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Περύληψη 
 

Οη εμειίμεηο ζην παγθφζκην θαη εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαδεηθλχνπλ ην 

θνκβηθφ ξφιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ management ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Τν 

παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη εηζέιζεη ζε κηα λέα θάζε κεηά ηελ 

θξίζε. Ιδίσο ζηελ Διιάδα, ε καθξά δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ 

capital controls έρεη νδεγήζεη ζε πιήξε αιιαγή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπίνπ. Οη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε κηα ζεηξά πξνθιήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ, θαζψο θαη θξίζηκσλ απνθάζεσλ γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμή 

ηνπο. 

Σθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο  είλαη ε κειέηε ησλ αιιαγψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

θιάδν ζηελ Διιάδα θαη ν θξίζηκνο ξφινο ηνπ ζηξαηεγηθνχ management, ζην 

ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Οη ηξάπεδεο ελέρνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκία θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ απνηειεί πξνηεξαηφηεηα, ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

Βαζηθφο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ησλ εμειίμεσλ είλαη νη λέεο ηερλνινγίεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ θαη ε απμαλφκελε ρξήζε ησλ ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ γηα ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ.  
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Ειςαγωγό 
 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ νηθνλνκία θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζηελ Διιάδα. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο αλαθαηαηάμεηο ιφγσ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Αθνινχζσο πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο 

γηα ην ξφιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ management ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

ηξαπεδψλ. Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλαπηχζζεηαη ζε επηά θεθάιαηα, 

φπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

Τν 1ν Κεθάιαην πεξηιακβάλεη κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απηφ 

πεξηιακβάλεη. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη ηα είδε ησλ ηξαπεδψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο. Δηδηθή κλεία γίλεηαη γηα 

ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ην ζεζκηθφ θαη 

επνπηηθφ πιαίζην, φπσο δηακνξθψλεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπκθσληψλ 

ηεο ρψξαο καο θαη ηελ έληαμή ηεο ζηα Μλεκφληα Σπλεξγαζίαο. Σηελ ηειεπηαία 

ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηείηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

πεξηφδνπ ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα θαη ησλ αλαθαηαηάμεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνπίν.  

Σην 2ν Κεθάιαην πνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε, πξαγκαηνπνηείηαη 

επηζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην ξφιν 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη 

ζηηο πξνθιήζεηο ζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο θαη ην ξφιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

management γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζή ηνπο. Τέινο, ην ηξίην 

κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ πεξηιακβάλεη επηζθφπεζε ησλ ηάζεσλ πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο, θαζψο ε ζπγθέληξσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ηέζζεξεηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο απνηειεί 

ζεκαληηθή ηνκή.  

Σην 3ν Κεθάιαην αλαπηχζζεηαη ν ξφινο ηνπ ζηξαηεγηθνχ management ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ε θξηζηκφηεηά ηνπ. Δλ ζπλερεία πξαγκαηνπνηείηαη 
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αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, κε έκθαζε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, θαζψο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζην 

πιαίζην ηεο ΔΔ. Σην ηξέρνλ, ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ, ε 

απνηχπσζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηε ρξήζε ηεο αλάιπζεο PEST 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. Αλαπηχζζνληαη επίζεο νη λέεο ηάζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, θαζψο θαη ε βαζηθή πξφθιεζε 

αλάθηεζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο εκπηζηνζχλεο θαηαζεηψλ θαη πειαηψλ.  

Σην 4ν Κεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε SWOT γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

ζην πεξηβάιινλ ηεο θξίζεο ρξένπο ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο βαζεηάο χθεζεο 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Σην πιαίζην απηφ ζθηαγξαθείηαη ην πιαίζην 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ θαη νη πξνθιήζεηο πνπ αλαδεηθλχνληαη.  

Σην 5ν Κεθάιαην εμεηάδνληαη νη βαζηθέο πξνηεηλφκελεο ζηξαηεγηθέο γηα ηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν, ρσξίο ε αλάιπζε λα πεξηνξίδεηαη ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε 

ηξάπεδα. Οπζηαζηηθά πξαγκαηνπνηείηαη κηα νινθιεξσκέλε αλάιπζε ησλ 

κειινληηθψλ ηάζεσλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμεηαδφκελε βηβιηνγξαθία 

θαη ηε κέρξη ηψξα κειέηε. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην ξφιν ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ησλ επίθαηξσλ θαηλνηνκηψλ, ζηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο φζνλ αθνξά ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, ηηο δνκηθέο αιιαγέο θαη ην κέιινλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ σο 

θξίζηκν παξάγνληα γηα ην κέιινλ.  

Τν 6ν Κεθάιαην πεξηιακβάλεη ηελ εθηελέζηεξε αλάιπζε ησλ ηερλνινγηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη ηξάπεδεο, φπσο ην E-Banking, ην M-Banking θαη νη Cash-

free ζπλαιιαγέο, ππφ ην πξίζκα ησλ capital controls πνπ εθαξκφδνληαη γηα 

δεχηεξν ρξφλν. Πεξηγξάθεηαη επίζεο ην δήηεκα ηεο αζθάιεηαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ ζηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ θαη ηα πνιιαπιά νθέιε γηα ην 

Γεκφζην, ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο πειάηεο. Τέινο ζεκεηψλνληαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο ηάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ ζην εμσηεξηθφ.  

Τν ηειεπηαίν θεθάιαην (7ν Κεθάιαην)  πεξηιακβάλεη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

αλάιπζεο ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ θαη αλαπηχζζνληαη πξνηάζεηο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην λέν ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 
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Κεφϊλαιο 1 
 

Σο Χρηματοπιςτωτικό ύςτημα 
 

 

1.1. Ειςαγωγό 
 

Τν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ησλ 

ζχγρξνλσλ νηθνλνκηψλ θαη αγνξψλ. Ο βαζηθφο ξφινο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε κηα νηθνλνκία είλαη ε απνηειεζκαηηθή δηακεζνιάβεζε κεηαμχ 

ησλ πιενλαζκαηηθψλ θαη ειιεηκκαηηθψλ κνλάδσλ απηήο, δειαδή κεηαμχ ησλ 

απνηακηεπηψλ θαη εθείλσλ πνπ επηζπκνχλ λα δαλεηζηνχλ θεθάιαηα.  

Τα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζπγθεληξψλνπλ θεθάιαηα απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο (λνηθνθπξηά ή επηρεηξήζεηο) πνπ έρνπλ πιεφλαζκα ρξήκαηνο θαη 

επηζπκνχλ λα απνηακηεχζνπλ, γηα λα θεξδίζνπλ ηφθνπο θαη ηηο πξνζθέξνπλ 

ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο (λνηθνθπξηά ή επηρεηξήζεηο) πνπ επηζπκνχλ λα ιάβνπλ 

θεθάιαηα γηα επελδχζεηο.  

