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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 
 

Οη δηεζλείο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθέο θαη απξφζκελεο. Σν έηνο 2008 απνηέιεζε ζηαζκφ, ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία δνθηκάζηεθε έληνλα, επεξεάδνληαο θαη ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη δηαλχζεη καθξά εμειηθηηθή πνξεία ζπλπθαζκέλε κε ηηο 

ζηαδηαθέο θάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απνηειεί βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ νιφθιεξνπ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπνκέλσο ε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, απνηειεί ην επίθεληξν φισλ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ θαη ηελ νκαιή ξνή ηνπ 

ρξήκαηνο θαη ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Σαπηφρξνλα ην έληνλα αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο πξνζέιθπζεο λέσλ πειαηψλ, έρεη θέξεη ζην 

επίθεληξν ηεο θηινζνθίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ηνλ πειάηε, πξνθεηκέλνπ λα 

παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη βηψζηκεο. 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία ζθνπφ έρεη ηελ αλαζθφπεζε θαη ηε κειέηε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. ην πιαίζην 

ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ζεκάησλ θαη ηελ 

εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, ζα επηρεηξεζεί λα αλαιπζεί  θαη λα πξνζεγγηζηεί 

ν ελ ιφγσ θιάδνο. Απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

ζχληνκε παξνπζίαζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη αιιαγέο πνπ έρνπλ 

επέιζεη  ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. ην δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη ηξαπεδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο Γεχηεξεο 

Σξαπεδηθήο Οδεγίαο θαη ζην Ν.3601/2007, θαζψο επίζεο θαη ηα πξντφληα ηα νπνία 

πξνζθέξνληαη απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νη ηξάπεδεο εκπινπηίδνληαη ζπλερψο κε θαηλνηφκα πξντφληα. 
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 Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία ζηελ εξγαζία απνηειεί ην ππφδεηγκα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ζην ηξίην θεθάιαην θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ φζν θαη ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο 

ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Αλαιχνληαη ηα βήκαηα ηα νπνία αθνινπζνχλ νη 

επηρεηξήζεηο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηακνξθψζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην 

εκπεξηέρεηαη κηα κειέηε πεξίπησζεο (case study) ζηελ νπνία επηιέγεηαη έλα πηζησηηθφ 

ίδξπκα ηεο εγρψξηαο αγνξάο γηα ην νπνίν γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ, κε 

ηε βνήζεηα ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. πγθεθξηκέλα γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα ηζηνξηθά ζηνηρεία, ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ηηο δηαθξίζεηο ηεο 

ηξάπεδαο. Δπίζεο γίλεηαη αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε επηρεηξεζηαθφ θαη 

επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν. Σαπηφρξνλα παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ θάλεη ην 

εμεηαδφκελν πηζησηηθφ ίδξπκα ζρεηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο θαη ζην ηέινο 

εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

 

 

ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

 

1.1 ΤΠΑΡΥΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία βξέζεθε αληηκέησπε κε ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Γεδνκέλνπ ησλ δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ ηνπ 2008, ηδίσο απφ ηα κέζα επηεκβξίνπ ηνπ 2008, φηαλ 

αλαθνηλψζεθε ε πηψρεπζε ηεο κεγάιεο επελδπηηθήο ηξάπεδαο  ησλ ΖΠΑ Lehman 

Brothers, θαη νη νπνίεο ππήξμαλ απξνζδφθεηα  ξαγδαίεο, έιαβαλ ηειηθά παγθφζκην 

ραξαθηήξα, μεπεξλψληαο θάζε δηαδνρηθή εθηίκεζε ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Οη 

αξλεηηθέο εμειίμεηο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα νδήγεζαλ ζε δπζιεηηνπξγία ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, γεγνλφο πνπ ζπκπίεδε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

θαηά επέθηαζε ππνλνκεπφηαλ ε ηθαλφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα λα 

ρξεκαηνδνηεί ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά. Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε, φπσο 

ήηαλ θπζηθφ, επεξέαζε θαη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν 

πεξηνξηζκφο ηεο πξνζθνξάο δαλείσλ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο εθαξκνγήο 

απζηεξφηεξσλ φξσλ γηα ηε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ  πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά. Δπηπξφζζεηα, ε εμαζζέλεζε ησλ πξνζδνθηψλ ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ζπλεπάγεηαη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο 

επέλδπζεο ζε θαηνηθίεο θαζψο επίζεο θαη κείσζε ηεο δηάζεζεο γηα αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο δήηεζεο πηζηψζεσλ ηφζν 

απφ ηα λνηθνθπξηά φζν θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Πάλησο, κεηά ηελ φμπλζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, έρνπλ 

εκθαληζηεί ελδείμεηο ζηαζεξνπνίεζεο αθφκα θαη ειαθξηάο αλάθακςεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο αξρέο ηνπ δεχηεξνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2009, ελψ ε 

ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ επαλέξρεηαη ζηαδηαθά ζηελ νκαιφηεηα. 

Παξφια απηά ε αλάθακςε απηή είλαη αξγή θαη εχζξαπζηε θαη απηφ δηφηη ζπληξέρνπλ νη 

εμήο ιφγνη: 

 

 1) Ζ αλεξγία ζπλερψο απμάλεηαη, 2) Γελ έρεη επέιζεη νκαινπνίεζε ησλ 

ηζνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ δηεζλψο ιφγσ πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ 
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ηνπο, 3) ηηο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ππάξρεη κεγάιε αβεβαηφηεηα θαη 4) Τπάξρεη 

κεγάιε δηφγθσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

 

1.2 ΓΟΜΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

Ζ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ μεθηλάεη ην 1828, φπνπ θαη ηδξχεηαη ε Δζληθή 

Υξεκαηηζηεξηαθή Σξάπεδα. Κχξηα αξκνδηφηεηά ηεο ήηαλ ε έθδνζε έληνθσλ γξακκαηίσλ 

θαη νκνινγηαθψλ δαλείσλ ηνπ δεκνζίνπ. Σν 1834 ε ηξάπεδα απηή θιείλεη. Σν 1841 

ηδξχεηαη ε Δζληθή Σξάπεδα φπνπ ήηαλ ηδησηηθή εθείλε ηελ επνρή κε ζπκκεηνρή μέλσλ 

θεθαιαηνχρσλ.  Σεο δφζεθε ην εθδνηηθφ πξνλφκην αιιά φρη ην κνλνπψιην ηεο έθδνζεο 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Ζ Δζληθή Σξάπεδα κέρξη θαη ζήκεξα είλαη κία απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο. Σν 1928 ηδξχεηαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζαλ 

θεληξηθή ηξάπεδα κε κνλνπψιην ηελ έθδνζε ηξαπεδνγξακκαηίσλ. Ζ ίδξπζε ήηαλ 

απνηέιεζκα ζπκθσλίαο κε ηελ Κνηλσλία ησλ Δζλψλ πνπ εγγπήζεθε  ηα ειιεληθά 

δάλεηα. Ζ απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ζπλδέζεθε ζηελά κε ηελ αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο 

λα πάξεη δάλεην απφ ην εμσηεξηθφ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλφξζσζε ηεο ρψξαο θαη ηε 

καδηθφηαηε πξνζέιεπζε ησλ πξνζθχγσλ κεηά ηε κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή. ηα 

κεηέπεηηα ρξφληα δελ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα πέξα απφ ηελ ίδξπζε εηδηθψλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο ε ΔΣΒΑ 

(Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο). Απφ ην 1982 κέρξη θαη ζήκεξα δηάθνξεο 

αιιαγέο έρνπλ γίλεη, ιφγσ ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο αγνξάο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ε ηδησηηθνπνίεζε πνιιψλ ηξαπεδψλ, θαζψο επίζεο θαη νη 

εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. ια απηά ζπληεινχλ ζην λα δεκηνπξγεζνχλ ηζρπξφηεξα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα έηνηκα λα πξνζαξκνζζνχλ ζηηο ζπλζήθεο ηνπ έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ. Με βάζε ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 2076/92 ‘’Αλάιεςε θαη άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο’’: ‘’Πηζησηηθφ 

ίδξπκα νξίδεηαη σο εθείλε ε επηρείξεζε, ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ 

απνδνρή θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ θαη ζηε 

ρνξήγεζε πηζηψζεσλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο’’.1 

 

 

 

                                                
1
 Πξνδξφκνπ Γ.Δπζχκνγινπ, Απνζηφινπ Α.Μπάια, (2003) , ‘’Υξεκαηνδνηηθνί Οξγαληζκνί Καη 

Αγνξέο’’, Δθδφζεηο Μπέλνπ 
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Δπνκέλσο ην ζχγρξνλν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζπγθξνηείηαη απφ: 

 

1) Μηα Κεληξηθή ηξάπεδα, ηελ Σξάπεδα Σεο Διιάδνο 

2) Σηο ειιεληθέο θαη μέλεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

3) πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 

4) Γηάθνξνπο άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: Απνηειεί ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο. Ηδξχζεθε ην 1928. Ο 

ξφινο ηεο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο έρνπλ αιιάμεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

ρψξα εηζήιζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ  

Δπξσζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα :2 

 

1) Δθαξκφδεη ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηνπ Δπξσζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα         

2) Γηαθπιάζζεη ηε  ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ                                   

ζπζηήκαηνο 

3) Δθδίδεη ηξαπεδνγξακκάηηα (κεηά απφ έγθξηζε ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο               

Σξάπεδαο-ΔΚΣ) θαη είλαη αξκφδηα γηα ηελ δηαρείξηζε θαη θπθινθνξία ησλ 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ θαη ησλ θεξκάησλ 

4)  Έρεη αξκνδηφηεηεο ζρεηηθά κε ηελ επνπηεία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή 

ηνλ θαζνξηζκφ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ηνπ 

5)  Δμππεξεηεί ην Διιεληθφ Γεκφζην κέζσ δηεμαγσγήο ηξαπεδηθψλ θαη ηακηαθψλ 

εξγαζηψλ  

6)  Γηαρεηξίδεηαη κέξνο ησλ απνζεκάησλ ζε ρξπζφ θαη ζπλάιιαγκα γηα ινγαξηαζκφ ηεο 

Δπξσπατθήο Σξάπεδαο 

 

Δκπνξηθέο ηξάπεδεο: Ζ παξνπζία ηνπο είλαη θπξίαξρε φρη κφλν απφ άπνςε κεγέζνπο 

αιιά θαη απφ άπνςε εχξνπο, πνηθηιίαο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ. Οη 

ζχγρξνλεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηελ νπζία ζαλ ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ απηψλ πνπ ζέινπλ λα δαλεηζηνχλ ρξήκαηα θαη απηψλ πνπ 

δαλείδνπλ ρξήκαηα. Δπνκέλσο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο θέξλνπλ ζε επαθή ηνπο 

δαλεηζηέο κε ηνπο δαλεηδφκελνπο. Απηφ ζα ήηαλ δχζθνιν λα γίλεη αλ δελ ππήξραλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν θχθινο εξγαζηψλ ηνπο πεξηιακβάλεη: 

 

1) Απνδνρή θαηαζέζεσλ, δίλνληαο θάπνην ηφθν 

2) Γαλεηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ πνπ έρνπλ αλάγθε ρξεκαηηθά θεθάιαηα 

3) Παξνρή δηαθφξσλ ζπκβνπιψλ ζηνπο πειάηεο 

                                                
2
 www.bankofgreece.gr 

 

http://www.bankofgreece.gr/
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4) Πξάμεηο ζπλαιιάγκαηνο 

5) Γηαθίλεζε θεθαιαίσλ 

6) Γεκηνπξγία ηνπ νλνκαδφκελνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο κέζσ ησλ θαηαζέζεσλ θαη 

ησλ πηζηψζεσλ κε ηξφπν πνιιαπιαζηαζηηθφ αιιά κε πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε δηθή ηνπο ξεπζηφηεηα θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ θαηαζεηψλ ηνπο 

 

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη παξφιν πνπ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο δεκηνπξγνχλ ρξήκα θαη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν επεξεάδνπλ ηε λνκηζκαηηθή πξνζθνξά,  ππφθεηληαη ζε έιεγρν εθ 

κέξνπο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. 

 

πλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο: Λεηηνπξγνχλ 16 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, ηα ηειεπηαία 15 

ρξφληα, κε ηε κνξθή Πηζησηηθνχ πλεηαηξηζκνχ. Ζ παλειιήληα ηξάπεδα ιεηηνπξγεί σο 

θεληξηθή ηνπο κε ξφιν ζπληνληζηηθφ. Οη ηξάπεδεο απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπηθά, 

θπξίσο απεπζπλφκελεο ζηα κέιε ηνπο, πξνζθέξνληαο αληαγσληζηηθά ηξαπεδηθά 

πξντφληα, ζπκβάιινληαο ζηηο ηνπηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλαπηπμηαθέο 

πξνζπάζεηεο θαη παξέρνληαο ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε νηθνλνκηθή ηνπο πνξεία είλαη ζηαζεξά αλνδηθή. 

 

Δηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί:  Ο αξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ησλ πξντφλησλ θαη  ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ, είλαη πεξηνξηζκέλνο ζε ζρέζε κε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

Ο εηδηθφο πηζησηηθφο νξγαληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα είλαη ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ.  

 

Σακείν Παξαθαηαζεθώλ θαη Γαλείσλ: Με έηνο ίδξπζεο ην 1919  απνηειεί έλαλ  

απηφλνκν ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ππαγφκελν ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πνπ 

εμππεξεηεί ην Γεκφζην θαη Κνηλσληθφ ζπκθέξνλ. Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζηνχλ σο εμήο: ρνξήγεζε δαλείσλ, εθηέιεζε ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, παξνρή 

ππεξεζηψλ ηακηαθήο θχζεσο, απνδνρή θαη θχιαμε παξαθαηαζήθεο (είηε ρξεκαηηθήο, 

είηε απηνχζηαο φπσο είλαη νη ηίηινη ηνπ Γεκνζίνπ). 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην, κε έηνο ίδξπζεο ην 1900 (αιιά 

κε αλάπηπμε κεηά ην 1953) θαη κε 144 ππνθαηαζηήκαηα, απνηεινχζε έλαλ εηδηθφ 

πηζησηηθφ νξγαληζκφ ν νπνίνο ην 2002 κεηαηξάπεθε απφ Απηνηειήο Γεκφζηα 

Τπεξεζία ζε Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξεία. Πιένλ απνηειεί έλαλ ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ 

πνπ δηεμάγεη ζπλαιιαγέο κε ην θνηλφ, αθνχ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί άδεηα ιεηηνπξγίαο 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ειέγρεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα. ηνπο ζθνπνχο ηνπ 

ζπγθαηαιέγεηαη ε θνηλσληθή πξνζθνξά θαη ε θαιιηέξγεηα θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο 
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απνηακηεχζεηο, γηα ηελ φζν ηνλ δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ θαηαζέζεσλ γηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη θνηλσθειψλ ζθνπψλ. 

 

ην δηάγξακκα 1.1 απεηθνλίδεηαη ε δνκή ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο κε 

βάζε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε. 

 
 
Γηάγξακκα 1.1: Γνκή ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

 

ηνλ πίλαθα 1.1 παξαηίζεηαη ν αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, γηα ηα έηε 

2007-2008, νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ ηνπο. Σν ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα πεξηιακβάλεη: 

 

 19 πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ηελ Διιάδα 

 30 ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπήο 

 16 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο 

 1 εηδηθφ πηζησηηθφ νξγαληζκφ 

 

 

 

 

 

 

Κεληξηθή Σξάπεδα 

(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) 

Δκπνξηθέο 
Σξάπεδεο 

πλεηαηξηζηηθέο 
Σξάπεδεο 

Δηδηθνί Πηζησηηθνί 
Οξγαληζκνί 

Διιεληθέο 
Δκπνξηθέο 

Σξάπεδεο 

Ξέλεο 
Δκπνξηθέο 
Σξάπεδεο 

Σακείν 
Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ 
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Πίλαθαο 1.1: Γηάξζξσζε ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο 

 

ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΠΔΕΧΝ,ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ,ΤΠΑΛΛΛΧΝ 

  
ΣΡΑΠΔΕΔ 

ΤΠΖΡΔΗΑΚΔ 
ΜΟΝΑΓΔ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟΗ 

  2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Πηζησηηθά ηδξχκαηα κε έδξα ηελ 
Διιάδα 

19 19 3431 3640 56773 57842 

Τπνθαηαζηήκαηα Αιινδαπήο 27 30 300 327 6451 6665 

Δηδηθνί Πηζησηηθνί Οξγαληζκνί 1 1 4 4 436 454 

πλεηαηξηζηηθέο Σξάπεδεο 16 16 115 126 1060 1024 

Σξάπεδα Σεο Διιάδνο 
1
   87 65 2763 2494 

ΤΝΟΛΟ 63 66 3937 4162 67483 68659 

 

1 
:ηα ππνθαηαζηήκαηα πεξηιακβάλνληαη πξαθηνξεία θαη ζπξίδεο 

 

Πεγή: Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ 

 

ηνπο πίλαθεο 1.2 θαη 1.3 παξαηίζεληαη ηα Διιεληθά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα θαη ην αληίζηνηρν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπο:  

 
Πίλαθαο 1.2: Διιεληθά Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, (ζηνηρεία έηνπο 2008) 

  ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΚΑΗ ΤΠΟΚ/ΣΧΝ 

      

1) Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 579 

2) Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 478 

3) EFG Eurobank-Ergasias 428 

4) Alpha Bank 416 

5) Δκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 372 

6)  Σξάπεδα Πεηξαηψο 356 

7) Marfin-Δγλαηία 192 

8) Milllenium Bank 163 

9) Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 154 

10) Γεληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 141 

11) Σξάπεδα Probank 83 

12) Σξάπεδα Αηηηθήο 75 

13) Aspis Bank 72 

14) Proton Bank 32 

15) Παλειιήληα Σξάπεδα 32 

16) First Business Bank 16 

17) Σξάπεδα Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 4 

18) Δπελδπηηθή Σξάπεδα 5 

19) Aegean Baltic Bank 1 

ΤΝΟΛΟ 3599 

 

Πεγή: Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ 
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Πίλαθαο 1.3: Τπνθαηαζηήκαηα Αιινδαπψλ Πηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, (ζηνηρεία έηνπο 2008) 

 

  
ΠΗΣΧΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΚΑΗ 
ΤΠΟΚ/ΣΧΝ 

Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο     

1) Σξάπεδα Κχπξνπ 160 

2) CITIBANK 84 

3) HSBC Bank 22 

4) INTESA SANPAOLO S.p.A 4 

5) ABN AMRO Bank NV 2 

6)  
Union de Creditos 
Inmobiliaros 

2 

7) CETELEM 1 

8) F.C.E Bank Plc 1 

9) EUROHYPO AG. 1 

10) Bayerische HVb 1 

11) FIDIS BANK 1 

12) BNP Paribas (Hellas) 1 

13) BNP Securities Services 1 

14) Fortis Bank 1 

15) Daimlerchrysler Bank Polska 1 

16) Deutsche Bank 1 

17) Banca IMI 1 

      

Με Μέιε ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο   

  

1) 
Bank of America National 
Association 

1 

2) American Express 1 

3) KEDR 1 

4) Bank Saderat Iran 1 

      

ΤΝΟΛΟ 289 

 

Πεγή: Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ 

 

Δπηπιένλ ησλ πξναλαθεξζέλησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ππάξρνπλ άιιεο 50 εηαηξείεο 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα θαη 

νη νπνίεο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ  

(εθηφο ηεο απνδνρήο θαηαζέζεσλ απφ ην θνηλφ, ππεξεζία πνπ επηηξέπεηαη απφ ην 

λφκν λα παξέρεηαη κφλν απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα), θαη επνπηεχνληαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 
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ηνλ πίλαθα 1.4 παξαηίζεληαη απηέο νη ινηπέο εηαηξείεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 1.4: Λνηπέο εηαηξείεο παξνρήο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ 

 

  
Αξηζκόο 

Δηαηξεηώλ 

Δηαηξείεο Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο 14 

Αληαιιαθηήξηα πλαιιάγαηνο 12 

Δηαηξείεο Γηακεζνιάβεζεο ζηε Μεηαθνξά 
Κεθαιαίσλ 

10 

Ηδξχκαηα Ζιεθηξνληθνχ Υξήκαηνο(ρσξίο 
εγθαηάζηαζε) 

7 

Δηαηξείεο Πξαθηνξείαο Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ 4 

Δηαηξείεο Παξνρήο Πηζηψζεσλ 2 

Υξεκαηνδνηηθά Ηδξχκαηα (ρσξίο εγθαηάζηαζε) 1 

ΤΝΟΛΟ 50 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πίλαθεο Δπνπηεπφκελσλ Ηδξπκάησλ,2007 

 

1.4 ΓΗΔΘΝΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

Πιένλ ησλ παξαπάλσ αμίδεη λα πξνζηεζεί ην επξχ δίθηπν ζπγαηξηθψλ θαη 

ππνθαηαζηεκάησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Δμσηεξηθφ. Οη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο έρνπλ θαηαθέξεη λα επεθηείλνπλ ηε δηεζλή ηνπο παξνπζία ζε πνιιέο ρψξεο 

θαη ηδίσο ζηηο ρψξεο ηεο Νφηην-Αλαηνιηθήο Δπξψπεο. Λφγσ ηεο απμεκέλεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε απηή ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή, ππήξμε έληνλε ε 

αλάγθε ηξαπεδηθήο ζηήξημεο. Απηφο ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ άξρηζαλ νη ηξάπεδεο 

λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηέο ηηο πεξηνρέο. ηε ζπλέρεηα ε δηαζπλνξηαθή αλάπηπμε 

επεθηάζεθε θαη καδί κε απηή θαη νη ππεξεζίεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα επέθηαζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ 

πξνζέθεξε δχν ζεκαληηθά πιενλέθηεκα : 

 

1) Αχμεζε ησλ εζφδσλ  

2) Γηαζπνξά ησλ αλαιακβαλφκελσλ ζπλνιηθψλ θηλδχλσλ. 

 

 ηνλ πίλαθα 1.5 παξαηίζεηαη ην δίθηπν ησλ θαηαζηεκάησλ κε ηελ δηεζλή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ  γηα ην έηνο 2007. 
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 Πίλαθαο 1.5: Γίθηπν ππνθαηαζηεκάησλ θαη ζπγαηξηθψλ 

 

ΓΗΚΣΤΟ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΧΝ (31.12.2007) 

  

ΔΘΝΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ 

EFG 
EUROBANK 
ERGASIAS 

ALPHA 
BANK 

ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΠΔΗΡΑΗΧ 

ΔΜΠΡΟΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 
ΔΛΑΓΟ 

ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ 

ΣΖ 
ΔΛΛΑΓΟ 

Αίγππηνο 1     53     

Αιβαλία 24   20 39 19   

Βνπιγαξία 229 233 80 76 22   

Γεξκαλία           1 

Ζλσκέλν 
Βαζίιεην 

2 1 2 1 1   

ΖΠΑ       14     

Κχπξνο 16 1 33 4 12   

Λνπμεκβνχξγν   1         

Νφηηα Αθξηθή  10           

Οπθξαλία   78   86     

ΠΓΓΜ 60   15       

Πνισλία   254        

Ρνπκαλία 122 255 125 110 17 12 

εξβία 204 106 130 45     

Σνπξθία 413 36         
ΤΝΟΛΟ 1.081 965 405 429 71 13 

ΓΔΝΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 2.964 Καηαζηήκαηα ζε 15 ρώξεο 

 
 
Πεγή: Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, Γεκνζηεπκέλα απνηειέζκαηα ρξήζεο ηξαπεδψλ 

 

1.5 ΑΛΛΑΓΔ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 

 

Μειεηψληαο ηελ εμέιημε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, αληηιακβάλεηαη θαλείο 

ην εχξνο ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ζπκβεί. Κάλνληαο κηα ζχληνκε (ηζηνξηθή) αλαδξνκή 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη πξψηεο ηξάπεδεο εκθαλίζηεθαλ ζηελ Δπξψπε ην 15ν θαη 16ν 

αηψλα δειαδή ηελ επνρή εθείλε φπνπ νη ζπλαιιαγέο γίλνληαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην 

ρξπζφ σο ρξήκα. Λφγσ ηνπ φηη ηα ζπίηηα δελ παξείραλ αζθάιεηα νη άλζξσπνη ήζειαλ 

έλα ζίγνπξν κέξνο γηα λα απνζεθεχνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

ηνλ ρξπζφ ηνπο). Ο ρψξνο απηφο ήηαλ ηα ρξπζνρνεία, ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ σο 

ηξάπεδεο, αθνχ φρη κφλν δηαζθάιηδαλ «ηα ρξήκαηα» αιιά πξνζέθεξαλ θαη δάλεηα (ζε 

άηνκα πνπ είραλ αλάγθε) κε θάπνην επηηφθην. πλερίδνληαο ηε κειέηε, κεηά ην Β’ 

Παγθφζκην Πφιεκν, νη θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ζέηνληαο σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

αλαζπγθξφηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο, επεδίσμαλ ηνλ έιεγρν ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο 

θαηαλνκήο ησλ απνηακηεπηηθψλ πφξσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

απνηέιεζαλ ηε βάζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζεσξήζεθαλ σο ν 

βαζηθφηεξνο παξάγνληαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ηε 
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δεθαεηία ηνπ ‘90 θαη ε δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο αγνξάο, κεγαιχηεξε απφ θάζε 

εζληθή αγνξά, νδήγεζε ζηελ φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ αιιά 

θαη ησλ άιισλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζε κηα ζεηξά δνκηθψλ αιιαγψλ.  

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα δξαζηεξηνπνηνχληαη πιένλ ζε ζπλζήθεο ειεπζεξίαο 

εγθαηάζηαζεο θαη παξέρνπλ δηαζπλνξηαθέο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο. Μέζσ ηεο 

θαηάξγεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα λέν 

ηξαπεδηθφ ηνπίν ζην νπνίν έρνπλ αλαπηπρζεί λένη ζεζκνί, λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, 

θαη πην ζχλζεηα πξντφληα, ηα νπνία πξνζθέξνπλ πνιιά νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη 

ζηνπο ηδηψηεο. ε απηφ ην πεξηβάιινλ θπξηαξρεί ν αληαγσληζκφο ζε επίπεδν ηηκψλ θαη 

πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. Απηφο είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο πνπ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα αλαγθάδνληαη θαζεκεξηλά λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο, ηνπ νινέλα πην ζχλζεηνπ θαη απαηηεηηθνχ πεξηβάιινληνο, δηακνξθψλνληαο 

ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, κέζσ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ή κέζσ ζπλεξγαζηψλ θαη 

επεθηάζεσλ, κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ, θαη ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθήο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πξνσζψληαο ηελ δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, 

ηε ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ.  

 

Αιιαγέο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

 

 Οη δηάθνξεο αιιαγέο πνπ ππέζηε ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηα ηειεπηαία 

είθνζη ρξφληα, ην νδήγεζαλ ζε έλα ξηδηθφ κεηαζρεκαηηζκφ πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ: 3  

 

1) Καηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηελ θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ, θαζψο επίζεο θαη 

θαηάξγεζε πεξηνξηζκψλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίνη 

ππήξραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ. 

2) Καηάξγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ εηδηθνχ ζθνπνχ φπσο : νη θηεκαηηθέο, 

νη επελδπηηθέο θαη νη λαπηηιηαθέο. Δπίζεο νη ηξάπεδεο πνπ ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

Γεκνζίνπ κεηαηξάπεθαλ ζε αλψλπκεο εηαηξείεο κε κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ 

θαη κε κεηνρνιφγην απφ Έιιελεο θαη μέλνπο ηδηψηεο θαη ζεζκηθνχο επελδπηέο. 

Σαπηφρξνλα έπαςαλ λα ηζρχνπλ θαη φια ηα πξνλφκηα ηα νπνία απνιάκβαλαλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο. 

3) Απαγφξεπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, 

θαζψο επίζεο θαη ηεο επηβνιήο ηεο ππνρξέσζεο ησλ ηξαπεδψλ γηα ππνρξεσηηθή 

                                                
3
 Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, ‘’Ζ ζπκβνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία’’, (2008)  
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επέλδπζε πνζνζηνχ ησλ θαηαζέζεσλ ηνπο ζε ηίηινπο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ. Απηφ 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο αγνξάο απηψλ ησλ 

ηίηισλ θαη ζε απειεπζέξσζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ  ζε δηάθνξεο παξαγσγηθέο 

επελδχζεηο. 

4) ε φιεο ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, επεηξάπε ε παξνρή 

ηνπ ζπλφινπ επελδπηηθψλ επθαηξηψλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο θεθαιαηαγνξέο, θαζψο 

επίζεο λα είλαη δηακεζνιαβεηέο ζηελ παξνρή δηαθφξσλ αζθαιηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 

5) Μεηά ην 2003  ππήξμε ε πιήξεο απειεπζέξσζε ηεο θαηαλαισηηθήο πίζηεο. 

 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη φιεο νη παξαπάλσ εμειίμεηο πξνεηνηκάδνληαλ απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1990 θαη ππήξμαλ απνηέιεζκα ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηηο ζπλζήθεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εληαίνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη 

εμειίμεηο απηέο θαη νη αιιαγέο νδήγεζαλ ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο καο ζηελ 

θαηεγνξία ησλ νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλσλ. 

 

1.6 ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ 

 

Οη ηξάπεδεο είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπίζνπλ κηα ζεηξά ηξαπεδηθψλ θηλδχλσλ νη 

νπνίνη κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο:  

 
1) Πηζησηηθφο θίλδπλνο: Γηαρξνληθά απνηειεί ηελ θπξηφηεξε κνξθή θηλδχλνπ γηα ηηο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Οξίδεηαη σο ε πηζαλή δεκηά απφ ηελ αζέηεζε ηεο 

ππνρξέσζεο ελφο αληηζπκβαιινκέλνπ πξνο ηελ ηξάπεδα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θχξην ιφγν ζηελ ιηαληθή 

ηξαπεδηθή κε έκθαζε ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο απφ φπνπ θαη 

αληινχλ κεγάιν κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 

2008 ηα δάλεηα θαη νη απαηηήζεηο έλαληη ησλ πειαηψλ απνηεινχζαλ ην 71,5% 

ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2009 παξαηεξήζεθε επηδείλσζε ζην ραξηνθπιάθην ησλ 

δαλείσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ιφγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία θαη νδήγεζε ζηε ρεηξνηέξεπζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηφζν ησλ λνηθνθπξηψλ φζν θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο ιφγνο ησλ δαλείσλ ζε θαζπζηέξεζε πξνο ην ζχλνιν ησλ 

δαλείσλ απμήζεθε ζε 6.8% ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009. Αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά 

φηη ην Γεθέκβξην ηνπ 2008 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 5%, ελψ ην 2007 ήηαλ 

4.5%. Δπίζεο αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θαζπζηεξήζεσλ παξαηεξήζεθε ζε 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο δαλείσλ (ζηεγαζηηθά, θαηαλαισηηθά, επηρεηξεκαηηθά). 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαζπζηέξεζε ηεο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ αλαθέξεηαη 

ζε δηάξθεηα άλσ ηνπ έηνπο. 

2) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο: Οξίδεηαη σο ε ελδερφκελε αδπλακία ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ λα αληαπεμέιζνπλ άκεζα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο φηαλ απηέο γίλνπλ 

απαηηεηέο. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ κέρξη ζηηγκήο 

θαηαθέξεη λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή θαη απηφ ιφγσ 

ηνπ ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη ηεο δηαζπνξάο ησλ 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζην ηέινο ηνπ πξψηνπ 

εμακήλνπ ηνπ 2009 ε ξεπζηφηεηα ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

παξνπζίαδε βειηίσζε. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζέζεσλ θαη ν απμεκέλνο 

δαλεηζκφο απφ ην Δπξσζχζηεκα απνηέιεζαλ ηνπο δχν βαζηθφηεξνπο 

παξάγνληεο. Απηά ηα θεθάιαηα ηνπνζεηήζεθαλ άκεζα ζε νκφινγα θαη ζε 

δηαηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Απνηέιεζκα ήηαλ ε κείσζε ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ 

ειιείκκαηνο, δειαδή ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ. 

 

3) Κίλδπλνο αγνξάο: Οξίδεηαη ε πηζαλή δεκηά απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ ησλ 

(εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ) ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπο (νκνιφγσλ, κεηνρψλ θιπ). Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν θίλδπλνο ηεο αγνξάο 

επηθεληξψλεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηα νπνία βξίζθνληαη ζην 

ραξηνθπιάθην ζπλαιιαγψλ ησλ ηξαπεδψλ. Απηφ ην ραξηνθπιάθην απνηειείηαη 

απφ ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα φπσο κεηνρέο, νκφινγα, θαζψο επίζεο βαζηθά 

εκπνξεχκαηα πνπ ζαλ ζηφρν έρνπλ είηε ηε δηαπξαγκάηεπζε είηε ηελ 

αληηζηάζκηζε θηλδχλσλ. Δπνκέλσο φζνλ αθνξά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2009 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2008, νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε θηλδχλνπ 

αγνξάο ήηαλ απμεκέλεο θαη απηφ ιφγσ ησλ απμεκέλσλ ηνπνζεηήζεσλ ζε 

νκφινγα. 

 

4) Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο: Οξίδεηαη σο ε πηζαλή δεκηά απφ ηελ αλεπάξθεηα ή ηελ 

αζηνρία εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ζπζηεκάησλ θαζψο 

επίζεο θαη απφ εμσηεξηθά γεγνλφηα, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ λνκηθνχ 

θηλδχλνπ πνπ δελ έρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθή αηηία. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη νη 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ελ ιφγσ θηλδχλνπ γηα ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2009 παξέκεηλαλ ζην ίδην επίπεδν κε εθείλν ηνπ ηέινπο ηνπ έηνπο 

ηνπ 2008 ζε πνζνζηφ 8.1% ησλ ζπλνιηθψλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ. 

 

ηνπο παξαπάλσ θηλδχλνπο αμίδεη λα πξνζηεζνχλ νη θίλδπλνη πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ηξαπεδηθνί φκηινη απφ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ Αλαδπφκελε 



 13 

Δπξψπε. Οη ειιεληθνί ηξαπεδηθνί φκηινη δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ζπγαηξηθψλ ή 

ππνθαηαζηεκάησλ ηνπο, ζε πεξηνρέο φπσο ε Σνπξθία, ε Οπθξαλία, ε Ρνπκαλία, ε 

Πνισλία, ε Αιβαλία θαη άιιεο. Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ είλαη νη απμεκέλεο αλάγθεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο. Γηα απηφ ην ιφγν ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο κεηξηθέο ηξάπεδεο.      

 

Δπηπξφζζεηα ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ ηνπο ιφγσ δηεζλψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζψο επίζεο θαη ε κείσζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απνηειεί άιινπο δχν θηλδχλνπο. ηα 

παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζεί ε αχμεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ιφγσ ηεο 

ρεηξνηέξεπζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζηηο ρψξεο απηέο, πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε. 

 

1.7 ΔΞΑΓΟΡΔ-ΤΓΥΧΝΔΤΔΗ 

 

Με ηνλ φξν ‘’εμαγνξά’’(acquisition) λνείηαη ε απφθηεζε κίαο επηρείξεζεο 

(εμαγνξαδφκελε) απφ κία άιιε (εμαγνξάδνπζα) εμ νινθιήξνπ ή θαηά ην κεγαιχηεξν 

κέξνο κεηαηξέπνληαο ηε ζε ζπγαηξηθή επηρεηξεκαηηθή κνλάδα.4 Γειαδή κπνξεί λα γίλεη 

απφθηεζε  κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ ηεο εμαγνξαδφκελεο. 

Απφ ηελ άιιε κε ηνλ φξν ζπγρψλεπζε (merger) λνείηαη ε ζπκθσλία κεηαμχ δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ γηα ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο ζε κηα ηζάμηα βάζε. 

Οη εηαηξείεο απηέο είλαη πεξίπνπ ηδίνπ κεγέζνπο.5 ηελ πεξίπησζε απηή γίλεηαη 

κεηαβίβαζε ηνπ ζπλφινπ ηεο πεξηνπζίαο έλαληη αληαιιάγκαηνο. Οη εηαηξείεο πνπ 

κεηαβηβάδνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο ιχνληαη θαη νη κέηνρνί ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ηεο λέαο εηαηξείαο.   

 

Καηά ηηο δχν πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ν ηξαπεδηθφο θιάδνο παγθνζκίσο 

ραξαθηεξίζηεθε απφ έληνλε δξαζηεξηφηεηα φζνλ αθνξά ηηο εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κάιηζηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 

1995-1999, ε δξαζηεξηφηεηα απηή ήηαλ αθφκε εληνλφηεξε  αθνχ θάζε κέξα 

πξαγκαηνπνηνχληαλ δχν ηξαπεδηθέο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. Πέξα απφ ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα, εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αμία ηνπ 

                                                
4
 Thomas L.Wheelen, J.David Hunger, (2008), ‘’Concepts in strategic management and 

business policy’’, Pearson Prentice Hall) 
5 Thomas L.Wheelen, J.David Hunger, ν.π. 
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ζπλφινπ ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ γηα ην έηνο 2000, μεπέξαζε ηα 3,5 

ηξηζεθαηνκκχξηα  δνιάξηα, παγθνζκίσο. 

 

1.7.1 Παξάγνληεο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

 
Οη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ αχμεζε ησλ εμαγνξψλ θαη 

ζπγρσλεχζεσλ είλαη νη αθφινπζνη:6 

 

1) Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ 

πιεξνθνξηθήο 

2) Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ (απειεπζέξσζε θαη 

ελνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ) 

 

Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί κηα ζεκαληηθή δνκηθή αιιαγή πνπ δεκηνπξγήζεθε 

εμαηηίαο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο θαη απνηέιεζε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη θαηά επέθηαζε ζηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαη ε 

νπνία έρεη λα θάλεη κε ηνλ φξν ηεο απνθαλνληθνπνίεζεο ( deregulation). Με ηνλ φξν 

απηφ ‘’λνείηαη ην θαηλφκελν ηεο πηνζέηεζεο θάπνησλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηεχζπλζε αλνίγκαηνο ηεο αγνξάο, θηλεηηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαζψο θαη 

απειεπζέξσζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ’’.7 Δπνκέλσο κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ησλ πεξηνξηζκψλ, κπνξεί λα επηηξαπεί 

ε αιιεινδηείζδπζε ζηηο αγνξέο ησλ κέρξη πξφηηλνο μερσξηζηψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα θαηάξγεζεο πεξηνξηζκψλ είλαη ε θαηάξγεζε 

ηνπ θαλνληζκνχ πνπ αθνξά ηα επηβαιιφκελα φξηα ζην πνζνζηφ ησλ επηηνθίσλ ησλ 

θαηαζέζεσλ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

3) H ελίζρπζε ηεο επνπηείαο ησλ πηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ  

4) Ζ πξνζδνθία αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ κε ηε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

 

ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη έλαο πέκπηνο πνπ είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο εληαίαο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζαγσγή ηνπ επξψ πνπ νδήγεζαλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. 

 

                                                
6
 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,  ‘’Οηθνλνκηθφ Γειηίν’’, (2005), ηεχρνο 24 

7
 Κ.Μειάο, Η.Πνιιάιεο, (2005),  ‘’Παγθνζκηνπνίεζε θαη Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο’’, Δθδφζεηο 

Παπαδήζε 
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1.7.2 Απνηειέζκαηα εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ 

 
πκπεξαζκαηηθά, νη πξναλαθεξζέληεο παξάγνληεο νδήγεζαλ ζηελ φμπλζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θαηά επέθηαζε ζηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. Δπηπξφζζεηα δηεχξπλαλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαζψο επίζεο 

θαη ηηο ππεξεζίεο θαη πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Απηά ζα 

κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ ζαλ ηξφπνη αλάπηπμεο ζηξαηεγηθψλ. 

 

ηελ παξνχζα θάζε θξίλεηαη ζθφπηκν γηα δηεπθξηληζηηθνχο ιφγνπο λα δνζεί ν 

νξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο. 

ηξαηεγηθή: Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη έλα ζρέδην κε ην νπνίν ε επηρείξεζε/ηξάπεδα ζα 

επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηνπο ζθνπνχο πνπ έρεη ζέζεη.8 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο δελ ζεκαίλνπλ φηη απηφκαηα 

βειηηψλνληαη νη επηδφζεηο κηαο ηξάπεδαο ή ελφο νκίινπ. Απφ ηελ άιιε, κπνξεί λα 

νδεγήζνπλ ζε θαιπηέξεπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπο  κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ζπγθξάηεζεο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ θφζηνπο, ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ησλ πξντφλησλ θαη ηεο βειηίσζεο ησλ εζφδσλ. Σν 

κέγεζφο ηνπο κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά, θαζψο επίζεο θαη ην επίπεδν γλψζεσλ 

φζνλ αλαθνξά λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, αθφκα θαη δηείζδπζεο ζε λέεο αγνξέο. 

 

Δζηηάδνληαο ηελ πξνζνρή καο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην θαηλφκελν ησλ 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, εληάζεθε ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ν 

αληαγσληζκφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ινηπέο επξσπατθέο ηξάπεδεο θαζψο επίζεο θαη 

απφ ηξάπεδεο ησλ ΖΠΑ θαη Ηαπσλία. Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε έληαζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ήηαλ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε 

πνπ ππήξρε ζε ΖΠΑ θαη Ηαπσλία. 

 

ζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά, παξά ηε ρξνληθή πζηέξεζε θαη ηνλ 

κηθξφηεξν βαζκφ έθηαζεο πνπ πήξε ην θαηλφκελν ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, 

ηδηαίηεξα απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη κεηά έγηλαλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο 

βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπο. 

 

 

                                                
8
 Thomas L.Wheelen, J.David Hunger, ν.π. 
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1.7.3 Παξάγνληεο εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ ζηελ Διιάδα (δεθαεηία 1990) 

 
Παξαθάησ παξαηίζεληαη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ηελ ειιεληθή 

ηξαπεδηθή αγνξά ζηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο. 9 

 

1)  Αλακελφκελε έληαμε ηεο ρψξαο ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ηεο ζεκαληηθφηαηεο 

απψιεηαο εζφδσλ πνπ απηή ζα ζπλεπαγφηαλ 

2)   Ζ εθαξκνγή λέαο ηερλνινγίαο πνπ επλφεζε ηηο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο 

3) Ζ αλάγθε αληηκεηψπηζεο αληαγσληζκνχ εθ κέξνπο ησλ μέλσλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ 

 

Απνηέιεζκα ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ηζρπξνί ηξαπεδηθνί φκηινη, νη νπνίνη θαη 

ιεηηνπξγνχλ κε φξνπο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. 

