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Κερδοφορία Τραπεζικών 

Καταστημάτων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την εξέταση των 

δυνατοτήτων της μέτρησης της κερδοφορίας των Τραπεζικών 

Καταστημάτων αλλά και τον εντοπισμό των παραγόντων 

εκείνων που την επηρεάζουν αρνητικά ή θετικά.

Μέχρι τώρα στο ευρύ κοινό γινόταν γνωστή η πορεία της 

κερδοφορίας των Τραπεζικών Ιδρυμάτων μέσα από τις 

δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις (ισολογισμούς, 

αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως, αποτελέσματα χρήσεως). Οι 

παράγοντες δε, που την επηρεάζουν εμφανίζονται συνήθως 

τέτοιοι ώστε είτε να επηρεάζουν ολόκληρο το

χρηματοπιστωτικό σύστημα, είτε κάποιο ή κάποια 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ξεχωριστά.

Ετσι για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια, η υψηλή 

κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος οφείλεται, κυρίως, 

στην αύξηση των στεγαστικών, επαγγελματικών και

καταναλωτικών δανείων, καθώς και στη μείωση του κόστους 

λειτουργίας των Τραπεζών. Ενώ αν εξετάσουμε την κάθε 

τράπεζα ξεχωριστά μπορούμε να διακρίνουμε, τι μερίδιο είχε
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στην αύξηση της κερδοφορίας του τραπεζικού κλάδου η κάθε 

μία από αυτές και ποιοι παράγοντες επηρέασαν στο να 

ποικίλουν και να αυξομειώνονται τα μερίδια της συμμετοχής 

στην αύξηση από Τράπεζα σε Τράπεζα.

Είμαστε επίσης σε θέση, χάρη στις δημοσιευόμενες 

οικονομικές καταστάσεις, να εντοπίζουμε τα δυνατά και 

αδύνατα σημεία της κάθε Τράπεζας.

Έτσι, κάποιες Τράπεζες εμφανίζονται δυνατές στη 

στεγαστική πίστη, άλλες στην καταναλωτική, στη ναυτιλιακή, 

ενώ άλλες στον καταθετικό τομέα.

Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης συγκεκριμένοι 

χρηματοοικονομικοί και ποιοτικοί δείκτες, που τακτικά 

δημοσιεύονται, ώστε να έχει το ευρύ κοινό μια όσο το δυνατόν 

πιο σαφή εικόνα, όχι μόνο σε σχέση με την κερδοφορία των 

Τραπεζών, αλλά και τις δυνατότητες και την προοπτική της 

στο μεσοβραχυπρόθεσμο μέλλον.

Η προσπάθειά μας, στην παρούσα εργασία, συνίσταται 

στο να εμφανισθεί, με σαφήνεια, το πώς η επιχειρηματική 

στρατηγική των Πιστωτικών Ιδρυμάτων υλοποιείται από τα 

κύτταρα των Τραπεζικών Οργανισμών, που είναι τα 

καταστήματά τους, αλλά και το πώς αποτιμάται και μετράται 

η προσπάθεια και η δράση εκάστου Τραπεζικού 

Καταστήματος.
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Έτσι καταλήγουμε να αναδεικνύουμε τον τρόπο 

προσδιορισμού της συμβολής κάθε καταστήματος χωριστά, 

στην συνολική κερδοφορία της Τράπεζας, καθώς και στην 

μέτρηση της συμβολής των καταστημάτων, ένα προς ένα, όχι 

μόνο στην επέκταση της Τράπεζας στην αγορά και στην 

αύξηση των μεριδίων της σ’ αυτήν, αλλά και κατά πόσο 

υποστηρίζουν, το ένα έκαστο εξ αυτών, εκείνα τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της τραπεζικής λειτουργίας και των 

τραπεζικών λειτουργιών, που συντελούν στην αειφόρο και 

πολυσχιδή ανάπτυξη των Τραπεζικών Οργανισμών.

Για το σκοπό αυτό, θα αναφερθούμε κατά σειρά, στις 

αρχές της στρατηγικής ανάπτυξης των τραπεζών, στη 

φιλοσοφία της βασικής στοχοθέτησης και στη λογική του 

επιμερισμού του κεντρικού στόχου σε κάθε ένα από τα 

καταστήματα μιας συγκεκριμένης τράπεζας.

Θα αναφέρουμε και θα εξηγήσουμε τους βασικούς 

χρηματοοικονομικούς και ποιοτικούς δείκτες που καθιστούν 

μετρήσιμη την ανάπτυξη μιας Τράπεζας συνολικά και 

ακολούθως, με τη βοήθεια, κυρίως, του μοντέλου μέτρησης 

της αποδοτικότητας και κερδοφορίας των Τραπεζικών 

Καταστημάτων, που επεξεργάστηκε και εφαρμόζει η Alpha 

Bank, θα ολοκληρώσουμε και θα αναδείξουμε το 

σκοπούμενο, που δεν είναι άλλο, από το πώς και με ποια
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μέθοδο μπορούμε να προσδιορίσουμε και να μετρήσουμε την 

κερδοφορία των επιμέρους τραπεζικών καταστημάτων, αλλά 

και να εμφανίσουμε τους συγκεκριμένους εκείνους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην, κατά το δυνατόν, 

μεγαλύτερη κερδοφορία, αποτελεσματικότητα και ανάπτυξή 

τους.

Στην προσπάθειά μας αυτή θα βοηθηθούμε και από την 

ιταλική εμπειρία, έτσι όπως απεικονίζεται στην εργασία του 

Luciano Munari με θέμα «PROFITABILITY: THE CASE OF 

THE ITALIAN BANKS» Working paper N. 88/03 March 

2003, Scuola di Direzione Aziendale del’ Universita Bocconi.

Σηπείωση: Ααμβανομένου υπόψιν, ότι η βασική επιδίωξη των 

τραπεζών είναι, όχι μόνο η μεγιστοποίηση των κερδών τους, 

αλλά και η διατήρησή τους, σε όσο το δυνατόν υψηλότερο 

επίπεδο, σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, τότε, εύκολα 

αντιλαμβανόμαστε, πως η επίτευξη των ετήσιων στόχων μιας 

τράπεζας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υλοποίηση της 

μεγιστοποίησης και διατήρησης της κερδοφορίας της.

Είναι, βέβαια, δυνατόν στη διαδικασία 

πραγματοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου μια Τράπεζας 

να εμφανιστούν λογιστικές χρήσεις με μειωμένα σχετικά 

κέρδη, αλλά να θεωρούνται επιχειρηματικά επιτυχημένες και
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συμβάλλουσες σημαντικά στην μεσομακροπρόθεσμη- και 

αειφόρο κερδοφορία της Τράπεζας.

Τέτοιες περιπτώσεις έχουμε, όταν π.χ. μια Τράπεζα 

πληρώνει το τίμημα κάποιας εξαγοράς ή το τίμημα του 

εκσυγχρονισμού της, είτε μέσω επενδύσεων, είτε μέσω της 

αναδιοργάνωσής της.

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας, θα θεωρούμε 

ότι η στοχοθέτηση των τραπεζών και το ποσοστό υλοποίησής 

της, ταυτίζεται, με το κατά πόσο κερδοφόρες θα είναι αυτές 

στην κάθε χρήση τους.
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΜΙΑΣ 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK....... )

Παρακολουθώντας, οι διοικήσεις των Τραπεζών, την 

πορεία του κλάδου, έως τη στιγμή της στοχοθεσίας, και 

προ βλέποντας τις βραχυπρόθεσμες τάσεις του, τόσο όσον 

αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων του, όσο και κατά 

τομέα δραστηριότητας, καταλήγουν σε συγκεκριμένες κατά 

έτος αποφάσεις.

Οι αποφάσεις αυτές καθορίζουν τους βασικούς στόχους 

και επιδιώξεις για κάθε πιστωτικό ίδρυμα.

Έτσι για παράδειγμα, κάποιο πιστωτικό ίδρυμα είναι 

πιθανόν να επιδιώκει αύξηση του μεριδίου τους στην αγορά 

κατά 5% στις καταθέσεις, κατά 10% στις χορηγήσεις δανείων 

και συνολική επέκταση στην τραπεζική αγορά κατά 2,5%.

Για να μπορέσει να υλοποιηθεί ο κεντρικός σχεδιασμός, 

που επιβάλλει η στρατηγική του κάθε πιστωτικού ιδρύματος, 

πρέπει να καθορισθεί η τακτική, που θα ακολουθηθεί, να 

ορισθούν και οι φορείς, οι μονάδες και τα όργανα της 

Τράπεζας, που θα την υλοποιήσουν.
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Επικεντρωνόμενοι στην εργασία μας, στο ρόλο των 

τραπεζικών καταστημάτων, στην προσπάθεια της κερδοφόρας 

ανάπτυξης των τραπεζών, θα δούμε, πιο αναλυτικά, με ποιο 

σκεπτικό και ποια κριτήρια γίνεται ο επιμερισμός των στόχων 

ανά κατάστημα.

Η βασική προσπάθεια των διοικούντων είναι η ακριβής 

και σαφής γνώση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας. 

Έτσι είναι δυνατόν, να εξαχθούν οι απαραίτητες διαπιστώσεις 

και συμπεράσματα, που θα βοηθήσουν, αποφασιστικά, στον 

ορθολογικό αναπτυξιακό και αποτελεσματικό επιμερισμό των 

στόχων.

Στην περίπτωσή μας, η ακριβής και σαφής γνώση του 

δικτύου, συνίσταται στο να γνωρίζουν επακριβώς οι ιθύνοντες, 

τον αριθμό των καταστημάτων, το προσωπικό και την 

ποιότητα του προσωπικού, που απασχολείται σε κάθε ένα 

από αυτά, τη γεωγραφική διασπορά τους, το είδος της 

οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, που 

δραστηριοποιείται κάθε ένα από αυτά, τη δημογραφική 

κατάσταση και τη σύνθεση του πληθυσμού της κάθε περιοχής 

που δραστηριοποιείται κάθε ένα κατάστημα.

Αυτού του είδους η γνώση βοηθάει τους υπεύθυνους να 

βελτιστοποιήσουν τη στοχοθέτηση των καταστημάτων, έτσι 

ώστε, η υλοποίησή της να είναι εφικτή χρησιμοποιώντας, όσο
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το δυνατόν, οικονομικότερα και αποδοτικότερα τους 

υφισταμένους πόρους.

Επιπλέον όφελος, από αυτή τη γνώση είναι η 

διαπίστωση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του 

δικτύου και οι κατά συνέπεια, διορθωτικές κινήσεις, που θα 

υπαγορεύονται από τις εκάστοτε αναφαινόμενες ανάγκες.

Ετσι, οι υπεύθυνοι για την επιχειρηματική στρατηγική 

θα είναι σε θέση, όχι μόνο να σχεδιάζουν τη βελτίωση της 

κερδοφορίας της Τράπεζας, αλλά να διαθέτουν και τις 

εγγυήσεις της επιτυχίας των σχεδίων τους, μετά από ένα άρτια 

διαρθρωμένο δίκτυο καταστημάτων, που οι αθροιζόμενες 

επιτεύξεις των επιμερισθέντων στόχων τους, -θα πραγματώνουν 

την κατ’ έτος επιδιωκόμενη συνολική κερδοφορία της 

Τράπεζας.



9

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η ανάπτυξη ενός τραπεζικού δικτύου καταστημάτων 

γίνεται, κυρίως με οικονομικά, γεωγραφικά και δημογραφικά 

κριτήρια και αναλόγως με τον τρόπο και το βαθμό, που αυτά 

ικανοποιούνται, εγκαθίσταται ή όχι κάποιο τραπεζικό 

κατάστημα σε κάποια περιοχή.

Επίσης, τα ανωτέρω κριτήρια είναι εκείνα, που θα 

καθορίσουν και το χαρακτήρα της δραστηριότητας, καθώς και 

τους στόχους, που θα κληθεί να επιτύχει το κάθε κατάστημα, 

με σκοπό πάντα την μεγιστοποίηση της δικής του 

κερδοφορίας και του Τραπεζικού Ιδρύματος, που ανήκει 

συνολικά.

Καταρχήν, λοιπόν, εξετάζεται η οικονομική 

δραστηριότητα, της υπό εξέτασιν περιοχής, για να 

αποφασισθεί, τελικά το αν αξίζει να εγκατασταθεί ή όχι ένα 

νέο Τραπεζικό Κατάστημα και με τι μορφή αυτό θα 

λειτουργήσει.

Αναλυτικότερα: Εάν, κάποια περιοχή, έχει φθίνουσα 

οικονομική πορεία (αποβιομηχάνιση, έλλειψη πρωτογενούς 

και τριτογενούς παραγωγής, ανεργία κ.α.), τότε σίγουρα η
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εγκατάσταση ενός νέου τραπεζικού καταστήματος θα είναι μία 

επιχειρηματικά εσφαλμένη κίνηση.

Αν όμως, η υπό εξέτασιν περιοχή, παρουσιάζει, λχ. μία 

έντονη βιομηχανική κίνηση και μάλιστα με ανοδικές τάσεις, 

τότε επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός νέου Τραπεζικού 

Καταστήματος με προσωπικό ειδικευμένο στην εξυπηρέτηση 

των χρηματοοικονομικών αναγκών των βιομηχανικών 

επιχειρήσεων.

Κάτι ανάλογο θα συμβεί, εάν κάποια περιοχή, όπως λ.χ. 

ο Πειραιάς, παρουσιάζει έντονη και αυξητική ναυτιλιακή 

κίνηση. Το άνοιγμα ενός τραπεζικού καταστήματος, σ’ αυτή 

την περιοχή, θα κριθεί αναγκαίο, ενώ το εξειδικευμένο 

προσωπικό σε χρηματοοικονομικά θέματα των ναυτιλιακών 

και εξοπλιστικών επιχειρήσεων καθίσταται απαραίτητο, από 

τις απαιτήσεις της πελατειακής βάσης του καταστήματος, που 

θα αποτελέσει, αναμφισβήτητα και το εφαλτήριο για την 

κερδοφόρα πορεία του.

Αν, η εξεταζόμενη περιοχή, είναι αστική και 

πυκνοκατοικημένη περιοχή, δηλαδή κατοικιών και 

καταστημάτων λιανικής πωλήσεως, τότε η επιλογή ενός 

τραπεζικού ιδρύματος, θα είναι πιθανότατα, να εγκαταστήσει 

κατάστημα προσανατολισμένο στην καταναλωτική και
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σιεγαοτική πίστη, στελεχώνοντάς το με το ανάλογο 

προσωπικό.

Συμπερασματικά, όσον αφορά στα οικονομικά κριτήρια 

μπορούμε να πούμε ότι, για να εγκατασταθεί σε μία περιοχή, 

ένα Τραπεζικό κατάστημα, θα πρέπει, πρώτον να υπάρχει 

ζωηρή οικονομική κίνηση η οποία θα ενθαρρύνει την 

εξάπλωση του δικτύου σ’ αυτή την περιοχή, ενώ το είδος και ο 

χαρακτήρας της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, 

θα υπαγορεύσει τον τρόπο λειτουργίας του καταστήματος, 

ώστε να είναι ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

πελατείας του και να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατόν 

κερδοφορία.