Ο ξφινο ηεο δηακεζνιάβεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζπκβάιιεη 

ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο. Οπζηαζηηθά ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ηεο εμππεξέηεζεο ηεο 

εγρψξηαο δήηεζεο απφ ειιεηκκαηηθέο κνλάδεο πνπ θαηαλαιψλνπλ ή 

επελδχνπλ ζήκεξα, ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδπηηθψλ ζρεδίσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνδφζεηο θαη ελέρνπλ πξνζηηζέκελε αμία θαη ηε 

ζηήξημε δπλακηθψλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο. Βαζηθφο ζθνπφο επνκέλσο είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ησλ αηειεηψλ πιεξνθφξεζεο θαηά ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ 

θαη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, κέζσ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ.  

Σθνπφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ηξαπεδψλ επνκέλσο 

είλαη ε απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Υπφ ην πξίζκα 

απηφ, ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κηαο νηθνλνκίαο. 
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Τν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα επηηειεί πέληε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ζην πιαίζην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο (Λψινο, 2007): 

 λα πξνσζεί ηε δηάρπζε, ηελ αληηκεηψπηζε, ηελ απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ, 

 λα αξηζηνπνηεί ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ, 

 λα παξαθνινπζεί ηε δηνίθεζε ησλ εηαηξηψλ θαη λα ειέγρεη ηηο 

επηρεηξήζεηο, 

 λα θηλεηνπνηεί ηηο απνηακηεχζεηο,  

 λα δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Τν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πεξηιακβάλεη ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ελέρνπλ ξφιν 

δηακεζνιαβεηή ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη ιεηηνπξγνχλ ππφ ζπγθεθξηκέλν 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη επνπηεία. Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη  λα ζεκεησζεί φηη ε 

παγθφζκηα θξίζε νδήγεζε ζηελ απζηεξνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ κειινληηθά ηα πξνβιήκαηα 

πνπ νδήγεζαλ ζηελ θξίζε. Σηα επφκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο ζα 

αζρνιεζνχκε πην αλαιπηηθά κε ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην.  

Η ρξεζηκφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζε θάζε ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη 

αλακθηζβήηεηε, θαζψο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο ζηαζεξφηεηαο, ησλ 

ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ηελ αλάπηπμε ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 

 

 

1.2. ύντομη Περιγραφό του Χρηματοπιςτωτικού υςτόματοσ 
 

Σην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα εληάζζνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί 

νξγαληζκνί πνπ δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, ελψ ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα άζθεζεο ηνπ ξφινπ ηνπο ζπλαξηάηαη απφ ην πθηζηάκελν 

ζεζκηθφ πιαίζην, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 
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θαζψο θαη ην ξφιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ management γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

πνιηηηθέο πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ επίηεπμε κειινληηθήο αλάπηπμεο.  

Σηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη επνκέλσο θαη ζηελ Διιάδα, ε 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα είλαη ππεχζπλε γηα ηελ άζθεζε λνκηζκαηηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηελ επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο ρψξεο 

ηεο Δπξψπεο. Αληίζηνηρα ζηηο ΗΠΑ ην ξφιν απηφ έρεη ε Fed (Federal Reserve 

Bank), ζηελ Αγγιία ε Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Αγγιίαο (Bank of England), ζηελ 

Ιαπσλία ε Κεληξηθή Τξάπεδα ηεο Ιαπσλίαο (Bank of Japan) θ.ν.θ. Οη θεληξηθέο 

ηξάπεδεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, ηελ 

πξνζθνξά ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα (θπξίσο ηξάπεδεο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο).  

Η Κεληξηθή ηξάπεδα απνηειεί ηνλ ζπληνληζηή ησλ εγρψξησλ ηξαπεδψλ, φζνλ 

αθνξά ηε γεληθή πνιηηηθή ηνπο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειέγρεη ηηο εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο. Αλαιπηηθφηεξα ε θεληξηθή ηξάπεδα: 

 Πξνζδηνξίδεη ηα βαζηθά επηηφθηα ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή ηα επηηφθηα κε 

βάζε ηα νπνία δαλείδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο, ζέηνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηε βαζηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηνλ νξηζκφ ησλ επηηνθίσλ 

ησλ ηξαπεδψλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κε βάζε απηφ ην επηηφθην 

πξνζδηνξίδνληαη κηα ζεηξά απφ επηηφθηα ζε κηα νηθνλνκία, φπσο ηα 

επηηφθηα θαηαζέζεσλ, ηα επηηφθηα δαλείσλ (ζηεγαζηηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ) θ.α. 

 Αζθεί ηνλ έιεγρν θαη δχλαηαη λα κεηαβάιεη ηελ εγρψξηα πξνζθνξά 

ρξήκαηνο, κέζσ ηεο έθδνζεο θαη ξεπζηνπνίεζεο νκνιφγσλ θπξίσο 

βξαρππξφζεζκσλ θξαηηθψλ νκνιφγσλ ή εληφθσλ γξακκαηίσλ ή θαη 

κέζσ ηεο “εθηχπσζεο” ρξήκαηνο, ζε επηζπκεηά επίπεδα. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη θεληξηθέο ηξάπεδεο κπνξεί λα έρνπλ πεξηζζφηεξε 

απηνλνκία ή ιηγφηεξε (λα ειέγρνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο) ζε δηάθνξεο 

νηθνλνκίεο. Σε θάζε πεξίπησζε ηα κεγέζε ηεο θπθινθνξίαο ρξήκαηνο 

ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εμειίμεηο ηεο πξαγκαηηθήο 

νηθνλνκίαο.  
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 Σηελ πξάμε έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο θαη απνηειεί ηνλ “ηξαπεδίηε” ηεο 

θπβέξλεζεο κηαο ρψξαο. Οπζηαζηηθά, εγγπάηαη φηη ε θπβέξλεζε ζα 

κπνξεί λα εθπιεξψζεη ηηο κειινληηθέο ηεο ππνρξεψζεηο θαη φηη δε ζα 

αληηκεησπίζεη κειινληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθή αζηάζεηα.  

 Γηεμάγεη έξεπλεο θαη κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηδησηηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ 

δαλεηζκφ, κε ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ επξεκάησλ θαη ηε 

δηεμαγσγή πνξηζκάησλ γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θξάηνπο. 

 

 

1.3. Εύδη Σραπεζών και οι τελευταύεσ εξελύξεισ 
 

Τν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απαξηίδεηαη απφ δχν βαζηθά είδε ηξαπεδψλ, 

ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ηηο επελδπηηθέο, ελψ επνπηηθφ ξφιν έρεη ε θεληξηθή 

ηξάπεδα ηεο ρψξαο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δπξσδψλεο, ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Τξάπεδα.  

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζπκκεηέρνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κε 

ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο παξνρήο θεθαιαίσλ ζε λνηθνθπξηά ή 

επηρεηξήζεηο πνπ δεηνχλ θεθάιαηα. Πξαθηηθά ιακβάλνπλ απνηακηεχζεηο θαη 

ρνξεγνχλ δάλεηα γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ξφινπ ηνπο, ελψ παξάιιεια 

δηελεξγνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ησλ εληνιέσλ ηνπο. Σθνπφο ηνπο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ 

πνπ απνζέηνπλ ζε απηέο νη απνηακηεπηέο.  

