησης των αναγκών του πελάτη, μελέτης 
της συμπεριφοράς του και κατανόησης της αντίληψης που έχει για το κέρδος.
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Είναι δεδομένο ότι η στρατηγική των τραπεζών διαφοροποιεί τη βάση της και θεωρεί 
συντελεστή επιτυχίας το τρίπτυχο: ισχυρό εταιρικό όνομα - ποιοτική εξυπηρέτηση - 
υψηλή αξία για τον πελάτη.

Εξάλλου το e-banking μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο για την ανάπτυξη ανεξάρτητου 
επιχειρησιακού μοντέλου το οποίο θα δημιουργεί νέα προϊόντα και νέα σχέση τιμής 
προϊόντος. Η χρήση του, ως ένα επιπλέον κανάλι διανομής περιορίζει τις 
δυνατότητές του και την αποτελεσματικότητά του. Αναμφισβήτητα, η υιοθέτηση και 
εφαρμογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής σε όλο και περισσότερο βαθμό οδηγεί στην 
μετάλλαξη του τραπεζικού συστήματος. Ο περιορισμός των καταστημάτων είναι 
αναπόφευκτος στις απαιτήσεις της σημερινής εποχής με σκοπό την επίτευξη 
ισορροπίας μεταξύ των φυσικών και ψηφιακών καναλιών διανομής τραπεζικών 
προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και την αύξηση της 
κερδοφορίας.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή της εσωτερικής οργάνωσης και της 
στρατηγικής της κάθε τράπεζας που προσανατολίζεται στην εμφάνιση νέων 
προϊόντων ή την ανάθεση μέρους των εργασιών της σε άλλους φορείς (outsourcing) 
εκμεταλλευόμενη την υπεροχή τους σε εξειδεικευμένους τομείς π.χ. εταιρείες 
είσπραξης επισφαλών απαιτήσεων, ασφαλιστικούς οργανισμούς, εταιρείες προώ
θησης προϊόντων καθώς και εταιρείες με επίκεντρο την τεχνολογία της πληρο
φορικής. Σε πολλές χώρες μάλιστα, αυτές οι συνεργασίες καταλήγουν σε 
συνεργασίες διεθνούς επιπέδου με ποικίλες μορφές όπως την pull ή push πολιτική, 
την πολιτική των εξαγορών, συγχωνεύσεων ή στρατηγικών συμμαχιών ομίλων ή 
τραπεζών.

Η εξέλιξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών έχει ήδη αρχίσει να επιδρά σημαντικά 
στα τραπεζικά δίκτυα των καταστημάτων, αν και είναι διαφορετικός ο βαθμός 
επίδρασης σε κάθε κατάστημα αλλά κυρίως σε κάθε ευρωπαϊκή τράπεζα. Η 
υποκατάσταση των φυσικών καταστημάτων από τα εικονικά δεν προβλέπεται να 
είναι εφικτή τουλάχιστον για το εγγύς μέλλον. Ο κεντρικός άξονας των τραπεζών θα 
εξακολουθήσει να είναι το κανονικό κατάστημα, γιατί η φυσική παρουσία θεωρείται 
αναγκαία αλλά πολλές φορές είναι και δεσμευτική από νομικής πλευράς για την 
ύπαρξη των τραπεζών.

Σε μακροπρόθεσμο όμως επίπεδο και με δεδομένη την εφαρμογή της τεχνολογίας 
αναπόφευκτα οι τράπεζες θα πρέπει να οδηγήσουν τους πελάτες τους στα πιο 
προσοδοφόρα κανάλια με σκοπό να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να 
βελτιώσουν την κερδοφορία τους.

Με την ύπαρξη της απειλής της εξάπλωσης των νέων παικτών που δραστηριο
ποιούνται μόνο μέσω διαδικτύου, ο αριθμός και το μέγεθος των καταστημάτων θα 
περιοριστεί, ενώ παράλληλα οι τράπεζες θα προσανατολίζουν τους πελάτες τους στη 
χρήση των προϊόντων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης όπως είναι το mobile banking, το 
phone banking, το internet banking καθώς και η πραγματοποίηση τραπεζικών 
συναλλαγών μέσω των ΑΤΜ. Η αυξανόμενη τάση χρήσης των ΑΤΜ επιβεβαιώνεται 
από τα στοιχεία του έτους 2001, που ακολουθούν.
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Μέγεθος καταστημάτων και πυκνότητα ΑΤΜ

Ενεργητικό/κατάστημα Υπάλληλοι/κατάστημα ATM/εκατ. κατοίκους 
(σε εκατ.ευρώ)_____ _______'___ .______

Ελλάδα Ζώνη του 
ευρώ

Ελλάδα Ζώνη του 
ευρώ

Ελλάδα Ζώνη του 
ευρώ

1998 47,0 73,3 21 12 206 568
1999 53,9 84,8 21 12 290 609
2000 59,4 - 20 - 329 -

2001 59,5 - 19 - 409 -

Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΚΤ, Blue Book, Ιούνιος 2001, Eurostat, Statistics in 
focus, Statistics on credit institutions,theme 4-9/2000,25/2001, και ΟΟΣΑ, Main 
Economic Indicators, Απρίλιος 2000, Φεβρουάριος 2001

Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση του αριθμού των ATM, ο οποίος σχεδόν διπλασιάστηκε 
την τελευταία τριετία (1998: 2.168, 2001: 4.326). Παρά τη σημαντική αυτή αύξηση, η 
αναλογία τους προς τον πληθυσμό είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ζώνης 
του ευρώ.

Αναμφισβήτητα, ο παράγοντας κόστος είναι καθοριστικής σημασίας στις πληρωμές 
με ηλεκτρονικά μέσα αντί μετρητών.Τα κόστη που σχετίζονται με πληρωμές 
αντιπροσωπεύουν το ένα τέταρτο έως και το ένα τρίτο του συνόλου των δαπανών 
λειτουργίας μιας τράπεζας με συνεχώς αυξανόμενη τάση. Πίσω από αυτή την τάση 
υποκρύπτεται ο γρήγορος μετασχηματισμός πληρωμών από μετρητά και άλλα χαρτιά 
σε μια ποκιλία ηλεκτρονικών μέσων. Η διαχείριση αυτού του κόσμου αποτελεί 
στρατηγική προτεραιότητα για τους περισσότερους τραπεζικούς ομίλους επειδή νέες 
επενδύσεις δεν μειώνουν κατ'ανάγκη τα υπάρχοντα κόστη και το αποτέλεσμα μπορεί 
να είναι σε αρκετές περηττώσεις περιττή δυναμικότητα (overcapacity).

Σε όλα τα συστήματα πληρωμών (payments systems) τα ηλεκτρονικά μέσα διευ
θέτησης κάθε σχετικής κίνησης κεφαλαίων αυξάνονται με ταχύτητα αν και η επίδραση 
της τεχνολογίας επ'αυτών δεν πρέπει να υπερτιμάται. Σύμφωνα με κάποια εκτίμηση 
το δυναμικό επεξεργασίας ταμιακών πληρωμών (cash payments), που συνιστά την 
απαιτούμενη συναφή τεχνολογική υποδομή, περίπου διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια 
(μια αύξηση υπερδιπλάσια κατά τις τελευταίες δεκαετίες). Αυτή η τεχνολογική 
επανάσταση έχει ήδη διαπεράσει τόσο τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (back office) 
όσο και τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής-«γκισέ» (front office) καθιστώντας δυνατά 
νέα προϊόντα πληρωμών (π.χ. τις «έξυπνες κάρτεςΛ-smart cards) και νέα κανάλια 
διάθεσης/παράδοσης τραπεζικών προϊόντων (π.χ. ATM, home banking).

Πανευρωπαϊκά γίνονται προσπάθειες ενίσχυσης των συναλλαγών με ηλεκτρονικά 
μέσα. Βέβαια, ακόμη και όταν τα ηλεκτρονικά μέσα κυριαρχούν στις μη ταμειακές 
πληρωμές (non-cash-payments) π.χ. αυτόματη πίστωση μισθοδοσίας ή άλλης 
κατάθεσης σε λογαριασμό ταμιευτηρίου κ.α. -όπως ήδη γίνεται στην Γερμανία- οι 
όγκοι ηλεκτρονικών πληρωμών έχουν σημαντικό χώρο για ανάπτυξη.

Οι τράπεζες της Ευρώπης επανειλημμένα έχουν κάνει προσπάθειες για την 
προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών και λοιπών συναλλαγών. Αναφέρουμε 
χαρακτηριστικά την πρωτοβουλία της National Westminster Bank και της Midland 
Bank στη Μεγάλη Βρετανία για την καθιέρωση του «ηλεκτρονικού πορτοφολιού»
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(electronic purse) με σκοπό να παροτρύνουν τους πελάτες τους να διαφοροποιήσουν 
την αντίληψή τους ότι τα μετρητά είναι χαμηλού κόστους και αποδοτικά μέσα 
πληρωμής.

Τα οφέλη είναι μεγάλα τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους χρήστες. Οι τράπεζες 
ελαχιστοποιούν τα λειτουργικά τους έξοδα, ενώ οι χρήστες απολαμβάνουν καλλίτερη 
ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας και εξοικονόμηση χρόνου. Οι κίνδυνοι αποτυχίας 
ενός συστήματος πληρωμών ή γενικότερα ενός συστήματος ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης είναι υψηλοί όπως αυτό εμφανίστηκε στη Μεγάλη Βρετανία με την 
αποτυχία των Eftpos (Electronic Funds Transfer at Point of Sale). Επιπρόσθετα, το 
κόστος αυτών των μεγάλων επενδύσεων είναι υψηλό όπως και ο χρόνος 
απόσβεσης του πάγιου εξοπλισμού.

Προκειμένου να αποφευχθεί βλαβερός ανταγωνισμός και πλεονάζουσα δυναμικότητα 
στην υποδομή για διευθέτηση πληρωμών, γίνεται στενότερη η συνεργασία μεταξύ 
των τραπεζών για τη δημιουργία κοινής υποδομής προς διαμοιρασμό του κόστους. Η 
Γερμανία και η Ολλανδία έχουν (η κάθε μια) ένα μοναδικό ΑΤΜ και Eftpos. Στη 
Γαλλία και την Ιταλία ενιαία-μοναδικά δίκτυα καλύπτουν τώρα όλες τις συναλλαγές 
στα ηλεκτρονικά σημεία πώλησης.

Πράγματι, η νέα τεχνολογία επηρεάζει και μετασχηματίζει όλους τους συντελεστές 
και τους τομείς που συσχετίζονται με την τραπεζική στρατηγική, ενώ παράλληλα 
προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για ανάπτυξη σε διάφορους τομείς όπως:

-δράστηριοποίηση σε νέους επιχειρηματικούς τομείς όπως ηλεκτρονικό εμπόριο (e- 
commerce), επικοινωνία επιχειρήσεων (Β2Β), επικοινωνία επιχείρησης πελάτη (B2C) 
-χρήση της τεχνολογίας στις εσωτερικές λειτουργίες της τράπεζας όπως 
μηχανογράφηση προηγμένου επιπέδου, μεταφορά πληροφορίας εντός του δικτύου 
της τράπεζας (intranet) και επικοινωνία προς τρίτους με ηλεκτρονική μορφή μέσω 
ιστοσελίδας στο internet ή με τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e- mail), 
-σύναψη συνεργασιών με εταίρους από το χώρο της τεχνολογίας ή των 
τηλεπικοινωνιών
-χρήση της τεχνολογίας στα κανάλια διανομής της και στο marketing για την 
προώθηση των προϊόντων της, την μελέτη των αναγκών και της συμπεριφοράς των 
πελατών της και την ενίσχυση της εταιρικής της ταυτότητας.

Η τεχνολογία είναι και θα είναι ένα υψηλής σημασίας στρατηγικό εργαλείο που θα 
ενισχύει τις τράπεζες στη θέση τους στην τραπεζική αγορά, θα τις τροφοδοτεί με 
ευκαιρίες για μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα καθώς και θα υποστηρίζει την 
υπεροχή τους στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
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6.4 Νέα τραπεζικά προϊόντα

Εκτός από την ηλεκτρονική τραπεζική, την πιο σύγχρονη μορφή τραπεζικής, η οποία 
με τα προϊόντα της κατακτά όλο και περισσότερο έδαφος στις προτιμήσεις των 
τραπεζών και των τραπεζικών ομίλων, αξίζει να αναφέρουμε και μερικά άλλα νέα 
τραπεζικά προϊόντα που προωθούν οι τράπεζες στην δραστηριοποίησή τους σε 
συνεργασία με άλλες εταιρείες που συνήθως είναι θυγατρικές τους.
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Η τραπεζοασφάλεια (bankassurance) είναι το προτιμώμενο προϊόν από 
δανειολήπτες κυρίως στεγαστικής πίστης, αλλά και επιχειρηματικής, που υπα
γορεύεται από την υπάρχουσα τραπεζική στρατηγική των συνδυασμένων πωλήσεων 
(cross selling) αλλά είναι υπαρκτή και στις πωλήσεις των εξαγόμενων προϊόντων, 
οπότε μιλάμε για ασφάλιση πιστώσεων.

Τα αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά προγράμματα, ασφαλιστικά προγράμματα 
οικογενειακής κάλυψης και διάφορα άλλα επενδυτικά προϊόντα αποδεικνύουν τη 
στενή, και με μακροπρόθεσμη προοπτική, συνεργασία ασφαλιστικών εταιρειών και 
τραπεζών με ανταλλαγή ή συμπληρωματική πώληση προϊόντων, με υποκατάσταση 
δικτύων διανομής και με κατάργηση της αποκλειστικής ταυτότητας των προϊόντων ως 
ασφαλιστικά ή τραπεζικά.

Η στενή συνεργασία των τραπεζών δεν περιορίζεται μόνο σε ασφαλιστικές εταιρείες 
αλλά επεκτείνεται και σε άλλες επιλεγόμενες εταιρείες για διαχείρηση της 
μισθοδοσίας τους, για διαχείρηση της ακίνητης περιουσίας τους, για μεσομακρο- 
πρόθεσμη χρηματοδότησή τους, για είσπραξη απαιτήσεων με την ανάλογη ανάληψη 
κινδύνων, για διαχείρηση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη τιμολογίων 
πώλησης ή με συμμετοχή των τραπεζών στο μετοχικό κεφάλαιο (ή με άλλη μορφής 
συμμετοχή) σε εταιρείες με αναμενόμενο υψηλού μεγέθους όφελος.

Τα προϊόντα που συνοδεύουν αυτές τις συνεργασίες είναι οι λογαριασμοί 
εξυπηρέτησης μισθοδοσίας με ιδιαίτερα προνόμια, τα προϊόντα του real estate 
finance που είναι κυρίως προγράμματα με συμβουλευτικό χαρακτήρα, τα προϊόντα 
της χρηματοδοτικής μίσθωσης (direct leasing, leasing ακινήτων, sale and lease back, 
gross border leasing), η εκχώρηση χωρίς δικαίωμα αναγωγής-forfaiting, η 
πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων-factoring και το κεφάλαιο επιχειρηματικών 
συμμετοχών-venture capital.

Άλλα προϊόντα προσφερόμενα από τις τράπεζες είναι αυτά που στηρίζονται σε 
συμφωνία ανταλλαγής υποχρεώσεων πληρωμών και δικαιωμάτων είσπραξης με 
σκοπό το αμοιβαίο κέρδος και την προστασία από τον κίνδυνο, τα λεγάμενα swaps. 
Επίσης στον χώρο των επενδυτικών προϊόντων αναδύονται νέα προϊόντα 
εγγυημένου (αρχικού) κεφαλαίου σε αντικατάσταση του παραδοσιακού λογαριασμού 
καταθέσεων. Οι αποδόσεις τους είναι εξαρτώμενες από το επιτόκιο euribor, από την 
απόδοση μετοχών, από την ισοτιμία ευρώ-δολλαρίου, αλλά κυρίως από διάφορους 
χρηματιστηριακούς δείκτες (DAX, FTSE/ASE-20), τους οποίους επιλέγει η κάθε 
τράπεζα για υπολογισμό των αποδόσεων αυτών των προϊόντων με δεδομένη την 
εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου. Επίσης, διάφορα σύνθετα προϊόντα ελεγχόμενου 
κινδύνου που συνδυάζουν την απόδοση υψηλότοκης προθεσμιακής κατάθεσης στο 
μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου με ταυτόχρονη επένδυση του υπολοίπου μέρους σε 
Αμοιβαία Κεφάλαια διαφόρων κατηγοριών.

Στον τομέα των καρτών, η διαφοροποίηση και η καινοτομία είναι οι κινητήριοι μοχλοί 
της δημιουργίας των. Ανάλογα σε τι αγορά-στόχο (target market) αναφέρονται 
διαφοροποιείται η ονομασία τους και τα προνόμια που παρέχουν στους κατόχους 
των. Είναι διαφορετική η κάρτα για τον απλό ιδιώτη ή τον ιδιώτη με υψηλό εισόδημα 
ή αυτόν με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (φοιτητής ιδιωτικού πανεπιστημίου ή κάτοχος 
κινητού συγκεκριμένης μάρκας) από την επαγγελματική κάρτα του επιχειρηματία που
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τη χρησιμοποιεί σα μέσο πληρωμής αντί μετρητών στην πραγματοποίηση των 
επαγγελματικών δαπανών του.

Αναμφισβήτητα, όσο ο τραπεζικός ανταγωνισμός θα εντείνεται και τα περιθώρια 
κέρδους θα συμπιέζονται τόσο οι τράπεζες θα συνεχίζουν να διαφοροποιούν τα 
προϊόντα τους ή να επινοούν νέα, χρησιμοποιώντας τα ως στρατηγικό εργαλείο για 
την επικράτησή τους.
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6.5 Retail Banking

Ακολουθώντας τις ριζοσπαστικές αλλαγές του τραπεζικού χώρου των ΗΠΑ, η 
Ευρώπη υιοθετεί αρκετές απ'αυτές προσαρμόζοντάς τες στα δικά της δεδομένα. 
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αλλαγές αυτές να επιδρά θεμελειακά στην μάλλον 
συντηρητική διαχειριζόμενη περιοχή της «ευρωπαϊκής τραπεζικής».

Ο εντατικός ανταγωνισμός στην «τραπεζική των μεγάλων επιχειρήσεων» (corporate 
banking) και οι περιορισμένες προοπτικές για ανάπτυξη οδηγούν τη λιανεμπορική 
τραπεζική να αποκτά όλο και περισσότερο έδαφος. Θεωρείται ακόμη ότι παίζει 
σημαντικό ρόλο στην δημιουργία εσόδων από τις τράπεζες καθώς και ότι είναι ένα 
ισχυρό εργαλείο αντιμετώπισης του ανταγωνισμού. Η παραδοσιακή εξάρτησή της 
από τα συμβατικά καταστήματα έχει γίνει ένας πολύ ακριβός τρόπος διάθεσης 
λιανεμπορικών τραπεζικών υπηρεσιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις προ- 
ϋποθέσιες εισόδου νέων ανταγωνιστών εκτός των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων 
που έχουν τη δυνατότητα οικονομικότερης διάθεσης των προϊόντων αυτών. Δια 
μέσου όμως της τεχνολογίας αναμένεται να διαμορφωθεί ο χάρτης των 
καταστημάτων διάθεσης λιανεμπορικών υπηρεσιών της κάθε τράπεζας. Η 
εξυπηρέτηση επομένως, δεν θα περιορίζεται στην τοπική παρουσία ούτε σε 
περιορισμένη περιοχή δράσης.

Το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται διεθνώς το R / Β χαρακτηρίζεται από: 
-χαμηλά επιτόκια (τα χαμηλότερα στα τελευταία 25-30 χρόνια)
-επιθετικούς ανταγωνιστές που προσφέρουν εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα, τα 
οποία συναγωνίζονται αυτά των τραπεζών. Οι ανταγωνιστές ποικίλλουν στον τρόπο 
και στα μέσα που διαθέτουν στην αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Έτσι, έχουμε 
ανταγωνιστές με κάλυψη σε πολλά και διαφορετικά δίκτυα, με αξιοποίηση 
τεχνολογιών υποβοηθητικών της προόδου των τραπεζικών εργασιών, με ικανότητα 
ανάπτυξης και γρήγορης προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Τα ιδιαίτερα αυτά 
χαρακτηριστικά κάνουν τους επιθετικούς κυρίως ανταγωνιστές να αποτελούν πόλοι 
έλξης για τους μελλοντικούς ενδιαφερομένους για συγχώνευση ή εξαγορά 
-πελάτες που χρειάζονται αναβάθμιση (customers' upscale) προκειμένου να είναι 
ευχερέστερη η μελέτη της συμπεριφοράς τους και από αυτούς να μπορούν να 
εξαχθούν οι δυνατότητες για πιο επικερδείς τραπεζικές εργασίες («cherry pick» 
policy).
-το γεγονός ότι ο όγκος των συναλλαγών έχει επιμεριστεί σε παραδοσιακές και νέες 
μορφές συναλλαγών όπως συναλλαγές στο κατάστημα, στις αυτόματες 
ταμιολογιστικές μηχανές ATM, τις συναλλαγές μέσω τηλεφώνου και λιγότερο σε 
άλλες μορφές.
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6.5.1 Retail Banking στην Ελλάδα

Σύμφωνα με σχετική έρευνα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται σημαντική αύξηση των χορηγήσεων προς τα νοικοκυριά-ιδιώτες. 
Μερικά από τα στοιχεία που αποτυπώνουν την αύξηση αυτή είναι τα εξής:

Νοέμβριος 1999 Τέλος 2002
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 19% 35%
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ-ΚΑΤΑΝΑΛ. 14% 20%
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ 5% 11%

Συσχετίζοντας τα ποσοστά δανεισμού στη λιανική τραπεζική μεταξύ Ελλάδος και 
Ευρώπης παρατηρούμε ότι ο συνολικός δανεισμός των νοικοκυριών στην Ελλάδα 
ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της Ευρωζώνης είναι στο 
49% του ΑΕΠ. Όσο αφορά τα τοκοχρεολύσια των νοικοκυριών για στεγαστικά και 
καταναλωτικά δάνεια ανέρχονται στο 4,6% του διαθέσιμου εισοδήματος, όταν οι 
ανίστοιχες υποχρεώσεις των Ευρωπαίων είναι στο 10% του εισοδήματος τους. Ο 
συνολικός δανεισμός του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα ανέρχεται στο 55% του ΑΕΠ 
έναντι του 100% της Ευρωζώνης. Αυτό αποδεικνύει το περιθώριο ανάπτυξης της 
λιανικής τραπεζικής.

Ας δούμε τώρα τις πολιτικές που αναπτύσσονται για αντιμετώπιση του οξύτατου 
ανταγωνισμού που επικρατεί και που εστιάζεται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 
αύξηση του μεριδίου αγοράς.