Σχετικά με τα γεωγραφικά κριτήρια σημειώνουμε, ότι 

αυτά συνδέονται και αλληλοεπηρεάζονται άμεσα με τα 

οικονομικά, δηλαδή, με το είδος και την ένταση της 

οικονομικής δραστηριότητας, που συντελείται σε κάθε 

περιοχή. Ειδικότερα, η μελέτη της τραπεζικής γεωγραφίας 

κάθε περιοχής, μας πληροφορεί, για το εάν τα υπάρχοντα 

τραπεζικά καταστήματα, καλύπτουν ή όχι τις ανάγκες της 

περιοχής, οι οποίες βεβαίως, καθορίζονται από το ποιον της 

οικονομικής δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα σε κάθε

τοπο.
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Εξετάζοντας ία γεωγραφικά κριτήρια, σε σχέση με την 

ορθολογική και με σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους, 

ανάπτυξη ενός τραπεζικού δικτύου καταστημάτων, αυτομάτως 

υπεισέρχονται στη διαδικασία επιλογής του τόπου 

εγκατάστασης ενός καταστήματος και οι δημογραφικοί 

παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται το αν κάποια περιοχή έχει 

τάσεις αύξησης ή μείωσης του πληθυσμού της, το μέσω 

εισόδημα των κατοίκων της, καθώς και η ηλικιακή 

διαστρωμάτωσή του.

Έτσι, αφού μελετηθούν σωστά οι ανωτέρω παράγοντες, 

οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού ανάπτυξης του τραπεζικού 

δικτύου θα είναι σε θέση να κρίνουν, αν αξίζει από 

δημογραφικής απόψεως να δημιουργηθεί κάποιο νέο 

κατάστημα στην υπό εξέταση περιοχή. Αναλυτικότερα, οι 

παράγοντες που θα ενθάρρυναν μια τέτοια κίνηση, θα ήταν η 

πληθυσμιακή αύξηση κάποιας περιοχής, που ο μέσος όρος 

του εισοδήματος των κατοίκων της θα ήταν ανθηρός και με 

ανοδικές τάσεις. Ενώ η ηλικιακή διαστρωμάτωση του 

πληθυσμού, θα επηρέαζε τη φυσιογνωμία του υπό ίδρυσιν 

καταστήματος, καθώς και τα υπό προώθησιν τραπεζικά 

προϊόντα. Για παράδειγμα, αν ο ηλικιακός μέσος όρος, είναι 

σε κάποια περιοχή υψηλός, τότε τα υπό προώθησιν προϊόντα,
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πιθανότατα θα είναι καταθετικού χαρακτήρα και ο τρόπος 

λειτουργίας τους θα είναι τέτοιος, ώστε να καθίσταται 

ελκυστικός στους ανθρώπους, που εγγίζουν ή και διάγουν την 

τρίτη ηλικία.

Στην αντίθετη περίπτωση, που ο μέσος όρος ηλικίας 

μιας πληθυσμιακής ομάδας, σε μια συγκεκριμένη 

γεωγραφική περιοχή, είναι χαμηλός, τότε είναι ευνόητο, ότι 

τα προωθούμενα τραπεζικά προϊόντα θα είναι τέτοια, που θα 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της πελατειακής βάσης του 

καταστήματος.

Κατά συνέπεια θα δίνεται έμφαση στη στεγαστική πίστη, 

στα φοιτητικά και καταναλωτικά δάνεια, στα επιχειρηματικά 

δάνεια, στην προώθηση πιστωτικών καρτών και εν γένει κάθε 

τραπεζικό προϊόν που είναι κοντά στη νεανική ιδιοσυγκρασία 

και στη νεανική δραστηριότητα.

Είμαστε σε θέση λοιπόν, να αναφέρουμε σχετικά 

παραδείγματα, όπου διακρίνονται στην πράξη οι συσχετισμοί, 

οι συνέργιες και οι συμπληρωματικές δράσεις των τριών, 

αυτών ομάδων κριτηρίων για την ανάπτυξη των τραπεζικών 

δικτύων.

Πρώτον: Σε μία βιομηχανική περιοχή, όπως αυτή της 

Θεσσαλονίκης, η οικονομική δραστηριότητα, που λαμβάνει 

χώρα, είναι τέτοια, που αποκλείει την εγκατάσταση μονίμων
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κατοίκων (αστών), προσελκύει την εγκατάσταση βιομηχανικών 

και παρεμφερών μονάδων, με συνέπεια τα τραπεζικά 

καταστήματα, που λειτουργούν σε αυτήν, να δίνουν βάρος σε 

σχετικά με την βιομηχανία τραπεζικά προϊόντα και 

υπηρεσίες.

Δεύτερον: Σε περιοχές με πυκνό και υψηλού εισοδήματος 

αστικό πληθυσμό (Κολωνάκι, Γλυφάδα, Πανόραμα), 

αποθαρρύνεται η εγκατάσταση λ.χ. βιομηχανικών ή 

βιοτεχνικών επιχειρήσεων, αποτελεί περιοχή ακριβής 

οικιστικής χρήσης, με συνέπεια τα τραπεζικά καταστήματα, 

που θα κληθούν να εξυπηρετήσουν τον εκεί εγκατεστημένο 

πληθυσμό, να στραφούν στην προώθηση προϊόντων και 

υπηρεσιών προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις του (καταθετικές 

υπηρεσίες, private banking, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, 

θυρίδες θησαυροφυλακίου, στεγαστική πίστη κ.α.)

Τρίτον: Σε γεωγραφικές περιοχές, με έντονη την παρουσία του 

λιανεμπορίου και σημείων παροχής υπηρεσιών (Τσιμισκή, 

Πανεπιστημίου), αποθαρρύνεται η μόνιμη εγκατάσταση 

κατοίκων και γίνονται πόλοι έλξης πολυάριθμων διερχόμενων 

υποψήφιων αγοραστών προϊόντων και υπηρεσιών, με 

συνέπεια την εγκατάσταση πολυάριθμων τραπεζικών 

καταστημάτων, που επιδιώκουν να αυξήσουν το μερίδιό τους 

στις συγκεκριμένες αγορές προωθώντας προϊόντα και



ΠΙΝΑΚΑΣ I

ALPHA BANK
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ (816)
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
|
Η. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ

Δ/Β ΠΟΣΑ ΣΕ | 
ΧΙΛ. ΕΥΡΩ

1
ί

ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2004
!ίΚαταθετικά f
1 - Αποταμιευτικά πάσης φύσεως (ταμ.-όψεως-Α100-Α500 - Α 1/2/3 κ.α.) 170 j
1 - Λοιπά(Αμοιβαία Διαχ.Διαθ.-Οριστ.Πωλήσεις-σμόλογα-Repos κ.α.) 63 |
ΐΧορηγητικά ......... 1
1 - Καταναλωτικά, Κάρτες, Κεφ. Κιν. & Πάγια της Εγκ. 278. 505
I - Λοιπές χορηγήσεις 1.220 I
j ΚΑΘΑΡΕΣ ΕΙΣΡΟΕΣ I
{Αμοιβαία Κεφάλαια πλην Διαχ.Διαθεσίμων ΕΤΟΥΣ 2004

ί

] - Μετοχικά 5 30 \
1 - Μικτά 2 10| - Ομολογιακά 2 30 |
1 ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 2004 |
ϊ Factoring 5
1 ΝΕΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ |
1 Leasing (Παραγωγή & Παραγωγή σε εξέλιξη) 5 80 !
ίΑσφαλιστικά 1
1 - Γενικές ασφαλίσεις 2 ο
\ - Bancassurance 3 22.000
1Private Banking 5 300.000
|2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ - ΝΕΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
|Μισθοδοσίες εταιριών με αποδοχή των προνομίων 4 ο
1Ασφαλιστήρια ζωής & ομαδικές ασφαλίσεις (μέσω συνεργατών) 1 4{Λογαριασμοί της σειράς για Νέους Alpha 1/2/3 2 80
ΪΣτεγαστικά 8 42 j
ΙΚάρτες .......... 1
1 - Χρυσή Αθήνα 2004 VISA 4 2

-Πιστωτικές (Mastercard/ΑΜΕΧ/Αθήνα 2004 VISA) (15/30/105) 4 105
I - AMEX (Πράσινη & Χρυσή) 3 5
I - Εταιρικές 3 5
j - Συμβάσεις με επιχειρήσεις για προεξόφληση ατόκων δόσεων 3 0
13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ - ΝΕΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
| - Συνδρομητές εναλλακτικών δικτύων 5 78 I
j - Πάγιες Εντολές 3 288 |
1 - Ενοποιημένο Extrait Λογαριασμών 1 59 1
14. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
I - Χρηματοδοτήσεις επιχ/σεων & επαγγελματιών (Εγκ.278) 15 50 !
1 - Alpha ΓΙένταθλον 3* 15 !| - Καταναλωτικά 12 350 1
|* Με τους δείκτες βαρύτητος που έχουν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα I
1 ALPHA ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ, η συνολική βαρύτητα διαμορφώνεται κατ'ελάχιστον σε 29. ί

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΙΝΑΚΑ Α’ :

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ ___
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Άθροισμα Α+Β στο έντυπο αποτελεσμάτων του MIS)

Έσοδα από τόκους και πάσης φύσεως προμήθειες
Ποσό πριν από την αφαίρεση εξόδων, προβλέψεων 5 overhead 71,90

ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΙΝΑΚΑ Β’ :’
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: ________
ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΙΝΑΚΑ Α’ χ 50% + ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΠΙΝΑΚΑ Β’ χ 50% =
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υπηρεσίες, όπως εμπορικά δάνεια (κεφάλαια κίνησης 

βραχυπρόθεσμα, υπηρεσίες πιστωτικών καρτών, 

καταναλωτικά και προσωπικά δάνεια, δάνεια απόκτησης ή 

ανακαίνισης επαγγελματικής στέγης).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω εκτεθέντα περί 

οικονομικών, γεωγραφικών και δημογραφικών κριτηρίων, τα 

οποία αποτελούν γνώμονα για την ορθολογική και κερδοφόρα 

ανάπτυξη ενός τραπεζικού δικτύου καταστημάτων, 

καταλήγουμε συμπερασματικά, ότι οι τρεις ομάδες κριτηρίων 

είναι σχετικοί μεταξύ τους, αλληλοεπηρεάζονται και 

δημιουργούν ένα πλέγμα οικονομικοκοινωνικών σχέσεων, 

που αναλόγως με το πρόσημό τους ενθαρρύνουν ή 

αποθαρρύνουν την εγκατάσταση ενός τραπεζικού 

καταστήματος, σε μία περιοχή, με την προοπτική αυτό να 

καταστεί κερδοφόρο.
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ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ALPHA BANK

ΚΑΤΑ ΤΟ 2004)

Λειτουργώντας με ίο σκεπτικό που εκθέσαμε 

προηγουμένως, η Διοίκηση της Τράπεζας καθορίζει κατ’ 

αρχήν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της στα οποία πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προώθησή τους, λόγω του ότι 

από αυτά ακριβώς, προσδοκά να αποκομίσει μεγαλύτερα 

οφέλη και να επιτύχει τη μέγιστη δυνατόν κερδοφορία.

Αφού, κατά τα προαναφερθέντα, επιμερισθούν ανά 

κατάστημα οι στόχοι της τράπεζας, ανά προϊόν και υπηρεσία, 

ιδιαίτερης βαρύτητας εκδίδεται και αποστέλλεται σε κάθε 

κατάστημα του δικτύου ο ΠΙΝΑΚΑΣ I.

Στο πρώτο μέρος του ΠΙΝΑΚΑ I και στο πρώτο πεδίο 

καταγράφονται οι κάτωθι στόχοι, με τις ανάλογες 

ιδιαιτερότητες.

α) Καταθετικά προϊόντα, που ο στόχος τους εκφράζεται σε 

μέσα ετήσια κεφάλαια.

β) Χορηγητικά προϊόντα, που ο στόχος τους, επίσης 

εκφράζεται σε μέσα ετήσια κεφάλαια.

γ) Αμοιβαία κεφάλαια πλην Διαχειρίσεως Διαθεσίμων. Αυτά 

κατηγοριοποιούνται σε Μετοχικά, Μικτά και Ομολογικά και η
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επίτευξη της στοχοθεσίας τους είναι ανάλογη με τις καθαρές 

ετήσιες εισροές.

δ) Factoring: Η υλοποίηση του τεθέντος στόχου και σε αυτή 

την περίπτωση είναι ανάλογη με τις καθαρές ετήσιες εισροές, 

ε) Leasing: Η επίτευξη του στόχου εξαρτάται από τις ετήσιες 

εκταμιεύσεις και παραλαβές των εμπορευμάτων από τους 

πελάτες.

ζ) Ασφαλιστικά Προϊόντα: Αυτά κατηγοριοποιούνται σε γενικές 

ασφαλίσεις (πυρός, σεισμού, κλοπής κ.λ.π.) και σε bank 

assurance (ασφαλίσεις τραπεζικών δανείων) και στόχος 

επιτυγχάνεται αναλόγως με τα ποσά των εισπραττομένων 

ασφαλίστρων.

η) Private banking: Η εν λόγω τραπεζική υπηρεσία

ασχολείται με μεγαλοαποταμιευτές και ο εκάστοτε τεθείς 

στόχος επιτυγχάνεται, αναλόγως με τα ποσά των 

τοποθετήσεων των αποταμιευτών.

Στο δεύτερο πεδίο του πρώτου πέρους του ΠΙΝΑΚΑ I. 

περιλαμβάνονται οι ακόλουθες υπηρεσίες και προϊόντα της 

τράπεζας:

α) Μισθοδοσίες εταιριών με αποδοχές προνομίων.

Η επιτυχία αυτού του στόχου εξαρτάται από τον αριθμό 

των συμβάσεων μισθοδοσίας, που θα υπογραφούν εντός 

του έτους, μεταξύ της Τράπεζας και διαφόρων εταιριών,
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που θα μισθοδοτούν τους υπαλλήλους, τους μέσω του 

Τραπεζικού Δικτύου.

β) Ασφαλιστήρια ζωής και ομαδικές ασφαλίσεις (μέσω 

συνεργατών.

Ο στόχος επιτυγχάνεται αναλόγως με τον αριθμό των 

συμβολαίων που θα συναφθούν. 

γ) Λογαριασμοί της σειράς για Νέους Alpha 1/2/3

Ο στόχος επιτυγχάνεται αναλόγως με τον αριθμό των 

λογαριασμών αυτού του είδους , που θα ανοιχτούν κατά τη 

διάρκεια της χρονιάς, 

δ) Στεγαστικά δάνεια:

Ο στόχος επιτυγχάνεται αναλόγως με τον αριθμό των 

συμβάσεων που θα υπογραφούν εντός του έτους και των 

αντιστοίχων μερικών ή ολικών εκταμιεύσεων. 

ε) Κάρτες

Αυτές κατανέμονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως των 

ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών που 

προφέρουν. Ο στόχος επιτυγχάνεται αναλόγως με τον 

αριθμό των καρτών που θα εκδοθούν εντός του έτους.

Στο τρίτο πεδίο υπάρχουν τραπεζικά προϊόντα αποδόσεως. 

Αυτά είναι εναλλακτικά δίκτυα (ALPHA WEB, ALPHA 

PHONE, κ.α.), οι πάγιες εντολές πληρωμών διαφόρων 

λογαριασμών και τα ενοποιημένα extrait λογαριασμών. Τα
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ανωτέρω προϊόντα καλούνται «εμμέσου αποδόσεως, λόγω του 

χαρακτήρας του και των ευνοϊκών, για την κερδοφορία των 

καταστημάτων, συνεργιών τους.

Αν διαδοθούν ευρέως αυτού του είδους οι τραπεζικές 

υπηρεσίες, τότε είναι επόμενο να μειωθούν οι ουρές στα 

καταστήματα και να μειωθεί αισθητά το λειτουργικό τους 

κόστος.