Πην αλαιπηηθά, νη ιεηηνπξγίεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ αθνξνχλ ηε 

δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο σο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δηακεζνιαβεηέο κεηαμχ ησλ 

απνηακηεπηψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πνπ επηζπκνχλ λα βξνπλ 

θεθάιαηα. Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο θαη ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

επάξθεηαο, νη ηξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα δηαηεξνχλ έλα ειάρηζην 

πνζνζηφ κεηξεηψλ γηα ηα θεθάιαηα πνπ δαλείδνπλ. Τν πνζνζηφ απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα, κε βάζε ην επίπεδν ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε ξεπζηά δηαζέζηκα πνπ δηαηεξνχλ, ελψ κπνξνχλ λα δαλείζνπλ 

ηα ππφινηπα θεθάιαηα.  
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Παγθνζκίσο, ν ηξαπεδηθφο θιάδνο παξνπζίαδε ξαγδαία αλάπηπμε ηα 

ηειεπηαία 30 ρξφληα, κέρξη θαη ην μέζπαζκα ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ην 2007. Μάιηζηα έσο θαη ην 2006, ε δνκή ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ ππέζηε κηα άλεπ πξνεγνπκέλνπ “κεηακφξθσζε”, ιφγσ 

πξψηνλ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αθεηέξνπ ηεο 

ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

ηαρπδξνκηθψλ ηακηεπηεξίσλ (απνηακηεπηηθψλ ηδξπκάησλ).  

Ο ηξαπεδηθφο ηνκέαο παξνπζηάδεη επίζεο κηα απμαλφκελε ζπγθέληξσζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη δηφγθσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο, ελψ ν 

αληαγσληζκφο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη ζε παγθφζκην επίπεδν 

πεξηνξίζηεθε ζε κεξηθέο δεθάδεο εμαηξεηηθά κεγάια ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα (Berger et al, 1999).  

Η δνκή απηή αχμεζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ηελ επίηεπμε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ήηαλ απνηέιεζκα ησλ θπκάησλ 

εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ 30 εηψλ. Τα θχκαηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ νθείινληαλ 

ζε πνιινχο παξάγνληεο, ζεζκηθνχο - επνπηηθνχο, καθξννηθνλνκηθνχο θαη 

κηθξννηθνλνκηθνχο (Berger et al, 1999 θαη Jones & Critchfield, 2005).  

Σε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε ελνπνίεζε έρεη επεξεαζηεί απφ παξάγνληεο 

φπσο ε απμαλφκελε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε απειεπζέξσζε ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ πέξαλ ησλ ζπλφξσλ 

θαη ε νηθνλνκηθή απνξξχζκηζε ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, νη ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο ηδηαίηεξα ζηελ επεμεξγαζία ησλ ζπλαιιαγψλ, θαζψο θαη ηελ αχμεζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Απφ κηθξννηθνλνκηθή άπνςε, ε απφθαζε ηεο ηξάπεδαο λα 

εδξαησζεί - λα ζπγρσλεπζεί ή λα απνθηήζεη κηα άιιε εηαηξεία - 

αληηθαηνπηξίδεη ηε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ή ηε 

δηαηήξεζε ζηαζεξήο αμίαο ζην πξφζσπν ηεο απμεκέλεο αληαγσληζηηθήο 

πίεζεο (Jones θαη Critchfield, 2005). Γηα παξάδεηγκα, κηα ζηξαηεγηθή 

ζπγρψλεπζε κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε θίλεηξα κεγηζηνπνίεζεο αμίαο, φπσο 

αμηνπνηψληαο ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη θάζκαηνο, ή ηελ αχμεζε ησλ 

θεξδψλ κέζσ γεσγξαθηθήο θαη πξντνληηθήο δηαπνίθηιζεο (diversification). Σε 

κηα έξεπλα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ηξάπεδαο, ην θίλεηξν γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 
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αμίαο αλαθέξζεθε σο ν θχξηνο ιφγνο γηα λα πξνβεί ζε ζπγρψλεπζε (Οκάδα 

ησλ Γέθα, 2001). 

Τα ηειεπηαία ρξφληα νη εμειίμεηο ζηελ παγθφζκηα ηξαπεδηθή βηνκεραλία 

νδεγνχληαη απφ ηελ θξίζε ζηελ αγνξά ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΗΠΑ θαη ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο sub-prime, θαζψο επίζεο θαη απφ ηα πξνβιήκαηα 

ξεπζηφηεηαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ν ζπζηεκηθφο θίλδπλνο έρεη πεξηνξηζηεί 

ζεκαληηθά ιφγσ ησλ κέηξσλ πνπ έιαβαλ νη θπβεξλήζεηο θαη νη θεληξηθέο  

ηξάπεδεο, ην λέν ηνπίν έρεη νδεγήζεη ηηο δηνηθήζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηξαπεδψλ 

ζε πην πξνζεθηηθέο απνθάζεηο δηελέξγεηαο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ.  

 

1.4. Σο Σαμεύο Χρηματοπιςτωτικόσ ταθερότητασ και ο ρόλοσ του 

ςτη λειτουργύα των Ελληνικών τραπεζών  

 

Τν Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (ΤΦΣ) ηδξχζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 

2010 (Ν. 3864/2010) σο λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ελψ δηαζέηεη 

δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα. Σθνπφο ηνπ είλαη ε ζπλεηζθνξά ζηε 

δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνο 

ράξηλ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Τν ΤΦΣ ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ή ζπλδένληαη κε ηελ Κχξηα Σχκβαζε 

Φξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο (Master Financial Facility Agreement) ηεο 

15.3.2012, πξνζρέδην ηεο νπνίαο θπξψζεθε κε ην λ. 4060/2012 (Α’ 65) θαη ηε 

Σχκβαζε Φξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο (Financial Facility Agreement) ηεο 

19.8.2015, ην ζρέδην ηεο νπνίαο θπξψζεθε κε ην λ. 4336/2015 (Α’ 94) θαη 

εμνπζηνδνηείηαη λα πξνβαίλεη ζε θάζε αλαγθαία ελέξγεηα γηα ηε ζπκκφξθσζε 

κε απηέο θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο. 

Σχκθσλα κε ηνλ ηδξπηηθφ λφκν θαη ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ, ζην πιαίζην 

ηνπ ζθνπνχ ηνπ ην ΤΦΣ1: 

 Παξέρεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ζε ζπκκφξθσζε κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο. 

                                                           
1 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε http://www.hfsf.gr/files/OperationalStrategy.pdf  

http://www.hfsf.gr/files/OperationalStrategy.pdf
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 Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί, γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ 

ιάβεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε απφ ην ΤΦΣ, ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο κε ηα 

ζρέδηα αλαδηάξζξσζήο ηνπο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ 

επηρεηξεζηαθή ηνπο απηνλνκία. Τν ΤΦΣ δηαζθαιίδεη ηελ κε φξνπο 

αγνξάο ιεηηνπξγία ηνπο, κε ηξφπν ψζηε λα πξνάγεηαη ε θαηά δηαθαλή 

ηξφπν ζπκκεηνρή ηδησηψλ ζην θεθάιαηφ ηνπο θαη λα ηεξνχληαη νη πεξί 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαλφλεο. 

 Αζθεί ηα δηθαηψκαηα ηνπ κεηφρνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ έρνπλ ιάβεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε, 

φπσο ηα δηθαηψκαηα απηά νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη ζε 

ζπκθσλίεο - πιαίζην πνπ ζπλάπηεη κε ηα ελ ιφγσ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

ζρέζεψλ ηνπ κε απηά, ζε ζπκκφξθσζε κε θαλφλεο πνπ ππεξεηνχλ ηε 

ρξεζηή δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΤΦΣ θαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ θαη αληαγσληζκνχ. 

 Γηαζέηεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηα νπνία ζπκκεηέρεη, ζχκθσλα κε 

φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 8. 

 Φνξεγεί δάλεηα πξνο ην Τακείν Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ θαη 

Δπελδχζεσλ (ΤΔΚΔ) γηα ζθνπνχο εμπγίαλζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

16. 

 Γηεπθνιχλεη ηε δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. 

 Σπλάπηεη ζπκθσλίεο - πιαίζην ή ηξνπνπνηεί ζπκθσλίεο - πιαίζην, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6, γηα ηε ξχζκηζε ησλ 

ζρέζεσλ ηνπ κε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία ιακβάλνπλ ή 

έρνπλ ιάβεη ρξεκαηνδνηηθή δηεπθφιπλζε απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν 

Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο (ΔΤΦΣ) θαη ηνλ Δπξσπατθφ 

Μεραληζκφ Σηαζεξφηεηαο (ΔΜΣ), πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζεί ε 

εθαξκνγή ησλ ζθνπψλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηδηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ άξζξνπ 10, γηα 
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φζν ρξφλν ην ΤΦΣ θαηέρεη κεηνρέο ή άιια θεθαιαηαθά κέζα ή 

παξαθνινπζεί ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο ησλ αλσηέξσ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ. 

 

 

1.5. Η κρύςη και η υφιςτϊμενη κατϊςταςη ςτον ελληνικό τραπεζικό 

τομϋα 
 

Οη ζπλζήθεο πνπ επηθξάηεζαλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα φπσο είλαη 

θπζηθφ επεξέαζαλ άκεζα ηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Μεηά απφ κία καθξά πεξίνδν χθεζεο (2008-2013) 

θαηά ηελ νπνία ην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο θαηέγξαςε απψιεηεο ηεο ηάμεο ηνπ 26%, 

ε ειιεληθή νηθνλνκία ζεκείσζε θάπνηεο ζεηηθέο επηδφζεηο ην 2014 θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 2015, ελ ηνχηνηο νη εμειίμεηο απηέο αλαηξάπεθαλ ζηε ζπλέρεηα, κε 

ζπλέπεηα ην ΑΔΠ λα ππνρσξεί νξηαθά θαη πάιη ε δε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα λα ραξαθηεξίδεηαη νπζηαζηηθά απφ πιήξε ζηαζηκφηεηα2 

Ο ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ν θιάδνο ησλ ηξαπεδψλ 

ζηελ Διιάδα, ππέζηε ην βαξχηεξν πιήγκα, ζε ζρέζε κε θάζε άιιν θιάδν, 

δεδνκέλνπ φηη ν θιάδνο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξε θπθιηθφηεηα. Δληνχηνηο, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε θξίζε ζηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο  δελ νθείιεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ζηελ θξίζε ησλ ΗΠΑ ή ηελ αλαπνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ηνπο ηα 

ρξφληα πξηλ ηελ θξίζε, αιιά θπξίσο ζηελ ειιεληθή θξίζε ρξένπο θαη ζηελ 

απνκείσζε ησλ αμηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ (κεηνρψλ, ειιεληθψλ 

νκνιφγσλ θαη αθηλήησλ) θαη ζαθψο ζηε βαζεηά χθεζε ζηελ νπνία έρεη 

πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία ηα ηειεπηαία επηά έηε.  

Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα πξηλ ηελ θξίζε 

δηαηεξνχζε ηνπο ρακειφηεξνπο βαζκνχο δαλεηζκνχ ζηελ Δπξψπε κε ζρέζε 

αμίαο ελεξγεηηθνχ πξνο ίδηα θεθάιαηα ίζν κε 16, έλαληη ησλ ππφινηπσλ 

επξσπατθψλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ παξνπζίαδαλ αληίζηνηρν δείθηε ηεο 

                                                           
2 Γείηε κειέηε ICAP (2016), κε ηίηιν: «Οη Διιεληθέο Δπηρεηξήζεηο ζηηο Σπκπιεγάδεο 
ηεο Κξίζεο».  
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ηάμεο ηνπ 35. Παξάιιεια, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είραλ ρακειφ βαζκφ 

εμάξηεζεο απφ ηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο γηα άληιεζε ξεπζηφηεηαο κε ζρέζε 

δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο θνληά ζην 115% θαη δηαηεξνχζαλ κηα ηζρπξή 

θεθαιαηαθή βάζε, κε ηα ίδηα θεθάιαηα ηνπ Core Τier Ι3 λα θπκαίλνληαη πάλσ 

απφ ην 8% γηα ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, δηπιάζην δειαδή απφ ην ειάρηζην 

απαηηνχκελν πνπ είλαη 4%. 

Δμεηάδνληαο ηα βαζηθά κεγέζε ηνπ θιάδνπ ηελ πεξίνδν 2008-2014, αλαδχεηαη 

έληνλα ε εηθφλα ηεο ζπξξίθλσζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Καη’ 

αξρήλ ην πιήζνο ησλ ηξαπεδψλ πεξηνξίζηεθε ζε 11 ην 2014, έλαληη 21 

ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ηε δηεηία 2008/09. Πιένλ ζηελ Διιάδα 

ιεηηνπξγνχλ ηέζζεξεηο κεγάιεο ηξάπεδεο πνπ ζεσξνχληαη ζπζηεκηθέο, ηφζν 

ζε επίπεδν ρψξαο, φζν θαη ζε επίπεδν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

Οη ζπλέπεηεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ μεθίλεζε ζηελ Ακεξηθή ην 

2007 θαη ελ ζπλερεία ε θξίζε ρξένπο πνπ μεθίλεζε ζηελ Διιάδα ην 2010 είρε 

ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ησλ ηξαπεδψλ.  

Σχκθσλα κε ηελ ICAP θαη αλαιπηηθφηεξα ηελ έθζεζε κε ηίηιν: «Οη Διιεληθέο 

Δπηρεηξήζεηο ζηηο Σπκπιεγάδεο ηεο Κξίζεο», ε θξίζε ρξένπο ζηε ρψξα καο 

άζθεζε ζεκαληηθέο πηέζεηο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ. Οη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε ξαγδαία εθξνή θαηαζέζεσλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ, απνκνλψζεθαλ θαη πξαθηηθά απνθφπεθαλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο, 

ελψ νη κεηνρέο θαη ηα νκφινγά ηνπο θαηέγξαςαλ πνιχ κεγάιεο απψιεηεο.  

Παξάιιεια, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο, φπσο 

νκφινγα, θπξίσο ειιεληθά θαη ηα αθίλεηα πνπ ήηαλ ζπλδεδεκέλα κε ηα 

ζηεγαζηηθά δάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγήζεη, ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πηψζε. 

Δληνχηνηο, ζεκαληηθφ πιήγκα ήηαλ θαη ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απνκείσζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο PSI θαη ηεο επαλαγνξάο ρξένπο.  