Στην καταναλωτική πίστη ακολουθείται η στρατηγική της παρουσίασης νέων 
καινοτόμων προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά δεν περιορίζονται μόνο στην προσέλκυση 
νέων πελατών αλλά και στην προσέλκυση πελατών άλλων τραπεζών του 
ανταγωνισμού. Έτσι έχουμε για παράδειγμα την Novabank να παρουσιάζει το 
«Novastar Προσωπικό 6,9» (το όχι και τόσο κερδοφόρο) με το οποίο παρέχεται σε 
πελάτες άλλων τραπεζών η δυνατότητα μεταφοράς του υπολοίπου προσωπικού 
δανείου των στην Novabank. Οι ευνοϊκοί όροι αυτού του προϊόντος αποσκοπούν 
στην προσέλκυση πελατείας από τον ανταγωνισμό για την αύξηση του μεριδίου 
αγοράς, όταν μάλιστα αυτό το μερίδιο δεν μπορεί να είναι ισχυρό μόνο από τους 
νέους πελάτες αφού η τραπεζική αγορά χαρακτηρίζεται από μεγάλη συγκέντρωση.

Είναι φανερό πως όσο οξύνεται ο ανταγωνισμός, η πάλη για μεγαλύτερο μερίδιο 
αγοράς σκληραίνει και ο κύκλος των νέων πελατών στενεύει, τόσο οι τράπεζες θα 
αντλούν τους πελάτες τους από τους άλλους παίκτες του παιχνιδιού, δηλαδή από 
τους ανταγωνιστές τους. (Αυτό συμβαίνει ήδη στο εξωτερικό με χαρακτηριστικό το 
παράδειγμα των ΗΠΑ στα στεγαστικά κυρίως δάνεια). Η απόκτηση αυτή του μεριδίου 
θα επιτυγχάνεται με ελκυστικά ειδικά προγράμματα, όπως αυτά που ήδη 
κυκλοφορούν για τη μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου στις πιστωτικές κάρτες (τα 
οποία από παλιά έχουν υιοθετήσει Εθνική, EFG Eurobank, κ.α.), και τα οποία θα 
επεκτείνονται και σε άλλες μορφές δανεισμού.

Άλλος συντελεστής που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της καταναλωτικής 
πίστης είναι η απελευθέρωση των αυστηρών ορίων χορηγήσεων, τα οποία σήμερα 
ορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και είναι μέχρι 3.000 ευρώ για τα προσω
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πικά δάνεια, μέχρι 23.500 ευρώ για τα καταναλωτικά και μέχρι το 65% της συνολικής 
δαπάνης. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα οδηγήσει στην δημιουργία νέων προϊόντων 
που θα ενσωματώνουν τις νέες αλλαγές.

Όσον αφορά τη στεγαστική πίστη, η ανάπτυξή της ήταν εξαιρετικά μεγάλη τα 
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, λόγω του ότι η ανάγκη στέγασης είναι πρώτης 
προτεραιότητας για όλους, το ακίνητο αποτελεί για πολλούς την πλέον αποδοτική 
μακροπρόθεσμη επένδυση και λόγω της μετακίνησης πληθυσμών από άλλες χώρες 
για εγκατάσταση στην Ελλάδα. Το Ελληνικό κράτος μάλιστα ενίσχυσε την μερίδα 
αυτή του πληθυσμού παρέχοντας κρατικές επιχορηγήσεις και δάνεια με ευνοϊκούς 
όρους που χορηγούνται μέσω των Τραπεζών.

Η πρόσφατη δε ανακοίνωση ότι θα ισχύσουν νέα φορολογικά μέτρα (κυρίως για τους 
κατόχους της πρώτης κατοικίας) έφερε αντιμέτωπους δανειολήπτες και τράπεζες με 
νέες συμπεριφορές. Οι δανειολήπτες δραστηριοποιήθηκαν να αγοράσουν ακίνητα 
υπογράφοντας συμβάσεις μέχρι το τέλος του 2002, ενώ οι Τράπεζες εκμεταλ
λεύτηκαν την ευκαιρία για αύξηση των πωλήσεών τους και βελτίωση της υπό κάμψη 
κερδοφορίας τους. Προς το σκοπό αυτό, ξεκίνησαν την προσφορά νέων ελκυστικών 
προϊόντων που το κυρίαρχο χαρακτηριστικό τους ήταν το χαμηλό επιτόκιο. Χαμηλό 
επιτόκιο τα πρώτα χρόνια συνδυασμένο με δυνατότητα παροχής ικανοποιητικής 
περιόδου χάριτος και πρόσθετων παροχών και διευκολύνσεων σε συνδυασμένες 
πωλήσεις σε προϊόντα καταναλωτικής πίστης, πιστωτικές κάρτες, ασφαλιστικά 
προγράμματα, τις λεγάμενες συνδυασμένες πωλήσεις (cross selling).

Επίσης, οι τράπεζες μείωσαν το επιτόκιο και στα δάνεια με σταθερό τα 3 ή 5 πρώτα 
χρόνια χωρίς όμως να ζημιωθούν, αφού το ίδιο διάστημα μειώθηκαν σημαντικά και τα 
μεσομακροπρόθεσμα επιτόκια στην Ευρωζώνη. Παράλληλα όμως, ορισμένες 
τράπεζες στην ανάγκη τους να έχουν κερδοφορία δεν δίστασαν να αυξήσουν τα 
επιτόκια στις προτιμώμενες κατηγορίες των δανείων διευρύνοντας έτσι τα περιθώρια 
κέρδους τους. Η τάση όμως, που τελευταία άρχισε να επικρατεί και που φαίνεται να 
κερδίζει διαρκώς έδαφος είναι το επιτόκιο των στεγαστικών να διαμορφώνεται με 
βάση τα διατραπεζικά επιτόκια του ευρώ και το παρεμβατικό επιτόκιο της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας συν μια προσαύξηση.

Βέβαια, θα πρέπει να τονισθεί ότι το θέμα της οικονομικής ανάπτυξης μέσω του 
αυξανόμενου δανεισμού σε ιδιώτες (ακόμη και σε επιχειρήσεις) δεν έχει μόνο μία 
πλευρά. Η άλλη πλευρά του είναι πως αυτή η υπερχρέωση είναι μια σοβαρή απειλή 
στο μέλλον των τραπεζών και γενικότερα της οικονομίας. Αυτήν την πλευρά έρχεται 
να την τονίσει η εταιρεία παρακολούθησης των οικονομικών στοιχείων ιδιωτών και 
επιχειρήσεων η Τειρεσίας A. Ε. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της, το 41% των 
προσωπικών δανείων βρίσκονται σε καθυστέρηση, η έκδοση διαταγών πληρωμής 
συνεχίζεται με αυξανόμενο ρυθμό, ενώ το 12,8% των δανειοληπτών έχει 
δανειοδοτηθεί σε ποσό και συχνότητα μεγαλύτερη από τα επιτρεπόμενα όρια 
(στοιχείο που προκύπτει από την αδυναμία πραγμοτοποίησης πλήρους ελέγχου εκ 
μέρους των τραπεζών).

Οι τράπεζες, με δεδομένο τον κίνδυνο η αύξηση των δανείων να συνοδεύεται και 
από μείωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου των δανείων τους (αφού αρκετά από 
αυτά θα καταλήξουν σε «προβληματικά» δάνεια) και με την απειλή να εξαναγκαστούν 
να εμφανίσουν ακόμη χαμηλότερη την κερδοφορία τους (με αύξηση των

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 · ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

54



προβλέψεων επισφαλών δανείων) έχουν αρχίσει και αμύνονται με όχι καλές 
πρακτικές. Η πρακτική, στην λιανική τραπεζική, που επιλέγουν κάποιες τράπεζες 
πιέζοντας τους δανειολήπτες ιδιώτες στην καταβολή έστω και μικρού μέρους των 
οφειλών τους δημιουργεί την πλαστή ωραιοποιημένη εικόνα ότι εξυπηρετείται το 
δάνειο προσωρινά, η οποία στο τέλος θα μεγενθύνει το πρόβλημα για την τράπεζα 
σε απειλητικό βαθμό.

Ίσως θα ήταν προτιμότερο για τις τράπεζες να μην υποκύπτουν στον πειρασμό της 
αύξησης των ποσοστών δανεισμού προς επιχειρηματίες ή ιδιώτες όπως 
υπαγορεύεται από τον οξύ ανταγωνισμό, αλλά να εστιάσουν την προσπάθειά τους 
στην μέτρηση του αναλαμβανόμενου κινδύνου και στην λεπτομερή μελέτη της 
φερεγγυότητας των υποψήφιων δανειοληπτών ώστε να είναι κάτοχοι ενός ποιοτικού 
χαρτοφυλακίου, που θα απειλεί όλο και λιγότερο την κερδοφορία τους.

Παράλληλα, είναι αναγκαία η θέσπιση νέων και αυστηρότερων κανόνων στον 
τραπεζικό χώρο τόσο σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς όσο και σε επίπεδο Ε.Ε. 
καθώς και ο περιορισμός της οικονομικής χαλάρωσης και η μετατροπή της 
οικονομικής ύφεσης σε οικονομική ανάπτυξη και μάλιστα δυναμική.
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6.5.2 Το μέλλον του Retail Banking

Στο μέλλον η λιανεμπορική τραπεζική (R/B) θα εξελιχθεί διαφορετικά. Προβλέπεται 
να αυξηθεί η χρήση εναλλακτικών διαύλων παράδοσης ή διάθεσης τραπεζικών 
προϊόντων/υπηρεσιών με αύξηση των σημείων πώλησής τους (Points of Sale-POS) 
και της αποδοχής και χρήσης των Χρεωστικών Καρτών. Νέοι δίαυλοι παράδοσης 
τραπεζικών προϊόντων/διάθεσης τραπεζικών υπηρεσιών θα εμφανιστούν και θα 
διεκδικούν θέση στο χώρο όπως η Interactive Television, το Smart Phone, κ.α., ενώ 
αλλάζει σημαντικά ο ρόλος του καταστήματος, του ταμειολογιστή και του πεδίου- 
πλατφόρμας εξυπηρέτησης της πελατείας.

Όπως όλοι οι κλάδοι έτσι και το R/B, υφίστανται έντονα τη πίεση του ανταγωνισμού 
και τα επακόλουθά της. Δηλαδή την πίεση για αύξηση των κερδών, την ανάγκη της 
συμπίεσης του κόστους, την αποδοχή και προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές 
προκλήσεις, την αναγκαιότητα ύπαρξης ολοκληρωμένου Marketing και της έρευνας 
και ανάλυσης της αγοράς προσεγγίζοντας μ1 αυτό τον τρόπο τη διοίκηση/διαχείριση 
που καθοδηγείται από την αγορά (Market Driven Management).

Η μορφή αυτή διοίκησης βασίζεται στην τμηματοποίηση με στόχο την ανεύρεση και 
ικανοποίηση των πελατών που έχουν την μεγαλύτερη απόδοση και το δυναμικό 
μελλοντικής ανάπτυξης εργασιών. Στην τμηματοποίηση (segmentation), η πελατειακή 
βάση αναλύεται, διαιρούμενη σε τμήματα «χρηματοοικονομικής προσωπικότητας» 
(financial personality) και σε δημογραφικά «τμήματα» (demographic segments), τα 
οποία καθορίζονται με βάση κοινές μεταβλητές ηλικίας, γένους, εκπαίδευσης, 
συμπεριφοράς, στάσης. Εφαρμόζεται δε σε προϊόντα, συστήματα διάθεσης, σε 
πωλήσεις και σε εξυπηρέτηση. Κάνοντας χρήση την τμηματοποίηση, η τράπεζα 
μεταχειρίζεται τους πελάτες ειδικά και μοναδικά (unique positioning) και τους παρέχει 
προϊόντα και υπηρεσίες που ικανοποιούν τις συγκεκριμένες ανάγκες τους.
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Πρέπει όμως να τονιστεί ότι ο ανταγωνισμός στην λιανεμπορική δεν είναι μόνο από 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αλλά και από αλυσίδες καταστημάτων όπως τα 
supermarkets (ή ακόμη τα hypermarkets). Σ'αυτά συνήθως τοποθετούνται ΑΤΜ και 
υποκαταστήματα με παροχή λιανεμπορικών υπηρεσιών. Επίσης, άλλη τάση που θα 
αρχίσει να επικρατεί είναι το δικαίωμα παροχής τραπεζικών προϊόντων και 
υπηρεσιών σε λιανεμπόρους από τις τράπεζες με την μορφή franchising.

Εκείνο όμως που χαρακτηρίζει τη σημερινή πραγματικότητα είναι ότι όλο και 
περισσότερο θέλγει η λιανική τραπεζική τις τράπεζες οξύνοντας έτσι τον 
ανταγωνισμό τους για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς και δίνοντάς τους 
την δυνατότητα μεγαλύτερων κερδών που υπαγορεύονται και από τα επιτόκια της 
λιανικής τραπεζικής.

Στην νέα σημερινή εποχή οι τράπεζες στοχεύουν το έτοιμο εισόδημα του μισθωτού, 
του συνταξιούχου, και γενικά των ευρύτερων στρωμάτων της πλειονότητας του 
πληθυσμού της χώρας. Ακόμη, οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης των τραπεζών μαζί με 
τη χρήση επιθετικών και εξωστρεφών στρατηγικών και σε συνδυασμό με τα 
σύγχρονα δεδομένα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ στοχεύουν 
σε κάθε πολίτη που θα αποτελεί τον δυνητικό τους πελάτη.

Με αυτό τον τρόπο, η πιστωτική λειτουργία αποκτά και κοινωνική διάσταση, αφού οι 
διάφορες επιθετικές επικοινωνιακές πολιτικές μπορεί να αυξάνουν τη ζήτηση των 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την κερδοφορία των τραπεζών, αλλά κυρίαρχα 
αποσπά ένα μέρος του ατομικού και οικογενειακού εισοδήματος σε δαπάνες όχι 
πρώτης προτεραιότητας ή πέρα από τις δυνατότητες ή ακόμη και σε περιττά αγαθά. 
Έτσι περιορίζεται το διαθέσιμο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα για βιοτικούς 
σκοπούς ή ακόμα και για επενδυτικούς σκοπούς.

Η υπερχρέωση που είναι υπαρκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται και στην 
Ελλάδα (στοιχείο που εμφανίζεται με την αύξηση του όγκου των «προβληματικών 
δανείων») είναι η μεγαλύτερη απειλή που δημιουργεί το Retail Banking στην 
κερδοφορία και φερεγγυότητα των τραπεζών. Στις πιο αναπτυγμένες οικονομίες των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτό έχει περισσότερο αναπτυχθεί, έχουν 
αρχίσει να είναι εμφανή κάποια προβλήματα που είχαν συγκαλυφθεί πιθανότατα με 
την έξαρση των ασφαλειών.

Η μη ικανοποιητική απόδοση του Retail Banking είναι το σημερινό δεδομένο και 
κυρίως οφείλεται στην υπερβολική χρήση (overcapacity) του ΜΚΤ και στην ανάλογη 
αύξηση του σταθερού κόστους των υπηρεσιών. Σ'αυτό αθροίζεται η υπερβολική 
γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών με ευρέως διασπαρμένη απόδοση και τα λίγα κέρδη 
εξ αιτίας του διαφορετικού, ποικίλου και μεγάλου αριθμού πελατών. Έτσι οι τράπεζες 
σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να βρεθούν ανίκανες να καλύψουν ακόμη και τα 
κόστη τους αν όχι να έχουν κέρδος.

Για τη λύση αυτού του προβλήματος δεν αρκεί ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η 
βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. Ούτε ο απαραίτητος προσανατολισμός των 
καταστημάτων λιανεμπορικής τραπεζικής στην παροχή συμβουλών και στην 
προσφορά σύνθετων χρηματοοικονομικών πακέτων που για να τα παρέχουν πρέπει 
να αναδομηθούν και να επενδύσουν σε σύγχρονη τεχνολογία και αναβάθμιση 
προσωπικού. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να σταθεροποιηθεί η αγορά του Retail
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Banking, να επανατοποθετηθούν στρατηγικά οι τράπεζες, να αναρωτηθούν ποιά 
προϊόντα είναι κερδοφόρα, σε ποιούς πελάτες πρέπει να απευθυνθούν, τι κανάλια 
διανομής πρέπει να επιλέξουν και πως θα οργανώσουν τις γενικές διαδικασίες
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6.6 Επιχειρηματική Πίστη - Corporate Banking

Παλαιότερα, στην Ελλάδα, μικρά ή μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα επικέντρωναν το 
ενδιαφέρον τους σε μεγάλους παραγωγικούς τομείς της οικονομικής δραστηριότητας 
όπως την μεταποίηση και παράλληλα με τις ευνοϊκές αποφάσεις της Τ.Ε. 
προωθούσαν την ανάπτυξη των συγκεκριμένων κλάδων. Αργότερα, το ενδιαφέρον 
των τραπεζών εστιάστηκε και ισχύει και μέχρι σήμερα στη λιανική τραπεζική (retail 
banking).

To 2002 κυρίως, επισημαίνοντας οι τράπεζες ότι υπολείπονται σε ποσοστά 
τραπεζικού δανεισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων έναντι της Ε.Ε. άρχισαν να 
προσανατολίζονται στην προώθηση αυτών των προϊόντων ανακαλύπτοντας 
παράλληλα και την δυνατότητα ικανοποιητικού περιθωρίου κέρδους που 
εμπερικλείουν οι μορφές αυτές χρηματοδότησης. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
σε έρευνά της δηλώνει ότι ο δανεισμός των επιχειρήσεων ανέρχεται στο 35% του 
ελληνικού ΑΕΠ, ενώ στην Ευρωζώνη ανέρχεται στο 51% του ΑΕΠ της. Αυτό το 
στοιχείο αποτυπώνει την ύπαρξη περιθωρίου ανάπτυξης του δανεισμού των 
επιχειρήσεων φυσικά με χαμηλότερα περιθώρια και επιβραδυνόμενους ρυθμούς σε 
σχέση με την λιανική τραπεζική.

Τα περιθώρια λοιπόν ανάπτυξης οδήγησαν τις τράπεζες να εστιάσουν στην αγορά- 
στόχο (target group) δηλαδή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και να 
προσφέρουν προϊόντα που θα απευθύνονται κυρίως σε αυτή την ομάδα των 
επιχειρήσεων. Ξεκίνησαν τα επιχειρηματικά ανοικτά δάνεια (με διάφορες ονομασίες 
που έδωσε η κάθε τράπεζα στο προϊόν αυτό) και κάποια μεσομακροπρόθεσμα για 
κεφάλαιο κίνησης και πάγια με ευνοϊκότερους όρους. Αρχισε λοιπόν η πάλη 
απόκτησης μεριδίου σ'αυτήν την αγορά από όλες σχεδόν τις τράπεζες του 
ανταγωνισμού και φθάσαμε στον Δεκέμβριο του 2002 να προσφέρει η Εθνική 
Τράπεζα πλεονεκτικούς όρους και στην μεταφορά υπολοίπου ανοικτού δανείου από 
τράπεζες του ανταγωνισμού.

Η ανάγκη ρευστότητας που υπάρχει σε αυτή την κατηγορία των επιχειρήσεων καθώς 
και η ευελιξία του ανοικτού επιχειρηματικού δανείου (πίστωση αορίστου χρόνου, 
καταβολή ελάχιστου μηνιαίου ποσού, εύκολη διαδικασία έγκρισής του) φαίνεται ότι θα 
βοηθήσουν το προϊόν να καταταγεί στα δημοφιλή προϊόντα.

Βέβαια, οι τράπεζες για να προστατευθούν από πιθανή μη δυνατότητα είσπραξής 
τους όταν αυτό θα καταστεί απαιτητό στο μέλλον, πρέπει να επιλέγουν για 
δανειοδότηση επικερδείς επιχειρήσεις και να περιορίζουν τον κίνδυνο, που 
αναλαμβάνουν, απαιτώντας από τους πελάτες τους τις ανάλογες εξασφαλίσεις. Αυτό 
θα προστατεύσει τις τράπεζες σε περίπτωση εμφάνισης επισφαλών απαιτήσεων 
από την πολιτική της επιμήκυνσης της εξόφλησης των επιχειρηματικών δανείων με 
τη σύναψη νέου μακροπρόθεσμου δανείου ή τη σύναψη (όπου είναι εφικτό) 
ομολογιακού δανείου με μετακύληση του κινδύνου στους αγοραστές των σχετικών
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ομολογιών. Γιατί η πολιτική αυτή μπορεί προσωρινά να βελτιώνει το αποτέλεσμα, 
αλλά μακροπρόθεσμα οξύνει το πρόβλημα των τραπεζών.

Καθώς οι Ευρωπαϊκές Τράπεζες εισέρχονται όλο και περισσότερο στην 
χοντρεμπορική (Corporate Banking) όπως συνέβη και στην λιανεμπορική τραπεζική 
δεν δίνουν έμφαση μόνο στα προϊόντα αλλά και στο κόστος, η δομή του οποίου 
συνεχώς αλλάζει.

Όπως συνέβη και στις Η.Π.Α. η επανάσταση στις τηλεπικοινωνίες έχει μειώσει τα 
κόστη μεταφοράς πληροφοριών ηλεκτρονικά ενώ τα κόστη προσωπικού και χώρου 
γραφείου έχουν ανέλθει. Η διατήρηση ενός δικτύου υποκαταστημάτων συνιστά τώρα 
έναν πολύ δαπανηρό τρόπο διεξαγωγής τραπεζικών εργασιών. Αναγνωρίζοντας τη 
σπουδαιότητα αυτή πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες συγκέντρωσαν τα καταστήματά 
τους ανά δραστηριότητα Retail ή Corporate Banking περιορίζοντας τον αριθμό τους 
ή εξαγόρασαν μικρές τράπεζες ενισχύοντας έτσι τα κανάλια διανομής των 
τραπεζικών προϊόντων ή υπηρεσιών της λιανεμπορικής και χοντρεμπορικής 
τραπεζικής.

Επειδή η ανάπτυξη του δανεισμού του μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων 
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες δεν ήταν ικανοποιητική και η προσπάθεια 
διατήρησης μακροχρόνιας αποδοτικής σχέσης με τις επιχειρήσεις όχι και πολύ 
επιτυχημένη, οι Τράπεζες αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν διαρθρωτικές 
οργανωσιακές αλλαγές. Επίσης αποφάσισαν να διαφοροποιήσουν τις επιλογές του 
χαρτοφυλακίου τους με βασικό κριτήριο την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών 
τους. Σ'αυτό χρήσιμη θα είναι η αξιολόγηση των επιχειρήσεων με τα πιο πλήρη, 
σύγχρονα και αποτελεσματικά μέσα, αποφεύγοντας την γραφειοκρατία, την 
καθυστέρηση και την αύξηση του κόστους αξιολόγησης, το οποίο σίγουρα επηρεάζει 
και το κόστος δανεισμού. Παράλληλα με το κόστος δανεισμού οι τράπεζες οφείλουν 
να υπολογίσουν και το ύψος του αναλαμβανόμενου κινδύνου. Αυτό τις οδηγεί σε 
επιλογή πελατών με υψηλή φερεγγυότητα και πιστοληπτική ικανότητα.

Άλλωστε όσο αφορά τη διακύμανση του περιθωρίου στο επιτόκιο δανεισμού, είναι 
συσχετισμένη όχι μόνο με την ποιότητα του πελάτη αλλά και με την παροχή 
εξασφαλίσεων. Αυτή είναι η πολιτική, η οποία υιοθετείται τελευταία από τις 
περισσότερες τράπεζες για τη δανειοδότηση κατά κύριο λόγο του μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων SME (medium-sized enterprises).