Η επιτυχής υλοποίηση της στοχοθέτησης εζαρτάται, από 

τον αριθμό των πελατών, που θα γίνουν χρήστες των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών, εντός του έτους.

Στο τέταρτο πεδίο αναφέρονται τα προϊόντα προτεραιότητας, 

δηλαδή αυτά, για την προώθηση των οποίων, δίνει ιδιαίτερη 

σημασία η Τράπεζα, αφού παίζουν αποφασιστικό ρόλο στη 

μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των καταστημάτων, λόγω των 

υψηλών επιτοκιακών τους αποδόσεων και όχι μόνο.

Έτσι με την ευρεία προώθηση αυτών των προϊόντων, όχι 

μόνο ενδυναμώνονται τα έσοδα από τόκους των 

καταστημάτων, αλλά χάρη στο Alpha πένταθλον που αποτελεί 

προϊόν συνδυαστικών τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και 

πιστωτικών καρτών, σταθεροποιείται και εμπεδώνεται η σχέση 

του πελάτη με το τραπεζικό κατάστημα και την τράπεζα 

γενικότερα.
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Αξίζει να σημειωθεί, ότι στο πρώτο μέρος του ΠΙΝΑΚΑ I, 

υπάρχει στήλη με το χαρακτήρα Δ/Β (Δείκτης Βαρύτητας). 

Δείκτες βαρύτητας, από το ένα έως το δεκαπέντε, υπάρχουν 

δίπλα σχεδόν σε κάθε ποσοτικό στόχο, των προϊόντων του 

πίνακα. Αυτοί οι δείκτες, αναλόγως του μεγέθους τους, 

δείχνουν την προτεραιότητα και τη σημασία, που αποδίδει η 

τράπεζα στην προώθηση ενός εκάστου εκ των προϊόντων της. 

Έτσι, στην τελική βαθμολόγηση της επίτευξης των στόχων 

κάθε καταστήματος, σημαντικότερο ρόλο παίζουν, όπως θα 

δούμε και στους επόμενους πίνακες, τα προϊόντα εκείνα με το 

μεγαλύτερο δείκτη βαρύτητας.

Όπως παρατηρούμε, στο πρώτο πεδίο του ΠΙΝΑΚΑ I, 

όπου, αναφέρονται οι στόχοι των καταθέσεων και των 

χορηγήσεων του καταστήματος, εκφρασμένοι σε μέσα 

κεφάλαια, δεν υπάρχουν δείκτες βαρύτητας. Αυτό γίνεται, 

διότι το σύνολο των καταθέσεων και των χορηγήσεων ενός 

τραπεζικού καταστήματος συνεισφέρει στο ύψος των εσόδων, 

ανεξαρτήτως αριθμού χορηγητικών συμβάσεων ή αριθμού 

καταθετικών πελατών.

Τα έσοδα υπολογίζονται ανά τρίμηνο, για κάθε 

κατάστημα και ανακοινώνονται στο δεύτερο μέρος του 

ΠΙΝΑΚΑ II (πίνακας παρακολούθησης της ανά μήνα 

επίτευξης του ετησίου στόχου του τραπεζικού καταστήματος).
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Την εξέταση του εν λόγω ΠΙΝΑΚΑ θα παραθέσουμε 

αμέσως παρακάτω, όπου θα διαπιστώσουμε, ότι η συνολική 

απόδοση ενός καταστήματος εξαρτάται τόσο από την πώληση 

τραπεζικών προϊόντων υψηλής προτεραιότητας, 

εκπεφρασμένων, είτε σε χρηματικά μεγέθη, είτε σε τεμάχια, 

όσο και από το σύνολο των εσόδων που παράγει το τραπεζικό 

κατάστημα. Η συνολική απόδοση, δηλαδή είναι ο μέσος όρος 

του ποσοστού επίτευξης του ετήσιου στόχου, που αφορά στην 

προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων και του ποσοστού 

επίτευξης, του ετήσιου στόχου, που αφορά στο σύνολο των 

εσόδων, που πρέπει να παράγει το κατάστημα.
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ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΝΟΣ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για την καλύτερη εξέταση των ανωτέρω πινάκων, 

επιλέγουμε τον πίνακα εκείνο, που είναι ενημερωμένος, 

μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2004 οπότε παρουσιάζονται και 

τα πραγματοποιηθέντα έσοδα του καταστήματος μέχρι και το 

τρίτο τρίμηνο.

Με την παρουσίαση και ανάλυση αυτού του πίνακα 

βλέπουμε πιο ξεκάθαρα το πώς υπολογίζεται η συνολική 

απόδοση ενός τραπεζικού καταστήματος, η οποία, όπως θα 

αποδειχθεί παρακάτω από την εξέταση του πίνακα 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2004, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, αν όχι 

απολύτως ταυτόσημη, με την κερδοφορία.

Ο Πίνακας II διαιρείται σε δύο τομείς στον ΠΙΝΑΚΑ Α' 

και στον ΠΙΝΑΚΑ Β'.

Στον πίνακα Α’ περιλαμβάνονται τέσσερα πεδία.

Στον πεδίο No 1 περιλαμβάνονται τα στοχοθετημένα 

προϊόντα, εκείνα τα οποία εκφράζονται σε χρηματικά μεγέθη. 

Τα καταθετικά και χορηγητικά προϊόντα μετρώνται και 

εκφράζονται σε μέσα ετήσια κεφάλαια.
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Τα αμοιβαία κεφάλαια υπολογίζονται σε καθαρές ετήσιες 

εισροές, δηλ. τι ποσά επενδύθηκαν και παρέμειναν, εντός του 

έτους, σε αυτά.

Η επίτευξη του στόχου στο faktoring υπολογίζεται σε 

μέσα υπόλοιπα, δηλαδή τα μέσα υπόλοιπα των απαιτήσεων 

που διαχειρίζεται, εντός του έτους, η εν λόγω υπηρεσία της 

Τράπεζας.

Η επίτευξη του στόχου στο leasing υπολογίζεται με 

βάσει τις εκταμιεύσεις και τις παραδόσεις των εμπορευμάτων 

στους χρήστες της συγκεκριμένης τραπεζικής υπηρεσίας.

Η επίτευξη του στόχου των ασφαλιστικών προϊόντων 

εκφράζεται σε εισπραττόμενα ασφάλιστρα, ενώ η επίτευξη του 

στόχου στο Private banking υπολογίζεται, αναλόγως, με τα 

ποσά, που την διαχείριση τους θα εμπιστευτούν οι 

μεγαλοαποταμιευτές, στην εν λόγω τραπεζική υπηρεσία.

Στο πεδίο No 2 αναφέρονται εκείνα τα τραπεζικά 

προϊόντα, των οποίων η επίτευξη των στόχων τους 

υπολογίζεται σε τεμάχια, αν, δηλαδή κάποιο κατάστημα έχει 

σαν στόχο, να διαθέσει στο πελατειακό του κοινό εκατό (100) 

πιστωτικές κάρτες, τότε, όσες περισσότερες κάρτες αυτού του 

είδους προωθήσει, τόσο περισσότερο θα καλύψει ή και θα 

υπερκαλύψει τον ετήσιο τεθέντα στόχο, για το συγκεκριμένο

προιον.
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Στα πεδία No 3 και No 4 αναφέρονται ία προϊόντα 

εμμέσου αποδόσεως και τα προϊόντα υψηλής προτεραιότητας 

τα οποία περιγράψαμε σε προηγούμενη ενότητα.

Αμφότερων των προϊόντων, που αναφέρονται στα πεδία 

No 3 και No 4, η επίτευξη υπολογίζεται, όπως αυτών που 

περιγράφησαν στο πεδίο No 2 δηλαδή αναλόγως των 

τεμαχίων, που θα διατεθούν στο πελατειακό κοινό.

Για να γίνει πιο εύκολη και κατανοήσιμη η ανάγνωση 

του πρώτου μέρους του ΠΙΝΑΚΑ II, (πίνακας A'), από τον 

αναγνώστη, διευκρινίζουμε τα εξής: Στην πρώτη στήλη

αναφέρονται τα στοχοθετημένα προϊόντα, στη δεύτερη στήλη 

αναφέρονται οι τεθέντες, ανά προϊόν, ετήσιοι στόχοι, στις 

δώδεκα επόμενες στήλες, που αντιστοιχούν σε κάθε μήνα του 

έτους, αναφέρονται οι εξελίξεις των μεγεθών, ανά μήνα, των 

στοχοθετημένων προϊόντων.

Στη δέκατη πέμπτη στήλη αναφέρονται αθροιστικά τα 

μεγέθη των στοχοθετημένων προϊόντων, που επιτυγχάνονται 

κάθε μήνα.

Στη δέκατη έκτη στήλη αναφέρονται αθροιστικά οι 

ποσοστιαίες επιτεύξεις ανά προϊόν.

Στη δέκατη έβδομη στήλη αναφέρονται οι δείκτες 

βαρύτητας, ανά προϊόν.
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Οι δείκτες βαρύτητας όσο μεγαλύτεροι είναι, δείχνουν, 

όχι μόνο, το μέγεθος του ενδιαφέροντος της τράπεζας, για την 

προώθηση και διάθεση των προϊόντων, στα οποία 

αντιστοιχούν, αλλά και το μέγεθος της αναμενόμενης 

κερδοφορίας, που θα προκόψει, για το τραπεζικό κατάστημα, 

από την διάθεση των προϊόντων με υψηλό δείκτη βαρύτητας.

Συνυπολογίζοντας, λοιπόν, η υπηρεσία MIS, αθροιστικά, 

τις ανά μήνα ποσοστιαίες επιτεύξεις των στόχων, για κάθε 

αναφερόμενο τραπεζικό προϊόν, με το δείκτη βαρύτητας, που 

αντιστοιχεί σε κάθε ένα από αυτά, καταλήγουμε στην δέκατη 

όγδοη στήλη, όπου αναφέρονται συνολικά οι βαθμολογίες της 

απόδοσης, ενός εκάστου προϊόντος.

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός της συνολικής απόδοσης 

γίνεται ως εξής: Πολλαπλασιάζουμε την ποσοστιαία επίτευξη 

κάθε στοχοθετημένου προϊόντος (17η στήλη) επί του 

αντίστοιχου δείκτη βαρύτητας. Τα γινόμενα εμφανίζονται στην 

18υ στήλη του ΠΙΝΑΚΑ. Αθροίζουμε τα επί μέρους γινόμενα 

και το άθροισμα το διαιρούμε με το άθροισμα των δεικτών 

βαρύτητας των προϊόντων εκείνων, για τα οποία υπάρχει 

στοχοθεσία. Το προκύπτον πηλίκο αποτελεί την «ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΔΟΣΗ» π.χ.

α) 101,7+231 + 1000+305,7+380+400+746,7+60+60+1000+ 

217,5+3,3+1260+80+329,1=6175
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β)5+2+2+5+3+5+1+2+8+4+4+3+3+5+3+1+15+3+12—86 

άρα 6175:86=71,80.

Από αυτές τις βαθμολογίες, η Υπηρεσία MIS της τράπεζας 

εξάγει τη συνολική ποσοστιαία επίτευξη των στόχων, που 

αφορούν στο σύνολο των προϊόντων, που περιγράφονται σε όλα 

τα πεδία του πρώτου μέρους (ΠΙΝΑΚΑΣ A') του ΠΙΝΑΚΑ II.

Στο δεύτερο τιέρος (ΠΙΝΑΚΑΣ Β) του ΠΙΝΑΚΑ II, 

αναφέρονται, τα ανά τρίμηνο, επιτευχθέντα έσοδα του 

τραπεζικού καταστήματος.

Στο πρώτο πεδίο, του υπό εξέτασιν ΠΙΝΑΚΑ Β', 

αναφέρεται ο ετήσιος στόχος των εσόδων, που πρέπει να 

παραχθούν (71,90 χιλ. ευρώ), ενώ στο τελευταίο πεδίο του 

ΠΙΝΑΚΑ Β, με την ένδειξη «ΕΠΙΤΕΥΞΗ», αναφέρεται 

αθροιστικά η ποσοστιαία επίτευξη του ετήσιου τεθέντος 

στόχου, σχετικά με το ύψος των εσόδων, που έπρεπε να 

παραχθούν, στη διάρκεια του έτους.

Ετσι, καταλήγουμε στην απεικόνιση της ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΣΗΣ του τραπεζικού καταστήματος, η οποία 

υπολογίζεται αθροίζοντας την επίτευξη του ΠΙΝΑΚΑ Α' και 

την επίτευξη του πίνακα Β και διαιρώντας το άθροισμα που 

προκύπτει δια του δύο. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα του 

υπό εξέτασιν ΠΙΝΑΚΑ II έχουμε 71,80 

+253,69=325,49:2=162,74.



ΚΑ
ΤΑ

ΣΤ
Η

Μ
Α 

ΚΑ
ΣΣ

ΑΝ
ΔΡ

Ο
Υ 

(8
16

) 
*_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_ *__________________

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_Π

ΙΝ
ΑΚ

ΑΣ
 A

ΣΤ
Ο

ΧΟ
Θ

ΕΣ
ΙΑ

 Π
ΡΟ

ΪΟ
Ν

ΤΩ
Ν

 &
 Υ

Π
Η

ΡΕ
ΣΙ

Ω
Ν

 Ε
ΤΟ

ΥΣ
 2

00
4 I 

Π
Ω

ΛΗ
ΣΕ

ΙΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ II

HSOVOUV
1^
ο 0,

0
0,

0 °·° 0,
0 00

1 231
,0

 1 ο
ο"οο ο"

0‘0

1 305
,7

 I
38

0,
0 |

40
0,

0 |
74

6,
7 |

60
,0

 1
60

,0
 1

0,
0

©^
o'©o
τ— 21

7,
5 1

3,
3

12
60

,0
 1

80
,0

 |
32

9,
1 1

71
,8

0 |
Σύ

νο
λο

 εσ
όδ

ω
ν Κ

ατ
ασ

τή
μα

το
ς 

| 
71

,9
0 

| 
A'

Τρ
ιμ

ήν
ου

 
| 34,8

5 | A 
Εξ

αμ
ήν

ου
 | 95

,7
0 | 

Εν
νε

αμ
ήν

ου
 | 182,

40
 | 

Έτ
ου

ς 
[ 

| 
ΕΠ

ΙΤ
ΕΥ

=Η
 

| 25
3,

69
 |

ΣΥ
Ν

Ο
ΛΙ

ΚΗ
 Α

Π
Ο

ΔΟ
ΣΗ

 
| 16

27
74

 |

0/V Ο Ο © o ΙΟ CM CM ΙΟ ΙΟ CM CO «ο τ— CM 00 CO CO CO m CO - ΙΟ
τ— CO CM

τ—

ΕΠ
ΙΤ

ΕΥ
ΞΗH=A31IL13

| 15
33

,5
 ]

| 17
22

,2
 1

1 125
,1 1o 

cm"CO
CO
ο"CM

Ο
ο"

ο
ο"

Ο
ο"

Ο
ο"

Ο
ο"

CD
Ν1"-

| 200
,0 CD

ο"
Ο
ο" 15

2,
9 I u> o

o"© 18
6,

7 | ©
o"CM

o
o"CM

O
o" 20

0,
0 | w>

cm"h-
CO
co"

©^
Ό-00

r^-
<DCM

■<*
ι>ΓCM

OVONA2

| 2.6
07

| 1.0
85 CMCO

CO
COCO

Ο
«Ο

οο
ο"

οο
ο"

Ο
Οο
ο"

1 3,1
18

1 9,2
39

CMΙΟ
h»"
CM00

Ο © ο CD CM CD
CD - - o ©r^.T—

»o
-

CMO’ <£>
σ>

ZOId9IAI3M3V

2Old9IAJ30N

Π
ΙΝ

ΑΚ
ΑΣ

 B

20ld9UlX0

20ld9l/J31U33

[ 2.82
4

| 1.24
4

s

I 1.26
3 ο

CD'
οο
ο

8
ο

ο 8
Ο

1 0,03
1 'Μ'C0ο

I 37
7,

22
Ο ο CD - o CO o o o OCD o o - (Μ

2012A0JAW

[ 2.7
50

 |
ί 1.23

1 | CDCM

I 1.13
2 Ο

CD'
8
Ο

8
Ο

ο
οο
ο'

| 0,29
8

1 0,56
2 Οο

ο'
ο ο - - o CO o o o CD CMT o CD Ο CD

20IVA0I

i 2.6
93

 I
1 1.1

65
 1

CDCOCD
ininCD

Ο
CD'

οο
ο'

οο
ο'

ο
οο
ο'

1 0,7
79 CDCDΟ

I 45
0,

30

ο ο CM - CO o o o CD CO o CO Ο

20INA0I

2.
60

7
1.