                                                           
3 Γείθηεο Πξσηνγελνχο Κεθαιαίνπ (Tier I Ratio)  Πην αλαιπηηθά, ν Γείθηεο 
Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ππνινγίδεηαη σο έλαο ιφγνο. Αξηζκεηήο είλαη ην θεθάιαην ην 
νπνίν δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ην βαζηθφ θεθάιαην (Tier I) θαη ηα ινηπά ίδηα 
θεθάιαηα (Tier II), ελψ απαηηείηαη ην πξψην λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηνπ 
αζξνίζκαηνο ησλ δχν (ην Tier II δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 100% ηνπ Tier I). 
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Τν ρεηξφηεξν έηνο γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ήηαλ 

ην 2011, νπφηε θαη νη ζπλνιηθέο δεκίεο εθηνμεχζεθαλ ζηα €40,4 

δηζεθαηνκκχξηα.  Απφ ην 2008 έσο ηα ηέιε ηνπ 2014, ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ 

ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε θαηά 34%, ελψ ηα ζπλνιηθά ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ηξαπεδψλ πεξηνξίζηεθαλ δξακαηηθά, ηδίσο ηε δηεηία 2011-2012 θαη ην 2015, 

κε ζπλέπεηα λα θαηαζηνχλ αξλεηηθά. Οη αλαθεθαιαηνπνηήζεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ απφ ηελ αξρή ηεο θξίζεο, δε θάλεθαλ επαξθείο γηα λα 

αληηζηαζκίζνπλ ηηο ζεκαληηθέο απψιεηεο θαη ην θφζηνο ηνπ πνιηηηθνχ 

θηλδχλνπ.  

Αληίζηνηρα, ηα ζπλνιηθά έζνδα ησλ ηξαπεδψλ  θαηέγξαςαλ ζσξεπηηθή κείσζε 

60,4% ζηε δηάξθεηα ηεο εμαεηίαο (απψιεηα €16,5 δηζ.) θαη ην 2014 

πεξηνξίζηεθαλ ζε € 10,8 δηζ. πεξίπνπ. Τν εχξνο ηεο επηδείλσζεο πνπ ππέζηε 

ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηελ εμέιημε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ, 

φπσο απηή δηακνξθψζεθε ηελ πεξίνδν 2008-2014. Τν ηειηθφ ηζνδχγην ζε 

επίπεδν θαζαξνχ απνηειέζκαηνο ηεο πεξηφδνπ (θέξδε κείνλ δεκίεο) ήηαλ 

εληππσζηαθά αξλεηηθφ, κε ηηο ζπλνιηθέο δεκίεο λα αλέξρνληαη ζε €56,5 δηζ.  

Τν απνθνξχθσκα ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ έθηαζε κε ηελ επηβνιή 

θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ ζηα ηέιε Ινπλίνπ ηνπ 2015, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

εθξνψλ ησλ θαηαζέζεσλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα νινθιεξψζεθε άιιε κηα λέα 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ, γηα ηελ ηζρπξνπνίεζή ηνπο.  

Όζνλ αθνξά ηα επηκέξνπο κεγέζε, νη ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο ζπξξηθλψζεθαλ 

θαηά 37,2%, κε ζπλέπεηα λα κεησζνχλ ζηα €181,6 δηζεθαηνκκχξηα ην 2014, 

θαηαγξάθνληαο απψιεηεο χςνπο €107,8 δηζεθαηνκκπξίσλ. Αληίζηνηρα, νη 

ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πειαηψλ κεηψζεθαλ θαηά 38,4%, δεδνκέλνπ φηη ε 

«θπγή ησλ θαηαζέζεσλ» ζηέξεζε απφ ηηο ηξάπεδεο θεθάιαηα χςνπο €105,7 

δηζ., φζν δειαδή είλαη ε δηαθνξά ηνπο κεηαμχ ησλ εηψλ 2008 θαη 2014. 

Τα κεγέζε ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζηηο 31.12.2015 

παξνπζηάδνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο (πίλαθεο 1.1 έσο 1.4), κε ζηνηρεία 

πνπ αληιήζεθαλ απφ ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο.  
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Πίλαθαο 1.1: Βαζηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία Οκίινπ Alpha Bank (πνζά ζε εθαη. €) 

 

Πεγή: Ταμείο Χρημαηοπιζηωηικής Σηαθερόηηηας (http://www.hfsf.gr)  

 

Πίλαθαο 1.2: Βαζηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία Οκίινπ Eurobank (πνζά ζε εθαη. €) 

 

Πεγή: Ταμείο Χρημαηοπιζηωηικής Σηαθερόηηηας (http://www.hfsf.gr)  

 

http://www.hfsf.gr/
http://www.hfsf.gr/
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Πίλαθαο 1.3: Βαζηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία Οκίινπ Δζληθήο Σξάπεδαο (πνζά ζε 
εθαη. €) 

 

Πεγή: Ταμείο Χρημαηοπιζηωηικής Σηαθερόηηηας (http://www.hfsf.gr)  

 

Πίλαθαο 1.4: Βαζηθά Οηθνλνκηθά ηνηρεία Οκίινπ Σξάπεδαο Πεηξαηώο (πνζά ζε 
εθαη. €) 

 

Πεγή: Ταμείο Χρημαηοπιζηωηικής Σηαθερόηηηας (http://www.hfsf.gr)  

 

http://www.hfsf.gr/
http://www.hfsf.gr/
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Τα ηειεπηαία 3-4 ρξφληα ζηελ Διιάδα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεγάιεο εμαγνξέο 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σπλνιηθά ζηελ Διιάδα εμαγνξάζηεθαλ 18 ηξάπεδεο απφ ηηο 

ηέζζεξεηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, κε 13 απφ απηέο λα είλαη ηξάπεδεο κε 

ζεκαληηθά κεγέζε θαη κεξίδηα αγνξάο ρνξεγήζεσλ θαη θαηαζέζεσλ θαη 5 απφ 

απηέο λα είλαη ζπλεηαηξηζηηθέο, ζεκαληηθά κηθξφηεξνπ κεγέζνπο.  

Σην δηάγξακκα 1.1 παξνπζηάδεηαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηαδηαθά απφ ην 2003, έσο ην 2015. Η ξαγδαία κείσζε 

παξαηεξήζεθε ην 2013, νπφηε νη ηξάπεδεο απφ 18, κεηψζεθαλ ζηηο 9 ζε έλα 

έηνο, κέρξη λα θηάζνπλ ην 2015 ζε 7.  

 

 

Γηάγξακκα 1.1: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ηξαπεδώλ, 2003-2015 

Πεγή: Ένωζη Ελληνικών Τραπεζών 
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Γηάγξακκα 1.2: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ηξαπεδηθώλ ππνθαηαζηεκάηωλ, 
2003-2015 

Πεγή: Ένωζη Ελληνικών Τραπεζών 

Παξάιιεια, ηα ηξαπεδηθά ππνθαηαζηήκαηα απφ ην κέγηζην αξηζκφ πνπ 

έθηαζαλ ζηελ Διιάδα ην 2010, νπφηε θαη ήηαλ 3.733, κεηψζεθαλ κε ηηο 

εμαγνξέο θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ηξαπεδψλ ζε 2.414 γηα ηηο 7 ηξάπεδεο 

πνπ είλαη κέιε ηεο Έλσζεο Διιεληθψλ Τξαπεδψλ, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα 1.2. Πξαθηηθά απηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο 

έθιεηζαλ 1.319 ππνθαηαζηήκαηα πνπ αληηζηνηρεί ζην 35,33% ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπ 2010. 