Στην Γερμανία όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κορμό του 
Corporate Banking, επισηραίνοντας τη μη ικανοποιητική κερδοφορία τους, θεωρούν 
ό,τι η δανειοδότηση επιχειρήσεων με υψηλό τζίρο σε συνδυασμό με παροχή και 
άλλων χρηματοικανοποιητικών υπηρεσιών θα βελτιώσει το ύψος της κερδοφορίας 
τους (δηλαδή ο συνδυασμός Corporate και Private Banking)

Αναμφίβολα, η αναβαθμισμένη χρήση των επιτοκίων απαιτεί και μεγαλύτερη 
διαφάνεια εκ μέρους των επιχειρήσεων. Είναι σίγουρο ότι η διαφάνεια θα προσφέρει 
στις τράπεζες την ακριβή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών τους 
και στις επιχειρήσεις ικανοποιοτική σε μέγεθος και όρους δανειοδότηση.
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6.7 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει τα ΔΑΠ (International Accounting Standards-IAS) να 
εφαρμοστούν σαν λογιστικά πρότυπα σε όλες της χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Όλα λοιπόν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφωνούν στο να 
συντονίσουν τις προσπάθειές τους για την προσαρμογή και εφαρμογή των ΔΑΠ. Για 
το σκοπό αυτό ιδρύθηκε η ομάδα υποστήριξης αυτών των προσπαθειών που έχει 
τον τίτλο «European Financial Reporting Advisory Group» (EFRAG). Αυτή θα 
προσπαθήσει να προσεγγίσει τις Ευρωπαϊκές απόψεις με τις διεθνείς, οι οποίες 
υποστηρίζονται από την Επιτροπή των ΔΑΠ (International Accounting Standards 
Committee-IASC), ώστε να συνταχθούν καταστάσεις που να απεικονίζουν την 
προσέγγιση αυτή. Η Ευρωπαϊκή ομάδα (EFRAG) αναμένεται να παίξει σημαντικό 
ρόλο στην διεκπεραίωση της διαδικασίας εφαρμογής των ΔΑΠ. Αποτελείται από 
κάποιους θεωρητικούς γνώστες των ΔΑΠ αλλά και κάποιους εμπειρικούς. Θα δίνει 
συμβουλές για το τεχνικό μέρος της ολοκλήρωσης εφαρμογής των ΔΑΠ στην 
Ευρώπη, θα συντονίζει τις τεχνικές διαδικασίες και θα είναι η μόνη υπεύθυνη για 
συζητήσεις σε διεθνή θέματα και προβληματισμούς.

Επίσης, για την καλή οργάνωση και την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εφαρμογής θα ορισθεί μια Επιτροπή («Accounting Regulatory Committee») 
υπεύθυνη για την εποπτεία και την συχνή παρακολούθηση της όλης διαδικασίας. 
Σημειώνεται ότι τα βασικότερα όργανα κατάρτισης των λογιστικών προτύπων σε 
διεθνές επίπεδο είναι η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (Financial 
Accounting Standards Board-FASB), η Διεθνής Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων 
(International Accounting Standards Committee-IASC) και η Ευρωπαϊκή Ένωση 
(European Union - EU).

Με τον κανονισμό 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την εφαρμογή των ΔΑΠ, γίνεται υποχρεωτικό στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο 
εταιρείες να εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στην κατάρτιση των 
ενοποιημένων οικονομικών τους καταστάσεων.

Η σημασία της υιοθέτησης των ΔΑΠ είναι μεγάλη για τις Κοινοτικές Εταιρείες που 
συμμετέχουν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, αφού θα εφαρμόζουν πρότυπα 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αποδεκτά σε διεθνές ή ακόμη και σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Δημιουργείται παράλληλα όμως, η αναγκαιότητα σύγκλισης των προτύπων που 
χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη με τα διάφορα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα με σκοπό 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κοινοτικών κεφαλαιαγορών, την βελτίωση 
των διασυνοριακών συναλλαγών και την είσοδο σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο του 
κόσμου.

6.7.1 Οφέλη από την εφαρμογή των ΔΑΠ στην Ευρώπη

Συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα οφέλη από την εφαρμογή των ΔΑΠ είναι: 

-δημιουργία ενιαίας πανευρωπαϊκής χρηματιστηριακής αγοράς με υψηλή ρευστότητα
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-διαφάνεια της εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και 
αξιοπιστία
-συγκρισιμότητα σε διεθνές επίπεδο
-αύξηση της αναγνωρισιμότητας των χρηματιστηριακών αγορών 
-αύξηση ανταγωνιστικότητας των αγορών 
-προστασία των επενδυτών
-ενθάρρυνση των επενδυτών για την πραγματοποίηση διευρωπαϊκών κλαδικών 
συγκρίσεων
-ευκαιρία για επαναξιολόγηση των εσωτερικών συστημάτων διοίκησης και 
οργάνωσης των επιχειρήσεων
-δυνατότητα αναθεώρησης και πιθανής επανατοποθέτησης στρατηγικών των 
επιχειρήσεων

Θα πρέπει να επισημανθεί πως η υιοθέτηση των ΔΛΠ δεν δημιουργεί μόνο ευκαιρίες 
αλλά και ενέχει σοβαρούς κινδύνους. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την αναγκαιότητα 
χειρισμού της όλης διαδικασίας με ιδιαίτερη σοβαρότητα και επιμέλεια.
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6.7.2 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Ελλάδα

Με βάση τις ρυθμίσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και το νόμο 2992/2002 ΦΕΚ 
54 Α720-03-2002 στην Ελλάδα εφαρμόζονται τα ΔΛΠ κατά την κατάρτιση των εξής 
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων: Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελε
σμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Κατάσταση Μεταβολών των Ιδίων 
Κεφαλαίων και Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων (υποχρεωτικά στις 
Α.Ε. που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και 
προαιρετικά σ'αυτές που επιλέγουν τους τακτικούς ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών 
Ελεγκτών-Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) Η εφαρμογή τους αφορά τις οικονομικές καταστάσεις 
ετήσιες ή περιοδικές για τις χρήσεις ή περιόδους που λήγουν μετά τις 31.12.2002., 
δηλαδή από 1.1.2003. Θα αρχίσουν να εφαρμόζονται παρόλο που η πρώτη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να γίνει για τα στοιχεία της 
31.12.2003, ενώ για την Ευρώπη θα ισχύσει από το 2005 (ενώ η Γερμανία ζητά 
αναβολή μέχρι το 2007, γιατί θεωρεί ότι είναι απροετοίμαστη).

Για την εφαρμογή των ΔΛΠ στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να:
-προσαρμοστεί η φορολογική νομοθεσία
-να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα η πρώτη προσαρμογή με το να ισχύει η αρχή της 
φορολογικής ουδετερότητας
-να επιταχυνθεί ο εκσυγχρονισμός του εταιρικού δικαίου ώστε να μην εμποδίζεται η 
εφαρμογή των ΔΛΠ
-να επιμεληθούν οι Αρμόδιες Αρχές για την πλήρη ενημέρωση των αρχών και των 
κανόνων των ΔΛΠ (με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με 
ενημερωτικά φυλλάδια και οδηγούς κ.λ.π.
-να εκπαιδευτούν τα αρμόδια στελέχη των επιχειρήσεων που θα αναλάβουν την 
εφαρμογή των ΔΛΠ
-να υπάρχουν εξειδικευμένοι αναλυτές και εκτιμητές.

Στην Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την ομαλή εφαρμογή 
των ΔΛΠ, αποφάσισε τη δημιουργία Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και
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Ελέγχων (ΕΛΤΕ) με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των 
επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής της λογιστικής τυποποίησης και διασφάλισης της 
ποιότητας των ποιοτικών ελέγχων.

Τα οφέλη της εφαρμογής των ΔΛΠ ειδικότερα για την Ελλάδα είναι:

-βελτίωση της γενικότερης εικόνας του Χρηματιστηρίου Αθηνών
-προσέλκυση νέων κεφαλαίων και επενδυτών
-ορθή απεικόνιση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων
-αναγκαιότητα θέσπισης νέων φορολογικών μέτρων ή νόμων
-διαχωρισμός σαφής ανάμεσα σε φορολογικές και λογιστικές αρχές, νόμους,
αρμοδιότητες
-υιοθέτηση της λογιστικής σκέψης ανεξάρτητα από την φορολογική 
-λεπτομερή και σαφή πληροφόρηση γιατί έχουμε :

-κατάρτιση Πίνακα Μεταβολών της Καθαρής Θέσης αντί του Πίνακα Διάθεσης 
Αποτελεσμάτων Χρήσης
-υποχρεωτική κατάρτιση Κατάστασης Ταμειακών Ροών σε απλή και ενοποιημένη 
βάση (από το 2001 υποχρέωση των εισηγμένων βάσει απόφασης Κεφαλαιαγοράς) 
-προσάρτημα όχι συνοπτικό αλλά με περισσότερες πληροφορίες όσο αφορά π.χ. 
αποτίμηση αποθεμάτων, προβλέψεις, τον μισθωμένο με χρηματοδοτική μίσθωση 
(leasing) εξοπλισμό, τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή και την πολιτική για 
κάλυψη κινδύνου (hedging) ανά κατηγορία συναλλαγών
-διαφορετική καταχώρηση κονδυλίων ισολογισμού-λογιστικών γεγονότων όπως: οι 
αποσβέσεις στα πάγια γίνονται βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του παγίου, 
και η αποτίμηση των αποθεμάτων με Μέσο Σταθμικό Κόστος, FIFO (βασική μέθοδος) 
που σε μερικές περιπτώσεις επιτρέπονται και εναλλακτικές μέθοδοι με όρους και η 
εμφάνιση όλων των χρηματοοικονομικών μέσων ενεργητικού και παθητικού 
(συμπεριλαμβανομένων και των παραγώγων ) στον ισολογισμό 
-διαφορετική καταχώρηση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεων όπως π.χ. τα 
έξοδα εγκατάστασης, οι συναλλαγματικές διαφορές και ο φόρος εισοδήματος 
(αναβαλλόμενος) που βαρύνουν εξ ολοκλήρου τα αποτελέσματα χρήσης και η 
καταχώρηση π.χ. των δαπανών τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου στα 
αποτελέσματα χρήσεως (βασική μέθοδος)
-διαφορετικό λογιστικό χειρισμό της ενοποίησης επιχειρήσεων και ομίλων με 
υπολογισμό της πραγματικής αξίας, απόσβεση υπεραξίας, με ιδαίτερη έμφαση στην 
αξία κτήσης-λογ.καθαρή θέση (το γνωστό good will) και με λεπτομερή
γνωστοποίηση
-ανάπτυξη του κλάδου των εκτιμητών
-παγκοσμιοποίηση και ομογενοποίηση λογιστικού επαγγέλματος
-ευκολότερη χρηματοδότηση λόγω της αποδοχής, διαφάνειας και αξιοπιστίας των
οικονομικών στοιχείων και δυνατότητα σύγκρισης με διεθνείς πηγές.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα νέα λογιστικά πρότυπα στοχεύουν στην 
εξασφάλιση της συγκρισιμότητας, της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των 
οικονομικών πληροφοριών, επιτεύγματα που αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις 
για μία ενιαία αγορά κεφαλαίου.

Τα ΔΛΠ ευνοούν τις τράπεζες δεδομένου ότι η αποτίμηση των ακινήτων θα 
πραγματοποιείται με βάση τις τρέχουσες εμπορικές τιμές (αντί των τιμών κτήσης
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σύμφωνα με τα ΕΛΠ), προοπτική που πρόκειται να ευνοήσει σημαντικά τις τράπεζες 
αφού θα εμφανίσουν σημαντικότατες «κρυμμένες» υπεραξίες στον ισολογισμό τους. 
Η εμφάνιση όμως αυτών των υπεραξιών θα οδηγήσει σε φορολογική επιβάρυνση, η 
οποία θα μπορούσε να περιοριστεί αν υπάρχει κρατική παρέμβαση τουλάχιστον 
στην περίπτωση των κατόχων μεγάλου αριθμού ακινήτων (σύμφωνα με την γνώμη 
του διευθύνοντος συμβούλου της EFG Eurobank-Properties). Επομένως, ο 
εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου στον χρηματοπιστωτικό τομέα επιτρέπει στις 
τράπεζες να εκμεταλλευτούν περισσότερο αποδοτικά την ακίνητη περιουσία τους.
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6.7.3 Μελλοντική επενδυτική τάση στην Ελλάδα

Από τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας τους οι τράπεζες προβλέπεται ότι θα 
αποκτήσουν νέα οφέλη. Με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου έρχεται στο 
προσκήνιο ο θεσμός των Εταιρειών Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΕΕΑΠ), οι 
οποίες αναμένεται να εμφανιστούν το 2003. Τραπεζικοί και κατασκευαστικοί όμιλοι 
θα είναι οι πρωταγωνιστές στο θεσμό αυτό. Προς το παρόν μία εταιρεία έχει άδεια 
λειτουργίας (Alpha Bank μαζί με Ελληνική Τεχνοδομική), ενώ περίπου 4 νέα 
σχήματα αναμένεται να εμφανιστούν όταν θα έχει ολοκληρωθεί το θέμα της 
εκτίμησης των ακινήτων και κυρίως με την εφαρμογή των ΔΛΠ.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εμφανίζεται η έννοια της επένδυσης στο χώρο των 
εμπορικών ακινήτων με τις ΕΕΑΠ και τα ειδικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων. Οι 
εταιρείες ΕΕΑΠ μοιάζουν αρκετά με τις Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου και 
έχουν ως αντικείμενο επένδυσης τα εμπορικά ακίνητα οι πρώτες και τις μετοχές οι 
δεύτερες. Οι ΕΕΑΠ έχουν την δυνατότητα να ασκούν μια αρκετά ελεύθερη 
μερισματική πολιτική ιδιαίτερα λόγω της φορολογικής ελάφρυνσης. Δηλαδή ο φόρος 
μεταβίβασης θα καταβάλλεται κατά την πώληση του ακινήτου από την ΕΕΑΠ σε 
τρίτους. Η μη υποχρέωση διενέργειας αποσβέσεων εκ μέρους των ΕΕΑΠ ευνοεί 
ακόμη περισσότερο τις οικονομικές καταστάσεις τους και το μοίρασμα των κερδών 
τους υπό μορφή μερίσματος.

Τα κέρδη των ΕΕΑΠ θα προέρχονται από τα ετήσια μισθώματα και την υπεραξία που 
θα αποκτούν με την πώληση των εμπορικών ακινήτων (όπως καταστήματα, χώροι 
στάθμευσης, γραφεία αλλά όχι κατοικίες). Εδώ υπάρχει ο κίνδυνος, στην προσπάθειά 
της η ΕΕΑΠ να εμφανίσει υψηλές αποδόσεις, να αυξήσει τεχνητά τα ετήσια 
μισθώματα πράγμα το οποίο, στη περίπτωση των τραπεζών, οδηγεί σε φορολογική 
ελάφρυνση αφού τα μισθώματα αποτελούν δαπάνη, ενώ παράλληλα 
πραγματοποιείται αύξηση των εσόδων των θυγατρικών εταιρειών.

Η τάση κερδοσκοπίας που μπορεί να συνοδεύει κάποιους νέους παίκτες στον 
επενδυτικό χώρο μπορεί να περιοριστεί με την επέμβαση της Επιτροπής της 
Κεφαλαιαγοράς με την ίδρυση ειδικής ομάδας υπεύθυνης για τον έλεγχο της 
αξιοπιστίας και της επενδυτικής πολιτικής της κάθε νέας υπό ίδρυση εταιρείας.

Αντίθετα με τις ΕΕΑΠ, τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων παρουσιάζουν μεγάλες 
ιδιαιτερότητες στη λειτουργία τους, στις αποτιμήσεις τους και στην είσοδο και έξοδο 
των επενδυτών με αποτέλεσμα να προβλέπεται η καθυστέρηση εμφάνισής τους.

62



Οι τράπεζες διαθέτουν ακίνητα, που έχουν στην κατοχή τους και τα χρησιμοποιούν, 
δηλαδή τα ιδιοχρησιμοποιούμενα, και ακίνητα, που κατέχουν ύστερα από πλειστη- 
ριασμό των ακινήτων οφειλετών που δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν τις δανειακές 
τους υποχρώσεις και τα έχουν προς πώληση σε τρίτους, τα μη ιδιοχρησιμο- 
ποιούμενα. Ας δούμε όμως πως αυτά κατανέμονται σε πέντε από τις Ελληνικές 
Τράπεζες:

ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2001
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΞΙΑ
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΞΙΑ ΜΗ
ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ 16.095.435 7.565.034
ΕΘΝΙΚΗ 20.325.965 9.604.711
ΕΓΝΑΤΙΑ 13.778.057 8.960.328
ALPHA BANK 12.852.370 3.541.747
ΓΕΝΙΚΗ 6.393.044 9.338.677

Εκτός από τις ΕΕΑΠ, που αφορούν επενδυτές μεσομακροπρόθεσμου ορίζοντα με 
σταθερές ετήσιες αποδόσεις και τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακινήτων υπάρχουν και τα 
ομόλογα των ακινήτων. Μια τράπεζα που διαθέτει σημαντική ιδιοχρησιμοποιούμενη 
περιουσία έχει τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρειών ειδικού σκοπού, στις οποίες θα 
πουλήσει τα ακίνητά της. Οι εταιρείες αυτές θα εκδώσουν ομόλογα διαθέσιμα στο 
ευρύ επενδυτικό κοινό, μέσω των οποίων θα χρηματοδοτήσουν το τίμημα της 
εξαγοράς και στη συνέχεια θα συνάψουν μακροχρόνιες συμβάσεις με τον πωλητή 
ώστε να δεσμεύσουν τα μελλοντικά τους έσοδα και να εγγυηθούν στους κατόχους 
των ομολογιακών τίτλων καλές αποδόσεις. Με τον τρόπο αυτό οι τράπεζες σε 
περίοδο δυσμενής συγκυρίας ενισχύουν την ρευστότητά τους προεισπράττοντας 
μελλοντικά έσοδα.

Όσο αφορά τώρα τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (προερχόμενα από 
πλειστηριασμούς) οι τράπεζες επιδιώκουν την όσο το δυνατόν γρήγορη εκποίησή 
των, γιατί σύμφωνα με απόφαση της Τραπέζης Ελλάδος τα ακίνητα αυτά πρέπει να 
εκποιούνται εντός τριετίας από το έτος κατοχύρωσής των από την τράπεζα, ενώ το 
ίδιο δεν συμβαίνει με τα καλά-εμπορεύσιμα ακίνητα που μπορούν να πουληθούν και 
σε διάστημα ενός έτους. Αυτό βέβαια είναι δύσκολα κατορθωτό. Έτσι, πολλές φορές 
οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να μην δημιουργηθούν διαφυγόντα κέρδη και να 
μην αλλοιωθεί το κοινωνικό τους προφίλ μισθώνουν τα ακίνητα στους οφειλέτες τους.

Είναι αλήθεια, ότι οι τράπεζες έχοντας τη δυνατότητα ίδρυσης περισσότερων του 
ενός fund, θα μπορέσουν να διαχειριστούν τα ρευστά διαθέσιμό τους και την ακίνητη 
περιουσία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να αυξήσουν σημαντικά τα κέρδη τους.

6.8 Απασχόληση και Ανθρώπινο Δυναμικό

Ως γνωστό, το 1997 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο, εξετάζοντας τις 
καλλίτερες εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση της ανεργίας έθεσε τις βάσεις 
για τη μελλοντική δράση της Κοινότητας σε θέματα απασχόλησης και ενέκρινε την
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πρώτη σειρά κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση για το 1998, οι οποίες 
βασίζονται στους εξής τέσσερις άξονες:

1. επιχειρηματικό πνεύμα (entrepreneurship)
2. δυνατότητα επαγγελματικής ένταξης -«απασχολησιμότητα»-(βπιρΙογ3όίΙίίγ)
3. ικανότητα προσαρμογής (adaptability)
4. ισότητα ευκαιριών (equal opportunities)

Ακολούθησαν νέες τροποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές για το 1999 με έμφαση 
σε: ενεργά μέτρα, στη δια βίου μάθηση, στην εκμετάλλευση του δυναμικού 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα των υπηρεσιών, στον συμβιβασμό της 
οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και στην ανάπτυξη αγοράς ανοιχτής για 
όλους.

Στη συνέχεια έγιναν νέες προσεγγίσεις, χωρίς να παραγκωνίζεται η σπουδαιότητα 
των τεσσάρων αξόνων που αναφέρθηκαν παραπάνω, ενισχύθηκε ο κοινοτικός 
διάλογος με στόχο την ενισχυμένη και βιώσιμη ανάπτυξη για την προώθηση 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Σύμφωνα δε με το Ευρωπαϊκό σύμφωνο για την 
απασχόληση, γνωστό ως «διαδικασία της Κολωνίας» ορίστηκε σα στόχος η 
ισόρροπη κατανομή των μακροοικονομικών πολιτικών και τονίστηκε η σημασία του 
μακροοικονομικού διαλόγου μεταξύ των κοινοτικών εταίρων και των φορέων λήψης 
αποφάσεων και ο οποίος θα σέβεται την ανεξαρτησία και αυτονομία όλων των 
αρμοδίων για τις μισθολογικές διαπραγματεύσεις, τη νομισματική, δημοσιονομική και 
φορολογική πολιτική.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί σημαντικό τον συντονισμό των οικονομικών 
πολιτικών, των πολιτικών για την απασχόληση και των διαθρωτικών πολιτικών ώστε 
να γίνει πλήρης εκμετάλλευση του δυναμικού της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου 
νομίσματος. Συστείνει επίσης στα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεών 
τους στην αγορά εργασίας, να δώσουν προσοχή στα εθνικά συστήματα φορολογίας 
και παροχών, στην απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών, στην οργάνωση 
εργασίας, στην εκπαίδευση, στη δια βίου κατάρτιση και στην ισότητα των ευκαιριών 
μεταξύ γυναικών και ανδρών.

Όσο αφορά τώρα τους στρατηγικούς στόχους της περιόδου 2000-2005, στις 9 
Φεβρουάριου 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι για την πλήρη απασχόληση 
στόχος της είναι η προσέγγιση του ευρωπαϊκού ποσοστού ανεργίας με αυτό των 
χωρών με τις καλλίτερες επιδόσεις γιατί θεωρεί ότι η ανεργία, βασική πηγή φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού, αποτελεί απαράδεκτη πίεση για την ευρωπαϊκή 
κοινωνία.

Η απασχόληση μετά από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 και 24 Μαρτίου 
2000 στη Λισσαβόνα θεωρείται πρώτης προτεραιότητας ζήτημα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Με την μελέτη των συνθηκών ανάπτυξης, ανταγωνισμού και απασχόλησης 
στην Ε.Ε., αποφασίστηκε η Ευρωπαϊκή ζώνη να γίνει η πιο ανταγωνιστική στον 
κόσμο επιτυγχάνοντας την πλήρη απασχόληση μέχρι το 2010.