08
5 CMCOCO

COCDh-
Ο

CD'
οο
ο'

οο
ο'

ο
οο
ο

Ο

1 0,8
97

 I

Οο
ο'

ο ο in
(Μ o h-00 o o o CD COO’ o in - CO

20IVIAI

1 2.4
49

 !

COCOCD
σ>
h-lO

Ocn
in

Ο

CD'
οο
ο

οο
ο'

ο
οο
ο

1 0,7
62

1 1,8
42

 1

οο
ο

ο ο - o - in o o o CD CMCO o
- - οCM

20IVIdUV

1 2.2
19 CMCO in

CD
g>CO

Ο
CD

οο
ο

οο
ο

ο
οο
ο

| 0,
49

1
1 0,9

63 οο
ο

ο ο CO o oCM o - o CDin CO o Ο CO

20IXdVIAI

1 2.0
92 COID

CO
inCM

I -1
2,

07 οο
ο

οο
ο'

ο
οο
ο

1 0,7
57

 1
1 1,2

97 οο
ο'

ο ο in CD o in o o o CO O o 'Μ" ο CO

20ldVA0d93®

1.
94

6 h-
m- COo CM Οο

in'

οο
ο'

οο
ο'

ο
οο
θ'

Ο
inCO
ο'

οο
ο'

ο ο CO o o - o o o CD - - ο 00

20ldVA0NVI
COο
CO

in
in

COinCO
inCO

οο
CD

8
ο

8
ο

ο

Ιν
ΕΕ

Σ 
Π

Ω
ΛΗ

ΣΕ
ΙΣ

8
ο

ο
CO οο

ο'
ο ο CO o o CO - o o O - o •0" ο

Π
Ο

ΣΑ
 Σ

Ε 
ΧΙ

Λ.
 

ΕΥ
ΡΩ

Μ
ΕΣ

Α
ΚΕ

Φ
ΑΛ

ΑΙ
Α

20
04

17
0

63 50
5

1.
22

0
ΚΑ

Θ
ΑΡ

ΕΣ
 

ΕΙ
ΣΡ

Ο
ΕΣ

 2
00

4

30 10 30 Μ
ΕΣ

Α
ΥΠ

Ο
ΛΟ

ΙΠ
Α

20
04 ο 80 0 12 30
0

ΤΕ
Μ

ΑΧ
ΙΑ

0 2 70 40 2 10
5 5 5 o

3.
 Π

ΡΟ
ΪΟ

Ν
ΤΑ

 Ε
Μ

Μ
ΕΣ

Ο
Υ 

ΑΠ
Ο

ΔΟ
ΣΕ

Ω
Σ

O<£>
©oCM

oCO

4.
 Π

ΡΟ
ΪΟ

Ν
ΤΑ

 Π
ΡΟ

ΤΕ
ΡΑ

ΙΟ
ΤΗ

ΤΑ
Σ

ο
to

ιο oIO
CO

1.
 Π

ΡΟ
ΪΟ

Ν
ΤΑ

 ΣΕ
 Μ

ΕΓ
ΕΘ

Η

Κα
τα

θε
τικ

ά
- Α

ττ
οτ

αμ
ιευ

τικ
ά 

ττ
άσ

ης
 φ

ύσ
εω

ς
- Λ

οι
πά

 
Χο

ρη
γη

τικ
ά

- Κ
ατ

αν
αλ

ω
τικ

ά,
 Κ

άρ
τε

ς,
 Κ

εφ
. Κ

ιν
. &

 Π
άγ

ια
 Ε

γκ
. 2

78

W
b •c > £T Cl : O
X

: Cr 
■to

: t=
: O 
<

Αμ
οι

βα
ία

 Κ
εφ

άλ
αι

α
- 

Μ
ετ

οχ
ικ

ά
- 

Μ
ικ

τά
- Ο

μο
λο

γι
ακ

ά

Fa
ct

or
in

g

Le
as

in
g (

πα
ρα

γω
γή

 κ
αι

 π
αρ

αγ
ω

γή
 σ

ε ε
ξέ

λι
ξη

) 
Ασ

φα
λι

στ
ικ

ά
- 

Γε
νι

κέ
ς 

ασ
φα

λί
σε

ις
- B

an
ca

ss
ur

an
ce

 
Pr

iv
at

e 
Ba

nk
in

g
2.

 Π
ΡΟ

ΪΟ
Ν

ΤΑ
 Σ

Ε 
ΤΕ

Μ
ΑΧ

ΙΑ
 

Ν
ΕΕ

Σ 
Π

Ω
ΛΗ

ΣΕ
ΙΣ

Μ
ισ

θο
δο

σί
ες

 ετ
αι

ρι
ώ

ν μ
ε α

πο
δο

χή
 τω

ν 
πρ

ον
ομ

ίω
ν 

Ασ
φα

λι
στ

ήρ
ια

 ζ
ω

ής
 &

 ομ
αδ

ικ
ές

 α
σφ

αλ
ίσ

εις
 

Λο
γα

ρι
ασ

μο
ί τ

ης
 σ

ειρ
άς

 γ
ια

 Ν
έο

υς
 A

lp
ha

 1/
2/

3 
Στ

εγ
ασ

τικ
ά

C/i
K

·&
5C - Χ

ρυ
σή

 Α
θή

να
 2

00
4 

VI
SA

 
-Π

ισ
τω

τικ
ές

-A
M

EX
- 

Ετ
αι

ρι
κέ

ς
- Σ

υμ
βά

σε
ις 

γι
α 

πρ
οε

ξ/
ση

 α
τό

κω
ν 

δό
σε

ω
ν

- Σ
υν

δρ
ομ

ητ
ές

 εν
αλ

λα
κτ

ικ
ώ

ν 
δι

κτ
ύω

ν
- Π

άγ
ιες

 Ε
ντ

ολ
ές

>
3
n
b
D
Cl
a
>o
<

§
LLl
O
>'to
=L
CT
O

0 
> 

LD
1 - Χ

ρη
μ/

σε
ις 

επ
ιχ

/σ
εω

ν 
& 

επ
αγ

γε
λμ

ατ
ιώ

ν Ε
γκ

.2
78

- A
lp

ha
 Π

έν
τα

θλ
ον

- Κ
ατ

αν
αλ

ω
τικ

ά



27

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Στην συγκεκριμένη ενότητα, θα παρουσιάσουμε τους 

χρηματοοικονομικούς και μη χρηματοοικονομικούς δείκτες, 

που επηρεάζουν την αποδοτικότητα και κατά συνέπεια, την 

κερδοφορία των τραπεζών.

Ο λόγος, που μας οδήγησε σε αυτή την παρουσίαση, 

είναι το γεγονός, ότι οι δείκτες που επηρεάζουν την 

κερδοφορία και την αποδοτικότητα των τραπεζών, είναι οι 

ίδιοι με αυτούς, που επηρεάζουν την αποδοτικότητα και την 

κερδοφορία των τραπεζικών καταστημάτων, εάν εκλάβουμε το 

κατάστημα ως μία αυτόνομη τραπεζική μονάδα.

Οι δείκτες που μας βοηθούν να εξάγουμε σαφή 

συμπεράσματα όσον αφορά στην αποδοτικότητα των Τραπεζών, 

δύνανται να διαχωριστούν σε χρηματοοικονομικούς και μη 

χρηματοοικονομικούς.

Χρηματοοικονομικοί, είναι εκείνοι οι δείκτες, οι οποίοι 

εκφράζονται με χρηματικές εισροές και εκροές και εν γένει 

άμεσα με χρηματοοικονομικούς όρους.

Οι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες εκφράζουν ποσοτικά με 

μεγέθη, που χαρακτηρίζουν την ταχύτητα, την
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αποτελεσματικότηια, τον όγκο της παραγωγής, την ποιότητα 

των συναλλαγών και φυσικά, μας διευκολύνουν στην 

παρακολούθηση και στον έλεγχο της προσπάθειας για την 

επίτευξη των εκάστοτε τεθέντων στόχων.

Α) Απαριθμώντας τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που 

χρησιμοποιούν οι Τράπεζες μπορούμε να αναφέρουμε τους 

πλέον χαρακτηριστικούς:

1. Αποδοτικότητα ενεργητικού προ και μετά από φόρους.

2. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (προ φόρων).

3. Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας)

4. Καθαρό Περιθώριο Επιτοκίων (ΝΙΜ).

5. Οργανικά Έσοδα προς συνολικά.

6. Δείκτες κόστους προς Έσοδα.

7. Δείκτης κόστους προς μέσο ενεργητικό.

8. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς συνολικά δάνεια.

9. Χορηγήσεις μείον προβλέψεις προς συνολικό ενεργητικό.

10. Κεφαλαιακή επάρκεια.

11. Δείκτες αποτελεσματικότητας.

12. Απόδοση μέσων ιδίων κεφαλαίων (ROE)

13. Απόδοση μέσου ενεργητικού (ROA).
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Ο λόγος έσοδα από προμήθειες προς συνολικά κέρδη μας 

δείχνει ίο ποσοστό συμμετοχής των τραπεζικών προμηθειών 

σε σχέση με τα συνολικά κέρδη.

Επεξηγηματικά και συνοπτικά, για την καλύτερη κατανόηση 

των δεικτών, αναφέρουμε: α) Αποδοτικότητα του Ενεργητικού 

είναι ο λόγος καθαρών κερδών προς το σύνολο του 

Ενεργητικού, β) αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων είναι ο 

λόγος των καθαρών κερδών προ το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων, γ) το καθαρό περιθώριο επιτοκίων είναι ο λόγος 

των καθαρών εσόδων από τόκους προς το μέσο ενεργητικό, 

όπου μέσο ενεργητικό είναι το άθροισμα του ενεργητικού των 

δύο τελευταίων ετών διαιρούμενο δια του δύο (2), δ) ο λόγος 

οργανικών εσόδων προς συνολικών μας δείχνει το κατά πόσο 

τα συνολικά έσοδα της Τράπεζας προέρχονται από τις κύριες 

Τραπεζικές της δραστηριότητες, ε) ο δείκτης κόστος προς 

έσοδα μας δείχνει ουσιαστικά τη ρευστότητα και τη 

δυνατότητα της Τράπεζας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

της όσο πιο μικρός είναι αυτός ο λόγος, τόσο το καλύτερο 

για την Τράπεζα, ζ) ο λόγος μη εξυπηρετούμενα δάνεια προς 

συνολικά δάνεια μας δείχνει στην ουσία τις επισφάλειες και 

το κατά πόσο είναι υγιείς οι χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας, 

όσο πιο μικρό είναι αυτό το πηλίκο, τόσο λιγότερες θα είναι 

οι επισφάλειες, η) ο λόγος χορηγήσεως μείον προβλέψεις
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προς ίο συνολικό ενεργητικό, μας δείχνει το κατά πόσο 

συμβάλλουν οι χορηγήσεις δανείων στις απαιτήσει και κατ' 

επέκταση στο ενεργητικό της Τράπεζας, θ) ο δείκτης 

αποτελεσματικότητας είναι στην ουσία ο λόγος λειτουργικών 

εξόδων προς οργανικών εσόδων, όσο πιο μικρός είναι αυτός ο 

λόγος, τόσο το καλύτερο για την Τράπεζα διότι με τα 

μικρότερα λειτουργικά έξοδα παράγει μεγαλύτερα οργανικά 

έσοδα.

1) Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας είναι σημαντικότατος για 

τις Τράπεζες και εκφράζει τα ίδια κεφάλαια, σαν ποσοστό του 

συνόλου των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων του 

ενεργητικού σταθμισμένων κατά τον κίνδυνο.

Μαθηματικά εκφράζεται από τον λόγο που έχει σαν 

αριθμητή τα ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ της Τράπεζας όπως αυτά 

ορίζονται κατά την ΠΔ/ΤΕ 2053/18-3-92 και παρονομαστή το 

άθροισμα των σταθμισμένων κατά τον κίνδυνο στοιχείων του 

ενεργητικού καθώς και των εκτός ισολογισμού στοιχείων του.

Πρακτικά ο συντελεστής φερεγγυότητας εξασφαλίζει τις 

καταθέσεις του πελατειακού κοινού και παρέχει τα εχέγγυο για 

την ομαλή λειτουργία της κάθε Τράπεζας. Από την In 

Ιανουάριου του 1993, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να 

διατηρούν μονίμως το συντελεστή σε ύψος όχι κατώτερο του

8%.
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Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα, μπορεί να βρει ο 

μελετητής στην κωδικοποίηση των διατάξεων της Πράξης 

Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος 2054/ 18-3-92.

Άλλοι χρηματοοικονομικοί δείκτες, που έχουν σχέση με την 

εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών των Τραπεζών και κατά 

συνέπεια και κατ' επέκταση με την αποδοτικότητα τους είναι οι 

ακόλουθοι:

Πρώτον: Δείκτες σε σχέση με την αποδοτικότητα του 

προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων ετών. Σε αυτή την 

περίπτωση συγκρίνουμε τους επιμέρους δείκτες 

αποδοτικότητας, του τελευταίου έτους, μ’ αυτούς των 

παρελθόντων ετών και ουτροκύπτουσες ποσοστιαίες διαφορές, 

αρνητικές και θετικές μας δείχνουν την εξέλιξη της 

αποδοτικότητας από χρονιά σε χρονιά.

Δεύτερον: Δείκτες σε σχέση με την επέκταση του μεριδίου 

Αγοράς μιας Τράπεζας, είτε σε όρους ενεργητικού, είτε σε 

επιμέρους τομείς, όπως καταθέσεις, χορηγήσεις κ.λ.π. Σ' αυτή 

την περίπτωση συγκρίνουμε το μέγεθος του ενεργητικού μιας 

Τράπεζας με αυτό των προηγούμενων ετών και κατόπιν 

εξάγουμε τις ποσοστιαίες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το 

σύνολο του ενεργητικού όλων των Τραπεζών που λειτουργούν 

στην συγκεκριμένη Αγορά.
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Με τον ίδιο τρόπο εργαζόμαστε για να βρούμε την εξέλιξη 

των επιμέρους τομέων (καταθέσεις, χορηγήσεις, εγγυητικές 

επιστολές, επισφάλειες κ.λ.π.). Γενικά οι συγκρίσεις, με όρους 

κυρίως ενεργητικού, μπορούν να γίνουν τόσο εθνικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο.