 

ηνλ πίλαθα 1.6 παξαηίζεληαη νη εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηελ Διιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά ηελ πεξίνδν  1997-2007. Μηα πεξίνδνο κε ηδηαίηεξα 

έληνλν ην θαηλφκελν ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε 

πξψηε ζεκαληηθή πξνζπάζεηα ζπγρψλεπζεο ηξαπεδψλ ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν ήηαλ ην 

1929 κεηαμχ ησλ ηφηε ηξαπεδψλ ‘’Σξάπεδα Λαθσλίαο’’, ‘’Σξάπεδα Διιεληθήο Δκπνξηθήο 

Πίζηεσο’’ θαη ‘’Σξάπεδα Βηνκεραλίαο’’. ε απηή ηε ζπγρψλεπζε ζα ζπκκεηείρε θαη ε 

Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

Γηα δηεπθξηληζηηθνχο ιφγνπο, αλαθέξεηαη φηη ην 1999: 

1) Ζ EFG Private Bank (Luxembourg) S.A. εμαγφξαζε ηελ Interbank  θαη ε λέα 

ηξάπεδα κεηνλνκάζηεθε ζε EFG Eurobank 

2) Απφ ηε ζπγρψλεπζε ε λέα ηξάπεδα νλνκάζηεθε EFG Eurobank Ergasias 

3) Σν 2004 απνθαζίζηεθε ε ζπγρψλεπζε ηεο ‘’Δκπνξηθήο Σξάπεδαο’’ κε ηελ 

‘’Δκπνξηθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ’’ (αξρηθή επσλπκία ‘’Σξάπεδα Δπελδχζεσλ’’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9
 Σξάπεδαο Διιάδνο, (2004) 
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Πίλαθαο 1.6: πγρσλεχζεηο θαη Δμαγνξέο ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1997-2007 

 

πγρσλεύζεηο θαη Δμαγνξέο ηξαπεδώλ ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 1997-2007 

Έηνο 
Δμαγνξάδνπζα  Απνξξνθψκελε(εο) 

Σξάπεδα/ΑΥΔ Σξάπεδα(εο) 

1997 EFG Eurobank 
1)
 Interbank 

  Σξάπεδα Πεηξαηψο Chase Manhattan (ππνθ/ηα ζηελ Διιάδα) 

  
Δζληθή Κηεκαηηθή 

Σξάπεδα 
Δζληθή ηεγαζηηθή Σξάπεδα 

1998 Δζληθή Σξάπεδα Δζληθή Κηεκαηηθή Σξάπεδα 

  Σξάπεδα Πεηξαηψο Credit Lyonnais Grece 

1999 EFG Eurobank Σξάπεδα Αζελψλ 

  Σξάπεδα Πεηξαηψο Nat.Westminster (ππν/ηα ζηελ Διιάδα) 

  Σέιεζηο ΑΥΔ Γσξηθή Σξάπεδα 

  Δγλαηία ηξάπεδα  Σξάπεδα Κεληξηθήο Διιάδνο  

  EFG Eurobank Σξάπεδα Κξήηεο 

  Deutsche Bank 10% ηεο EFG Eurobank 

2000 Alpha Σξάπεδα Πίζηεσο  Ηνληθή θαη Λατθή Σξάπεδα 

  Σξάπεδα Πεηξαηψο Σξάπεδα Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

    Σξάπεδα Υίνπ 

  EFG Eurobank
2)

 Σξάπεδα Δξγαζίαο 

  Credit Agricole  6.7% ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο Διιάδνο
3)

 

  BCB 50% ηεο NOVA Bank 

2001 EFG Eurobank-Ergasias Σέιεζηο Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

2002 Δζληθή Σξάπεδα ΔΣΔΒΑ 

  EFG Eurobank Unit Bank 

  
Σξάπεδα Πεηξαηψο ΔΣΔΒΑ 

2004 Δκπνξηθή Σξάπεδα Σξάπεδα Δπελδχζεσλ 

 
Societe Generale S.A. Γεληθή Σξάπεδα 

2005 
MARFIN Bank 10% ηεο Δγλαηίαο Σξάπεδαο 

2006-
2007 

MARFFIN Popular Bank 
MARFIN Bank, Δγλαηία Σξάπεδα, Λατθή Σξάπεδα 

(Διιάο) 

 

Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Πηζησηηθά ηδξχκαηα 
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1.8 ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 

 

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο, είλαη απνδέθηεο πνιιψλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ 

(innovations). Οη θαηλνηνκίεο ζηελ ηερλνινγία, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλζξψπηλε 

δσή λα αιιάμεη, κέζσ ηεο ‘’ρεηξαγψγεζεο’’ απφ ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο.10 ην 

management ν φξνο θαηλνηνκίεο, ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα κεζνδηθέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηερληθψλ ή θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

 

Καζνξηζηηθφ παξάγνληα ζην λα αληηκεησπίζνπλ νη ηξάπεδεο κηα ζεηξά πξνθιήζεσλ 

θαη αιιαγψλ ζην παγθφζκην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, δηαδξακαηίδεη ην ηκήκα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, γλσζηφ θαη σο R&D (Research and Development). ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη εμειίμεηο είλαη εθείλεο πνπ ππνρξεψλνπλ ηηο ηξάπεδεο λα  πξνβνχλ ζε 

αλαδηάξζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δνκήο, θαη ζε επαλεμέηαζε αθφκε θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο. ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο απηνχ 

εζηηάδνληαη ζε ηξία πξάγκαηα: 1) Να δεκηνπξγήζνπλ λέεο ηδέεο, 2) Να θαηαιάβνπλ ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε: Να αθνχζνπλ πξνζεθηηθά ηη 

επηζπκνχλ νη πειάηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο επηζπκίεο ηνπο κε λέα 

πξντφληα πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ή ζα μεπεξλνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο.( ‘’Listen carefully 

to what your customers want and then respond with new products that meet or exceed 

their needs’’).11 3) Να δηεμάγνπλ έξεπλεο θαη πεηξάκαηα ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

θαζνξίζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ πηζαλψλ λέσλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ ζα σθειήζνπλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

 

Δκπνξηθέο ηξάπεδεο νη νπνίεο ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, 

θαηάθεξαλ λα αλαγλσξίζνπλ αιιαγέο ζηελ αγνξά θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο 

άκεζα, έρνπλ θαηαθέξεη λα ζεσξνχληαη απφ ηηο ππφινηπεο ‘’winners’’. Απηέο νη 

ηξάπεδεο θαηάθεξαλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο φιν θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα πξνζαξκφζνπλ ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο 

ζηηο αλάγθεο θαη πνιιέο θνξέο ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο (Customization).  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξήζε ηνπ Internet. Μέζσ απηνχ δηεμάγνληαη 

πνιιέο δηαδηθαζίεο. Δπηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα ρξεζηκνπνηνχλ έλα είδνο πιαηθφξκαο 

πάλσ ζηελ νπνία νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία κπνξεί λα δηαθηλεζεί θαη νπνηαδήπνηε 

                                                
10

 Vanessa Ratten, (2008), ‘’Technological innovations in the m-commerce industry, a 
conceptual model of WAP banking intentions’’, Journal of High Technology Management 
Research 18, Science Direct 
11

 Stefan Thomke and Eric von Hippel, (2002), ‘’Customers as innovators:a new way to create 
value’’, Harvard Business Review  
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ηξαπεδηθή δηεξγαζία κπνξεί λα γίλεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη θαηαλαισηέο δελ 

ρξεηάδεηαη λα πεγαίλνπλ ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ ηξαπεδψλ γηα λα θάλνπλ ηελ 

νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή. Έηζη νη ηξάπεδεο έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ αμία 

ζηνλ πειάηε θαη απηφ  νδεγεί έκκεζα ηηο ηξάπεδεο ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο. Δδψ 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαζψο πξνζπαζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ, ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ην θφζηνο ελδέρεηαη λα απμάλεηαη, θαη απηφ απνηειεί 

εκπφδην ζην λα ην κεηαθπιίζνπλ ζηνπο πειάηεο. Άιιε δπζθνιία πέξα απφ ην 

ρξεκαηηθφ θφζηνο, είλαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάδνληαη νη ηξάπεδεο γηα λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο, 

εηαηξείεο/ηξάπεδεο πξνβαίλνπλ ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο (collaborative relationships-

alliances).Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη ε ζπλεξγαζία δχν ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ 

ψζηε λα επηηχρνπλ ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο νη νπνίνη ζα ηηο σθειήζνπλ κειινληηθά.12 

 

 ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ απφ ηηο ηξάπεδεο,  δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα κέζα απφ έλα επράξηζην, έκπηζην θαη πάλσ απφ φια εχθνιν ζηε ρξήζε 

ηνπ πεξηβάιινλ νη ελδηαθεξφκελνη, ρξεζηκνπνηψληαο ην, λα κπνξνχλ λα έρνπλ πνιιά 

νθέιε, κε ζεκαληηθφηεξν απφ φια ην ρξφλν θαζπζηέξεζεο πεγαίλνληαο ζην 

θαηάζηεκα. Σαπηφρξνλα, θαη γηα ηηο ηξάπεδεο ππάξρνπλ πνιιά νθέιε, κε πην 

ζεκαληηθφ ηε δπλαηφηεηα δηαθεκίζεσλ λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

 

Δπνκέλσο έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ δηαλνκήο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή (e-banking), πνπ 

πξναλαθέξζεθε, νη απηφκαηεο ηακεηνινγηζηηθέο κεραλέο (ATM), ε ηειεθσληθή 

ηξαπεδηθή (phone banking). Πέξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο θαηάζεζεο θαη 

αλάιεςεο κεηξεηψλ θαη εξψηεζεο ππνινίπνπ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη 

πνηθίιεο άιιεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, φπσο είλαη ε κεηαθνξά θεθαιαίσλ  ζε 

ινγαξηαζκφ ηξίησλ, ε πιεξσκή νθεηιψλ απφ πηζησηηθέο θάξηεο, θαη ε πιεξσκή 

ινγαξηαζκψλ επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο. 

 

 

 

 

 

                                                
12

 Thomas L.Wheelen, J.David Hunger, ν.π. 
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1.9 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ ζεκεία πνπ εμεηάζηεθαλ, παξαηεξνχκε φηη ν ηξαπεδηθφο 

θιάδνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ θαηαλνκή ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαη θαηά επέθηαζε ζηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ εθάζηνηε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Παξά ηε ζπκβνιή ηεο 

Οηθνλνκηθήο Ννκηζκαηηθήο Έλσζεο γηα ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη εμάιεηςε 

ησλ φπνησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ, ε παγθφζκηα ηξαπεδηθή θξίζε επεξέαζε 

ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Δπνκέλσο, ηξεηο παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο: 

 

1) Σν Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 

2) Ζ ηερλνινγηθή Πξφνδνο  

3) Ζ Γηεζλνπνίεζε ησλ Οηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ 

 

Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ: Οη εμειίμεηο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ ζρέζε κε:     α) 

δηάθνξεο ηξαπεδηθέο θξίζεηο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ παγθφζκηα αιιά θαη ηελ εγρψξηα 

νηθνλνκία, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ 2008, θαη β) κε ηελ 

εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Γηάθνξεο κεηαβιεηέο επεξεάδνπλ ηελ 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ην επίπεδν ησλ 

ηηκψλ, ην νπνίν θαη επεξεάδεηαη απφ ην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ θαη απηφ επεθηαηηθά 

επηδξά ζηελ δήηεζε. Έλα παξάδεηγκα γηα ηελ επίδξαζε ησλ επηηνθίσλ είλαη ε ζηαδηαθή 

απνθιηκάθσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ, ην 2009 πνπ νδήγεζε ζε 

ειάθξπλζε ηνπ ρξεσζηηθνχ βάξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηα επηηφθηα επεξεάδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ  απφ ηα επηηφθηα ηεο δψλεο ηνπ Δπξψ. Άιιε κεηαβιεηή ζα κπνξνχζε λα 

είλαη ε δηαθχκαλζε ηνπ πιεζσξηζκνχ ε νπνία θαη επεξεάδεη έληνλα ηελ εγρψξηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ απαζρφιεζε θαη θαηά επέθηαζε ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα. Σέινο ν ξπζκφο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ 

είλαη άιια δπν βαζηθά κεγέζε επεξεαζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ 

γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ θιίκαηνο. 

 

Σερλνινγηθή Πξφνδνο: ρεηίδεηαη κε ηελ ζπλερψο απμαλφκελε ηερλνινγηθή πξφνδν 

ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα άληιεζεο πιεξνθνξηψλ κε φζν ην 

δπλαηφλ θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν, θαζψο επίζεο θαη ε αληαιιαγή ηνπο, 

κεηαμχ αξκφδησλ ηκεκάησλ έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ έγθαηξα πηζαλά 
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πξνβιήκαηα. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ε έγθξηζε δαλείνπ ζε πειάηε πνπ ρξσζηάεη 

νθεηιέο. Δπίζεο, ε ρξήζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ 

πξνζθέξνπλ, βνεζνχλ ηηο ηξάπεδεο ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ είλαη ε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ κε παξάιιειε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπο. Δπηπξφζζεηα δηαηίζεληαη πην 

απνηειεζκαηηθνί κεραληζκνί δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ, ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδνπλ 

νη ηξάπεδεο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε εμάξηεζε ησλ ηξαπεδψλ 

απφ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πην ζχλζεησλ θαη 

εμειηγκέλσλ πξντφλησλ, ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο αχμεζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο 

θηλδχλνπ. 

 

Γηεζλνπνίεζε: Ζ δηεζλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ έρεη ζρέζε κε ηε παξνρή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν θαζψο επίζεο θαη κε ηελ 

επέθηαζε ησλ ηξαπεδψλ ηφζν κέζσ ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ φζν θαη κε ηελ 

ίδξπζε ππνθαηαζηεκάησλ ή ζπγαηξηθψλ. Ζ δεκηνπξγία ηεο εληαίαο επξσπατθήο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ θνηλνχ λνκίζκαηνο (επξψ), 

θαζψο επίζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρνπλ βνεζήζεη 

ζηελ άξζε νξηζκέλσλ θηλδχλσλ θαη αληηθηλήηξσλ πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα 

αληηκεηψπηδαλ νη ηξάπεδεο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν έρεη νδεγήζεη ζηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

 

 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σε ζεκεξηλή επνρή, ην έληνλα αληαγσληζηηθφ, ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί 

ζπλερή πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ, γηα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ. Δμαηηίαο ηεο απνξχζκηζεο, ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, θαη ηνπ 

απηνκαηηζκνχ, νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

ζηνπο πειάηεο ηνπο. Απηέο νη αιιαγέο, πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ην εζληθφ, φζν θαη ην 

παγθφζκην πεξηβάιινλ,  νδεγνχλ ηηο ηξάπεδεο ζην λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε έξεπλα 

αγνξάο (marketing) ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζηε δηαηήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ 

πειαηψλ, πξνζθέξνληαο ηνπο κηα κεγαιχηεξε πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ απφ 

ην λα αλαδεηήζνπλ θαη λα απνθηήζνπλ λένπο πειάηεο. Απηή ε ζπλεηδεηνπνίεζε 

αλαθέξεηαη ζαλ ‘’relationship marketing’’. Ο Kotler ζρεηηθά κε απηφ ηνλ φξν είρε 

αλαθέξεη φηη: Οη έμππλνη άλζξσπνη ηνπ marketing, πξνζπαζνχλ λα ρηίζνπλ 

καθξνρξφληεο, ‘’win-win’’ ζρέζεηο βαζηδφκελεο ζηελ εκπηζηνζχλε,  κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο.13 Απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ δέζκεπζε θαη ηελ πξνψζεζε, πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, κε φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξν θφζηνο. ηαλ 

θαηαθέξνπλ λα ην επηηχρνπλ νη ηξάπεδεο, θεξδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

έλαληη ησλ άιισλ ηξαπεδψλ. 

 

2.1.2 Βαζηθέο Αξρέο Λεηηνπξγίαο 

 

Οη ηξάπεδεο νη νπνίεο  πξνζθέξνπλ πιήξε ζεηξά ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο, θαζεκεξηλά νθείινπλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο αιιειέλδεηεο επηδηψμεηο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 

νξζή δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ νπνίσλ έρνπλ θαη ηελ επζχλε:  

 

                                                
13

 Subhash C Mehta, Himanshu Tamble, 1997, ‘’Relationship concept and customer services: a 
case study of corporate banking’’, journal of Retailing and Consumer Services,Science Direct 

 



 24 

1) Ρεπζηφηεηα: Ζ ηθαλφηεηα ηεο ηξάπεδαο λα είλαη ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ηελ 

επηζπκία αλάιεςεο κεηξεηψλ απφ ηνπο θαηαζέηεο ηεο. Ζ αδπλακία 

αληαπφθξηζεο ζε απηφ νδεγεί ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ζηνλ θίλδπλν θαηάξξεπζεο 

εμαηηίαο ηεο απψιεηαο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ.  

2) Αζθάιεηα: Ζ αζθαιήο δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απνηειεί ηε 

δεχηεξε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ. Απνηειεί έλλνηα, ζπγγελή κε ηελ 

ξεπζηφηεηα. Ζ αζθάιεηα είλαη αιιειέλδεηε κε ηελ ηθαλφηεηα νξζήο δηαρείξηζεο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ. 

3) Απνδνηηθφηεηα: ρεηίδεηαη κε ην θέξδνο πνπ είλαη θαη κία απφ ηηο βαζηθέο 

επηδηψμεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Σξάπεδα κε αξλεηηθά απνηειέζκαηα δελ 

κπνξεί λα επηβηψζεη. Σα θέξδε πξέπεη λα είλαη ζπλπθαζκέλα ηφζν κε ην χςνο 

ησλ δηαρεηξηδφκελσλ θεθαιαίσλ, φζν θαη κε εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ. Κάπνηνη 

ιφγνη νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

είλαη: ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ , ηα επηηφθηα ρνξεγήζεσλ 

θαη θαηαζέζεσλ, θαη άιια. 

 

2.2 ΔΡΓΑΗΔ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ζχγρξνλα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα σο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο πξνζθεξφκελσλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ.  Οη εξγαζίεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ κπνξνχλ λα 

ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 
1) Παζεηηθέο εξγαζίεο: Αθνξνχλ θπξίσο ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ θαη ζρεηίδνληαη κε 

θαηαζέζεηο θάζε κνξθήο φπσο φςεσο, ηακηεπηεξίνπ, πξνζεζκίαο θαη άιιεο, θαζψο 

επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή δξαζηεξηφηεηαο γηα άληιεζε θαη πξνζέιθπζε 

θεθαιαίσλ απφ δηάθνξεο πεγέο. 

2) Μεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο: Αθνξνχλ ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη  απφ ηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο έλαληη ακνηβήο ή πξνκήζεηαο, φπσο είλαη ε θίλεζε θεθαιαίσλ , ε 

αγνξαπσιεζία ζπλαιιάγκαηνο θαη άιια. 

3) Δλεξγεηηθέο εξγαζίεο : Αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. ε απηέο ηηο 

εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη νη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δηάθνξεο εξγαζίεο παξνρήο 

πίζηεσο, φπσο  είλαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο, θαη νη ελέγγπεο πηζηψζεηο. Δπίζεο 

πεξηιακβάλνληαη νη επελδχζεηο θάζε κνξθήο ζε μέλα λνκίζκαηα ή ρξεφγξαθα. 
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2.3 ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ-ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΣΡΑΠΔΕΧΝ 

 

Με ηνλ φξν ‘’ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, απφδνζε ηνπ αγγιηθνχ φξνπ Retail Banking, 

λννχληαη φιεο νη ελεξγεηηθέο, παζεηηθέο θαη κεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο ησλ ρξεκαηηζηηθψλ 

νξγαληζκψλ, θπξίσο ησλ ηξαπεδψλ, νη νπνίεο έρνπλ θχξην αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηνπο 

ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηδησηψλ θαηαλαισηψλ’’14. Ζ αθξηβήο απφδνζε ηνπ φξνπ Retail 

Banking, ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί θαη σο ‘’ιηαληθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο’’ ή αιιηψο θαη 

σο ηξαπεδηθέο κηθξνζπλαιιαγέο.  Παξφια απηά ην βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ φξνπ απηνχ, 

είλαη φηη αθνξά θπξίσο θπζηθά πξφζσπα.  

 

Σν retail banking (ιηαληθή ηξαπεδηθή) έρεη αλαπηπρζεί ζεκαληηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηε ρψξα καο θαη ζπλερίδεη λα αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο. Γηα ηελ αλάπηπμή ηνπ 

ζηε ρψξα καο ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε ε ζηαδηαθή απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ην απζηεξφ δηνηθεηηθφ θαζεζηψο πνπ ππήξρε γηα αξθεηά 

ρξφληα. Απηφ ην θαζεζηψο πεξηφξηδε ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπλαηφηεηα ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ λα αλαπηχμνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ηνλ κεηαμχ ηνπο αληαγσληζκφ, ελψ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηελ απαγφξεπε πιήξσο. Σε ζεκεξηλή επνρή θαη ιφγσ ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πξνζθέξνληαη 

ειθπζηηθφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε φηη αθνξά θπξίσο ην θφζηνο θαη ηελ πνηθηιία 

ψζηε κε επλντθφηεξνπο φξνπο ρξεκαηνδφηεζεο, κε επειημία ζηνλ ηξφπν απνπιεξσκήο 

θαη κε ηελ παξάιιειε πξνζθνξά άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ν εθάζηνηε 

πειάηεο λα κπνξεί λα επηιέμεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία εθείλε πνπ αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζην πξνθίι ηνπ θαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Σν retail banking, εζηηάδεηαη ζηηο 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο, ησλ δηαθφξσλ θαηεγνξηψλ 

πειαηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζνχληαη πξντφληα ηα νπνία αληακείβνπλ ηνπο ζπλεπείο 

πειάηεο, παξέρνληάο ηνπο ρακειφηεξα επηηφθηα, ή δίλνληάο ηνπο πεξίνδν ράξηηνο. 

Δπίζεο θαηαβάιιεηαη  πξνζπάζεηα ελίζρπζεο εθ κέξνπο ησλ κεγάισλ ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ έηζη ψζηε λα εληζρπζνχλ νη ππεξεζίεο retail banking δηαζπλνξηαθά. 

 

Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, θαιχπηνπλ έλα κεγάιν 

κέξνο αλαγθψλ θαη ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ. Γχν απφ ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο είλαη: 

 

1) Οη ζρεηηθά κηθξνχ χςνπο ζπλαιιαγέο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη θαζνξηζκφ 

αλψηαηνπ νξίνπ. 

                                                
14

 Κ.Κνθθνκέιε, (1995), ‘’Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο πξνο Καηαλαισηέο (Retail Banking)’’, Έλσζε 
Διιεληθψλ Σξαπεδψλ 
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2) Ζ πεξηνδηθφηεηα θαη ν βαζκφο επαλάιεςεο πνπ παξνπζηάδνπλ. Έηζη 

παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή νκνηνκνξθία. 

 

Ζ πιεηνςεθία απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ δελ είλαη θαηλνχξγηα. Απηφ πνπ δηαθέξεη 

είλαη ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ν νπνίνο είλαη 

απνηέιεζκα ησλ κεηαβνιψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 

φπσο είλαη ε καδηθή εηζαγσγή λέαο ηερλνινγίαο ζηελ ηξαπεδηθή ηερληθή, ε δηεχξπλζε 

θαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη θαηά επέθηαζε ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Απηέο 

νη κεηαβνιέο έρνπλ επεξεάζεη πνιχ ηελ νξγάλσζε αιιά θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ. Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ 

λνκηζκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ. Με ηνλ φξν ‘’λνκηζκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ θαη κεραληζκψλ, ην νπνίν έρεη γηα 

απνζηνιή ηνλ εθνδηαζκφ ηεο νηθνλνκίαο κε κέζα πιεξσκήο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο’’.15  

 

Δλ αληηζέζεη κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, χζηεξα απφ αιιαγέο πνπ έρνπλ επέιζεη 

ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη ιφγσ ηεο δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

εμεηδηθεπκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ηε ζεκεξηλή 

επνρή απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ηνκέα παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

νηθνλνκίαο. Δπνκέλσο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα δχλαληαη λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο εληφο ή εθηφο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ην λφκν: 

Ν.2396/1996,ΦΔΚ-73 άξζξν 2. Έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ θαη σο 

εηαηξείεο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο επίζεο θαη λα γίλνληαη κέιε ηεο 

νξγαλσκέλεο ρξεκαηηζηεξηαθήο αγνξάο, κε ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο. Οη δηάθνξεο παξαδνζηαθέο, πξσηνπνξηαθέο, ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηέο έρνπλ γίλεη νκφθσλα απνδεθηέο απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα ηεο Γεχηεξεο Σξαπεδηθήο 

Οδεγίαο θαζψο επίζεο θαη ζην λφκν Ν.3601/2007, ζηνλ νπνίν ελζσκαηψλνληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ  ζηελ ειιεληθή ηξαπεδηθή   

λνκνζεζία, παξαηίζεληαη αθνινχζσο:16 

 

 

 

 

 

                                                
15

 Κ.Κνθθνκέιε, ν.π. 
16

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο- Ννκηθφ Πιαίζην 
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1) Απνδνρή θαηαζέζεσλ θαη άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ 

2) Υνξήγεζε δαλείσλ ή πηζηψζεσλ, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη: ε θαηαλαισηηθή 

πίζηε, νη πξάμεηο αλαδνρήο εηζπξάμεσο απαηηήζεσλ (‘’factoring’’17, δειαδή ηεο 

εμαγνξάο απαηηήζεσλ, κε ή ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο), ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ‘’forfaiting’’18 - δειαδή 

ηεο πψιεζεο απαηηήζεσλ) 

3) Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing): Απνηειεί κηα ζχγρξνλε, ελαιιαθηηθή κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα απφθηεζε εμνπιηζκνχ ε παγίσλ. 

4) Πξάμεηο πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ. Απνηειεί 

κία απφ ηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα θαη απηφ ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο γξήγνξεο, αζθαινχο θαη κε 

ζπκθέξνληεο φξνπο κεηαθνξάο ησλ θεθαιαίσλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ. 

5) Έθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο φπσο είλαη: νη πηζησηηθέο θαη νη 

ρξεσζηηθέο θάξηεο, νη  ηαμηδησηηθέο επηηαγέο,  νη επηηαγέο επηζηνιψλ θαη νη 

ηξαπεδηθέο επηηαγέο. 

6) Δγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ 

7) πλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο πειαηείαο ηνπ, πνπ 

αθνξνχλ: 

 κέζα ηεο ρξεκαηαγνξάο (αμηφγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ   

επηηαγέο,  γξακκάηηα, νκφινγα θαηαζέζεσλ θιπ.) 

 αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο 

 πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ή 

ρξεκαηνπηζησηηθά δηθαηψκαηα 

 ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο 

 θηλεηέο αμίεο: Πεξηιακβάλνληαη νη κεηνρέο θαη ινηπέο αμίεο πνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ θαζψο επίζεο θαη ινηπνί 

ρξεσζηηθνί ηίηινη πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ 

θεθαιαηαγνξά. 

8) πκκεηνρέο ζε εθδφζεηο ηίηισλ θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ, 

πεξηιακβαλνκέλνπ εηδηθφηεξα θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ εθδφζεσλ ηίηισλ. 

                                                
17 Με ηνλ φξν απηφ νξίδεηαη κηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ αθνξά ηελ αγνξά απαηηήζεσλ κηαο 
εηαηξείαο απφ θάπνηνλ εμεηδηθεπκέλν ρξεκαηνδνηηθφ νξγαληζκφ (factor). ηελ πεξίπησζε απηή ν 
θίλδπλνο είζπξαμεο ησλ απαηηήζεσλ κεηαβηβάδεηαη απφ ηελ εηαηξεία ζηνλ ρξεκαηνδνηηθφ 
νξγαληζκφ. 
18

 Με ηνλ φξν forfaiting νξίδεηαη σο κηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο κηαο εηαηξείαο ε νπνία πσιεί ην 

δηθαίσκα είζπξαμεο απαηηήζεσλ ηεο ζε ηξίην πξφζσπν.  
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9) Παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ θεθαιαίνπ, 

ηε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα, θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηνκέα ζπγρψλεπζεο θαη εμαγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

10)  Μεζνιάβεζε ζηηο δηαηξαπεδηθέο αγνξέο. 

11)  Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ή παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίνπ. 

12)  Φχιαμε θαη δηαρείξηζε θηλεηψλ αμηψλ. 

13)  πιινγή θαη δηαθχιαμε εκπνξηθψλ πιεξνθνξηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ. 

14)  Δθκίζζσζε ζπξίδσλ. 

15)  Έθδνζε ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. 

 

πλνςίδνληαο, ν ξφινο ησλ ηξαπεδψλ ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ν 

νξγαληζκφο ζπγθέληξσζεο απνηακίεπζεο θαη επηζπκίαο πξνζηαζίαο ησλ θαηαζεηψλ 

ηνπ. Απφ ηελ Πξψηε θηφιαο Σξαπεδηθή Οδεγία ν νξηζκφο γηα ην πηζησηηθφ ίδξπκα είρε 

νξηζζεί σο: ε επηρείξεζε εθείλε, ηεο νπνίαο ε δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζην λα δέρεηαη 

θαηαζέζεηο απφ ην θνηλφ ή άιια επηζηξεπηέα θεθάιαηα θαη λα ρνξεγεί πηζηψζεηο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο. Ο ζπλεζέζηεξνο ηχπνο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ε Σξάπεδα 

πνιιαπιψλ ή γεληθψλ εξγαζηψλ. Απηέο νη ηξάπεδεο παξέρνπλ φιε ηε δηαζέζηκε γθάκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ππφ ηελ ίδηα νξγάλσζε. Δπίζεο δηαζέηνπλ έλα επξχ 

δίθηπν θαηαζηεκάησλ ην νπνίν απεπζχλεηαη ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξνπο 

θαηαλαισηέο, ηφζν επηρεηξεκαηίεο φζν θαη ηδηψηεο, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. 

 

2.4 ΣΡΑΠΔΕΗΚΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

 

2.4.1 Καηαζέζεηο  Ηδησηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 

 

Ο πην εχθνινο θαη πιένλ ν πην παξαδνζηαθφο ηξφπνο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, 

απνηεινχλ νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

αληινχλ θεθάιαηα απφ ηηο πιενλαζκαηηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ηεο νηθνλνκίαο 

(απνηακηεπηέο) θαη κέζσ δηαθφξσλ επεμεξγαζηψλ, ηα δηακνξθψλνπλ ζε ρξεκαηνδνηηθά 

πξντφληα, ηα νπνία δεηνχλ νη επηρεηξήζεηο ή ηα θπζηθά πξφζσπα γηα λα θαιχςνπλ 

δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο. Οη θαηαζέζεηο απνηεινχλ ζηνηρείν ηνπ παζεηηθνχ ησλ 

ηξαπεδψλ. Απφ λνκηθή  άπνςε ν φξνο θαηάζεζε ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

κηα ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαηαζέηεο παξαρσξεί ζε κηα ηξάπεδα, γηα έλα 
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ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ γηα ρξήζε θαη γηα 

εμαζθάιηζε. Ο Ν.2076/1992, επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα απνδέρνληαη θαηαζέζεηο ή 

άιια επηζηξεπηέα θεθάιαηα. 

 

Ζ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, ην βειηησκέλν ζεζκηθφ πιαίζην, θαη ν νμχο 

αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα,  βειηηψλνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηα λέα πξντφληα θαηαζέζεσλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη κε 

απηφ ηνλ ηξφπν νδεγνχλ ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ αιιά θαη ζηελ δηαηήξεζε 

ησλ ήδε ππαξρφλησλ. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαηαζέζεσλ, πνπ ζπλερψο 

βειηηψλνληαη ψζηε λα θαιχπηνπλ φζνλ ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Σα ηκήκαηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδψλ, 

πξνζπαζνχλ λα είλαη έλα βήκα κπξνζηά ζηηο δηάθνξεο εμειίμεηο, ψζηε  κέζσ ηηο 

επξεκαηηθφηεηαο ηνπο  πνιιέο θνξέο ην ίδην θαηαζεηηθφ πξντφλ λα ην παξνπζηάδνπλ κε 

δηαθνξεηηθφ φλνκα ή κε κηθξή δηαθνξνπνίεζε. Ζ αμηνπνίεζε ησλ θαηαζέζεσλ πνιιέο 

θνξέο έρεη νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία  ζχλζεησλ πξντφλησλ εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ. 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο θαηαζέζεσλ θαη ν θαζνξηζκφο ηνπο ζηηο δηάθνξεο 

θαηεγνξίεο γίλεηαη κε θξηηήξηα φπσο είλαη ε ηδηφηεηα, ε λνκηθή κνξθή ηνπ θαηαζέηε, ην 

λφκηζκα ηεο θαηάζεζεο, ν ρξφλνο επηζηξνθήο ησλ θαηαηεζεηκέλσλ θεθαιαίσλ. ηνλ 

πίλαθα 2.1 παξαηίζεληαη νη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαηαζέζεσλ. 
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Πίλαθαο 2.1: Δίδε-Μνξθέο θαηαζέζεσλ 

α) Καηαζέζεηο βάζεη ηνπ ρξφλνπ επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ 

α1) Καηαζέζεηο Πξψηεο Εήηεζεο 

- Καηαζέζεηο Σακηεπηεξίνπ 

- Καηαζέζεηο ςεσο 

- Σξερνχκελνη Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσλ 

α2) Καηαζέζεηο Πξνζεζκηαθέο 

- Καηαζέζεηο Πξνζεζκίαο δηάξθεηαο απφ 7 εκέξεο έσο 3 κήλεο 

- Καηαζέζεηο Πξνζεζκίαο έλαληη εθδηδφκελσλ ηίηισλ 

- Πξνζεζκηαθέο Καηαζέζεηο κε Γηάξθεηα άλσ ησλ ηξηψλ κελψλ 

α3) Καηαζέζεηο Τπφ Πξνεηδνπνίεζε 

β) 
Καηαζέζεηο βάζεη ηεο Ηδηφηεηαο ή ηεο Ννκηθήο Μνξθήο ηνπ 
Γηθαηνχρνπ 

- Καηαζέζεηο Φπζηθψλ Πξνζψπσλ 

- Καηαζέζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ 

- Καηαζέζεηο Γεκνζίνπ 

- Καηαζέζεηο Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ 

- Καηαζέζεηο Ηδξπκάησλ 

γ) Καηαζέζεηο βάζεη ηνπ Ννκίζκαηνο ηεο θαηάζεζεο 

δ) Δμεηδηθεπκέλεο Μνξθέο Καηαζέζεσλ 

- Λνγαξηαζκνί Μεληαίνπ Δηζνδήκαηνο 

- Καηαζέζεηο Γεζκεπκέλεο 

- Καηαζέζεηο Σακηεπηεξίνπ Νεφηεηαο 

- Καηαζέζεηο ηεγαζηηθνχ Σακηεπηεξίνπ 

- Λνγαξηαζκνί Σακηαθήο Γηαρείξηζεο Γεκνζίσλ Οξγαληζκψλ 

- Κνηλνί Λνγαξηαζκνί 

- 

Λνηπέο Μνξθέο Καηαζέζεσλ (π.ρ θαηαζέζεηο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, Αλσλχκσλ 

Δηαηξεηψλ θ.ι.π.) 

 
Πεγή: Πηζησηηθά Ηδξχκαηα 
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Οη πην γλσζηέο κνξθέο θαηαζέζεσλ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ‘’Καηαζέζεηο βάζεη 

ηνπ ρξφλνπ επηζηξνθήο ηνπ θεθαιαίνπ’’ θαη αλαιχνληαη παξαθάησ. 

 

Καηαζέζεηο Σακηεπηεξίνπ: Μπνξνχλ λα ηεξνχλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα. Σν επηηφθην ησλ ινγαξηαζκψλ θαζνξίδεηαη απφ 

ηηο ηξάπεδεο. 

 

Καηαζέζεηο ςεσο: Σν πξντφλ απηφ έρεη ζαλ ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη απαγνξεχεηαη ην 

άλνηγκα ησλ ινγαξηαζκψλ θαη απφ θπζηθά πξφζσπα. Οη ινγαξηαζκνί απηνί θηλνχληαη 

θπξίσο κε επηηαγέο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 νη ινγαξηαζκνί 

απηνί ήηαλ άηνθνη, ελψ ζήκεξα είλαη έληνθνη. 

 

Σξερνχκελνη Λνγαξηαζκνί Καηαζέζεσλ: Λεηηνπξγνχλ φπσο θαη νη ινγαξηαζκνί φςεσο. 

Απεπζχλνληαη θπξίσο ζε θπζηθά πξφζσπα πνπ δελ έρνπλ εκπνξηθή ηδηφηεηα. Σν 

επηηφθην ελδέρεηαη λα είλαη ρακειφηεξν ή πςειφηεξν απφ ην επηηφθην ησλ θαηαζέζεσλ 

ηακηεπηεξίνπ. Σέινο νη αλαιήςεηο κπνξνχλ λα γίλνληαη κε επηηαγέο ή εληνιέο. 

 

Καηαζέζεηο πξνζεζκηαθέο: Αθνξνχλ θαηαζέζεηο γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

νπνίν ζπκθσλείηαη κεηαμχ θαηαζεηψλ θαη ηξαπεδψλ. Απφ ηελ ηξάπεδα γίλεηαη θαη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ επηηνθίνπ. Ο θαηαζέηεο κπνξεί λα θάλεη αλάιεςε ησλ θαηαζέζεσλ 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, γίλεηαη κε θάπνηνπο φξνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ κε θάπνηα ακνηβή γηα ηελ ηξάπεδα (πνηλή γηα ηνλ 

θαηαζέηε). Απηή ε κνξθή θαηαζέζεσλ εμππεξεηεί θαιχηεξα ηηο ηξάπεδεο, ζε ζρέζε κε 

ηηο θαηαζέζεηο ηνπ ηακηεπηεξίνπ θαη φςεσο, θαζψο έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο πνζά πνπ 

δελ ζα αλαιεθζνχλ άκεζα θαη επνκέλσο κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ θαιχηεξα ηηο 

εξγαζίεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη θαηαζέηεο απνιακβάλνπλ θαιχηεξνπο θαη 

πςειφηεξνπο ηφθνπο. Δπηπξφζζεηα νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη γηα ηηο πξνζεζκηαθέο 

ηνπο θαηαζέζεηο λα εθδίδνπλ νκνινγίεο, πνπ κπνξεί λα είλαη δηαπξαγκαηεχζηκεο. Οη 

πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ππνδηαηξνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο :  

 
1) Κνηλέο: πλήζσο έρνπλ δηάξθεηα ηξεηο, έμη ή θαη πεξηζζφηεξνπο κήλεο θαη ην 

επηηφθην θπκαίλεηαη αλάινγα κε ηα ρξνληθά πεξηζψξηα ηεο θαηάζεζεο. Αθνξά 

φκσο νιφθιεξν ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. 

2) Δηδηθέο: Ζ δηάξθεηά ηνπο είλαη ηνπιάρηζηνλ εηήζηα θαη ην επηηφθηφ ηνπο 

θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην πνζφ ηεο θαηάζεζεο. 
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Καηαζέζεηο ππφ πξνεηδνπνίεζε: Δίλαη κνξθή θαηαζέζεσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

ρξεκαηνδνηνχληαη  ή φρη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Οη αλαιήςεηο γίλνληαη κφλν κε 

εηδνπνίεζε  θαη ην έγγξαθν γηα ηελ αλάιεςε πξέπεη λα θαηαηίζεηαη πξηλ απφ θάπνην 

θαζνξηζκέλν ρξφλν. 

 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 2.2 κε ηηο θαηαζέζεηο ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη λνηθνθπξηψλ θαηά λφκηζκα θαη θαηά θαηεγνξία ζηα ινηπά Ννκηζκαηηθά 

Υξεκαηνπηζησηηθά  Ηδξχκαηα (ΝΥΗ)  γηα ηα έηε 2007, 2008, 2009.  

 

Σα ινηπά Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά Ηδξχκαηα, πεξηιακβάλνπλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα (εθηφο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο) θαη ηα ακνηβαία θεθάιαηα δηαζεζίκσλ. 

 

Πίλαθαο 2.2: Αλάιπζε θαηαζέζεσλ ησλ εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ (πνζά ζε 
εθαηνκκχξηα επξψ) 
 

Έηνο 
χλνιν 

Καηαζέζεσλ 
Αλάιπζε θαηά λφκηζκα Αλάιπζε θαηά θαηεγνξία 

    
Καηαζέζεηο 

ζε επξψ  

Καηαζέζεηο ζε 

ινηπά 

λνκίζκαηα 

ςεσο Σακηεπηεξίνπ Πξνζεζκίαο  

2007 197.233,6 173.493,8 23.739,8 25.014,1 73.562,0 98.657,6 

2008 227.246,6 200.631,7 26.614,8 21.819,5 67.328,3 138.098.8 

2009 235.898,4 212.425,4 23.473,0 24.540,1 72.881,4 138.476,9 

 
Πεγή: Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή-Δλδηάκεζε Έθζεζε 2009, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

2.4.2 Γάλεηα Ηδησηψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ 

 

Σα  θπζηθά πξφζσπα, επηρεηξήζεηο, Γεκφζην θαη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ρξεηάδνληαη 

θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ ηξερνπζψλ θαη έθηαθησλ αλαγθψλ. Οη αλάγθεο απηέο 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ είηε κε ίδηα θεθάιαηα (δηθά ηνπο) είηε κε μέλα θεθάιαηα. Σα μέλα 

θεθάιαηα ζπλήζσο πξνθχπηνπλ απφ δαλεηζκφ θαη ηδηαίηεξα κέζσ ησλ ηξαπεδηθψλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ. 
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Οη ηξαπεδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην λέν ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ 

ρσξίδνληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 

1) Υξεκαηνδνηήζεηο πξνο επηρεηξήζεηο 

2) Υξεκαηνδνηήζεηο πξνο ηδηψηεο 

3) Υξεκαηνδνηήζεηο πξνο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 

4) Υξεκαηνδνηήζεηο βξαρππξφζεζκεο 

5) Υξεκαηνδνηήζεηο κεζνκαθξνπξφζεζκεο (ε δηάξθεηά ηνπο ζπλήζσο είλαη απφ 

κεξηθά ρξφληα κέρξη θαη θάπνηεο δεθαεηίεο) 

6) Υξεκαηνδνηήζεηο παγίσλ 

7) Υξεκαηνδνηήζεηο θεθαιαίνπ θίλεζεο 

8) Υξεκαηνδνηήζεηο θαηαλαισηηθήο πίζηεο 

9) Υξεκαηνδνηήζεηο ζηεγαζηηθήο πίζηεο  

10) Υξεκαηνδνηήζεηο κέζσ πηζησηηθψλ θαξηψλ 

11) Υξεκαηνδνηήζεηο ζε μέλν λφκηζκα (ζπλάιιαγκα) 

12) Έκκεζεο ρξεκαηνδνηήζεηο : εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ελέγγπεο πηζηψζεηο 

13)  Δλαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο :Πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ 

απαηηήζεσλ (factoring), ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leasing) 

14) Παξνρή επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ (venture capital) 

 

Οη δηάθνξεο αλάγθεο πνπ θαιχπηνπλ ηα αληινχκελα θεθάιαηα απφ ηνλ εθάζηνηε 

πειάηε νδεγνχλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ είδνπο θαη ηεο κνξθήο ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη θαηά επέθηαζε ηνπ είδνπο θαη ηεο κνξθήο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. Ζ αλάγθε θαη ν ζθνπφο  πνπ ζα θαιχςνπλ θαζψο 

επίζεο θαη ε φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ κεγάιε πνηθηιία 

ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ. 

 

Σα πην δηαδεδνκέλα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα άληιεζεο μέλσλ θεθαιαίσλ είλαη 

ηα θαηαλαισηηθά, ηα ζηεγαζηηθά θαη ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. Σα  δχν πξψηα 

απεπζχλνληαη ζηνπο ηδηψηεο θαη πξννξίδνληαη γηα θάιπςε αλαγθψλ φπσο, αγνξά ή 

αλέγεξζε θαηνηθίαο, αγνξά απηνθηλήηνπ, επηζθεπή θαηνηθίαο ή θάιπςε δηαθφξσλ 

άιισλ πξνζσπηθψλ αλαγθψλ. Ζ ηξίηε κνξθή δαλείνπ απεπζχλεηαη ζε επηρεηξεκαηίεο 

θαη κπνξεί λα πξννξίδεηαη γηα αλέγεξζε θηηξίνπ, επέθηαζε θηηξίνπ, αγνξά 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ή θαη άιιεο αλάγθεο. 

 

Σν χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί θαηά ηελ θξίζε ηεο ηξάπεδαο λα αλέιζεη κέρξη 

θαη ζην 100% ηνπ θφζηνπο ηεο επέλδπζεο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ πηζηνιεπηηθή 
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ηθαλφηεηα ηνπ θάζε πειάηε. Απηφ ζεκαίλεη πσο εμεηάδνληαη δηάθνξα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ δαλεηνιήπηε γεληθφηεξα θαη ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή 

κειέηε πνπ ζπληάζζεηαη θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο, εγθξίλεηαη ή φρη ην δάλεην. ηελ 

κειέηε γίλεηαη θαη ν θαζνξηζκφο ηνπ χςνπο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπ δαλείνπ. 

 

ηνπο πίλαθεο 2.3 θαη 2.4 πνπ αθνινπζνχλ παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηέζζεξα έηε, 

ζρεηηθά κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε πξνο ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά απφ 

ηα εγρψξηα Ννκηζκαηηθά Υξεκαηνπηζησηηθά  Ηδξχκαηα  (ΝΥΗ). 

 

Πίλαθαο 2.3: Γάλεηα πξνο ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο θαηά θιάδν δξαζηεξηφηεηαο γηα ηα έηε 
2006, 2007,2008,2009 (πνζά ζε εθαηνκκχξηα επξψ) 
 

Έηνο  Δπηρεηξήζεηο 

  χλνιν Γεσξγία  Βηνκεραλία Δκπφξην Σνπξηζκφο Λνηπνί θιάδνη 

2006 93.575,8 3.185,2 19.514,6 23.711,9 4.799,7 42.364,4 

2007 111.288,8 3.304,1 21.487,7 27.671,7 5.883,4 52.914,9 

2008 132.458,0 3.855,7 24.872,7 32.985,0 7.031,6 63.713,0 

2009 132.234,2 3.913,2 24.231,8 33.321,5 7.195,7 63.572,0 

 

 Πεγή: Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή-Δλδηάκεζε Έθζεζε 2009, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

 

Πίλαθαο 2.4: Γάλεηα πξνο ηα λνηθνθπξηά γηα ηα έηε 2006,2007,2008,2009 

 

Έηνο  Ννηθνθπξηά 

  χλνιν ηεγαζηηθά Καηαλαισηηθά  Λνηπά 

2006 85.876,5 57.145,0 25.596,6 2.134,9 

2007 104.116,4 69.363,3 31.942,4 2.810,7 

2008 117.203,1 77.699,9 36.435,0 3.068,2 

2009 118,472.3 79.144,6 36.445,0 2.882,7 

 

Πεγή: Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή-Δλδηάκεζε Έθζεζε 2009, Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
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Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη θαηά θχξην 

ιφγν απφ ην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θαζψο ε άληιεζε θεθαιαίσλ απφ ηελ 

εγρψξηα ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά θαη ηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ ππήξμε αλέθαζελ 

πεξηνξηζκέλε κε εμαίξεζε θάπνηα βξαρπρξφληα δηαζηήκαηα. Ο ξπζκφο αλφδνπ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη επηβξαδπλζεί ηα έηε 2008 θαη 2009. Έλα 

ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ πξνήιζε απφ ηηο απμεκέλεο , 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, αλάγθεο γηα θάιπςε θεθαιαίνπ θίλεζεο θαη 

ελίζρπζεο ηεο εζσηεξηθήο ξεπζηφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Παξφια απηά, ππήξμε θαη 

ζπλερίδεη λα ππάξρεη επηθπιαθηηθφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε πξφζζεησλ νθεηιψλ 

ζε κηα πεξίνδν πνπ ππάξρεη έληνλε αβεβαηφηεηα, πνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπκβάιιεη 

έληνλα ζηε ζπγθξάηεζε ηεο δήηεζεο γηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα. Απηή ε επηβξάδπλζε 

ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαη κε ηελ 

εθαξκνγή απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. Απηφ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαξθνχο αλάγθεο  πξνάζπηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ δαλείσλ, απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε νπνία απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ 

πξνζπάζεηα ησλ ηξαπεδψλ λα ειέγμνπλ ην βαζκφ κφριεπζεο (leverage)19 θαη ην 

πνζνζηφ ησλ επηζθαιεηψλ νδεγεί ζε επηβξάδπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο θαη γηα 

ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπηπξφζζεηα ην επίπεδν δαλεηαθήο επηβάξπλζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, απνηειεί πεγή απμεκέλνπ θηλδχλνπ γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή 

ζηαζεξφηεηα, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ εμππεξέηεζε ησλ δαλείσλ. 

Με βάζε ηελ ππάξρνπζα ρξεκαηνπηζησηηθή ζπγθπξία, δηάθνξεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ πςειή δαλεηαθή επηβάξπλζε ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο 

πξφζβαζεο ζην δαλεηζκφ θαη αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 

 

ζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ λνηθνθπξηψλ ηζρχνπλ ηα εμήο: 

Τπήξμε ιεινγηζκέλε αχμεζε ηεο δαλεηαθήο ηνπο επηβάξπλζεο, εμαηηίαο ηεο 

επηθπιαθηηθφηεηαο γηα αλάιεςε λέσλ ππνρξεψζεσλ, θαη θπξίσο ζε επελδχζεηο κε 

θαηνηθίεο. Ζ πηζησηηθή επέθηαζε πξνο ηα λνηθνθπξηά επηβξαδχλζεθε θαη ιφγσ ησλ 

απζηεξφηεξσλ πηζησηηθψλ θξηηεξίσλ. Δπνκέλσο ν θίλδπλνο αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο παξακέλεη ζε ειεγρφκελα επίπεδα. Οη θίλδπλνη νη νπνίνη είλαη 
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 Leverage: ρεηίδεηαη κε ηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά θέξδε, δειαδή θέξδε πξνεξρφκελα απφ ην 
βαζηθφ θαη θχξην αληηθείκελν απαζρφιεζεο κηαο επηρείξεζεο, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ 
ηξαπεδψλ. Γηαθξίλνληαη δχν είδε κφριεπζεο: Λεηηνπξγηθή κφριεπζε (Operating leverage) θαη 
Υξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε (Financial leverage). Ζ πξψηε έρεη ζρέζε κε ην πφζν 
επεξεάδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε απφ ηηο κεηαβνιέο ζηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ θαη ε δεχηεξε 
ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ εμάξηεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. 
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πηζαλφ λα νδεγήζνπλ ζε αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ εθ κέξνπο ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη 

νη εμήο:  

 

1) Κίλδπλνο επηηνθίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ δπζρεξαίλεη  ηελ 

πξνζπάζεηα απνπιεξσκήο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ. 