Παξάιιειε κείσζε ζεκείσζε θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ηξάπεδεο. 

Ο αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 1.3, φπνπ 

θαίλεηαη φηη απφ ην 2010, έσο ην 2015 ην πξνζσπηθφ ησλ ηξαπεδψλ κεηψζεθε 

θαηά 15.053 εξγαδνκέλνπο, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 25,37%. Τν ίδην 

ζπλέβε θαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεραλεκάησλ ΑΤΜ, ηα νπνία παλειιαδηθά 

κεηψζεθαλ θαηά 871, κε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ λα θηάλεη ηα 5.257 ΑΤΜ 

(δηάγξακκα 1.4).  

Σηνλ πίλαθα 1.5 παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ν αξηζκφο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ππνθαηαζηεκάησλ γηα ηηο 7 ηξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ Έλσζε 

Διιεληθψλ Τξαπεδψλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζηελ Αηηηθή, ηε Θεζζαινλίθε θαη 
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ηελ ππφινηπε Διιάδα, θαζψο επίζεο θαη ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε απηέο. 

 

Γηάγξακκα 1.3: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηηο ηξάπεδεο, 
2003-2015 

Πεγή: Ένωζη Ελληνικών Τραπεζών 

 

Γηάγξακκα 1.4: Δμέιημε ηνπ αξηζκνύ ηωλ ΑΣΜ, 2003-2015 

Πεγή: Ένωζη Ελληνικών Τραπεζών 
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Πίλαθαο 1.5: Αξηζκόο ππνθαηαζηεκάηωλ ηξαπεδώλ θαη εξγαδνκέλωλ γηα 
ηηο 7 ηξάπεδεο 

 
Δίκτυο τραπεηικϊν καταςτθμάτων υνολικόσ 

Αρικμόσ 
Τπαλλιλων 

Σράπεηα Αττικι Θες/νίκθ 
Τπόλοιπθ 

Επικράτεια 
φνολο 

ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΣΘ ΕΛΛΑΔΟ 203 47 276 526 10.939 

ΣΡΑΠΕΗΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 230 68 411 709 14.254 

ALPHA BANK 276 62 270 608 9.012 

EUROBANK 225 61 200 486 8.672 

ATTICA BANK 34 8 28 70 871 

CITIBANK 0 0 0 0 128 

HSBC 14 1 0 15 397 

Πεγή: Ένωζη Ελληνικών Τραπεζών 

 

Η κείσζε ησλ ηξαπεδηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ ηξαπεδψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Παξάιιεια, κε ηα capital controls απμήζεθε 

ζεκαληηθά ε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ηξαπεδηθήο, φπσο ζα δνχκε ζε 

επφκελν θεθάιαην.  

Σην δηάγξακκα 1.5 παξνπζηάδνληαη ηα κεξίδηα αγνξάο ρνξεγήζεσλ ησλ 

ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ην 2009. Απφ ηηο ηξάπεδεο πνπ παξνπζηάδνληαη πιένλ 

έρνπλ δηαηεξεζεί κφλν νη ηέζζεξεηο ζπζηεκηθέο θαη ε Τξάπεδα Αηηηθήο, ζε 

επίπεδν νκίισλ (δεδνκέλνπ φηη ην ΤΤ δηαηεξεί ηελ απηνλνκία ηνπ brand name 

ηνπ, ελψ έρεη εμαγνξαζηεί απφ ηε Eurobank). 
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Γηάγξακκα 1.5: Μεξίδηα αγνξάο δαλείωλ ηωλ ειιεληθώλ ηξαπεδώλ ην 
2009 

Πεγή: Εθνική Τράπεζα ηης Ελλάδος 

 

Η δηαδηθαζία ησλ εμαγνξψλ άιιαμε ζεκαληηθά ην ηνπίν ζην ειιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Πιένλ νη 4 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηελ Διιάδα (Δζληθή, 

Πεηξαηψο, Eurobank θαη Alpha bank) ειέγρνπλ ην 97% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ην 

Μάην ηνπ 2016, φηαλ ην 2005 νη 4 κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο έιεγραλ ην 59% ηεο 

αγνξάο. Τν ζηνηρείν απηφ εθθξάδεη ηε ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα. Η 

ζπγθέληξσζε ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, δε θαίλεηαη λα ζίγεη ην 

πιαίζην ηνπ αληαγσληζκνχ παξά ην γεγνλφο φηη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα παξνπζηάδεη ηελ πςειφηεξε ζπγθέληξσζε ζηελ Δπξψπε θαη θαηέρεη 

παγθνζκίσο ηε δεχηεξε ζέζε. 

Η ινγηθή πίζσ απφ ηηο εμαγνξέο είλαη φηη νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο έρνπλ 

κηθξφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ρξενθνπήζνπλ, γηα ηα δεδνκέλα ηεο Διιάδαο, 
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φπνπ νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξν ελεξγεηηθφ απφ ην 

κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ζπλέβαηλε κε ηηο θππξηαθέο ηξάπεδεο.  

Η ηξάπεδα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηηο πεξηζζφηεξεο εμαγνξέο ήηαλ ε Τξάπεδα 

Πεηξαηψο πνπ επέηπρε απφ ηελ 3ε ζέζε ζε φξνπο κεγέζνπο λα γίλεη 

πξσηνπφξνο ζηελ Διιάδα, ζέζε πνπ παξαδνζηαθά θαηείρε ε Δζληθή 

Τξάπεδα ηεο Διιάδνο.  

Δάλ πξνζπαζήζνπκε λα απνηηκήζνπκε ηα δεδνκέλα πνπ επέθεξε ε εμαγνξά 

ησλ πεξηζζνηέξσλ ηξαπεδψλ απηφ ζα πξέπεη λα είλαη κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ζπζηεκηθήο ζηαζεξφηεηαο 

θαίλεηαη λα έρεη επηηεπρζεί. Δληνχηνηο, ππάξρνπλ ζεκαληηθά δεηήκαηα λα 

επηιπζνχλ, φπσο ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα, ελψ κεηά ην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο ε αλάγθε αλαθεθαιαηνπνίεζεο ήηαλ επηηαθηηθή ιφγσ ησλ 

απνζχξζεσλ θαηαζέζεσλ θαη ηνπ απμεκέλνπ πνιηηηθνχ θηλδχλνπ. 

Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηάρπηεο 

αβεβαηφηεηαο πνπ επέθεξε ην Grexit θαη νη εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, ηα stress tests θαη ε έθζεζε ηεο Blackrock έδεημε φηη ε 

χπαξμε ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ ζα ήηαλ θαζνξηζηηθή εμέιημε γηα ηελ δηάζσζε 

ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ θαη ηελ απνθπγή θηλδχλνπ bail-in, φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. 