Β) Όσον αφορά στους μη ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ, 

θα ασχοληθούμε πρώτα με αυτούς που χρησιμεύουν στην 

παρακολούθηση και στον έλεγχο της εξέλιξης της επίτευξης, 

των τεθέντων στόχων της Τράπεζας.

Αρχικά η κάθε Τράπεζα, που έχει την οργανωτική δομή και 

την τεχνολογική ικανότητα, να χρησιμοποιεί μη

-χρηματοοικονομικούς δείκτες, για να ελέγχει την

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά της, θέτει τους ετήσιους 

στόχους της. Κατόπιν γνωρίζονται την δυναμικότητα, ενός 

εκάστου εκ των καταστημάτων της και σε συνεννόηση με τους 

κατά τόπους υπεύθυνους (κάθε τόπος έχει τις ιδιαιτερότητες 

του), πραγματοποιεί διασπορά των στόχων της, διαμοιράζονται 

το βάρος της επίτευξής τους αναλογικά σε κάθε κατάστημα.

Έτσι, είναι φυσικό, τα καταστήματα εκείνα που έχουν 

έμπειρο και επαρκές προσωπικό και δραστηριοποιούνται σε 

οικονομικά ζωντανή περιοχή να επωμίζονται το κύριο βάρος της 

στοχοθεσίας της Τράπεζας.



33

Οι στόχοι αφορούν σχεδόν όλα τα προϊόντα και εκφράζονται 

τόσο σε τεμάχια όσο και σε χρηματικά ποσά (μέσα κεφάλαια 

είτε καταθετικά είτε χορηγητικά).

Επίσης ο κάθε στόχος αξιολογείται και έχει τον ανάλογο 

δείκτη βαρύτητας (Δ/Β), έτσι ώστε η συνολική και η επιμέρους 

στοχοθεσία να σταθμίζεται αναλόγως με την προώθηση των 

προϊόντων προτεραιότητας.

Προϊόντα προτεραιότητας είναι εκείνα που για την 

προώθησή τους, η Τράπεζα ενδιαφέρεται περισσότερο, διότι 

προφανώς είναι και τα πιο κερδοφόρα, άμεσα ή έμμεσα.

Με αυτή τη λογική, λοιπόν, κάθε κατάστημα της Τράπεζας 

αναλαμβάνει, κάθε χρόνο, την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων 

τόσο σε τεμάχια όσο και σε ποσά.

Η επιτυχία ενός εκάστου εξαρτάται από το ποσοστό κάλυψης 

των στόχων και ιδιαίτερα εκείνων, που έχουν αυξημένο 

ενδιαφέρον για την επιχείρηση και επομένως υψηλό δείκτη 

βαρύτητας (Δ/Β).

Έτσι, αν για παράδειγμα, σε κάποιο κατάστημα τεθεί στόχος, 

σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, η σύναψη εκατό τέτοιων 

δανείων, συνολικά ύψους π.χ. ευρώ 500.000 και συναφθούν 

80 ύψους π.χ. 400.000 ευρώ, τότε ο μη χρηιιατοοικονοτιικός 

δείκτης, που θα εκφράζει την επιτυχία του καταστήματος, σε 

σχέση με τον τεθέντα στόχο, θα είναι ο λόγος 80/100, όσον
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αφορά στα τεμάχια. Όσον αφορά δε στο ποσό στοχοθετημένα 

ποσά θα είναι ο λόγος 400.000/500.000.

Πιο απλά στο συγκεκριμένο, χρηματοοικονομικό δείκτη, ως 

αριθμητή έχουμε τα επιτευχθέντα αποτελέσματα και ως 

παρονομαστή τα στοχοθετημένα μεγέθη. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι, αν τυχόν, δύο διαφορετικά καταστήματα ισοβαθμίζουν, 

όσον αφορά στους στόχους, στα στοχοθετημένα ποσά, γενικώς, 

τότε επιβραβεύεται εκείνο το κατάστημα, που παρουσίασε 

καλύτερο αποτελέσματα στα προϊόντα με μεγαλύτερο δείκτη 

βαρύτητας (Δ/Β). Η παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων 

γίνεται, με βάση, τον ανωτέρω δείκτη γίνεται καθημερινά, με 

σκοπό την σωστή εκτίμηση τής πορείας και την λήψη τυχόν 

αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, για την πλήρη κάλυψη των 

στόχων.

Στη συνέχεια θα δούμε μη χρηματοοικονομικούς δείκτες οι 

οποίοι μας βοηθούν να ελέγξουμε σημαντικά ποσοτικά και 

ποιοτικά μεγέθη, που έχουν άμεση σχέση με την 

αποδοτικότητα της Τράπεζας.

Πρώτον: Σε θέσεις εργασίας, που έχουν εκτιμηθεί χρονικά οι 

συγκεκριμένες εναλλαγές που εκτελούνται σ' αυτές, είναι 

δυνατόν να εκτιμηθεί από υπάλληλο η αποδοτικότητα του. για 

παράδειγμα σε μία θέση εργασίας, στην οποία εκτελούνται 

μόνο αναλήψεις και καταθέσεις μικροποσών, είχε υπολογιστεί
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όχι ο αποδεκτός όγκος συναλλαγών, εντός του εργασιακού (8 

ώρες) χρόνου είναι 180 πράξεις αυτού του είδους. Έχοντας 

αυτό σαν βάση δημιουργείται ο δείκτης αποδοχικόχηχας χων 

λειχουργών, που εργάζονται σε αυτές τις θέσεις θέτοντας ως 

αριθμητή τις εκτελούμενες πράξεις και ως παρονομαστή τον 

αποδεκτό μέσο των συναλλαγών δηλαδή το 180.

Το ίδιο μπορεί να γίνει σε κάθε σχεδόν θέση εργασίας του 

δικτύου της Τράπεζας, εφόσον έχουν εκτιμηθεί χρονικά οι 

εργασίες που διενεργούνται λ.χ. το πόσος χρόνος απαιτείται για 

να συναφθεί ένα καταναλωτικό δάνειο ή ένα στεγαστικό δάνειο 

ή η έκδοση μιας πιστωτικής κάρτας κ.λ.π.

Έτσι λοιπόν για όσες Τράπεζες κατόρθωσαν να 

προσδιορίσουν τους μέσους αποδεκτούς χρόνους των εργασιών 

στο δίκτυό τους, είναι δυνατόν σχετικά εύκολα να ελέγξουν την 

αποδοτικότητα του προσωπικού τους σε σχέση με το 

παραγόμενο έργο.

Από τη στιγμή δε, που για ορισμένες θέσεις είναι δυνατόν να 

εκτιμηθεί το παραγόμενο κέρδος για την Τράπεζα (π.χ. Dealing 

Room, Τμήματα Χορηγήσεων, Τμήματα εισαγωγών - εξαγωγών), 

τότε ο χρηματοοικονομικός δείκτης καθαρά κέρδη/κόστος 

μισθοδοσίας, μπορεί να εξειδικευτεί πολύ περισσότερο.
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Έτσι η Διοίκηση ιης Τράπεζας είναι σε θέση όχι μόνο να 

ελέγχει την αποδοιικόχητά της, αλλά και να βελτιώσει τους 

προσανατολισμούς της ως προς την κερδοφορία της.

Δεύτερον: Με την ίδια λογική έχουν δημιουργηθεί μη

χρηματοοικονομικοί δείκτες, για να αξιολογούνται σε σχέση με 

την αποδοτικότητα τους και Κεντρικές Υπηρεσίες και 

Διευθύνσεις των Τραπεζών, είτε από χρόνο σε χρόνο είτε μετά 

από κάποια οργανωτική αλλαγή στις δομές τους.

Έτσι, επί παραδείγματι, θέτοντας ως αριθμητή τις 

διεκπεραιωθείσες υποθέσεις του προσφάτως λήξαντος έτους και 

ως παρονομαστή τις υποθέσεις που διεκπεραίωσε η ίδια 

υπηρεσία της Τράπεζας κατά τον παρελθόντα χρόνο, βρίσκουμε 

την από χρόνο σε χρόνο αποδοτικότητα της κάθε υπηρεσίας.

Αν, τώρα στον αριθμητή θέσουμε τις διεκπεραιωθείσες 

υποθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με τις όποιες οργανωτικές 

αλλαγές συνχελέσθηκαν σε κάποια διεύθυνση και στον 

παρονομαστή τις υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν το 

προηγούμενο έτος, προ της αναδιοργανώσεως, τότε έχουμε τον 

μη χρηματοοικονομικό δείκτη εκείνο που μας βοηθάει να 

ελέγχουμε όχι μόνο την αποδοτικότητα αλλά και την 

αποτελεσματικότητα των αλλαγών στις υπηρεσίες μιας 

Τράπεζας.
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Τρίτον: Υπάρχουν μη χρηματοοικονομικοί δείκτες που

σχετίζονται με ποιοτικά μεγέθη αλλά έχουν έμμεση πλην σαφή 

σχέση με την αποδοτικότητα της Τράπεζας.

Τέτοιοι δείκτες μας βοηθούν να ελέγχουμε την ποιότητα των 

παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών.

Θέτουμε ως αριθμητή τα παράπονα των πελατών που έχουν 

σχέση με τις συναλλαγές που εκτελούνται από το Τραπεζικό 

Κατάστημα, και ως παρονομαστή το σύνολο των τραπεζικών 

συναλλαγών, που εκτελούνται στο ίδιο τραπεζικό κατάστημα.

Έτσι είναι σε θέση μια Τράπεζα να ελέγχει την ποιότητα των 

υπηρεσιών της σε όλη την έκταση του δικτύου της και 

εξειδικεύόντας ακόμη περισσότερο το συγκεκριμένο δείκτη, 

δύναται να προσδιορίζει και από ποια τμήματα της προέρχονται 

τα περισσότερα παράπονα ή προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο δείκτη, τον 

χρησιμοποιεί το καθ' ύλην αρμόδιο θεσμικό όργανο στη χώρα 

μας, σε σχέση με ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Το 

συγκεκριμένο θεσμικό όργανο είναι ο "ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ 

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ", ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός, που 

δημιουργήθηκε για να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με 

διαφανείς διαδικασίες τις διαφορές των συναλλασσομένων με 

τις Τράπεζες και επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους,
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περισσότερες λεπτομέρειες, για τον εν λόγω θεσμό παρατίθενται 

στο συνημμένο σχετικό έντυπο.

Τέταρτον: Ένας ακόμη σπουδαίος μη χρηματοοικονομικός 

δείκτης είναι αυτός που μας βοηθά να ελέγχουμε το εργασιακό 

κλίμα μιας Τράπεζας, τις σχέσεις μεταξύ του προσωπικού, αλλά 

και τις σχέσεις μεταξύ των επιμέρους υπηρεσιών της.

Η γενική μορφή αυτού του δείκτη εμφανίζεται, εάν στον 

αριθμητή θέσουμε τον αριθμό των παραπόνων και στον 

παρονομαστή το πλήθος των εργαζομένων. Με τις κατάλληλες 

προσαρμογές και εξειδικεύσεις αυτός ο δείκτης είναι δυνατόν 

να μας πληροφορήσει για όλα τα ανωτέρω σ' αυτήν την 

παράγραφο αναφερθέντα.

Σαν επίλογο μπορούμε να πούμε ότι με την παρακολούθηση των 

αναφερθέντων, στην παρούσα εργασία, χρηματοοικονομικών και 

μη χρηματοοικονομικών δεικτών, μια Τράπεζα θα είναι σε θέση να 

ελέγχει ανά πάσα στιγμή τόσο την αποδοτικότητα της, όσο και την 

ποιότητα των παρεχομένων, από αυτήν υπηρεσιών, που έχει άμεση 

σχέση, τελικά, με τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Συνημμένα: 1) Πληροφορίες μέσω διαδικτύου, σε σχέση με το 

θέμα (ιστοσελίδες Εθνικής Τράπεζας, ALPHA BANK,
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EUROBANK, Εμπορικής Τράπεζας, Τράπεζας 

Κύπρου).

2) Υπόδειγμα πίνακα (MIS) παρακολούθησης της 

εξέλιξης των στοχοθετημένων μεγεθών, μιας 

Τράπεζας.

3) Πληροφοριακό Δελτίο για τον Τραπεζικό 

Μεσολαβητή.

4) Την πράξη του Διοικητού της Τραπέζης Ελλάδος 2524/23-7-03 

με θέμα το συντελεστή της Τραπεζικής Φερεγγυότητας.
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ALPHA BANK)

Κάθε τρίμηνο ανακοινώνονται τα πραγματοποιηθέντα 

αποτελέσματα, για κάθε ένα από τα καταστήματα του 

δικτύου. Αυτά απεικονίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ III, του οποίου τα 

στοιχεία παρουσιάζουμε διεξοδικότερα, για να καταστεί 

εύκολη στον αναγνώστη η κατανόηση του τρόπου 

υπολογισμού τους.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ III διαιρείται σε οκτώ πεδία.

Στο πεδίο Α εμφανίζεται το σύνολο των εσόδων που 

προκύπτουν από τόκους Retail και corporate.

Όταν αναφερόμαστε στο retail, εννοούμε χορηγήσεις και 

καταθέσεις που αφορούν ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ στο 

corporate αφορούν χορηγήσεις και καταθέσεις 

επιχειρηματικών ομίλων. Τα εμφαινόμενα έσοδα του πεδίου A 

υπολογίζονται ως εξής: Αφού υπολογισθούν από την υπηρεσία 

MIS της τράπεζας τα μέσα καταθετικό ή χορηγητικό 

κεφάλαια, αυτά εκτοκίζονται, λαμβάνοντας ως επιτόκιο 

(spread) το οριζόμενο από την υπηρεσία, ενώ ο τοκοφόρος 

χρόνος, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι το εννεόμηνο.
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Εύλογο θα ήταν το ερώτημα «πως προκύπτουν έσοδα 

τόκων για το κατάστημα από τις καταθέσεις του, αφού αυτές 

εγγράφονται στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ του ισολογισμού της Τράπεζας 

και οι προκύπτοντες τόκοι, είναι πληρωτέοι στους 

καταθέτες;».

Η απάντηση είναι πως, αφού οι καταθέσεις θεωρούνται 

κατ’ ουσίαν αγορές της επιχείρησης, οι οποίες διατίθενται 

στην πελατεία της με μεγαλύτερη τιμή (επιτόκιο), άρα 

θεωρούνται βασικός παράγοντας της κερδοφορίας της, ενώ οι 

καταθέτες εκλαμβάνονται ως οι προμηθευτές της 

επιχείρησης.

Με αυτή τη λογική η Τράπεζα «επιβραβεύει» τα 

καταστήματα που συγκεντρώνουν καταθέσεις, αφού αυτές θα 

διατεθούν στο πελατειακό κοινό της με υψηλότερο επιτόκιο, 

ούτως ώστε να προκύψουν κέρδη υπέρ αυτής.

Έτσι, ορίζεται από την υπηρεσία MIS κάποιο επιτόκιο 

(spread) υποθέτοντας, ότι τα συγκεκριμένα καταθετικά 

κεφάλαια, θα ήταν δυνατόν να καταστούν χορηγητικά, κατά 

την εξεταζόμενη χρονική περίοδο λ.χ. εννεάμηνο και να 

έχουν απόδοση ανάλογα με τα συσωρευθέντα μέσα κεφάλαια 

και το ορισθέν από την τράπεζα επιτόκιο (spead).