2) Κίλδπλνο εηζνδήκαηνο. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο 

επρέξεηαο εμππεξέηεζεο ησλ δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ λνηθνθπξηψλ. 

ρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

3) Κίλδπλνο ηηκψλ αθίλεηεο πεξηνπζίαο: ρεηίδεηαη κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κπνξεί λα ξεπζηνπνηεζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο 

πιεξσκέο ησλ δαλείσλ. Δπηπξφζζεηα θάπνηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο αζθάιεηα-ππνζήθε γηα ηε ιήςε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

Δπνκέλσο ελδέρεηαη λα επεξεάδνληαη νη φξνη ηνπ δαλείνπ θαζψο επίζεο θαη ε 

απνπιεξσκή ηνπ. 

 

Ζ επηδείλσζε ησλ κεγεζψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ λνηθνθπξηψλ γηα ην έηνο 2009, επέδξαζε αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ δπλαηφηεηα 

απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο ηνπο γηα νξηζκέλα λνηθνθπξηά. 

 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο Σξαπεδηθψλ Υνξεγήζεσλ20 (Απξίιηνο 

2009), ε πξνζθνξά ησλ ηξαπεδηθψλ δαλείσλ πξνο ηα λνηθνθπξηά ήηαλ πεξηνξηζηηθή, αλ 

θαη ζε ρακειφηεξν βαζκφ ζε ζχγθξηζε κε ην 2008. Οη ηξάπεδεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα εθηηκνχλ φηη ε πξνζθνξά δαλείσλ ζα ζπλερηζηεί ζηα ίδηα επίπεδα θαη γηα ην 

επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. ζνλ αθνξά ηε δήηεζε ην 2009 ππήξμε κείσζε ηφζν ζηα 

ζηεγαζηηθά φζν θαη ζηα θαηαλαισηηθά δάλεηα. Παξφια απηά νη ηξάπεδεο αλακέλνπλ 

θάπνηα ζρεηηθή αλάθακςε γηα ην επφκελν δηάζηεκα. 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα 2.1 παξαηίζεληαη ε απμεηηθή πνξεία ηνπ ρξένπο ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα κία πεξίνδν έμη ρξφλσλ. Σν ρξένο πεξηιακβάλεη ηα ππφινηπα ησλ 

δαλείσλ  θαη ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία ηνπ ρξένπο 

βαζίδνληαη ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ λνηθνθπξηψλ νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ κεηαμχ άιισλ 

ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπο. 
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 Ζ Έξεπλα Σξαπεδηθψλ Υνξεγήζεσλ δηελεξγείηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζε 
ηξηκεληαία βάζε, ζην πιαίζην επξχηεξεο αληίζηνηρεο έξεπλαο ζε επίπεδν Δπξσζπζηήκαηνο. 
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Γηάγξακκα 2.1: Υξένο ησλ λνηθνθπξηψλ ζηε δψλε ηνπ επξψ θαη ζηελ Διιάδα γηα ηελ πεξίνδν 

2003-2008 

 

 
Πεγή: Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

 

 

2.4.3 Πιαζηηθφ Υξήκα 

 

Μηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αιιαγέο ζρεηηθά κε ηηο ηξαπεδηθέο πξσηνπνξίεο, έπεηηα 

απφ ηα ηξαπεδνγξακκάηηα είλαη ε εκθάληζε θαη ε δηάδνζε ησλ θαξηψλ. Με ηνλ φξν 

‘’θάξηα’’ 21 νξίδεηαη ην πιαζηηθφ δειηίν πνπ δίλεη ζηνλ θάηνρν ηε δπλαηφηεηα λα 

πξαγκαηνπνηεί πιεξσκή  ζε θάπνην ζεκείν πψιεζεο, αλάιεςε ή θαηάζεζε 

ραξηνλνκηζκάησλ θαη ζπλαθείο πξάμεηο ζε κεραλέο αλάιεςεο ρξεκάησλ ή Απηφκαηεο 

Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο. Δπνκέλσο νη θάξηεο απνηεινχλ ην ιεγφκελν πιαζηηθφ 

ρξήκα. Σε ζεκεξηλή επνρή, ζε φιν ηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν, απνηεινχλ έλα 

απαξαίηεην κέζν ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο. Τπάξρεη κηα 

κεγάιε πνηθηιία θαξηψλ πνπ έρνπλ πνιιαπιέο ρξήζεηο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ. ε κία θάξηα είλαη δπλαηφλ λα ζπζζσξεχνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία  

ιεηηνπξγίεο. 

 

                                                
21

 Αξηζηέα ηλαληψηε-Μαξνχδε, Ησάλλεο Γ.Φαξζαξψηαο , (2005), ‘’Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή’’, 
Δθδφζεηο Αλη.Ν.άθθνπια 
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Ζ Diners club ήηαλ ε πξψηε θάξηα πνπ εθδφζεθε ζηηο Ζ.ΠΑ. ηε δεθαεηία ηνπ ’50. 

ηελ θάξηα απηή αλαγξάθνληαλ ηα ζηνηρεία ηνπ θαηφρνπ  ζηελ κπξνζηηλή  φςε ηεο γηα 

λα ππνδειψζνπλ φηη ην πξφζσπν πνπ έθεξε ηελ θάξηα αλήθε ζην club πξνλνκίσλ 

πνπ ε εηαηξεία είρε ζπζηήζεη, αξρηθψο γηα εμέρνληα πξφζσπα (VIPs). Ζ American 

Express θαη ε Visa ήηαλ νη δχν θαηεγνξίεο θαξηψλ πνπ ηε δηαδέρηεθαλ. Μηα δεθαεηία 

αξγφηεξα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο θαη ζηελ Δπξψπε, ζηελ αξρή κε καγλεηηθή ηαηλία 

θαη κεηέπεηηα κε κηθξνηζίπ. Οη ηξαπεδηθέο θάξηεο ζήκεξα, εθδίδνληαη απφ δχν κεγάια 

δίθηπα: ην δίθηπν Visa θαη ην δίθηπν Eurocard Mastercard.  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε θαξηψλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο. Οη βαζηθέο  

θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο:22 

 

1) Υξεσζηηθέο Κάξηεο: Δίλαη πιαζηηθέο θάξηεο, πνπ δίλνπλ ζηνλ θάηνρφ ηνπο ην 

δηθαίσκα αγνξάο πξντφλησλ θαη αγαζψλ, εθφζνλ ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν 

ζην ινγαξηαζκφ ηνπ. Δίλαη ζηελ νπζία ζαλ λα θαηαβάιινπκε κεηξεηά, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ε ηξάπεδα είλαη ζπκβεβιεκέλε κε ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία ν 

θάηνρνο ζέιεη λα θάλεη ηηο ζπλαιιαγέο  ηνπ. 

2) Πηζησηηθέο Κάξηεο: Ζ ρξήζε ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ραξαθηεξίδεηαη θαη σο  

ζπλψλπκε κε ην ιηαλεκπφξην ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα θαη απνηειεί  θαζεκεξηλή 

πξαγκαηηθφηεηα γηα θάζε ιηαλεκπνξηθή επηρείξεζε. Δίλαη θαη απηέο πιαζηηθέο 

θάξηεο, νη νπνίεο δίλνπλ ζηνλ θαηαλαισηή ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ δηάθνξεο 

αγνξέο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη επαξθέο ππφινηπν ζην 

ινγαξηαζκφ ηνπ. Δίλαη θάηη ζαλ δάλεην, απφ ηελ ηξάπεδα, ε απνπιεξσκή ηνπ 

νπνίνπ γίλεηαη κε δηάθνξα θξηηήξηα ηα νπνία φκσο έρνπλ θαζνξηζηεί θαη 

ζπκθσλεζεί πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο θάξηαο. Δπηπξφζζεηα, ε πηζησηηθή 

θάξηα σο θάξηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ παξέρεη ζηνλ θάηνρφ ηεο ηε 

δπλαηφηεηα λα δηελεξγεί ηξαπεδηθέο πξάμεηο κέζσ ησλ Απηφκαησλ 

Σακεηνινγηζηηθψλ Μεραλψλ (ΑΣΜs) απφ ζπλδεδεκέλνπο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο, ηνπο νπνίνπο έρεη δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπ φηη επηζπκεί λα θηλεί. 

3) Κάξηεο απηφκαησλ αλαιήςεσλ: πλδένληαη κε ηα Απηφκαηα Σακηαθά 

Μεραλήκαηα (ATMs) ηεο θάζε ηξάπεδαο, κέζσ ησλ νπνίσλ ν θάηνρνο ηεο 

θάξηαο κπνξεί λα θάλεη αλαιήςεηο θαη θαηαζέζεηο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξεί 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.  

                                                
22

 Φαξζαξψηαο Ησάλλεο Γ., (2009), ‘’Καηαλνψληαο ηε ζχγρξνλε ηξαπεδηθή’’, Δθδφζεηο 
Αλη.Ν.άθθνπια 
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4) Έμππλεο θάξηεο- Ζιεθηξνληθφ πνξηνθφιη: ήκεξα,  νη πιαζηηθέο θάξηεο  έρνπλ 

εμειηρζεί ζηηο νλνκαδφκελεο "έμππλεο θάξηεο’’, νη νπνίεο απνηεινχλ  

αλαπφζπαζην εξγαιείν γηα κηα επηρείξεζε, κε ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξφζβαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε δεκηνπξγία 

πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο. Οη έμππλεο θάξηεο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ηαπηφρξνλεο βειηίσζεο ησλ πιαζηηθψλ θαξηψλ θαη 

ησλ microchip. Ο εκπνξηθφο ηεο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη smart card. 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα πιενλεθηήκαηα είλαη ε δηακφξθσζε θαη δηαζθάιηζε 

πεξηβάιινληνο εκπηζηνζχλεο ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ θαηαλαισηψλ θαη 

παξφρσλ ζηηο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο, κηαο θαη ην ειεθηξνληθφ 

πνξηνθφιη έρεη ειεθηξνληθά απνζεθεπκέλν έλα πφζν ρξεκάησλ ην νπνίν ν 

θάηνρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο δηάθνξεο ζπλαιιαγέο ηνπ. Δίλαη ζηελ 

νπζία πξνπιεξσκέλεο θάξηεο γηα ηηο νπνίεο, κφιηο εμαληιεζεί ην πνζφ, ν 

θάηνρνο ηεο θάξηαο κπνξεί λα μαλαπηζηψζεη ρξήκαηα ζηελ θάξηα.  

5) Κάξηα δηεπθφιπλζεο: Γηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ θαηφρνπ κε ηηο 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη ζπκβεβιεκέλεο κε ηελ ηξάπεδα. Γελ παξέρεηαη 

πίζησζε θαη ν θάηνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θάλεη ηελ εμφθιεζε εθάπαμ 

κέζα ζε δηάζηεκα ζαξάληα εκεξψλ. 

6) Κάξηα εγγχεζεο: Δίλαη ζαλ κηα κνξθή ρξεσζηηθήο θάξηαο θαη εκθαλίδεηαη 

πάληα κε ηελ επηηαγή πνπ εθδίδεη ν θάηνρνο ηεο θάξηαο, ψζηε κε απηφλ ην 

ηξφπν λα πηζηνπνηείηαη ε θεξεγγπφηεηα σο πξνο ην πνζφ ηεο επηηαγήο. 

 

Αλακθηζβήηεηα ινηπφλ ην πιαζηηθφ ρξήκα απνηειεί κέξνο ηεο δσήο καο θαη  έρεη 

αληηθαηαζηήζεη ηα ραξηνλνκίζκαηα θαη ηα θέξκαηα. Οη θάξηεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ 

απνηεινχλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ θαηαλαισηψλ, αθνχ ηνπο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα εμππεξεηεζνχλ εχθνια, γξήγνξα θαη απιά γηα δηάθνξεο ζπλαιιαγέο 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο φπσο πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ, αγνξέο πξντφλησλ, αξθεί ην 

θαηάζηεκα λα δέρεηαη ηελ θάξηα πνπ έρνπλ. Δπηπξφζζεηα νη θάξηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζην εμσηεξηθφ, αθφκα θαη ζε ρψξα κε δηαθνξεηηθφ λφκηζκα. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη θάξηεο επηδέρνληαη θάπνηα επηπιένλ ρξέσζε (ηε ιεγφκελε 

πξνκήζεηα-έμνδν) πνπ εηζπξάηηεηαη απφ ηελ ηξάπεδα ιφγσ ηεο αιιαγήο λνκίζκαηνο. 

 

Ζ θιαζηθή ιεηηνπξγία ηεο θάξηαο σο κέζνπ πιεξσκψλ έρεη δηεπξπλζεί θαη ζηηο 

θάξηεο έρνπλ πξνζηεζεί θαη άιιεο ππεξεζίεο φπσο είλαη νη αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο 

(ηαμηδησηηθή, ηαηξηθή αζθάιηζε). Καηαξηίζηεθαλ εηδηθά πξνγξάκκαηα ζπλεξγαζίαο 

ηξαπεδψλ κε επηρεηξήζεηο, ψζηε λα παξέρνληαη εθπηψζεηο γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή 

ππεξεζηψλ θαη ηειεπηαία άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα ζχλδεζεο 
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πηζησηηθψλ θαξηψλ κε νξγαληζκνχο, ζσκαηεία, ιέζρεο, θηιαλζξσπηθέο ή νηθνινγηθέο 

νξγαλψζεηο θαη άιια. Ζ πξνζπάζεηα απηή εκπινπηηζκνχ θπξίσο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

πηζησηηθψλ θαξηψλ κε ζηνηρεία πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηε βαζηθή  ιεηηνπξγία 

ηνπο απνζθνπεί θπξίσο ζηε δηεχξπλζε ηεο πειαηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, κε ζηφρν 

ηελ εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε. 

 

2.4.4 Δηδηθά Σξαπεδηθά Πξντφληα- Ηδηφκνξθεο Υξεκαηνδνηήζεηο 

  

Ο έληνλνο αληαγσληζκφο έρεη νδεγήζεη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα πξνζθέξνπλ λέεο 

εμππεξεηήζεηο κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα θαηαθηήζνπλ ηηο  πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ 

ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ  έρεη δεκηνπξγεζεί κηα λέα πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, 

ε νπνία δηεπξχλεηαη εληππσζηαθά. Απηά ηα λέα εηδηθά ηξαπεδηθά πξντφληα παξαηίζεληαη 

παξαθάησ:23,24,25 

 

Μίζζσζε (Leasing): Πξψηε κνξθή εμεηδηθεπκέλνπ ηξφπνπ  κεζν-καθξνπξφζεζκεο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε κίζζσζε. Δίλαη ζχκβαζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

εθκηζζσηήο (lessor-θάηνρνο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ), παξαρσξεί ζην κηζζσηή- 

πηζηνχρν (lessee-αληηζπκβαιιφκελνο) ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο (νλνκαδφκελν θαη σο κίζζην), γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν, κε αληάιιαγκα ηελ 

θαηαβνιή κηζζψκαηνο. Με άιια ιφγηα είλαη έλαο ηξφπνο λα απνθηήζεη θάπνηνο ηε 

ρξήζε δηαθφξσλ πξαγκάησλ ρσξίο φκσο λα κεζνιαβήζεη ε αγνξά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ρξεκαηνδνηνχληαη επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο, νη νπνίεο επηζπκνχλ λα 

εμαγνξάζνπλ επαγγεικαηηθά αθίλεηα θαη εμνπιηζκφ γηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Γχν απφ 

ηα ζπνπδαηφηεξα είδε ρξεκαηνδφηεζεο είλαη: 

 

1) Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή ζηελ νπνία κεηαβηβάδνληαη φια ηα νθέιε θαη νη θίλδπλνη 

ζην κηζζσηή . 

2) Ζ Λεηηνπξγηθή ζηελ νπνία δελ κεηαβηβάδνληαη πιήξσο ηα νθέιε θαη νη θίλδπλνη 

ζην κηζζσηή, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ. 

 

Δάλ κπνξνχζακε λα θάλνπκε κία ζχγθξηζε ηνπ δαλείνπ θαη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη νη φξνη ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο 

εμνκνηψλνληαη κε ην καθξνπξφζεζκν δάλεην. Δπνκέλσο δηάθνξα θξηηήξηα φπσο 

                                                
23

 Φαξζαξψηαο Ησάλλεο Γ., ν.π. 
24

 Alpha Bank, ‘’Καλνληζκφο πηζηνδνηήζεσλ επηρεηξήζεσλ’’, (2008) 
25

 Γεψξγηνο Π.Αξηίθεο (2002), ‘’Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε- Απνθάζεηο Υξεκαηνδνηήζεσλ’’, 
Δθδφζεηο Interbooks 
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θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε, θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο, έιεγρν θπξηφηεηαο ηνπ παγίνπ 

θαη άιια θαζηζηνχλ αλάινγα γηα ην πνην απφ ηα δχν ζπκθέξεη πην πνιχ. 

 

Πξαθηνξεία Δπηρεηξεκαηηθψλ Απαηηήζεσλ (Factoring): Μία επηπιένλ ππεξεζία πνπ 

κπνξεί λα παξέρεηαη θαη απφ ηελ ηξάπεδα είλαη ην factoring. Δίλαη κηα ζχκβαζε κεηαμχ 

ελφο Πξάθηνξα (factor) θαη ελφο Πξνκεζεπηή (ζπλήζσο θάπνηα άιιε επηρείξεζε), 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο εθρσξεί ζηνλ Πξάθηνξα απαηηήζεηο απφ ηνπο 

πειάηεο (ζπλνιηθψο ή κεξηθψο), γηα ηε παξνρή εθ κέξνπο ηνπ κηαο ή πεξηζζνηέξσλ 

ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε, ε δηαρείξηζε θαη είζπξαμε απαηηήζεσλ 

(ηηκνινγίσλ), ε αμηνιφγεζε/θάιπςε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη άιιεο. Δπνκέλσο ην 

Factoring δελ απνηειεί κία κεκνλσκέλε ππεξεζία αιιά έλα παθέην ππεξεζηψλ. 

 

Forfaiting: Δίλαη ε ηξίηε κνξθή ηδηφκνξθεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ έρεη εηζαρζεί ζηε 

ρψξα καο ζε ζπλάξηεζε κε ην Factoring. Σν Forfaiting είλαη πξνεμφθιεζε γξακκαηίσλ, 

ζπλαιιαγκαηηθψλ ή άιισλ αμηφγξαθσλ ρσξίο  δηθαίσκα αλαγσγήο ηνπ αγνξαζηή θαηά 

ηνπ πσιεηή ησλ ηίηισλ. Ο κεγαιχηεξνο φγθνο ησλ ζπλαιιαγψλ είλαη θπξίσο ζε 

θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ ή πξψηεο χιεο. Δπνκέλσο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

απνπιεξσκήο απαξαίηεηε είλαη κία ηξάπεδα, απνδέθηε ζην forfaiter, λα εγγπεζεί ηελ 

εμφθιεζε ησλ εγγξάθσλ. 

 

πγθξίλνληαο ην Factoring κε ην Forfaiting ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηζρχνπλ ηα 

εμήο:  

 

1) Ζ πίζησζε Factoring είλαη βξαρππξφζεζκε, ελψ ηνπ Forfaiting είλαη 

κεζνπξφζεζκε (έσο θαη 10 ρξφληα).  

2) Σν ρξεκαηνδνηνχκελν πνζφ πνπ ρνξεγείηαη ζηελ πξψηε πεξίπησζε αθνξά 

ζπλήζσο ην 80% ηνπ ηκήκαηνο ελψ ζηε δεχηεξε ην 100%.  

3) Σν Factoring κπνξεί λα είλαη θαη ρσξίο αιιά θαη κε δηθαίσκα αλαγσγήο ελψ ην 

Forfaiting είλαη πάληα ρσξίο δηθαίσκα αλαγσγήο δειαδή ε ηξάπεδα 

αλαιακβάλεη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν δειαδή ηε δεκηά απφ αθεξεγγπφηεηα ηνπ 

θάζε νθεηιέηε.  

4) Σν Factoring απεπζχλεηαη ζε δπλακηθά αλαπηπζζφκελεο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο ελψ ην Forfaiting είλαη ζεζκφο ζηήξημεο ησλ εμαγσγψλ θαη 

απεπζχλεηαη θπξίσο ζε κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. 
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2.5 ΠΑΡΑΛΛΖΛΔ ΣΡΑΠΔΕΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

 

Οη ηξάπεδεο ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο πειάηεο ζε δηάθνξνπο άιινπο ηνκείο νη νπνίνη 

είλαη παξάιιεινη θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, αιιεινζπκπιεξψλνπλ ηηο ακηγψο ηξαπεδηθέο 

εξγαζίεο. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ νη αθφινπζεο: 26 

 

1. Υξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο: Ο θάζε πειάηεο ηεο ηξάπεδαο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα, ζην ηνκέα ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, λα δεηήζεη εθηέιεζε 

εληνιψλ αγνξάο θαη πψιεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ εηζεγκέλσλ ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Δπνκέλσο εμνπζηνδνηεί ηελ ηξάπεδα κε ηελ 

νπνία ζπλεξγάδεηαη, λα εθηειεί εληνιέο (δηάθνξεο ρξεκαηηζηεξηαθέο 

ζπλαιιαγέο) γηα ινγαξηαζκφ ηνπ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηεξεί ινγαξηαζκφ 

αμηψλ θαη ελεξγή κεξίδα ζην χζηεκα Άπισλ Σίηισλ. 

2. Αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο: Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ πξνζαλαηνιηζηεί 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε παξνρήο ηξαπεδηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κηαο θαη ε αζθαιηζηηθή αγνξά είλαη κηα δπλακηθή αγνξά θαη 

ζηελ Διιάδα. Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζπλήζσο απνηεινχλ ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο κηαο ηξάπεδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ηξάπεδεο  έρνπλ θάλεη 

δπλακηθή επέθηαζε ζε δηαθνξεηηθέο αγνξέο. Δπνκέλσο κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο πξνζθέξνπλ κηα 

ζεηξά απφ αζθαιηζηηθά, ζπληαμηνδνηηθά ή θαηαζεηηθά πξντφληα, 

(αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα δσήο, λνζνθνκεηαθή θάιπςε, αζθαιηζηηθά 

απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη αζθάιηζε απηνθηλήησλ), κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε κειινληηθψλ γεγνλφησλ ή θηλδχλσλ φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ 

ζπληαμηνδφηεζε, αληθαλφηεηα εξγαζίαο θαη άιια.  

3. Οξγαληζκνί-Δηαηξείεο επελδύζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο: Σα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα παξέρνπλ δηάθνξεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο νη νπνίεο είλαη 

δηακεζνιαβεηηθνχ ραξαθηήξα. Οη Αλψλπκεο Δηαηξείεο Γηαρείξηζεο 

Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (Α.Δ.Γ.Α.Κ.) θαζψο επίζεο θαη νη Αλψλπκεο  

Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ είλαη ηέηνηνη νξγαληζκνί επελδχζεσλ 

ζε θηλεηέο αμίεο. Ζ Α.Δ.Γ.Α.Κ δηαρεηξίδεηαη ακνηβαία θεθάιαηα27, χζηεξα απφ 

άδεηα ζχζηαζεο πνπ απαηηείηαη κε απφθαζε απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο. Πξνυπφζεζε απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα πεξηνπζηαθά 

                                                
26

  πχξνο Γ.Ρεπνχζεο, (2005), ‘’Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο’’, Δθδφζεηο άθθνπια 
27

  Σν ακνηβαίν θεθάιαην είλαη : νκάδα πεξηνπζίαο πνπ απνηειείηαη απφ θηλεηέο αμίεο (φπσο 
είλαη  νη κεηνρέο, νκνινγίεο, έληνθα γξακκάηηα ηνπ Γεκνζίνπ θαη άιια ρξεφγξαθα), κέζα 
ρξεκαηαγνξάο θαη κεηξεηά γηα ηα νπνία  ηα επί κέξνπο ζηνηρεία αλήθνπλ εμ αδηαηξέηνπ ζε 
πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα(κεξηδηνχρνπο). 
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ζηνηρεία ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ θαηαηίζεληαη ζε θάπνηα ηξάπεδα 

(ζεκαηνθχιαθαο) πξνο θχιαμε. ηελ νπζία ν ζεκαηνθχιαθαο εθηειεί 

θαζήθνληα ‘’ηακία’’ γηα ην ακνηβαίν θεθάιαην πάληα ππφ ηηο νδεγίεο ηεο 

Α.Δ.Γ.Α.Κ. Δπίζεο κεξηκλεί γηα ηηο εηζπξάμεηο, πιεξσκέο θαη γεληθά ηε 

ζσζηή εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδηθψλ  νκίισλ 

πξνβαίλεη ζε ίδξπζε εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη θαηά 

επέθηαζε απηέο νη εηαηξείεο ζπλεξγάδνληαη κε ην δίθηπν ηξαπεδψλ ηνπ 

νκίινπ.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ 

δηαρεηξίδεηαη ην δηθφ ηεο ραξηνθπιάθην  θηλεηψλ αμηψλ (επελδπηηθψλ 

ρξενγξάθσλ). Βαζηθή δηαθνξά απηψλ ησλ δχν κνξθψλ εηαηξεηψλ είλαη φηη 

νη Δηαηξείεο Δπελδχζεσλ Υαξηνθπιαθίνπ επελδχνπλ κφλν γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπο, ρσξίο λα επηηξέπεηαη άιιε δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε αγνξαπσιεζία 

ηίηισλ ή θηλεηψλ αμηψλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ. Ζ επέλδπζε απηή 

ραξαθηεξίδεηαη σο επέλδπζε ‘’θιεηζηνχ  ηχπνπ’’, ζε αληίζεζε κε ηελ 

επέλδπζε ζηα ακνηβαία θεθάιαηα πνπ είλαη ‘’αλνηρηνχ ηχπνπ’’ θαη απηφ δηφηη 

κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ν θάζε επελδπηήο. 

 

2.6 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ 

 

2.6.1. Ζιεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο 

 

Οη ηξάπεδεο απφ παιηά είραλ έληνλε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία βαζηδφηαλ ζηελ 

πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία (Information Technology). Σα ηειεπηαία ρξφληα,  

παγθνζκίσο, ξαγδαία είλαη ε αλάπηπμε ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet), απφ ηηο 

ηξάπεδεο. Έρνπλ θαηαθέξεη λα εθκεηαιιεπηνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηα 

‘’ειεθηξνληθά θαλάιηα’’ επηθνηλσλίαο έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηφζν εγρψξηεο 

φζν θαη δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο κεηαμχ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

πξνζθέξνληαο ηαπηφρξνλα κηα κεγάιε πνηθηιία πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ παξνρή 

απηνχ ηνπ είδνπο ππεξεζηψλ αληηθαηνπηξίδεηαη επάμηα ζηνλ φξν ‘’ειεθηξνληθή 

ηξαπεδηθή’’ ή αιιηψο  e-banking (electronic banking) – Internet banking, πνπ δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν απφ κία κνξθή ‘’ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ’’.28 Ζ πξψηε ειεθηξνληθή 

ηξάπεδα, εκθαλίζηεθε ζηελ Ακεξηθή, ηνλ Oθηψβξην ηνπ 1995 θαη νλνκαδφηαλ, Security 

First Network Bank, ε νπνία ρσξίο λα δηαζέηεη δίθηπν θαηαζηεκάησλ εμππεξεηνχζε ηελ 

πειαηεία ηεο κφλν κέζα απφ ην Γηαδίθηπν (Internet). Σν Internet ζεσξείηαη απφ ηηο 

                                                
28

 Φαξζαξψηαο Ησάλλεο Γ., ν.π. 
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ηξάπεδεο έλα λέν ‘’ζηξαηεγηθφ φπιν’’ 29 ην νπνίν έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν παξνρήο 

ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Απηφ ην λέν 

κέζν ζηα ρέξηα ησλ ηξαπεδψλ ππφζρεηαη πνιιά ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή. To Internet 

Banking επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ λα εθηεινχλ έλα κεγάιν κέξνο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθά  φπσο κέζσ ησλ web sites ησλ ηξαπεδψλ. ηαλ 

απηή ε λέα ππεξεζία πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηηο ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχζε ζαλ έλα 

κέζν φπνπ νη ηξάπεδεο παξνπζίαδαλ πιεξνθνξίεο γηα ηα δηάθνξα ηξαπεδηθά ηνπο 

πξντφληα. Σελ ζεκεξηλή επνρή νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ ηηο ηξάπεδεο είλαη νη εμήο:30  

 

 Δμφθιεζε ινγαξηαζκψλ θαη Μεηαθνξέο θεθαιαίσλ 

 Άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ θαηαζέζεσλ 

 Απνζηνιή εκβαζκάησλ. Απνηειεί ηελ πιένλ ζπλεζηζκέλε ζπλαιιαγή θαη 

απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 55% απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ 

γίλεηαη κέζσ ηνπ Internet. 

 Παξαθνινχζεζε επηηαγψλ θαη ηζηνξηθφ θηλήζεσλ ινγαξηαζκψλ (εξψηεζε 

ππνινίπσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ) 

 Γηαρείξηζε δηαζεζίκσλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο (ζε πνζνζηφ 22% 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ δηαδηθηχνπ), φπσο είλαη ε εληνιή πψιεζεο ή 

αγνξάο κεηνρψλ, θαζψο επίζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο ζπλεδξίαο ζην 

Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. 

 Πιεξνθφξεζε θαη Τπνβνιή αηηήζεσλ φπσο είλαη ε ελεκέξσζε γηα ηηο ηηκέο 

μέλνπ ζπλαιιάγκαηνο θαη γηα ηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ (πξνζεζκηαθψλ θαη 

θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ) θαζψο επίζεο θαη θαηάζεζε αίηεζεο γηα 

πηζησηηθή θάξηα, δάλεηα.  

 

2.6.2 Πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ πειάηε θαη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα 

 

Οη πειάηεο σθεινχληαη ζεκαληηθά απφ ηε ρξήζε ηνπ e-banking. Μεξηθά απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ ειεθηξνληθή ππεξεζία 

παξαηίζεληαη παξαθάησ:31 

 

                                                
29

 Margaret Tan, (2000), Thompson S.H.Teo, ‘’Factors Influencing the Adoption of 

Internet Banking’’, Journal Of Association for Information Systems  
30

 πχξνο Γ.Ρεπνχζεο,ν.π. 
31

 Γειηίν Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, (2006), ηεχρνο 47 
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1. Δπθνιία, επειημία, ζε δηάθνξεο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη 

ζην ηξαπεδηθφ σξάξην, αθνχ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηελέξγεηαο 

ζπλαιιαγψλ, φιν ην εηθνζηηεηξάσξν,  φιεο ηηο κέξεο ηεο εβδνκάδαο, φιν ην 

ρξφλν. 

2. Γπλαηφηεηα άκεζεο πξφζβαζεο ζην δίθηπν θαη ζηηο ππεξεζίεο ηεο ηξάπεδαο  

απφ απφζηαζε, απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία (γξαθείν, ζπίηη), αθνχξαζηα θαη 

αλέμνδα, ρσξίο λα ππάξρεη θάπνηνο γεσγξαθηθφο πεξηνξηζκφο θαη ρσξίο λα 

ρξεηάδεηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ζην θαηάζηεκα ηεο ηξάπεδαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κεηψλεηαη ην θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη παξάιιεια 

εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο. 

3. Σαρχηεηα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ 

4. Οη πειάηεο απνιακβάλνπλ ηδηαίηεξα επλντθήο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο 

5. Παξνρή πςεινχ επηπέδνπ αζθάιεηαο, κε ρξήζε εηδηθψλ, πξνζσπηθψλ 

θσδηθψλ, κηαο θαη ην αίζζεκα αζθάιεηαο απνηειεί θιεηδί θαη αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηείζδπζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζε 

φιεο ηηο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ. Ζ αλαζθάιεηα ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ είλαη 

έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ. Πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή νη ηξάπεδεο έρνπλ ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα ψζηε ε 

εθηέιεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο 

Διιεληθέο θαη Γηεζλψο εθαξκνδφκελεο πξαθηηθέο αζθάιεηαο. 

6. Γηαρείξηζε φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη 

δπλαηφηεηα γεληθήο πιεξνθφξεζεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα ηξία βαζηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ ηξάπεδα είλαη ηα 

αθφινπζα:32 

 

1) Οη ζπλαιιαγέο ζηα θαηαζηήκαηα πεξηνξίδνληαη ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο φπσο 

είλαη νη ρνξεγήζεηο δαλείσλ, νη επελδπηηθέο ππεξεζίεο θαη ην private banking. 

2) Μείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κηα ζπλαιιαγή 

θνζηίδεη ζηελ ηξάπεδα 1,5 επξψ (ζε εξγαηνψξεο, θφζηνο ιεηηνπξγίαο 

θαηαζηεκάησλ), ζε αληίζεζε κε 0,25 επξψ εάλ πξαγκαηνπνηεζεί ειεθηξνληθά. 

πγθξίλνληαο κε ηα άιια κέζα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηζρχνπλ ηα εμήο: Ζ 

απιή ζπλαιιαγή κέζσ ηνπ θαηαζηήκαηνο θνζηίδεη 1επξψ, ην αληίζηνηρν θφζηνο 

κέζσ ηειεθψλνπ είλαη ζηα 50 ιεπηά, κέζσ ΑΣΜ είλαη ζηα 25 ιεπηά θαη κέζσ 

                                                
32

 Αξηζηέα ηλαληψηε-Μαξνχδε, Ησάλλεο Γ.Φαξζαξψηαο, ν.π. 
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Internet είλαη ζηα 5 ιεπηά. Δπνκέλσο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα κηαο ειεθηξνληθήο 

ηξάπεδαο ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζηα κηζά ζε ζρέζε κε κηα ζπκβαηηθή ηξάπεδα. 

3) Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο πειαηψλ θαη ηεο ρξήζεο 

ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, κηαο θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηηκνινγνχλ θαη λα 

πσινχλ θζελφηεξα θαη πην θεξδνθφξα ηα πξντφληα ηνπο. 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη ηξάπεδεο ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο 

θαη παξνρήο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, αληηκεησπίδνπλ κηα 

ζεηξά θηλδχλσλ κε πην βαζηθνχο: 33 ηνλ θίλδπλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηερλνινγία. 

Απηφο ν θίλδπλνο έρεη ζρέζε κε ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο δαπαλνχλ αξθεηά θεθάιαηα 

γηα ηελ εηζαγσγή απηήο ηεο λέαο ηερλνινγίαο, πνπ ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα απαμησζεί 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, θαη απηφ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα αλεπαξθνχο 

αλάιπζεο δήηεζεο ηεο αγνξάο. Δπηπξφζζεηα αληηκεησπίδνπλ ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, 

ιφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη γηα ηελ απνθπγή ηνπ 

νπνίνπ, είλαη απαξαίηεηε ε αλαβάζκηζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο. 

Δπνκέλσο απαηηείηαη ζπλερήο αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ιφγσ ηεο 

ζπλερνχο αλάπηπμεο ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο. Αθφκα ππάξρεη ν λνκηθφο 

θίλδπλνο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο αδπλακίαο ειέγρνπ θαη παξνρήο άξηζηεο 

αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ ζην Γηαδίθηπν. Δίλαη ζεκαληηθφ νη ηξάπεδεο λα πξνζέρνπλ 

θαη λα πξνθπιάζζνπλ ηε θήκε ηνπο, δηφηη κηα δπζθήκεζε, ελδέρεηαη λα επηθέξεη 

πξνβιήκαηα εκπηζηνζχλεο εθ κέξνπο ησλ πειαηψλ ηεο (reputational risk). 

 

2.6.3 Μέζα πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ 

 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε ηξαπεδηθή απφ απφζηαζε, έρεη 

ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο ζην εμσηεξηθφ, παξφιν πνπ ζηελ Διιάδα νη ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο βξίζθνληαη αθφκα ζε πξψηκν ζηάδην. πσο πξναλαθέξζεθε ην έλα κέζν 

είλαη ε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet), κέζσ θάπνηνπ ππνινγηζηή. Τπάξρνπλ άιινη 

ηξεηο ηξφπνη κέζσ ησλ νπνίσλ κπνξνχλ λα γίλνπλ νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο. Ο έλαο 

είλαη κέζσ ζηαζεξνχ ηειεθψλνπ, γλσζηφο θαη σο phone banking. Πξφθεηηαη γηα έλα 

πξνεγκέλν ζχζηεκα απηφκαηεο ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο, ην νπνίν θέξλεη ζε επαθή 

ηελ ηξάπεδα κε ηνλ πειάηε, αθφκα θαη αλ ν πειάηεο βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ, θαη ην 

νπνίν ηνπο επηηξέπεη λα δηεθπεξαηψλνπλ, φιεο ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, ζίγνπξα θαη 

κε αζθάιεηα φιν ην εηθνζηηεηξάσξν.  Άιιν κέζν είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα, γλσζηφ θαη 
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σο mobile banking, θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα ηειέθσλα ηξίηεο γεληάο. πσο θαη 

κε ηα πξνεγνχκελα κέζα, νη πειάηεο κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηελ ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππεξεζίεο. Σειεπηαίν κέζν απνηεινχλ νη Απηφκαηεο 

Σακεηνινγηζηηθέο Μεραλέο γλσζηέο θαη σο ATMs. Ο πειάηεο κπνξεί κέζσ ηεο Κάξηαο 

Απηφκαηεο Δμππεξέηεζεο λα έρεη αλά πάζα ψξα θαη ζηηγκή πνπ ην επηζπκεί 

πξφζβαζε ζηνπο ηξαπεδηθνχο ηνπ ινγαξηαζκνχο. Θα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο 

κηα ‘’κίλη’’34 ηξάπεδα εηθνζηηεηξάσξεο εμππεξέηεζεο. Σα ATMs κεηαηξέπνληαη ζε 

πξνζσπηθή ηξάπεδα θαη απνηεινχλ ζήκεξα ην πιένλ δηαδεδνκέλν ελαιιαθηηθφ δίθηπν 

κε δπλαηφηεηα θάιπςεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ. Πνιιέο ηξάπεδεο ιφγσ ηνπ κηθξνχ 

ηνπο κεγέζνπο ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, ρξεζηκνπνηνχλ ηα ATMs ζαλ 

βαζηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ δηθηχσλ ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κε φια ηα 

πξναλαθεξζέληα ελαιιαθηηθά δίθηπα πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο νη ηξάπεδεο, 

κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο θαη παξάιιεια λα θάλνπλ 

δηαθήκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπο, επηιέγνληαο ην πνπ θαη κε πνηνλ ηξφπν ζα 

απεπζχλνπλ ηα κελχκαηά ηνπο. 

 

2.6.4 Γηείζδπζε ηνπ e-banking ζηελ Διιάδα 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη ειιεληθέο θαη νη πνιπεζληθέο ηξάπεδεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, έρνπλ αλαπηπρζεί ηαρχηαηα θαη έρνπλ θάλεη κεγάιεο 

πξνφδνπο έηζη ψζηε λα εηζάγνπλ θαη λα παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη πξντφληα κέζσ ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Παξφια απηά ππάξρεη αθφκε δηζηαθηηθφηεηα απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ην πνζνζηφ δηείζδπζεο ηνπ e-

banking ζηε ρψξα καο παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα, ζπγθξηλφκελν κε εθείλν ησλ 

ππνινίπσλ θξαηψλ κειψλ ζηελ Δπξσδψλε (δηάγξακκα 2.2.). Σν αίζζεκα αλαζθάιεηαο 

ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, θπξίσο δηφηη απνπζηάδεη ε θπζηθή επαθή κε πξφζσπα 

εκπηζηνζχλεο, θαζψο επίζεο θαη ε έιιεηςε εμνηθείσζεο ηνπ θνηλνχ κε ηελ λέα 

ηερλνινγία (Internet) είλαη δχν απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ νη 

θαηαλαισηέο βιέπνπλ κε δπζπηζηία απηά ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, παξφιν πνπ νη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα δελ πζηεξνχλ ζε 

ζρέζε κε εθείλεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηαπηφρξνλα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

εμππεξέηεζε γηα ηνλ θαηαλαισηή θαζψο επίζεο θαη κεραληζκνχο αζθάιεηαο. 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα απεηθνλίδεηαη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ, ζε έλα δείγκα 

ειηθίαο απφ 16 κέρξη 74 εηψλ γηα ηα έηε 2004-2009, πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνπ Internet 
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banking, ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ησλ 15,25 θαη 

27 αληίζηνηρα ρσξψλ. 

 

Γηάγξακκα 2.2: Πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet γηα Internet banking  

 

 

Πεγή: http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009

European Union (27 countries)

European Union (25 countries)

European Union (15 countries)

Greece

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


 49 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 2 
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
Αγγειφπνπινο Π., (2005), ‘’Σξάπεδεο θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα’’, αγνξέο, 

πξντφληα, θίλδπλνη, Δθδφζεηο Αζ.ηακνχιεο 
Αξηίθεο Γ., (2002), ‘’Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε-Απνθάζεηο Υξεκαηνδνηήζεσλ’’, 
Δθδφζεηο Interbooks 
Κνθθνκέιεο Κ., (1995), ‘’Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο πξνο Καηαλαισηέο (Retail Banking)’’, 
Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ 
Ρεπνχζεο ., (2005), ‘’Σξαπεδηθέο Τπεξεζίεο’’, Δθδφζεηο άθθνπια 
ηλαληψηε-Μαξνχδε Α., Φαξζαξψηαο Η., (2005), ‘’Ζιεθηξνληθή Σξαπεδηθή’’, Δθδφζεηο 
Αλη.Ν.άθθνπια 
Φαξζαξψηαο Η., (2009), ‘’Καηαλνψληαο ηε ζχγρξνλε ηξαπεδηθή’’, Δθδφζεηο 
Αλη.Ν.άθθνπια 
 

ΞΔΝΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 
Chorafas D., (1987), ‘’Strategic Planning for Electronic Banking-From Human 
Resources to Product Development and Information Systems’’, Butterworths 
 

ΞΔΝΑ ΑΡΘΡΑ 
 
Bauer K., Scott E. Hein, (2006), ’’The effect of heterogeneous risk on the early 
adoption of internet banking technologies’’, journal of Banking and Finance 
Mehta S., Himanshu Tamble, (1997), ‘’Relationship concept and customer services: a 
case study of corporate banking’’, journal of Retailing and Consumer Services, Science 
Direct 
Tan M., (2000), Thompson S.H.Teo, ’’Factors Influencing the Adoption of 
Internet Banking’’, Journal of Association for Information Systems  

 
ΗΣΟΔΛΗΓΔ 

 
www.bankofgreece.gr 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΑ ΓΔΛΣΗΑ 
 
Alpha Bank, ‘’Καλνληζκφο πηζηνδνηήζεσλ επηρεηξήζεσλ’’, (2008) 
Γειηίν Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, (2006), ηεχρνο 47 
Γειηίν Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, (,2007),ηεχρνο 50 
Γειηίν Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, (2004), ηεχρνο 39  
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ‘’Έθζεζε γηα ηε Υξεκαηνπηζησηηθή ηαζεξφηεηα’’, (Ηνχληνο 
2009) 
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ‘’Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή Δλδηάκεζε Έθζεζε’’, (Οθηψβξηνο 2009) 
 
 
Risk Management for electronic banking and electronic money activities, (1998), Basle 
Committee on Banking Supervision, no 35 

 

 
 

http://www.bankofgreece.gr/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/


 50 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

 

 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

 

3.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

3.1.1 Πξνέιεπζε ηεο ιέμεο 

 

Ζ ιέμε ζηξαηεγηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηελ αξραία Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ζηξαηεγφο. Γειαδή αλαιχεηαη ζηηο ιέμεηο ‘’ζηξαηφο’’ θαη ‘’άγεηλ’’ 

πνπ ζεκαίλεη νδεγψ, θαη ππνδειψλεη απηφλ πνπ εγείηαη ηνπ ζηξαηνχ.35  Έλαο απφ ηνπο 

πην δηάζεκνπο ζηξαηεγνχο πνπ αθφκα θαη ζήκεξα είλαη γλσζηφο θαη γηα ηνλ νπνίν 

γξάθνληαη βηβιία, αλαθεξφκελα ζηελ πνιεκηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχζε, θαη ε 

νπνία αθφκα θαη ζήκεξα κπνξεί λα απνηειέζεη ζπληαγή επηηπρίαο γηα δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο, νλνκαδφηαλ Sun Tzu. Ζ ιέμε ζηξαηεγηθή πξσηνρξεζηκνπνηήζεθε ην 

1951, ζην βηβιίν ηνπ William H. Newman, κε ηίηιν ‘’Administrative Action: The 

Techniques of Organization and Management’’. ηα κεηέπεηηα ρξφληα, ε ρξήζε ηεο 

ιέμεο άξρηζε λα γίλεηαη πην έληνλε, κηαο θαη είρε γίλεη θαηαλνεηφ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αληαγσλίδνληαλ ζηνλ ίδην θιάδν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηελ ίδηα ηερλνινγία, 

φκσο ν ηξφπνο άζθεζεο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο φπσο είλαη ε πξνψζεζε 

ησλ πξντφλησλ, κπνξεί λα ήηαλ δηαθνξεηηθφο. Απηφ είρε αληίθηππν θαη ζην επίπεδν 

επίδνζεο ηεο θάζε επηρείξεζεο. Δπνκέλσο ε ιέμε ζηξαηεγηθή ήηαλ ε πιένλ θαηάιιειε 

γηα λα εθθξάζεη ηηο εθάζηνηε δηαθνξέο (δξαζηεξηνηήησλ). Παξφια απηά είηε 

αλαθεξφκαζηε ζηελ πνιεκηθή ζηξαηεγηθή είηε ζηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ππάξρεη έλα θνηλφ ζεκείν θαη γηα ηηο δχν θαη απηφ ραξαθηεξίδεηαη σο ην ‘’ηαίξηαζκα’’ 

ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κε απηφ ησλ δπλάκεσλ θαη 

αδπλακηψλ απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

 

 

                                                
35

 Βαζίιεο Μ.Παπαδάθεο, (1999), ‘’ηξαηεγηθή ησλ Δπηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη Γηεζλήο 
εκπεηξία’’, Δθδφζεηο Δπγ.Μπέλνπ 
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3.1.2 Οξηζκνί 

 

Γηάθνξνη νξηζκνί έρνπλ δνζεί ζηνλ φξν ζηξαηεγηθή ηφζν ζηε δηεζλή θαη μέλε 

βηβιηνγξαθία φζν θαη αξζξνγξαθία.  Κάλνληαο κηα επηινγή ζηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη 

θάπνηνη απφ απηνχο ηνπο νξηζκνχο:  

 

1) ‘’ηξαηεγηθή είλαη κία δηακφξθσζε απνζηνιήο, ζηφρσλ ή ζθνπψλ θαη πνιηηηθψλ 

θαη ζρεδίσλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο, πνπ δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα θαζνξίδνπλ 

ηελ έθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο’’.36 

2) ‘’ηξαηεγηθή είλαη κηα θνηλή γξακκή κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ ή ησλ αγνξψλ ηνπ, πνπ θαζνξίδνπλ ηε 

βαζηθή θχζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πξηλ, ηψξα θαη ζην κέιινλ’’.37 

3) ‘’Ο θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ καθξνρξφλησλ ζηφρσλ θαη ζθνπψλ κηαο 

επηρείξεζεο, ε πηνζέηεζε κηαο ζεηξάο πξάμεσλ  θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

αλαγθαίσλ κέζσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ νξίδεηαη σο 

ζηξαηεγηθή’’.38 

4) ‘’ηξαηεγηθή είλαη ε ηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ’’.39 Οη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη επέιηθηεο έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη γξήγνξα 

ζηηο δηάθνξεο αιιαγέο ηεο αγνξάο, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ έληνλν 

αληαγσληζκφ. Οη αληαγσληζηέο έρνπλ ηελ ηάζε λα αληηγξάθνπλ εχθνια, θαη 

επνκέλσο ε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη πξνζσξηλή. 