Είναι όμως βέβαιο ότι, εκτός από τις κοινοτικές ενέργειες για την καταπολέμηση της 
ανεργίας, η εξέλιξη της απασχόλησης στην Ευρώπη εξαρτάται και από εξωτερικούς 
παράγοντες και κυρίως από τη διεθνή οικονομική κατάσταση. Η εφαρμογή 
αποτελεσματικών μηχανισμών για την άρση των εμποδίων στο εμπόριο, η
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προώθηση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, το άνοιγμα νέων αγορών και η 
απελευθέρωση των ανταλλαγών συμβάλλουν αναμφισβήτητα στην τόνωση της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 · ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

6.8.1 Απασχόληση στην Ευρώπη του σήμερα

Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Έκθεσή της για την απασχόληση το 
2002, οι σημερινές προοπτικές της οικονομίας και της απασχόλησης στην Ε.Ε. σε 
αντίθεση με τα τελευταία προηγούμενα χρόνια, είναι αβέβαιες. Η οικονομική 
επιβράδυνση, που εμφανίζεται και η οποία δεν πρέπει να συνεχιστεί, επηρεάζει 
αρνητικά τη μακροπρόθεσμη δυναμική ανάπτυξης με αποτέλεσμα την υποτίμηση του 
ανθρώπινου δυναμικού και την υποβαθμισμένη ποιότητα εργασίας. Επίσης οδηγεί σε 
καθυστέρηση στην αύξηση της απασχόλησης και στην αύξηση των ποσοστών 
ανεργίας. Επί πλέον, οι εξαγγελίες για απολύσεις γίνονται όλο και περισσότερες, ενώ 
είναι παρούσα στη ζωή των εργαζομένων η ανασφάλεια από την απειλή των 
επερχόμενων απολύσεων που πιθανόν να επηρεάσουν και το δικό τους μέλλον. Ας 
ρίξουμε μια ματιά στις επιδόσεις των κρατών-μελών στην απασχόληση.

Επιδόσεις κρατών-μελών της Ε.Ε. στην απασχόληση το 2001

Ποσοστό
απασχόλησης 2000-01

Εξέλιξη 1995-2001 Εξέλιξη το 2001

ΑΥΣΤΡΙΑ 68,4 % -0,1 % -0,4 %
ΒΕΛΓΙΟ 59,9 % -0,7 % 3,8 %
ΓΑΛΛΙΑ 63,1 % 1,1 % 3,6 %
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 65,8 % 0,4 % 1,1 %
ΔΑΝΙΑ 76,2 % -0,1 % 2,8 %
ΕΛΛΑΔΑ 55,4 % -0,3 % 0,8 %
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΟ 71,7% 0,9 % 1,8%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 65,7 % 0,6 % 11,4%
ΙΣΠΑΝΙΑ 56,3 % 1,4 % 10,4%
ΙΤΑΛΙΑ 54,8 % 1,1 % 4,0 %
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 62,9 % 0,3 % 4,2 %
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 74,1 % 1,2% 9,6 %
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 68,9 % 0,6 % 6,2 %
ΣΟΥΗΔΙΑ 71,7% 0,9 % 1,8%
ΦΙΛΑΝΔΙΑ 68,1 % 0,9 % 6,4 %
ΕΕ-15 63,9 % 0,7 % 4,0 %
ΣΤΟΧΟΣ 2010 70,0 %

Η Ισπανία και η Ιρλανδία κατόρθωσαν να πετύχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 
απασχόλησης, ενώ η Ελλάδα, σε αντίθεση με τα άλλα κράτη-μέλη, εμφανίζει τις 
χαμηλότερες επιδόσεις γεγονός που αποδεικνύει ότι δεν εκμεταλλεύτηκε την διεθνή 
ευνοϊκή συγκυρία.

Είναι δεδομένο ότι, ανασταλτικός παράγοντας στη αύξηση της απασχόλησης είναι η 
χαμηλή ειδείκευση. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που η Ελλάδα έχει αυτές τις επιδόσεις 
στην απασχόληση όταν το ποσοστό συμμετοχής της σε προγράμματα εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και σε προγράμματα δια βίου μάθησης ήταν το χαμηλότερο σε σχέση 
με το μέσο όρο της Κοινότητας, ενώ οι Σκανδιναβικές χώρες ξεπέρασαν το 20% 
έναντι του 8% της Κοινότητας για τη δια βίου μάθηση.
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Επίσης, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ήταν 
λιγότερο ευνοϊκή στα περισσότερα κράτη-μέλη το 2001. Η Ε.Ε. απέχει 12 μονάδες 
από το στόχο της Λισσαβόνας για ποσοστό απασχόλησης άνω του 50% στους 
εργαζόμενους της ηλικίας 55-64 ετών.

Σχετικά με την απασχόληση των γυναικών, η άνοδος απασχόλησης ήταν εντονότερη 
τα προηγούμενα χρόνια από ότι τον τελευταίο χρόνο και μάλιστα υπολείπεται 5 
μονάδες από το στόχο της Λισσαβόνας.

Ποσοστό απασχόλησης σε γυναίκες και άτομα 55-64 ετών (2001)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 · ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΒΕΛΓΙΟ 50,5 % 24,1 %
ΔΑΝΙΑ 72,0 % 58,0 %
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 58,8 % 37,7 %
ΕΛΛΑΔΑ 40,9 % 38,0 %
ΙΣΠΑΝΙΑ 41,9% 38,9 %
ΓΑΛΛΙΑ 56,1 % 31,0%
ΙΡΛΑΝΔΙΑ 55,0 % 46,8 %
ΙΤΑΛΙΑ 41,1 % 28,0 %
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 50,9 % 24,4 %
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 65,2 % 39,6 %
ΑΥΣΤΡΙΑ 60,1 % 28,6 %
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 61,1 % 50,3 %
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 65,4 % 45,7 %
ΣΟΥΗΔΙΑ 70,4 % 66,5 %
ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 65,1 % 52,3 %
ΕΕ 15 54,9 % 38,5 %
ΣΤΟΧΟΣ 2010 60,0 % 50,0 %
Πηγή: Επίσημη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Eurostat

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, το νέο περιβάλλον των εργασιακών σχέσεων, 
οι νέες ρυθμίσεις στη φορολογία και γενικά στην δημοσιονομικά πολιτική οδήγησαν 
σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης και έτσι μιλάμε και για ατυπικές μορφές 
απασχόλησης (συμβάσεις μερικής απασχόλησης, συμβάσεις ορισμένου χρόνου) 
εκτός από την πλήρη απασχόληση.

Οι θέσεις πλήρους απασχόλησης ήταν περίπου 75% του καθαρού αριθμού των 
θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ οι ευέλικτες 
εργασιακές ρυθμίσεις συνέβαλαν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με 18% 
των Ευρωπαίων να απασχολούνται σε θέσεις μερικής απασχόλησης και 13% με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Παρόμοιες εξελίξεις παρατηρήθηκαν και στην απασχόληση στον χρηματοοικονομικό 
χώρο. Η αναδιάρθωση των τραπεζών με τον σχηματισμό νέων τραπεζικών ομίλων 
με διαφορετικό μέγεθος και διαφορετικές δραστηριότητες, η πολιτική των εξαγορών, 
συγχωνεύσεων και στρατηγικών συμμαχιών, η ισχυρή επίδραση της τεχνολογίας, η 
στρατηγική μείωσης του κόστους για βελτίωση της κερδοφορίας εξαναγκάζουν τα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να επιλέξουν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης και την 
περικοπή προσωπικού με την πραγματοποίηση απολύσεων.
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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ομίλου Banco di Roma Group της Ιταλίας 
που κάτω από την πίεση της διατήρησης σταθερής κερδοφορίας του για το διάστημα 
1997-2000 αποφάσισε τον βελτίωση της λειιτουργικής αποδοτικότητας με τον 
περιορισμό του κόστους του προσωπικού. Οι κυριώτεροι συντελεστές του ομίλου 
(The Banca di Roma, The Banca Nazionale deH'Agricoltura (BNA), The Banca 
Mediterranea) σε συνεργασία με τα εργατικά συνδικάτα του ομίλου συμφώνησαν σε 
στρατηγικό σχέδιο, το οποίο συμπεριελάμβανε τα εξής:

-περικοπή του ωραρίου εργασίας σε όλο το προσωπικό όσο περίπου οι ώρες μιας 
εργάσιμης μέρας
-απαγόρευση των υπερωριών εκτός εκτάκτων περιπτώσεων 
-αναβολή της καταβολής του πριμ παραγωγικότητας
-εισαγωγή της προσωρινής απασχόλησης (part time job), παρέχοντας σημαντικά 
κίνητρα στους ενδιαφερομένους
-μείωση των εξόδων διοίκησης και των επιπλέον εξόδων των στελεχών και 
-πρόωρη συνταξιοδότηση αυτών που έχουν την δυνατότητα, με προστασία και 
κοινωνική ασφάλιση μέχρι την συμπλήρωση του πραγματικού χρόνου 
συνταξιοδότησης.

Σύμφωνα με τη γνώμη των Lorenzo Pecchi και Guido Bastiani, αρμόδιων 
διευθυντών, το σχέδιο αυτό αποδεικνύει την βελτίωση των σχέσεων ομίλου και 
συνδικάτων και πρόκειται να αποτελέσει, στον τομέα των χρηματοδοτικών 
υπηρεσιών διεθνώς, πρότυπο συμφωνίας εργοδοσίας και συνδικάτων για την 
αποτελεσματική διαχείρηση για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ευρώπη είναι σήμερα διαρκώς αυξανόμενη η 
τάση υιοθέτησης στρατηγικών για τη χρήση της ευέλικτης απασχόλησης, ενώ πολλοί 
όμιλοι προτιμούν, κυρίως στην προώθηση νέων προϊόντων, την ενοικίαση εργαζο
μένων από εξειδεικευμένες εταιρείες. Ο λόγος είναι ότι ο ισχυρός ανταγωνισμός 
απαιτεί Marketing υψηλού επιπέδου έτσι ώστε οι χρηματοδοτικοί όμιλοι να 
αποφασίζουν να επιβαρυνθούν το κόστος της ενοικίασης για καλλίτερα 
αποτελέσματα.

Η μέθοδος της ενοικίασης ακολουθείται και από τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς 
ομίλους στην Ελλάδα (όπως π.χ. η Εθνική χρησιμοποιηθεί την ενοικίαση 
εργαζομένων για την προώθηση καρτών και νέων προϊόντων) με στόχο την αύξηση 
των πωλήσεών τους. Ακόμη στην Ελλάδα υπάρχει και άλλη μορφή απασχόλησης με 
συμβάσεις περιορισμένου χρόνου στα πλαίσια προγραμμάτων κατάρτισης νέων 
εργαζομένων για την προετοιμασία μελλοντικής απόκτησης θέσης εργασίας, τα 
οποία υποσστηρίζονται από κρατικούς φορείς και ένα ποσοστό τους αφορά την 
απασχόληση εργαζομένων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εκείνο όμως το φαινόμενο που είναι περισσότερο διαδομένο στον χρηματοπιστωτικό 
τομέα είναι οι ομαδικές απολύσεις. Κύματα απολύσεων εργαζομένων σε με επικερδή 
τμήματα της διεθνούς τραπεζικής και η συγχώνευση των θυγατρικών εταιρειών που 
παρουσιάζουν μη αναστρέψιμες ζημιές, χαρακτηρίζουν τις αποφάσεις όλων σχεδόν 
των μεγάλων τραπεζικών ομίλων της Ευρώπης. Φυσικά, πολλές φορές οι περικοπές 
αυτές των θέσεων εργασίας μπορεί να αναγκάσουν πολλούς από τους οργανισμούς 
να αποζημιώσουν ακόμη και μέρος από το πιο πολύτιμο δυναμικό τους και με αυτό 
το τρόπο να υπάρχει ο κίνδυνος, μακροπρόθεσμα, να θιγούν οι στρατηγικές των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 · ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

67



Υπολογίζεται ότι ο ρυθμός μείωσης των θέσεων εργασίας είναι συνεχώς 
αυξανόμενος. Το 2001 εξαγγέλθηκαν απολύσεις μεγάλου ύψους στους 
χρηματοοικονομικούς ομίλους διεθνώς. Ο παρακάτω πίνακας είναι ενδεικτικός αυτών 
των αποφάσεων.

Απωλεσθείσες θέσεις εργασίας στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
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ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Dresdner Bank 7.800
Charies Schw ab Έως 5.800
JP Morgan Τουλάχιστον 5.800
American Express Έως 5.000
Merril Lynch Έως σήμερα 6.100
Citicorp 4.200
Commerzbank 3.400
Credit Suisse First Boston 2.000
Safeco Corp. 1.200
Πηγή: Δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου και Reuters ΑΡ ΑΠΕ

Οι αποφάσεις για απολύσεις μάλλον πρέπει να αγνοούν τις επιπτώσεις, από την 
απώλεια ταλαντούχων, αξιόλογων και δημιουργικών ανθρώπων γιατί στις περισ
σότερες περιπτώσεις οι πρώτες επιλογές στις απολύσεις είναι οι συμβασιούχοι 
περιορισμένης διάρκειας και αυτοί που προσελήφθησαν τελευταία. Όπως είναι 
φανερό, οι επιλογές αυτές αρκετές φορές μπορεί να αποδειχθούν λανθασμένες, 
γιατί δεν βασίζονται στο κριτήριο της καταλληλότητας αλλά στο κριτήριο του 
ελάχιστου κόστους (οικονομικού και κοινωνικού). Πιθανή σ'αυτές τις περιπτώσεις 
είναι η απώλεια ικανών και αξιόλογων εργαζόμενων και η διατήρηση άλλων λιγότερο 
κατάλληλων.

Πράγματι, οι τραπεζικοί όμιλοι οδηγούνται σ'αυτές τις αποφάσεις επειδή κυρίως 
στοχεύουν στην βελτίωση των δεικτών παραγωγικότητας και κερδοφορίας. Αυτό 
υπολογίζουν να το πετύχουν με τη μείωση του λειτουργικού κόστους 
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους του προσωπικού. Όμως, έχει παρατηρηθεί 
ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό έχει επίπτωση στην ποιότητα και αξιοπιστία των 
υπηρεσιών που προσφέρουν και μακροπρόθεσμα στις πωλήσεις και στα κέρδη.

Είναι σημαντικό για κάθε τράπεζα ακόμη και σ'αυτές που επιθυμούν να 
διασφαλίσουν έστω και ένα ελάχιστο επίπεδο κερδοφορίας, η απόφαση μείωσης του 
λειτουργικού κόστους να συμβαδίζει με την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων 
(business plans) για το μέλλον που θα αφορούν τη διατήρηση της ανταγωνιστι
κότητας των τιμών και της ποιότητας των προσφερομένων τραπεζικών προϊόντων 
και υπηρεσιών. Αυτό θα προσελκύσει νέους πελάτες και θα δημιουργήσει κλίμα 
ασφάλειας στον επενδυτή, ο οποίος έμμεσα θα συναινέσει στα επιχειρηματικά σχέδια 
και στην πιθανή επέκταση των δραστηριοτήτων αυτών των τραπεζών και σε άλλες 
αγορές.

6.8.2 Το νέο προφίλ του τραπεζικού υπαλλήλου

Ο ρόλος του σημερινού τραπεζικού στελέχους ή υπαλλήλου έχει μετασχηματιιστεί 
ριζικά. Ο οξύς ανταγωνισμός αναγκάζει τον εργαζόμενο στην τράπεζα και γενικά στο
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χρηματοπιστωτικό σύστημα να είναι πωλητής, σύμβουλος και η δράση του να μην 
περιορίζεται στην έδρα του καταστήματος ή του χώρου που δραστηριοποιείται.

Έτσι, τα χρηματοοικονομικά προϊόντα με την ποικιλία τους και την καινοτομία τους 
δεν είναι η κινητήρια δύναμη αλλά τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο κάθε 
τραπεζικός για να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες πωλήσεις. Καθόσο, οι πελάτες 
των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι στη σημερινή εποχή, περισσότερο από 
κάθε άλλη εποχή ενημερωμένοι και απαιτητικοί η απλή ενημέρωση και η παθητική 
πώληση είναι ελλιπής και αναποτελεσματική στη διατήρηση μόνιμης πελατείας. 
Απεναντίας ο ρόλος του τραπεζικού συμβούλου και του πωλητή πακέτου 
χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι ο πιο ενδεδειγμένος για την ικανοποίηση των 
πελατών και την μακροχρόνια δέσμευσή τους με το συγκεκριμένο ίδρυμα.

Παράλληλα, οι τράπεζες και οι άλλοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί για να 
προσαρμοστούν στα σημερινά δεδομένα αναδιοργανώνουν τα κέντρα πώλησης και 
αναθεωρούν τις στρατηγικές τους. Επομένως κυρίαρχο ρόλο παίζουν η τεχνολογία 
και το ανθρώπινο δυναμικό.

Απαιτούν από τον υπάλληλο ή το στέλεχος να μην λειτουργεί παθητικά στο χώρο 
του, αλλά να προσεγγίσει νέες πηγές προσέλκυσης πελατών, κυρίως εκτός του 
χώρου εργασίας του. Αυτή η γραμμή πλεύσης η επιβαλλόμενη από τον ανταγωνισμό 
και το κυνηγητό της αύξησης μεριδίου, συνήθως, συνοδεύεται από ελαστικότητα 
ωραρίου (κυρίως επέκταση ωραρίου), αλλά και από διαφορετικό μοντέλο διοίκησης 
αμοιβών με την παροχή κινήτρων ανά εργαζόμενο. Η διοίκηση αυτή εστιάζεται σε 
στόχους που θέτει σε όλες τις ιεραρχικές βαθμίδες και την αμοιβή των εργαζομένων 
σε συνάρτηση με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα με βάση τους στόχους 
(Management by objectives-MBO) ή σε αμοιβή των εργαζομένων σε σχέση με τις 
ικανότητες ή με βάση τις γνώσεις (skill based pay, pay for knowledge, multi-skilled 
pay, skill building).

Για να υπάρχει όμως εκ μέρους των τραπεζών η υποδομή για την προσαρμογή τους 
στα νέα δεδομένα, δημιουργείται η αναγκαιότητα καλής και σωστής διαχείρησης του 
ανθρώπινου δυναμικού. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης όχι μόνο στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά κυρίαρχα σε τεχνικές, 
πώλησης, διαπραγμάτευσης και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Οι επενδύσεις σε 
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού είναι μείζονος σημασίας ιδιαίτερα σήμερα 
που η γενική τάση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων δεν είναι ο προϊοντικός αλλά 
ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός και ό,τι αυτός συνεπάγεται.

Αν θέλαμε να περιγράφουμε το προφίλ του υπαλλήλου ή ακόμη και του υψηλού 
στελέχους που διαμορφώνουν οι νέες εξελίξεις, θα τον αναφέραμε σαν γνώστη 
χειρισμού της σύγχρονης τεχνολογίας και σαν πωλητή με ειδικές γνώσεις στις 
τεχνικές πωλήσεων, διαπραγματεύσεων και αποτελεσματικής επικοινωνίας. Επίσης, 
ο υπάλληλος ή το στέλεχος οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, είναι ένας 
εργαζόμενος με πολλή ευελιξία, με υψηλό βαθμό προσαρμοστικότητας, με ικανότητα 
γρήγορης αφομοίωσης της νέας γνώσης και με συνεχή διάθεση για επιπλέον 
εκπαίδευση. Η δράση του δεν είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένο χώρο αλλά 
εξαρτημένη από το ατομικό σε συσχέτιση με τον ομαδικό στόχο της ομάδας στην 
οποία ανήκει και με ευρύτερη συμμετοχή στο στόχο του ιδρύματος.
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Επομένως, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού θα αναβαθμίζεται συνεχώς. Θα 
μιλάμε για εξειδεικευμένο προσωπικό που τις περισσότερες φορές θα είναι 
αναγκασμένο να παρέχει πακέτο χρηματοοικονομικών προϊόντων, να εκτελέσει 
παράλληλα πολλές λειτουργίες (multi-functional) και να συνεργαστεί με άλλες 
προϊοντικές ομάδες διαφορετικών προϊόντων στο χώρο του καταστήματος που 
ανήκει και κατά κύριο λόγο να έχει την ικανότητα προσέλκυσης νέων πελατών από 
οποιοδήποτε άλλο χώρο.

Αναμφισβήτητα, η σωστή διαχείρηση του ανθρώπινου δυναμικού, που είναι το 
υψηλής αξίας κεφάλαιο κάθε οργανισμού, είναι αυτή που θα διαγράψει το μέλλον 
όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
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6.9 Διαμεσολάβηση-Αποδιαμεσολάβηση

Με την άσκηση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ και το Ευρωσύστημα 
διαφοροποιούνται η μέχρι σήμερα ισχύουσα ενίσχυση της οικονομίας από τη 
συμμετοχή των πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς και η συμμετοχή των ιδρυμάτων στην 
εισροή κεφαλαίων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η προσπάθεια σύγκλισης των 
επιτοκίων των κρατών-μελών με αυτά της Ευρωζώνης, ο οξύς ανταγωνισμός, η 
ενοποίηση των αγορών και το νέο θεσμικό πλαίσιο δίνουν στη διαμεσολάβηση νέα 
διάσταση.

Η τάση μείωσης των επιτοκίων χρηματοδότησης και η προσέγγισή τους προς τα 
διατραπεζικά έχει σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της διαφοράς επιτοκίων 
καταθέσεων από αυτά της χρηματοδότησης και κατ'επέκταση την 
αποδιαμεσολάβηση του τραπεζικού συστήματος.

Με την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και της χρηματαγοράς, με την εφαρμογή των 
νομισματικών αρχών για τη διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και τον 
προσανατολισμό των επενδυτών σε επενδύσεις σε νέα χρηματοπιστωτικά προϊόντα 
αντί της παραδοσιακής μορφής της αποταμίευσης με την μορφή της κατάθεσης σε 
τραπεζικό ίδρυμα, περιορίστηκε σημαντικά η εισροή κεφαλαίων των πιστωτικών 
ιδρυμάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και ο διαμεσολαβητικός τους ρόλος αυτής 
της μορφής. Η ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων και σε επενδυτικές 
δραστηριότητες και νέες χρηματιστηριακές εργασίες διεύρυνε τον όρο της 
διαμεσολάβησης των χρηματοπιστωικών ιδρυμάτων.

Εξάλλου, η στενή σχέση μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών οργανισμών εμφανίζει 
στο προσκήνιο και νέους διαμεσολαβητές. Η αγορά της στεγαστικής πίστης φαίνεται 
ότι επιλέγει την διαμεσολάβηση εξωτραπεζικών φορέων με όλο αυξανόμενο ρυθμό, 
ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον και η διαμεσολάβηση αυτής της μορφής να 
επεκταθεί και στην παροχή άλλων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον 
ανταγωνισμό, να διευρύνουν τα σημεία πώλησης των προϊόντων τους και κυρίως να 
βελτιώσουν την προσέγγιση των πελατών τους επιλέγουν εναλλακτικά συστήματα 
κάνοντας χρήση του θεσμού της διαμεσολάβησης για την προώθηση τραπεζικών 
προϊόντων.
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Η χρήση των διαμεσολαβητών αναπτύσσεται συνεχώς και στην Ελλάδα με την 
EFG Eurobank Ergasias να έχει κάνει χρήση εξωτερικών συνεργατών, κυρίως από 

τον ασφαλιστικό χώρο, στην εκταμίευση των στεγαστικών της δανείων σε ποσοστό 
20% των συνολικών εκταμιεύσεων. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα υψηλό για τα ελληνικά 
δεδομένα, δεδομένου ότι το αντίστοιχο ποσοστό στις ώριμες ευρωπαϊκές αγορές 
πλησιάζει το 40%. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων στη διαχείριση αυτής της διαμεσολάβησης, γιατί η δείσδυση 
εξωτραπεζικών συνεργατών αποτελεί απειλή για τις τράπεζες στη διατήρηση του 
μεριδίου τους καθώς και στη διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος 
όσο αφορά τη ποικιλία των δραστηριοτήτων και την ισχυρή πελατειακή βάση.