Αξίζει επίσης, να διευκρινισθεί ότι οι αναφερόμενες 

μεταφορές κεφαλαίων στο υποπεδίο α.3 είναι εκείνα τα
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αποταμιευτικά κεφάλαια, μεγαλοκαταθετών, που 

συγκεντρώνει κάποιο Τραπεζικό κατάστημα και τα προωθεί 

για ιδιαίτερη διαχείριση στην αρμόδια τραπεζική υπηρεσία, 

που είναι το private banking. Αυτές οι μεταφορές, κρίνονται 

συμφέρουσες για την τράπεζα, λόγω κυρίως του όγκου τους 

και των κερδοφόρων δυνατοτήτων εκμετάλλευσής τους από 

αυτήν.

Για το λόγο αυτόν το κατάστημα, που θα 

πραγματοποιήσει τέτοιου είδους μεταφορές, εγγράφει στα 

έσοδά του, το ποσό εκείνο που προκύπτει από τον 

πολλαπλασιασμό των συνολικών κεφαλαίων που θα μεταφέρει 

στο private banking επί ενός καθορισμένου, από την Δ/νση 

MIS της Τράπεζας ποσοστό.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα έσοδα ύψους 14,5 χιλ. 

ευρώ προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό των συνολικών 

μεταφερθέντων κεφαλαίων επί του ποσοστού 1,75% 

(827,5X1,75%= 14,5). Όσον αφορά το αρνητικό έσοδο που 

εμφανίζεται στο υποπεδίο α.3, ύψους 2 χιλ. ευρώ, αυτό 

αποτελεί «τιμωρία» για το κατάστημα εκείνο, που διατηρεί στο 

ταμείο του, παραπάνω από το οριζόμενο, από τη Δ/νση MIS 

της τράπεζας, χρηματικό ποσό.

Το συγκεκριμένο αρνητικό έσοδο προκύπτει, αφού 

υπολογισθούν τα μέσα κεφάλαια που διατηρήθηκαν στο
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Ταμείο του καταστήματος, κατά την εξεταζόμενη χρονική 

περίοδο, καθ’ υπέρβασιν του καθορισμένου ορίου, και 

αποτελεί κατ’ ουσίαν, αρνητικό τόκο των συγκεκριμένων 

κεφαλαίων, το ύψος του οποίου εξαρτόται από το εκάστοτε 

καθοριζόμενο αρνητικό επιτόκιο. Ο λόγος που η τράπεζα 

«τιμωρεί» το κατάστημα για τις υπερβάσεις του ταμειακού της 

αποθέματος είναι ότι, το κατάστημα δεν προωθεί εγκαίρως τα 

διαθέσιμα καθημερινό του κεφάλαια στις αρμόδιες υπηρεσίες 

της Τράπεζας, ώστε αυτό να μην είναι λιμνάζοντα και 

ανεκμετάλλευτα, αλλά να δίνεται η ευκαιρία στην Κεντρική 

Διεύθυνση να τα εκμεταλλευτεί κατά τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. _

Στο πεδίο Β εμφανίζονται τα έσοδα εκτός τόκων του 

καταστήματος, στα οποία περιλαμβάνονται οι προμήθειες 

Εισαγωγών - Εξαγωγών, εγγυητικών επιστολών, Κινήσεως 

Κεφαλαίου, Αγοραπωλησία Συναλλάγματος, προμήθειες 

κοινοπρακτικών δανείων κ.λ.π.

Στο πεδίο Γ εμφανίζεται το άθροισμα των εσόδων, που 

περιλαμβάνονται στα προηγούμενα πεδία Α και Β.

Στο πεδίο Δ εμφανίζεται το σύνολο των εξόδων ενός 

καταστήματος.

Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται τα λογιστικοποιημένα 

έξοδα, ήτοι, Αμοιβές Προσωπικού και Γενικά 'Εξοδα, καθώς
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και ία εξωλογιστικά έξοδα, όπως αποσβέσεις κ.α. καθώς και 

διάφοροι επιμερισμοί εξόδων που αφορούν στα Κέντρα 

Υποσιηρίξεως Καταστημάτων, στη Διεύθυνση Καταστημάτων 

της συγκεκριμένης περιφέρειας που ανήκει το Κατάστημα και 

στις λοιπές Διευθύνσεις, που υποστηρίζουν τη λειτουργία του 

καταστήματος (Δ/νση Marketing, Δ/νση Οικονομικών 

Μελετών, Δ/νση Καρτών, Δ/νση Περιουσίας κ.α.).

Στο πεδίο Ε εμφανίζεται το αποτέλεσμα καταστήματος προ 

προβλέψεων και overhead.

Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα προκύπτει από την 

αφαίρεση του συνόλου των εξόδων από το σύνολο των εσόδων, 

που εμφανίζεται στο πεδίο Γ. _

Στο πεδίο ΣΤ εμφανίζεται το σύνολο των προβλέψεων των 

επισφαλών απαιτήσεων του καταστήματος.

Σε αυτές τις προβλέψεις συμπεριλαμβάνονται αυτές των 

καταναλωτικών δανείων και πιστωτικών καρτών, των 

στεγαστικών δανείων και των λοιπών χορηγήσεων.

Στο πεδίο Ζ εμφανίζεται το αποτέλεσμα καταστήματος προ 

OVERHEAD, το οποίο προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα 

του πεδίου Ε και του πεδίου ΣΤ.

Στα αμέσως επόμενα υποπεδία του πεδίου Ζ, 

εμφανίζεται το OVERHEAD του καταστήματος, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα, που
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προκύπτουν από τη λειτουργία και δραστηριότητα των 

Κεντρικών Διευθύνσεων και Υπηρεσιών της Τράπεζας 

(Διαφημίσεις, εκδηλώσεις κ.α.), καθώς και το ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

του καταστήματος μετά από αφαίρεση προβλέψεων και 

OVERHEAD.

Αυτό προκύπτει από το αλγεβρικό άθροισμα του 

εμφανιζόμενου ποσού στο πεδίο Ζ και του OVERHEAD του 

καταστήματος.

Στο πεδίο Η αναφέρονται, ο αριθμός απασχολούμενων 

ατόμων, κατά το εξεταζόμενο, ως προς την κερδοφορία και 

την αποδοτικότητα, χρονικό διάστημα, οι βασικοί δείκτες 

αποδοτικότητας του καταστήματος και οι βασικοί δείκτες 

αποδοτικότητας της διευθύνσεως καταστημάτων, όπου ανήκε 

και το εξεταζόμενο κατάστημα (λ.χ. Δ/νση Καταστημάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας). Αναλυτικότερα, στους βασικούς 

δείκτες του καταστήματος συμπεριλαμβάνονται: 

α) Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 

β) Η απόδοση Άμεσων Εξόδων [(Ε-ΣΤ)/Δ] 

γ) Έσοδα ανά άτομο (Γ/Η) 

δ) Αποτελέσματα ανά άτομο ([(Ε-ΣΤ)/Η] 

ε) Τόκοι προς ενεργητικό (ΝΙΜ)

Στους βασικούς δείκτες Διευθύνσεως Καταστημάτων 

συμπεριλαμβάνονται:
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α) Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 

β) Απόδοση Άμεσων Εξόδων 

γ) Έσοδα ανά άτομο 

δ) Αποτελέσματα ανά άτομο 

ε) Τόκοι προς ενεργητικό (ΝΙΜ)

Ο λόγος που παρατίθενται στο πεδίο Η, αμφότεροι οι 

βασικοί δείκτες του καταστήματος και της οικείας 

Διευθύνσεως Καταστημάτων, είναι η διευκόλυνση εξαγωγής 

συμπερασμάτων για την πορεία της αποδοτικότητας και της 

κερδοφορίας του Καταστήματος, σε σχέση με τα Καταστήματα 

της ευρύτερης γεωγραφικής του περιοχής, όπου λίγο πολύ, 

επικρατεί συγγενές οικονομικό κλίμα και οι κοινωνικές 

συνθήκες και αντιλήψεις λίγο διαφέρουν.

Στην αριστερή πλευρά του ΠΙΝΑΚΑ III παρατίθεται ο 

στόχος των ετησίων εσόδων καθώς και το ποσοστό κάλυψης, 

μετά το πέρας του εννεαμήνου.

Συγκεκριμένα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα είναι ύψους 

182,4 χιλ. ο ετήσιος στόχος 71,8 χιλ. ευρώ, άρα η κάλυψη 

στο εννεάμηνο είναι της τάξεως του 253,5%.



ΠΙΝΑΚΑΣ III

ALPHA BANK 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MIS 816 ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ

007 (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΑ. ΕΥΡΩ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2004 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2004

RETAIL
Περ.Τόκων/ 

Έσοδα/ Έξοδα
Μέσα

Κεφάλαια Spread % Περ.Τόκων/ 
Έσοδα/ Εξοδα

Μέσα
Κεφάλαια

Ποσοστό%
Κάλυψης

Καταθέσεις & Λοιπά Αποτ/κά Κεφ. 30,4 4.068,8 0,98%

Χορηγήσεις 83,6 2.024,6 5,43%

Μεταφορές Κεφαλαίων 14,5 827,5 5,3 300,0 275,8%

Υπέρβαση Ταμείου -2,0 127,6 -2,05%

Έσοδο σωρευτικών προβλέψεων 0,0 2,2 2,04%

Εσοδα από Τόκους-retail 126,5 7.050,7 2,36%

CORPORATE

Καταθέσεις 0,0 0,0 0,00%

Χορηγήσεις 0,0 ο,ο 0,00%

Εσοδα από Τόκους-corporate ο,ο ο,ο 0,00%

ΣΥΝΟΛΑ RETAIL-CORPORATE
Καταθέσεις 30,4 4.068,8 0,98% 2,9 232,5

------------------------------------ 1
1064,0%

Χορηγήσεις 83,6 2.024,6 5,43% 63,8 1.725,0 131,0%,

Σύνολο Εσόδων Τόκων Retail-Corporate <αι+α2) 126,5 7.050,7 2,36% 71,9 2.257,5 175,9%!
Εισαγωγών - Εξαγωγών 0,0
Εγγυητικών Επιστολών 0,1

Κινήσεως Κεφαλαίων 0,9
Αγοραπωλησίας Συναλλάγματος 4,0

Λοιπές Προμήθειες 36,8

Μ.Ο ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ

Πάσης Φΰσεως Λογιστικοποιημένες Προμήθειες (ΣΥΝΟΛΟ) 41,8 ο,ο 0,0%
Εξωλογιστικά Έσοδα κ' Προμήθειες(Σελ.2) 11,3

j- 0,0 0,0%Εξωλογιστικές Συν/κές Διαφορές 2,8
Προμήθειες Κοινοπρακτικών Δανείων (CORPORATE) ο,ο

Σύνολο Εσόδων εκτός Τόκων 55,9 0,0 0,0%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α+Β) 182,4 71,9 253,5%,

Λογιστικοποιημένα Έξοδα | 191,9
Αμοιβές Προσωπικού 138,7
Λοιπά Γενικά Έξοδα 53,2

Εξωλογιστικά Έξοδα (Αποσβέσεις κλπ) 32,6

Επιμερισμοί εξόδων ΤΑΠ 24,6

Επιμερισμοί εξόδων ΚΥΚ ο,ο
Επιμερισμοί εξόδων Διευθύνσεως Καταστημάτων, Marketing, κ.λ.π. 14,2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 263,3

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ καταστήματος προ 
προβλέψεων και overhead

-80,9

. Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων 8,9

Πρόβλεψη Καταναλωτικων-Καρτών (1,4%) 5,3

Πρόβλεψη Στεγαστικων (0,13%) 0,8
Πρόβλεψη Λοιπών Χορηγήσεων 2,8

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ καταστήματος Προ OVERHEAD -89,8

OVERHEAD καταστήματος -158,0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ καταστήματος μετά απο αφαίρεση 
προβλέψεων και OVERHEAD -247,7
Αριθμός Απασχολούμενων Ατόμων 5

Βασικοί Δείκτες καταστήματος:
Απόδοση Ενεργητικού (ROA) -3,99%
Απόδοση Άμεσων Εξόδων ((Ε-ΣΤ) / Δ) -0,3
Έσοδα ανά άτομο (Γ / Η ) 36,5
Αποτελέσματα ανά άτομο ((Ε-ΣΤ) / Η) -18,0
Τόκοι προς Ενεργητικό (ΝΙΜ) 5,00%

Βασικοί Δείκτες Λ/νσεως Κατ/των:
Απόδοση Ενεργητικού (ROA) 
Απόδοση Άμεσων Εξόδων 
Έσοδα ανά άτομο 
Αποτελέσματα ανά άτομο 
Τόκοι προς Ενεργητικό (ΝΙΜ)

4,67%
2,0

138,9
98,4

5,18%
Σχόλια:
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ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 

ΕΝΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ενας σημαντικότατος παράγοντας, για την υποστήριξη 

και την ανάπτυξη της κερδοφορίας και της αποδοτικότητας 

ενός-Τραπεζικού Καταστήματος, είναι ο βαθμός ικανοποίησης 

των αναγκών της τραπεζικής πελατείας, με το ανάλογο 

ικανοποιητικό για τον πελάτη κόστος. Καθένας κατανοεί 

εύκολα, ότι όταν ένα τραπεζικό κατάστημα καλύπτει τις 

ανάγκες του πελάτη του, με κόστος λογικό και σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, τότε πετυχαίνει να έχει έναν 

ευχαριστημένο πελάτη, που μπορεί να εξελιχθεί σε 

αφοσιωμένο (loyal) πελάτη και να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά και πολλαπλασιαστικά υπέρ της κερδοφορίας 

της επιχειρήσεως, μιλώντας στον κύκλο του με ενθουσιασμό, 

υπέρ του Τραπεζικού καταστήματος.

Το ζήτημα που προκύπτει, είναι το πώς καθίσταται 

μετρήσιμος και ελέγξιμος ο παράγων «ικανοποίηση του 

πελάτη».

Ο ερευνητής του Πανεπιστημίου BOCCONI κ. Luciano 

Munari στην εργασία του «PAPER No 88/03 March 2003 με 

τίτλο “COMMERCIAL PERFORMANCE AND PROFITABILITY:
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THE CASE OF ITALIAN BANKS”» ασχολείται με ίο 

συγκεκριμένο θέμα και αναπτύσσει λογικές και μεθόδους 

μέτρησης που θα μπορούσαν να είναι αντικειμενικές και 

εκτός των συνόρων της Ιταλίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τη φιλοσοφία και λογική του 

Munari και άλλων μελετητών, όπως του Hallbey (1995), 

Pepper-Rogers (1994), Heskett-Sasser-Schlesinger (1997) 

και των επίσης Ιταλών Valdani (2000) και Costabile (2001), 

μπορούμε να ασχοληθούμε με την εξέταση και τη 

μετρησιμότητα του παράγοντα «ικανοποίηση του πελάτη», 

κάνοντας χρήση δείκτες ποσοτικού χαρακτήρα, που 

αναλύοντάς τους θα βγαίνουν στην επιφάνεια ολοένα και 

περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά και παράμετροι, που 

καθορίζουν αλλά και επεξηγούν την πορεία της κερδοφορίας 

ενός καταστήματος.