Δπνκέλσο ε ζηξαηεγηθή ζπλίζηαηαη ζην λα θάλεηο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ 

φηη νη αληαγσληζηέο ζνπ ή λα θάλεηο ηα ίδηα πξάγκαηα κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. 

 

Απφ ηνπο παξαπάλσ νξηζκνχο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο πνπ έρνπλ 

δνζεί θαηά θαηξνχο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία πξνθχπηεη ην εμήο ζπκπέξαζκα:40 Ο φξνο 

ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί έλα ζρέδην, ην νπνίν είλαη απνηέιεζκα κηαο θαινκειεηεκέλεο 

αλάιπζεο, ην νπνίν εμηζνξξνπεί φιεο ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο, κε ηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο θαη απεηιέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ηεο επηρείξεζεο πνπ 

                                                
36

 Andrews K. , (1971), ‘’The concept of Corporate Strategy’’,  
37

 Ansoff I.,(1985), ’’ Coprorate strategy’’ 
38

 Chandler A. , (1962), ‘’Strategy and Structure: Chapters in the History of the American 
Industrial Enterprise’’ 
39

 Porter M., (1996), ‘’What is Strategy?’’ 
40

 Γεσξγφπνπινο Β.Νηθφιανο, ν.π. 
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δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ ηηο αμίεο, ηηο θηινδνμίεο θαη ηα πηζηεχσ ησλ ζηειερψλ ηεο 

επηρείξεζεο. πσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 3.1 ε ζηξαηεγηθή βνεζάεη ηελ 

επηρείξεζε λα αλαθαιχςεη θαη λα δηαηεξήζεη ηηο δπλάκεηο ηεο, λα αληηκεησπίζεη θαη λα 

ππεξληθήζεη ηηο αδπλακίεο ηεο, λα αλαθαιχςεη θαη λα εθκεηαιιεπζεί ηηο επθαηξίεο, θαη λα 

απνηξέςεη ηηο απεηιέο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.41 

 

Γηάγξακκα 3.1: ηξαηεγηθή 

  

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ                                                        ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Πεγή:Γεσξγφπνπινο Ν., (2006), ‘’ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη’’, Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 

 

 

3.2 ΣΗ ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Γχν πξάγκαηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απέρνπλ απφ ηνλ φξν ζηξαηεγηθή. Σν 

έλα είλαη ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ην άιιν ε έκθαζε ζηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Παξφιν πνπ ζπρλά ππάξρεη ζχγρπζε θαη ηαπηίδεηαη ν φξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο κε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ/πξνγξακκαηηζκφ, ν πξνγξακκαηηζκφο 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά. Ο φξνο απηφο δηαζπά ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ζε επηκέξνπο 

ζηφρνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα επηδησρζνχλ άκεζα. Ο πξνγξακκαηηζκφο αζρνιείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, κε ηα πξντφληα θαη ηκήκαηα πνπ 

πξνυπάξρνπλ. πλήζσο δελ είλαη ζηξαηεγηθή δηφηη απηή πξέπεη ζπλερψο λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ζπλδπάδνληαο γλψζεηο, 

έκπλεπζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα, ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία απνπζηάδνπλ απφ ηελ έλλνηα 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ. Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ν πξνγξακκαηηζκφο 

κπνξεί λα δεκηνπξγεί  ζηξαηεγηθέο, παξά κφλν κπνξεί λα ηηο πξνγξακκαηίζεη, λα ηηο 
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εθαξκφζεη θαη λα ηηο θάλεη ιεηηνπξγηθέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε έκθαζε ζηε 

ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ζχκθσλα κε ηνλ Porter δελ ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ζηξαηεγηθή. Γηφηη ν ζηφρνο ηεο είλαη λα θάλεη ηα ίδηα πξάγκαηα αιιά 

κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Αλ θαη ζηε δηνίθεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ έρνπλ εθαξκνζηεί δηάθνξεο ηερληθέο ηα ηειεπηαία ρξφληα, φπσο είλαη ην 

outsourcing (αλάζεζε ζε ηξίηνπο δηαθφξσλ εξγαζηψλ), ην benchmarking (ζπγθξηηηθή 

πξνηππνπνίεζε), ην total quality management (δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο), ην  

reengineering (αλαζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ), θαη ηα νπνία πξνζθέξνπλ 

ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο 

ζηξαηεγηθή. Γηφηη νη επηρεηξήζεηο δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε ιεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα. Κάπνηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ θαιχηεξα ηνπο 

ηερλνινγηθνχο πφξνπο ή ηηο δηάθνξεο ηερληθέο κάλαηδκελη θαη άιιεο φρη. Δπνκέλσο ην 

θαηά πφζν κηα επηρείξεζε βειηηψλεη ηε ιεηηνπξγηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα δελ είλαη 

απφ κφλν ηνπ ζηξαηεγηθή. Δπηπξφζζεηα νη πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο δελ κπνξνχλ 

απφ κφλεο ηνπο λα δψζνπλ ζηελ επηρείξεζε δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Απηφ κπνξεί λα ην δψζεη ε ζηξαηεγηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Porter. 

 

3.3 ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Απφ ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε γίλεηαη θαηαλνεηφ, ην πφζν κεγάιε ζεκαζία έρεη ε 

έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο, θαζψο απηή απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θάζε 

επηρείξεζεο, αλεμαξηήηνπ κεγέζνπο, επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Τπάξρνπλ πνιιά παξαδείγκαηα 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, γηα επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ήηαλ εγέηηδεο ζην ρψξν ηνπο θαη 

κέζα ζε ιίγα ρξφληα έραζαλ ηελ εγεηηθή ηνπο ζέζε. Δηαηξείεο φπσο ε General Motors,  

θαη CBS μεπεξάζηεθαλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο Toyota θαη CNN  αληίζηνηρα. ε 

θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί θάπνηνο φηη ν παξάγνληαο ηχρε έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν. Αληίζεηα ε ζπληαγή ηεο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

εθαξκφζηεθε θαη εθαξκφδεηαη θαη ζήκεξα, απφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο είλαη έλαο απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο ιφγνπο απηήο ηεο αιιαγήο, ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, φπνπ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ‘’πνιπηάξαρν’’ θαη ‘’ζπλερήο κεηαβνιή’’ ην ραξαθηεξίδνπλ επάμηα, 

θαη γηα ηα νπνία θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα κεξηκλά έηζη ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο. Ζ ζηξαηεγηθή απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο επηρείξεζεο θαη απηφ δηφηη εμαζθαιίδεη, φρη πάληα, ηελ επηηπρία 

απηήο, ηαπηφρξνλα φκσο,  βνεζάεη ζηελ επίηεπμή ηεο. 
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Παξαθάησ παξαηίζεληαη κηα ζεηξά απφ ιφγνπο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ 

ζηξαηεγηθή:42 

 

1) Ζ ζηξαηεγηθή ζέηεη θαηεπζχλζεηο: Με ηνλ ηξφπν απηφ νξίδεηαη ε Απνζηνιή 

δειαδή ν ιφγνο θαη ε αηηία χπαξμεο κηαο επηρείξεζεο θαη ην ξακα δειαδή ην 

ηη ζέιεη ε επηρείξεζε λα γίλεη. Δπνκέλσο ηίζεηαη ην πιαίζην γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ θαη νξηνζεηνχληαη νη ζηφρνη, 

ζθνπνί (ζηφρνη κεηξήζηκνη δειαδή ηη πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη σο πφηε), 

θαζψο επίζεο θαηαξηίδνληαη θαη ηα αλαγθαία πξνγξάκκαηα γηα ηελ πινπνίεζή 

ηνπο. 

2) Ζ ζηξαηεγηθή ππνζηεξίδεη ηελ ιήςε νκνηφκνξθσλ απνθάζεσλ: Απηφ είλαη 

απνηέιεζκα ηνπ γεγνλφηνο φηη ππάξρεη μεθάζαξε, αληηιεπηή, θαηαλνεηή θαη 

απνδεθηή ζηξαηεγηθή. Έρεη απνζαθεληζηεί ην φξακα ησλ ζηειερψλ, έρνπλ 

αμηνινγεζεί νη δηάθνξεο επθαηξίεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη επνκέλσο έρεη γίλεη 

αληηιεπηφ ζηνπο εξγαδφκελνπο πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ έηζη ψζηε λα 

έρνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή αμία ηφζν γηα ηνπο εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηελ 

επηρείξεζε. ην πιαίζην απηφ νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ, ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνκνξθία θαη δελ είλαη 

αληηθξνπφκελεο. Δίηε ε επηρείξεζε είλαη κηθξή, είηε κεγάιε, θαζεκεξηλά 

ιακβάλνληαη πάξα πνιιέο απνθάζεηο, άιιεο κεγαιχηεξεο θαη άιιεο κηθξφηεξεο 

ζεκαζίαο. Δπνκέλσο ν θαζνξηζκφο θξηηεξίσλ έηζη ψζηε λα παξζεί ε βέιηηζηε 

απφθαζε είλαη αλαγθαίνο. Οη δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο, φπσο ην πνπ ζα 

δηαθνξνπνηεζεί κηα επηρείξεζε έλαληη κηαο άιιεο, θαζηζηνχλ πην εχθνιε θαη 

εθηθηή ηε ιήςε κηαο απφθαζεο, πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο δπλαηέο επηινγέο. 

3) Ζ ζηξαηεγηθή ζπγθεληξψλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο: 

Έλαο αθφκε ξφινο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ν ζπληνληζκφο ησλ επηκέξνπο 

απνθάζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε κέζα απφ ηε ζπιινγηθή δξάζε ησλ 

αηφκσλ, λα  δηαζθαιηζηεί ν ζπληνληζκφο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Με άιια 

ιφγηα ζέηεη ηηο θαηεπζχλζεηο έηζη ψζηε λα κελ ελεξγεί ν θαζέλαο φπσο ζέιεη 

αιιά κέζα απφ έλα θαηάιιειν πιαίζην ζπληνληζκνχ, λα βξίζθνληαη ιχζεηο ή λα 

επηιχνληαη ηπρφλ πξνβιήκαηα θαζψο επίζεο θαη λα επηηπγράλνληαη κε ζπλέπεηα 

νη δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. 

4) Ζ ζηξαηεγηθή νξίδεη ηελ επηρείξεζε θαη ηε ζέζε ηεο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ: 

Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαίλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη κέζσ απηήο 

νξίδεηαη ν εθάζηνηε νξγαληζκφο. Άηνκα ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο επηρείξεζεο 
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έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαιάβνπλ,  πψο ηνπνζεηείηαη ε επηρείξεζε ζηελ 

αγνξά θαη ηη είδνπο επηρείξεζε είλαη. Με άιια ιφγηα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη νξίδεηαη ε ‘’πξνζσπηθφηεηα’’ ηνπ νξγαληζκνχ, κέζσ κηαο μεθάζαξεο 

ζηξαηεγηθήο. 

5) Ζ ζηξαηεγηθή κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα: Σε ζεκεξηλή επνρή, ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ησλ νξγαληζκψλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλε αβεβαηφηεηα θαη 

πνιππινθφηεηα. Ο ξπζκφο ησλ αιιαγψλ είλαη ηαρχηαηνο. Ζ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη κεγάιε ιφγσ ηνπ φηη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ νξγαληζκφ λα 

μερσξίζεη πην εχθνια κηα επθαηξία ή απεηιή θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα κεηψζεη 

ηελ αβεβαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Δίλαη απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ξφινπο 

ηεο ζηξαηεγηθήο, αθνχ κέζσ απηήο εμαζθαιίδεηαη φηη φιεο νη απνθάζεηο 

‘’θηλνχληαη’’ πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε. Σαπηφρξνλα επσθειείηαη ε επηρείξεζε, 

δηφηη κειινληηθά απμάλεηαη θαη ε παξαγσγηθφηεηά ηεο θαη θαηά επέθηαζε θαη ε 

απνδνηηθφηεηά ηεο. 

6) Ζ ζηξαηεγηθή πξνζδίδεη έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα: Μία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλεη ‘’managing’’ ζε κηα επηρείξεζε 

είλαη ε απφθηεζε θαη ε δηαηήξεζε (sustainability) ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (Competitive Advantage). Γηα λα θαηαθέξεη λα επηηχρεη θάηη 

ηέηνην ν θάζε νξγαληζκφο πξέπεη πξψηα απφ φια λα θαηαλνήζεη ην εζσηεξηθφ 

θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα αλαιπζνχλ 

φιεο εθείλεο νη επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην γεληθεπκέλν 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (αλίρλεπζε θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, ηερλνινγηθψλ, 

νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ) θαη ηαπηφρξνλα ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ 

θιάδνπ (αληαγσληζηέο, πξνκεζεπηέο, πειάηεο, θαη άιια). Απφ ηελ άιιε πιεπξά 

ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξέπεη λα αλαιπζνχλ φιεο νη δπλάκεηο θαη  νη 

αδπλακίεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δνκή, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο πφξνπο ηεο 

εθάζηνηε επηρείξεζεο. Μέζσ ινηπφλ ηεο ζηξαηεγηθήο ζα επηηεπρζεί κηα 

ζχλδεζε αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη 

θαηά επέθηαζε ζα ηεο πξνζδψζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

Απφ ηελ πξναλαθεξζείζα αλάιπζε, γίλεηαη θαλεξφ ην πφζν ζεκαληηθή είλαη ε 

ζηξαηεγηθή γηα θάζε νξγαληζκφ, αθνχ απηή εμαζθαιίδεη ηε ζπλνρή θαη ηελ νκνηνκνξθία 

ησλ απνθάζεσλ, ζέηεη θαηεπζχλζεηο, νξίδεη ηελ επηρείξεζε θαη ηελ ηνπνζεηεί ζηελ 

αγνξά έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, κεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηέινο πξνζδίδεη έλα 

δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 
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3.4 ΓΗΔΤΡΤΝΖ ΣΟΤ ΟΡΗΜΟΤ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κέζα απφ ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ ησλ δηαθφξσλ 

επηρεηξήζεσλ, ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζψληαο κηα ζπγθεθξηκέλε 

ζηξαηεγηθή, έρνπλ θαηαθέξεη λα θαηέρνπλ ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ θιάδν ηνπο. Τπάξρνπλ 

φκσο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε πξνθαζνξηζκέλε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη απνθαζηζηεί λα 

αθνινπζεζεί απφ ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε αλαηξέπεηαη, ιφγσ δηαθφξσλ ηπραίσλ θαη 

απξφζκελσλ παξαγφλησλ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο εγθαηαιείπεηαη ε πξνζρεδηαζκέλε 

ζηξαηεγηθή γηα λα κελ νδεγεζεί ε επηρείξεζε ζε απνηπρία θαη αθνινπζείηαη κηα άιιε 

ζηξαηεγηθή, πνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. ην πνιπηάξαρν θαη 

πνιχπινθν πεξηβάιινλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, ε γξήγνξε πξνζαξκνγή ζε ηέηνηεο 

πεξηζηάζεηο γίλεηαη πνιχ ζπρλά πξνθεηκέλνπ ε θάζε επηρείξεζε λα θαηαθέξεη λα 

εθπιεξψζεη ηνπο αξρηθνχο ηεο ζηφρνπο. ε άιιεο πάιη πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

εμαλαγθαζηνχλ απφ ηελ αξρή λα επηιέμνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Σν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε θάζε επηρείξεζε 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, θαζψο επίζεο θαη νη 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, κε πηζαλνχο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινπλ. 

 

Ο Henry Mintzberg 43 νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ζαλ κηα έλλνηα πνιχπινθε, πνπ πξέπεη 

λα απνδνζεί κε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ νξηζκνχο. πσο ζην κάξθεηηλγθ έρνπκε ηα 

5Ps (Product, Price, Place, Promotion), ζηε πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο έρνπκε ηα 

εμήο  5Ps (Plan, Ploy, Pattern, Position, Perspective):  

 

1) ρέδην (Plan):  Ζ ζηξαηεγηθή είλαη ην απνηέιεζκα κηαο θαιά κειεηεκέλεο 

αλάιπζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ή ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ 

επηρείξεζε. Δίλαη κηα κνξθή πξφβιεςεο θαη πξφιεςεο κειινληηθψλ γεγνλφησλ 

γηα ηνλ επεξεαζκφ ηνπο, πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε. 

2) Σέρλαζκα (Ploy): Με απηφλ ην ραξαθηεξηζκφ ππνδειψλεηαη ν ζρεδηαζκφο 

ελεξγεηψλ απφ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο έηζη ψζηε λα απνθηήζεη ππεξνρή έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ θαη λα μεπεξαζηεί ν εθάζηνηε αληίπαινο. Δίλαη κε άιια ιφγηα 

έλα πην εμεηδηθεπκέλν ζρέδην. 

3) Τπφδεηγκα (Pattern): Ζ ζηξαηεγηθή κε ηελ έλλνηα ηνπ ππνδείγκαηνο αλαθέξεηαη 

θπξίσο ζηελ πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο έλλνηαο, θαη ζρεηίδεηαη κε ηα 

πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα. Έρεη παξαηεξεζεί ζε δηάθνξεο 

επηρεηξήζεηο φηη ε χπαξμε ελφο θαινκειεηεκέλνπ ζρεδίνπ, απέρεη πνιχ απφ ηελ  
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πξάμε. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο νη πξνζέζεηο ησλ ζηειερψλ δελ 

πινπνηήζεθαλ. Αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ζρεδίσλ θαη πξνζέζεσλ, ε 

ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη κε ηηο ελέξγεηεο εθείλεο πνπ εκθαλίδνπλ ζπλέπεηα ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηεο επηρείξεζεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, απνηεινχλ έλα είδνο 

ππνδείγκαηνο. 

4) Σνπνζέηεζε (Position): Ζ ζηξαηεγηθή έρεη ζρέζε κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

επηρείξεζεο κέζα ζηελ αγνξά θαη ζηνλ θιάδν πνπ έρεη απνθαζίζεη λα 

αληαγσληζηεί. Δπνκέλσο δπλεηηθά πξντφληα, πειάηεο, αηνκηθά ζπκθέξνληα, 

πνηεο δηαδηθαζίεο ζα αθνινπζεζνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη, θνηλσληθή 

ππεπζπλφηεηα ηεο επηρείξεζεο, είλαη θάπνηα απφ ηα ζέκαηα ηα νπνία 

απνηεινχλ γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε αληηθείκελν ζηξαηεγηθήο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, ν νξγαληζκφο ηνπνζεηείηαη απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ. 

5) Πξννπηηθή (Perspective): Σέινο κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ πξννπηηθή, ε ζηξαηεγηθή 

νξίδεηαη ζαλ κηα έλλνηα-ηδέα-επηλφεζε, ε νπνία επεξεάδεη ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο ηεο επηρείξεζεο. Απνηειεί ηελ ηδενινγία ηνπ νξγαληζκνχ, ε 

νπνία έρεη γίλεη απνδεθηή απφ ηα κέιε ηνπ, ηα νπνία ελεξγνχλ ζχκθσλα κε 

απηήλ. Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ηδενινγία πεγάδεη απφ ηα κέιε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο αλ κηα επηρείξεζε επηιέμεη λα αθνινπζήζεη επηζεηηθή 

ζπκπεξηθνξά κέζα ζηελ αγνξά, απηφ είλαη απνηέιεζκα ηεο ηδενινγίαο ησλ 

αηφκσλ ηεο επηρείξεζεο.  

 

3.5 ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

χκθσλα κε ηνλ Peter Drucker, ‘’ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη δελ είλαη έλα θνπηί 

γεκάην κε ηερλάζκαηα ή κία νκάδα ηερληθψλ. Δίλαη απφιπηε ζθέςε θαζψο θαη 

θηλεηνπνίεζε ζεκαληηθψλ πφξσλ. Ο πνζνηηθφο πξνζδηνξηζκφο απφ κφλνο ηνπ δελ 

είλαη ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. Μεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζην ζηξαηεγηθφ 

κάλαηδκελη δελ επηδέρνληαη θακίαο πνζνηηθνπνίεζεο’’. 

 

Ζ ζπλερψο απμαλφκελε αβεβαηφηεηα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη 

νη δηάθνξεο κεηαβνιέο ηφζν ζην εμσηεξηθφ φζν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο είλαη δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξνθιήζεηο ησλ ζχγρξνλσλ manager 

(δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ). Δδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν φξνο ‘’δηνίθεζε’’44 πξνέξρεηαη 

απφ ην ξήκα δηνηθψ πνπ ζεκαίλεη κεξηκλψ ή θξνληίδσ γηα ηε δηεχζπλζε ησλ 
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Δπηρεηξήζεσλ’’,  (2004) 



 58 

ππνζέζεσλ ηνπ ‘’νίθνπ’’, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ζεκαίλεη ηνλ εθάζηνηε 

νξγαληζκφ. Δπνκέλσο είλαη ε πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην θάζε δηνηθεηηθφ 

ζηέιερνο, γηα ηελ αλαδήηεζε, επηινγή απνηειεζκαηηθψλ κεζφδσλ, γηα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη επηδίσμε ζθνπψλ πξνο φθεινο ησλ κειψλ. Πξνηεξαηφηεηα ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ είλαη λα ζέζεη ηηο θαηάιιειεο βάζεηο έηζη ψζηε, ε επηρείξεζε λα 

θαηαθέξεη λα επηβηψζεη ηφζν ζην παξφλ φζν θαη ζην κέιινλ. Γελ είλαη αξθεηφ γηα κηα 

επηρείξεζε λα ζεσξείηαη επηηπρεκέλε κφλν ζην παξφλ. Ζ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, ε 

είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ε δεκηνπξγία ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ, ε ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, ε κεηαβνιή ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, είλαη 

θάπνηεο απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ ε εθάζηνηε επηρείξεζε πξέπεη λα 

θαηαθέξεη λα πξνζαξκνζηεί άκεζα ζε απηέο. Δπνκέλσο ε γξήγνξε πξνζπάζεηα 

πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο, είλαη ν ξφινο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Με ηνλ ηξφπν απηφ  κπνξεί λα εμεγεζεί θαη ην γεγνλφο φηη κηα 

επηρείξεζε κέλεη ζηάζηκε ή ρξενθνπεί, ελψ κηα άιιε αλαπηχζζεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη εθείλν ην ζχλνιν ησλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ καθξνπξφζεζκε επίδνζε (απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα) 

κηαο επηρείξεζεο. Μέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαζνξίδνληαη νη 

ζηφρνη θαη ιακβάλνληαη νη αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. 

 

3.6 ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

Ηζηνξηθά, ν άγγινο νηθνλνκνιφγνο Alfred Marshall, ν νπνίνο ζεσξείηαη 

πξσηνπφξνο ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, παξνπζίαζε ην κνληέιν ηνπ θχθινπ δσήο ηεο 

επηρείξεζεο45. Σν κνληέιν απηφ αθνξά ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη βαζίδεηαη ζε 

κηα βηνινγηθή θαη κεραληθή ζεψξεζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαθέξεηαη ζηα δηαθνξεηηθά 

ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλά ε επηρείξεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ δεκηνπξγείηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ζε επίπεδν αθαδεκατθήο έξεπλαο, 

μερψξηζε ε ρνιή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, ζηα 

ζέκαηα ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ, επηρεηξήζεηο ζην 

εμσηεξηθφ θαη ζηελ Διιάδα έρνπλ αλαγλσξίζεη θαη αθνινπζνχλ κε επηηπρία ηηο 

δηάθνξεο ηερληθέο, κέζα θαη εξγαιεία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Άιιεο πάιη 

απνδίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε δηάθνξεο ελζηηθηψδεηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο φκσο, ε επηηπρία είλαη γηα κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, θαη δελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί καθξνπξφζεζκα ηδηαίηεξα εάλ αιιάμεη ην 
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κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο απμεζνχλ θαη ην πεξηβάιινλ 

κεηαβιεζεί. Παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, παξαηεξνχκε 

φηη ‘’πέξαζε’’ απφ ηέζζεξηο θάζεηο. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αηηίεο ήηαλ ε αιιαγή 

πνπ επήιζε ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. Ζ αλίρλεπζε θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ είλαη αλαγθαία, δεδνκέλνπ φηη ε δηακφξθσζε θαη ε πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα επηιέμεη ε επηρείξεζε επεξεάδεηαη απφ απηφ. Κάλνληαο κηα 

ζπλνπηηθή παξνπζία ζηηο θάζεηο, απηέο είλαη νη εμήο:46 

 

1) Υξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο: Έρεη ζρέζε κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. Παξφιν πνπ ε επίηεπμε θέξδνπο δελ απνηειεί ην 

κνλαδηθφ ζθνπφ κηαο επηρείξεζεο, δίλεηαη κεγάιε έκθαζε. Γηάθνξα ζπζηήκαηα 

πξνυπνινγηζκψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ειέγρσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ 

θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζθνπψλ. Δπνκέλσο ζηελ 

πξψηε θάζε ηα δηάθνξα δηεπζπληηθά ζηειέρε γηα ηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θπξίσο ηνπο εηήζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, θαη φρη ηηο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ (εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ). ηε ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν γηα λα 

δνπλ εάλ απηά πνπ είραλ πξνυπνινγηζηεί επηηεχρζεθαλ . Σν ελδηαθέξνλ φκσο, 

κφλν γηα βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα αληηζηαζκίδεη ηε 

καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο ν ζπλδπαζκφο 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαη ε κεηαηξνπή ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δεζκεχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο είλαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα 

λα εκπνδηζηεί ε αιφγηζηε ρξήζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ειέγρσλ. 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη κε ηνλ φξν ‘’πξνυπνινγηζκφο’’47 (budget) , 

νξίδεηαη έλα αλαιπηηθφ ζρέδην γηα ηελ απφθηεζε θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαη 

άιισλ πφξσλ κέζα ζε κηα θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Αληηπξνζσπεχεη έλα ζρέδην 

γηα ην κέιινλ πνπ εθθξάδεηαη κε επίζεκνπο πνζνηηθνχο φξνπο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

ζχληαμεο ελφο πξνυπνινγηζκνχ νλνκάδεηαη θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκνχ. Ζ ρξήζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο επηρείξεζεο είλαη γλσζηή 

σο πξνυπνινγηζηηθφο έιεγρνο (budget control). 
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2) Μαθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο: Απνηειεί έλα πην πεξηεθηηθφ ζχζηεκα 

ζρεδηαζκνχ. Βαζίδεηαη ζε ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο θαη θάλεη πξφβιεςε γηα ην 

κέιινλ. Δπνκέλσο ζθνπφο είλαη λα θαζνξηζηνχλ νη ζηφρνη, γηα λα 

θαζνδεγεζνχλ νη ιεηηνπξγίεο θαη νη ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε λα γίλεη 

κηα πξφβιεςε ησλ επηθείκελσλ πεξηβαιινληηθψλ ηάζεσλ. Ζ κφλε δηαθνξά κε 

ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηνπο ειέγρνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη σο πξνο 

ηε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

πνιιέο θνξέο απνγνεηεχεη ηα ζηειέρε, δηφηη βιέπνπλ φηη νη πξνβιέςεηο ηνπο 

δελ πξαγκαηνπνηνχληαη. Γηα απηφ ην ιφγν, βξίζθνπλ πην απνδνηηθά εξγαιεία 

πξφβιεςεο φπσο είλαη ηα ππνδείγκαηα παιηλδξφκεζεο, έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ 

βειηηψζεηο. Παξφια απηά έρεη παξαηεξεζεί φηη ζρέδηα πνπ βαζίδνληαη ζε 

ππνδείγκαηα πξνβιέςεσλ ζπρλά απνηπγράλνπλ ζην λα αληηκεησπίζνπλ κε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ θαηά επέθηαζε 

ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Παξφια απηά ν καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο ζπκβάιιεη ζην λα 

βειηησζεί ε  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ.  

3) ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο: Ο καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ πεξίπνπ ηε δεθαεηία ηνπ ’70. Ο ιφγνο ήηαλ ην 

πνιπηάξαρν, επκεηάβιεην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ν ζηξαηεγηθφο 

ζρεδηαζκφο, δελ βαζίδεηαη ζην παξειζφλ γηα λα πξνβιέςεη ην κέιινλ, αιιά ζηηο 

αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ζρεηίδεηαη κε ηνλ αληαγσληζκφ, ιφγσ 

ηεο πεξηνξηζκέλεο αλάπηπμεο ησλ αγνξψλ θαη ησλ πξντφλησλ, νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ φιεο ηηο θηινδνμίεο αλάπηπμεο ησλ αληαγσληζηψλ 

εληφο ηνπ θιάδνπ. Δπνκέλσο ηα ζηειέρε ζηξέθνληαη πεξηζζφηεξν ζην 

κάξθεηηλγθ απφ φηη ζηελ παξαγσγή. Γηα λα κπνξέζεη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο 

λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ζην κέιινλ ζα πξέπεη ηα ζηειέρε λα έρνπλ πνιχ 

θαιέο επηρεηξεκαηηθέο γλψζεηο θαη λα πηνζεηνχλ κηα δπλακηθή παξά ζηαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ. Παξφια απηά ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δελ είλαη 

εχθνινο θαη ζην κέιινλ ζα είλαη αθφκα πην δχζθνινο, θπξίσο, ιφγσ αδπλακίαο 

πξφβιεςεο ηνπ κέιινληνο κε αθξίβεηα, αχμεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη άιια. 

4) ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη:  Σέηαξηε θάζε είλαη ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, ην 

νπνίν αληηθαηέζηεζε  ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ιφγσ ηνπ φηη ηα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα, θαη νη ζεκαληηθέο γηα ηελ επηρείξεζε απνθάζεηο ιακβάλνληαλ πνιιέο 

θνξέο εθηφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. Γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ε 

επηρείξεζε έλα θεξδνθφξν επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην ζα πξέπεη λα αλαιπζνχλ θαη 
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λα ιεθζνχλ ππφςε παξάγνληεο φπσο ε αβεβαηφηεηα θαη νη αιιαγέο ζην 

πεξηβάιινλ, θαζψο επίζεο θαη δηάθνξνη αληαγσληζηηθνί παξάγνληεο. Ο 

ζρεδηαζκφο είλαη κία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηαδηθαζίεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

επηθνηλσλία, ηε δηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ, ηελ πιεξνθνξία θαη ην δηνηθεηηθφ 

έιεγρν έηζη ψζηε λα αληηιεθζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ θαιχηεξα ηα δηάθνξα 

ζέκαηα. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ζηειερψλ λα ζθέθηνληαη θαη λα ελεξγνχλ ζηξαηεγηθά 

είλαη έλα θαίξην ζεκείν γηα λα ιεθζνχλ απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο 

θαη λα νδεγήζνπλ ηελ επηρείξεζε ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

πλνςίδνληαο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα ηξία βαζηθά πιενλεθηήκαηα γηα 

ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ είλαη ηα αθφινπζα:48 

 Ξεθάζαξν ζηξαηεγηθφ φξακα γηα ηελ επηρείξεζε 

 Έκθαζε ζε απηά πνπ είλαη απφ ζηξαηεγηθήο άπνςεο ζεκαληηθά 

 Καηαλφεζε ελφο ηαρέσο κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο 

 

3.7 BANK MANAGEMENT 

 

Ο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο γηα λα κπνξέζεη λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηνπ 

πιενλέθηεκα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σν ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ ζπλερψο αιιάδεη. Ο αληαγσληζκφο απμάλεη 

ζπλερψο ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα 

θαη ππεξεζίεο θαζψο επίζεο απμάλεη ηελ παξνπζία ηνπο ζε δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο 

αγνξέο. Σα ηξαπεδηθά ζηειέρε πξέπεη λα είλαη έηνηκα λα αληηιεθζνχλ ηηο 

αληαγσληζηηθέο επθαηξίεο ηνπ ζπλερψο κεηαβαιιφκελνπ πεξηβάιινληνο θαη λα 

αιιάμνπλ ηα ζρέδηα θαη ηηο ζηξαηεγηθέο φπνπ ρξεηάδεηαη.  

 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ησλ ηξαπεδψλ πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ηα ζηειέρε πξέπεη λα έρνπλ έλα μεθάζαξν φξακα γηα ην πνπ ζέιεη λα ‘’πάεη’’ ην 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα, λα δηαηππψλνπλ ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, λα είλαη ζε 

ζέζε λα εθηηκνχλ δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη απεηιέο, θαη λα δηακνξθψλνπλ 

ηηο αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο γηα λα επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηνί ζηφρνη.49 Δίλαη έλαο 

νδεγφο γηα λα εθηηκεζεί ε ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηεο ηξάπεδαο, θαη λα ζρεδηαζηνχλ 

ζηξαηεγηθέο γηα ην κέιινλ. Δπνκέλσο ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη θάηη παξαπάλσ 

απφ ηελ πξνεηνηκαζία ελφο εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ή ηελ πξφβιεςε ηεο απφδνζεο 

ζην κέιινλ. Δλνπνηεί εμσηεξηθνχο παξάγνληεο κε εζσηεξηθνχο, νξίδνληαο ην πνχ ζέιεη 
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 Thomas L. Wheelen, J.David Hunger, ν.π. 
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 Timothy W.Koch, (1992), ‘’Bank Management’’, The Dryen Press 
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λα ‘’νδεγήζεη’’ ηελ ηξάπεδα. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη αλαγθαίνο γηα ηηο 

ηξάπεδεο θαη ρξεηάδεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα αλαπξνζαξκφδεηαη. 

 

3.8 ΒΑΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΤ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη απνηειείηαη απφ ηέζζεξα βαζηθά ζηνηρεία φπσο θαίλεηαη θαη 

ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 50 

 

1) Αλίρλεπζε Πεξηβάιινληνο (Environmental scanning) 

2) Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο (Strategy Formulation) 

3) Τινπνίεζε ζηξαηεγηθήο (Strategy Implementation) 

4) Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο (Evaluation and Control) 

 

Γηάγξακκα 3.2: Βαζηθά ζηνηρεία δηαδηθαζίαο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

  

 

 

 

 

                        Feedback/Learning: Make corrections as needed 

 

Πεγή: Thomas L. Wheelen , J.David Hunger ,(2008) , ‘’Concepts in Strategic Management and 
Policy’’, Pearson Prentice Hall 

 

Σα παξαπάλσ βήκαηα αθνινπζνχληαη ηφζν απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηνπο 

πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. 

 

3.8.1 Αλίρλεπζε Πεξηβάιινληνο 

 

 Ζ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ηνλ πξψην απφ ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Με ηελ αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ε θάζε ηξάπεδα 

αμηνινγεί, εθηηκά, ειέγρεη ηηο δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ απηήο. Έλαο εχθνινο ηξφπνο γηα λα ην θάλεη απηφ 

είλαη κέζσ ηεο SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Ζ 

αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ, αδπλακηψλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ δείρλεη φινπο εθείλνπο ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο γηα κηα επηρείξεζε. Σν πεξηβάιινλ ηνπ νξγαληζκνχ 

                                                
50

 Thomas L. Wheelen, J.David Hunger,ν.π. 
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ρσξίδεηαη ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ. Οη δπλάκεηο θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο 

ελππάξρνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη νη νπνίεο βξαρπρξφληα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ 

ηελ δηνίθεζή ηεο, πξνζδηνξίδνπλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο ηξάπεδαο,  Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά νη επθαηξίεο θαη απεηιέο, είλαη κεηαβιεηέο νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην 

πεξίγξακκα εληφο ηνπ νπνίνπ ππάξρεη θαη ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη απνηεινχλ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Γηάγξακκα 3.3: Μεηαβιεηέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

 

ΓΔΝΗΚΔΤΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Σερλνινγηθέο Γπλάκεηο                                                                         Οηθνλνκηθέο Γπλάκεηο 

 

Κνηλσληθό-Πνιηηηζηηθέο Γπλάκεηο                                                  Πνιηηηθό-Ννκηθέο Γπλάκεηο                                                               

       

                                                                       

Πεγή:Γεσξγφπνπινο Ν., (2006), ‘’ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη’’, Δθδφζεηο Μπέλνπ Γ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΜΗΚΡΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ή ΑΜΔΟ ή ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ 
(ΚΛΑΓΟ) 

 
Μέηνρνη                                                                        Πξνκεζεπηέο 

 

Κσβερνήζεις                                                          Δργαδόμενοι/                                                

                                                                                ωμαηεία 

Γιάθορες 

Ομάδες                                                                  Ανηαγωνιζηές                                                       

Δνδιαθέρονηος 

                                   Δμπορικοί ύλλογοι 

Πελάηες                                                                Πιζηωηές 

 

                                  Σοπικές Κοινωνίες                                                

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ               
 

ΔΟΜΗ 

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 

ΠΟΡΟΙ 
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ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

πσο θαίλεηαη απφ ην δηάγξακκα 3.3 ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ 

ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε:51 

 

1) ζην γεληθεπκέλν ή κάθξν πεξηβάιινλ (societal environment) 

2) ζην άκεζν ή κίθξν πεξηβάιινλ ή θιάδνο (task environment) 

 

Οη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ ειιεληθψλ θαη ησλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ δελ πξέπεη λα αγλννχληαη δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δηαθηλδπλεχνπλ αθφκα 

θαη ηελ ίδηα ηνπο ηελ επηβίσζε.  

 

Σν γεληθεπκέλν ή κάθξν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη δπλάκεηο πνπ δελ επεξεάδνπλ 

άκεζα ηε βξαρπρξφληα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

Οη δπλάκεηο απηέο είλαη νη εμήο:  

 

 (P) Πνιηηηθέο, Ννκηθέο δπλάκεηο ( Political, Legal forces) 

Ζ δηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηε γεληθή πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηάζε πνπ έρεη ε θπβέξλεζε έλαληη ησλ ηξαπεδψλ. Δίλαη ινγηθφ νη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα λα επεξεάδνπλ ηηο ελέξγεηεο ησλ 

ηξαπεδψλ. Ζ πνιηηηθή/λνκηθή δηάζηαζε αλαθέξεηαη ζηνπο λφκνπο, ζηνπο θπβεξλεηηθνχο 

θνξείο, ηηο δηάθνξεο νκάδεο πίεζεο, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ είηε άκεζα είηε 

έκκεζα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ, ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα 

πνπ επηθξαηεί επεξεάδεη ζεηηθά ηηο ηξάπεδεο. ηαλ δελ ππάξρεη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, 

δεκηνπξγείηαη αλαζηάησζε, κεηψλνληαη ηα θίλεηξα γηα επελδχζεηο θαη ππάξρεη κεγάινο 

βαζκφο αβεβαηφηεηαο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηα πιαίζηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, 

είλαη δπλαηφλ, δηεζλείο πνιηηηθέο θξίζεηο λα επεξεάζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

θαηά επέθηαζε ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο.  

 

Ζ θνξνινγία, θαη νη δηάθνξεο κεηαβνιέο ζηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο είλαη 

άιιε κηα παξάκεηξνο, πνπ αζθεί επίδξαζε ζηελ πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο νη 

απνθξαηηθνπνηήζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ηα ηειεπηαία ρξφληα νδεγνχλ ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ε 
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θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ αγνξά θαη αιιάδεη ηειείσο ε πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε ηξάπεδαο. 

Ζ ηξάπεδα είλαη πην επέιηθηε θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν απμάλεηαη ε απνδνηηθφηεηά ηεο, 

κεηψλνληαο ηηο ηηκέο θαη απμάλνληαο ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη 

πξντφλησλ.  

 

Οη λφκνη θαη νη θαλνληζκνί πνπ πξνέξρνληαη απφ ην λνκηζκαηηθφ πιαίζην ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, επεξεάδνπλ ηηο ηξάπεδεο. Καλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο φπσο εγθπθιίνπο, απνθάζεηο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, απνθάζεηο-πξάμεηο 

ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ελδέρεηαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην. Παιαηφηεξα ππήξραλ αξθεηνί πεξηνξηζκνί παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ επηηνθίσλ. Δπηπξφζζεηα νη δηάθνξεο νδεγίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα επεξεάδνπλ ην πεξηβάιινλ ησλ ηξαπεδψλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη κεηαβνιέο ησλ επηηνθίσλ. Αιιαγέο ζηα 

επηηφθηα δεκηνπξγνχλ αιιαγέο ζηηο δηάθνξεο κνξθέο δαλείσλ θαη ελδέρεηαη λα 

δεκηνπξγνχλ αχμεζε ζην ρξένο ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα έρνπλ επνπηηθφ ξφιν θαη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν παξαθνινπζνχλ ηηο δηάθνξεο εμειίμεηο θαη γεγνλφηα θαη αλαιφγσο 

επηζεκαίλνπλ θηλδχλνπο θαη παξεκβαίλνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη. Γηάθνξεο νδεγίεο 

εθδίδνληαη ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηξαπεδψλ φζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή ηνπο 

επάξθεηα, ηηο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ε πξνζηαζία ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Έλα απζηεξφ ζχζηεκα επνπηείαο, πξνζηαηεχεη ηηο ηξάπεδεο απφ ελδερφκελεο 

δπζκελείο ζπλζήθεο δηαθπιάηηνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη 

απνθεχγνληαο ηελ αχμεζε ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ. 

 

 Δπνκέλσο ε κειέηε ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε, θαη ηδηαίηεξα 

γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ρψξεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε εμάπισζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηελ Νφηην-Αλαηνιηθή Δπξψπε. Οη ηξάπεδεο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη 

ελήκεξεο γηα ηηο δηεζλείο πνιηηηθέο εμειίμεηο, παξφιν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη δελ 

είλαη εχθνιν ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο λα πξνβιεθζνχλ νη  εμειίμεηο απηέο. 

 

 (E) Οηθνλνκηθέο δπλάκεηο (Economic forces) 

Απηή ε δηάζηαζε αζρνιείηαη κε ηηο επηδξάζεηο πνπ αζθεί ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ. Οη γεληθφηεξεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο, θαη ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε ηεο ρψξαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, ηελ 

θεξδνθνξία θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο 
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ζην καθξν-πεξηβάιινλ είλαη νη αθφινπζνη: κεηαβνιέο ζην επίπεδν ησλ επηηνθίσλ, 

ξπζκφο αχμεζεο πιεζσξηζκνχ, ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, κεηαβνιέο ζην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα, επίπεδν αλεξγίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη αχμεζε ηνπ επηπέδνπ 

ησλ ηηκψλ, δεκηνπξγεί δηζηαθηηθφηεηα εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ. πσο ζηελ αγνξά 

αθηλήησλ, ε νπνία ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Σν απνηέιεζκα είλαη λα 

κε ππάξρεη δήηεζε γηα δάλεηα θπξίσο ζηεγαζηηθά. Ζ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ 

νδεγεί θαη ζε αχμεζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, επνκέλσο νη δπλεηηθνί αγνξαζηέο 

πεξηνξίδνπλ ηελ δήηεζή ηνπο. 

 

 Σν ίδην απνηέιεζκα έρνπλ θαη νη κεηαβνιέο ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα 

ζην επίπεδν θαηαλάισζεο, απνηακίεπζεο, θαη επέλδπζεο, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Απηνί νη παξάγνληεο επεξεάδνπλ άκεζα ηελ εγρψξηα δήηεζε. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά κηα ελδερφκελε αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο, δεκηνπξγεί, 

αχμεζε ησλ απνηακηεχζεσλ θαη θαηά επέθηαζε αχμεζε ησλ επελδχζεσλ. Έηζη 

επεξεάδνληαη νη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, ζηνλ ηνκέα παξνρήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ο πιεζσξηζκφο επεξεάδεηαη απφ ην επξσπατθφ επίπεδν θαη απηφ έρεη επηπηψζεηο 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. Δπηπξφζζεηα ε αγνξά εξγαζίαο απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα δεκηνπξγίαο ζηαζεξνχ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Υακειά 

πνζνζηά αλεξγίαο, ζεκαίλνπλ απμεκέλε αγνξαζηηθή δχλακε, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. ηνλ πίλαθα 3.1 παξνπζηάδνληαη ηα νηθνλνκηθά κεγέζε γηα 

ηελ απαζρφιεζε θαη αλεξγία ζηελ Διιάδα γηα ηα έηε 2009 θαη 2010. 

 

Πίλαθαο 3.1: Απαζρφιεζε θαη Αλεξγία (ζε ρηιηάδεο) 

 

Δηε 2009 2010 

Πιεζπζκφο 11.259,6 11.282,10 

Δλεξγφο πιεζπζκφο (15-64 εηψλ) 7.253,7 7.275,5 

Δξγαηηθφ δπλακηθφ 5.115,2 5.140,8 

πλνιηθή απαζρφιεζε 4.655,1 4.631,8 

Άλεξγνη 460,1 508,9 

Πνζνζηφ αλεξγίαο 9,0 9,9 

 

Πεγή: ηνηρεία Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Ηαλνπάξηνο 2010 
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Άιινο παξάγνληαο είλαη ην Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο ρψξαο, ‘’ην νπνίν 

αληηπξνζσπεχεη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε κηα νηθνλνκία’’52 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ν ξπζκφο αλφδνπ ηνπ ΑΔΠ ππνρψξεζε ζην 2,9% ην 

2008 απφ ην 4,0% ην 2007 (θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο κείσζεο ησλ επελδχζεσλ).53 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ επεξεάδεη ηνπο 

θαηαλαισηέο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, αθνχ δεκηνπξγείηαη αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

πξντφλησλ ιφγσ αχμεζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο. Καηά ζπλέπεηα δεκηνπξγείηαη 

κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη γεληθφηεξα επηβαξχλεηαη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

 

ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο δελ πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη απνθιεηζηηθά ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο αιιά θπξίσο ε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ. Γηφηη ελδέρεηαη πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο λα κελ 

επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν. 

 

 (S) Κνηλσληθέο δπλάκεηο (Sociocultural forces) 

Ζ θνηλσληθνπνιηηηζηηθή δηάζηαζε, ζρεηίδεηαη κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Αληηπξνζσπεχεη ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, 

πηζηεχσ, ηδαληθψλ θαη δηάθνξσλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηα κέιε κηαο 

νκάδαο απφ κία άιιε. Τπάξρνπλ αξθεηνί θνηλσληθνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε. Μεξηθνί απφ απηνχο είλαη: νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ε 

δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ην επίπεδν κφξθσζεο, ε ηζφηεηα ησλ κεηνλνηήησλ, νη 

δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, νη ζπλζήθεο εξγαζίεο-εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ, ε ζέζε ηεο 

γπλαίθαο ζηελ εξγαζία.  