Τέλος, η τάση ανάπτυξης αλλά και ενοποίησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, 
στην Ε.Ε. αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένεται να εμφανίσει νέες μορφές 
διαμεσολάβησης και συνθήκες αποδιαμεσολάβησης των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα την οικονομική 
ανάπτυξη των κρατών-μελών.
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7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

7.1 Στρατηγική Διοίκηση

Είναι γεγονός ότι η στρατηγική διοίκηση δεν περιλαμβάνει μόνο τη λήψη αποφάσεων 
για τα σημαντικότερα θέματα και προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένας 
οργανισμός, αλλά περιλαμβάνει και το πως η στρατηγική θα είναι αποτελεσματική. 
Αυτό σημαίνει ότι έχει άμεση σχέση με την κατανόηση της στρατηγικής θέσης του 
οργανισμού, των στρατηγικών επιλογών του μέλλοντος και την μετατροπή της 
στρατηγικής σε πράξη.

Η στρατηγική θέση ενός οργανισμού εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον στο 
οποίο λειτουργεί ένας οργανισμός (πολιτικό, οικονομικό, νομικό, κοινωνικό 
τεχνολογικό), από τους πόρους και τις ικανότητες του οργανισμού (εσωτερικό 
περιβάλλον) και από τις προσδοκίες των διαφόρων ενδιαφερομένων (stakeholders), 
οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τους σκοπούς του οργανισμού. Η κουλτούρα 
επίσης, εντός και εκτός του οργανισμού όπως και η επιχειρησιακή ηθική επηρεάζουν 
σημαντικά τη στρατηγική θέση και τις επιλογές κάθε οργανισμού.

Οι στρατηγικές επιλογές της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όπως και κάθε 
τραπεζικού οργανισμού αυτής της εμβέλειας, προσδιορίζουν τις βάσεις της μελ
λοντικής στρατηγικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με αναφορά σε όλα τα 
επίπεδα διοίκησης. Κατά αναλογία και οι στρατηγικές αποφάσεις δεν περιορίζονται 
μόνο σε ένα επίπεδο, αλλά επεκτείνονται σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί δηλαδή να 
αφορούν τους γενικούς σκοπούς και στόχους του οργανισμού -το ανώτατο επίπεδο- 
(corporate-level strategy), τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί με επιτυχία ο 
ανταγωνισμός σε μια αγορά (business-level strategy) και τον τρόπο με τον οποίο 
άνθρωποι, πόροι και διαδικασίες θα συνδυαστούν για την επίτευξη των στόχων των 
προηγουμένων επιπέδων (operational-level strategy).

Επομένως, ο προσανατολισμός της στρατηγικής διοίκησης κάθε οργανισμού είναι 
εμφανής στις στρατηγικές επιλογές του, οι οποίες μπορεί να εστιάζονται στη 
ανάπτυξη ανταγωνιστικής στρατηγικής ή στην οργάνωση των δυνατοτήτων του 
οργανισμού για παγκόσμια δράση ή στην συγκέντρωση των ανταγωνιστικών 
πλεονεκτημάτων του ή ακόμη και στην ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας.

Στο επόμενο μέρος της εργασίας θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθούν οι 
στρατηγικές επιλογές μιας μεγάλης ελληνικής τράπεζας με ηγετικό ρόλο στον 
ελληνικό τραπεζικό χώρο, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Ε.Τ.Ε.) και να 
μελετηθούν οι πιθανότητες διαφοροποίησης ή εμπλουτισμού των, με σκοπό την 
καλλίτερη πορεία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην ευρωπαϊκή και γιατί όχι 
και στη παγκόσμια αγορά.
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7.2 Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης

Η στρατηγική εκ μέρους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι αναγκαία σήμερα 
περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Το νέο θεσμικό πλαίσιο, η νομισματική πολιτική 
της ΕΚΤ, το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι εντατικοί ρυθμοί ανάπτυξης, ο 
οξύς ανταγωνισμός, η μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών, η πίεση για συνεχή 
μείωση του λειτουργικού κόστους, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αναδυόμενες 
κοινωνικές τάσεις δημιουργούν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικής 
ανταγωνιστικής στρατηγικής.

Η στρατηγική μπορεί να μην εγγυάται τη σίγουρη επιτυχία, αλλά θέτει κατευθύνσεις, 
υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων, συγκεντρώνει την προσπάθεια και 
συντονίζει δραστηριότητες, ορίζει τη θέση της Εθνικής απέναντι στον ανταγωνισμό, 
μειώνει την αβεβαιότητα και την βοηθάει στην απόκτηση διατηρήσιμου αντα
γωνιστικού πλεονεκτήματος.

Αναμφισβήτητα, το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι αποτέλεσμα της 
πλήρους κατανόησης του εξωτερικού και του εσωτερικού περιβάλλοντος. Η κατα
νόηση αυτή του περιβάλλοντος οδηγεί την Εθνική στην σωστή τοποθέτησή της 
(positioning) στο χώρο που δραστηριοποιείται και στην διαμόρφωση των 
κατάλληλων στρατηγικών.

Χρησιμοποιώντας το ορθολογικό μοντέλο στρατηγικής διοίκησης, το οποίο συνδυάζει 
τη μελέτη του εξωτερικού (κλαδικού και ευρύτερου) και του εσωτερικού 
περιβάλλοντος (πόροι και ικανότητες επιχείρησης) θα προσπαθήσουμε να 
διευρευνήσουμε και να μελετήσουμε τις στρατηγικές επιλογές της ΕΤΕ και τη 
διαδικασία διαμόρφωσής τους.

Το μοντέλο αυτό εμφανίζει την στρατηγική σαν μια ορθολογική διαδικασία, η οποία 
μετά από μελέτη εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, 
διαμορφώνεται, υλοποιείται, αξιολογείται και ελέγχεται, όπως απεικονίζεται στο 
σχήμα που ακολουθεί.
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Ορθολογικό Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης

Στο εξωτερικό περιβάλλον (external environment) μιλάμε για το ευρύτερο-μάκρο 
περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει το πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και τεχνο
λογικό και το κλαδικό-μίκρο περιβάλλον στο οποίο ανήκουν η ελκυστικότητα του 
κλάδου, οι τάσεις της τραπεζικής αγοράς, τα χαρακτηριστικά, οι αδυναμίες και οι 
ιδιαίτερες ικανότητες των ανταγωνιστών.

Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος -μάκρο και μίκρο ή ευρύτερου και 
κλαδικού-(βηνϊΓοηΓηβηί8ΐ scanning) πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια 
με την περιγραφή του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, της διάρθρωσης 
του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και με την παρουσίαση των τάσεων και των 
προοπτικών εξέλιξης του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Παλαιότερα, ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός με αποτέ
λεσμα να είναι δεδομένη η οικονομική απόδοση οποιουδήποτε τραπεζικού ομίλου και 
η απειλή εισόδου ξένων τραπεζών που διεκδικούν μερίδιο αγοράς στην ελληνική 
αγορά ιδιαίτερα υπολογίσιμη. Η όξυνση όμως του ανταγωνισμού και οι τεχνολογικές 
εξελίξεις άλλαξαν τα δεδομένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι μεγάλης 
σημασίας η απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών είτε αυτοί είναι ξένες τράπεζες, είτε 
είναι όμιλοι που δραστηριοποιούνται σε κάθε μορφής χρηματοοικονομικές δραστη
ριότητες ακόμη και αυτοί με εξειδεικευμένη δράση π.χ. ασφαλιστικοί οργανισμοί, 
χρηματιστηρικές επιχειρήσεις, επενδυτικές τράπεζες κ.λ.π.

Τα μεγαλύτερα μερίδια είναι συγκεντρωμένα στις 5 μεγαλύτερες τράπεζες, οι δε ξένες 
τράπεζες κατέχουν μικρό ποσοστό στην ελληνική τραπεζική αγορά παρά την ευελιξία
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και κινητικότητα που τις χαρακτηρίζει, (λεπτομερή στοιχεία παρουσιάστηκαν στο 
κεφάλαιο 3.3)

Η αποχώρηση ξένων τραπεζών από την Ελλάδα (ING, ABN AMRO) και η παραμονή 
περιορισμένου αριθμού ως γραφεία αντιπροσωπείας ή με μικρά δίκτυα σε εξει- 
δεικευμένα τμήματα της αγοράς με στόχο τους πελάτες με ικανοποιητικό εισόδημα 
(π.χ. HSBC, Citicorp) αποδεικνύει ότι οι ξένες τράπεζες δεν βρίσκουν την τοπική 
αγορά αρκετά ελκυστική. Αυτό μας οδηγεί να συμπεράνουμε ότι ελαχιστοποιείται η 
πιθανότητα να απειλήσουν τις ελληνικές τράπεζες.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν οι φραγμοί εισόδου νέων ανταγωνιστών στους οποίους 
συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

α) οι οικονομίες κλίμακας στις οποίες ανήκουν οικονομίες παραγωγής (production 
economies), οικονομίες μάρκετινγκ (marketing), οικονομίες διοίκησης (managerial), 
οικονομίες μάθησης (learning) και οικονομίες έρευνας και ανάπτυξης (research and 
development). Ακόμη, οι οικονομίες κόστους εισροών, κόστους διαφήμισης και οι 
οικονομίες έκδοσης νέων μετοχών 
β) οι απαιτήσεις σε υψηλά κεφάλαια κατά την είσοδο 
γ) η διαφοροποίηση προϊόντων
δ) η πρόσβαση σε κανάλια διανομής (αυτή περιορίζεται γιατί το μεγάλο μέγεθος του 
δικτύου των τραπεζών δεν είναι ο καθοριστικός παράγοντας ισχύος πρόσβασης 
καναλιών αφού η τεχνολογία δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικών καναλιών με μείωση 
του κόστους και του χρόνου και έτσι οι τράπεζες που τα διαθέτουν αποκτούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και αποτελούν απειλή για τις υπάρχουσες που 
πιθανότατα υστερούν σε εναλλακτικές λύσεις)
ε) τα μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος (καμπύλη εμπειρίας, γνώση 
τεχνολογίας κ.λ.π.).

Επίσης, η Ευρώπη θέτει και άλλους περιορισμούς που αναφέρονται γενικά στο 
νομικό ή θεσμικό πλαίσιο ή ακόμη και στο πολιτικό και φορολογικό καθεστώς της 
κάθε χώρας στοιχείο που πιθανότατα αποτελεί πόλο έλξης επέκτασης για τις 
υπόλοιπες χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ζώνης.

Είναι αλήθεια ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Ελλάδα άλλαξαν το κύριο στόχο 
τους. Παλαιότερα στόχευαν στην αύξηση των εσόδων και στην ενίσχυση του δικτύου 
όπως αυτές της ΕυτοόθηΜΚρήτης/Ε^ο, Πίστεως/Ιονική, Πειραιώς/Χίος/Μακεδονίας- 
Θράκης και Εθνική/Κτηματική.

Σήμερα που οι περισσότερες τράπεζες εκτελούν κάθε μορφής χρηματοοικονομική 
δραστηριότητα (universal banks), ο κυρίαρχος λόγος στις συγχωνεύσεις μεγάλων 
σχημάτων είναι η επίτευξη μειώσεων στα κόστη δικτύου, προσωπικού, κεντρικών 
υπηρεσιών γιατί σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα η συνολική μείωση του κόστους θα 
πρέπει να προσεγγίζει το 30% του κόστους απορρόφησης της απορροφούμενης 
τράπεζας.

Άλλοι παράγοντες που μπορούν να αναφερθούν, ακολουθώντας το σύστημα των 5 
δυνάμεων του Porter, είναι η ευκολία εισόδου σε νέες αγορές και δραστηριότητες, η 
μείωση του κόστους δανεισμού και άντλησης κεφαλαίων που δικαιολογούνται από
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το μεγάλο μέγεθος, καθώς και η βελτίωση των περιθωρίων κέρδους (margin) λόγω 
της μείωσης του πλήθους των ανταγωνιστών.

Αν συνεχίζαμε την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος με το μοντέλο του 
Porter, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, 
που προσφέρουν στις τράπεζες μηχανήματα, εξοπλισμό, λογισμικά πακέτα, 
πληροφοριακά συστήματα είναι σημαντική. Η δύναμή τους είναι και θα εξακολουθεί 
να είναι κυρίαρχης σημασίας, αφού οι προμηθευτές επηρεάζουν σημαντικά την 
ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών των τραπεζών και μπορούν να 
προχωρήσουν σε καθετοποιημένη ολοκλήρωση προς τα εμπρός (forward) 
ενισχύοντας τη πιθανότητα δράσης τους ως δυνητικοί ανταγωνιστές των τραπεζών.

Μεγαλύτερης όμως ισχύος είναι η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών. Αυτό 
δικαιολογείται λόγω του ανταγωνισμού και γιατί οι σημερινοί πελάτες των τραπεζών 
είτε είναι ιδιώτες είτε επιχειρήσεις με την υπερπροσφορά διαφοροποιημένων 
χρηματοοικονομικών προϊόντων είναι αρκετά απαιτητικοί και πιεστικοί. Είναι επίσης 
καλά ενημερωμένοι και δίνουν μεγάλη έμφαση στο τιμολόγιο των τραπεζικών 
εργασιών, στην προσωπική τους εξυπηρέτηση και στην εξοικονόμηση χρόνου.

Η απειλή από υποκατάστατα προϊόντα όπως ασφαλιστικά, χρηματιστηριακά ή 
επενδυτικά έχει ατονίσει αφού η τάση των περισσοτέρων ομίλων είναι να 
συμπεριλαμβάνουν στη δύναμή τους και τις αντίστοιχες εταιρείες και να τα 
προσφέρουν οι ίδιοι.

Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι όπως π.χ. εργατικά συνδικάτα, κράτος, σύλλογος 
εργαζομένων των τραπεζών, ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, μέτοχοι και επενδυτές 
έχουν αισθητά μεγάλη δύναμη, η οποία διαρκώς ενισχύεται και υπολογίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στη χάραξη πορείας για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας σε 
ικανοποιητικό επίπεδο.

Η ένταση του ανταγωνισμού είναι διαφορετικής μορφής σήμερα από ότι στο 
παρελθόν. Ο αυξανόμενος αριθμός των παικτών που δεν περιορίζονται στην 
εγχώρια τραπεζική αγορά αλλά και σε όλη τη Ευρώπη, η πληροφορική και οι 
εξελίξεις της που απαξιώνουν τα ισχύοντα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα 
δημιουργώντας νέα, συγκαταλέγονται στους βασικούς λόγους διαφοροποίησης του 
ανταγωνισμού.

Η διεθνοποίηση του ανταγωνισμού, όπου τράπεζες με παγκοσμιοποιημένες 
στρατηγικές (global strategies), αντλούν πλεονεκτήματα διαφορετικά από τα κλασικά 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που στηρίζονται στον εθνικό τους περίγυρο και η 
παρουσία των τραπεζών σαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα οξύνουν τον ανταγωνισμό 
και απαιτούν από τους υφιστάμενους τραπεζικούς ομίλους ή τράπεζες ριζικούς 
μετασχηματισμούς και ανακατατάξεις στον κλάδο.

Ύστερα από την μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται 
η ΕΤΕ, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος (internal 
environment) για να δούμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της που την τοποθετούν σε 
ηγετική θέση με δεδομένο τον υπάρχοντα ανταγωνισμό.
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Μια προσέγγιση στη διευρεύνηση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι η μελέτη της 
επιχείρησης ως «αλυσίδα αξίας» (value chain). Μια δεύτερη είναι η προσέγγιση, η 
οποία έχει σα βάση μελέτης του εσωτερικού περιβάλλοντος τους πόρους και τις 
ικανότητες της επιχείρησης.

Η αλυσίδα αξίας περιγράφει τις κύριες και υποστηριστικές δραστηριότητες (primary 
and support activities) μιας επιχείρησης ο συνδυασμός των οποίων δημιουργεί ένα 
προϊόν ή μια υπηρεσία και εξετάζει την πορεία του κόστους και τις δυνατές πηγές 
διαφοροποίησής του. Ε'ιναι δηλαδή μια μέθοδος εκτίμησης των δυνάμεων και 
αδυναμιών που παρουσιάζονται σ'εναν αριθμό συνδεδεμένων μεταξύ τους 
λειτουργιών, κάθε μια από τις οποίες δημιουργεί αξία για τον πελάτη. Η αξία αυτή 
γίνεται αντιληπτή από τον πελάτη ως διαφοροποίηση του προϊόντος, ως οικονομικό 
όφελος λόγω χαμηλότερου κόστους και ως άμεση ανταπόκριση των αναγκών του.

Η αλυσίδα αξίας βοηθάει στον εντοπισμό της συνεισφοράς των επιμέρους 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης στη συνολική αξία που δημιουργείται για τον 
πελάτη, συμβάλλει στην κατανόηση της δομής της επιχείρησης από άποψη κόστους 
και στην ανάλυση της ικανότητας της επιχείρησης να πραγματοποιεί και να συνδέει 
δραστηριότητες, στοιχείο που αποτελεί τη βάση επίτευξης ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος.

Η ανταγωνιστικότητα όμως μιας επιχείρησης δεν στηρίζεται αποκλειστικά στο κόστος 
ή στην απόδοση των δραστηριοτήτων της δικιάς της αλυσίδας αλλά ε'ιναι εξαρτώμενη 
από ένα σύστημα αξίας (value system) στο οποίο περιλαμβάνονται οι αλυσίδες αξίας 
όλων των εμπλεκομένων μερών στις τραπεζικές δραστηριότητες (αλυσίδες αξίας 
προμηθευτών, καναλιών διανομής και αγοραστών).

Λόγω της μη δυνατότητας υπολογισμού του κόστους των επιμέρους δραστηριοτήτων 
που περιλαμβάνονται στην αλυσίδα αξίας της ΕΤΕ και της έλλειψης στοιχείων 
προσδιορισμού των αλυσίδων αξίας των εμπλεκομένων μερών, δεν είναι εφικτή η 
ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος με την προσέγγιση αυτή.

Εστιασμένη στο εσωτερικό περιβάλλον, χωρίς να παραγνωρίζει τη σημασία του 
εξωτερικού περιβάλλοντος είναι η θεωρία των πόρων και ικανοτήτων (The 
Resource-Based Theory of Competitive Advantage), η οποία θεωρεί τους πόρους 
και την χρησιμοποίησή τους στην απόκτηση σημαντικών ικανοτήτων, απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ακολουθώντας την, 
θα περιγράφουμε τη δομή (structure) της ΕΤΕ, τους πόρους (resources), τις 
ικανότητες (capabilities) και την κουλτούρα της (culture).

Η δομή της Εθνικής Τράπεζας παρουσιάζεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί.
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Η ΕΤΕ μετά την ολοκλήρωση της εθελούσιας εξόδου σ'όσους επιθυμούσαν την 
αποχώρησή τους από την Υπηρεσία, τον Μάιο του 2002, αποφάσισε να προχωρήσει 
σε διοικητικές αλλαγές προς ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς της. Για το σκοπό 
αυτό συστήθηκαν θέσεις Γ ενικών Διευθυντών για την εποπτεία και το συντονισμό του 
έργου των επί μέρους Διευθύνσεων. Βασικά, ο ρόλος εποπτείας και συντονισμού 
των δραστηριοτήτων των Μονάδων της αρμοδιότητάς τους αναλύεται στη παρακο
λούθηση υλοποίησης των στόχων, στον έλεγχο των αποτελεσμάτων, στην έγκριση 
δαπανών, επενδύσεων, χρηματοδοτήσεων εντός των ορίων των ευχερειών τους, στη 
συμμετοχή τους στη χάραξη στρατηγικής, στον προσδιορισμό των επί μέρους 
στόχων και στη σύνταξη ετήσιου προϋπολογισμού των μονάδων εποπτείας τους. 
(Δελτίο τύπου ΕΤΕ, Αθήνα, 12.07.2002 «Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της 
Τράπεζας).

Το 1999, προχώρησε στην ίδρυση 5 Χρηματοδοτικών Κέντρων Πιστοδοτικής 
Διαδικασίας, δηλαδή κέντρων αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 
επιχειρήσεων, τα οποία εντάχθηκαν στην Διεύθυνση Πίστης.

Επίσης, η ΕΤΕ στις αρχές του 2002, ακολουθώντας την στρατηγική επιλογή της για 
επιπλέον ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής, εντάσσει στο πεδίο της λιανεμπορικής 
τις χορηγήσεις προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μέχρι 
1.000.000 ευρώ, ιδρύοντας την Διεύθυνση Επαγγελματικής Πίστης και διαφορο
ποιώντας παράλληλα και τη δομή των Κέντρων Πιστοδοτικής Διαδικασίας.

Η ίδια τάση αναδιοργάνωσης εκ μέρους της Διοίκησης επεκτάθηκε σε Διευθύνσεις 
της Διοίκησης και σε Περιφερειακές Διοικήσεις εμφανίζοντας χαρακτηριστικά συμ
μετοχικής διοίκησης και θεωρώντας την επίτευξη των στόχων μέλη μα όλων των 
εργαζομένων από την κορυφή έως τη βάση της ιεραρχικής πυραμίδας.

Η εσωτερική δομή της ΕΤΕ όπως και η δομή κάθε επιχείρησης βοηθά στον 
συνδυασμό των διαθέσιμων πόρων για τη δημιουργία οριακών (threshold 
competencies) και θεμελιωδών ικανοτήτων ή ικανοτήτων κορμού (core 
competencies), οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση διατηρητέου 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που οδηγεί στην στρατηγική ανταγωνιστικότητα.

Οι πόροι της ΕΤΕ είναι υλικοί (tangible) και άυλοι (intangible). Στους υλικούς 
αναφέρονται οι φυσικοί πόροι όπως τα κτίρια των Διοικήσεων, τα 600 περίπου 
καταστήματα του δικτύου της, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα 936 ΑΤΜ που 
διαθέτει, οι χρηματοοικονομικοί πόροι, οι οργανωτικοί και οι ανθρώπινοι.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας σε A3 και ΒΒΒ+ από Moody's και 
S&P αντίστοιχα (εξειδεικευμένες εταιρείες αξιολόγησης), η υπάρχουσα πελατειακή 
βάση (περίπου τα 2/3 του εργατικού δυναμικού συναλλάσσεται με την ΕΤΕ), η 
διαπραγματευτική ικανότητα στην διατραπεζική αγορά, η έκδοση δανείου μειωμένης 
εξασφάλισης (Lower Tier II Capital), η ενισχυμένη κεφαλαιακή βάση (δείκτης 
κεφαλαιακής επάρκειας ομίλου 10,6%- Ιούνιος 2002), η κερδοφορία του ομίλου 
(απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15,4%, απόδοση ενεργητικού 0,69%- Σεπτέμβριος 2002) 
αποδεικνύουν όχι μόνο την ύπαρξη χρηματοοικονομικών πόρων αλλά και των 
σημαντικών ικανοτήτων της ΕΤΕ που προκύπτουν από τη σωστή αξιοποίηση των 
πόρων της.
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Οι οργανωτικοί πόροι της ΕΤΕ περιλαμβάνουν τη δομή της, τα συστήματα 
προγραμματισμού, ελέγχου και συντονισμού που διαθέτει, τα οποία προσπαθεί 
διαρκώς να αναβαθμίζει με τη χρήση των εφαρμογών της τεχνολογίας σε 
συνδυασμό με το σκοπό που επιτελούν π.χ. παρακολούθηση γενικών στόχων κατα
στήματος ή ομίλου, αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας ιδιωτών και επιχειρήσεων, 
παρακολούθηση κανονικής εξυπηρέτησης δανείων, επισφαλειών και δυσμενών 
στοιχείων της πελατείας της με στόχο την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της και την 
διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της.