Σην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο 

αλαδηάξζξσζεο θαη εμπγίαλζεο (restructuring θαη resolution), ελψ γηα ηελ 

εηδηθή πεξίπησζε ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδεο θαη ηνπ Ταρπδξνκηθνχ 

Τακηεπηεξίνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ζπλεηαηξηζηηθέο, επηβιήζεθε ε κέζνδνο 

ηεο δηάζπαζεο ησλ ηξαπεδψλ ζε good θαη bad bank. Σχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πξηλ ηηο εμαγνξέο, ελδέρεηαη πνιιέο 

απφ ηηο 18 ηξάπεδεο πνπ εμαγνξάζηεθαλ λα είραλ ρξενθνπήζεη, κε ηελ 

Διιάδα λα βπζίδεηαη ζε κηα ζεκαληηθή ηξαπεδηθή θξίζε.  

Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο, ηνπ Ταρπδξνκηθνχ Τακηεπηεξίνπ, 

ηεο Proton Bank θαη ηεο Probank νη κέηνρνη δελ αλαθεθαιαηνπνίεζαλ ηηο 

ηξάπεδεο κέζσ απμήζεσλ κεηνρηθψλ θεθαιαίσλ. Μάιηζηα ε Probank έθιεηζε, 

ρσξίο απηφ λα απνηειεί ζπζηεκηθή απεηιή. Η πεξίπησζε ησλ ηξηψλ 

θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ πνιχ ηδηαίηεξε θαη είρε λα θάλεη κε ηε κεηάδνζε 
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ηνπ θηλδχλνπ bank run ζηηο θαηαζέζεηο απφ ηελ Κχπξν ζηελ Διιάδα, θαζψο 

θαη ζηελ απμεκέλε έθζεζε πνπ είραλ νη ηξάπεδεο ζε ειιεληθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. 

Οη αιιαγέο ζην ηξαπεδηθφ ράξηε, απνηεινχλ κηα κνλαδηθή κειέηε 

πεξίπησζεο, δεδνκέλνπ φηη ζε ηφζν κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, παξαηεξήζεθαλ 

φιεο νη αιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, ε Τξάπεδα Πεηξαηψο απνηειεί παξάδεηγκα 

ηαρχηαηεο ελνπνίεζεο πνιιψλ ηξαπεδψλ. Δπίζεο, ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή 

απφθαζε ήηαλ ε δηαηήξεζεο ηεο απηνλνκίαο ηνπ Ταρπδξνκηθνχ Τακηεπηεξίνπ 

ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, γεγνλφο πνπ δελ έγηλε θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Societe General κε ηελ Τξάπεδα Πεηξαηψο, πνπ αξρηθά δελ ελνπνηήζεθε 

κε ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο πνπ εμαγνξάζηεθαλ απφ ηνλ φκηιν. Παξάιιεια, 

είρακε ηε επηηπρή ή κε, απνρψξεζε ησλ μέλσλ ηξαπεδψλ απφ ηελ Διιάδα, 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ Credit Agricole θαη Societe General.  

Τα νθέιε ζηηο ηέζζεξεηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο ήηαλ ζεκαληηθά απφ ηελ  

απνξξφθεζε ησλ ππνινίπσλ.  

Η ηράπεζα Πειραιώς επσθειήζεθε ζεκαληηθά απφ ηελ εμαγνξά ηνπ θαινχ 

θνκκαηηνχ ηεο Αγξνηηθήο ηξάπεδαο θαη απφ ηελ εμαγνξά ησλ  

ππνθαηαζηεκάησλ ησλ ηξηψλ θππξηαθψλ ηξαπεδψλ. Τν ελεξγεηηθφ ηεο 

ηξάπεδαο Πεηξαηψο εθηηλάρζεθε ζηα 74 δηζ. Η Αγξνηηθή είρε 14,7 δηζ. 

ελεξγεηηθφ θαη 21,4 δηζ. παζεηηθφ θαη ηε δηαθνξά ηελ θάιπςε ην ΤΦΣ κε 

funding gap. Η Τξάπεδα Πεηξαηψο εληζρχζεθε ζεκαληηθά κε ξεπζηφηεηα. Η 

ΑΤΔ bank είρε δάλεηα εθ ησλ νπνίσλ ην 51% ήηαλ ζηεγαζηηθά θαιήο 

πνηφηεηαο θαη πςειήο απφδνζεο. Δπίζεο, απφ ηηο εμαγνξέο ησλ ηξηψλ 

θππξηαθψλ ηξαπεδψλ ε Λατθή ηξάπεδα Κχπξνπ αχμεζε θαηά 13 δηζ. ην 

ελεξγεηηθφ ηεο Πεηξαηψο, ε ηξάπεδα Κχπξνπ θαηά 9 δηζ. θαη ε Διιεληθή 

ηξάπεδα θαηά 1 δηζ. Αθνινχζεζαλ νη ηξάπεδεο Millennium bank κε ελεξγεηηθφ 

5 δηζ. ε Geniki bank κε 3 δηζ. θαη ε Παλειιήληα κε 600 εθαη. Σπλνιηθά ην 

ελεξγεηηθφ ηεο ηξάπεδαο Πεηξαηψο εθηηλάρζεθε ζηα 85,9 δηζ. επξψ ζην ηέινο 

ηνπ 2015, θαη νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο έθηαζαλ ζηα 38 δηζ. πνπ ηζνδπλακεί 

ζην 29% κεξίδην αγνξάο θαη ζηα δάλεηα 30%. Τέινο, νη θππξηαθέο ηξάπεδεο 

πξνζέθεξαλ 3,5 δηζ. θεθάιαηα ζηελ Πεηξαηψο. 
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Η Alpha Bank αχμεζε ην ελεξγεηηθφ ηεο ιφγσ ηεο Δmporiki Bank θαηά 18,2 

δηζ., ζηα 70 δηζ. Η εμαγνξά ηεο Citibank πξνζέδσζε 900 εθαη. θαηαζέζεηο 

ζηελ Alpha Bank θαη 480 ρηιηάδεο πειάηεο. Απφξξνηα απηψλ ήηαλ ε Alpha 

Bank λα είλαη ε κφλε ειιεληθή ηξάπεδα κε ζεηηθή θαζαξή ζέζε ζηα stress 

tests. 

Η πην ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο Eurobank ήηαλ, φηη θξάηεζε 

απηφλνκν ην δίθηπν ηνπ Ταρπδξνκηθνχ Τακηεπηεξίνπ, γεγνλφο πνπ ζχκθσλα 

κε αλζξψπνπο ηεο αγνξάο πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηηο εθξνέο θαηαζέζεσλ. Τν 

ΤΤ αχμεζε ην δαλεηαθφ ραξηνθπιάθην ηεο Eurobank θαηά 6,8 δηζ. δάλεηα θαη 

10,5 δηζ. θαηαζέζεηο. Παξάιιεια, ε ξεπζηφηεηα ηεο ηξάπεδαο βειηηψζεθε 

αηζζεηά, ελψ βειηηψζεθε θαη ν ιφγνο δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο. Τν κέγεζνο 

ηεο Eurobank ζε φξνπο ελεξγεηηθνχ έθηαζε ζηα 73,8 δηζ., κε ην δαλεηαθφ 

ραξηνθπιάθην λα θηάλεη ζπλνιηθά ηα 40 δηζ. θαη ηηο θαηαζέζεηο ηα 30,5 δηζ. 