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ην ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηηο 

δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν ξπζκφο γελλήζεσλ κεηψλεηαη. ηε ρψξα 

καο ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ζα κεησζεί ζε ζρέζε κε ην 2009 (πίλαθαο 3.1). 

Οη δεκνγξαθηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ θαη ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζηελ πξνζπάζεηα 

ηθαλνπνίεζεο ησλ αλαγθψλ. Ο απμεκέλνο αξηζκφο ησλ ειηθησκέλσλ έρεη αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηακίεπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα άηνκα πνπ βξίζθνληαη 

ζε ειηθίεο κεηαμχ 25-65 εηψλ, απνηακηεχνπλ πεξηζζφηεξν. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα 

εμαζθαιίζνπλ έλα θαιχηεξν βηνηηθφ επίπεδν αθφκα θαη ζηα ρξφληα πνπ ζα 

                                                
52

 Γεψξγηνο Π. Αξηίθεο, (2003), ‘’Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε- Αλάιπζε θαη 
Πξνγξακκαηηζκφο’’, Δθδφζεηο Interbooks 
53

 Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ‘’Έθζεζε Γηνηθεηή’’ γηα ην έηνο 2008 
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ζπληαμηνδνηεζνχλ, επελδχνπλ πάλσ ζε ζπληαμηνδνηηθά-αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα 

πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη ηξαπεδηθνί φκηινη. Έηζη επσθεινχληαη θαη νη ηξάπεδεο θαη νη 

ζπγαηξηθέο ηνπο πνπ πξνζθέξνπλ ηέηνηα ειθπζηηθά πξντφληα. Άιινο παξάγνληαο είλαη  

ην κεηαλαζηεπηηθφ ξεχκα θπξίσο απφ ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο. Αλ θαη δελ 

δηαζέηνπλ πςειά εηζνδήκαηα, παξφια απηά νη ηξάπεδεο ηνπο ζεσξνχλ αμηφινγνπο 

πειάηεο θαζψο κία απφ ηηο θπξηφηεξεο ζπλαιιαγέο καδί ηνπο είλαη ε απνζηνιή 

εκβαζκάησλ  ζηηο παηξίδεο ηνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη δήηεζε εθ κέξνπο 

ηνπο γηα ρνξήγεζε δαλείσλ γηα αγνξά θαηνηθίαο.  

 

Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη νη αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζε απηφ απνηεινχλ έλαλ 

αθφκε παξάγνληα γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ε ηαρεία θαη εθηεηακέλε 

εθαξκνγή ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ζηνλ θιάδν, θαη 

έηζη δηεπθνιχλεηαη ε δηεθπεξαίσζε ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά 

δεκηνπξγεί αξλεηηθέο πηέζεηο ζηελ απαζρφιεζε. Δπηπξφζζεηα, νη αιιαγέο ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ έρνπλ νδεγήζεη θαη ζηηο λέεο κνξθέο επέιηθηεο απαζρφιεζεο. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη κεησκέλν σξάξην θαη πξνζσξηλή απαζρφιεζε ηφζν γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο φζν θαη γηα ηα ζηειέρε. Ζ αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ηξίηνπο (outsourcing) 

απνηειεί άιιε κηα αιιαγή εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο ζηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ. Σν 

πηζησηηθφ ίδξπκα ζπλάπηεη κία ζπκθσλία κε έλα πάξνρν ππεξεζηψλ, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη θάπνηεο εξγαζίεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, πνπ ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ζα ήηαλ ππεχζπλε ε ηξάπεδα (ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, αλάζεζε ζε 

εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο ηε κηζζνδνζία θαη ηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ). Σν 

κεγαιχηεξν φθεινο πνπ πξνθχπηεη είλαη ε  κείσζε ηνπ θφζηνπο.  

 

Σέινο ε αληζφηεηα αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ηνπ ξφινπ 

ηεο γπλαίθαο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηελ ελεξγή είζνδφ ηεο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

απνηεινχλ δχν άιιεο θνηλσληθέο δπλάκεηο. Οη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 48% ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ.54 Παξφιν πνπ δεκηνπξγνχληαη δηαθξίζεηο θχινπ 

ζηελ πξάμε, ε αξρή ησλ ίζσλ επθαηξηψλ πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζία ζηε ρψξα καο, αλαγλσξίδεηαη επίζεκα θαη ιακβάλεηαη έληνλα ππφςε ζηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 

 

 

 

                                                
54

  Δζληθφ Report Πξνγξάκκαηνο ‘’Communicate’’, (2007), ΗΝΣΔ-ΟΣΟΔ- Ηλζηηηνχην Δξγαζίαο 
ΟΣΟΔ 
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 (T) Σερλνινγηθέο δπλάκεηο (Technological forces) 

Ζ αλάιπζε απηήο ηεο δηάζηαζεο ζρεηίδεηαη κε ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη ηα 

ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε θαη 

ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εηζάγνπλ απηέο ηηο ηάζεηο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, απνηεινχλ κηα πνιχ θαιή θαη ζεκαληηθή επθαηξία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά γηα ηνπο 

νξγαληζκνχο, νη νπνίνη δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, 

απνηεινχλ κηα κεγάιε απεηιή. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν ξπζκφο αλάπηπμεο κηαο 

εηαηξείαο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εηζαγσγή κηαο λέαο 

ηερλνινγίαο. ηνλ θιάδν ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη κε κεγάιε πξνζνρή νη 

καθξνρξφληεο ζπλέπεηεο κηαο ηερλνινγηθήο αιιαγήο. Με απηή δεκηνπξγείηαη γλψζε, ε 

νπνία πξέπεη λα ‘’κεηαθεξζεί’’ απνηειεζκαηηθά ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Έηζη  

δεκηνπξγνχληαη θαη πξνζθέξνληαη λέα πξντφληα θαη λέεο ππεξεζίεο θαη έηζη απμάλεηαη 

ν αληαγσληζκφο. ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζεκαίλεη βειηηζηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ, 

ηαρχηεηα ζπλαιιαγψλ, θαη ηειεηνπνίεζε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ εληάζζνληαη νη αλαθαιχςεηο ηεο 

επηζηήκεο, ν κεραλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο, ε πξφνδνο ηεο απηνκαηνπνίεζεο, ε 

αλάπηπμε ζπζρεηηζκέλσλ πξντφλησλ (αληαγσληζηηθψλ ή ππνθαηάζηαησλ). Σν 

ειεθηξνληθφ δίθηπν θαη ε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή απνηεινχλ ηηο δχν 

ζεκαληηθφηεξεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ζηελ πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Νέα πξνγξάκκαηα, 

θαη λέεο κνξθέο ελαιιαθηηθψλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ (ATMs, call center, e-banking) 

έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. 

Γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε θαη επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ 

θαη έηζη επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο, θαη ηαρχηεηα ησλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο δελ 

ζα πξέπεη λα παξαβιεθζεί ν παξάγνληαο φηη νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο, αληηθαηέζηεζαλ 

αξθεηνχο εξγαδφκελνπο, θαζψο ηψξα νη δηάθνξεο εξγαζίεο εθηεινχληαη απφ ηνπο 

ππνινγηζηέο. Σν φθεινο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. 

Δπηπξφζζεηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα επσθεινχληαη άκεζα απφ ηελ ηερλνινγία, 

πξνζέρνληαο πάληα λα ελεκεξψλνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, γηα ηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ 

ηνπο πξνζθέξνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρξήζε ελφο εχθνινπ θαη επράξηζηνπ 

πεξηβάιινληνο. Οη λέεο ηερλνινγηθέο αιιαγέο απνηεινχλ κηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηηο 

ηξάπεδεο αθνχ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχςνπλ λέεο θεξδνθφξεο επθαηξίεο, 

ηηο νπνίεο εάλ εθκεηαιιεπζνχλ ζσζηά απνθηνχλ δηαξθή αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

θαη έηζη ζα απνθηήζνπλ κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηνλ θιάδν.  
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Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Δζληθή Σξάπεδα ε νπνία βξαβεχηεθε γηα ην 

2009, ζε ηξάπεδα ηεο ρξνληάο, γηα ηε ζπλνιηθή ηεο απφδνζε θαη ηηο πξσηνβνπιίεο γηα 

αλάπηπμε θαη επελδχζεηο ζε ηερλνινγία. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνσζεί ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία λένπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ‘’i-bank’’ (εκπνξηθφ ζήκα ηεο Σξάπεδαο γηα ηα 

ελαιιαθηηθά δίθηπα). Πξφθεηηαη γηα θαηαζηήκαηα λένπ ηχπνπ πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ γηα 

πξψηε θνξά ζηελ Διιάδα θαη απνηεινχλ κνληέιν θαηλνηνκίαο ζηελ εμππεξέηεζε, 

βαζηζκέλν ζηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία.55 

 

 πλνςίδνληαο νη ηξάπεδεο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηερλνινγία, δηφηη αλ ηελ 

αγλνήζνπλ, παξαγθσλίδνληαη απφ ηηο αληαγσλίζηξηέο ηνπο θαη απηφ κπνξεί λα 

απνηειέζεη απεηιή, αιιά ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο αθφκε θαη αδπλακία, αλ 

παξαδείγκαηνο ράξηλ δελ εθπαηδεπηεί θαιά ην πξνζσπηθφ ηεο ζηηο λέεο ηερλνινγηθέο 

κεηαβνιέο. 

 

Ζ PEST analysis πνπ πξνθχπηεη απφ ηα αξρηθά ησλ παξαπάλσ δπλάκεσλ, δίλεη 

ζηελ ηξάπεδα ηε δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη ηηο δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ην εμσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ, θαη λα δεη ηελ επίδξαζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ, πνπ ελδέρεηαη λα 

έρνπλ ζην κέιινλ γηα ηνλ νξγαληζκφ. Έηζη ζα κπνξέζεη λα θάλεη πξνβιέςεηο θαη λα 

αλαγλσξίζεη θαιχηεξα θαη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο θαη λα 

κεηψζεη ή λα απνθχγεη ηηο ζπλέπεηεο ησλ απεηιψλ. ηνλ πίλαθα 3.2 ζπλνςίδνληαη 

θάπνηεο απφ ηηο δηαζηάζεηο-δπλάκεηο ηνπ επξχηεξνπ πεξηβάιινληνο γηα κηα επηρείξεζε, 

θάπνηεο απφ ηηο νπνίεο αλαιχζεθαλ θαη γηα ην ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ ζηηο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 
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Πίλαθαο 3.2: Αλάιπζε Δπξχηεξνπ Πεξηβάιινληνο κηαο Δπηρείξεζεο 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ Δζληθή Γαπάλε γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

Δπηηφθην 
Γαπάλε ηεο βηνκεραλίαο γηα έξεπλα θαη 
αλάπηπμε  

Πξνζθνξά Υξήκαηνο Δζηίαζε ηερλνινγηθψλ πξνζπαζεηψλ 

Πιεζσξηζηηθέο Σάζεηο Πξνζηαζία επξεζηηερληψλ 

Δπίπεδν Αλεξγίαο Νέα πξντφληα 

Έιεγρνη Μηζζψλ/Σηκψλ 
Πξφνδνο ζηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ 
ην εξγαζηήξην ζηελ αγνξά 

Τπνηίκεζε/Αλαηίκεζε 
Βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε 
απηνκαηηζκφ 

Γηαζεζηκφηεηα θαη Κφζηνο Δλέξγεηαο   

Γηάζεζε Δηζνδήκαηνο   

ΠΟΛΗΣΗΚΟ-ΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ-ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Ννκνζεζία θαηά ησλ κνλνπσιίσλ Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο 

Νφκνη γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Καξηέξα 

Φνξνινγία Γξαζηεξηνπνίεζε ησλ θαηαλαλωηψλ 

Δηδηθά θίλεηξα Ρπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ 

Καλνληζκνί εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ Καηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ειηθία 

Κπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα Μεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ 

Νφκνη γηα ηηο πξνζιήςεηο θαη ηηο 
πξναγσγέο 

Ρπζκφο γελλήζεσλ 

  Δθηηκψκελε κέζε δηάξθεηα δσήο 

 

Πεγή: Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ., (1999), ‘’ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη δηεζλήο 
εκπεηξία’’ 
 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην άκεζν ή κίθξν πεξηβάιινλ ή θιάδνο  απνηειείηαη απφ 

νκάδεο θαη ζηνηρεία πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ επηρείξεζε. 

Απηέο νη νκάδεο θαη ηα ζηνηρεία είλαη ηα εμήο: 

 

 Μέηνρνη 

 Πξνκεζεπηέο 

 Αληαγσληζηέο 
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 Πηζησηέο  

 Δκπνξία-Γίθηπα Γηαλνκήο 

 Κπβεξλήζεηο 

 Σνπηθέο Οξγαλψζεηο 

 Πειάηεο  

 Δξγαηηθέο ελψζεηο  

 Οκάδεο αηφκσλ εηδηθψλ ελδηαθεξφλησλ 

 

 Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα  ρξεζηκνπνηψληαο ην ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ πνπ 

πξψηα αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ Harvard Business School, Michael Porter, 

αλαιχεη ην εμσηεξηθφ κίθξν πεξηβάιινλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε εμεηάδεηαη ν θιάδνο 

θαη φρη φπσο ζην κάθξν-πεξηβάιινλ πνπ πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ νηθνλνκία. Με ηνλ φξν ‘’θιάδν’’ νξίδνπκε ην 

ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ην ίδην ή παξφκνην πξντφλ ή ππεξεζία.56 Σν 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ είλαη απηφ κέζα ζην νπνίν δεη θαη αλαπηχζζεηαη ε 

επηρείξεζε. Δπνκέλσο ηα ζηειέρε πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο επηζπκίεο ησλ 

νκάδσλ ηνπ κηθξνπεξηβάιινληνο. Οη επηρεηξήζεηο λνηάδνληαη γηα ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ θαη ην επίπεδν ηεο έληαζεο θαζνξίδεηαη απφ ηηο πέληε αληαγσληζηηθέο 

δπλάκεηο.57 Σν ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter αιιηψο νλνκάδεηαη θαη 

‘’δνκηθή αλάιπζε ηνπ θιάδνπ’’.58 Οη δπλάκεηο απηέο είλαη νη εμήο: 

 

1) Απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

2) Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο 

3) Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

4) Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

5) Έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο 

ζηνλ θιάδν 

 

ην δηάγξακκα 3.4 παξαηίζεληαη απηέο νη πέληε δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ζε έλα θιάδν. Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ δπλάκεσλ παξέρνπλ ζε 

νπνηνλδήπνηε θιάδν έλα έληνλν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ην ππφδεηγκα αλαθέξεηαη ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν θαη φρη ζε κηα κεκνλσκέλε 

επηρείξεζε. 

                                                
56

 Thomas L. Wheelen, J.David Hunger,ν.π. 
57

 Porter M., (1980), ‘’Competitive Strategy’’, NY: The Free Press 
58

 Βαζίιεο Μ.Παπαδάθεο, ν.π. 
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ην δηάγξακκα ππάξρεη θαη κία έθηε δχλακε (κε δηαθεθνκκέλε γξακκή), πνπ 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ ην ππφδεηγκα δελ ιακβάλεη 

ππφςε ηνπ θαη ε νπνία πξνζηέζεθε απφ κεηέπεηηα ζπγγξαθείο κεηά ηνλ Porter. 

 

Γηάγξακκα 3.4: Τπφδεηγκα πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter  

 

 

 

 
Πεγή: Thomas L. Wheelen , J.David Hunger ,(2008) , ‘’Concepts in Strategic Management and 
Policy’’, Pearson Prentice Hall 

 

 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλάιπζεο ηνπ κάθξν πεξηβάιινληνο έηζη θαη ζε απηήλ 

ηελ πεξίπησζε ηνπ κίθξν πεξηβάιινληνο ε επηρείξεζε ζπιιέγεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Ζ πιεξέζηεξε αλάιπζε ηνπ θιάδνπ θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηεί ζε απηφλ κπνξεί λα θαζνξίζεη ηελ θεξδνθνξία πνπ ε 

επηρείξεζε κπνξεί λα πεηχρεη. 

 

Απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

 

Οη λενεηζεξρφκελνη ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν επηζπκνχλ λα θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο 

θαη γηα απηφ ζεσξνχληαη απεηιή γηα ηα ήδε ππάξρνληα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ 

απεηιή εηζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ηζρπξψλ εκπνδίσλ εηζφδνπ θαζψο θαη απφ 

ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ. Σα εκπφδηα πνπ 

Αληαγσληζηέο 

εληόο θιάδνπ 

Γηαπξαγκαηεπηηθή 
δύλακε 

πξνκεζεπηώλ 

Γηαπξαγκαηεπηηθή 
δύλακε 

αγνξαζηώλ 

Απεηιή  εηζόδνπ 

λενεηζεξρνκέλσλ 

Απεηιή από 

ππνθαηάζηαηα 

Other 

stakeholders 
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πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ γηα λα εηζέιζεη κηα επηρείξεζε ζηνλ θιάδν παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα 3.3. 

 

Πίλαθαο 3.3: Παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ Απεηιή Δηζφδνπ Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ ζε έλα 
θιάδν 
 

1. Οηθνλνκίεο Κιίκαθαο 

2  Κεθαιαηαθέο Απαηηήζεηο 

3. Κνζηνινγηθά πιενλεθηήκαηα αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο 

4. Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο 

5 .Πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο 

6. Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή 

7. Φφβνο αληίδξαζεο απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο 

 

Πεγή: Παπαδάθεο Βαζίιεο Μ., (1999), ‘’ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη δηεζλήο 
εκπεηξία’’ 
 

 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: Γεδνκέλνπ φηη ζε πνιινχο θιάδνπο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν παξαγσγήο, 

δειαδή φζν κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ θάπνην πξντφλ παξάγεηαη ηφζν πην 

κηθξφ είλαη ην αλά κνλάδα θφζηνο παξαγσγήο, νη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο 

δελ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, 

ιφγσ ηνπ κηθξνχ φγθνπ παξαγσγήο. Έηζη ινηπφλ θαη νη λενεηζεξρφκελεο 

ηξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα ξηζθάξνπλ λα παξάγνπλ κεγάιε πνζφηεηα 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κηαο θαη ε δήηεζε είλαη πεξηνξηζκέλε θαη ηo θφζηνο 

πςειφ. Ζ επίηεπμε νηθνλνκηψλ γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα γίλεη κε 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο φπσο ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, κάξθεηηλγθ θαη άιια. 

Δπνκέλσο νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο απνηεινχλ κεγάιν εκπφδην γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο, κηαο θαη νη ήδε ππάξρνληεο ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί έρνπλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη απηψλ. 

 Απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα: Ζ αλάγθε γηα επέλδπζε κεγάισλ θεθαιαίσλ απνηειεί 

άιιν έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ είζνδν κηαο ηξάπεδαο ζηνλ θιάδν. Οη 

επελδχζεηο απηέο έρνπλ ζρέζε κε θεθάιαηα γηα εγθαηαζηάζεηο (θαηαζηήκαηα, 

ATMs), θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ, δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ,  θαη άιια. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ κηα ηξάπεδα ζηελ νπνία 

έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε, ε εχξεζε ζσζηήο ηνπνζεζίαο γηα ην δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ απνηειεί  παξάγνληα χςηζηεο ζεκαζίαο. Γεδνκέλνπ φηη πνιιέο 

ηξάπεδεο επηιέγνπλ λα λνηθηάζνπλ ηνπο ρψξνπο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο απνηεινχλ κελ ζνβαξφ εκπφδην, φρη φκσο θαη 
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αλππέξβιεην. Δθηφο απφ ηα αξρηθά θεθάιαηα ρξεηάδεηαη λα δαπαλεζνχλ 

ζεκαληηθά πνζά γηα δηαθήκηζε θαη πξνψζεζε πξντφλησλ.  

 Κνζηνινγηθά πιενλεθηήκαηα: Έρεη ζρέζε κε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνιακβάλνπλ νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν, ζε ζρέζε κε ηηο 

λενεηζεξρφκελεο, ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο καθξνρξφληαο παξνπζίαο ηνπο 

ζηνλ θιάδν. Σέηνην είλαη ην ‘’Know How’’ ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, θαη ηεο 

γεληθφηεξεο γλψζεο ηνπ θιάδνπ. Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη δελ είλαη ζνβαξφ εκπφδην. 

 Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο-ππεξεζηψλ:  Άιιν έλα εκπφδην εηζφδνπ είλαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο. Έρεη ζρέζε κε ηηο πξαγκαηηθέο θαη ηηο 

αληηιακβαλφκελεο δηαθνξέο πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ έλα πξντφλ ηδηαίηεξν ή 

κνλαδηθφ γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ κέζσ απηνχ λα 

δεζκεχζνπλ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ηνπο θαη λα ηνπο δεκηνπξγήζνπλ θφζηνο 

κεηαθίλεζεο (switching cost). Ζ πίζηε ησλ πειαηψλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ 

δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο είλαη ε εμππεξέηεζε, ην απνηειεζκαηηθφ 

κάξθεηηλγθ, ε πξσηνπνξία ηεο επηρείξεζεο ζε έλα ηνκέα θαη άιια. Δπνκέλσο 

φζν πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλν είλαη έλα πξντφλ, ππάξρεη κεγάινο βαζκφο 

δπζθνιίαο γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο, αθνχ ηνπο αλαγθάδεη ζε πνιχ κεγάιεο 

δαπάλεο, έηζη ψζηε ζε πξψηε θάζε λα αληηκεησπίζνπλ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνθηήζνπλ ηε δηθή ηνπο πειαηεία.  ζνλ αθνξά ηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν δελ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ππάξρεη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ. Οη ηξάπεδεο εζηηάδνληαη ζηε βειηίσζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, έηζη ψζηε λα απμήζνπλ ηελ πειαηεηαθή 

ηνπο βάζε. Παξάδεηγκα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ θαη νη 

πξνζθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζε απηά (ρακειφηεξα επηηφθηα). ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηνπο θαηαλαισηέο είλαη ε 

θαιχηεξε ηηκή θαη απνηειεί ζεκαληηθφηαην παξάγνληα γηα ηελ πξνζέιθπζή 

ηνπο. 

 Πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο: Γηα κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνηειέζεη 

ζνβαξφ εκπφδην ε εμαζθάιηζε θαη ε πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο γηα ηε 

δηαθίλεζε ηνπ πξντφληνο ηεο. Οη επηινγέο γηα ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε είλαη 

δχν: 1) λα πείζεη ηνπο ήδε ππάξρνληεο δηαθηλεηέο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη 2) λα δεκηνπξγήζεη κφλε ηεο έλα λέν δίθηπν δηαλνκήο, ην 

νπνίν φκσο ζπλεπάγεηαη θαη κεγάιν θφζηνο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ άξηζηε πνηφηεηα παξαγσγήο, παξφια απηά δελ 

κπνξνχζαλ λα δηαζέζνπλ ην πξντφλ ζηελ αγνξά. Δίλαη δπλαηφλ νη ππάξρνπζεο 
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επηρεηξήζεηο λα επεξεάδνπλ ηα θαλάιηα δηαλνκήο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα 

εκπνδίδεηαη ή λα παξαθσιχεηαη ε είζνδνο λέσλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπξφζζεηα 

φζν ιηγφηεξα είλαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο ηφζν πςειφηεξν είλαη ην θφζηνο γηα ηελ 

είζνδν θάπνηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη δηζηαθηηθά ζηα 

λέα πξντφληα θαη κπνξεί λα πξνηηκνχλ ηα ήδε ππάξρνληα. ηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν, απηφ ην εκπφδην είλαη ρακειφ. Ζ θάζε ηξάπεδα κπνξεί λα αλαπηχμεη 

κφλε ηεο έλα δίθηπν δηαλνκήο, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηηο ππάξρνπζεο 

ηξάπεδεο ζηελ αγνξά, αξθεί λα επελδχζεη έλα ζεκαληηθφ θεθάιαην. Δπνκέλσο 

έλα θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν, εμππεξεηψληαο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο, πξνζδίδεη ζηελ ηξάπεδα έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ. 

 Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή: Κάζε θπβέξλεζε έρεη ηε δχλακε λα πεξηνξίζεη ηελ είζνδν 

λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, κέζσ δηαθφξσλ ξπζκίζεσλ 

(παξαδείγκαηνο ράξηλ πξφηππα πνπ αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα), είηε κέζσ ηεο 

λνκνζεζίαο, είηε κέζσ δηεζλψλ ή εζληθψλ θαλνληζκψλ. Γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν 

δελ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο απηφ ην εκπφδην είλαη πςειφ αθνχ λαη κελ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί θαη θαλνληζκνί ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε κηαο ηξάπεδαο θαη 

ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη, δελ είλαη φκσο αλππέξβιεηνη. 

 Αληίδξαζε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ: Σέινο ν θφβνο απφ ηελ αληίδξαζε ησλ  

επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ, είλαη κηα άιιε δπζθνιία πνπ έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη λενεηζεξρφκελνη. Δίλαη πηζαλφλ απηέο νη επηρεηξήζεηο λα 

επηηεζνχλ κε κείσζε ηηκψλ, πξνζπάζεηα αλαλέσζεο ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αχμεζε ηεο δηαθήκηζεο,  αθφκα θαη κε δπζθήκηζε 

ηεο λενεηζεξρφκελεο. Δπνκέλσο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν δελ 

αθήλνπλ ‘’απξνζηάηεπηε’’ ηελ αγνξά ηνπο. ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην εκπφδην απηφ είλαη ρακειφ. 

 

 πλνςίδνληαο ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν κε ηνλ φξν λενεηζεξρφκελνη ελλννχκε 

ζπλήζσο  θάπνηνλ κεγάιν ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη πξνέιζεη απφ 

κηα ζπγρψλεπζε ή εμαγνξά. Δπνκέλσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα πξναλαθεξζέληα 

εκπφδηα δελ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απνηξεπηηθά. Ίζσο νη νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο θαη νη θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζεσξνχληαη ζεκαληηθά. Απφ ηελ άιιε, ζπάληεο 

είλαη νη πεξηπηψζεηο λενζχζηαησλ ηξαπεδψλ γηα ηηο νπνίεο ηα πξναλαθεξζέληα 

εκπφδηα ζα ραξαθηεξίδνληαη πςειά. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, πνπ βέβαηα ζηε ρψξα καο δελ είλαη ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε, 

κπνξεί λα απνηειέζεη ρακειφ εκπφδην γηα ηελ είζνδν κηαο ηξάπεδαο ζηελ αγνξά, σο 

αλεμάξηεηε ειεθηξνληθή ηξάπεδα, ρσξίο ηξαπεδηθφ δίθηπν (θαηαζηήκαηα). Δπνκέλσο 
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φζν ιηγφηεξα εκπφδηα εηζφδνπ ππάξρνπλ, ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα εηζέξρνληαη πην 

εχθνια ζηελ αγνξά θαη απηφ θαηά επέθηαζε νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο επηρείξεζεο 

 

Άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε 

απφ ηα ζηειέρε είλαη ε δχλακε πνπ αζθνχλ νη πξνκεζεπηέο. Οη πξνκεζεπηέο 

ζπλεξγάδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ εθάζηνηε επηρείξεζε, γηα απηφ κηα 

απνηπρεκέλε ζπλεξγαζία κπνξεί λα απνβεί κνηξαία γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, ζρεηίδεηαη κε ηνπο εμήο  παξάγνληεο: ηηκή, πνηφηεηα, 

πξνζεζκίεο παξάδνζεο, πνζφηεηα, νη νπνίνη κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα απηή ε δχλακε εμαξηάηαη απφ νξηζκέλα 

θξηηήξηα πνπ παξαηίζεληαη παξαθάησ:59 

 

1) Αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ: ζν ιηγφηεξνη πξνκεζεπηέο ππάξρνπλ ηφζν 

κεγαιχηεξε δχλακε κπνξνχλ λα αζθήζνπλ θαη λα επηβάινπλ ηνπο φξνπο ηνπο, 

δηφηη νη επηρεηξήζεηο είλαη άκεζα εμαξηεκέλεο απφ απηνχο θαη ην αληίζηξνθν.  

2) Μέγεζνο θαη ζεκαζία ηνπ αγνξαζηή: Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ κεηψλεηαη φηαλ ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ είλαη κεγάινο θαη 

ζεκαληηθφο. 

3) Βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ: Ο πξνκεζεπηήο 

έρεη κεγαιχηεξε δχλακε φζν πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλν είλαη ην πξντφλ 

πνπ πξνζθέξεη. ηελ πεξίπησζε απηή, ην θφζηνο αιιαγήο-κεηαθίλεζεο 

(switching cost) είλαη κεγάιν θαη ν θίλδπλνο γηα ππνθαηάζηαηα κηθξφο.  

4) Γπλαηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ γηα νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο: ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη πξνκεζεπηέο αλαιακβάλνπλ νη ίδηνη λα παξάγνπλ κφλνη 

ηνπο ην ηειηθφ πξντφλ, επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε επφκελν 

ζηάδην ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ έρνπλ κεγαιχηεξε 

δχλακε έλαληη ησλ αγνξαζηψλ, κε ηνπο νπνίνπο έξρνληαη αληηκέησπνη, αθνχ 

πξηλ ηνπο είραλ πειάηεο. 

5) Γπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ πξντφλησλ ησλ πξνκεζεπηψλ: Ζ δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα πεξηνξηζηεί εάλ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

ηνπο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πεξηζζφηεξεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηνπο 

αγνξαζηέο. 

 

                                                
59

 Βαζίιεο Μ.Παπαδάθεο, ν.π. 
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ζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν νη πξνκεζεπηέο ζεσξνχληαη θπξίσο εηαηξείεο 

πνπ πξνζθέξνπλ ηερλνινγία-ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ (ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

πξνγξάκκαηα, δίθηπα, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα), 

αλαιψζηκα πιηθά (γξαθηθή χιε). Δπίζεο πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο κε ηηο νπνίεο νη ηξάπεδεο είηε άκεζα είηε κε ηε δεκηνπξγία 

ζπγαηξηθψλ ζπλεξγάδνληαη πξνζθέξνληαο αζθαιηζηηθά πξντφληα ζηνπο πειάηεο. Οη 

πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ηνλ θιάδν, απμάλνληαο ηηο ηηκέο ή 

ρεηξνηεξεχνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. Οη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί 

επηιέγνπλ ζπλήζσο λα δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ηελ 

πνηφηεηα, πνζφηεηα, θαη φξνπο παξάδνζεο. Παξφια απηά ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηηο ηξάπεδεο δελ ζα κπνξνχζακε λα ηε ραξαθηεξίζνπκε κεγάιε 

θαη απηφ γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 

1) Ο αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη κεγάινο θαη επνκέλσο νη 

ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ απφ ηνπο δηάθνξνπο 

πξνκεζεπηέο πνπ πξνζθέξνπλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα θαη γεληθφηεξα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, κηαο θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξγαζηψλ ησλ 

ηξαπεδψλ, ηε ζεκεξηλή επνρή, βαζίδεηαη ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. 

2) Οη πξνκεζεπηέο είλαη δχζθνιν λα θαζεηνπνηεζνχλ πξνο ηα εκπξφο θαη λα 

πξνζθέξνπλ ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. 

3) Τπάξρεη κεγάιν θφζηνο κεηαθίλεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ηξαπεδηθνί 

νξγαληζκνί πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ άκεζα ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο 

πξνζθέξνληαο λέα θαη θαιχηεξα πξντφληα ζηνπο πειάηεο, δαπαλνχλ κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά, ηφζν ζηελ αιιαγή ινγηζκηθνχ, ή δηαθφξσλ άιισλ 

ειεθηξνληθψλ πξνγξακκάησλ, φζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ.  

 

Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

 

Σα θξηηήξηα ηα νπνία δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηε δχλακε ησλ πειαηψλ κπνξνχκε 

λα πνχκε πσο είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα κε εθείλα ησλ πξνκεζεπηψλ αιιά θηλνχληαη ζε 

αληίζηξνθε θαηεχζπλζε. Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα αλαγθάζνπλ ηελ επηρείξεζε λα 

κεηψζεη ηηο ηηκέο, λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη λα παξέρεη θαιχηεξε εμππεξέηεζε. 

Απφ ηελ άιιε, νη αγνξαζηέο ρσξίο δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη εληφο θιάδνπ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο θαη άξα λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε απφδνζε. Οη παξαθάησ παξάγνληεο πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

δηαπξαγκαηεπηηθή  δχλακε ησλ αγνξαζηψλ: 
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1) Αξηζκφο αγνξαζηψλ: ζν κηθξφηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ, 

θαζψο επίζεο θαη φζν κεγαιχηεξε πνζφηεηα πξντφλησλ αγνξάδεηαη απφ 

ηνπο πειάηεο, απμάλεηαη ε δχλακή ηνπο. Δπηπξφζζεηα αμηφινγν ξφιν παίδεη 

θαη ην θαηά πφζν ν πξνκεζεπηήο ζεσξεί ζεκαληηθφ ηνλ πειάηε ηνπ. Δάλ ν 

πειάηεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφο, ν θάζε πξνκεζεπηήο ηνλ έρεη πεξηζζφηεξε 

αλάγθε θαη επνκέλσο απμάλεηαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ πειάηε. 

2) Αξηζκφο αληαγσληδφκελσλ ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεσλ: Δάλ ππάξρνπλ 

πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη ζηνλ θιάδν, δεδνκέλνπ φηη ην 

πξντφλ είλαη κε δηαθνξνπνηεκέλν, απμάλεηαη ε δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, 

δηφηη κπνξνχλ λα επηιέμνπλ ελαιιαθηηθέο επηρείξεζεηο. 

3) Πιεξνθφξεζε ησλ αγνξαζηψλ: ζν κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε έρνπλ νη 

αγνξαζηέο γηα ηε δήηεζε ζηελ αγνξά, ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο, ηφζν κεγαιχηεξεο πηέζεηο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ.  

4) Δπαηζζεζία ησλ αγνξαζηψλ ζηελ ηηκή: ζν πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη είλαη νη 

αγνξαζηέο ζηελ ηηκή, ηφζν κεγαιχηεξε πίεζε αζθνχλ, ηδηαίηεξα φηαλ ην 

πξντφλ αληηπξνζσπεχεη κεγάιν κέξνο ηνπ θφζηνπο ηνπο ή έρνπλ κηθξά 

θέξδε θαη επηζπκνχλ λα ηα απμήζνπλ. 

5) Υαξαθηεξηζηηθά πξντφληνο: ηελ πεξίπησζε απηή, ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ην 

θαηά πφζν ην πξντφλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλν ή φρη. Γηα παξάδεηγκα εάλ ην 

πξντφλ δηαθνξνπνηείηαη θαη είλαη ηαπηφρξνλα ζεκαληηθφ γηα ηνπο πειάηεο 

ηφηε απηνί δελ έρνπλ κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε δηφηη εμαξηψληαη απφ 

απηφ. 

6) Γπλαηφηεηα ησλ αγνξαζηψλ γηα νινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ: Έρεη ζρέζε κε 

ην γεγνλφο φηη νη πειάηεο απνθαζίδνπλ λα παξάγνπλ νη ίδηνη, κφλνη ηνπο ην 

πξντφλ, αληί λα ην αγνξάζνπλ απφ ηηο αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο. Δάλ 

ινηπφλ επηιέμνπλ θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπλ ηελ παξαγσγηθή 

ηνπο δηαδηθαζία ζε πξνεγνχκελν ζηάδηφ ηεο, απμάλεηαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο δχλακε. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηζρχνπλ ηα εμήο: Καηά αξρήλ, νη πειάηεο ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη ηα λνηθνθπξηά θαη νη επηρεηξήζεηο. Βέβαηα δελ ζεσξνχληαη απφ ηηο 

ηξάπεδεο ην ίδην ζεκαληηθνί πειάηεο. Απηφ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ην εηζφδεκα ηνπο ή 

αληίζηνηρα ηνλ ηδίξν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, θαη ην θαηά πφζν απηνί νη πειάηεο απμάλνπλ 

ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ. Οη πειάηεο αζθνχλ δχλακε ζηηο ηξάπεδεο, δηφηη ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, απηνί έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

επηιέμνπλ πνπ ζα πάλε. Δπηπξφζζεηα κε βάζε ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ νη 

‘’κεγαινπειάηεο’’ φπσο ζπλεζίδνπλ λα ηνπο απνθαινχλ νη ηξάπεδεο, είλαη ζπλήζσο 
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πγηείο επηρεηξήζεηο-ηδηψηεο, πνπ αζθνχλ πνιχ κεγάιε δχλακε, αθνχ θέξλνπλ ζηελ 

ηξάπεδα ζεκαληηθά θεθάιαηα, ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξνχο θαηαζέηεο, θαη γηα απηφ ην 

ιφγν απνιακβάλνπλ θαη εηδηθά πξνλφκηα, πνπ ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ρακειφηεξα 

επηηφθηα θαη άιια. Σαπηφρξνλα νη ‘’κεγαινπειάηεο’’ είλαη ιηγφηεξνη ζε αξηζκφ, 

επνκέλσο νη ηξάπεδεο είλαη πεξηζζφηεξν εμαξηεκέλεο απφ απηνχο θαη άξα ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε είλαη κεγαιχηεξε. Οη κηθξνί πειάηεο, θάλνπλ ιηγφηεξεο 

θαηαζέζεηο, δεηνχλ κηθξφηεξα δάλεηα, θαη είλαη πην δχζθνιν λα ηα απνπιεξψζνπλ θαη 

γηα απηφ έρνπλ ιηγφηεξε δχλακε. Σαπηφρξνλα νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ 

δχλακε, απαηηψληαο απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε εμππεξέηεζε, 

θαη θαιχηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ (επλντθφηεξνη φξνη δαλείσλ θαη 

απνπιεξσκή ηνπο). Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πειάηεο, θάλνπλ κεγάιν αξηζκφ 

ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζεσξνχληαη ζεκαληηθνί απφ ηηο ηξάπεδεο θαη γηα απηφ 

απμάλεηαη ε δχλακή ηνπο. 

 

 Έλα αθφκε ζεκείν πνπ πξέπεη λα επηζεκαλζεί είλαη φηη νη πειάηεο έρνπλ κεγάιε 

πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά, ζρεηηθά κε ηε δήηεζε, ηελ 

πξνζθνξά θαη ηηο ηηκέο ησλ επηηνθίσλ. Δπηπξφζζεηα δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο αιιά δηαθνξνπνίεζε ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο 

ησλ ππεξεζηψλ (θηιηθφ πεξηβάιινλ, ηαρχηεξε εμππεξέηεζε). Οη πειάηεο είλαη 

επαίζζεηνη σο πξνο ηελ ηηκή, επνκέλσο επηιέγνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε φζν ην 

δπλαηφλ ειθπζηηθφηεξα επηηφθηα. Σέινο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα θαζεηνπνίεζεο πξνο 

ηα πίζσ κηαο θαη είλαη δχζθνιν γηα έλαλ πειάηε λα παξάγεη κφλνο ηνπ ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο. 

 

Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

 

Τπνθαηάζηαην ζεσξείηαη ην πξντφλ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ζαλ δηαθνξεηηθφ αιιά 

ηθαλνπνηεί ηελ ίδηα αλάγθε φπσο έλα άιιν.60 Δπνκέλσο γηα λα βξνχκε ηα 

ππνθαηάζηαηα ςάρλνπκε γηα πξντφληα πνπ εθηεινχλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγία κε πξντφληα 

ηνπ θιάδνπ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο φρη κφλν ηνλ 

αληαγσληζκφ εληφο ηνπ θιάδνπ αιιά θαη ηνλ αληαγσληζκφ άιισλ θιάδσλ, αθνχ 

ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ θάπνην ππνθαηάζηαην πξντφλ. Σα 

ππνθαηάζηαηα επεξεάδνπλ έληνλα ηε δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Τπάξρνπλ ηξεηο 

παξάγνληεο νη νπνίνη πξέπεη λα εμεηάδνληαη φζνλ αθνξά ηελ έληαζε ηεο απεηιήο απφ 

                                                
60

 Thomas L. Wheelen, J.David Hunger,ν.π. 
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ππνθαηάζηαηα θαη ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Απηνί νη παξάγνληεο είλαη: 

 

1) Όπαξμε ‘θνληηλψλ’ ππνθαηάζηαησλ: Έρεη ζρέζε κε ην πφζν θαιή είλαη ε 

πνηφηεηα ησλ ππνθαηάζηαησλ. Δάλ είλαη θαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηα πξντφληα 

ηεο εηαηξείαο ηφηε ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα είλαη κεγαιχηεξε. 

2) Δπίδξαζε ηηκήο: Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη θαηαλαισηέο είλαη επαίζζεηνη 

σο πξνο ηελ ηηκή. Δπνκέλσο εάλ ε επηρείξεζε δηαζέηεη πξντφληα ζε ηηκή 

πςειφηεξε απφ φηη ηα ππνθαηάζηαηα, ηφηε είλαη πηζαλφ νη αγνξαζηέο λα 

πξνηηκήζνπλ ηα ππνθαηάζηαηα. 

3) Σάζε ησλ θαηαλαισηψλ πξνο ηα ππνθαηάζηαηα: Έρεη ζρέζε κε ην θαηά 

πφζν νη αγνξαζηέο είλαη πξφζπκνη λα δνθηκάζνπλ ηα ππνθαηάζηαηα. Απηφ 

βέβαηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη γηα απηνχο απηή ε 

αιιαγή. Αλ δειαδή ππάξρεη  πςειφ θφζηνο, ηφηε νη θαηαλαισηέο δελ 

ζηξέθνληαη πξνο ηα ππνθαηάζηαηα. 

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ε ηερλνινγία παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν. Δπνκέλσο ε θάζε 

επηρείξεζε πξέπεη λα παξαθνινπζεί ηηο θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο θαη ηαπηφρξνλα λα 

κειεηά ηελ εμέιημε ηεο δήηεζεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ψζηε λα 

κεησζεί ν θίλδπλνο απφ ηελ χπαξμε ππνθαηάζηαησλ. 

 

Παξαηεξψληαο ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε σο 

ππνθαηάζηαηα νξγαληζκνχο νη νπνίνη παξέρνπλ κεξηθέο απφ ηηο ππεξεζίεο (κφλν 

θαηαζέζεηο ή αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο) πνπ παξέρνπλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν πίλαθαο 1.4. Παξφια απηά ε δχλακε ‘’απηψλ’’ 

ησλ ππνθαηάζηαησλ παξακέλεη ρακειή θαη απηφ δηφηη νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηηο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο ησλ ηξαπεδψλ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ειεθηξνληθέο 

ηξάπεδεο (σο απηφλνκεο επηρεηξήζεηο) ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ κηα κεγάιε 

απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. Γεδνκέλνπ φκσο φηη ε ρξήζε internet θαη ε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ εθ κέξνπο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

δηαδεδνκέλε, ε απεηιή απηή είλαη κηθξή. 

 

Έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν 

 

Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο θηλήζεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ εληφο ηνπ θιάδνπ, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο 

ζηελ αγνξά, παξαδείγκαηνο ράξηλ, θεξδίδνληαο κεγαιχηεξα κεξίδηα αγνξάο, 
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θπξηαξρψληαο ζε θαλάιηα δηαλνκήο θαη άιια. Ζ ζπκπεξηθνξά θαη νη ζηξαηεγηθέο 

θηλήζεηο πνπ επηιέγνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κία επηρείξεζε ζπλήζσο νδεγνχλ 

ζε αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ. Σν πψο ζα επηιέμνπλ νη άιιεο 

επηρεηξήζεηο λα αληηδξάζνπλ εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ θιάδν. Οη πξνεγνχκελεο ηέζζεξηο δπλάκεηο παξέρνπλ ην γεληθφ πιαίζην 

ελφο θιάδνπ ζε αληίζεζε κε ηελ πέκπηε πνπ ζπκβάιιεη ζην πφζν θεξδνθφξνο είλαη 

έλαο θιάδνο θαη θαηά επέθηαζε ην πφζν θεξδνθφξεο ζα είλαη θαη νη επηρεηξήζεηο. Οη 

παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο δηακνξθψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζε 

έλα θιάδν παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

 

1) Αξηζκφο αληαγσληζηψλ: Μεγάινο αξηζκφο αληαγσληζηψλ κε ην ίδην πεξίπνπ 

κέγεζνο νδεγεί ζε φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

2) Ρπζκφο αλάπηπμεο: Έρεη ζρέζε κε ηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη ζε 

πνηα θάζε ηνπ βξίζθεηαη ν θιάδνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, εάλ ν θιάδνο 

βξίζθεηαη ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο, εθδειψλνληαη ιίγεο ελέξγεηεο-

αληηδξάζεηο απφ ηηο επηρεηξήζεηο γηα λα πξνζειθχζνπλ πειάηεο ησλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο. ηαλ φκσο πεξλά ζηε θάζε ηεο σξίκαλζεο ή ηεο 

παξαθκήο ε αλεχξεζε θαηαλαισηψλ είλαη δχζθνιε θαη ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ απμάλεηαη, πξνζπαζψληαο νη επηρεηξήζεηο λα δηαηεξήζνπλ 

ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο. 

3) Τςειφ ζηαζεξφ θφζηνο θαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο: Δίλαη ινγηθφ φηαλ νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο, λα πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ 

ηελ παξαγφκελε πνζφηεηα, επηκεξίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην κεγάιν 

θφζηνο θαη πεηπραίλνληαο νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Λφγσ ηεο κεγάιεο 

πξνζθνξάο πξντφληνο πνπ ππάξρεη, νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ζπκπηέδνληαη 

πξνο ηα θάησ θαη επνκέλσο ν θιάδνο νδεγείηαη ζε αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Αλάινγε είλαη θαη ε πεξίπησζε φπνπ ην θφζηνο 

απνζήθεπζεο είλαη πςειφ ή ην πξντφλ θζαξηφ. 

4) Πξνζπάζεηεο αχμεζεο κεξηδίνπ αγνξάο: Ο αληαγσληζκφο απμάλεηαη φζν 

πεξηζζφηεξν νη επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα απμήζνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο 

ηνπο. Απηφ ζπλήζσο ην επηηπγράλνπλ κε αχμεζε ησλ δηαθεκίζεσλ ή ησλ 

άιισλ πξνσζεηηθψλ κέζσλ, κε πφιεκν ηηκψλ, ή κε εηζαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ. Απηέο νη ελέξγεηεο ζπλεπάγνληαη αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ 

αληαγσληζηψλ θαη επνκέλσο φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

5) Έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο ζηα πξντφληα: ηελ πεξίπησζε απηή νη 

αγνξαζηέο δελ κέλνπλ πηζηνί ζε κία κάξθα θαη κεηαπεδνχλ εχθνια ζε άιιε, 

αθνχ κπνξνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ην πξντφλ κε κίαο άιιεο 
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αληαγσλίζηξηαο επηρείξεζεο. Απηφ νδεγεί ζε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

θπξίσο ζηηο ηηκέο, ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε. Σν 

θφζηνο κεηαθίλεζεο ησλ αγνξαζηψλ είλαη ρακειφ, αθνχ κπνξνχλ λα 

κεηαθηλεζνχλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είλαη πην ζπκθέξνπζεο γηα απηνχο. 