Οι ανθρώπινοι πόροι της ΕΤΕ είναι ο μεγάλος αριθμός των εργαζομένων της, το 
ικανοποιητικό και διαρκώς αυξανόμενο ποσοστό εξειδεικευμένου προσωπικού και η 
διαρκής εκπαίδευση όλου του προσωπικού σε γενικά και ειδικά θέματα, γιατί η ΕΤΕ 
θεωρεί την σωστή εκπαίδευση προϋπόθεση και συντελεστή της επιτυχίας της.

Η ΕΤΕ διαθέτει δικό της εκπαιδευτικό κέντρο (με έδρα την Αθήνα και υποκατάστημα 
στη Θεσσαλονίκη) στο οποίο επιμορφώνει κυρίως το δικό της προσωπικό με 
εξειδεικευμένους εκπαιδευτές που ανήκουν στη δύναμη του προσωπικού της ή με 
εξωτερικούς ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτές με τους οποίους συνεργάζεται. 
Παροτρύνει τους εργαζόμενους όλων των βαθμιδών στη συμμετοχή σεμιναρίων 
διαφόρων θεμάτων που τους αφορούν και σχετίζονται άμεσα με την εργασία τους, 
παρόλο που αυτό στη περίπτωση των καταστημάτων του δικτύου μπορεί με την 
υπάρχουσα έλλειψη προσωπικού (που εμφανίζεται σε πολλά καταστήματα) να 
συντελέσει στη δημιουργία κάποιας δυσλειτουργίας και σημαντικής επιβάρυνσης 
στους συναδέλφους που θα υποστηρίξουν την απουσία των εκπαιδευομένων.

Στην προσπάθειά της για παροχή ευέλικτης μορφής εκπαίδευσης και λιγότερο για 
μείωση των δαπανών εκπαίδευσης, αποφάσισε την εκπαίδευση των εργαζομένων 
της σε γενικά τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα με τη μέθοδο της «εξ 
αποστάσεως κατάρτισης» συμμετέχοντας στα προγράμματα του Ελληνικού 
Τραπεζικού Ινστιτούτου της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Ακόμη ακολουθώντας 
την τάση της για καινοτομία, ξεκίνησε από το 2002 την κατάρτιση και ενημέρωση 
των εργαζομένων της με ηλεκτρονικό τρόπο (σε μερικές περιπτώσεις κατά 
αποκλειστικότητα) με διάχυση της πληροφορίας μέσω της ενδοεπιχειρησιακής 
επικοινωνίας (Intranet) και όχι με τον παραδοσιακό τρόπο με την έκδοση ειδικών 
εγγράφων και εγκυκλίων.

Θέλοντας να αναβαθμίσει το επίπεδο του προσωπικού της και να του δώσει την 
ευκαιρία να επιμορφωθεί στα σύχρονα δεδομένα του χρηματοπιστωτικού τομέα, των 
οικονομικών επιστημών, των επιστημών της τεχνολογίας και των συναφών 
επιστημών χρηματοδοτεί μερικά ή ολικά τα δίδακτρα σπουδών πτυχιακού και 
μεταπτυχιακού επιπέδου σε όποια προγράμματα είναι απαιτητά, ενώ παράλληλα 
δίνει την ευκαιρία χρήσης ειδικής αδείας στους συμμετέχοντες σε προγράμματα 
εξειδεικευμένης γνώσης.

Με την ίδρυση των 5 Κέντρων Χρηματοδοτήσεων για την αξιολόγηση της πιστο- 
ληπτικής ικανότητας των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, αποφάσισε την 
πρόσληψη ατόμων που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο οικονομικής κατεύθυνσης από 
την ελεύθερη αγορά θεωρώντας χρήσιμη την θεωρητική τους κατάρτιση. Αυτοί 
συνεργάστηκαν με πεπειραμένα, εξειδεικευμένα κυρίως στα χρηματοδοτικά θέματα, 
στελέχη της ΕΤΕ και μάλλον η απόφαση αυτή είχε καλό τέλος, παρά το γεγονός ότι η
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ΕΤΕ θεωρήθηκε με αυτή την επιλογή της ότι υποτίμησε τις ικανότητες και την 
πολυετή κατάρτιση αρκετών υπαλλήλων της και ταυτόχρονα τους στέρησε την 
προοπτική εξέλιξης και κατάταξης στο εξειδεικευμένο προσωπικό της Τράπεζας.

Εκείνοι όμως οι πόροι που έχουν μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη θεμελιωδών 
ικανοτήτων και στη χάραξη στρατηγικής είναι οι άϋλοι πόροι. Σ' αυτούς 
περιλαμβάνονται οι τεχνολογικοί πόροι (technology resources), οι πόροι καινοτομίας 
(innovation resources) και η φήμη (reputation).

Είναι γεγονός ότι η Εθνική επενδύει ποσά σημαντικού ύψους στην απόκτηση 
τεχνολογικών πόρων, στην αναβάθμιση της λειτουργίας της και στην παροχή των 
υπηρεσιών της με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών. Επενδύει σε 
μηχανοργάνωση, σε αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακού δικτύου, σε υπολογιστές 
(αναλογία 1.1 υπολογιστές ανά εργαζόμενο), σε ενιαία λειτουργική πλατφόρμα 
Windows, σε ανάπτυξη νέου πελατοκεντρικού συστήματος (CRA), σε σύχρονα 
πληροφοριακά συστήματα, ακόμη και σε τεχνογνωσία (know-how) για την βελτιώση 
της εσωτερικής λειτουργίας της και της εξυπηρέτησης που παρέχει στην πελατεία 
της. Αυτό ενισχύεται σημαντικά από την εταιρεία EONODATA Α.Ε., η οποία ανήκει 
στον όμιλο των εταιρειών της ΕΤΕ και έχει ως αντικείμενό της τη παροχή, σε εταιρείες 
του Ομίλου της ΕΤΕ και σε άλλες εταιρείες και οργανισμούς του ευρύτερου 
χρηματοοικονομικού τομέα, υψηλού ποιοτικού εππτέδου προϊόντων και υπηρεσιών 
Οργάνωσης και Πληροφορικής αλλά και Εκπαίδευσης (μέσω του πρότυπου 
Εκπαιδευτικού Κέντρου που διαθέτει).

Η φήμη είναι για την Εθνική, ένα κεφάλαιο υψηλής αξίας. Η ιστορία της αρχίζει από 
την ίδρυσή της, το 1841, ως εμπορική τράπεζα έχοντας ταυτόχρονα και το εκδοτικό 
προνόμιο (προσωρινά μέχρι το 1928, που ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος). Η 
φήμη της κτίζεται από την καλή της «πίστη», την φερεγγυότητά της που είναι η εικόνα 
(image) που έχει σχηματίσει ο πελάτης που επιλέγει την Εθνική Τράπεζα για την 
αποταμίευση των οικονομιών του ή για την λήψη κάποιου δάνειου. Η φήμη της 
απειλείται όταν αργότερα εντείνεται ο ανταγωνισμός στον τραπεζικό χώρο, οπότε 
νέες μικρές και πιο ευέλικτες τράπεζες προσφέρουν στον πελάτη ποιοτικά καλλίτερη 
εξυπηρέτηση κυρίως σε σχέση με το χρόνο. Ο όγκος της και η κοινωνική πολιτική, 
που το κράτος της έχει αναθέσει, δεν της επιτρέπουν την γρήγορη κινητοποίησή 
της.Όμως το αποκλειστικό προνόμιο κάποιων εργασιών, η ηγετική της θέση, η 
ικανότητα εισόδου στην αγορά με νέα προϊόντα και σε νέες αγορές είναι ισχυροί 
αμυντικοί μηχανισμοί έναντι του ισχυρού ανταγωνισμού και οι οποίοι μαζί με άλλους 
μηχανισμούς προσαρμογής στα σύγχρονα δρώμενα τις επιτρέπουν τη διατήρηση του 
υψηλού της μεριδίου.

Με την προσφορά ευρέος φάσματος χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών 
και με την εισαγωγή της μετοχής της, πρώτη από όλους τους ελληνικούς 
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στην μεγαλύτερη κεφαλαιαγορά του κόσμου- το 
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, η Εθνική απομακρύνεται από την εικόνα «η 
Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας».

Με την δραστηριοποίησή της σε 18 χώρες (όπου ελέγχει 7 τράπεζες και 8 εταιρείες 
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών), με την επεκτατική της τάση σε 
Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, με την ικανοποιητική της 
κερδοφορία κτίζει μια ισχυρή εταιρική ταυτότητα (brand name) ικανή να προ-
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σελκύσει όχι μόνο τον απλό καταθέτη ή τον δανειολήπτη της παλιάς εποχής αλλά τον 
κάθε μέτοχο, επενδυτή εγχώριο ή ξένο που θα αποφασίσει να την εμπιστευτεί.

Αναμφίβολα, η απόφαση σχετικά με το θέμα σε ποιούς πόρους θα επενδύσει και 
ποιές ικανότητες θα αναπτύξει η Εθνική επηρεάζεται άμεσα από την κουλτούρα της. 
Στην κουλτούρα της περιλαμβάνονται τα πιστεύω της, οι προδοκίες της και οι αξίες 
της.

Ανέκαθεν η ΕΤΕ θεωρούσε ως σημαντική αξία της επιχείρησης το ανθρώπινο 
δυναμικό της. Προσπαθούσε τις περισσότερες φορές να επιλέγει ικανούς 
ανθρώπους είτε για τις θέσεις των διοικήσεων είτε για τις θέσεις δικτύου. Φρόντιζε και 
φροντίζει για την γρήγορη εκπαίδευση και κατάρισή τους (σ'αυτό συντελεί σημαντικά 
το ότι έχει δικό της εκπαιδευτικό κέντρο), γιατί πιστεύει ότι η γνώση είναι θεμελιώδης 
ικανότητα μη αντιγράψιμη εύκολα από τους ανταγωνιστές και η οποία της προσδίδει 
διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με τη δομή της και τη διάρθρωσή της δείχνει ότι 
έχει σωστή ιεραρχία, την οποία θεωρεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα ήταν καλό να την 
σέβονται. Προάγει το ομαδικό πνεύμα και το πνεύμα καλής συνεργασίας. Ακόμη και η 
αναδιοργάνωση των καταστημάτων της, που έγινε τα τελευταία δυο χρόνια με βάση 
την προϊοντική προσέγγιση, δηλαδή με δημιουργία προϊοντικών ομάδων εντός του 
χώρου κάθε καταστήματος για τη πώληση διαφορετικού προϊόντος από την κάθε 
ομάδα, εμπεριέχει το πνεύμα της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων. Οι περισσότεροι 
από τους υπαλλήλους της έχουν την ευαισθησία της εξυπηρέτησης του πελάτη χωρίς 
να υποκινούνται από κίνητρα αμοιβής.

Επενδύει σε τεχνολογία γιατί πιστεύει ότι είναι ο μοναδικός δρόμος για την 
αναβάθμισής της, την αύξηση της κερδοφορίας, της ικανοποίησης της πελατείας της 
και των μετόχων της.

Η Εθνική προσδοκά να γίνει η Τράπεζα των 60 εκατομμυρίων κατοίκων της 
Βαλκανικής, να επεκταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο στις διεθνείς αγορές και να 
διατηρήσει τον ηγετικό και ισχυρό της ρόλο ανάμεσα στους χρηματοπιστωτικούς 
ομίλους της εγχώριας αγοράς. Αυτό θεωρεί ότι θα το επιτύχει με στρατηγικές κινήσεις 
που θα στηρίζονται στη γνώση των απειλών και ευκαιριών του εξωτερικού 
περιβάλλοντος και στη γνώση των δυνάμεων και αδυναμιών του εσωτερικού της 
περιβάλλοντος.

Είναι επιβεβλημένο για την Εθνική για τη διατήρηση της ηγετικής της θέσης να 
επιδιώκει να επενδύει σε άϋλους πόρους και να αναπτύσσει, πρώτη αυτή από τους 
ανταγωνιστές της, θεμελιώδεις ικανότητες που θα έχουν διάρκεια και θα είναι 
δύσκολο από τους ανταγωνιστές να αντιγραφούν. Γιατί οι θεμελιώδεις ικανότητες δεν 
είναι στοιχεία του ενεργητικού αλλά είναι αυτές που συμβάλλουν δυσανάλογα στη 
αξία όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης και που παρέχουν στην ΕΤΕ τη δυνατότητα 
εισόδου σε νέες αγορές και τη διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού.

Μετά την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της ΕΤΕ, θα προχωρήσουμε στη 
διαμόρφωση της στρατηγικής σύμφωνα με το εξεταζόμενο μοντέλο στρατηγικής 
διοίκησης. Η διαμόρφωση της στρατηγικής (strategy formulation) της ΕΤΕ συνίσταται 
στα επί μέρους στοιχεία: αποστολή (mission), αντικειμενικοί στόχοι (objectives), 
στρατηγικές (strategies) και πολιτικές (policies).
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Ο προσδιορισμός της αποστολής, η τοποθέτηση των στόχων, η διαμόρφωση 
στρατηγικών και η ενεργοποίηση των πολιτικών πραγματοποιείται από τα ανώτερα 
στελέχη δια μέσου της διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Στην επίτευξη όλων 
αυτών τα ανώτερα στελέχη συλλέγουν και αξιοποιούν πληροφορίες από την 
επιτροπή του στρατηγικού σχεδιασμού, τους υπεύθυνους των διευθύνσεων και των 
τμημάτων. Οι κυριότερες αιτίες που δημιουργούν την απαίτηση ύπαρξης στρατηγικού 
σχεδιασμού στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σήμερα περισσότερο από ότι στο 
παρελθόν είναι:

-Άρση των διοικητικών ρυθμίσεων κάθε είδους που επηρεάζουν σημαντικά τον 
ανταγωνισμό. Απελευθέρωση του επιτοκίου καταθέσεων των δανείων, δημιουργία 
και ανάπτυξη χρηματαγορών, νέοι ανταγωνιστικοί τρόποι πώλησης κρατικών 
χρεογράφων, άμβλυνση των διαχωριστικών γραμμών μεταξύ των δραστηριοτήτων 
τραπεζών ή τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
ένας ενιαίος τραπεζοασφαλιστικός και γενικά χρηματοοικονομικός χώρος, δηλαδή 
μεταβολές που μπορούν να περιγραφούν μονολεκτικά με τον όρο 
φελελευθεροποίηση.
-Σημαντικές τροποποιήσεις στην προσφορά και τη ζήτηση των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών τόσο στον τομέα των ιδιωτών (retail) όσο και στον τομέα των εταιρειών 
(corporate).
-Επιταχυνόμενες, εκτεταμένες και ριζικές μεταβολές στις επικοινωνίες, τις τεχνολογίες 
της πληροφορικής με αποτέλεσμα να μεταβάλλονται εκ βάθρων οι συνθήκες 
παραγωγής και διανομής των τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων.
-Πελάτες με διαφορετικό προφίλ, συμπεριφορά και ανάγκες. Ενημερωμένοι, 
επιφυλακτικοί, απαιτητικοί, λιγότερο αφοσιωμένοι, διαπραγματευτές των όρων 
συνεργασίας (κόστος, εξυπηρέτηση, ευέλικτα προϊόντα).
-Η ένταση του ανταγωνισμού όχι μόνο στον τραπεζικό χώρο αλλά στον ευρύτερο 
χρηματοοικονομικό χώρο.
-Το ανθρώπινο δυναμικό των ιδρυμάτων

Στα σημερινά δεδομένα οι αιτίες αυτές συνεχώς διαφοροποιούνται ή 
διαμορφώνονται εξ'αρχής λόγω της επιτακτικής ανάγκης τήρησης των κανονισμών 
και οδηγιών των δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμφώνου Σταθερότητας, 
της Επιτροπής Βασιλείας και όλων των νέων ρυθμιστικών κανονισμών που 
ανακύπτουν.

Δημιουργείται έτσι για διαφορετικές αιτίες απ'ότι στο παρελθόν η αναγκαιότητα 
ύπαρξης στρατηγικού μάνατζμεντ και αποτελεσματικού στρατηγικού σχεδιασμού. Το 
πρώτο στοιχείο του στρατηγικού σχεδιασμού ή αλλιώς το πρώτο βήμα για τη 
δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής είναι η αποστολή (mission) ή όραμα 
(vision) της επιχείρησης. Η εταιρική αποστολή εκφράζει το βασικό σκοπό της 
επιχείρησης, ενώ παράλληλα καθορίζει τη σχέση της εταιρείας με άλλους 
οργανισμούς και θέτει συγκεκριμένους στόχους.

Η αποστολή της ΕΤΕ είναι κυρίως αποστολή διευρυμένης προοπτικής (broad 
mission), λόγω του είδους των υπηρεσιών που παρέχει (χρηματοοικονομικές) και 
λόγω του ότι η ΕΤΕ διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητές της, αναπτύσσει το 
φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών της, χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία σε ευρεία κλίμακα και επεκτείνεται σε νέες αγορές.
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Το όραμα της ΕΤΕ είναι, κατά κύριο λόγο, να γίνει η Τράπεζα των 60 εκατομμυρίων 
κατοίκων της Βαλκανικής. Μετά την εξαγορά του μεγαλύτερου ιδρύματοςστην Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και του δεύτερου μεγαλύτερου στη 
Βουλγαρία (ραίνεται ότι προχωρά στην ικανοποίηση αυτής της φιλοδοξίας της. Το 
όραμά της σκιαγραφεί το μελλοντικό της σχήμα, τους γενικούς στόχους και οδηγεί την 
στρατηγική και την αποστολή της. Το πως αυτά θα πραγματοποιηθούν εξαρτάται 
από το στυλ της διοίκησης, τις οργανωτικές αξίες, τις γενικές αρχές και γενικότερα 
από τη φιλοσοφία (philosophy) της ΕΤΕ.

Επομένως, η διευρυμένη αποστολή της ΕΤΕ είναι να επεκταθεί διεθνώς πέραν της 
σημερινής δράσης της σε 18 χώρες (όπου ελέγχει 7 τράπεζες και 8 εταιρείες 
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών), να πρωταγωνιστεί στις εγχώριες και 
περιφερειακές εξελίξεις και να είναι ένας κερδοφόρος και αποτελεσματικός όμιλος 
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Η αποστολή της εμφανίζει τα γενικά αναμενόμενα χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης 
χρηματοοικονομικού τομέα, δηλαδή αναφορά σε αποτελέσματα και κερδοφορία που 
προσελκύουν τον μέτοχο, προοπτικές ανάπτυξης που προδιαγράφουν τη συνεχή και 
σταθερή πορεία της για το μέλλον, δήλωση της στρατηγικής της θέσης στην εγχώρια 
και διεθνή αγορά και την φιλοδοξία της για το μέλλον. Υστερεί στο ότι δεν εμφανίζει 
μια μικρής έντασης ανθρώπινη χροιά ή καλλίτερα δεν δηλώνει την έμφαση που 
δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό της με αποτέλεσμα να μην δημιουργεί κίνητρα στο 
προσωπικό της για αύξηση παραγωγικότητας. Αυτό βεβαίως αντασταθμίζεται από 
την υπάρχουσα ηγετική της θέση, τις ισχύουσες συμβάσεις εργασίας, την ασφάλιση 
των εργαζομένων της και την αφοσοίωση του προσωπικού της, η οπο'ια δεν 
χρειάζεται να υπαγορεύεται από οποιαδήποτε δήλωση εταιρικής αποστολής.

Αν ρίχναμε μια ματιά στις εταιρικές αποστολές των άλλων χρηματοοικονομικών 
ομίλων του ανταγωνισμού της εγχώριας αγοράς, θα εντοπίζαμε ότι και κάποιες 
άλλες συγκεντρώνουν τα βασικά χαρακτηριστικά των αποστολών των 
χρηματοοικονομικών ομίλων (π.χ. EFG Eurobank, Alpha Τράπεζα Πίστεως, 
Εμπορική κ.λ.π.), άλλες δίνουν έμφαση σε μερικούς από τους ειδικούς στρατηγικούς 
στόχους του κάθε ομίλου (όπως π.χ. η EFG Eurobank σε επέκταση σε ευρωπαϊκές 
αγορές, η Πειραιώς σε χρήση των εναλλακτικών καναλιών διανομής και την 
προώθηση ανάπτυξης ηλεκτρονικής τράπεζας) και άλλες υπερτονίζουν μια πλευρά 
εξειδείκευσής τους στην προσπάθεια κάλυψης σημαντικών αδυναμιών τους (όπως 
π.χ. η Αγροτική με την έμφαση που δίνει στην σχεδόν κατά αποκλειστικότητα 
ενίσχυση του αγροτικού τομέα και την προβολή σε αρκετά μεγάλο βαθμό του 
ανθρώπινου προσώπου της).

Θεωρώντας ότι μια αποτελεσματική αποστολή θα πρέπει να παρέχει πληροφόρηση, 
να είναι συγκεκριμένη, εύκολα αντιληπτή, ευέλικτη και ευπροσάρμοστη, να θέτει 
στόχους, να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών της και να εμπνέει 
τους ανθρώπους της, φαίνεται η αποστολή της ΕΤΕ να συγκεντρώνει σε μεγάλο 
βαθμό τα περισσότερα από αυτά τα χαρακτηριστικά, εκτός ίσως του τελευταίου. Η 
συμμετοχή στη δημιουργία της δήλωσης αποστολής και η συνεχής εμφάνισή της σε 
οποιαδήποτε ανακοίνωση στόχων και προγραμμάτων για να αναπτυχθεί ένα 
αίσθημα αποστολής από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μέσα στην επιχείρηση, 
ίσως βοηθήσουν την ΕΤΕ να βελτιώσει την έλλειψη αυτή και να ενισχυθούν οι 
προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας της εταιρικής αποστολής της.
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Το επόμενο βήμα στη διαμόρφωση της στρατηγικής μετά την ανάλυση του ποιοι 
είμαστε και τι κάνουμε -εταιρική αποστολή- είναι ο καθορισμός των αντικειμενικών 
σκοπών (objectives), δηλαδή τι πρέπει να πραγματοποιηθεί και μέχρι πότε. Αυτοί 
επιβάλλεται να ε'ιναι σαφείς, εύκολα κατανοητοί, ρεαλιστικοί και εύκολα μετρήσιμοι.