Μία πρώτη προσέγγιση στη μέτρηση της διατήρησης, 

αλλά και της επέκτασης της πελατειακής βάσης ενός 

τραπεζικού καταστήματος μας βοηθάει να 

πραγματοποιήσουμε ο μαθηματικός λόγος με αριθμητή τον 

αριθμό των πελατών (π.χ. καταθέσεων ή χορηγήσεων) στην 

αρχή και παρονομαστή το σύνολο των αντίστοιχων πελατών, 

στο τέλος της εξεταζομένης χρονικής περιόδου.
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Παραλλαγή του ανωτέρω δείκτη, μπορεί να αποτελέσει ο 

μαθηματικός λόγος, που στον αριθμητή θα υπάρχουν τα 

ποσά καταθέσεων ή χορηγήσεων που υφίστανται στο 

κατάστημα, στην αρχή της εξεταζόμενης περιόδου, ενώ στον 

παρονομαστή τα ποσά των αντίστοιχων κατηγοριών, που θα 

υπάρχουν στο τέλους της υπό εξέτασιν χρονικής περιόδου.

Ο εν λόγω δείκτης και η παραλλαγή του, θεωρείται 

σημαντικός για την κερδοφορία ενός καταστήματος, διότι 

δείχνει την εξέλιξη της έκτασης της πελατειακής του βάσης, 

εάν δηλαδή συρρικνώνεται ή διευρύνεται.

Οι δυνατότητες της αύξησης της κερδοφορίας, σαφώς 

ενισχύονται, όταν διευρύνεται η πελατειακή βάση, που 

αποτελεί το εφαλτήριο, για την πλήρη ανάπτυξη της 

προώθησης των τραπεζικών εκείνων προϊόντων, που 

συνεισφέρουν σημαντικά στα αποτελέσματα του 

καταστήματος.

Τα ερωτήματα όμως, που προκύπτον για την ποιότητα 

και πληρότητα του δείκτη είναι τα ακόλουθα: 

α) Οι πελάτες, που εξακολουθούν τη συνεργασία τους με το 

κατάστημα είναι πράγματι ευχαριστημένοι; 

β) Εάν είναι ευχαριστημένοι, είναι και αφοσιωμένοι; (loyal) 

γ) Η αύξηση της πελατείας πραγματοποιείται κερδίζοντας 

νέους πελάτες, ενώ διατηρούνται οι παλαιότεροι; Ή απλώς οι
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νεοεισερχόμενοι πελάτες είναι περισσότεροι από αυτούς που 

κατευθΰνονται σε ανταγωνιστικές Τράπεζες; 

γ) Όσον αφορά στην ενδεχόμενη μείωση της πελατείας, το 

ερώτημα είναι: Αυτή προκαλείται από την έλλειψη νέων 

πελατών, ενώ παράλληλα κερδίζει ο ανταγωνισμός τους 

παλαιότερους; Ή οι νεοεισερχόμενοι είναι απλώς λιγότεροι απ’ 

αυτούς που κατευθύνονται σε ανταγωνιστικές τράπεζες;

Οι απαντήσεις στα ανωτέρω ερωτήματα καθιστούν 

ποιοτικότερο και πληρέστερο τον προαναφερθέντα δείκτη και 

δύνανται να μας οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα, 

σχετικά με τη λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα, την 

αποδοτικότητα και την κερδοφορία του καταστήματος, ενώ 

παράλληλα μπορούμε να αναθεωρήσουμε πρακτικές και 

πολιτικές, εάν διαπιστώσουμε ότι τα πράγματα δεν 

εξελίσσονται κατά τον πιο επιθυμητό τρόπο.

Στα σχετικά ερωτήματα, σύμφωνα με το πνεύμα και την 

έρευνα του L. Munari, απαντούμε ως εξής:

Ι.Οι πελάτες που εξακολουθούν τη συνεργασία με το 

κατάστημα δεν είναι απαραίτητα αφοσιωμένοι ή 

ευχαριστημένοι. Η συνεργασία μπορεί να συνεχίζεται για 

λόγους οικονομικών δεσμεύσεων προς την Τράπεζα (Δάνεια, 

προσημειώσεις, υποθήκες κ.α.), γεωγραφικούς (είναι το 

μοναδικό κατάστημα στην περιοχή, που έχει εύκολη
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πρόσβαση), ή και για το ότι ο πελάτης θεωρεί επίπονη και 

χρονοβόρα την διαδικασία αλλαγής τραπεζικής 

συνεργασίας). Οι πελάτες αυτοί κατά τον Luciano Munari 

στην εργασία του «The relationship between commercial 

performance and profitability: Theoretical view»

ονομάζονται «όμηροι».

2. Ο εξεταζόμενος ποσοτικός δείκτης, μπορεί σε πολλές 

περιπτώσεις να είναι εικονικός, δεδομένου, ότι μπορεί, στο 

συνολικό αριθμό των πελατών να συμπεριλαμβάνονται 

πελάτες, που ουσιαστικά, έχουν διακόψει τη συνεργασία με 

εξεταζόμενο τραπεζικό κατάστημα και υπάρχουν απλώς οι 

λογαριασμοί τους, συνήθως με μηδαμινό υπόλοιπο και 

αδρανείς.

Οι πελάτες αυτοί κατά τον Munari, αναφέρονται ως 

«ανενεργοί». Οι ανωτέρω αδυναμίες δύνανται ελεγχθούν, 

στην πρώτη περίπτωση με σχετικό ερωτηματολόγιο, που 

μπορεί να διανεμηθεί από το κατάστημα και θα έχει σαν 

στόχο να μας τροφοδοτήσει με πληροφορίες, σχετικά με το 

επίπεδο ικανοποίησης των πελατών.

Εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση στο συγκεκριμένο 

ζήτημα είναι «κυτίο παραπόνων», όπου θα συλλέγονται 

έντυπα της Τράπεζας, κατάλληλα διαμορφωμένα, για την
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διατύπωση τυχόν παραπόνων ή προτάσεων των πελατών του 

καταστήματος.

Η δεύτερη περίπτωση διαπιστώνεται με την καταμέτρηση 

των αδρανών λογαριασμών.

Έτσι προκύπτει ο δείκτης «ανενεργοί λογαριασμοί προς 

σύνολο λογαριασμών». Το αποτέλεσμα του εν λόγω δείκτη, 

βελτιώνει ποιοτικά το δείκτη «αριθμοί λογαριασμών στην 

αρχή της χρονικής περιόδου προς τον αριθμό λογαριασμών 

στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου».

Καταλήγουμε λοιπόν να έχουμε, σύμφωνα με την 

τραπεζική θεώρηση CRM (Customer relationship 

management), δύο βασικές και ανεξάρτητες μεταξύ τους 

παραμέτρους, που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την 

κερδοφορία και την αποδοτικότητα ενός τραπεζικού 

καταστήματος.

Πρώτον, την διατήρηση και επέκταση της πελατειακής 

βάσης και δεύτερον, την ικανοποίηση του πελάτη από τις 

προσφερόμενες υπηρεσίες.

Οι δύο αυτές παράμετροι, όπως συνάγεται και από τα 

προαναφερθέντα, είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους, διότι μπορεί 

κάποιος μη ικανοποιημένος πελάτης να συνεχίζει την 

συνεργασία του με το κατάστημα, εξαιτίας κάποιων 

υποχρεώσεών του σ’ αυτό (δανειακά υπόλοιπα,
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προσημειώσεις κ.λ.π.) και κάποιων άλλων δυσκολιών 

(γεωγραφική γειτνίαση, χρονοβόρες διαδικασίες αλλαγής 

συνεργασίας κ.α.), ενώ κάποιος άλλος ευχαριστημένος, κατά 

βάσιν, πελάτης να διακόιμει την συνεργασία, λόγω του ότι ο 

έντονος και οξύς ανταγωνισμός μεταξύ των Τραπεζών του 

προσφέρει μεγαλύτερα ακόμη οφέλη.

Τη συγκεκριμένη κατηγορία πελατών ο Munari την 

ορίζει ως «μισθοφόρους».

Μία λογική και συνεπής διαδικασία αύξησης της 

αποδοτικότητας και της κερδοφορίας μπορεί να περιγράφει 

ως ακολούθως: Η ικανοποίηση του πελάτη γεννά την

αφοσίωσή του.

Οι αφοσιωμένοι πελάτες δημιουργούν θετική εικόνα για 

το κατάστημα και αυτό με τη σειρά του προκαλεί αύξηση 

στην προώθηση των τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι αφοσιωμένοι πελάτες δίνουν μικρότερη σημασία στο 

κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών, ενώ παράλληλα 

μειώνεται και το κόστος του marketing για την αύξηση των 

πωλήσεων των υπό προώθησιν προϊόντων και υπηρεσιών. 

Εύκολα λοιπόν συνάγεται το συμπέρασμα, ότι οι ανωτέρω 

θετικές ενέργειες οι οποίες πηγάζουν από την «ικανοποίηση 

του πελάτη», καταλήγουν στην αύξηση της κερδοφορίας ενός 

τραπεζικού καταστήματος.
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ΛΟΓΟΙ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στον αντίποδα του ικανοποιημένου πελάτη ενός 

τραπεζικού καταστήματος, είναι ο δυσαρεστημένος πελάτης 

από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταστήματος.

Αν, λοιπόν, ο ευχαριστημένος πελάτης συνεισφέρει στην 

κερδοφορία του Τραπεζικού Καταστήματος, λόγω της 

μακρόχρονης, σταθερής και αποδοτικής συνεργασίας του, 

αλλά και εξαιτίας της βοήθειάς του, στο να δημιουργηθεί 

θετική εικόνα για το κατάστημα, λόγω των θετικών του 

σχολίων, ο δυσαρεστημένος πελάτης εκτός του ότι είναι πολύ 

πιθανό να διακόψει άμεσα την συνεργασία του με το 

κατάστημα, θα προκαλέσει επιπλέον αρνητικές συνέργιες με 

τα αρνητικά σχόλιά του, σε βάρος του καταστήματος.

Σχετική έρευνα που αναδεικνύει τους λόγους 

δυσαρέσκειας των πελατών από τις παρεχόμενες τραπεζικές 

υπηρεσίες πραγματοποιήθηκε το 2001 από το οικονομικό 

περιοδικό BANCA Ε FINANZA. Οι κυριότεροι λόγοι από 

αυτούς είναι οι εξής: α) έλλειψη αξιοπιστίας και

εμπιστοσύνης, β) η επιδίωξη του κέρδους χωρίς να 

προσφέρονται ανάλογες υπηρεσίες, γ) χρέωση εξόδων σε 

βάρος των πελατών που θεωρούνται περιττά και ακατανόητα,
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δ) έλλειψη διαφάνειας, ε) μη συμφέροντα επιτόκια, είτε 

χορηγήσεων, είτε καταθέσεων, στ) γραφειοκρατία.

Αντιστρόφως, έρευνα που αναδεικνύει τους παράγοντες 

εκείνους που ωθούν άτομα και επιχειρήσεις να συνεργάζονται 

με ένα συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα, διεξήχθη το 

2002 από την BANCA NAZIONALE DEL LAVORO και το 

CENTRO DI RICERCHE Ε DOCUMENTAZIONE “L. 

EINAUNDI”.

Κυριότεροι λόγοι συνεργασίας της πελατείας με κάποιο 

Τραπεζικό Κατάστημα αναδείχθηκαν οι εξής: 

α) Ευκολία πρόσβασης, β) το κατάστημα ανήκει σε μεγάλο 

τραπεζικό όμιλο, γ) η συνεργασία με το συγκεκριμένο- 

κατάστημα είναι οικογενειακή παράδοση, δ) ποιότητα 

εξυπηρέτησης, ε) τιμολογιακή πολιτική, στ) ταχύτητα 

διεκπεραιώσεως των συναλλαγών, ζ) η ευγένεια και οι καλοί 

τρόποι του προσωπικού του καταστήματος, η) η ορθή τεχνική 

προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, θ) η συνεργασία του 

εργοδότη κάποιων πελατών με το κατάστημα.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ

Ο Luciano Munari και Guido Gristin, οικονομικός 

ερευνητής του Πανεπιστημίου της Parina, διεξήγαγαν έρευνα 

το 1993, χρησιμοποιώντας ως δείγμα εκατόν πενήντα (150) 

μικρομεσαΐες επιχειρήσεις της περιοχής του Μιλάνου.

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε συνετάγη 

λαμβάνοντας υπόψιν το κόστος πρόσβασης στις Τραπεζικές 

Υπηρεσίες και της εξυπηρέτησης, που θεωρούσαν ότι 

απολάμβαναν από τα Τραπεζικά Καταστήματα.

Το συμπέρασμα, το οποίο εξήχθη, είναι ότι η ποιότητα 

των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης-που απολαμβάνουν οι 

επιχειρήσεις και το κόστος πρόσβασης στις υπηρεσίες, είναι 

μεγέθη ευθέως ανάλογα. Όσο δηλαδή αυξάνεται η ποιότητα 

των προσφερομένων υπηρεσιών, αναλόγως αυξάνεται και το 

κόστος τους.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι κάποιες Τράπεζες παρά το ότι 

είχαν τιμολογήσει τις υπηρεσίες τους παραπάνω από τον μέσο 

όρο, διατήρησαν την πελατεία τους, διότι τα καταστήματά 

τους πρόσφεραν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και διέθεταν 

αφοσιωμένη πελατεία.

Β) Μία δεύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 1995, σε 

δείγμα πέντε (5) τραπεζών, απέδειξε ότι οι διαφορές στην
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κερδοφορία τους, οφειλόταν στην διαφορά του λόγου 

«Λογαριασμοί που άνοιξαν προς λογαριασμούς που 

έκλεισαν κατά την εξετασθεΐσα χρονική περίοδο». Όσο 

υψηλότερη είναι η τιμή αυτού του λόγου, τόσο μεγαλύτερη 

καθίσταται η πελατειακή βάση του καταστήματος, που 

καθιστά με την σειρά της υψηλότερη την κερδοφορία του.

Γ) Τον Ιούλιο του 1988 τελείωσε, η τρίτη έρευνα η οποία 

διάρκησε δύο χρόνια και είχε ως αντικείμενο καταστήματα 

μιας μικρής Ιταλικής Τράπεζας, τα οποία 

δραστηριοποιούνταν σε ένα άκρως ανταγωνιστικό 

περιβάλλον σε αυτό της βορειοανατολικής Ιταλίας.

Τα ευρήματα ήταν τα ακόλουθα:

α) Υπάρχει αντιστρόφως ανάλογη σχέση των μεγεθών 

«κέρδος ανά πελάτη» και «αύξηση του αριθμού των 

πελατών». Ερμηνευτικά, ο λόγος είναι ο εξής: Οι νέοι 

πελάτες, στο πρώτο στάδιο της συνεργασίας τους είναι 

συχνά μειωμένης κερδοφορίας ή και ελαφρώς ζημιογόνοι, 

λόγω των μειωμένων τιμολογίων, που τους προσφέρονται 

για να καταστεί δελεαστική η συνεργασία τους με το 

κατάστημα. Ενώ η απώλεια παλαιών πελατών υπέρ του 

ανταγωνισμού, υπερκαλύπτει συνήθως την όποια 

κερδοφορία που προέρχεται από τους νέους πελάτες, για 

τον λόγο ότι οι παλαιοί πελάτες, ευχαριστημένοι
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ενδεχομένως από τις προσφερόμενες υπηρεσίες, μέχρι 

εκείνη τη στιγμή πλήρωναν χωρίς να δίνουν ιδιαίτερη 

σημασία, αρκετά ακριβότερα σε σχέση με τους νέους 

πελάτες, τις υπηρεσίες και τα τραπεζικά προϊόντα, που 

τους προσέφεραν τα καταστήματα.

β) Αρνητικά αποτελέσματα, σε σχέση με την κερδοφορία, 

παρουσιάζουν τα καταστήματα εκείνα, τα οποία διατηρούν 

ασταθείς σχέσεις με την πελατεία τους.