6) Όπαξμε πςειψλ εκπνδίσλ εμφδνπ: Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ζηνηρίδεη ζε κηα επηρείξεζε πεξηζζφηεξν λα βγεη απφ φηη λα κπεη ζηνλ 

θιάδν. Κπξίσο έρεη ζρέζε κε ην θφζηνο, φπσο είλαη κεγάιεο επελδχζεηο ζε 

θεθαιαηνπρηθφ εμνπιηζκφ. Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ζπλαηζζεκαηηθνί 

παξάγνληεο, θπβεξλεηηθνί πεξηνξηζκνί θαη άιια. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα κείλνπλ ζηνλ θιάδν, αθφκα θαη κε κεησκέλα 

θέξδε ή δεκηέο. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ ιφγσ 

ππεξβάιινπζαο πξνζθνξάο.  

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη κηα επηρείξεζε πξέπεη λα εμεηάδεη ηαπηφρξνλα 

ηφζν ηα εκπφδηα εηζφδνπ φζν θαη ηα εκπφδηα εμφδνπ, φηαλ ζέιεη λα εηζέιζεη 

ζε έλαλ θιάδν. Ηδαληθή, πάλησο, πεξίπησζε ζεσξείηαη εθείλε ζηελ νπνία ηα 

εκπφδηα εηζφδνπ είλαη πςειά θαη ηα εκπφδηα εμφδνπ ρακειά. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, παξαηεξείηαη έληνλνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο είλαη ε χπαξμε κεγάινπ 

αξηζκνχ ηξαπεδψλ ηφζν ειιεληθψλ φζν θαη μέλσλ (πίλαθαο: 1.2, 1.3), κε ην ίδην 

κέγεζνο, πνπ πξνζθέξνπλ ηα ίδηα πξντφληα (ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο). Ζ 

δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη ζηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ πειαηψλ (πειαηνθεληξηθή 

πξνζέγγηζε) θαη ζηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα αχμεζεο ησλ 

κεξηδίσλ αγνξάο, κέζσ κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ δαπαλνχληαη γηα δηαθήκηζε 

ή άιια πξνσζεηηθά κέζα  γηα λέα πξντφληα κε πξνλνκηνχρα επηηφθηα ή κεηαθνξά 

ππνινίπσλ δαλείσλ απφ άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. ια απηά ζθνπφ έρνπλ ηελ αχμεζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ πειαηψλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ θαη έηζη εληείλεηαη ν 

αληαγσληζκφο.  

 

Ζ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ θαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε, γηα θάιπςε φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ αλαγθψλ, γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ πειαηψλ, αιιά θαη κε 

έκθαζε ζηνπο ‘’θαινχο πειάηεο’’, είλαη άιιε κηα πξνζπάζεηα ησλ πθηζηάκελσλ 

αληαγσληζηηθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ γηα απνκάθξπλζε ησλ πειαηψλ απφ κηα 

ηξάπεδα θαη πξνζέιθπζή ηνπο. Δπίζεο, ην ζηαζεξφ θφζηνο γηα κηα ηξάπεδα, φπσο είλαη 

ελνίθηα, κηζζνί ππαιιήισλ ζεσξνχληαη πςειά, θαη γηα απηφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

απμάλνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο, ζπκπηέδνληαο ηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ. 
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ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα δηακνηξάζνπλ ην ζηαζεξφ θφζηνο, ζηξέθνπλ ηνπο 

θαηαλαισηέο ζηε ρξήζε ησλ δηαθφξσλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ (ATMs, e-banking).  

 

ηα παξαπάλσ πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ζπλέπεηεο 

ησλ ηξαπεδψλ γηα ην 2009, ήηαλ ‘’ε ππνρψξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, ε δηαηήξεζε 

δεηθηψλ ξεπζηφηεηαο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα’’61, θπξίσο ιφγσ ηεο παξνρήο 

ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε φμπλζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ, κηαο θαη ζα ππάξμεη δπζθνιία ζηελ πξνζέιθπζε πειαηψλ. πσο 

έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ νη πειάηεο είλαη επαίζζεηνη σο πξνο ηελ ηηκή, θαη 

δεδνκέλεο κηαο ηέηνηαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, δελ ιακβάλνπλ ηφζν ππφςε ηνπο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ φζν ηελ ηηκή. Σν επηηφθην ινηπφλ 

ηφζν ησλ δαλείσλ φζν θαη ησλ θαηαζέζεσλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ηφζν νη επηρεηξήζεηο φζν θαη ηα λνηθνθπξηά, πξνηηκνχλ επηηφθηα δαλεηζκνχ ρακειά θαη 

επηηφθηα θαηαζέζεσλ πςειά. Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ επλνεί ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα 

λνηθνθπξηά, αθνχ νη ηξάπεδεο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, γηα ην πνηα ζα πξνζθέξεη 

ην θαιχηεξν πξντφλ ή ππεξεζία.  

 

Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη ηέζζεξηο παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε φμπλζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ αληαγσληζκνχ:62 

 

1) Απνθαλνληθνπνίεζε/επαλαθαλνληθνπνίεζε (deregulation): Με ηελ εμάιεηςε 

ησλ πεξηνξηζκψλ νη ηξάπεδεο απέθηεζαλ πεξηζζφηεξε ειεπζεξία θαη ν 

θαζνξηζκφο επηηνθίσλ γίλεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο. Δηζήρζεζαλ λέα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα ζηελ αγνξά θαη δεκηνπξγήζεθαλ λέα ηξαπεδηθά πξντφληα.  

2) Υξεκαηνπηζησηηθή θαηλνηνκία: Αληηπξνζσπεχεη ηε δηαδηθαζία αιιαγήο ησλ 

εξγαιείσλ, ησλ ζεζκψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε βάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ελζσκαηψλνληαη νη 

ηξαπεδηθέο εμειίμεηο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

3) Απνδηακεζνιάβεζε/Σηηινπνίεζε: Δίλαη ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζε αγνξαία ρξεφγξαθα. Έηζη κεηψλεηαη ν 

πηζηνιεπηηθφο θίλδπλνο, θαζψο ε ηξάπεδα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ‘’πσιήζεη’’ 

ηα δάλεηα, ππνθαζηζηψληαο ηα κε ηίηινπο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα απμήζεη 

ηα θεθάιαηά ηεο. 

                                                
61

 ‘’Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή’’,  (2009-2010), Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 
62

 Κ. Μειάο, Η. Πνιιάιεο, (2005), ‘’Παγθνζκηνπνίεζε θαη Πνιπεζληθέο Δπηρεηξήζεηο’’, Δθδφζεηο 
Παπαδήζε 
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4) Γηεζλνπνίεζε: Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη ε αλάπηπμε ησλ αγνξψλ θαη ησλ 

ζεζκψλ ζε εγρψξην θαη δηεζλέο επίπεδν. Οη κεγάινη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ θαη εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ  

ζπλφξσλ, λα αλαπηχμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη έηζη λα 

πξνζειθχζνπλ πειάηεο θαη λα απμήζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

 

Other stakeholders 

 

Απηή ε έθηε δχλακε έρεη πξνζηεζεί ηα κεηέπεηηα ρξφληα απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο 

θαη πξνζδηνξίδεη ηε δχλακε πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ νη θπβεξλήζεηο, νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, ηα ζσκαηεία θαη άιιεο νκάδεο ελδηαθέξνληνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

θιάδνπ. ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ππάξρνπλ ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία (ζχιινγνη ζηηο 

επηκέξνπο ηξάπεδεο) θαη ηα δεπηεξνβάζκηα ζσκαηεία (νκνζπνλδία 

ηξαπεδνυπαιιήισλ-ΟΣΟΔ). ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο ππνγξάθνπλ ζπκβάζεηο θαη ζχκθσλα κε ηα 

θαηαζηαηηθά ηνπο ππεξαζπίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

πλνςίδνληαο ε εμέηαζε φισλ ησλ παξαπάλσ δπλάκεσλ θαζνξίδεη ηελ θεξδνθνξία 

θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Μηα κεηαβνιή νπνηαζδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ 

δπλάκεηο θαζηζηά αλαγθαία ηελ επαλεθηίκεζε ηεο αγνξάο απφ έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα. 

 

ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

Ζ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη ζθνπφ λα βξεζνχλ φινη εθείλνη νη 

παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη κηα δχλακε κπνξεί λα απνηειέζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα 

κηα επηρείξεζε. Έηζη, ε θάζε επηρείξεζε, βξίζθνληαο ηηο αληίζηνηρεο δπλάκεηο θαη 

αδπλακίεο πξνβαίλεη ζε βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Οη παξάγνληεο 

πνπ ζπλζέηνπλ ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο: 

 

1) Γνκή: Δίλαη ν ηξφπνο πνπ είλαη νξγαλσκέλε κηα επηρείξεζε. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη έλα ζχζηεκα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, κε ην 

νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε θαη κέζσ ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη ε ξνή 

επηθνηλσλίαο, ε ξνή εμνπζίαο, θαη ε ξνή εξγαζίαο. Ζ δνκή ηεο θάζε 

επηρείξεζεο  ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη γξαθηθά κε ην νξγαλφγξακκά ηεο, ην 

νπνίν αλάινγα ην κέγεζνο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο (γξακκέο παξαγσγήο 
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πξντφλησλ) ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα πάξεη δηάθνξεο κνξθέο (απιή, 

ιεηηνπξγηθή δνκή, δνκή θαηά ηκήκαηα θαη άιια). 

 

Οη ηξαπεδηθνί φκηινη ρξεζηκνπνηνχλ ηα νξγαλνγξάκκαηα, δηφηη κε ηνλ  ηξφπν 

απηφ, δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ηεξαξρίαο.  

Ζ κεηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην έλα ηκήκα ζην άιιν είλαη κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο ιεηηνπξγίεο, ψζηε λα ππνδεηθλχεηαη πνηφο ζα δίλεη ζε πνηφλ ηηο 

πιεξνθνξίεο θαη έηζη λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε επηθνηλσλία. Δπηπξφζζεηα, 

θαζνξίδνληαη θαιχηεξα ηα θαζήθνληα θαη νη ππεπζπλφηεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

θάζε ηκήκα ηεο ηξάπεδαο, δηεπθνιχλεηαη ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, κε ζηφρν 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

2) Κνπιηνχξα: Έρεη ηηο ξίδεο ηεο, ζηε θηινζνθία θαη ζηα πηζηεχσ ηεο σο πξνο 

ην πψο ιεηηνπξγεί κηα επηρείξεζε. Δίλαη θάηη ην νπνίν δελ είλαη ρεηξνπηαζηφ 

αιιά εθδειψλεηαη κέζα απφ ηηο αξρέο ησλ κάλαηδεξ θαη εξγαδνκέλσλ, ηελ 

εζηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο, ηηο πξαθηηθέο ηνπο, ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηα έζηκα ηεο επηρείξεζεο, ηνπο ηξφπνπο δξάζεο ηεο θαη 

άιια. Γηάθνξεο έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρνπλ δείμεη 

φηη ε εηαηξηθή θνπιηνχξα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ επηηπρεκέλε 

εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο.63  

 

Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ‘’ζηξαηεγηθή κπσπία’’. Με ηνλ φξν απηφ νξίδεηαη κηα θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία ηα αλψηαηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, δελ κπνξνχλ λα 

αληηιεθζνχλ ηηο αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, επεηδή ηπθιψλνληαη 

απφ ηα ηζρπξά θνηλά πηζηεχσ.64 

 

πσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο έηζη θαη γηα ηηο ηξάπεδεο, ε θνπιηνχξα, 

αληηπξνζσπεχεη εθείλν ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, πξνζδνθηψλ θαη πηζηεχσ, ην 

νπνίν είλαη θνηλφ γηα ηα κέιε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. πλήζσο νη 

ηξάπεδεο επηιέγνπλ έλα αλζξψπηλν δπλακηθφ κε γλψζεηο, ηθαλφηεηεο, θαη 

εκπεηξίεο έηζη ψζηε κέζσ ησλ θνηλψλ αμηψλ πνπ κνηξάδνληαη λα 

επηηεπρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη θαη λα πινπνηεζεί ην φξακα γηα 

                                                
63

 www.bluewavemag.org 
64

 Γεσξγφπνπινο Β.Νηθφιανο, ν.π. 
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ελζνπζηαζκέλνπο πειάηεο. Ζ θνπιηνχξα κε άιια ιφγηα δίλεη ζηελ 

επηρείξεζε έλα αίζζεκα ηαπηφηεηαο. 

 

3) Πφξνη: Οη πφξνη κηαο επηρείξεζεο ζπλήζσο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 

3α) Υξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη: Δίλαη νη πφξνη πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ ζπλέρηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ρξεκαηνδνηνχλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Γηα ηνλ 

ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ λννχληαη φια εθείλα ηα θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηνπο κεηφρνπο θαη ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θάζε ηξάπεδαο φπσο είλαη  

ηα θέξδε ηεο θαη νη δηάθνξεο κνξθέο θαηαζέζεσλ. Σα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ 

πξέπεη λα θάλνπλ θαηαλνκή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πφξσλ ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα 

κελ ππεξβαίλνπλ ην επίπεδν αζθαιείαο ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ θαη δηαηξέρνπλ 

θίλδπλν ξεπζηφηεηαο.  

3β) Φπζηθνί πφξνη: ε απηνχο πεξηιακβάλνληαη ηα αθίλεηα, νη εγθαηαζηάζεηο θαη 

ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο. Γηα έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα, είλαη ην δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ πνπ δηαζέηεη (ζε εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ), ηα κεραλήκαηα ATMs 

θαη νη δηάθνξεο ζπγαηξηθέο πνπ έρεη ηδξχζεη. 

3γ) Σερλνινγηθνί πφξνη: Έρνπλ ζρέζε κε ηελ ηερλνινγία πνπ εθαξκφδεη ε θάζε 

επηρείξεζε. Οη ηξάπεδεο βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγίαο θαη πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνβιέπνπλ ηηο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη άκεζα ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Ζ 

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή θαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο (ATMs, e-banking θαη άιια), 

έρνπλ βνεζήζεη πνιχ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Σν ηκήκα κεραλνγξάθεζεο 

ηεο θάζε ηξάπεδαο, είλαη ππεχζπλν λα ειέγρεη θαη λα αλαβαζκίδεη νιφθιεξν ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ. Γηάθνξα ζπζηήκαηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα εθηειεζηηθά ζηειέρε ή αιιηψο ππάιιεινη πξψηεο 

γξακκήο, ηα κεζαία θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ, έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη κεγάιε επειημία, απηνλνκία θαη έιεγρνο ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο δαλείσλ (παξαθνινχζεζε 

θαζπζηέξεζεο πιεξσκψλ θαη αληίζηνηρεο ελέξγεηεο γηα ηελ ξχζκηζή ηνπο), 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, 

ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ινγαξηαζκψλ εζφδσλ-εμφδσλ θπξίσο γηα cost 

saving (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο δελ είλαη απνδνηηθφο δελ ηνπ πσινχλ 

πξντφληα). Μέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, αληαιιάζζνληαη θαη 
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δηαθηλνχληαη πιεξνθνξίεο, ζε φιεο ηηο δηεπζχλζεηο, κεηαμχ φισλ ησλ βαζκίδσλ 

ησλ ζηειερψλ (ζηξαηεγηθνχ, δηνηθεηηθνχ θαη εθηειεζηηθνχ επηπέδνπ). 

3δ) Αλζξψπηλνη πφξνη: Απνηεινχλ ην βαζηθφηεξν παξάγνληα ζηελ αλάιπζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ βνεζάεη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Οη 

αλζξψπηλνη πφξνη βνεζνχλ ηνπο ππφινηπνπο πφξνπο ζε κηα επηρείξεζε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Οη ηξάπεδεο πξνζπαζνχλ λα πξνζιακβάλνπλ ην θαηάιιειν 

πξνζσπηθφ κε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο,  γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο θαηάιιειεο 

ζέζεηο, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνθίλεζή ηνπο κε δηάθνξα θίλεηξα, λα 

απνδψζνπλ ην κέγηζην δπλαηφ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ.65 Σν ηκήκα 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα επηκφξθσζεο είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηε δηεμαγσγή ζεκηλαξίσλ θαη 

ηελ άκεζε θαη ζπλερή ελεκέξσζε θαη επηκφξθσζή ηνπο, γηα ηα λέα πξντφληα-

ππεξεζίεο ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ θαη ηελ ηαρεία εμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία. Δπνκέλσο ν ζπνπδαηφηεξνο ζπληειεζηήο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

πνηφηεηαο ζηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ είλαη ν άλζξσπνο πνπ 

αλαιακβάλεη λα κεηαθέξεη απηέο ηηο ππεξεζίεο ζηνλ πειάηε. Έηζη ηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα εθπαηδεχνπλ θαη επαλεθπαηδεχνπλ ην πξνζσπηθφ, γηα ηελ βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο εμππεξέηεζεο θαη ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη πνιιέο ηξάπεδεο κε πξσηνπφξα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο 

ρξεζηκνπνηνχλ ην  e-learning ζαλ εξγαιείν αλάπηπμεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κηαο θαη απνηειεί κηα ‘’ζαλίδα ζσηεξίαο’’ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ 

απνιακβάλνπλ ην φθεινο ηνπ lust in time learning, αθνχ βειηηψλεηαη ε 

ηαρχηεηα κεηάδνζεο ησλ γλψζεσλ θαη ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ην θφζηνο πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ απνπζία ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ηε ζέζε εξγαζίαο άιια θαη 

ιφγσ ηεο κεηαθίλεζήο ηνπ ζην εθπαηδεπηηθφ θέληξν. Δπνκέλσο νη 

εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πξφζβαζε ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζειίδεο, θπξίσο κέζσ 

ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ ησλ ηξαπεδψλ, γλσζηφ θαη σο intranet, αιιά θαη κέζσ 

ησλ πξνζσπηθψλ (νηθηαθψλ) ηνπο ππνινγηζηψλ.66 

 

 

 

                                                
65 Larry W.Hunter, (1995), ‘’How will competition change human resource management in retail 
banking?A strategic perspective’’, Wharton Financila Institoution Centter 
66

 Γειηίν Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, (2006), ηεχρνο 47 
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Οη παξαπάλσ πφξνη φκσο δελ αξθνχλ αλ δελ ζπλδπαζηνχλ κε ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα 

ραξίζνπλ ζηελ επηρείξεζε έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απηέο 

κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο67: 1) Σηο βαζηθέο ή νξηαθέο ηθαλφηεηεο, ηηο 

νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ θαη νη αληαγσληζηέο θαη κπνξνχλ εχθνια λα αληηγξαθνχλ θαη 

2) Σηο κνλαδηθέο θαη δηαθεθξηκέλεο ή ζεκειηψδεηο ηθαλφηεηεο  πνπ ηηο δηαζέηεη κφλν ε 

επηρείξεζε. Γηα ηελ αμηνιφγεζε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη 

ηέζζεξα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην αθξψλπκν VRIO (Value, Rareness, Imitability, 

Organization): 68 

Value: Ζ αμία πνπ ζα πξνζδψζνπλ ζηνλ πειάηε 

Rareness: παληφηεηα, λα κελ ην έρνπλ νη αληαγσληζηέο 

Imitability: Να κελ είλαη εχθνια αληηγξάςηκν 

Organization: Να είλαη θαιά νξγαλσκέλε ε επηρείξεζε γηα λα εθκεηαιιεπηεί ηνπο 

πφξνπο. 

 

Βξίζθνληαο κηα επηρείξεζε ην ζεκείν ππεξνρήο ηεο, θαη άξα ην αληαγσληζηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα, κπνξεί κε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά λα αλαγλσξίζεη εάλ είλαη θαη 

δηαηεξήζηκν. 

 

3.8.2 Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο 

 

Αθνχ νινθιεξσζεί ε αλίρλεπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εληνπηζηνχλ 

φιεο νη δπλάκεηο, αδπλακίεο, επθαηξίεο θαη απεηιέο, νη επηρεηξήζεηο πξνρσξνχλ ζην 

επφκελν ζηάδην ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη πνπ είλαη ε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο. Με ηνλ φξν απηφ λνείηαη ε αλάπηπμε ελφο καθξνρξφληνπ 

ζρεδηαζκνχ ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηελ απνζηνιή, ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο, ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο. ην δηάγξακκα 3.5 παξαηίζεληαη νη ηέζζεξηο παξάγνληεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
67

 Βαζίιεο Μ.Παπαδάθεο, ν.π. 
68

 Thomas L. Wheelen, J.David Hunger,ν.π. 
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Γηάγξακκα 3.5: Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο 

 

 

 

 

Ο Peter Drucker κε ηνλ φξν ‘’απνζηνιή’’ έζεζε ην εξψηεκα: ‘’πνην είλαη ην έξγν καο’’, 

γηα ην νπνίν θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα δίλεη κηα ζαθή θαη θαηαλνεηή απάληεζε. Ζ 

απνζηνιή είλαη ν ιφγνο- ε αηηία χπαξμεο κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κηα 

επηρείξεζε είηε κηθξή είηε κεγάιε έρεη κηα απνζηνιή. ηε δήισζε απνζηνιήο κηαο 

ηξάπεδαο πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα βαζηθά ζεκεία:69 

 

1) Ξεθάζαξε δήισζε ησλ ηξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη απηψλ πνπ δελ ζέιεη 

λα θάλεη. 

2) Πεξηγξαθή ηνπ ηη θάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα δηαθνξεηηθά απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο. 

3) Καζηέξσζε αμηψλ πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο. 

4) Οη αμίεο ηεο ηξάπεδαο λα αληαλαθινχλ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα ηεο. 

5) Παξνρή νδεγηψλ γηα επειημία θαη άκεζε πξνζαξκνγή ζε αιιαγέο εμσηεξηθνχ θαη 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

6) Καηαλφεζε ησλ επθαηξηψλ ηεο αγνξάο θαη πσο ε ηξάπεδα κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί άκεζα ζε απηέο. 

7) Δπηβεβαίσζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ ηξαπεδηθψλ θεξδψλ. 

 

Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνζηνιήο κηαο ηξάπεδαο είλαη ην εμήο: Να 

θαηαθηήζεη ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα ηελ πξσηνπνξία ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

πεξηβάιινλ, πξνζθέξνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο αληαγσληζηηθά ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξντφληα θαη πνηφηεηα εμππεξέηεζεο, ψζηε λα αληηζηνηρεί ζηε θήκε πνπ έρεη ήδε ε 

                                                
69

 Timothy W.Koch, ν.π. 

ΑΠΟΣΟΛΖ 

ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

ΚΟΠΟΗ 



 91 

ηξάπεδα, θαη έηζη εμππεξεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα νη αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Δπίζεο ζπλέρεηα ηεο δήισζεο απνζηνιήο, 

είλαη ε δηαηήξεζε ηεο εηθφλαο ηεο ηξάπεδαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ παξάδνζή ηεο θαη 

ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηεο ζε ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ειθπζηηθέο θαη επελδπηηθέο 

επθαηξίεο. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ πξνηνχ κηα ηξάπεδα νξίζεη ηελ απνζηνιή ηεο λα έρεη 

απνζαθεληζηεί ην φξακά ηεο. Σν φξακα απαληάεη ζην εξψηεκα ‘’ηη ζέινπκε λα 

γίλνπκε’’, ζε αληίζεζε κε ηελ πξφηαζε απνζηνιήο πνπ απαληάεη ζην ’’πνηνη είκαζηε θαη 

ηη θάλνπκε’’. Γηα ηηο ηξάπεδεο ζην φξακα εκπεξηέρνληαη νη πξνηεξαηφηεηεο θαη νη αμίεο 

ζρεηηθά κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Δπίζεο θαζνξίδνπλ αγνξέο (target markets) 

ζηηο νπνίεο ζέινπλ λα απεπζπλζνχλ θαη εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία ηνπο γηα ηε ζέζε πνπ 

ζέινπλ λα θαηέρνπλ ζηελ αγνξά. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ηφζν ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην (Board of Directors) φζν θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε (Senior Managers) πξέπεη 

λα ππνζηεξίδνπλ ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε έθθξαζε: 

‘’Without their support and involvement, the planning process will not get off the 

ground’’.70 

 

Αθνχ νξηζηεί ε απνζηνιή ζηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη ζθνπνί (objectives), νη 

νπνίνη απνηεινχλ ην απνηέιεζκα κηαο ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Ση ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη κέρξη πφηε. Πνιιέο θνξέο ζπγρέεηαη ν φξνο ζηφρνο κε ηνλ φξν 

ζθνπφο. Ο ζηόρνο (goals) αλαθέξεηαη ζηελ επίδεημε κε πξνζδηνξηζκέλνπ 

απνηειέζκαηνο, δειαδή ηη ζέινπκε λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε αληίζεζε κε ην ζθνπφ πνπ 

είλαη πην ζπγθεθξηκέλνο πνζνηηθά θαη ρξνληθά. Γεληθά ππάξρνπλ δχν είδε ζθνπψλ:71 Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζθνπνί θαη νη ζηξαηεγηθνί. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη ηα 

πνζνζηά θέξδνπο, ε αχμεζε εζφδσλ, ε απφδνζε επελδχζεσλ θαη άιια. Οη ζηξαηεγηθνί 

ζθνπνί ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά 

καθξνπξφζεζκα. Παξαδείγκαηα είλαη ην κεξίδην αγνξάο, ην θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο, ε πνηθηιία πξντφλησλ, ε θαιχηεξε πνηφηεηα θαη άιια. Σέινο, νη ζθνπνί 

ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία πξνθχπηνπλ απφ ην αθξψλπκν 

ηεο ιέμεο SMART, δειαδή πγθεθξηκέλνη, Μεηξίζηκνη, Αληηιεπηνί, Ρεαιηζηηθνί θαη 

Δπηηεχμηκνη. Οη πεξηζζφηεξνη ζπγγξαθείο δελ δηαθξίλνπλ ηελ έλλνηα ησλ ζθνπψλ θαη 

                                                
70
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ζηφρσλ, γηα απηφ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο νη δχν απηέο έλλνηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

ελαιιαθηηθά. 

 

ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ηα ζηειέρε πξνζδηνξίδνπλ δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο ζε 

δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη (Short-term goals): 

πλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ελφο έηνπο. Απηνί νη ζηφρνη είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο 

αθνχ δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα θαη ε ζπλέρηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ηξάπεδαο. Ζ 

δηαηήξεζε ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπίζνπλ ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζην κέιινλ, ή ε αιιαγή ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ έηζη ψζηε λα απμεζνχλ νη θαηαζέζεηο είλαη δχν 

παξαδείγκαηα. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ αθνξά βξαρππξφζεζκν ζηφρν. Μεζνπξόζεζκνη ζηόρνη 

(Intermediate-term goals): Αθνξνχλ θπξίσο ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ελφο έηνπο 

θαη ηξηψλ ρξφλσλ. Πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο γηα απφθηεζε 

κεγαιχηεξσλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο, αιιαγέο ραξηνθπιαθίνπ δαλείσλ θαη πξνζπάζεηα 

αχμεζεο ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πειαηψλ. Σέινο Μαθξνπξόζεζκνη ζηόρνη (Long-

term goals): Αθνξνχλ ρξνληθή πεξίνδν γηα πάλσ απφ ηξία ρξφληα. πλήζσο νη 

ηξάπεδεο εζηηάδνληαη ζε λέεο αγνξέο θαη ζε λέα πξντφληα ή ζε κφληκεο αιιαγέο ζηε 

ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο θαη ζηελ θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Απφ ηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη φηη πξφθεηηαη θπξίσο γηα ρξεκαηννηθνλνκηθνχο 

ζηφρνπο.  

 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά κεξηθά παξαδείγκαηα ζθνπψλ θαη ζηφρσλ γηα έλαλ 

ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ:72 

 

1) Να θεξδίζεη ε ηξάπεδα ηελ αγνξαζηηθή πξνζήισζε ηεο πειαηείαο ηεο κε 

πνηνηηθά θαη αληαγσληζηηθά πξντφληα, ηαρχηεηα εμππεξέηεζεο, θαιχηεξεο 

ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

2) Να δεκηνπξγήζεη ηθαλνπνηεκέλνπο θαη ππεξήθαλνπο ππαιιήινπο γηα ηελ 

ηξάπεδα ζηελ νπνία εξγάδνληαη, ε νπνία ζέηεη θίλεηξα θαη ηνπο ππνθηλεί κέζσ 

άξηζηνπ εξγαζηαθνχ θιίκαηνο, εζηθήο θαη πιηθήο αλαγλψξηζεο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο. 

3) Δμαζθάιηζε εκπηζηνζχλεο ησλ κεηφρσλ κε δηαηήξεζε ξεπζηφηεηαο ζε 

επηζπκεηά επίπεδα. 

                                                
72
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4) Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (ρνξεγήζεηο, θαηαζέζεηο αλά εξγαδφκελν ή αλά 

θαηάζηεκα). 

5) Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη πξνψζεζε ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ κνξθψλ 

εμππεξέηεζεο. 

6) Αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ (επηζπκεηφ πνζνζηφ αχμεζεο ζηηο θαηαζέζεηο, 

ρνξεγήζεηο, έζνδα απφ πξνκήζεηεο) θαη ησλ κεξηδίσλ ηεο αγνξάο ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ηφζν ηεο ηξάπεδαο φζν θαη ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

νκίινπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ κε δηαθνξνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, ηεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο, ηεο εμππεξέηεζεο. Δπηπξφζζεηα κε επέθηαζε ζε λέα ηκήκαηα ηεο 

αγνξάο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ.  

 

Δπφκελν βήκα, αθνχ θαζνξηζηνχλ ε απνζηνιή θαη νη ζθνπνί είλαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα αθνινπζεζεί. Απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ επηρείξεζε δηφηη θαζνξίδεη πψο ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη θαη ε απνζηνιή ηεο. 

Μηα ηππηθή επηρείξεζε έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ηξία επίπεδα ζηξαηεγηθψλ: 

 

1) Δπηρεηξεζηαθή/Δηαηξηθή ζηξαηεγηθή (Corporate strategy): Πεξηγξάθεη ηε 

γεληθή θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζε πνηνπο θιάδνπο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο αληαγσλίδεηαη ή ζα ήζειε λα εκπιαθεί. πλήζσο 

αλαθεξφκαζηε ζε θάπνην φκηιν ν νπνίνο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα ζχλνιν 

επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ αληαγσλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο ή αγνξέο. Οη επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο 

ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ηξεηο θαηεγνξίεο ζηξαηεγηθψλ: αλάπηπμεο (growth 

strategies), ζηαζεξφηεηαο (stability strategies) θαη πεξηζπιινγήο 

(retrenchment strategies), πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζεο (directional strategy). Οη άιιεο δχν θαηεγνξίεο είλαη 

ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ (portfolio strategy) θαη  γνληθή ζηξαηεγηθή 

(parenting strategy). ηνλ πίλαθα 3.4 παξαηίζεληαη νη ζηξαηεγηθέο 

θαηεχζπλζεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο 

νκίινπο, θαη γηα ηηο νπνίεο ζα γίλεη κηα πεξηιεπηηθή αλαθνξά. 
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Πίλαθαο 3.4: Δπηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηεχζπλζεο 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Πεγή: Thomas Wheelen and David Hunger, (2008), ‘’Concepts in Strategic 
Management and Policy’’ 

 

Ξεθηλψληαο ζα αλαθεξζνχκε ζηηο στπατηγικέρ ανάπτςξηρ νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο γηα αχμεζε επηρεηξεκαηηθψλ εζφδσλ, κεξηδίνπ αγνξάο, 

επέθηαζε δξαζηεξηνηήησλ. πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο.  

 

ρεηηθά κε ηελ νξηδφληηα νινθιήξσζε (horizontal integration), νη επηρεηξήζεηο 

αλαπηχζζνληαη εζσηεξηθά ή εμσηεξηθά κε εμαγνξέο ή ζπγρσλεχζεηο ή ζηξαηεγηθέο 

ζπκκαρίεο κε άιιεο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ζηάδην ηεο αιπζίδαο αμίαο. ηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν ηα ηειεπηαία ρξφληα (ηδηαίηεξα ηε δεθαεηία ηνπ ’90) παξαηεξείηαη έληνλε ηέηνηνπ 

είδνπο δξαζηεξηφηεηα (πίλαθαο 1.6). Απηή ε ζηξαηεγηθή επηιέγεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα 

αχμεζε ηνπ ειέγρνπ ή απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αληαγσληζηψλ. Αλαπηχζζνληαη 

ηζρπξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη επηπξφζζεηα κεηαθέξνληαη θαη αμηνπνηνχληαη θαιχηεξα 

νη δηαζέζηκνη πφξνη θαη ε ηερλνγλσζία. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ απφ δηάθνξεο κειέηεο 

ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη δηεζλέο επίπεδν, φηη ηξάπεδεο πνπ επηιέγνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζηξαηεγηθέο, βειηηψλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο, κεηψλνληαο ζεκαληηθά ην θφζηνο, ζε 

ζρέζε κε ηξάπεδεο πνπ δελ επέιεμαλ ηέηνηνπ είδνπο ζπλεξγαζίεο. Σέινο νη ηξάπεδεο 

επηδηψθνπλ δηαζπνξά θηλδχλνπ θαη πνιιαπιαζηαζκφ ησλ πεγψλ εζφδσλ. 

 

Δπίζεο νη δηαζπλνξηαθέο ζπγρσλεχζεηο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

αληηκεησπίδνπλ πνιχ ιηγφηεξα εκπφδηα απφ φηη ζην παξειζφλ, θαζψο ππάξρεη πνιχ 

κεγάιε εκπεηξία θαη επηπξφζζεηα ην πεξηβάιινλ έρεη γίλεη ιηγφηεξν εηεξνγελέο κε ηε 

ζηαδηαθή ελαξκφληζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ. Απηφ απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

Οξηδφληηα νινθιήξσζε Παχζεο Γηάζσζε/Αλαζηξνθή 

Κάζεηε νινθιήξσζε Κακίαο αιιαγήο Αηρκάισηε επηρείξεζε 

πζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε Profit strategy  Απνεπέλδπζε 

Αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε   Ρεπζηνπνίεζε 

    Υξενθνπία 
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γεγνλφο ηεο ηζρπξήο παξνπζίαο ησλ κεγαιχηεξσλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. Κιείλνληαο αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζην επξσπατθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, νη κεγαιχηεξνη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί δηαζέηνπλ πιεφλαζκα ηδίσλ 

θεθαιαίσλ, ην νπνίν δελ ην δηνρεηεχνπλ ηφζν ζηελ εζσηεξηθή ηνπο αλάπηπμε φζν ζηελ 

αλαδήηεζε επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ, γεγνλφο πνπ ζα απνηειέζεη πεξαηηέξσ 

δηεζλνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 

ρεηηθά κε ηελ θάζεηε νινθιήξσζε (vertical integration), ε επηρείξεζε κπνξεί λα 

επηιέμεη λα εηζέιζεη ζε ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είηε πξηλ (θαζεηνπνίεζε 

πξνο ηα πίζσ), είηε κεηά (θαζεηνπνίεζε πξνο ηα εκπξφο), απφ ην ζηάδην ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

ρεηηθά κε ηελ ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε (related ή concentric diversification), ε 

επηρείξεζε επηιέγεη λα επεθηαζεί ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζπλδένληαη κε ηηο 

ππάξρνπζεο ζε φξνπο αγνξψλ, ηερλνινγίαο ή πξντφλησλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

επηηπγράλνπλ επαχμεζε αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηά επέθηαζε επαχμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο. ζνλ αθνξά ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν πέξα απφ ηηο ππεξεζίεο 

εκπνξηθήο ηξαπεδηθήο, έρνπλ δεκηνπξγήζεη παξάιιεια ζπγαηξηθέο ή ζπλεξγάδνληαη κε 

εηαηξείεο (αζθαιηζηηθέο, εηαηξείεο leasing, factoring, ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θ.ιπ.) θαη 

κέζσ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο πξνζθέξνπλ απηά ηα πξντφληα (ελφηεηα 2.4.4 θαη 2.5) 

θαη επηηπγράλνπλ νηθνλνκίεο θάζκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ζπλέξγηα 

απφ ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο, ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ ζεκείσλ πσιήζεσλ θαη θαιχηεξε 

αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

Alpha bank κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηνπλ νιφθιεξν ην θάζκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο φπσο:73 

 

 Υξεκαηνδνηηθέο κε ηηο εηαηξείεο Alpha leasing, Alpha Παξνρήο 

Δπηρεηξεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ θαη ABC Factors 

 Υξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ Alpha Finance, ηελ Alpha 

Γηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ θαη ηελ Alpha Υξεκαηηζηεξηαθή 

 Δπελδχζεσλ κε ηελ Alpha Δπελδχζεσλ 

 Αζθαιίζεσλ κε ηελ AXA Αζθαιηζηηθή 

 Κηεκαηηθέο κε ηελ Alpha Αζηηθά Αθίλεηα 

 

                                                
73

 www.alphabank.gr 
 

http://www.alphabank.gr/
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ζνλ αθνξά ηελ αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε (unrelated diversification ή 

conglomerate), ε επηρείξεζε πξνβαίλεη ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο, πξνζζέηεη δειαδή αζπζρέηηζηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο, ζεσξψληαο φηη είλαη κηα πνιχ θαιή επελδπηηθή επθαηξία.  Ζ δηαπνίθηιζε 

απηή κπνξεί λα ελέρεη κεγάιν θίλδπλν ή λα είλαη πνιχ θεξδνθφξα. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί ν κηινο Marfin Investment Group (MIG), ν νπνίνο αζρνιείηαη κε 

λαπηηιία, πγεία, ηειεπηθνηλσλίεο. Δπίζεο νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί πξνζθέξνπλ 

ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο (ππνινγηζηέο, ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα) κέζσ θάπνηαο 

εηαηξείαο πιεξνθνξηθήο ζηελ νπνία έρνπλ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζπλήζσο πάλσ απφ 

50%. 

 

ζνλ αθνξά ηηο στπατηγικέρ σταθεπότηταρ, ραξαθηεξίδνληαη φιεο απφ απνπζία 

αιιαγήο, νη επηρεηξήζεηο εμππεξεηνχλ ηνπο ίδηνπο πειάηεο θαη πξνζθέξνληαη ηα ίδηα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηε δηαηήξεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Απηέο 

νη ζηξαηεγηθέο δελ παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ επηινγήο απφ ηηο ηξάπεδεο. 

 

ρεηηθά κε ηηο στπατηγικέρ πεπισςλλογήρ ηζρχνπλ ηα εμήο: Δπηιέγνληαη θπξίσο γηα λα 

αλαηξέςνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα πνπ πηζαλφλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Ζ θαθή πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ κέζα 

ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη θαη νη ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηεο δηνίθεζεο 

είλαη θάπνηνη απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαθκάδνπλ νη επηρεηξήζεηο θαη γηα απηφ 

επηιέγνπλ λα αθνινπζήζνπλ ζηξαηεγηθέο δηάζσζεο, αηρκαιψηηζεο, ξεπζηνπνίεζεο 

αθφκα θαη ρξενθνπίαο. Λφγσ ηνπ έληνλνπ αληαγσληζκνχ θαη ηνπ πςεινχ θφζηνπο 

θεθαιαίνπ, ε ζηξαηεγηθή δηάζσζεο είλαη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγθαία γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ κεηψλνληαη νη πσιήζεηο ηνπο, ηα θέξδε ή ην κεξίδην αγνξάο. Μέζσ 

απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο πξνζπαζνχλ λα μεπεξάζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζε κηα 

πξνζπάζεηα αλαζπγθξφηεζήο ηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

επηιέγνπλ λα εθαξκφζνπλ απηή ηε ζηξαηεγηθή δελ ην θάλνπλ κφλν γηα αληηκεηψπηζε 

ήδε ππαξρφλησλ πξνβιεκάησλ (reactive) αιιά θαη πξνιεπηηθά (proactive), γηα λα 

πξνιάβνπλ αξλεηηθέο κειινληηθέο θαηαζηάζεηο. ην παξειζφλ ε Continental Bank θαη ε 

Bank of America είλαη δχν παξαδείγκαηα ηξαπεδψλ πνπ αληηκεηψπηζαλ πξνβιήκαηα 

θαη θαηέζηεζαλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 

Γχν βαζηθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε ηφζν 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ 

ηνπο ηαηξηάδεη απφιπηα είλαη ε αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά ζηελ νπνία 

ιεηηνπξγνχλ θαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. 
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2) Δπηρεηξεκαηηθή/Αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή (Business strategy): Ζ 

επηινγή κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο βνεζά ηελ επηρείξεζε λα επηηχρεη 

θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Γίλεη απάληεζε ζην εξψηεκα πψο 

πξέπεη λα αληαγσληζηνχκε ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν, αθνχ πξψηα ηνλ 

έρνπκε πξνζδηνξίζεη. χκθσλα κε ηνλ Porter ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο:74 

 

 Ζγεζία θφζηνπο: Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ ζθνπφ έρνπλ ηε 

δεκηνπξγία πιενλεθηήκαηνο, κε ην ρακειφηεξν θφζηνο ζηνλ θιάδν. Ζ 

κείσζε δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα επηθέξεη αλεπηζχκεηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

 Γηαθνξνπνίεζε: Ζ επηρείξεζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνζπαζεί λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ. Λφγσ ηεο δηαθνξνπνίεζεο νη πειάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνη 

λα πιεξψζνπλ πςειφηεξε ηηκή γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πξντφληνο. Γηα λα 

ζεσξεζεί επηηπρεκέλε απηή ε ζηξαηεγηθή πξέπεη νη αληαγσληζηέο λα 

κελ θαηαθέξνπλ λα αληηγξάςνπλ ην πξντφλ. 

 Δζηίαζε: ε απηή ηελ πεξίπησζε ε επηρείξεζε εζηηάδεηαη ζε έλα ηκήκα 

ηεο αγνξάο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (niche). ε απηφ ην ηκήκα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε δηαθνξνπνίεζε είηε ζηξαηεγηθή ρακεινχ 

θφζηνπο. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηνλ Porter πξέπεη λα επηιέγνπλ κηα απφ ηηο ηξεηο 

ζηξαηεγηθέο. Ζ επηινγή δχν ή αθφκα θαη ηξηψλ νδεγεί ζε απνθιεηζκφ ζηε κέζε (stuck 

in the middle). Δίλαη ειάρηζηεο νη επηρεηξήζεηο πνπ θαηάθεξαλ λα αθνινπζήζνπλ 

επηηπρεκέλα δχν ζηξαηεγηθέο. 

 

Απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο ζηξαηεγηθέο νη ηξάπεδεο θπξίσο ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο έγθεηηαη πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη φρη ηφζν ζην πξνζθεξφκελν πξντφλ 

θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδψλ δηαζέηεη κηα κεγάιε γθάκα παλνκνηφηππσλ 

πξντφλησλ κε ειάρηζηεο δηαθνξέο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη ηξάπεδεο 

πξνζπαζνχλ λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζηηο ππεξεζίεο: παξέρνληαο απινπνηεκέλεο, 

                                                
74

 www.bluewavemag.org 
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γξήγνξεο θαη επέιηθηεο δηαδηθαζίεο, παξέρνληαο πνηφηεηα εμππεξέηεζεο απφ ην 

θαηάζηεκα (θηιηθφ θαη πξφζπκν πξνζσπηθφ). Δπίζεο κέζσ ηεο παξνρήο έκπεηξσλ θαη 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ απφ ην θαιά εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, δεκηνπξγψληαο 

αίζζεκα αζθάιεηαο, εκπηζηνζχλεο θαη ηθαλνπνίεζεο ζηνλ πειάηε, έηζη ψζηε λα 

πξνηηκήζεη ηελ επφκελε θνξά ηελ ηξάπεδα θαη φρη θάπνηα αληαγσλίζηξηά ηεο. Δπίζεο 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζπλαιιαγψλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ (ελφηεηα 2.6). Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζε πνζνζηφ 35%, νη ηξαπεδηθνί πειάηεο ζηελ Διιάδα επηιέγνπλ ηελ 

ηξάπεδα γηα ηε ιήςε ηνπ ζηεγαζηηθνχ δαλείνπ εμαηηίαο ηεο θηιηθήο εηθφλαο θαη ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ. Σν ίδην 

πνζνζηφ ησλ πειαηψλ επηζπκεί λα ζπλαιιάζζεηαη κε ππαιιήινπο, ηίκηνπο, επγεληθνχο, 

ηθαλνχο θαη πξφζπκνπο.  

 

Δπηπιένλ κέζσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ θαηαζηεκάησλ θαη ATMs πξνζπαζνχλ λα 

θαιχπηνπλ αξθεηέο πεξηνρέο. Γίλνληαη πξνζπάζεηεο ψζηε λα κελ ππάξρεη νπξά 

αλακνλήο θαη φηαλ ν πειάηεο έξρεηαη ζην θαηάζηεκα, λα εμππεξεηείηαη άκεζα θαη 

γξήγνξα. Σέινο ε πξνζθνξά θαιχηεξσλ φξσλ ζπλεξγαζίαο θπξίσο ζε επίπεδν 

ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο κέζσ ρακειφηεξσλ επηηνθίσλ, εθπηψζεσλ ζε πξντφληα, 

δηαπξαγκάηεπζε valeur θαζψο επίζεο θαη ε δήηεζε γηα κηθξφηεξεο πξνκήζεηεο είλαη 

ζηνηρεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδπάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη 

θφζηνπο εθ κέξνπο ησλ ηξαπεδψλ. 

 

Έλα νινθιεξσκέλν παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα είλαη ε πξνζθνξά απφ κηα 

ηξάπεδα Υ: 75 

 

 Αλνηθηνχ πξνζσπηθνχ δαλείνπ. Γηαθέξεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζην χςνο 

επηηνθίνπ, δηάξθεηα εμφθιεζεο, είδνο επηηνθίνπ (ζηαζεξφ ή θπκαηλφκελν), 

έμνδα. 

 Λνγαξηαζκνί ζπνπδψλ: Γηαθέξνπλ έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ:  

α) ζην θαηαζεηηθφ ηκήκα: ζηε δηάξθεηα ηνπ ινγαξηαζκνχ (ζπκπιήξσζε 

κέρξη 26νπ ή 30νπ έηνπο ειηθίαο), ζην χςνο ηνπ επηηνθίνπ, ζηνλ εθηνθηζκφ, 

ζην ειάρηζην πνζφ αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ, θαη ζηελ θάξηα 

ζπλαιιαγψλ.  