Οι αντικειμενικοί στόχοι της ΕΤΕ είναι η κυριαρχία της στα Βαλκάνια, η κερδοφορία 
της (υψηλοί δείκτες απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και αποτελεσματικότητας), η 
διατήρηση της ηγετικής της δύναμης και όλα όσα αυτοί συνεπάγονται. Η χρονική 
αναφορά ε'ιναι διαφορετική για κάθε ένα από τους αντικειμενικούς στόχους και 
δύσκολα προσδιορίσιμη στους περισσότερους εκτός της κερδοφορίας και των 
αποτελεσμάτων, τα οποία ελέγχονται υποχρεωτικά και είναι ανακοινώσιμα σε 
συγκεκριμένο χρόνο (ετήσια βάση, εξαμηνιαία, τριμηνιαία κ.λ.π.). Στη συνέχεια, η 
ΕΤΕ διαμορφώνει ένα σχέδιο για το πως θα επιτύχει την αποστολή και τους 
αντικειμενικούς της στόχους, το οποίο είναι η στρατηγική.

Η εταιρική στρατηγική (corporate strategy), η οποία βλέπει την επιχείρηση σαν 
σύνολο και παρέχει γενικές κατευθύνσεις για την πραγματοποίηση της αποστολής 
και των αντικειμενικών στόχων, στην περίπτωση της ΕΤΕ είναι στρατηγική που 
βασίζεται στην ανάπτυξη (growth). Η ΕΤΕ επιλέγει τη συγκέντρωση με τη μορφή 
κυρίως της οριζόντιας ολοκλήρωσης και ελάχιστα την κάθετη ολοκλήρωση. Επίσης 
προτιμά τη συσχετισμένη διαποίκιλση.

Όσο αφορά την ανταγωνιστική στρατηγική, η οποία περιγράφει το πως η επιχείρηση 
θα προσπαθήσει να επιτύχει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, η ΕΤΕ 
επιλέγει την στρατηγική της διαφοροποίησης και ελάχιστα της εστίασης στο κόστος ή 
στη διαφοροποίηση. Το ευρύ φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχει 
όπως και η ποικιλία δραστηριοτήτων των εταιρειών του ομίλου της την οδηγούν σε 
ένα μίγμα στρατηγικών για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η λειτουργική στρατηγική της (functional strategy) διαφοροποιείται ανάλογα με το 
τμήμα που αναφέρεται. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο τμήμα μάρκετιγκ, στα 
πληροφορικά συστήματα και τα συστήματα παραγωγής, στο τμήμα διοίκησης 
προσωπικού, ενώ χρειάζεται επί πλέον βελτίωση το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 
όπως και του μάρκετινγκ για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των συνεχών και 
συχνών μεταβολών.

Η Εθνική επιλέγει κατά κύριο λόγο την τοποθέτησή της στην αγορά οδηγούμενη από 
το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter, τη μελέτη του εξωτερικού 
περιβάλλοντος, τον εντοπισμό των ευκαιριών και του λιγότερου ανταγωνιστικού περι
βάλλοντος χωρίς βέβαια να παραγνωρίζει ή να υπερτιμά τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες της. Η δράση της είναι προσανατολισμένη στην αγορά, στην οποία 
τοποθετείται γνωρίζοντας καλά τους νόμους του ανταγωνισμού και ύστερα φροντίζει 
να αξιοποιήσει τους πόρους της και να αναπτύξει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η 
στρατηγική της χαρακτηρίζεται από μια εξωστρέφεια (outside-in perspective). Αυτό 
επιβεβαιώνεται από τη στρατηγική της επιλογή που αφορά την επέκταση και 
επικράτησή της στο χώρο των Βαλκανίων.
Αντίθετα, οι Τράπεζες του ανταγωνισμού (Πίστεως, EFG Eurobank) προδιορίζουν τη 
δράση τους ύστερα από ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος. Προσπαθούν 
διαρκώς για απόκτηση πόρων και για τη δημιουργία θεμελιωδών ικανοτήτων, ώστε 
να είναι ετοιμες να αντιμετωπίσουν το αβέβαιο και διαρκώς μεταβαλλόμενο
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περιβάλλον. Κτίζουν την στρατηγική τους έχοντας σαν κύρια βάση τις ικανότητές τους 
παρά τις ευκαιρίες του εξωτερικού περιβάλλοντος, χωρίς βέβαια να τις αγνοούν, και 
τοποθετούνται στην αγορά ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι δυνάμεις τους. Η 
στρατηγική δράση τους χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια (inside-out perspective).

Η Εθνική, σε εξαίρεση από τις υπόλοιπες τράπεζες, έχει διεθνή δραστηριότητα και 
εκτός των Βαλκανίων και Κύπρου. Η ιστορία της διεθνούς δραστηριοποίησης 
ξεκίνησε με την εποχή που δημιούργησε ή κληρονόμησε μικρές τράπεζες στο 
εξωτερικό με κύρια δραστηριότητα την εξυπηρέτηση του ελληνισμού της διασποράς. 
(π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Νότιος Αφρική). Με τα πρόσφατα στοιχεία, δεν ήταν 
ευκαταφρόνητη η συμμετοχή των ξένων καταστημάτων στη κερδοφορία του ομίλου 
της ΕΤΕ.

Η παρουσία κυρίως της Εθνικής και λιγότερο των τραπεζών του ανταγωνισμού 
(Alpha Bank και EFG Eurobank Ergasias) και ο έλεγχος τοπικών τραπεζών από 
ελληνικά συμφέροντα στην Κύπρο και τα Βαλκάνια είναι αξιοσημείωτη. Η Εθνική είναι 
η μόνη ελληνική τράπεζα που κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στα Σκόπια. Επίσης, 
η λειτουργία του νέου κατάστηματος στο Βελιγράδι σηματοδότησε την απόφαση της 
ΕΤΕ για αυτόνομη ανάπτυξη στην περιοχή της Ένωσης Σερβίας-Μαυροβουνίου. 
Παράλληλα, η ΕΤΕ έχει προγραμματίσει τη λειτουργία δύο νέων μονάδων στην 
πόλη Νις και στην περιοχή Ζεμούν του Βελιγραδιού (στις 14.2.2003 ανακοινώθηκε η 
αρχή των εργασιών του νέου υποκαταστήματος στη περιοχή Ζεμούν). Σημειώνεται 
ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας ε'ιναι η 18η χώρα στην οποία 
δραστηριοποιείται ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας.

Παρά τους χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, τις υποανάπτυκτες 
κεφαλαιαγορές των χωρών της Βαλκανικής και τις δύσκολες συνθήκες που 
επικρατούν στις τράπεζες, οι οποίες εντοπίζονται σε ανεπάρκεια υποδομών, 
διαδικασιών, τεχνολογίας και εξειδεικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η Εθνική έχει 
αποφασίσει να επεκτείνει την κυριαρχία της.

Η ΕΤΕ συνεχίζοντας την προσπάθειά της για την ενίσχυση της δύναμής της, 
ακολουθεί την πολιτική των συγχωνεύσεων, εξαγορών και συνεργασιών κάθε 
μορφής και στην εγχώρια αγορά. Η συγχώνευση με την ΕΤΕΒΑ, που είναι η πιο 
πρόσφατη, υλοποιήθηκε με καλούς όρους (3 μετοχές της ενιαίας τράπεζας προς 10 
μετοχές της ΕΤΕΒΑ). Ακόμη, διαφοροποίησε την παρουσία της στην Γαλλία. Τα Δ.Σ. 
της ΕΤΕ και της Banque Nationale de Grece (France), θυγατρικής της ΕΤΕ με έδρα 
τη Γαλλία, αποφάσισαν τη συγχώνευση δι'απορροφήσεως των δύο τραπεζών και την 
ταυτόχρονη ίδρυση καταστήματος στο Παρίσι.

Η χρήση και ανάπτυξη των εναλλακτικών δικτύων συναλλαγών ανήκει στις βασικές 
προτεραιότητες της ΕΤΕ. Η ΕΤΕ σε συνεργασία με την ΕΚΟ-ΕΛΔΑ ΑΒΕΕ 
αποφάσισαν την αμοιβαία προώθηση των δραστηριοτήτων τους και η συμφωνία 
αυτή υλοποιήθηκε μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας ΑΤΜ σε πρατήρια υγρών 
καυσίμων της πετρελαϊκής εταιρείας σε όλη την επικράτεια.
Τέλος, το νέο κτίριο Διοίκησης στην Αθήνα και η αναδιοργάνωση της οργανωτικής 
δομής μέσω της σύστασης θέσεων γενικών διευθυντών παρουσιάζουν την ΕΤΕ να 
βρίσκεται σε θέση ετοιμότητας για προσαρμογή στα νέα δεδομένα με νέες 
στρατηγικές κινήσεις και πολιτικές χρήσιμες για την υλοποίηση των επιλεγόμενων 
στρατηγικών. Οι πολιτικές είναι αυτές που εξασφαλίζουν / παρέχουν γενικές οδηγίες
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για τη λήψη αποφάσεων από κάθε στέλεχος της επιχείρησης. Συνδέουν την 
διαμόρφωση στρατηγικής με την εφαρμογή της (υλοποίηση).

Η ΕΤΕ προκειμένου να επιτύχει την στρατηγική επιλογή της για περιορισμό των 
επισφαλείων και εξυγίανση του χαρτοφυλακίου της, υιοθετεί την πολιτική
αξιολόγησης των υποψηφίων δανειοδοτούμενων με βάση κάποια μοντέλα 
αξιολόγησης, που με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία, αξιολογούν τα οικονομικά 
στοιχεία και κυρίως τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και εντοπίζουν τον 
αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο από την Τράπεζα. Για την πραγματοποίηση 
αυτής της απόφασης προχώρησε στην ίδρυση των 5 Χρηματοδοτικών Κέντρων.

Για την ευχερέστερη παρακολούθηση των στόχων της σε σχέση με τα επιθυμητά ύψη 
των οικονομικών μεγεθών π.χ. μέγεθος πωλήσεων, μερίδιο αγοράς, ύψος κερδών, 
ύψος λειτουργικών εξόδων, κόστος εργασιών κ.λ.π, αποφάσισε τον σαφή και ακριβή 
προσδιορισμό στόχων ανά μονάδα διοίκησης και ανά κατάστημα και τη συσχέτιση 
αυτών με τις αμοιβές- παροχή bonus ανά μονάδα, ανά κατάστημα και ανά 
προϊοντική ομάδα (αυτό αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του 2003).

Για το περιορισμό του κόστους του προσωπικού εξαγγέλλει δυο φορές εθελούσια 
έξοδο για το προσωπικό που έχει ήδη συμπληρώσει αρκετά χρόνια υπηρεσίας, 
λιγότερα από τα απαιτούμενα για πλήρη σύνταξη, με ευνοϊκούς όρους συντα- 
ξιοδότησης.

Στη δύναμη των καταστημάτων του δικτύου της συγκαταλέγονται και υπάλληλοι με 
συμβάσεις περιορισμένου χρόνου σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα Τ.Ε.Ι και τα Πανεπιστήμια οικονομικού 
προσανατολισμού με σκοπό την κατάρτιση, πρακτική εξάσκηση και προετοιμασία 
νέων ατόμων που θα ακολουθήσουν σχετική καριέρα. Επίσης, ένα μικρό ποσοστό 
εργαζομένων της ΕΤΕ είναι με μειωμένο ωράριο και μερική απασχόληση (π.χ. 
άτομα εδικάν αναγκών). Εδώ θα τονίσουμε, ότι η ΕΤΕ θα πρέπει να επιλέγει με πολύ 
αυστηρά κριτήρια ποια άτομα από το εποχιακό προσωπικό της είναι κατάλληλα για 
να δουλέψουν στην πρώτη γραμμή (front line) και να τα εκπαιδεύει γρήγορα και 
αποτελεσματικά ή ακόμη να τους τοποθετεί σε θέσεις πίσω γραμμής (back office) 
αντί των θέσεων της πρώτης.

Είναι ολοφάνερο ότι η μη καλή ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών που θα 
προσεγγίσουν τα γκισέ των υπαλλήλων ή η λανθασμένη πληροφόρηση εγκυμονεί 
πολλούς κινδύνους που αφορούν την απώλεια κάποιων πελατών, τη δυσαρέσκεια 
κάποιων άλλων και κυρίως τη φήμη της, την οποία οφείλει να προστατεύσει με κάθε 
τρόπο.

Γ ια την καλλίτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των 
καταστημάτων της, προβαίνει σε τμηματοποίηση της αγοράς με σκοπό τη 
συγκέντρωση εργασιών σε επικερδείς περιοχές χωρίζοντας τα καταστήματά της ανά 
είδος εργασιών. Έτσι σχηματίζει τα καταστήματα που εκτελούν κάθε μορφής 
τραπεζική εργασία (full banking) και τα καταστήματα που εκτελούν εργασίες και 
προσφέρουν προϊόντα της λιανοτραπεζικής (retail banking), διατηρώντας τα 
προϋπάρχοντα εξειδεικευμένα καταστήματα π.χ. σε ναυτιλιακές εργασίες κ.λ.π.
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Τη διαμόρφωση στρατηγικής ακολουθεί η υλοποίησή της. Η υλοποίηση της 
στρατηγικής (strategy implementation) και των πολιτικών πραγματοποιείται με τη 
χρήση προγραμμάτων (programs), προϋπολογισμών (budgets) και διαδικασιών 
(procedures).

Προκειμένου η ΕΤΕ να υλοποιήσει τη στρατηγική και τις πολιτικές της για προώθηση 
των Μ.Μ.Ε. επιχειρήσεων, προγραμμάτισε και δημιούργησε ένα νέο προϊόν το 
«ανοικτό επαγγελματικό πλάνο». Επένδυσε σε ειδικό διαφημιστικό πρόγραμμα και 
τεχνικές πωλήσεων όπως π.χ. το τηλεμάρκετιγκ, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει και 
στο retail banking με ιδιαίτερη επιτυχία. Στο πρόγραμμα υλοποίησης αυτής της 
στρατηγικής ανήκει και η προσπάθεια προετοιμασίας των αρμόδιων στελεχών για την 
αποτελεσματική πώληση των προϊόντων για Μ.Μ.Ε., τα οποία ενημέρωσε για τις 
τάσεις του ανταγωνισμού και τα εφόδιασε με ανάλογο οδηγό πωλήσεων. Η δε 
γενικότερη εστίαση της ΕΤΕ στις επιχειρήσεις ενισχύεται και την έκδοση νέας 
διεθνούς κάρτας Businesscard Mastercard σε αντικατάσταση της Eurocard 
Executive.

Εκτός όμως από την επιλογή του προγράμματος, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία 
και προηγείται τις περισσότερες φορές της έγκρισης οποιοσδήποτε προγράμματος 
είναι ο υπολογισμός της αξίας του στο αναλογούν νόμισμα -προϋπολογισμός- 
καθώς και η ποσοστιαία απόδοσή του. Χρήσιμες και απαραίτητες ενέργειες στη 
σύνταξη του προϋπολογισμού είναι η λήψη προσφορών, η αξιολόγηση των 
προσφορών και η λήψη απόφασης της επικρατέστερης και καταλληλότερης ανά 
περίπτωση προσφοράς που θα οδηγήσει στην ικανοποιητική υλοποίηση 
οποιουδήποτε προγράμματος.

Η λεπτομερής αποτύπωση όλων των ενεργειών-διαδικασιών που απαιτούνται για 
την υλοποίηση κάθε προγράμματος διαφοροποιείται ανάλογα με τη κατηγορία του 
προγράμματος διαφημιστικό, χρηματοδοτικό, σχεδιασμού νέων προϊόντων κ.λ.π. και 
περιγράφεται ανάλογα με το τρόπο σχεδίασης των ενεργειών που θα επιλέξει η κάθε 
ομάδα διοίκησης, αρμόδια για το σκοπό αυτό. Η αδυναμία συλλογής των κατάλληλων 
πληροφοριών δεν μας επιτρέπει την περαιτέρω ανάλυση της υλοποίησης της 
στρατηγικής της ΕΤΕ.

Το τελευταίο βήμα του στρατηγικού σχεδιασμού, που ακολουθεί την υλοποίηση της 
στρατηγικής, είναι η αξιολόγηση και ο έλεγχος (evaluation and control). Εδώ 
περιλαμβάνεται η καταγραφή και η σύγκριση των πραγματικών με τα επιθυμητά 
αποτελέσματα. Η χρησιμότητα της αξιολόγησης και του ελέγχου είναι ότι δίνει την 
ευκαιρία στην ΕΤΕ να επισημάνει τις αδυναμίες του στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να 
προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και σε πιθανή αναμόρφωση μέρους ή και όλου του 
στρατηγικού σχεδιασμού της.

Πράγματι, ο στρατηγικός σχεδιασμός και ιδιαίτερα η επιλογή της κατάλληλης στρα
τηγικής εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και από τον κλάδο στον οποίο ανήκει η 
επιχείρηση. Έτσι στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον οποίο 
δραστηριοποιείται η ΕΤΕ και όπου τα πλεονεκτήματα βασίζονται στην καινοτομία και 
στη διαφοροποίηση και έχουν περιορισμένη διάρκεια, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να 
προσπαθεί η επιχείρηση να δημιουργήσει πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα πρέπει 
να είναι ανταγωνιστικά, να έχουν διάρκεια αλλά εκείνο που βαραίνει περισσότερο 
είναι να επιτύχει η επιχείρηση έναν ρυθμό ανάπτυξης νέων πλεονεκτημάτων

88



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 · ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ταχύτερα από τον ανταγωνισμό. Στην προκειμένη περίπτωση επομένως αυτό που 
απαιτείται από την ΕΤΕ είναι αφ ενός ευελιξία και αφ ετέρου αδιάκοπη βελτίωση.

Με αυτό τον τρόπο η επιτυχία της θα στηρίζεται στην ανάπτυξη των δύσκολων προς 
μίμηση οργανωτικών ικανοτήτων που διαχωρίζουν την επιχείρηση από τους 
ανταγωνιστές της στα μάτια του πελάτη, στην οργανωτική ικανότητα που θα 
επιτρέπει την γρήγορη κινητικότητα μέσα και έξω από τα προϊόντα, τις αγορές και 
ακόμη την ίδια την επιχείρηση και στην λογική της ανάπτυξης με ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα.

7.3 Προτεινόμενες στρατηγικές επιλογές

Μετά την μελέτη των στρατηγικών επιλογών της ΕΤΕ με χρήση του ορθολογικού 
μοντέλου στρατηγικής διοίκησης, θα προσπαθήσουμε να περιγράφουμε κάποιες 
προτάσεις και προβληματισμούς που πιθανόν να βελτίωναν τη στρατηγική της θέση 
στο διαρκώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό τραπεζικό περιβάλλον.

Η ΕΤΕ πρέπει να επενδύσει σ'αυτό που ονομάζεται επιχειρησιακή ευφυία. Αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίσει τη συγκέντρωση και αξιοποίηση πληροφοριών 
που θα συλλέγονται από όλους τους εργαζόμενους σε οποιοδήποτε επίπεδο της 
επιχείρησης και οι οποίοι πραγματικά έχουν τη δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλου, 
ποικίλου και χρήσιμου όγκου πληροφοριών. (Η ενίσχυση πληροφόρησης και από τον 
τραπεζικό διαμεσολαβητή φαίνεται να είναι χρήσιμη για τη διοίκηση της ΕΤΕ). Η 
επένδυση αυτή μεταφράζεται στο ότι ένα μέρος του προϋπολογισμού θα καλύπτει τη 
συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που θα περιγράφουν κυρίως παρατηρήσεις 
και παράπονα πελατών και θα ενεργοποιούν τη διαδικασία ανάδρασης της 
πληροφορίας μεταξύ πελάτη και τράπεζας με στόχο τη βελτιστοποίηση των 
παρεχομένων τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η συμμετοχή της Εθνικής στα προγράμματα Ποιοτική Τράπεζα I και II δείχνει την 
ευαισθησία της στα θέματα της ποιότητας. Η πιλοτική εφαρμογή αυτο-αξιολόγησης 
με βάση το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Επιχειρηματικής Τελειότητας που πραγμα
τοποιήθηκε στην Εθνική (και στην Τράπεζα Πειραιώς) στα πλαίσια του Κοινοτικού 
προγράμματος ADAPT II ως μέρος μελέτης για την εφαρμογή Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας (ΔΟΠ), αποδεικνύει το σοβαρό ενδιαφέρον της για τον τομέα αυτό. Είναι 
όμως απαραίτητο να επιταχυνθεί η εξέλιξη αυτής της πιλοτικής εφαρμογής με 
υιοθέτηση προτύπων ή μοντέλων ποιότητας σε όλο το πεδίο δράσης της για 
την επίτευξη έγκαιρης αύξησης της ανταγωνιστικότητάς της, όταν μάλιστα υπάρχουν 
τράπεζες του ανταγωνισμού που έχουν πιστοποιηθεί έστω και σε ένα μέρος 
τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Η ΕΤΕ συμμετέχοντας στην υποστήριξη της εφαρμογής των δράσεων των 
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) του Γ'ΚΠΣ για τις Μικρο- 
μεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) της Μεταποίησης και του Τουρισμού έχει την ευκαιρία 
να αναδειχθεί ως πολύτιμος σύμβουλος των πελατών της στα επενδυτικά τους 
σχέδια και πόλος έλξης δυναμικών και ανταγωνιστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
στο πελατολόγιό της. Ταυτόχρονα αυτή η στήριξη της συμμετοχής των Μ.Μ.Ε. 
διευρύνει άμεσα τη ζήτηση τραπεζικών πιστώσεων, ζήτηση που ενισχύεται
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μακροπρόθεσμα (και επεκτείνεται και σε άλλα τραπεζικά προϊόντα) και από την 
αναπτυξιακή δυναμική της επένδυσης (αύξηση δραστηριότητας και μεγεθών 
επιχείρησης). Θα δοθεί λοιπόν η ευκαιρία στην Εθνική να προσφέρει σ'αυτή τη 
κατηγορία των πελατών της ολοκληρωμένες πιστοδοτικές λύσεις προσαρμοσμένες 
στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε Μικρομεσαίας Επιχείρησης με ποιοτικές, ευέλικτες και 
ταχύτατες διαδικασίες και με ανταγωνιστικό κόστος, στοιχεία που συνθέτουν την 
ύπαρξη και διατήρηση της υπεροχής της σ'αυτόν τον τομέα. Με αυτόν τον τρόπο και 
με τη χρήση των εφαρμογών της υψηλής τεχνολογίας προσδοκά να εξαλείψει έστω 
και τα τελευταία εναπομείναντα ίχνη της παλαιός φήμης που έβαζε την ΕΤΕ σε 
μειονεκτική θέση με την ύπαρξη των μεγάλων ουρών στα ταμεία και που τις 
περισσότερες φορές υπερκάλυπτε την πραγματική εικόνα της εξυπηρέτησης και της 
παροχής υπηρεσιών με χαμηλό κόστος υπηρεσιών.

Εκμεταλλευόμενη το Γ'ΚΠΣ και τη νέα της Διεύθυνση Επαγγελματικής Πίστης που 
προορίζεται να στηρίξει και τις Μ.Μ.Ε., η ΕΤΕ θα πρέπει να στραφεί περισσότερο 
σ'αυτήν την αγορά στόχο, ώστε οι Μ.Μ.Ε. να είναι ο βασικός της προσανατολισμός. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κινηθεί γρηγορότερα από τον ανταγωνισμό στην 
κατάκτηση υψηλού μεριδίου στην αγορά των Μ.Μ.Ε. διενεργώντας 
αποτελεσματικές πωλήσεις. Πιθανότατα, να πρέπει να περιορίσει την προβολή και 
έμφαση που δίνει στο Retail Banking (το οποίο είναι ο κοινός προσανατολισμός 
σχεδόν όλων των ανταγωνιστών της) πρώτον για να προσανατολιστεί στο Corporate 
Banking και δεύτερον για να προλάβει τα κακά αποτελέσματα της υπερχρέωσης των 
νοικοκυριών που ισοδυναμούν με συσσώρευση επισφαλειών για την τράπεζα.