Τα καταστήματα που διατηρούν την υπάρχουσα πελατεία 

και δεν επιζητούν εναγωνίως νέους πελάτες για να 

καλύψουν απώλειες παλαιών πελατών, παρουσιάζουν 

καλύτερα αποτελέσματα και μεγαλύτερη κερδοφορία.

Άρα, με αυτό το δεύτερο εύρημα, επιβεβαιώνεται και το 

προηγούμενο και καταλήγουμε ότι είναι σαφώς 

συμφερότερο το να διατηρούμε την υπάρχουσα πελατεία, 

παρά το να κερδίσουμε νέους πελάτες, ενώ παράλληλα 

χάνονται τμήματα της παλαιότερης και συνεισφέρουσας 

ουσιαστικά στην κερδοφορία, πελατείας.

Δ) Τα ερωτήματα μιας τέταρτης έρευνας, από τους ίδιους 

πάντα ερευνητές, που ασχολήθηκαν με τα καταστήματα 

άλλης Ιταλικής Τράπεζας κατά το 1998, είναι 

ενδιαφέροντα και τα παραθέτουμε παρακάτω.
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α) Η κερδοφορία ενός καταστήματος αυξάνει καθώς 

μικραίνει ο λόγος του λειτουργικού κόστους (άμεσα 

έξοδα) προς τα μικτά έσοδα που παράγει το κατάστημα, 

β) Υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στην κερδοφορία ενός 

καταστήματος και στο λόγο, στοιχεία ενεργητικού προς 

αριθμός απασχολουμένων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

συγκεκριμένος λόγος, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

κερδοφορία του καταστήματος.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη θεωρία περί 

«οικονομίας κλίμακος».

γ) Η έρευνα επιβεβαιώνει για άλλη μία φορά τη θετική 

ώθηση, που προσδίδει στην κερδοφορία ενός 

καταστήματος, η διατήρηση και η επέκταση της 

πελατειακής βάσης του.

δ) Η πολιτική για την αύξηση της κερδοφορίας ενός 

καταστήματος, η οποία βασίζεται στη μείωση των τιμών 

των παρεχομένων υπηρεσιών, είναι λιγότερο αποδοτική, 

από την πολιτική διασταυρωμένων πωλήσεων (cross 

selling), η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η 

προώθηση περισσοτέρων των τριών προϊόντων και 

υπηρεσιών στον ίδιο πελάτη, ώστε αυτός να καθίσταται 

σταθερός και διατηρήσιμος, λόγω του ποιοτικού και 

αποδοτικού πλέγματος συνεργασίας, που συστάθηκε
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μεταξύ αυτού και του Τραπεζικού καταστήματος. Στην 

περίπτωση της ALPHA BANK οι διασταυρούμενες 

πωλήσεις υλοποιούνται με την προώθηση του προϊόντος 

ALPHA ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ το οποίο περιλαμβάνει την 

προώθηση πέντε διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο 

πελάτη (επιχειρηματικά δάνεια, πιστωτική κάρτα, 

τραπεζική ασφάλιση επιχειρηματιών, χρήση 

εναλλακτικών δικτύων συναλλαγών, όπως το ALPHA 

WEB και φυσικά τραπεζικός επιχειρηματικός 

καταθετικός λογαριασμός).

Συμπερασματικά, λοιπόν, ο συνδυασμός των 

συνδυαστικών πωλήσεων (cross selling) και του 

συστήματος Customer Relationship Management 

(CRM) = Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων, είναι πολύ 

πιο αποτελεσματικός όσον αφορά στην κερδοφορία ενός 

καταστήματος παρά η μονομερής προσπάθεια μειώσεως 

των τιμών των παρεχομένων υπηρεσιών έναντι του 

ανταγωνισμού.

Σχετική έρευνα πραγματοποιήθηκε, επίσης το 2001, 

από την Ένωση Ιταλικών Τραπεζών, σε συνεργασία με το 

Bocconi University Business School.

To κύριο συμπέρασμα που εξήχθη ήταν η ύπαρξη 

θετικής σχέσης ανάμεσα στη διάρκεια της συνεργασίας
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με κάποιον πελάτη και τη συνεισφορά του στην 

κερδοφορία. Αυτό κρίνεται λογικό, διότι ο πελάτης ο 

οποίος πιθανώς προσέλκυθη από το κατάστημα με 

χαμηλά περιθώρια κέρδους, εάν λόγω της

ικανοποιήσεως του διατηρεί μία μακρόχρονη

πελατειακή σχέση με το κατάστημα, τότε πρώτον τα 

κέρδη θα είναι σωρευτικώς σημαντικά και δεύτερον 

στην πορεία της συνεργασίας τους, εφόσον κρίνει ότι, η 

σχέση value for money είναι θετική γι’ αυτόν, σχετικά 

με τις υπηρεσίες που απολαμβάνει, θα αποδίδει όλο και 

μικρότερη σημασία σε ενδεχόμενες αυξήσεις των 

τιμολογίων των παρεχομένων υπηρεσιών, 

ε) Άλλοι, μη χρηματοοικονομικοί παράγοντες, που 

συμβάλλουν στην αύξηση της κερδοφορίας είναι αυτοί 

που σχετίζονται και πηγάζουν από την πολιτική 

marketing της κάθε τράπεζας. Τέτοιου είδους

παράγοντες είναι ο εντοπισμός των αναγκών των 

συναλλασσομένων με τις τράπεζες και η δημιουργία και 

προώθηση των ανάλογων υπηρεσιών και προϊόντων, 

καθώς και ο εντοπισμός κάποιων αναγκών, του 

ευρύτερου και δυνητικού πελατειακού κοινού, που θα 

μπορούσαν να ικανοποιηθούν μέσα από ένα τραπεζικό 

κατάστημα. Έτσι είναι δυνατή η δημιουργία νέων
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υπηρεσιών και προϊόντων, που θα προσθέσουν νέα 

πελατεία, στην ήδη υπάρχουσα με τις ανάλογες θετικές 

συνέργιες, τόσο στα οικονομικά αποτελέσματα, όσο και 

στην καλή φήμη των καταστημάτων, που θα 

λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά και στο μέλλον.
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Από τις δημοσιευόμενες καταστάσεις Αποτελεσμάτων, 

Ελληνικών και Ξένων Τραπεζών γίνεται φανερό ότι οι μισθοί 

και η ασφάλιση του προσωπικού τους, είναι για αυτές ένα 

σοβαρό κόστος. Για την μείωση αυτού του κόστους 

"επιστρατεύεται" η Τραπεζική Τεχνολογία.

Όπως έχει αναφερθεί και στο 33rd Halvai International 

Conference on System Science του 2000, το κόστος ανά 

τραπεζική συναλλαγή είναι κατά πολύ χαμηλότερο, όταν αυτή 

εκτελείται από τις Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές, των 

καταστημάτων (ATM) ή μέσω του διαδικτύου (PC Banking 

System).

Έτσι παρατηρείται μία συντονισμένη προσπάθεια, 

σήμερα και στον ελληνικό χώρο, που στόχο έχει να 

μετατρέψει την παραδοσιακή δομή του δικτύου των τραπεζών.

Αναπτύσσονται συνεργαζόμενα, μεταξύ τους, δίκτυα 

ΑΤΜ (ΔΙΑΣ), ενώ παράλληλα παροτρύνουν, με διάφορους 

τρόπους, την πελατεία τους, να εκτελεί όσες τραπεζικές 

συναλλαγές είναι δυνατόν, μέσω προσωπικού υπολογιστή 

(διαδικτύου) και παγίων εντολών (αυτόματες πληρωμές
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δανείων και εξοφλήσεις διαφόρων λογαριασμών, όπως ΔΕΗ, 

ΟΤΕ κ.λ.π. μέσω των προσωπικών λογαριασμών των πελατών).

Η ALPHA BANK, κατά το 2004, έδωσε σαφείς 

κατευθύνσεις στα καταστήματά της, να προωθήσουν στην 

πελατεία τους, τη χρήση των εναλλακτικών δικτύων 

τραπεζικών συναλλαγών μέσω προσωπικών υπολογιστών. 

Επίσης σαφής ήταν και η κατεύθυνση για την προώθηση των 

παγίων εντολών αυτόματων πληρωμών, διαφόρων 

λογαριασμών.

Οι θετικές συνέργιες της ανάπτυξης και της εφαρμογής 

της Τραπεζικής Τεχνολογίας, όσον αφορά στην κερδοφορία 

των τραπεζικών καταστημάτων είναι προφανείς.

Πρώτον: Μειώνεται το ανά συναλλαγή κόστος.

Δεύτερον: Μειώνονται οι "ουρές" στις τράπεζες και αυξάνεται η 

ποιότητα της εξυπηρέτησης.

Τρίτον: Αυξάνεται η δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγών, χωρίς 

παράλληλα να αυξάνεται το προσωπικό των καταστημάτων. 

Τέταρτον: Μειώνεται η γραφειοκρατία στα τραπεζικά

καταστήματα.

Πέυπτον: Δίνεται η δυνατότητα στους λειτουργούς των 

καταστημάτων από χρονοβόρες διαδικασίες ρουτίνας και να 

ασχοληθούν περισσότερο με την προώθηση τραπεζικών
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προϊόντων, που συνεισφέρουν σημαντικά στην κερδοφορία 

τους.

Εν κατακλείδι, εάν η Τραπεζική Τεχνολογία, τύχει 

ορθολογιστικής χρήσης, τότε είναι δυνατόν όχι μόνο να 

μειωθεί το κόστος λειτουργίας των καταστημάτων, αλλά 

παράλληλα, να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών και η αποτελεσματική προώθηση τραπεζικών 

προϊόντων υψηλής προτεραιότητας, που στηρίζουν την 

κερδοφορία τους.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα βασικά συμπεράσματα που δύναται να εξαχθούν, 

από την παρούσα εργασία, είναι τα ακόλουθα:

Πρώτον: Η κερδοφορία των Τραπεζικών Καταστημάτων,

θεωρείται, ως απόλυτη συνάρτηση της υλοποίησης από 

πλευράς τους, των τεθέντων από την Κεντρική Διοίκηση 

Στόχων.

Αν πράγματι, οι στρατηγικές επιλογές της Διοίκησης 

είναι οι ορθές και αν όντως, οι στόχοι έχουν επιμεριστεί 

ορθολογιστικά στα καταστήματα, τότε η επίτευξή τους 

συνεπάγεται, αυτόματα, κερδοφορία, τόσο για τα 

καταστήματα, όσο και για το σύνολο της Τράπεζας.

Δεύτερον: Για να καταστεί δυνατή η κατανομή των στόχων στα 

καταστήματα, με ορθολογιστικό τρόπο, είναι αδύνατον να 

αγνοηθούν παράγοντες όπως, η τοπική οικονομία, και χα 

κατά τόπους γεωγραφικά και δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Στη διαδικασία της ανάπτυξης ενός Τραπεζικού Δικτύου 

Καταστημάτων, είναι απαραίτητη η σοβαρή μελέτη των 

ανωτέρω παραγόντων, έτσι ώστε να είναι η Διοίκηση σε θέση 

να γνωρίζει το τι μπορεί να προσδοκεί, από κάθε περιοχή και 

το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της.
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Τρίτον: Η άρτια και σωστή παρακολούθηση της εξέλιξης, ο 

έλεγχος και η μέτρηση της επίτευξης των στόχων από 

πλευράς καταστημάτων (περίπτωση της Alpha Bank), είναι 

δυνατή μόνο με την εισαγωγή της ανάλογης τεχνολογίας και 

των κατάλληλων συστημάτων (Management Information 

System ή M.I.S.).

Χωρίς την, ως άνω, βοήθεια είναι αδύνατη η σωστή 

παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων και άρα είναι 

αδύνατη η σωστή εξαγωγή συμπερασμάτων και οι 

ενδεχομένως απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις.

Τέταρτον: Οι μη χρηματοοικονομικοί παράγοντες (ύψος

επιτοκίων, προμηθειών κ.α.) δεν είναι το μοναδικό 

ανταγωνιστικό πεδίο των τραπεζικών καταστημάτων, όσον 

αφορά στην κερδοφορία τους. Οπως αποδεικνύει η εμπειρία 

και τα αποτελέσματα των ερευνών, που εκτέθησαν στην 

παρούσα εργασία, υπάρχουν και μη χρηματοικονομικοί 

παράγοντες, που επηρεάζουν σημαντικά στο εγγύς και 

μεσομακροπρόθεσμο μέλλον, την κερδοφορία των Τραπεζικών 

Καταστημάτων.

Τέτοιου είδους παράγοντες είναι, το υψηλό ποιοτικό 

επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων, η ταχεία 

εξυπηρέτηση, η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία, η φιλικότητα, η
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λειτουργικότητα, που απολαμβάνει ο συναλλασσόμενος σε 

κάθε κατάστημα.

Εάν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά υπάρχουν, σε υψηλό 

βαθμό, σε κάποιο κατάστημα, τότε το κατόρθωμα αυτό 

δημιουργεί ευχαριστημένους και πιθανότατα αφοσιωμένους 

πελάτες, που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά, για την 

περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας αυτού του καταστήματος.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούν οι θετικές 

συνέργιες, που είναι δυνατόν να προκόψουν από τη σωστή 

εκμετάλλευση, σωστών κατευθύνσεων της Διεύθυνσης 

Marketing των Τραπεζών, δημιουργώντας νέα και βελτιωμένα 

προϊόντα και υπηρεσίες, που θα ισχυροποιούν και θα 

αυξάνουν όχι μόνο την πελατεία των καταστημάτων τους, 

αλλά και την καλή τους φήμη, με ό,τι θετικές συνέργιες, για 

την κερδοφορία τους αυτό συνεπάγεται.

Πέιιπτον: Είναι επιστημονικά και εμπειρικά τεκμηριωμένο, 

ότι η εισαγωγή και η αξιοποίηση της υψηλής τεχνολογίας 

στον Τραπεζικό χώρο (ΑΤΜ, συναλλαγές μέσω διαδικτύου, 

διατραπεζικές συναλλαγές κ.α.) μειώνει σημαντικά το κόστος 

λειτουργίας των Τραπεζικών Καταστημάτων και αυξάνει το 

επίπεδο της ποιοτικής και γρήγορης εξυπηρέτησης του 

συναλλασσομένου κοινού.
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Αυτά ία δεδομένα καθώς και οι προοπτικές, που αυτά 

προκαλούν, δίνουν εξέχουσα θέση στον παράγοντα 

"ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ" όσον αφορά την κερδοφορία των τραπεζικών 

καταστημάτων.

Από τα ανωτέρω τεθέντα συμπεράσματα, συνάγεται, 

τελικά, ότι για να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη ενός τραπεζικού 

καταστήματος απαιτείται ένας άριστος και αρμονικός 

συνδυασμός συγκεκριμένων παραγόντων, όπως η ρεαλιστική 

στοχοθέτηση και κατανομή των στόχων, καθώς και η 

εξασφάλιση εκείνου του δημιουργικού πλέγματος (marketing, 

τεχνολογία, αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, 

καινοτομικό συστήματα υλοποίησης και παρακολούθησης 

των στόχων κ.α.), που θα καθιστά τα καταστήματα ικανό, 

ώστε να πραγματοποιούν την αποστολή τους, που δεν είναι 

άλλη από την όσο το δυνατόν πληρέστερη εξυπηρέτηση του 

επιχειρηματικού και γενικότερα του συναλλασσομένου κοινού 

και βέβαια η κερδοφορία τους.
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