β) ζην ρνξεγεηηθφ ηκήκα: ζην είδνο ηνπ δαλείνπ (ππεξαλάιεςε, 

θαηαλαισηηθφ θαη πξνζσπηθψλ αλαγθψλ), ζην φξην δαλεηνδφηεζεο, ζην 
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επηηφθην, ζηε κέγηζηε δηάξθεηα, ζηελ πεξίνδν ράξηηνο, θαη ζηα έμνδα 

δαλείνπ. 

 Λνγαξηαζκνί Νέσλ: Γηαθνξνπνηνχληαη ζηηο ειηθίεο ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ζηηο 

ειηθίεο ησλ παηδηψλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζηε ζπρλφηεηα ηεο δφζεο 

(κεληαία, ηξηκεληαία, εμακεληαία, εηήζηα), ζην πνζφ ηεο ειάρηζηεο δφζεο, ζην 

ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα αλάιεςεο ρξεκάησλ, ζηελ 

θάιπςε αδπλακίαο θαηαβνιήο ηεο δφζεο, ζην ειάρηζην δπλαηφ δηάζηεκα πνπ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα δηαθνπήο θ.α. 

 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε, ζα ιέγακε πσο, εζηίαζε κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε 

θάλεη κηα ειεθηξνληθή ηξάπεδα, κηαο θαη απεπζχλεηαη ζε εθείλν ην ηκήκα ηεο αγνξάο 

πνπ είλαη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, θαη ησλ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ, θαη 

ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο αιιά κφλν ειεθηξνληθά, δειαδή δελ 

έρεη ηε δπλαηφηεηα ν πειάηεο λα πάεη ζε έλα θαηάζηεκα θαη λα εμππεξεηεζεί απφ 

ππάιιειν. Άιιν παξάδεηγκα είλαη νη ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ηνπηθά θαη απεπζχλνληαη ζηα κέιε ηνπο, πξνζθέξνληαο 

εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο  ζπκβάιινληαο ζηηο ηνπηθέο αλαπηπμηαθέο πξνζπάζεηεο. 

 

Ζ κεγαιχηεξε πξφθιεζε φκσο γηα νπνηαδήπνηε αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή είλαη ε 

δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, πνπ επηηπγράλεηαη κε θαηλνηνκία, 

πξσηνπνξία, θαη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θφζηνπο κεηαθίλεζεο πνπ αδπλαηνχλ λα ην 

εμαιείςνπλ νη αληαγσληζηέο. 

3) Λεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή (Functional strategy): Απηή ε ζηξαηεγηθή 

ππνζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή. 

Αλαθέξεηαη δειαδή ζε φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ απφ ηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο (φπσο ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηκήκα 

κάξθεηηλγθ, ηκήκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαη άιια) έηζη ψζηε λα πινπνηεζνχλ 

νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα ζηξαηεγηθήο θαζψο 

επίζεο θαη κε ηελ θαηάιιειε ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ. 

 

Οη ηξάπεδεο ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δνκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ πξνρψξεζαλ ζε 

αλαδηαξζξψζεηο θαη πξνζαλαηνιίζηεθαλ ζηελ ‘’ηξαπεδηθή ησλ ζρέζεσλ’’ κε ηνλ πειάηε 

γηα λα απμήζνπλ ηελ πηζηφηεηα ηεο πειαηείαο. Σφζν ν πειάηεο-ηδηψηεο φζν θαη ν 

πειάηεο-επηρείξεζε κπνξνχλ ζήκεξα λα εμππεξεηεζνχλ απφ ηνλ Τπεχζπλν ή 

χκβνπιν Πειαηείαο (Account Officer, Relationship Manager), νη νπνίνη είλαη 

εμεηδηθεπκέλνη ζηηο νινθιεξσκέλεο πσιήζεηο ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
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ππνζηεξίδνληαη απφ πειαηνθεληξηθά κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα. Οη ηξάπεδεο 

γλσξίδνπλ φηη ε ζπγθξάηεζε ησλ πειαηψλ είλαη πνιχ θζελφηεξε απφ φηη ε 

πξνζέιθπζε λέσλ, θαη γηα απηφ έρνπλ δεκηνπξγήζεη εμειηγκέλα ζπζηήκαηα 

πιεξνθνξηψλ Μάξθεηηλγθ, βαζηζκέλα ζηε ινγηθή ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηψλ (Data 

Base Marketing) αλά πειάηε θαη φρη αλά πξντφλ. Δπηπξφζζεηα επηηπγράλνπλ 

ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο (cross-selling) κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο πειαηεηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνζθέξνπλ  ηα ζπζηήκαηα Customer Relationship Management, 

ζπλεθκεηάιιεπζε ησλ ζεκείσλ πψιεζεο θαη θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ηνπο.  Με ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη ζρέζεηο κε ηνπο 

πειάηεο, ζε φιν ην θάζκα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο.  

 

Κνηηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε πειάηε (θαηεγνξία πειάηε, θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ, ρξνληθά δηαζηήκαηα ζηα νπνία δεηά παξνρή ππεξεζηψλ, πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα), πξνζπαζνχλ λα δνπλ ηη άιιν πξντφλ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπ πσιήζνπλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη ηξάπεδεο 

εζηηάδνληαη ζηηο δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο, ζε πειάηεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη γηα 

πξνψζεζε  πξντφλησλ ζε άιιεο ρψξεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ είηε ζπγαηξηθέο, είηε 

ππνθαηαζηήκαηα, είηε αληαπνθξίηξηεο ηξάπεδεο εμσηεξηθνχ, θαη νη νπνίεο πξνζθέξνπλ 

δηαθνξεηηθή γθάκα πξντφλησλ. Με ηελ αλαγλψξηζε ηνπ αθξηβέζηεξνπ πξνθίι ησλ 

πειαηψλ, παξέρεηαη ζε απηνχο ην ζσζηφ κήλπκα.  

 

Σέινο ηα ηξία απηά επίπεδα ζηξαηεγηθήο αιιειεμαξηψληαη, θαη δελ είλαη αλεμάξηεην 

ην έλα απφ ην άιιν. Έηζη, ε δηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο κέζα απφ απηήλ ηελ 

αιιειεπίδξαζε ελνπνηεί ηελ άξηζηε θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία φισλ ησλ ηκεκάησλ. 

 

Σέινο νη πνιηηηθέο απνηεινχλ ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο θαη ζπλδένπλ 

ηε δηακφξθσζε κε ηελ πινπνίεζε. Απνηεινχλ γεληθέο νδεγίεο-θαλφλεο θαη παξέρνπλ 

επξεία θαζνδήγεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ. Με 

άιια ιφγηα ζέηνπλ ηα φξηα κέζα ζηα νπνία ζα ιάβεη ρψξα ε δξάζε. Οη εηαηξείεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο πνιηηηθέο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη εξγαδφκελνη παίξλνπλ 

απνθάζεηο θαη δξνπλ ππνζηεξίδνληαο ηελ απνζηνιή ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο.76 
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Παξαδείγκαηα αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ ησλ ηξαπεδψλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

1) Ζ ηξάπεδα Υ δελ επηζπκεί πειάηεο κε κέζν ππφινηπν θαηαζέζεσλ 

κηθξφηεξν απφ ην πνζφ ησλ ς  επξψ. 

2) Ζ ηξάπεδα Υ αζθεί επηιεθηηθή ρνξεγεηηθή πνιηηηθή, δειαδή, ε πξνζέιθπζε 

λέαο πειαηείαο πεξηνξίδεηαη ζε πειάηεο κε αλακελφκελε απνδνηηθφηεηα 

εξγαζηψλ πάλσ απφ ς%. 

3) ινη νη πειάηεο ηνπ ρνξεγεηηθνχ ηνκέα πξέπεη λα ηεξνχλ ζηελ ηξάπεδα 

ινγαξηαζκφ φςεσο. 

4) Οη πειάηεο ζα πξέπεη λα θαζνδεγνχληαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε 

ρξήζε κεραλεκάησλ ATMs. 

5) Μηα ηξάπεδα γηα λα ρνξεγήζεη δάλεην, αμηνινγεί ηνλ ππνςήθην πειάηε 

ζχκθσλα κε ην δπλεηηθφ εηζφδεκα θαη φρη ζχκθσλα κε ην ηξέρνλ ή ην 

εηζφδεκα πξνεγνχκελσλ εηψλ. 

 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, παξαηεξνχκε φηη ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο ησλ 

ηξαπεδψλ εζηηάδεηαη ζηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο, ζην ζσζηφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αγνξψλ-ζηφρσλ θαη ζηελ επηινγή επηζπκεηήο ηνπνζέηεζεο ηεο εηθφλαο ηεο ηξάπεδαο 

θαη ησλ δηαθφξσλ  πξντφλησλ ηεο ζηελ αληίιεςε ησλ πειαηψλ ηεο. 

 

3.8.3 Τινπνίεζε ηξαηεγηθήο 

 

Σξίην ζηάδην ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη απνηειεί ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Πεξηέρεη κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο εθαξκφδνληαη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο. ηελ 

πξάμε απνηειεί κηα δχζθνιε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη αξθεηά ρξνλνβφξα. 

Υξεηάδεηαη ζπλερήο έιεγρνο θαη θαζεκεξηλή ιήςε δχζθνισλ θαη ζεκαληηθψλ 

απνθάζεσλ. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα ρξεηαζηεί αιιαγέο ζηε δνκή, ζηελ 

θνπιηνχξα, θ.ιπ. Αζθείηαη θπξίσο απφ ηα κεζαία θαη θαηψηεξα ζηειέρε αιιά κε άκεζν 

θαη επνπηηθφ ξφιν ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ. ην δηάγξακκα 3.6 παξνπζηάδνληαη νη 

παξάγνληεο κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 
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Γηάγξακκα 3.6: Τινπνίεζε ηξαηεγηθήο 

 

 

 

 

Πξνγξάκκαηα: Δίλαη ε πεξηγξαθή ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ θαη βεκάησλ γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ. Παξάδεηγκα γηα κηα ηξάπεδα είλαη ε πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο θαη πξνψζεζεο ελφο λένπ πξντφληνο κέζσ ελφο δηαθεκηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

 

Πξνυπνινγηζκνί: Δίλαη ε πνζνηηθή έθθξαζε ελφο πξνγξάκκαηνο, δειαδή ε πεξηγξαθή 

ζε επξψ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Γίλνληαη πξνυπνινγηζκνί γηα δηαθήκηζε, 

έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη άιια. Πνιιέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο εηήζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπο. Ζ θαηάζηξσζή ηνπο είλαη 

ηεξάζηηαο ζεκαζίαο θαη απηφ δηφηη ειιηπείο πφξνη ζε έλα ηκήκα κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε απνηπρία θαη απφ ηελ άιιε πεξηζζφηεξνη πφξνη απφ φζνπο ρξεηάδνληαη, κπνξεί λα  

δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Έλα παξάδεηγκα είλαη ν  δηαθεκηζηηθφο 

πξνυπνινγηζκφο: Σν 2003 ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν έθζαζε 64,3 

εθαηνκ. επξψ, απφ ην νπνίν ην 30,6% δηαηέζεθε γηα εθζηξαηεία εηθφλαο, ην16,6% γηα 

πηζησηηθέο θάξηεο, ην 15,8% γηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, ην 15,7% γηα θαηαλαισηηθά δάλεηα, 

ην 7% γηα επηρεηξεκαηηθά-επαγγεικαηηθά δάλεηα θαη ην 3,4% γηα ππεξεζίεο γηα λένπο, 

θαη ηέινο κφλν ην 1,5% δηαηέζεθε γηα ακνηβαία θεθάιαηα, Leasing θαη ρξεκαηηζηεξηαθέο 

ππεξεζίεο. 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 
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Γηαδηθαζίεο: Πεξηγξάθνπλ κε ιεπηνκέξεηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο. Μία απφ ηηο βαζηθφηεξεο δηαθνξέο πνπ έρνπλ απφ 

ηα πξνγξάκκαηα είλαη φηη έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλνρή θαη απηνκαηηζκφ ζηε ιεηηνπξγία 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε ηα πξνγξάκκαηα ππνδηαηξνχληαη ζε επηκέξνπο δηαδηθαζίεο. Γηα ηηο 

ηξάπεδεο νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ππεξεζηψλ φπσο είλαη ε δηαδηθαζία πξνέγθξηζεο 

δαλείσλ, ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ή αλαιήςεσλ, κπνξνχλ εάλ εθηειεζηνχλ 

ζσζηά λα ζεσξεζνχλ απφ ηνλ πειάηε σο ζηνηρείν πνηφηεηαο, δειαδή ηαρχηεηα, 

πιεξφηεηα εμππεξέηεζεο θαη άξα λα απνηειέζνπλ γηα ηελ ηξάπεδα ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα.  Οη αλαπνηειεζκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο ππεξεζίεο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ δπζαξέζθεηα θα λα απεηιήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ πειάηε κε ηελ ηξάπεδα, 

ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε φπνπ ππάξρεη δηαθνξά κεηαμχ ησλ ππνζρέζεσλ, ηφζν κε ηηο 

δηαθεκίζεηο φζν θαη κε ηελ πξνζσπηθή πψιεζε, θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πειάηεο απφ ηελ παξαγσγή-πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο. 

 

3.8.4 Αμηνιφγεζε θαη Έιεγρνο 

 

Σειεπηαίν ζηάδην ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη είλαη ε αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο. 

Δίλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη θαη ζπγθξίλεηαη ε πξαγκαηηθή απνδνηηθφηεηα κε ηελ επηζπκεηή. ε απηφ 

ην ζηάδην, δηαθαίλνληαη νη αδπλακίεο ζηα εθαξκνδφκελα ζηξαηεγηθά ζρέδηα θαη 

ζπλεπψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλακφξθσζή ηνπ. Δπίζεο ηα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζχγθξηζε κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ιήςε 

δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ θαη θαηά επέθηαζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. ρεηηθά 

κε ηνλ έιεγρν ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, απηφο ζπλίζηαηαη ζην βαζκφ θάιπςεο επηκέξνπο 

ζηφρσλ (ζηξαηεγηθψλ, ηαθηηθψλ, καθξνρξφλησλ, βξαρπρξφλησλ, ζηφρσλ πσιήζεσλ 

αλά πεξηνρή ή αλά ππεξεζία θαη άιια) θαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ 

πξνγξακκαηηζζέλησλ θαη πξαγκαηνπνηεζέλησλ. Ο έιεγρνο απηψλ ησλ ζηφρσλ βνεζάεη 

ηε Γηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο λα δεη εάλ νη απνθιίζεηο νθείινληαλ ζε ιάζε φπσο 

ππεξβνιηθά αηζηφδνμεο πξνβιέςεηο ή ειιηπείο εθηηκήζεηο φπσο ππνηίκεζε ή αγλφεζε 

νπζησδψλ παξαγφλησλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο ηξαπεδηθψλ πειαηψλ. 

Ο πην ζεκαληηθφο δείθηεο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε 

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ (ROE- Return on Equity), δηφηη επεξεάδεηαη απφ ην 

πφζν θαιή ήηαλ ε απφδνζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηξάπεδαο θαη δείρλεη εάλ κπνξεί 

ε ηξάπεδα λα αληαγσληζηεί ηηο πεγέο ηδίσλ θεθαιαίσλ ζηελ νηθνλνκία.77 Άιινη δείθηεο 

                                                
77

 George H.Hempel, Donald G. Simonson, (1991), ‘’Bank Financial Management- Strategies 
and techniques for a changing Industry’’, John Wiley & Sons, Inc 
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη : ηα Κέξδε αλά κεηνρή (EPS- Earnings per Share), θαη ην 

Πνζνζηφ απφδνζεο (ROI Return on Investment). 

 

Σέινο φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 3.2, αθνχ νινθιεξσζεί θαη ην ηειεπηαίν 

ζηάδην ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηνπ ειέγρνπ πξέπεη λα γίλεη αλαηξνθνδφηεζε ζε φιν ην 

κνληέιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνέθπςαλ. Απηφ είλαη ινγηθφ κηαο θαη δελ αξθεί κηα επηρείξεζε λα γλσξίδεη ηα ιάζε 

πνπ έθαλε, εάλ δελ έρεη ζθνπφ λα ηα δηνξζψζεη θαη λα ηα ιάβεη ππφςε ηεο ηελ επφκελε 

θνξά, πνπ ζα μαλαθάλεη ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. 

 

Κιείλνληαο ηελ αλάιπζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, επηζεκαίλεηαη φηη ε 

επηβίσζε κηαο ηξάπεδαο ζε έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν ειιεληθφ θαη επξσπατθφ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πξνυπνζέηεη πξσηίζησο κηα θαιά νξγαλσκέλε, 

ππεχζπλε θαη δεκηνπξγηθή εξγαζία. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε 

εξγαζία ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ, ζηφρνπο, πινπνίεζε θαη έιεγρνο είλαη ζαλ λα 

μεθηλάκε κηα πνξεία ρσξίο λα μέξνπκε πνπ ζέινπκε λα θηάζνπκε, θαη κε πνηνλ ηξφπν.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 
 

 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ  ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

 

4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ην θεθάιαην απηφ, ζα παξνπζηαζηεί έλα παξάδεηγκα ζηξαηεγηθήο αλάιπζεο κηαο 

εκπνξηθήο ειιεληθήο ηξάπεδαο (Σξάπεδα Υ), κε βάζε νξηζκέλα ζηνηρεία ηα νπνία 

αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Αξρηθά ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνλ φκηιν θαη 

ηελ ηξάπεδα θαη ζηε ζπλέρεηα ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηφζν ζε επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν φζν θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ. ηε ζπλέρεηα ηεο αλάιπζεο θαη γηα ιφγνπο 

επθνιίαο, κε ηνλ φξν ηξάπεδα ή πηζησηηθφ ίδξπκα ζα λνείηαη ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα Υ 

πνπ εμεηάδεηαη. 

 

4.2 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Σν πηζησηηθφ ίδξπκα, είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα, θαη 

ηαπηφρξνλα θαηέρεη ηζρπξή παξνπζία ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη 

ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Απνηειεί κέξνο ελφο απφ ηνπο ηζρπξφηεξνπο Οκίινπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Διιάδα. Έρεη επίζεο παξνπζία ζηελ Απζηξαιία, 

ζηελ Αίγππην, ζηε Νφηηα Αθξηθή θαη ζηελ Αγγιία. 

 

Δμππεξεηεί πεξηζζφηεξα απφ 12 εθαηνκκχξηα πειάηεο κέζσ 1.801 θαηαζηεκάησλ 

ηεο ζην εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ. Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο εθηείλεηαη ζε πάξα 

πνιιέο πεξηνρέο θαη λνκνχο, θαιχπηνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

γεσγξαθηθήο έθηαζεο ηεο Διιάδνο, κε αξηζκφ θαηαζηεκάησλ 579. ην δίθηπν ζεκείσλ 

εμππεξέηεζεο πξνζηίζεληαη θαη ηα ATMs ηα νπνία αξηζκνχληαη ζε πάλσ απφ 1000. 

ηα ηφζα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη ζηελνχο δεζκνχο κε ηνπο 

πειάηεο ηεο, κε απνηέιεζκα λα κελ πεξηνξίδνληαη ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κφλν, 

αιιά λα έρνπλ αλαπηχμεη ζρέζε εκπηζηνζχλεο πνπ παξακέλεη ζηαζεξή κέρξη ζήκεξα. 

 

Απαζρνιεί 13.163 εξγαδφκελνπο ζηελ  Διιάδα θαη πάλσ απφ 36.000 ζαλ κηινο. 

πγθαηαιέγεηαη ζηνπο ηζρπξφηεξνπο ηξαπεδηθνχο Οκίινπο ζηελ Δπξσδψλε απφ 

πιεπξάο θεθαιαηνπνίεζεο θαη ειέγρεη κεγάιν κέξνο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο.   
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Ζ Σξάπεδα Υ  πξνζθέξεη επξχ θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ 

πνπ αληαλαθινχλ ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα νη 

ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο ρσξίδνληαη ζηηο εμήο  γεληθέο θαηεγνξίεο:78 

 Τπεξεζίεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο: εμππεξεηνχλ ηδηψηεο πειάηεο, ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. 

 Τπεξεζίεο Δπηρεηξεκαηηθήο θαη Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο: απεπζχλνληαη ζε κεζαίνπ 

θαη κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο, θαιχπηνληαο φιν ην εχξνο ησλ επελδπηηθψλ 

θαη ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ. 

 

ην δηάγξακκα 4.1 παξαηίζεληαη κηα ζεηξά νξηζκέλσλ πξντφλησλ, εηδηθά 

ζρεδηαζκέλσλ, γηα ηελ θάιπςε ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ αλαγθψλ ησλ πειαηεηαθψλ 

νκάδσλ ηεο Σξάπεδαο Υ.   

 

Πίλαθαο 4.1: Πξντφληα αλά Πειαηεηαθή Οκάδα 

 

ΠΔΛΑΣΔΗΑΚΖ ΟΜΑΓΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

Νένη-πνπδαζηέο Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, ηεγαζηηθά 

Οηθνγέλεηα-Δξγαδφκελνη 
Πξνγξάκκαηα Μηζζνδνηηθά, ηεγαζηηθά, 
Αζθαιηζηηθά, πληαμηνδνηηθά, Κάξηεο 

Δπελδπηέο 
Πξνζεζκηαθέο Καηαζέζεηο, Ακνηβαία Κεθάιαηα, 
Repos, Swaps, Παξάγσγα, Μεηνρέο, Κξαηηθά 
Οκφινγα 

Αγξφηεο Αγξνηηθά πξνγξάκκαηα 

Οηθνλνκηθνί Μεηαλάζηεο Δηδηθά πξνγξάκκαηα 

Δπαγγεικαηίεο θαη Μηθξνκεζαίεο 
Δπηρεηξήζεηο 

Υξεκαηνδνηηθά Πξνγξάκκαηα, Δπαγγεικαηηθά γηα 
ρξεκαηνδνηήζεηο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, 
εμνπιηζκνχ θαη θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θαη 
άιια. 

Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο 
Οκνινγηαθά θαη Υξεκαηνδνηηθά δάλεηα, 
ρξεκαηνδνηήζεηο θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
εμνπιηζκνχ, πξφγξακκα Factoring, θιπ 

Private Banking 
Δπελδχζεηο ζε νκφινγα, κεηνρέο, παξάγσγα, 
εμαηνκηθεπκέλα επελδπηηθά πξντφληα, δηαρείξηζε 
ραξηνθπιαθίνπ, ππεξεζία ζεκαηνθπιαθήο 

Project Finance 

Υξεκαηνδνηήζεηο κεγάισλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, 
εηδηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο (πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη 
Ηδησηηθνχ Σνκέα-ΓΗΣ), ππεξεζίεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπκβνχινπ. 

 

Πεγή: Ηζηνζειίδα Σξάπεδαο Υ 

                                                
78

 Ηζηνζειίδα Σξάπεδαο Υ 



 109 

Παξάιιεια ε Σξάπεδα Υ αλαπηχζζεη ελαιιαθηηθά δίθηπα πψιεζεο ησλ πξντφλησλ 

ηεο, φπσο είλαη νη ππεξεζίεο Mobile Banking (κε ηε ρξήζε Smartphones), Internet 

Banking, Phone Banking (κέζσ ηνπ ζχγρξνλνπ θαη ηερλνινγηθά πξνεγκέλνπ Contact 

Center). Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη νη ρξήζηεο  ηνπ Internet Banking έρνπλ 

απμεζεί ζην 29%, μεπεξλψληαο ηνπο 400.000 θαη ζην phone Banking ηνπο 200.000. 

Δπίζεο κέζσ απηψλ ησλ ηξηψλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ 

πεξαζκέλν ρξφλν  31 εθαηνκκχξηα ζπλαιιαγέο. ηα παξαπάλσ αμίδεη λα αλαθεξζεί 

θαη ε επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ off-site ATM ζε 35% φπσο είλαη ζε αιπζίδεο ζνχπεξ 

κάξθεη θαη ζηελ ‘’Αηηηθφ Μεηξφ’’. Ζ ηξάπεδα ιακβάλεη ζπλερψο κέξηκλα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ησλ ζπλαιιαγψλ παξαθνινπζψληαο ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ εληζρχεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, δίλνληαο 

κεγάιε έκθαζε ζηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία θαη εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Ζ 

αλαγλψξηζε ηεο γηα ηε ζπλερή εμέιημε ησλ ζχγρξνλσλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη έρεη απνζπάζεη δχν βξαβεία. Σν έλα ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο δηαδηθηπαθήο αληαιιαγήο αξρείσλ ζε παλεπξσπατθφ 

δηαγσληζκφ θαηλνηφκσλ ειεθηξνληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ δηνξγάλσζε ν 

δηεζλήο νξγαληζκφο EFMA (European Financial Management and Marketing 

Association).79 Σν άιιν ζρεηίδεηαη κε ηελ ππεξεζία ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο ζε 

εηήζην δηαγσληζκφ πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Contact Center 

World.80 

 

4.3 ΗΣΟΡΗΚΟ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 

 

Ηδξχζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1840 ζαλ εκπνξηθή ηξάπεδα θαη γηα κία πεξίνδν θαηείρε 

θαη ην εθδνηηθφ πξνλφκην. Δηζήρζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ ην 1880.  Δπίζεο ε 

κεηνρή ηεο δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην ηεο Νέαο Τφξθεο απφ ην 2000. Ζ 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή είλαη απνηέιεζκα ζπγρσλεχζεσλ ηξαπεδψλ θαζψο θαη 

ζπγαηξηθψλ ηεο εηαηξεηψλ, κε θπξηφηεξνπο ζηαζκνχο ηηο δεθαεηίεο 1950 θαη 1990. 

Δπηπξφζζεηα ζην πιαίζην αλάπηπμήο ηεο θαη ζηελ πξνζπάζεηα αξηηφηεξεο 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ ηεο ην 2002 πξνρψξεζε ζε κία αθφκε ζπγρψλεπζε δηα 

απνξξφθεζεο. Σαπηφρξνλα, πξνέβε ζε εμαγνξέο ηξαπεδψλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην 

θαη ζηα Βαιθάληα ζηηο αξρέο θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. 

   

                                                
79

 Ζ EFMA είλαη κηα έλσζε ηδξπκάησλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο θιπ.) θαη άιισλ  ζρεηηθψλ θνξέσλ κε ζθνπφ ηε δηάδνζε γλψζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε 
θαιχηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. 
80

 Ο νξγαληζκφο Contact Center World είλαη έλαο δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ παξαθνινπζεί ηελ 
αγνξά Contact Center.  
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 Ζ ηξάπεδα έρεη εμειηρζεί ζε έλα ζχγρξνλν θαη νινθιεξσκέλν κηιν εηαηξεηψλ 

παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, θαη πξνζθέξεη κεγάιε γθάκα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, πξνζπαζψληαο λα αληαπνθξίλεηαη 

ζπλερψο ζηηο νινέλα κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη ησλ 

ηδησηψλ. Μεηαμχ ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ζπγθαηαιέγνληαη νη 

ακηγψο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο (δάλεηα, θαηαζέζεηο), νη επελδπηηθέο εξγαζίεο, νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο, νη αζθάιεηεο, ε δηαρείξηζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ-

παζεηηθνχ, νη εξγαζίεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing), δηαρείξηζεο απαηηήζεσλ 

(factoring) θαη άιια. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε ηξάπεδα εηζήγαγε φια ηα λέα 

ηξαπεδηθά πξντφληα ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη αμηνπνίεζε πξψηε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. 

 

4.4 ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ 

 

Απνηειεί κία έλλνηα επξχηαηα δηαδεδνκέλε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν ζε εγρψξην 

φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Γηάθνξνη νξηζκνί έρνπλ απνδνζεί ζηελ έλλνηα απηή. 

Παξαθάησ παξαηίζεληαη δχν απφ απηνχο:81 Χο Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) 

νξίδεηαη ‘’ε νηθεηνζειήο δέζκεπζε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έληαμε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο πξαθηηθέο θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ, πνπ είλαη πέξα θαη πάλσ 

απφ φζα επηβάιινληαη απφ ηε λνκνζεζία θαη έρνπλ ζρέζε κε φινπο φζνπο άκεζα ή 

έκκεζα επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, φπσο είλαη νη εξγαδφκελνη, νη 

κέηνρνη, νη ζπλεξγάηεο, νη πξνκεζεπηέο, νη επελδπηέο, νη θαηαλαισηέο, νη θνηλφηεηεο 

κέζα ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη’’, θ.ι.π. ηελ Πξάζηλε Βίβιν ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (2001), ν νξηζκφο απηφο απνδίδεηαη σο εμήο: κία έλλνηα, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ ζε εζεινληηθή βάζε, θνηλσληθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο, ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο 

επαθέο ηνπο κε άιια ελδηαθεξφκελα κέξε. 

 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε, ζηελ νπζία, απνθαζίδεηαη λα πηνζεηεζεί νηθεηνζειψο 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζπκβάιινληαο ζηε δηακφξθσζε κηαο θαιχηεξεο θνηλσλίαο θαη 

ελφο θαζαξφηεξνπ πεξηβάιινληνο. Ζ απμεκέλε αλεζπρία γηα ηηο εθάζηνηε δεκηέο πνπ 

πξνθαιεί ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα  ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πεξηβάιινλ θαζψο 

επίζεο νη έληνλεο αλεζπρίεο ηφζν ησλ πνιηηψλ θαη θαηαλαισηψλ φζν θαη ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ ζηα πιαίζηα ηεο βηνκεραληθήο  αιιαγήο, απνηεινχλ δχν απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ θαζνδεγνχλ απηή ηελ ηάζε πξνο ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή 

επζχλε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δηάθνξα παξαδείγκαηα εηαηξεηψλ κε πνιχ θαιφ 

                                                
81

 www.csrhellas.org 

http://www.csrhellas.org/
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πεξηβαιινληηθφ κεηξψν, δείρλνπλ φηη ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ζε θαιχηεξεο επηδφζεηο θαη λα πξνζδψζνπλ πεξηζζφηεξα νηθνλνκηθά 

νθέιε θαη αλάπηπμε ζηελ επηρείξεζε. 

 

‘’Οη ηξάπεδεο ζε κηα πξνζπάζεηα λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα εηαηξηθήο 

θνηλσληθήο επζχλεο πνπ θηλνχληαη πέξα απφ ηα ζπκβαηηθά φξηα ηνπ κείγκαηνο 

marketing ελζσκαηψλνληαο ζηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε 

έκθαζε ζηελ ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν, σο θαινί εηαίξνη’’.82 Οη 

ηξάπεδεο, παξά ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε πνπ επηβαξχλεη ηελ εγρψξηα αγνξά, δελ 

εγθαηαιείπνπλ ηα πξνγξάκκαηα ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ, αιιά εληζρχνπλ πεξαηηέξσ 

ηηο δξάζεηο ηνπο.83 Οη πξσηνβνπιίεο ησλ ηξαπεδψλ θαηαδεηθλχνπλ ην γεγνλφο φηη ζην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ε ΔΚΔ έρεη πηνζεηεζεί σο ζχγρξνλνο ηξφπνο κάλαηδκελη. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε εμεηαδφκελε ηξάπεδα, ζε φιε ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηεο, πξνζπαζεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξφνδν θαη ζηελ επεκεξία ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ ιεηηνπξγεί ιακβάλνληαο φια ηα αλαγθαία κέηξα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή 

πξνζθνξά, ηε ζπκβνιή ηεο ζηηο ηέρλεο, ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ παηδεία.84 

 

Ζ  ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, 

ζηε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηε δηάζσζε θαη δηαθχιαμε ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ. ην πιαίζην απηφ ηεο έρεη απνλεκεζεί ην ‘’Βξαβείν Κνηλσληθήο Δπζχλεο’’ 

θαη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο85 ηεο εηαηξείαο Tradelink Reputation 

Management, ε Σξάπεδα Υ, πεξηιακβάλεηαη ζηηο ‘’Υξπζέο Δηαηξείεο’’, δηαθξηλφκελε γηα 

ηε δξάζε ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο επζχλεο θαη επαηζζεζίαο.  Οη ππιψλεο ζηνπο 

νπνίνπ εζηηάδεηαη θαη επηθεληξψλεη ηηο δξάζεηο ηεο θαη ηηο ελέξγεηέο ηεο, είλαη: 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, πεξηβάιινλ, θνηλσλία. Πεξηιεπηηθά αλαθέξνπκε ιίγα πξάγκαηα 

γηα ην θάζε έλα απφ απηά. 

 

Πεξηβάιινλ: Δθαξκνγή πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο, ζχκθσλα κε ην 

δηεζλέο πξφηππν ISO 14001. Ζ ιεηηνπξγία ηεο είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

απηφ απνηππψλεηαη ζηνλ Κψδηθα Ζζηθήο θαη Γενληνινγίαο, γηα ηνλ νπνίν είλαη 

ελήκεξνη φινη νη εξγαδφκελνη. Δπίζεο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ θηηξηαθψλ 

                                                
82

 Ζ Ναπηεκπνξηθή Δηδηθή Έθδνζε, ‘’Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε’’, (2008) 
83

 Ναπηεκπνξηθή Δηδηθή Έθδνζε, ‘’Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε’’, (2009) 
84

 Έθζεζε Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηξάπεδα Υ, (2008) 
85

 Γειηίν Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, (2006), ηεχρνο 44 
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εγθαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία γίλεηαη ρξήζε ιηγφηεξσλ ελεξγνβφξσλ 

ηερλνινγηψλ ηφζν ζηελ αλαθαίληζε ή θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ ηεο, φζν θαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

Κνηλσλία:. Υνξεγεί ζεκαληηθφ πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο γηα λα ζηεξίμεη 

πξνζπάζεηεο πνπ πξνάγνπλ ηηο Σέρλεο, ηα Ήζε, Έζηκα, ηνλ Πνιηηηζκφ θαη ηελ 

Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη πεξίπνπ 17,6 εθαηνκκχξηα έρνπλ 

δηαηεζεί ζε πιήζνο θνηλσληθψλ δξάζεσλ κε έκθαζε ζηνλ Πνιηηηζκφ, ηνλ Άλζξσπν 

θαη ην Πεξηβάιινλ. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη: ε ρνξεγία γηα ζπληήξεζε 

θαη εμνπιηζκφ παηδηθψλ θαηαζθελψζεσλ, γηα ηε ζηήξημε ηεο Διιεληθήο 

Οκνζπνλδίαο Πεηνζθαίξηζεο, νηθνλνκηθή ζηήξημε εθδειψζεσλ θαη ζπλεδξίσλ κε 

ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηελ ππνζηήξημε ππξφπιεθησλ 

πεξηνρψλ, θαη πξνζθνξά βηβιίσλ εθδφζεσλ ηνπ Μνξθσηηθνχ Ηδξχκαηνο ηεο 

Σξάπεδαο ζε ζρνιηθέο θαη άιιεο βηβιηνζήθεο. 

 

Αλζξψπηλν Γπλακηθφ: Ζ ηξάπεδα αλαγλσξίδνληαο φηη ην ζεκαληηθφηεξν 

‘’θεθάιαην’’, γηα ηελ αλάπηπμή ηεο, είλαη ην πξνζσπηθφ ηεο, ππνζηεξίδεη θαη 

ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε θαη εμέιημή ηνπ. Μέζσ ησλ ‘’πκβνχισλ Αλζξψπηλνπ 

Γπλακηθνχ’’, έρεη δεκηνπξγήζεη έλα θαλάιη επηθνηλσλίαο, γηα αηηήκαηα εξγαδνκέλσλ, 

επίιπζε παξαπφλσλ θαη θαιχηεξεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ βαζκίδσλ. Ζ 

παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο ζην εζσηεξηθφ ηεο απνηειεί κία απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο πνιηηηθέο ηεο ηξάπεδαο απέλαληη ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα έλα πγηέο 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ζε 

πξνγξάκκαηα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε Διιάδα θαη Δμσηεξηθφ θαζψο επίζεο 

θαη πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο. Δπίζεο παξέρεη ζηα ηέθλα ησλ 

εξγαδνκέλσλ κηα κνξθή βνήζεηαο (πξνηθνδφηεζε). Σν πνζφ πνπ ζπγθεληξψλεηαη 

κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί είηε γηα εθπαίδεπζε, είηε γηα 

νηθνλνκηθή ή επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε. Σέινο ζηηο επηπξφζζεηεο παξνρέο 

πξνο ηνπο εξγαδφκελνπο εληάζζνληαη νη παηδηθνί ζηαζκνί, νη θαηαζθελψζεηο, 

κέξηκλα ησλ βαξηά λνζνχλησλ, πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο.  

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν κηινο ηξαπεδψλ ηεο εμεηαδφκελεο ηξάπεδαο επηδεηθλχεη, 

κηα κεγάιε ζεηξά δξάζεσλ θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ζηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηείηαη.  Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο δξάζεηο, ζε κεξηθέο ρψξεο.86 

εξβία: ηεξίδεη νηθνλνκηθά έλαλ νξγαληζκφ εληζρχνληαο θαη θξνληίδνληαο παηδηά κε 

                                                
86

 Έθζεζε Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηξάπεδα Υ, (2008) 
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εηδηθέο αλάγθεο ηα νπνία κεγαιψλνπλ ρσξίο γνληθή κέξηκλα. Δπίζεο εληζρχεη 

νηθνλνκηθά έλα ζρνιείν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί ζηα πιαίζηα παξνρήο βνήζεηαο θαη 

πξνζηαζίαο παηδηψλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο έρνπλ ζθνησζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πνιέκσλ ζηελ πεξηνρή. Ρνπκαλία: πλεξγάδεηαη κε κηα κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε γηα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηνπ αλαθπθισκέλνπ ραξηηνχ 

θαη ηαπηφρξνλα ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ραξηηνχ πνπ κέλεη αλεθκεηάιιεπην. 

Υνξεγεί εηεζίσο κηα αζιεηηθή δηνξγάλσζε γηα ηελ πξνψζεζε ελφο θαιχηεξνπ θαη 

πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. Πξνζθέξεη νηθνλνκηθή βνήζεηα ζε δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο 

εθδειψζεηο φπσο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο θαη θεζηηβάι. Βνπιγαξία: Μέζα απφ 

δηάθνξεο θηιαλζξσπηθέο δεκνπξαζίεο, ζπγθεληξψλεη ρξεκαηηθά πνζά, πξνζθέξνληάο 

ηα γηα ηαηξηθή πεξίζαιςε παηδηψλ, θαη γηα  αγνξά αζιεηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ζρνιεία. 

Δπίζεο ζηεξίδεη δηάθνξεο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο.  

 

ηελ ίδηα πεπνίζεζε θαη θηινζνθία, ‘’θηλείηαη’’ ε ηξάπεδα ζηελ ΠΓΓΜ (Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο), ζηελ Σνπξθία θαη ηα θαηαζηήκαηα ζηελ 

Αιβαλία, ζηεξίδνληαο θαη εληζρχνληαο πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο θαη θηιαλζξσπηθέο 

νξγαλψζεηο (πξνζθνξά παηρληδηψλ θαη αλαθαίληζε εγθαηαζηάζεσλ νξθαλνηξνθείνπ), 

εληζρχνληαο ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο, ρνξεγψληαο πξνγξάκκαηα ππνηξνθηψλ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ επηηπρεκέλσλ καζεηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε νηθνλνκηθή 

αλέρεηα, αλαιακβάλνληαο ηελ έθδνζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα θαη ηξφπνπο πξνζηαζίαο πδάηηλσλ πφξσλ θαη ππνζηεξίδνληαο δηάθνξεο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σέινο ε ηξάπεδα έρνληαο πνιιά ρξφληα παξνπζία θαη ζηελ 

Κχπξν ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξφπν ηεο ζηελ ελίζρπζε ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ, 

ρνξεγψληαο ινγνηερληθά βξαβεία θαη εθδίδνληαο παηδηθά βηβιία, φπνπ ηα έζνδα 

δηαηίζεληαη ζε παηδηά κέζσ δηαθφξσλ θνξέσλ. 

 

4.5 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΟΜΑΓΔ 

 

Με ηνλ φξν ηξαηεγηθέο Οκάδεο (Strategic Groups), νξίδεηαη έλα ζχλνιν 

επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο κε παξφκνηνπο πφξνπο.87 Σα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ησλ ηξαπεδψλ, 

ζεσξνχλ πνιχ ρξήζηκεο ηηο ζηξαηεγηθέο νκάδεο, δηφηη ηνπο βνεζνχλ λα θαηαλνήζνπλ  

θαιχηεξα ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη (ηφζν κέζα 

ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα, φζν θαη αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο).  

 

                                                
87 Γεσξγφπνπινο Β.Νηθφιανο, ν.π. 
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Οη ηξάπεδεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα, παξνπζηάδνπλ 

αξθεηά θνηλά ζεκεία (παξφκνηα κεξίδηα αγνξάο), θαζψο έρνπλ θαη νκνηφηεηεο ζηηο 

αθνινπζνχκελεο ζηξαηεγηθέο. Ζ κεηαθίλεζε απφ κηα ζηξαηεγηθή νκάδα ζε άιιε γίλεηαη 

ζπλήζσο κε κεγάιε δπζθνιία. 

 

ην δηάγξακκα 4.1, απεηθνλίδεηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ ζηνλ 

θιάδν ησλ ηξαπεδψλ, έρνληαο επηιέμεη σο κεηαβιεηέο ηε γεσγξαθηθή θάιπςε θαη ην 

εχξνο-πνηθηιία ησλ πξντφλησλ. 

 

Γηάγξακκα 4.1: ηξαηεγηθέο Οκάδεο γηα ηνλ θιάδν ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα 

 

 

 

Ζ εμεηαδφκελε ηξάπεδα ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή γεσγξαθηθή θάιπςε θαη κεγάιε 

πνηθηιία πξντφλησλ. Ο αληαγσληζκφο εληφο ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο είλαη εληνλφηεξνο, 

κηαο θαη νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ ηα ίδηα πξντφληα, απεπζπλφκελεο ζηνπο ίδηνπο 

πειάηεο. Μέζα απφ απηή ηελ ραξηνγξάθεζε, γίλεηαη εθηίκεζε γηα ηηο θηλήζεηο ησλ 

αληαγσληζηψλ, θαη πψο απηέο ζα επεξεάζνπλ ηνλ θιάδν θαη θαηαλννχληαη θαιχηεξα ηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ άιισλ ηξαπεδψλ. 

 

 

 

Γεσγξαθηθή 

θάιπςε 

Αζπίο, 

Nova, θ.α 

Αηηηθήο, 

Κύπξνπ 

Δκπνξηθή, 

Πεηξαηώο 

Άιθα, EFG, 

Δζληθή, Αγξνηηθή 

Δύξνο/πνηθηιία 

πξντόλησλ 

ΜΗΚΡΖ ΜΔΓΑΛΖ 

ΥΑΜΖΛΖ 

ΤΦΖΛΖ 
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4.6 ΑΝΑΛΤΖ ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟΤ 

 

ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ,  

πνπ έρεη γίλεη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ 5 

δπλάκεσλ ηνπ Porter, κηαο θαη εθηελέζηεξε αλάιπζε γηα ηνλ θιάδν έρεη γίλεη ζην ηξίην 

θεθάιαην. Απηή παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 4.2. 

 

Γηάγξακκα 4.2: Αλάιπζε ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΝΣΟΝΟ 
ΑΝΣΑΓΧΝΗΜΟ 

 
 Ύπαξμε ζεκαληηθνύ 

αξηζκνύ ηξαπεδώλ κε 
θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

 Τςειά εκπόδηα εμόδνπ 

(απνδεκηώζεηο 
πξνζσπηθνύ) 

 Τςειό θόζηνο 

δηαθήκηζεο, 
αληαγσληζκόο ηηκώλ 

ΑΠΔΗΛΖ ΔΗΟΓΟΤ ΝΔΧΝ 
ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΚΤΡΗΧ ΞΔΝΔ) 

 
 Τςειέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο 
 Ννκνζεηηθέο/Ρπζκηζηηθέο απαηηήζεηο 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο 

 Τπόιεςε ηξαπεδώλ-Πηζηνί πειάηεο 

ΜΔΓΑΛΖ ΓΤΝΑΜΖ 
ΑΓΟΡΑΣΧΝ 

 

 Δπθνιία αιιαγήο 
ηξαπεδώλ από ηνπο 
πειάηεο  

ΜΔΓΑΛΖ ΓΤΝΑΜΖ 
ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΧΝ 

 
 Τςειό θόζηνο 

αιιαγήο 
πξνκεζεπηνύ 
ηερλνινγίαο (πςειό 

θόζηνο κεηαθίλεζεο) 

ΑΠΔΗΛΖ ΑΠΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ 
 

 Δπθνιία ππνθαηάζηαζεο ππεξεζηώλ 
από κε ηξαπεδηθά ηδξύκαηα 

 Δλαιιαθηηθνί ηνκείο ηνπνζέηεζεο 
απνηακηεύζεσλ (αθίλεηα, ΥΑΑ, άιιεο 
επελδύζεηο)  
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4.7. SWOT ANALYSIS  

 

4.7.1 Δπθαηξίεο 

  

Γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ: 

 

 Αλνδηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο 

 Δπέθηαζε ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (ζπλζήθεο γηα εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο, ζπλεξγαζίεο), 

ιφγσ γεηηλίαζεο θαη ίδηαο θνπιηνχξαο  

 Απειεπζέξσζε αγνξψλ 

 Αιιαγή θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ 

 Πηψζε επηηνθίσλ δαλεηζκνχ 

 

Άκεζν πεξηβάιινλ: 

 

 Τςειέο απαηηήζεηο πειαηψλ 

 Δπίδξαζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ 

 

4.7.2 Απεηιέο 

 

Γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ: 

 

 Γπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο – Γεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα 

 Πεξηνξηζκφο θαηαλαισηηθήο δχλακεο 

 Αλεξγία 

 Πεξηνξηζκφο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά 

 Μηθξφ κέγεζνο εγρψξηαο αγνξάο. Λφγσ ηεο γεσγξαθηθήο δπζκνξθίαο 

απαηηείηαη κεγαιχηεξν δίθηπν. 