Ένα άλλο σημείο που θα πρέπει να μελετήσει είναι η χρήση της ανάθεσης εργασιών 
και αρμοδιοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες-εταιρείες, το outsourcing, δια μέσου 
του οποίου η τράπεζα έχει βελτίωση της απόδοσης, εκμετάλλευση οικονομιών 
κλίμακας, ευελιξία και μείωση του κόστους εργασίας. Το επιλεκτικό outsourcing θα 
πρέπει να είναι ο μελλοντικός προσανατολισμός της ΕΤΕ. Θα πρέπει να καθορίσει 
προσεκτικά τις δραστηριότητες, που θα αναθέσει σε άλλες εταιρείες, αποκλείοντας 
εκείνες τις δραστηριότητες στις οποίες η ΕΤΕ στηρίζει το ανταγωνιστικό της 
πλεονέκτημα, το οποίο αποκτά από τη σωστή διοίκηση των θεμελιωδών ικανοτήτων 
ύστερα από ικανοποιητική διαχείριση των πόρων της. Επίσης, η επιλογή των 
εταιρειών ανάθεσης θα πρέπει να γίνεται με αυστηρότερα κριτήρια επιλογής όσον 
αφορά την ποιότητα, το κόστος και τη διατήρηση της καλής φήμης της ΕΤΕ.

Η αξιοποίηση του εξειδεικευμένου προσωπικού, του προσωπικού στο οποίο 
επένδυσε για την επιπλέον εκπαίδευσή του συμμετέχοντας οικονομικά ή με παροχή 
αδείας στην υποστήριξη των μεταπτυχιακών κυρίως σπουδών και του προσωπικού 
με ιδιαίτερες ικανότητες, τις οποίες οφείλει να ανακαλύψει, πρέπει να αποτελεί 
στρατηγικό στόχο της Εθνικής, γιατί αυτό θα την οδηγήσει στην καινοτομία και στην 
ανάπτυξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που θα στηρίζει την ηγετική 
της δύναμη.

Επίσης, για την Εθνική, η εκπαίδευση των υπαλλήλων της πρώτης γραμμής σε 
τεχνικές πωλήσεων και η προετοιμασία των στελεχών ακόμα και των κατώτερων 
για παροχή συμβουλών στους πελάτες όλων των κατηγοριών με παράλληλη 
προώθηση πακέτου τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών είναι απόλυτα 
επιβεβλημένη από τον ανταγωνισμό.
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Αναμφισβήτητα, η ΕΤΕ πρέπει να συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογία για να 
εξασφαλίσει μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα. Βέβαια, δεν θα πρέπει να περιοριστεί 
μόνο στην ένταξη τεχνολογίας πληροφορικής στις εσωτερικές λειτουργίες αλλά και 
στη χρήση εναλλακτικών καναλιών διανομής. Θα ήταν ίσως χρήσιμο να σκεφτεί τη 
σύναψη στρατηγικής συμμαχίας ή την οποιοσδήποτε μορφής συνεργασία με εταιρεία 
από το χώρο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών για την περαιτέρω ανάπτυξη 
αποτελεσματικών εφαρμογών πληροφορικής, την απόκτηση τεχνογνωσίας (know
how) και την βελτιστοποίηση της έρευνας και του κόστους εφαρμογής της.

Μια άλλη διάσταση, που θα μπορούσε να προσφέρει η συνεργασία αυτή στη 
στρατηγική της ΕΤΕ, είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του e-banking. Η ΕΤΕ φαίνεται 
ότι θα πρέπει να εντάξει σε πρώτη προτεραιότητα τη στρατηγική ανάπτυξης του 
ολοκληρωμένου e-banking με σκοπό να προλάβει παρόμοια δράση εκ μέρους των 
ανταγωνιστών του χρηματοοικονομικού χώρου αλλά και των ανταγωνιστών του 
διαδικτύου όπως οι γνωστές διαδικτυακές πύλες ( portals) (π.χ. Yahoo), οι οποίες 
εύκολα μπορούν να μετατραπούν σε κέντρα πληρωμής και κατ επέκταση σε κέντρα 
παροχής άλλων τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Ακολουθώντας τη στρατηγική της διαφοροποίησης, η ΕΤΕ συνεργαζόμενη με 
τηλεπικοινωνιακούς φορείς π.χ. ΟΤΕ, θα μπορούσε να βελτιώσει το e-banking αυτό 
καθ αυτό, αλλά και την προώθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής, 
την ανάπτυξη χρήσης του internet banking, phone-banking κ.λ.π. με την παροχή 
κινήτρων χαμηλού κόστους σύνδεσης και χρήσης του Internet, του τηλεφώνου ή των 
άλλων μορφών επικοινωνίας.

Προχωρώντας περισσότερο, θα πούμε ότι η ΕΤΕ μπορεί να αναπτύξει την 
ηλεκτρονική τραπεζική και να ανεβάσει το ποσοστό των πελατών της που 
χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό τρόπο για τις συναλλαγές και την ενημέρωσή τους. 
Πέρα από την παροδοσιακή πολιτική του μάρκετιγκ με διαφήμιση και κίνητρα 
παροχής υπηρεσιών με χαμηλή αμοιβή ή και δωρεάν, μπορεί να προετοιμάσει και να 
φροντίσει για την εκπαίδευση των πελατών της στην αποδοχή και χρήση των 
ηλεκτρονικών μέσων.

Η τοποθέτηση κάποιου κιόσκι με έναν εξειδεικευμένο υπάλληλο στις ηλεκτρονικές 
εφαρμογές, στην αρχή σε κεντρικά καταστήματα και σε μεγάλες πόλεις και 
μεταγενέστερα και σε άλλα επιλεγόμενα σημεία, ίσως αποδειχθεί εποικοδομητική. Η 
διαρκής παρουσία ενός εξειδεικευμένου ατόμου, φιλικού προς τον πελάτη, πρόθυμου 
να εκπαιδεύσει και να ενημερώσει τον κάθε πελάτη, θα βοηθήσει τους πελάτες της 
ΕΤΕ να προσεγγίσουν καλλίτερα τα ηλεκτρονικά μηχανήματα συναλλαγών και να 
είναι οι μελλοντικοί πελάτες της σύγχρονης ηλεκτρονικής τραπεζικής. Εναλλακτικά το 
κιόσκι αυτό εφοδιασμένο με μονάδα λειτουργίας στο Internet, μπορεί να τοποθετηθεί 
και σε μεγάλα σουπερμάρκετ ή εμπορικά κέντρα για καλλίτερη προβολή, ενημέρωση 
και εκπαίδευση στο Internet Banking. Επίσης στους ενδιαφερομένους για χρήση του 
Internet Banking ή ακόμη και στους χρήστες η δυνατότητα διαδικτυακής 
επικοινωνίας πελάτη και μονάδας εξυπηρέτησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι 
η καλλίτερη επιλογή.

Μια άλλη όμως ευκαιρία που έχει και την οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΕΤΕ είναι 
οι υπηρεσίες και το εκπαιδευτικό κέντρο που έχει η εταιρεία του ομίλου της 
ΕΘΝΟϋΑΤΑ Α.Ε. Το εξειδεικευμένο εκπαιδευτικό της κέντρο θα μπορούσε να
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βοηθήσει στην εκπαίδευση των πελατών της ΕΤΕ και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων, με 
αποστολή ενός ατόμου στην έδρα της επιχείρησης και στην επί τόπου εκπαίδευση 
για τη χρήση π.χ. του Internet Banking. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στην 
EONODATA να προβάλλει και τις δικές της υπηρεσίες παράλληλα με την 
εκπαίδευση, ενώ προετοιμάζει τους επιχειρηματίες δια μέσου της αποδοχής της 
φιλοσοφίας του e-banking στην υιοθέτηση της στρατηγικής του ηλεκρονικού 
επιχειρείν (e-business).

Εκτός των άλλων θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία με όποια μορφή και αν 
χρησιμοποιηθεί από την ΕΤΕ θα τις εξασφαλίσει γρήγορη επέκταση στις διεθνείς 
αγορές και διεύρυνση της δράσης της πέραν της περιφέρειας των Βαλκανίων, με 
προοπτικές μεγαλύτερης ανάπτυξης στην παγκόσμια αγορά. Εδώ θα πρέπει να 
αναφέρουμε ότι η ΕΤΕ πιθανόν να πρέπει να διεισδύσει στις διεθνείς αγορές και με 
συνεργασίες με ισχυρές ξένες τράπεζες για απόκτηση τεχνογνωσίας σε 
ορισμένους τουλάχιστον τομείς, για δυνατότητα άντλησης, τοποθέτησης ή 
διαχείρησης κεφαλαίων πελατών όπως ήδη έχουν επιλέξει οι ανταγωνιστές της π.χ. 
EFG Eurobank Ergasias/Deutsche Bank, Εμπορική/Credit Agricole, Πειραιώς/ING και 
Nova Bank/BCP. Θα τολμήσουμε να υποθέσουμε ότι πιθανότατα και η συνεργασία 
με μια Αμερικάνικη, Ιαπωνική ή Κινέζικη τράπεζα να μην ήταν απορριπτέα αφ ενός 
γιατί αυτές οι τράπεζες έχουν ισχύ και εμπειρία δράσης σε ανταγωνισμό υψηλής 
έντασης και αφετέρου γιατί υπάγονται σε χώρες με ανεπτυγμένη και σταθερή 
οικονομία.

Εξάλλου, η στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην εγχώρια αγορά δεν 
θα πρέπει να είναι χαμηλής προτεραιότητας. Η διακοπή της συγχώνευσης Εθνικής 
και Alpha Bank μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αφορμή δημιουργίας αποτελεσμα
τικότερων μελλοντικών συγχωνεύσεων ή άλλων μορφών συνεργασίας. Οι αγορές 
των Βαλκανικών χωρών και ιδιαίτερα των χωρών υπό ένταξη μπορούν να αποτελούν 
τις αγορές-στόχο για την ΕΤΕ είτε επιλέξει την αυτόνομη ανάπτυξη είτε έχοντας ένα 
στρατηγικό διεθνή εταίρο ή ακόμη και με εγχώριες μετοχικές συνεργασίες με 
τραπεζικούς φορείς σε κάθε μία από τις αγορές αυτές.

Ο στόχος της ίδρυσης μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Τράπεζας δια μέσου των 
συγχωνεύσεων με συνδυασμό συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων, με απόκτηση ικανού μεγέθους και εύρους δραστηριοτήτων στην 
ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά και η αύξηση διεθνούς κύρους και εμβέλειας θα πρέπει 
να είναι ο πρωταρχικός στόχος της Εθνικής.

Μια συνεχής ανάπτυξη της ΕΤΕ στην εγχώρια αγορά αλλά και στις διεθνείς αγορές 
σε χώρες με ανεπτυγμένη οικονομία, την βοηθάει να οραματίζεται να καταταγεί σε 
ζώνη υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας και σε καλή σειρά στην κατάταξη των 
παγκόσμιων τραπεζών και να αποκτήσει το ρόλο παίκτη παγκοσμίου εμβέλειας 
(global) στην νέα παγκόσμια αγορά.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ενοποιημένη χρηματοπιστωτική αγορά τοποθετεί τις τράπεζες και όλους τους 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς σε ένα περιβάλλον με διαρκή και εντεινόμενο 
ανταγωνισμό με υπαρκτή την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού και διαρκούς 
προσαρμογής στις εμφανιζόμενες μεταβολές.

Προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά τους, τα πιστωτικά ιδρύματα 
είναι υποχρεωμένα να ενσωματώσουν στη στρατηγική τους μια μακροπρόθεσμη 
πολιτική μείωσης του λειτουργικού κόστους, η οποία θα βασίζεται στην καλλίτερη 
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, στην υιοθέτηση τεχνολογικά προηγμένων 
μεθόδων παροχής υπηρεσιών και στην άριστη χρησιμοποίηση της διαθέσιμης 
πληροφόρησης που αφορά τους πελάτες και τις αγορές. Είναι σημαντικό για κάθε 
τράπεζα ή τραπεζικό όμιλο ο στόχος βελτίωσης των δεικτών παραγωγικότητας και 
κερδοφορίας, που θα επιτευχθεί με τη μείωση του λειτουργικού κόστους, να 
συμβαδίζει με την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων για το μέλλον που θα 
αφορούν τη διατήρηση των τιμών και κυρίως την ποιότητα των προσφερομένων 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Το κόστος, οι υποδομές με επενδύσεις σε προχωρημένες εφαρμογές της σύγχρονης 
τεχνολογίας, η καινοτομία στα χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες και η 
επένδυση σε εξειδεικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικοί και κρίσιμοι 
συντελεστές για τη μεσοπρόθεσμη αλλά και την μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα 
της κερδοφορίας των τραπεζών.

Ο τρόπος προσφοράς τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών διαμορφώνεται 
διαφορετικά, γιατί οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν ή να 
αντιμετωπίσουν τον οξύ ανταγωνισμό υιοθετούν νέες μεθόδους μάρκετινγκ, 
αναπτύσσουν όλο και περισσότερο τα εναλλακτικά κανάλια διανομής βασισμένα στη 
χρήση της τεχνολογίας όπως mobile, phone και internet banking, επικεντρώνοντας 
συνεχώς το ενδιαφέρον τους στην μείωση του κόστους.

Η μεγαλύτερη όμως αλλαγή που γίνεται και επεκτείνεται όλο και περισσότερο στις 
σύγχρονες τράπεζες είναι ότι τα καταστήματα του δικτύου των τραπεζών 
μετατρέπονται από κέντρα διαχείρισης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 
κέντρα πώλησης και οι τραπεζικοί υπάλληλοι σε πωλητές και σύμβουλοι τραπεζικών 
και οικονομικών υπηρεσιών.

Επίσης, η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πιστωτικών φορέων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις βάσεις δεδομένων των κρατών-μελών, όπου καταγράφεται η 
συμπεριφορά των δανειοληπτών, αναβαθμίζει τις τραπεζικές υπηρεσίες αλλά 
κυρίαρχα βοηθά τις τράπεζες στη χάραξη αποτελεσματικών στρατηγικών έχοντας σα 
βάση τα ελκυστικά προϊόντα, τους επικερδείς πελάτες και τις διαχρονικές σχέσεις. Η 
πελατειακή προσέγγιση ε'ιναι η επικρατέστερη επιλογή στον επαναπροσδιορισμό των 
δραστηριοτήτων των τραπεζών, η οποία στηρίζεται στην αμφίδρομη σχέση πελάτη 
και τράπεζας που ισοδυναμεί με την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη και την 
αξία που αντπτροσωπεύει αυτός για την τράπεζα.
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Επιπλέον αυξάνουν συνεχώς οι απαιτήσεις των εγχώριων και διεθνών εποπτικών 
αρχών έναντι των πιστωτικών ιδρυμάτων για διαφάνεια και επάρκεια κάτι που 
μεταφράζεται με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους και εποπτεία, με 
συστήματα διαχείρησης κινδύνων και προβλέψεων επισφαλειών, με ισχυρή 
κεφαλαιακή βάση, με θέσπιση και εφαρμογή των διεθνών προτύπων ακόμη και με 
αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής 
και επιχειρησιακής πολιτικής και στρατηγικής των τραπεζών του σήμερα. Η 
ανεπάρκεια αυτών οδηγεί τις τράπεζες σε χαμηλούς δείκτες αξιοπιστίας και 
φερεγγυότητας, που περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση σε νέες αγορές, 
(σημαντικός παράγοντας επιτυχούς λειτουργίας στο νέο διεθνοποιημένο 
περιβάλλον), σε αύξηση του κόστους άντλησης χρηματοοικονομικών πόρων και σε 
υπονόμευση της μεσοπρόθεσμης κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας των 
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η ανάγκη επέκτασης των τραπεζών σε διεθνείς αγορές ή ακόμη και στη παγκόσμια 
αγορά, η εναρμόνιση στη δημοσιονομική πολιτική, η τήρηση των οδηγιών της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο έλεγχος του πληθωρισμού σε ανεκτά επίπεδα, η 
διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η ανάγκη επιβίωσης μικρών τραπεζών ή η 
επικράτηση τραπεζικών ομίλων, η ύπαρξη και αύξηση της κερδοφορίας των 
τραπεζικών ιδρυμάτων, οι διαφορετικές μορφές συμβάσεων εργασίας των 
εργαζομένων εξ αιτίας της ανεργίας, του βαθμού απασχόλησης, και της ύπαρξης 
τραπεζικών ομίλων δια μέσου εξαγορών ή στρατηγικών συμμαχιών είναι οι βασικοί 
λόγοι που δημιουργούν επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης αποτελεσματικού 
στρατηγικού σχεδιασμού.

Επιπρόσθετα, η αστάθεια ή μη του οικονομικού περιβάλλοντος, ο κορεσμός της 
τραπεζικής αγοράς με παράλληλη είσοδο νέων ανταγωνιστών ή επέκτασης των 
υφισταμένων, το νέο οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο δράσης των χρηματοπιστω
τικών ιδρυμάτων, η εστίαση στην κερδοφορία και φερεγγυότητα των τραπεζών 
απαιτούν την ύπαρξη αποτελεσματικής στρατηγικής και ανάλογου μοντέλου 
διοίκησης. Αυτό γιατί με τις εμφανιζόμενες εξελίξεις απειλείται περισσότερο από ότι 
στο παρελθόν η επικέρδεια των τραπεζών και η διατήρηση του ποσοστού του 
κέρδους δεν είναι αυτονόητη καθώς η συρρίκνωση και χρεοκοπία μπορεί να είναι 
το επόμενο βήμα των εξελίξεων.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης, η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων, η άντληση 
κεφαλαίων και η απειλούμενη κερδοφορία οδηγούν τις τράπεζες σε χάραξη 
μακροχρόνιων στρατηγικών ανάπτυξης και βελτίωσης της κερδοφορίας. Οι 
στρατηγικοί στόχοι των τραπεζών, που αφορούν την ευθύνη που αναλαμβάνουν 
έναντι των ιδιοκτητών μετόχων τους, έναντι των πελατών τους, έναντι της 
κυβέρνησης και της κοινωνίας που δραστηριοποιούνται και έναντι των απασχολού
μενων, τοποθετούνται έτσι ώστε να δημιουργούν ένα πλαίσιο δράσης εναρμονισμένο 
στις απαιτήσεις των συχνών και σημαντικών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην 
ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά.

Η βελτίωση της διαφάνειας στις συναλλαγές των τραπεζών και η υιοθέτηση των 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
αντιπροσωπευτική αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής θέσης των τραπεζών
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στις λογιστικές τους καταστάσεις, πράγμα το οποίο θα μεγιστοποιήσει την αξία τους 
προσελκύοντας νέους πελάτες, μετόχους και επενδυτές. Όσο αφορά τους επενδυτές 
(θεσμικούς και ιδιώτες) και μάλιστα αυτούς με διαθέσιμα μεγάλα ποσά προς 
επένδυση έχοντας το πλεονέκτημα της σύγκρισης των αποδόσεων λόγω της 
παγκοσμιοποίησης, του ανοίγματος των αγορών και της διεθνοποίησης της 
σύνθεσης των θεσμικών και μεγάλων ιδιωτικών χαρτοφυλακίων επιλέγουν για 
τοποθέτηση των κεφαλαίων τους εταιρείες και τράπεζες με υψηλή στάθμιση και όχι 
αυτές με μη ικανοποιητικές αποδόσεις και προοπτικές προς απόδοση. Το κόστος 
της απώλειας αυτών των μεγάλων κεφαλαίων εκ μέρους των εταιρειών και 
τραπεζών είναι ότι χειροτερεύει ακόμη περισσότερο τη θέση και την απόδοσή τους.

Η διαχείρηση των κινδύνων, η εποπτεία, το θεσμικό πλαίσιο και η αξιολόγηση της 
φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας των τραπεζών όλου του ευρωπαϊκού 
χώρου επιβάλλει στις τράπεζες αποτελεσματική διαχείρηση πόρων, ικανοτήτων, 
συστημάτων, αναθεώρηση των στρατηγικών και πολιτικών, γνώση της διεθνούς 
αγοράς και πελατών, στρατηγικό σχεδίασμά, αποτελεσματική διοίκηση και συνεχή 
εγρήγορση όχι μόνα στα ευρωπαϊκά αλλά και στα παγκόσμια δρώμενα.

Ιδιαίτερα, τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να υιοθετούν όλο και 
περισσότερο προηγμένες τεχνικές μάρκετινγκ, που θα τους επιτρέπουν τη χρήση 
εναλλακτικών τρόπων διάθεσης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, 
εστιάζοντας σε σύγχρονες μορφές τραπεζικής, βελτιώνοντας τα βασικά οικονομικά 
μεγέθη τους και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πλήρη σύγκλιση με τα 
ευρωπαϊκά δεδομένα.

Επίσης, πρέπει να εκμεταλλευτούν τα περιθώρια διεύρυνσης πιστωτικής επέκτασης 
που έχουν έναντι του ήδη μεγάλου ύψους της ευρωπαϊκής πιστωτικής κάλυψης, την 
αναμενόμενη ανάπτυξη των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων (με την εισροή των 
πόρων του Γ'ΚΠΣ και την διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004) και την 
ευνοϊκή μεταχείρηση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσθετο παράγοντα προώθησης της δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών, 
ιδιαίτερα εκείνων που διαθέτουν όμιλο επιχειρήσεων παροχής χρηματοοικονομικών 
δυνατοτήτων, αποτελεί και η διεύρυνση του γεωγραφικού ορίζοντα των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων, ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιο
ανατολικής Ευρώπης. Οι ευκαιρίες για τραπεζικές εργασίες από τις ελληνικές 
τράπεζες θα εξακολουθήσουν να διευρύνονται με την ανάπτυξη της οικονομίας 
αυτών των χωρών και με την αύξηση των υποψηφίων νέων υπό ένταξη χωρών.

Επιπλέον, με δεδομένη τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της Ελλάδος, τη 
διεύρυνση και αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού και τη νομισματική 
σταθερότητα, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να συμμετέχουν στην 
επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας και στην ενίσχυση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητας.

Τέλος, είναι επιβεβλημένο σε κάθε τράπεζα ή χρηματοπιστωτικό όμιλο, ανεξάρτητα 
εάν θα παίξει το ρόλο του παγκόσμιου παίκτη με δράση σε πολλές αγορές και χώρες 
με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών ή τον παίκτη με περιφεριακή δράση με 
ποικιλία προϊόντων και ισχυρές πελατειακές σχέσεις ή ακόμη τον εξειδεικευμένο 
παίκτη, να χαράξει στρατηγικές αποτελεσματικές για την επικράτηση ή την επιβίωση.
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Εκτός όμως από την επιβίωση ή επικράτηση των τραπεζών και των 
χρηματοπιστωτικών ομίλων και η διατήρηση της νομισματικής σταθερότητας 
υπαγορεύει στις τράπεζες να ακολουθήσουν κερδοφόρες στρατηγικές και 
ορθολογικές συνεργασίες ώστε να μην απειληθεί η οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης.
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