 ECB (European Central Bank) 

 Τπνηίκεζε λνκηζκάησλ ζε ρψξεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Σξάπεδα Υ 

 

Άκεζν πεξηβάιινλ: 

 

 Αληαγσληζηέο. Άιιεο ηξάπεδεο 

 Δπθνιία αιιαγήο ηξαπεδψλ απφ ηνπο πειάηεο 
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4.7.3 Γπλάκεηο 

 

 Γίθηπν θαηαζηεκάησλ, ATMs 

 Ηζρπξή ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ζηελ αγνξά/Ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε 

 Τςειή απφδνζε Ηδίσλ Κεθαιαίσλ (ROE), πνπ ηε βνήζεζε γηα άληιεζε 

θεθαιαίσλ θαη γηα ηηο εμαγνξέο 

 Παξαδνζηαθή ζρέζε κε ηελ θνηλσλία - Ηζρπξφ φλνκα/θήκε → επξεία θαηαζεηηθή 

βάζε, ρακειέο επηζθάιεηεο 

 Ληαληθή ηξαπεδηθή: Πξνεγείηαη ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα 

 Ηζρπξή παξνπζία ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Σνπξθία 

 Αλαγλσξίζηκνο εγέηεο ζηελ αγνξά 

 Απνηειεζκαηηθφ Μάξθεηηλγθ πξντφλησλ 

 Δχξνο πξντφλησλ 

 Δλζσκάησζε ηερλνινγίαο ζε φια ηα ελαιιαθηηθά δίθηπα ( internet banking, call 

centers, ATMs), παξέρνληαο ηαπηφρξνλα πςειέο πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο 

 ρη ηνμηθά πεξηνπζηαθά ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο 

 Δπειημία-δπλαηφηεηα κηθξφηεξσλ ρξεψζεσλ ζηνπο πειάηεο, ππφ πξνυπνζέζεηο 

 

4.7.4 Αδπλακίεο 

 

 Δμάξηεζε απφ ηξίηνπο (πξνκεζεπηέο ηερλνινγίαο-πςειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο) 

 Υακειή πνηφηεηα δηθηχσλ ζπγθξηλφκελε κε ην εμσηεξηθφ 

 

4.8 ΑΠΟΣΟΛΖ – ΟΡΑΜΑ – ΣΟΥΟΗ – ΚΟΠΟΗ - ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

 

4.8.1 Απνζηνιή  

 

Απνζηνιή: Να θαηαθηήζεη ε ηξάπεδα ηελ πξσηνπνξία θαη λα κεηαηξαπεί ζε 

θνξπθαίν ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο, 

πξνζθέξνληαο αλψηεξε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηεο, νθέιε ζηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη κέγηζηεο απνδφζεηο ζηνπο κεηφρνπο.88 

 

 

 

                                                
88

 Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην Σξάπεδαο Υ  
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4.8.2 ξακα 

 

ξακα: ‘’Ζ δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ζέζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο, ιεηηνπξγψληαο κε αθνζίσζε θαη ζπλέπεηα ζηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε, κε 

αμία ζηνπο κεηφρνπο, κε φθεινο ζηνπο εξγαδφκελνπο, κε επζχλε απέλαληη ζηελ 

θνηλσλία’’. 89 

 

4.8.3 ηφρνη-θνπνί 

 

ηφρνο ηεο Σξάπεδαο γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα (2007, 2008, 2009), είλαη λα 

επεθηείλεη θαη λα ελδπλακψζεη, ηελ εγρψξηα  πξσηνπφξα ζέζε ηεο ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο θαη ηαπηφρξνλα λα αλαδεηρζεί ζε έλαλ ‘’Ζγέηε’’ δηεζλή κηιν ζηελ πεξηνρή, 

πξνζθέξνληαο άξηζηεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο, κε πιήξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

ζπλεξγηψλ θαη ησλ ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ, εληζρχνληαο ηελ επζχλε ηεο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, απμάλνληαο ην ραξηνθπιάθην ηεο κε πςειφηεξεο θαη πιένλ 

θεξδνθφξεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Οκίινπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηέζζεξηο άμνλεο: Αχμεζε ησλ εζφδσλ, Λεηηνπξγηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα, Απνηειεζκαηηθή απνξξφθεζε ησλ εμαγνξψλ θαη εθκεηάιιεπζε 

ησλ ζπλεξγηψλ, Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε επνπηηθψλ θεθαιαίσλ. 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα απνδνζεί έλαο θαηά πξνζέγγηζε νξηζκφο γηα 

ην ηη ελλννχκε ζπλέξγηα (synergy).90 Ζ έλλνηα απηή απνδίδεη ηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία 

ησλ δηάθνξσλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ή ηκεκάησλ δχν εηαηξεηψλ, κε εθκεηάιιεπζε 

θαη ελεξγνπνίεζε ησλ δπλαηψλ ζεκείσλ ηεο θαζεκηάο, ψζηε λα ππάξμεη κεγηζηνπνίεζε 

ηνπ απνηειέζκαηνο ζε βαζκφ πςειφηεξν απφ ηελ μερσξηζηή επίδνζε ηεο θάζε 

εηαηξείαο, παξαδείγκαηνο ράξηλ πξηλ ηε ζπγρψλεπζε. Απηφ αλαθέξεηαη θαη ζαλ 

απνηέιεζκα 2+2=5. Απηφ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ζπγρψλεπζε δχν εηαηξεηψλ ή 

απνξξφθεζε κηαο εηαηξείαο απφ κηα άιιε. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηφρνη91 ηνπ Οκίινπ ηεο Σξάπεδαο Υ, είλαη ε πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο ζηελ εγρψξηα αγνξά, κέζσ ηεο 

παξνρήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πξνζαξκνζκέλα ζε θάζε θαηεγνξία πειάηε, 

αμηνπνηψληαο ηελ επξεία θαηαζεηηθή βάζε γηα αχμεζε ησλ ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ θαη 

κεγηζηνπνηψληαο ηελ εκπνξηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο. Γηα 

                                                
89

 Ηζηνζειίδα Σξάπεδαο Υ 
90 Thomas L. Wheelen, J.David Hunger, ν.π. 
91

 Ηζηνζειίδα Σξάπεδαο Υ  
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ηελ Δηαηξηθή θαη Δπελδπηηθή Σξαπεδηθή, ζηφρνο είλαη ε πεξαηηέξσ ελδπλάκσζε ηφζν 

ηεο ζέζεο ηεο φζν θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηεο Σξάπεδαο. Απηφ ζα επηηεπρζεί κε αχμεζε 

ηνπ φγθνπ ησλ εξγαζηψλ αλά επηρείξεζε θαη ησλ ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ ζε 

δηακεζνιαβεηηθέο ππεξεζίεο ζηηο Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο θαη ζηηο Ναπηηιηαθέο εξγαζίεο 

θαη αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ αγνξά ησλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ. 

Δπφκελνο ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηνλ ηνκέα Γηαρείξηζεο Πεξηνπζίαο 

Πειαηψλ, κέζσ ηεο πξνζθνξάο πην ζχλζεησλ επελδπηηθψλ πξντφλησλ θαη ηεο 

αμηνπνίεζεο φισλ ησλ δηθηχσλ δηαλνκήο ηεο Σξάπεδα φπσο ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ, 

ην Private Banking, ην αζθαιηζηηθφ δίθηπν θαη άιια. Δπηπξφζζεηα ελίζρπζε νξγαληθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο ζε ζηξαηεγηθά ζεκαληηθέο ρψξεο ζηελ πεξηνρή ησλ 

Βαιθαλίσλ θαη επέθηαζε κέζσ εμαγνξψλ ζε πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ επνίσλεο 

πξννπηηθέο. ρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο εμππεξέηεζεο ηεο πειαηείαο κέζσ 

θαιχηεξεο αμηνπνίεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο θαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ κε 

πεξηθνπέο  δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ. Σέινο αχμεζε ησλ θεθαιαηαθψλ θεξδψλ θαη 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ θεθαιαίσλ. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξνχκε φηη ν κηινο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ 

εζσηεξηθή ηνπ (νξγαληθή) αλάπηπμε, αιιά εμεηάδεη θαη ηηο επελδπηηθέο επθαηξίεο άκεζεο 

ζπκκεηνρήο (direct investments), έρνληαο ζηφρν κεζνπξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα 

ηελ εδξαίσζε ηνπ, σο θπξίαξρνο ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, εθκεηαιιεπφκελνο ηα πεξηζψξηα 

αλάπηπμεο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε. 

 

θνπνί γηα ηα επφκελα ηξία ρξφληα, είλαη νη αθφινπζνη: 

 

1) Πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ επηπέδσλ ηνπ δείθηε ROE πάλσ απφ 20% γηα θάζε 

ρξφλν θαη αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαηά 5 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο απφ 19% ζε 24%. 

2) Αχμεζε ησλ εζφδσλ ζην 35% (κε ξπζκφ 11% εηεζίσο) 

3) Αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο πάλσ απφ 70% (κε εηήζην ξπζκφ 19%) 

4) Αχμεζε κεξηδίνπ αγνξάο ζην Leasing θαηά 7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

5) Αλακελφκελα καθξνπξφζεζκα έζνδα ίζα πεξίπνπ κε 10% φισλ ησλ εζφδσλ 

εηαηξηθήο ηξαπεδηθήο 

6) Αχμεζε ησλ δαλείσλ κε ξπζκφ 15% εηεζίσο→βειηίσζε ζην ιφγν δαλείσλ πξνο 

θαηαζέζεηο απφ 67% ζε πάλσ απφ 80% 

7) Πεξηνξηζκέλε αχμεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ζε 4% εηεζίσο 
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8) Αχμεζε δαπαλψλ πξνζσπηθνχ κε ξπζκφ 3% εηεζίσο 

9) Αχμεζε δηνηθεηηθψλ εμφδσλ θαηά 7% εηεζίσο 

 

4.8.4 Πνιηηηθέο 

 

Οη πνιηηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Σξάπεδα Υ, ηαπηίδνληαη κε ηηο αμίεο ηεο, θαη είλαη νη 

εμήο:  

1) πλερήο εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

2) Πξνζπάζεηα ελδπλάκσζεο θαη δηαηήξεζεο καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο, 

βαζηδφκελνη ζηελ εκπηζηνζχλε πνπ δείρλνπλ ζην φλνκα θαη ζηε θήκε πνπ έρνπλ 

ζρεκαηίζεη 

3) Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ 

Οη παξαπάλσ πνιηηηθέο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απνηεινχλ ηε βάζε ηεο 

επηηπρίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο.         

 

4.9 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα έρεη επηιέμεη λα αθνινπζεί ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο έλαληη 

ησλ δχν ελαιιαθηηθψλ πνπ ππάξρνπλ, ηεο ζηξαηεγηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο πεξηζπιινγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε Σξάπεδα Υ αλαπηχζζεηαη θπξίσο 

κέζσ ηεο Οξηδφληηαο Οινθιήξσζεο, εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, κε εμαγνξέο θαη 

ζπγρσλεχζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο ηεο δείρλνπλ ηα εμήο γηα ηα 

έηε 2005-2006: 

 Απνρψξεζε απφ πεξηνρέο ρσξίο ζηξαηεγηθφ ελδηαθέξνλ (Καλαδάο, ΖΠΑ) 

 Γηνρέηεπζε θεθάιαηα ζε αγνξέο θαη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο κε πςειή 

αλάπηπμε 

 Δμαγφξαζε ηελ Σξάπεδα Φ ζηελ Σνπξθία (2006). Ζ Σνπξθία έρεη ηαρεία 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ζπλερηδφκελε ξαγδαία επέθηαζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

 Δμαγφξαζε ηελ Σξάπεδα Χ ζηε εξβία (2006) 

 ε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο Leasing θαη άιια ζε ρψξεο κε 

δπλακηθή θαη βηψζηκε αλάπηπμε 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, φηη νη ηξαπεδηθέο 

αγνξέο παξακέλνπλ ειθπζηηθέο ζε κηα πεξηνρή πνπ ζπγθιίλεη ηαρχηαηα κε 

ηελ Δπξψπε. 
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Οη παξαπάλσ εμαγνξέο είλαη ζπλέρεηα κηαο αλαπηπμηαθήο πνξείαο θπξίσο απφ ην 

2000 θαη κεηά φπνπ ε εμεηαδφκελε ηξάπεδα είρε εμαγνξάζεη ηελ Σξάπεδα Α απφ ηε 

Βνπιγαξία θαη ηελ Σξάπεδα Β απφ ηελ ΠΓΓΜ, ελψ ην 2003 είρε εμαγνξάζεη ηελ 

Σξάπεδα Γ απφ ηε Ρνπκαλία, θηινδνμψληαο λα γίλεη ν θνξπθαίνο ρξεκαηνπηζησηηθφο 

κηινο ζε κηα αγνξά πεξίπνπ 125 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη 

εμαγνξέο έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ θεξδψλ ηεο θαη απηφ ιφγσ ηεο 

απνηειεζκαηηθήο κεηαθνξάο ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζπλεξγηψλ.  

 

ζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή ηεο αλάπηπμεο (νξγαληθή επέθηαζε), ζηνρεχεη γηα ηα 

επφκελα ρξφληα ζε αχμεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζηελ Σνπξθία ζε 240, κε ζηφρν λα 

θηάζεη ηα 550. Δπίζεο ζηε Ρνπκαλία, έρεη πξνγξακκαηίζεη λα αλνίμεη αθφκα 125 

θαηαζηήκαηα, θηάλνληαο ηα 200 θαη 100  ζηε Βνπιγαξία θηάλνληαο ηα 270. 

ηα πιαίζηα ηεο ζπζρεηηζκέλεο δηαπνίθηιζεο ηζρχνπλ ηα εμήο: Ζ ηξάπεδα 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο θαη φιν ην 

θάζκα ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα παξέρεη νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο φπσο: 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθέο, έρνληαο 100% πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζε ζπγαηξηθέο ηεο 

εηαηξείεο φπσο: 

 ζε ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, ε νπνία απνηειεί κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

θαη θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ ειιεληθή ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, 

παξέρνληαο φιν ην θάζκα ησλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ δηελεξγψληαο 

ζπλαιιαγέο ζηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ. 

 εηαηξεία δηαρείξηζεο Ακνηβαίσλ Κεθαιαίσλ, εκπινπηίδνληαο ζπλέρεηα ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ζε Ηδηψηεο θαη Θεζκηθνχο 

Δπελδπηέο. Οη ππεξεζίεο εζηηάδνληαη ζηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ 

επελδχζεσλ, παξνρή επελδπηηθψλ ζπκβνπιψλ θαη ζηε θχιαμε θαη 

δηνηθεηηθή δηαρείξηζε κεξηδίσλ Οξγαληζκψλ πιινγηθψλ Δπελδχζεσλ. 

 Υξεκαηνδνηηθέο, έρνληαο 100% ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθή εηαηξεία Leasing, ε 

νπνία έρεη ήδε πξνζζέζεη δχν λέα πξντφληα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ηφζν ζε 

επαγγεικαηίεο θαη επηρεηξήζεηο φζν θαη ζε γηαηξνχο θάζε εηδηθφηεηαο κε δχν 

βαζηθά πιενλεθηήκαηα: ακεζφηεηα ηεο έγθξηζεο θαη αληαγσληζηηθή ηηκνιφγεζε. 

Δπίζεο παξέρεη εξγαζίεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ (Factoring) 

κέζα απφ κηα εμεηδηθεπκέλε ζπγαηξηθή εηαηξεία, παξέρνληαο πξνεμφθιεζε, 

δηαρείξηζε θαη είζπξαμε απαηηήζεσλ, πηζησηηθφ έιεγρν θαη θάιπςε πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ. 

 Αζθαιίζεσλ, έρνληαο δηθή ηεο εηαηξεία, πξνζθέξνληαο κηα κεγάιε πνηθηιία 

αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, γλσζηά θαη σο bankassurance (φπσο πξνγξάκκαηα 
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πγείαο, ζπληαμηνδφηεζεο, γεληθέο αζθάιεηεο θαη άιια), απνηειψληαο κηα απφ ηηο 

αξραηφηεξεο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηε ρψξα, κε δπλακηθή παξνπζία. 

 Κηεκαηηθέο-επελδχζεσλ, φπνπ κέζα απφ ηελ ζπγαηξηθή ηεο (ε νπνία ηδξχζεθε 

πξφζθαηα), δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν ησλ επελδχζεσλ, δηαρείξηζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο. 

 Γηαζέηεη επίζεο έλα εθπαηδεπηηθφ θέληξν, πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαζψο επίζεο θηινμελεί ζπλέδξηα θαη εηαηξηθέο 

ζπλαληήζεηο, πξνζθέξνληαο έηζη ζηνπο πειάηεο ηεο, ππεξεζίεο πςεινχ 

επηπέδνπ. 

 Πιεξνθνξηθήο, κέζσ ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη κέινο ηνπ Οκίινπ, πξνζθέξεηαη 

έλα κεγάιν θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ Πιεξνθνξηθήο θαζψο επίζεο θαη 

πκβνπιεπηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή νξγαληζκνχο. (Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή ππεξεζίαο ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί θαη ζηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο αζπζρέηηζηεο δηαπνίθηιζεο). 

  

Αληίζηνηρεο εηαηξείεο ππάξρνπλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ, φπνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη  ε εμεηαδφκελε ηξάπεδα, θαη νη νπνίεο πξνζθέξνπλ αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο, δηεπξχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο ππεξεζίεο, ηα πξντφληα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο επηινγψλ πνπ έρνπλ νη πειάηεο. 

Απφ ηηο παξαπάλσ ελέξγεηεο ε Σξάπεδα Υ απνθνκίδεη κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, θαζψο επίζεο δεκηνπξγνχληαη λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Δμνηθνλνκνχληαη πφξνη απφ ηελ ελζσκάησζε ησλ ηξαπεδψλ θαη θπξίσο ηεο 

ηξάπεδαο ηεο Σνπξθίαο. 

 Δλνπνηνχληαη νη ιεηηνπξγίεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηθήο θαη εξγαζηψλ back-

office. 

 Δθαξκφδεηαη ππφδεηγκα δηαλνκήο βέιηηζηεο πξαθηηθήο ζε νιφθιεξν ηνλ 

κηιν. 

 Δθαξκφδεηαη ελνπνηεκέλν κνληέιν γηα ηηο πξνκήζεηεο. 

 Δθαξκφδεηαη νινθιεξσκέλν ππφδεηγκα ειέγρνπ γηα φινλ ηνλ κηιν. 

 Αλαπηχζζνληαη λέεο πεγέο εζφδσλ φπσο είλαη νη δηαζπλνξηαθέο εκπνξηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο, ε ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ, ε 

δηαζπλνξηαθή εηαηξηθή ηξαπεδηθή θαη νη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο. 
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4.10 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

Με βάζε ηηο ηξεηο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο αλαιχζεθαλ ζην ηξίην 

θεθάιαην, ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή βαζίδεηαη ζηηο πην πξνζσπηθέο θαη απζηεξά εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, 

κε ηε βνήζεηα ησλ ζχγρξνλσλ κεζφδσλ ηερλνινγίαο. 

 

Ζ θηινζνθία θαη ε θνπιηνχξα ηεο Σξάπεδαο Υ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη θαη 

έρεη κεηαηξέςεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο απφ ‘’ηξαπεδνυπαιιήινπο’’ ζε 

ζπκβνχινπο ηνπ πειάηε πνπ είλαη γλψζηεο ησλ ζχγρξνλσλ πξντφλησλ. Έρεη 

δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν ηδηαίηεξσλ πσιεηψλ, ζπλδπάδνληαο παιηά θαη έκπεηξα 

ζηειέρε κε λέα, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο δηαθνξεηηθψλ 

θαηεγνξηψλ πειαηψλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο γηα ηελ ηξάπεδα Υ είλαη:  

 

1) Μεζαίεο θαη Μεγάιεο Δπηρεηξήζεηο (θχθινο εξγαζηψλ πάλσ απφ 2.500.00 θαη 

ζχλνιν δαλείσλ πάλσ απφ 1.000.000) 

2) Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (θχθινο εξγαζηψλ θάησ απφ 2.500.00 θαη ζχλνιν 

δαλείσλ θάησ απφ 1.000.000) 

3) ηεγαζηηθή θαη Καηαλαισηηθή πίζηε 

4) Γίθηπν πκβνχισλ Δχπνξσλ Πειαηψλ (κε θεθάιαηα πεξίπνπ πάλσ απφ 

100.000) 

5) Private Banking (κε θεθάιαηα πάλσ απφ 500.000) 

 

Απηή ε λέα πξνζέγγηζε, γλσζηή θαη σο δηαρείξηζε πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (CRM 

Customer Relationship Management), αθνξά ηε ζρέζε ηεο ηξάπεδαο κε ηνπο πειάηεο 

ηεο, κέζα απφ έλα εμαηνκηθεπκέλν δίθηπν. Ζ έλλνηα απηή αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ 

πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή φζν θαη ζην ινγηζκηθφ ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηελ ηξάπεδα θαη κέζα απφ ην νπνίν αληινχληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

 

 Ζ ηξάπεδα έρεη αλαγλσξίζεη πσο γηα λα επηβηψζεη ζε κηα άθξσο αληαγσληζηηθή 

αγνξά, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εθαξκνγήο ζηξαηεγηθήο ‘’εζηίαζεο ζηνλ πειάηε’’. 

Απνηειέζκαηα είλαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο ηεο Σξάπεδα Υ, αχμεζε ηνπ 

κεξηδίνπ ησλ εξγαζηψλ ηεο κε ηνλ πειάηε θαζψο θαη ηεο ζπλνιηθήο αμίαο πνπ 

παξάγεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο νξίδεηαη γηα ηελ ηξάπεδα σο ‘’ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο κηαο 

εμαηνκηθεπκέλεο ακνηβαία επσθεινχο ζρέζεο κε επηιεγκέλνπο πειάηεο ή νκάδα 
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πειαηψλ κε θχξην αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ 

πειάηε.’’92 ε απηφ ην πιαίζην ε Σξάπεδα Υ πξνζπαζεί λα αλαπηχζζεη ηηο πσιήζεηο, 

δηαζέηνληαο πεξηζζφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, θπξίσο, ζε ππάξρνληεο πειάηεο 

ηφζν κέζσ ησλ δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ (cross selling), φζν θαη κέζσ ησλ 

αλαβαζκηζκέλσλ πσιήζεσλ (up selling). Ζ πξψηε πεξίπησζε ζπλεπάγεηαη πψιεζε 

θαη άιισλ πξντφλησλ φπσο είλαη ηα αζθαιηζηηθά. Δλψ ε δεχηεξε ζπλεπάγεηαη, γηα 

παξάδεηγκα, ηε κεηαθνξά ησλ θαηαζέζεσλ απφ άιιεο ηξάπεδεο. 

 

Δπνκέλσο ρξεηάδεηαη θαηάιιειε πιεξνθφξεζε θαη θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ, ησλ 

πξνηηκήζεσλ, ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ αγνξαζηηθψλ ζπλεζεηψλ, ησλ ζηνηρείσλ 

ζπλαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ψζηε λα θαηαθέξεη λα ηαηξηάμεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο 

επηζπκίεο ησλ πειαηψλ κέζσ ειθπζηηθψλ πξνζθνξψλ. Σαπηφρξνλα ε ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, βνεζάεη ζηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνδνηηθφηεηα, ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη πηζηφηεηαο ηνπ πειάηε. Σν 80% ηεο 

πξνζπάζεηαο, αθνξά ηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ-πιεξνθνξηψλ θαη ηε 

κνληεινπνίεζή ηνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ ηερλνινγία. Δπνκέλσο έρεη δεκηνπξγεζεί κηα 

βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε καδηθήο εμαηνκίθεπζεο (mass customization). 

Δλνπνηνχληαη θαη εκπινπηίδνληαη αξρεία, ψζηε λα απνθεχγνληαη δηπιέο θαηαρσξήζεηο 

θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα δηαζθαιίδεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ θάζε πειάηε. ια απηά ηα 

ζηνηρεία αλαιχνληαη θαη κεηνπζηψλνληαη ζε πιεξνθνξία γηα ηε ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ (data mining) θαη είλαη δηαζέζηκα ζηα αξκφδηα ζηειέρε, ηα νπνία βξίζθνπλ 

ζρέζεηο (relationships) θαη δεκηνπξγνχλ κνληέια πξφβιεςεο (modeling) ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειάηε. Καηά επέθηαζε απηφ νδεγεί ζε θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 

‘’decision making’’, φπσο ζηελ νξζνινγηθφηεξε ηκεκαηνπνίεζε ηεο πειαηεηαθήο βάζεο,  

ζηελ πξνζαξκνγή ησλ πξντφλησλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πειάηε, ζηε βειηίσζε δηαθφξσλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη κάξθεηηλγθ θαη άιια. 

 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ tellers, φζε εθπαίδεπζε θαη λα έρνπλ, θξίλεηαη αλεπαξθήο, 

ζηελ πξνψζεζε πνιχπινθσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη ιχζεηο θαη νη 

αιιαγέο ηεο Σξάπεδαο Υ έρνπλ δνζεί πέξα απφ ηα γθηζέ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο. Ζ 

Σξάπεδα Υ έρεη επηιέμεη λα επεθηαζεί ζηνπο ηνκείο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο κε ην 

κνληέιν ‘’Hunter-Farmer’’. Οη ‘’Hunters’’ πνπ απνηεινχλ ηνπο Σξαπεδηθνχο πκβνχινπο 

πξνζειθχνπλ λένπο πειάηεο. Ήδε ην 28% ησλ λέσλ δαλείσλ πξνο ηηο Μηθξνκεζαίεο 

Δπηρεηξήζεηο πξνέξρνληαη απφ απηνχο. Λφγσ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε Σξάπεδα 

έρεη απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ Σξαπεδηθψλ πκβνχισλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηελ 
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άιιε πιεπξά νη ‘’Farmers’’ απνηεινχλ ηνπο πκβνχινπο Πειαηείαο, νη νπνίνη θπξίσο 

κέζσ ησλ δηαζηαπξνχκελσλ πσιήζεσλ απμάλνπλ ηα κεγέζε ηφζν ζηνλ αξηζκφ ησλ 

πειαηψλ, φζν θαη ζηελ πψιεζε πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ θαη θαηά επέθηαζε ζηελ 

αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηνπο 230 πκβνχινπο Πειαηείαο αληηζηνηρεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν ραξηνθπιάθην πειαηψλ πεξίπνπ 200-250 πειάηεο αλά χκβνπιν 

Πειαηείαο. Τπνινγίδεηαη φηη πεξίπνπ 30 εθαηνκκχξηα είλαη ηα έζνδα ηεο Σξάπεδαο απφ 

απηφ ην λέν κνληέιν εμππεξέηεζεο. ηελ νπζία έρνπλ ζπγθξνηεζεί εηδηθέο θηλεηέο 

νκάδεο Ηδηαίηεξσλ Πσιεηψλ γηα ηε ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ θαη ηελ πψιεζε 

κεγάιεο γθάκαο πξντφλησλ. Γηα παξάδεηγκα ζχλαςε εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ κε 

θαηαζηήκαηα/ αληηπξνζσπείεο απηνθηλήησλ (θαηαλαισηηθά δάλεηα) θαη κεζηηηθά 

γξαθεία/ θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο (ζηεγαζηηθά δάλεηα). 

 

Ζ ηκεκαηνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο Σξάπεδαο Υ ζηηο παξαπάλσ πέληε θαηεγνξίεο, 

ελέρεη ηελ εμήο δηαθνξά. ην δίθηπν ηεο ζηεγαζηηθήο θαη θαηαλαισηηθήο πίζηεο ν 

relationship manager δελ αιιάδεη ην ραξηνθπιάθην πξντφλησλ, δειαδή επηιέγεη 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, απφ ηα ήδε ππάξρνληα (ηππνπνίεζε πξντφλησλ-

standardize products). Έηζη πεηπραίλεη δηαζηαπξνχκελεο πσιήζεηο, κε κηθξφ 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη κε κεγαιχηεξε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Γελ ππάξρνπλ 

πεξηζψξηα γηα ππνρσξήζεηο. ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο νη relationships 

managers θάλνπλ ‘’tailor made’’ (‘’θηηαγκέλν ζηα κέηξα ηνπ πειάηε’’). ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ είλαη κεγάιε θαη παξφιν πνπ ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα ηελ ηξάπεδα είλαη κεγάιν (κεγάινο φγθνο δνπιεηάο), ηα 

καθξνπξφζεζκα θέξδε είλαη πνιχ κεγαιχηεξα. Δπηπξφζζεηα αλάινγα ηα πξντφληα, 

ηελ θαηεγνξία ηνπ πειάηε θαη άιιεο παξακέηξνπο, ππάξρεη δηαθνξεηηθή ηηκνινγηαθή 

πνιηηηθή, ε νπνία ζηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πνιχ ‘’ειθπζηηθή’’ ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο ηξάπεδεο. 

 

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ν relationship manager δελ αθήλεη πνηέ ηνλ 

πειάηε ηνπ, είλαη ζε κηα ζπλερή επηθνηλσλία θαη ηνλ θέξλεη ζε νξγαλσκέλε επαθή κε 

ηα άιια πξντφληα θαη ηνπο εηδηθνχο (Product Specialists). Παξαδείγκαηνο ράξηλ ηνλ 

ζπλνδεχεη ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία, ζηελ εηαηξεία Leasing θαη φπνπ αιινχ ρξεηαζηεί 

πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί θαηάιιεια απφ ηνπο αξκφδηνπο θαη ζην ηέινο λα επηιεγεί 

ην πιένλ πξφζθνξν ραξηνθπιάθην πξντφλησλ ψζηε ν πειάηεο λα έρεη ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη πειάηεο λνηψζνπλ αζθάιεηα, εκπηζηνζχλε 

θαη ζηγνπξηά. Αιιά αθφκα θαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο ν relationship manager 



 126 

ζπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ηνλ πειάηε ηνπ θαη αληιεί πιεξνθνξίεο γηα ηελ θίλεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ (απνπιεξσκέο, ηπρφλ παξάπνλα θαη άιια), ψζηε κειινληηθά λα ηνπ 

πσιήζεη θαη άιια πξντφληα. 

 

Οθέιε γηα ηελ ηξάπεδα θαη ηνλ πειάηε: 

 

Ζ Σξάπεδα Υ, έρνληαο δεη ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηε ρξήζε ηνπ CRM, έρεη 

επελδχζεη ζηε ρξήζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (χπαξμε πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο) θαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί κε 

επρέξεηα λα θαηαγξάθεη θαη λα κεηαθξάδεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε ζρέζε πειάηε θαη ηξάπεδαο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη απφ ηε ρξήζε ηνπ CRM 

επσθεινχληαη ηφζν ε Σξάπεδα φζν θαη ν πειάηεο. 

 

ζνλ αθνξά ηνλ πειάηε, φηαλ γλσξίδεη φηη θάπνηνο απφ ηελ ηξάπεδα επηζπκεί λα 

ηνλ εμππεξεηήζεη απνθιεηζηηθά θαη λα ηνπ πξνηείλεη θάηη πνπ πξαγκαηηθά ηαηξηάδεη ζην 

πξνθίι ηνπ, δελ αληηκεησπίδεη ηνλ relationship manager σο ελφριεζε. Δπηπξφζζεηα ν 

πειάηεο απνιακβάλεη εμαηνκηθεπκέλε ηηκνιφγεζε ζε κηα επξεία γθάκα πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Λφγσ ηεο θήκεο ηεο ηξάπεδαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο ζρέζεο πνπ ππάξρεη 

κε ηελ θνηλσλία, ν πειάηεο έρεη έλα αθφκα ιφγν λα εκπηζηεχεηαη ηνλ ηξαπεδηθφ 

ζχκβνπιν, πνπ αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε απηφλ θαη απφ ηνλ νπνίν κέλεη 

ηθαλνπνηεκέλνο, κηαο θαη ν πειάηεο επηθνηλσλεί θαη εμεγεί ηηο αλάγθεο ηνπ, θαη απφ ηελ 

άιιε πιεπξά ν ηξαπεδηθφο ζχκβνπινο, ηνλ εθεζπράδεη θαη ν πειάηεο δελ αγσληά γηα ην 

αλ φια ζα θπιήζνπλ νκαιά, κε ηελ ηξάπεδα. Δπίζεο ν πειάηεο ληψζεη ζεκαληηθή 

νληφηεηα γηα ηελ ηξάπεδα θαη φρη έλαο απφ ηνπο πνιινχο. Σαπηφρξνλα εμαιείθεηαη 

θάζε πεξηηηή επηθνηλσλία, θαζψο θαη ηπρφλ ελνριεηηθή πξνζέγγηζε ελφο πειάηε απφ 

ηελ ηξάπεδα γηα πξντφληα πνπ ήδε θαηέρεη ή δελ ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ηνπ. Δπνκέλσο 

ε ζρέζε ηξάπεδαο-πειάηε αλαβαζκίδεηαη θαη απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

 

ζνλ αθνξά ηελ ηξάπεδα, ηα νθέιε εζηηάδνληαη θπξίσο ‘’ζηε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, ηφζν κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο λέσλ 

πειαηψλ, φζν θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ζρέζεο κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο’’.93 

Ζ κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο είλαη απνηέιεζκα ηεο απνδνηηθφηεξεο αμηνπνίεζεο 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηδηαίηεξα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπκβνχισλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πψιεζεο αιιά θαη ηνπ κάξθεηηλγθ. Απνηειεζκαηηθφηεξεο κέζνδνη πξνζέγγηζεο θαη 

γεληθφηεξσλ δηαθεκηζηηθψλ εθζηξαηεηψλ πξνέξρνληαη απφ πξνζεθηηθή ζθηαγξάθεζε 
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 Γειηίν Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ, (2006), ηεχρνο 47 
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ηεο πειαηεηαθήο βάζεο ηεο Σξάπεδαο Υ. Δπίζεο απνθηά ζπλερή ζρέζε κε ηνλ πειάηε, 

θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ δηεπθνιχλεηαη ε πψιεζε θαη άιισλ πξντφλησλ-παθέησλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα. Σέινο ιφγσ ησλ άξηζησλ επηπέδσλ πνηφηεηαο 

πνπ παξέρνληαη, ν πειάηεο παξακέλεη πηζηφο θαη δελ ξηζθάξεη ηελ αιιαγή ηεο 

ηξάπεδαο θαη ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ ήδε ιακβάλεη. Ζ Σξάπεδα Υ έρεη θαηαθέξεη 

θαη κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εμππεξέηεζεο λα ηθαλνπνηεί ηνλ πειάηε 

καθξνπξφζεζκα θαη απηφο λα ηεο ην αληαπνδίδεη κε ην λα ζπλαιιάζζεηαη κφλν κε 

απηή. Απηφ πξνθχπηεη θαη απφ ηα ζηνηρεία πνπ αθνινπζνχλ γηα ηε κέρξη ηψξα πνξεία 

ηεο Σξάπεδαο Υ, ζηελ επφκελε ελφηεηα. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε φηη επηηεχρζεθε 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην ξπζκφ αλάπηπμεο ησλ κεγεζψλ κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ 

κνληέινπ ζπλδπαζκέλεο δξάζεο ‘’hunter-farmer’’. Ηδηαίηεξα γηα ηα δάλεηα πξνο ηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο ππήξρε αχμεζε ησλ κεγεζψλ απφ 20% ζε 45%, πνζνζηά πξηλ θαη 

κεηά ηνπο Σξαπεδηθνχο πκβνχινπο.  

 

4.11 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ, ΜΔΡΗΓΗΑ ΑΓΟΡΑ, ΓΗΑΚΡΗΔΗ ΣΖ 

ΣΡΑΠΔΕΑ Υ 

 

Ζ κέρξη ηψξα πνξεία δείρλεη φηη ππάξρεη κεγάιε αχμεζε εζφδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

ππάξρεη αχμεζε ησλ δαλείσλ πξνο ελεξγεηηθφ ζε 56% απφ 47%, δάλεηα πξνο 

θαηαζέζεηο ζε 84% απφ 66%. Δπίζεο ε ζχλζεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πηζηνδνηήζεσλ 

βειηηψλεηαη κηαο θαη ηα δάλεηα ιηαληθήο απνηεινχλ ηα 2/3 ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ. 

ζνλ αθνξά ηα εγρψξηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, βξίζθνληαη ζην 1/4 ησλ δαλείσλ ηεο 

αγνξάο θαη άλσ ηνπ 40% ηνπ ζπλφινπ ησλ δαλείσλ ηεο Σξάπεδαο Υ. ρεηηθά κε ηελ 

θεξδνθνξία ηεο ηξάπεδαο, ηα θέξδε κεηά απφ θφξνπο ππεξβαίλνπλ ηα 900 

εθαηνκκχξηα, θαη ε απφδνζε ησλ Ίδησλ θεθαιαίσλ είλαη ζην 29%. Σν ζχλνιν ησλ 

εζφδσλ πιεζηάδεη ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα. Καηέρεη ηζρπξή ζέζε κε αζπλαγψληζηα κεξίδηα 

αγνξάο ζηηο θαηαζέζεηο ηακηεπηεξίνπ θαη φςεσο (κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ ζην 1/3, 

δειαδή 30%, ελψ ε δεχηεξε ηξάπεδα έρεη κεξίδην 15%). ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαηέρεη 

κεξίδην αγνξάο πεξίπνπ ζην 1/4 δειαδή 24%, ελψ ε δεχηεξε ηξάπεδα έρεη κεξίδην 

αγνξάο 14%. ηα ακνηβαία θεθάιαηα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηελ αγνξά ησλ ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ κέζσ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ απφ ην δίθηπν θπξίσο ζε εχπνξνπο θαη 

πειάηεο ιηαληθήο, κέζσ on-line αλάιπζεο ραξηνθπιαθίνπ θαη κέζσ θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ φπσο fund of funds θαη πξντφληα εγγπεκέλνπ θεθαιαίνπ. Έρεη  ζεκαληηθά 

πεξηζψξηα αλάπηπμεο ζε άιια πξντφληα πξνο πειάηεο ιηαληθήο θαη κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο ε δηαξθήο βειηίσζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο ηξάπεδαο 
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θαη ην ρξεκαηνδνηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ζπληεινχλ ζηε δηαηήξεζε πςειψλ απνδφζεσλ, 

αληηζηαζκίδνληαο ηηο πηέζεηο ησλ επηηνθηαθψλ πεξηζσξίσλ. 

 

Ζ πξνηίκεζε ησλ πειαηψλ θαίλεηαη θαη ζηα αζθαιηζηηθά πξντφληα φπνπ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληά εληζρχζεθε ε εγεηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά. Ζ Σξάπεδα Υ, κέζσ 

ηεο ζπγαηξηθήο αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, μεπέξαζε θαηά πνιχ ηελ αγνξά ησλ αζθαιεηψλ 

δσήο, θπξίσο κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ πξντφλησλ κε εθάπαμ αζθάιηζηξα θαη ηελ 

αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ηξάπεδαο θαη κέζσ λέσλ πνιηηηθψλ πσιήζεσλ θαη 

θηλήηξσλ γηα ηνπο αζθαιηζηέο-πξάθηνξεο ζηνλ ηνκέα ησλ Γεληθψλ Αζθαιεηψλ, κε 

κεξίδην αγνξάο 17%, ελψ ν ‘’δεχηεξνο’’ έρεη κεξίδην ζηελ αγνξά 7%. 

 

ηα παξαπάλσ αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη δηαθξίζεηο θαη νη βξαβεχζεηο πνπ έρεη ιάβεη 

ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα, ηφζν γηα ην θνηλσληθφ ηεο έξγν φζν θαη γηα ηελ θαιχηεξε 

εμππεξέηεζε θαη ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίνη ηελ 

ζηεξίδνπλ θαη ηελ εκπηζηεχνληαη. Δλδεηθηηθά λα αλαθέξνπκε: Βξαβείν Κνηλσληθήο 

Δπζχλεο, Famous Brand94 πνπ απνδεηθλχεη φηη ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζεσξεί 

δηαρξνληθά φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα παξέρεη πςειή πνηφηεηα ηφζν πξντφλησλ φζν 

θαη ππεξεζηψλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ εληζρχεηαη ε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. Δπίζεο έρεη 

δηαθξηζεί σο ε θαιχηεξε ηξάπεδα επνπηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ην πεξηνδηθφ ‘’The 

Banker’’ ησλ Financial Times. Σέινο έρεη βξαβεπηεί απφ ην πεξηνδηθφ Euromoney σο ε 

θαιχηεξε ηξάπεδα φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηνπ Private Banking, αμηνινγψληαο ηελ  

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Πιήζνο άιισλ βξαβείσλ, δηαθξίζεσλ ηελ 

έρνπλ βνεζήζεη λα αλαβαζκίζεη ηελ εηθφλα θαη ηε θήκε ηεο ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη 

ζε δηεζλέο επίπεδν θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ νινθιεξψλεη-ζθξαγίδεη ηελ επηηπρεκέλε 

καθξνρξφληα πνξεία ηεο. Οη δηαθξίζεηο απηέο ζέηνπλ αθφκα πςειφηεξα ηνλ πήρε γηα ηα 

επφκελα ρξφληα. 

 

4.12 ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΖΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΖ 

ΠΔΛΑΣΔΗΑ 

 

Οη παξαθάησ ελέξγεηεο γίλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο 

δηαηήξεζεο ηεο ζέζεο ηεο ζηελ αγνξά θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο, ην 

νπνίν ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο είλαη ην κεγάιν θαη επξχ δίθηπν θαηαζηεκάησλ 

                                                
94

 Απνηειεί ην κνλαδηθφ ζεζκφ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηελ Tradelink Reputation Research & 
Consultancy ζε ζπλεξγαζία κε ην δηεζλή νξγαληζκφ Reputation Institute θαη ζχκθσλα κε ηνλ 
νπνίν νη θαηαλαισηέο επηιέγνπλ απζφξκεηα εηαηξείεο κε ηελ θαιχηεξε θήκε θαη θαηαγξάθνληαη 
εηαηξείεο κε δηαρξνληθή αμία. 
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πνπ έρεη θαιχςεη ζρεδφλ φιε ηε ρψξα. Δπνκέλσο ε Σξάπεδα Υ αλαβαζκίδεη ην δίθηπφ 

ηεο κε άλνηγκα λέσλ θαηαζηεκάησλ, δεκηνπξγψληαο λέα ηαπηφηεηα θαη λέα εηθφλα γηα 

ηα θαηαζηήκαηα. Δπίζεο βειηηψλεη ηελ εμππεξέηεζε ηεο πειαηείαο κε ελέξγεηεο πνπ 

απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ρξφλνπ αλακνλήο ζηα γθηζέ, ζε αμηνπνίεζε κειεηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο (ηπρφλ πξνβιήκαηα ή παξάπνλα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί) 

θαη κε πξσηνπφξα βήκαηα θαη νξαηά απνηειέζκαηα ζηηο ππεξεζίεο Phone Banking κε 

δηαδξαζηηθή θσλεηηθή απφθξηζε (IVR). 

 

Δπηπξφζζεηα δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη ηελ θηλεηνπνίεζή ηνπ. πσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ ην κεγαιχηεξν 

θεθάιαην ηεο Σξάπεδαο απνηειεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ην νπνίν απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο επηηπρίαο ηεο. Δπνκέλσο κέζα απφ έλα επξχ 

αλαζρεδηαζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί πάλσ απφ 

40.000 ψξεο εθπαίδεπζήο ηνπ. Δδψ πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη έρεη απμεζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ εθπαίδεπζεο κέζα απφ έλα ζχγρξνλν θαη επέιηθην 

κνληέιν κάζεζεο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ Σξάπεδα Υ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

ζπλδπάδνληαη ην e-learning, case studies θαη εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο.95 Δπίζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζρεδηάδνληαη θαη εηζάγνληαη λέα ειεθηξνληθά ζεκηλάξηα κε 

ζηφρν ηελ φζν δπλαηφλ θαιχηεξε κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο. Γίλεηαη ζπλερήο 

αλαβάζκηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. (αληηθαηάζηαζε ησλ απνρσξνχλησλ κε ζρέζε 3:1). 

Σέινο γίλεηαη ηξηκεληαία ζηνρνζεζία θαηαζηεκάησλ θαη απφδνζε ζρεηηθψλ πξφζζεησλ 

ακνηβψλ (bonus). 

 

4.13 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ παξνπζηάζηεθε γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε Σξάπεδα Υ, έρεη 

ηζρπξά ζεκέιηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εγεηηθήο ηεο ζέζεο ζηελ Διιάδα, αιιά θαη γηα ηελ 

θαηάθηεζε  ηεο αγνξάο θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Δπξψπεο. Νηθήηξηεο 

ηξάπεδαο, ζε κηα πεξίνδν πνπ ηαιαλίδεηαη ε ρψξα θαη νη αιιαγέο, ηα εκπφδηα θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηνχλ είλαη κεγάια, ζα είλαη εθείλεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κε ζεκλφηεηα ηελ πξφθιεζε ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, ηεο κεησκέλεο 

δηάζεζεο εηζνδήκαηνο εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ θαη κέζα  απφ αληαγσληζηηθέο θαη 

επέιηθηεο πξαθηηθέο ζα πξνζθέξνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

 

                                                
95
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Ζ εμεηαδφκελε Σξάπεδα απνηειεί αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα, απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο ηξαπεδψλ, φπνπ παξαθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο ηνπ παγθφζκηνπ γίγλεζζαη 

θαη ηηο αλάγθεο θαη επηζπκίεο ησλ πειαηψλ ηεο, αγσλίδεηαη ζθιεξά γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ θαη ηνπ νξάκαηνο. Ζ πξνζθνξά αμίαο ζηνλ πειάηε ζε κηα πξνζπάζεηα 

ππέξβαζεο ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο θαη ε πηνζέηεζε θαη παξνρή θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

απφ φια ηα ηκήκαηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο απνηεινχλ ηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ζεκαηνδνηψληαο ηελ καθξνρξφληα πνξεία ηεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Ζ Σξάπεδα Υ ζπλερψο επελδχεη ζε απηά ηα δχν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηλνηνκία, 

ηελ έκπλεπζε, ηελ πξνζπάζεηα ζπλερνχο βειηίσζεο θαη πάλσ απφ φια ηελ έλζεξκε 

ζπκκεηνρή θαη ππνζηήξημε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηδηψθεη ην κέγηζην 

απνηέιεζκα.  

 

Οη απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαδηθαζίεο, ε πξνζεθηηθή ιήςε απνθάζεσλ, ε ηθαλφηεηα 

πξνζθνξάο παθέησλ πξντφλησλ ζε ειθπζηηθέο ηηκέο θαη ε πνηφηεηα, απνηεινχλ εθφδηα 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο θαη ησλ εμειίμεσλ ζην δηεζλέο 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαζψο επίζεο θαη ηελ θαηάθηεζε ή ηε δηαηήξεζε κηαο ηζρπξήο 

αληαγσληζηηθήο ζέζεο ζηελ αγνξά απφ νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 

 Δίλαη απφιπηα ζαθέο φηη ν δξφκνο πνπ έρεη λα δηαλχζεη ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη γεληθφηεξα ε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά, ζηα πιαίζηα κηαο αλαπηπμηαθήο 

πνξείαο, είλαη κεγάινο θαη ηα ρξνληθά πεξηζψξηα είλαη ζηελά θαη απζηεξά 

πξνδηαγεγξακκέλα. Ζ παξαγσγηθφηεξε ζέζε ζηελ αγνξά θαη ε δηαζθάιηζε επηηπρνχο 

παξνπζίαο ζα πξνέιζεη απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο, ηνπ 

κεγέζνπο, ηεο θπζηνγλσκίαο, ηεο πνιηηηθήο πειαηείαο, ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ζπλεξγαζηψλ. 
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