Η Εθνική πξνέβε ζε κηα ζεκαληηθή εμαγνξά, απηή ηεο Probank ηνλ Ινχιην ηνπ 

2013 κε ελεξγεηηθφ 3,1 δηζ. εθ ησλ νπνίσλ 3,1 δηζ. θαηαζέζεηο θαη 2,5 δηζ. 

δάλεηα. Η Probank σο κέγεζνο ζπγθξηηηθά κε ηα κεγέζε ηεο Δζληθήο ήηαλ 

ειάρηζηε ζπκκεηνρή, αιιά πνηνηηθά δελ ππνβάζκηζε ηα ραξηνθπιάθηα ηεο 

Δζληθήο, αληηζέησο ηα αλαβάζκηζε. Η εμαγνξά ηεο FBBank είρε απφ 

δπζδηάθξηηε σο αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ Δζληθή – πιελ 4-5 δαλείσλ – πνπ 

είραλ λφεκα θαη απφδνζε.  

Η Δζληθή δελ εληζρχζεθε κε εμαγνξέο θπξίσο γηαηί ήηαλ πνιχ κεγάιε ιφγσ 

Finansbank. Η Finansbank πνπιήζεθε 2,75 δηζ. θαη εδψ γελλάηαη ην εξψηεκα, 

νη άιιεο ηξάπεδεο απφ ηηο ζπλέξγεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εμαγνξέο ηνπ 

παξειζφληνο ζα εγγξάθνπλ έζνδα, ελψ ε ζπλνιηθή αξλεηηθή επίδξαζε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο Δζληθήο απφ ηελ Finansbank ήηαλ 3,9 δηζ. δεκία. Η Δζληθή 

πιένλ δηαζέηεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ηελ θαιχηεξε 

ζρέζε δαλείσλ πξνο θαηαζέζεηο. Γειαδή ζε θεθάιαηα θαη ξεπζηφηεηα ε 

Δζληθή είλαη ε θαιχηεξε απφ ηηο άιιεο ηξάπεδεο. Τν ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

παξαηεξείηαη ζηελ παξαγσγή εζφδσλ. 

Η κεγαιχηεξε πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη ην δήηεκα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. Τα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα απμήζεθαλ ζηελ Διιάδα, θαη ζα ζπλερίδνπλ λα 
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απμάλνληαη γηα ηηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, ελψ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε έρεη ε 

Attica Bank, φπνπ ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα απμήζεθαλ ζην 50,9%. 

Σηνλ πίλαθα 1.6 παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ 5 κεγαιχηεξσλ 

ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα, ησλ 4 ζπζηεκηθψλ θαη ηεο Τξάπεδαο Αηηηθήο.  

 

Πίλαθαο 1.6: Βαζηθά Μεγέζε 5 ηξαπεδώλ γηα ην 2015 

  

Ενεργθτικό 

Κζρδθ  
ι ηθμιζσ (-)  
προ φόρων 

Κακαρά Κζρδθ  
ι ηθμιζσ (-)  

μετά φόρων Κατακζςεισ 

(εκ. ευρϊ) (εκ. ευρϊ) (εκ. ευρϊ) (εκ. ευρϊ) 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 
ΣΡΑΠΕΗΑ  83002 -3480 -2389 36771 

ΟΜΙΛΟ 87528 -2958 -1896 38952 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  
ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΣΡΑΠΕΗΑ  77131 -3853 -2846 36868 

ΟΜΙΛΟ 111232 -3589 -2592 42959 

ALPHA BANK 
ΣΡΑΠΕΗΑ 64993 -1812 -1032 27734 

ΟΜΙΛΟ 69296 -2066 -1371 31434 

EUROBANK 
ΣΡΑΠΕΗΑ 64195 -2154 -1051 22802 

ΟΜΙΛΟ 73553 -2086 -1155 31446 

ATTICA BANK 
ΣΡΑΠΕΗΑ 3674 -608 -349 2157 

ΟΜΙΛΟ 3669 -605 -347 2143 

ΤΝΟΛΟ 
292995 -11907 -7667 126332 

345278 -11304 -7361 146934 

  

  

Χορθγιςεισ  
μετά από  

προβλζψεισ 

Προβλζψεισ  
κάλυψθσ 

 πιςτωτικοφ  
κινδφνου 

φνολο  
Ιδίων  

Κεφαλαίων 

Αμοιβζσ  
& Ζξοδα  

προςωπικοφ 

(εκ. ευρϊ)   (εκ. ευρϊ) (εκ. ευρϊ) 

ΣΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩ 
ΣΡΑΠΕΗΑ  49426 4397 9608 652 

ΟΜΙΛΟ 50591 3907 10021 822 

ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ  
ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 

ΣΡΑΠΕΗΑ  39750 4344 8315 590 

ΟΜΙΛΟ 45375 4263 9824 802 

ALPHA BANK 
ΣΡΑΠΕΗΑ 41558 2699 8418 402 

ΟΜΙΛΟ 46186 3020 9054 533 

EUROBANK 
ΣΡΑΠΕΗΑ 32974 2503 6131 373 

ΟΜΙΛΟ 39893 2665 7132 529 

ATTICA BANK 
ΣΡΑΠΕΗΑ 2757 629 672 45 

ΟΜΙΛΟ 2757 629 680 46 

ΤΝΟΛΟ 
166465 14572 33144 2062 

184802 14484 36711 2732 

Πεγή: Ένωζη Ελληνικών Τραπεζών 
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Κεφϊλαιο 2 

τρατηγικό Μϊνατζμεντ – Επιςκόπηςη βιβλιογραφύασ 
 

 

2.1. Ειςαγωγό 
 

Τν δήηεκα ηεο δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ 

είλαη πάληνηε επίθαηξν. Μηα κεγάιε πξφθιεζε γηα ηηο δηνηθήζεηο φισλ ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη φηη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη θάζε πεξίνδν απφ ηηο 

ηξάπεδεο ππνιείπνληαη ζεκαληηθά ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πειαηψλ ηνπο. Σηελ 

θνξπθή ησλ πξνθιήζεσλ παξακέλεη πάληνηε ην δήηεκα ηεο εκπηζηνζχλεο 

ηνπ θνηλνχ θαη ηεο θνηλσλίαο πξνο ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν.  

Σθνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε κειέηε ηεο επηζηεκνληθήο 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ην ζηξαηεγηθφ management ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, πάληα ππφ ην πξίζκα ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο, νη ζπγρσλεχζεηο θαη νη 

εμαγνξέο, θαζψο θαη άιια επίθαηξα ζέκαηα.  

 

 

2.2. Σο τρατηγικό Management  

 

Τν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη θαζνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε καθξνρξφληα επίδνζε κηαο 

επηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ην εζσηεξηθφ, φζν θαη ην εμσηεξηθφ 

ηεο πεξηβάιινλ.  

Η κειέηε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη εζηηάδεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ππφ ην πξίζκα ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηεο θάζε 

επηρείξεζεο. Μηα επηρείξεζε εμειίζζεηαη γεληθά κε ηε βνήζεηα ηεζζάξσλ 

θάζεσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη σο εμήο (Γεσξγφπνπινο, 2013): 
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 κε έλα ζνβαξφ ζρεδηαζκφ γηα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επφκελνπ έηνπο, 

 κε κία πξφβιεςε ζρεδίσλ γηα πέληε ρξφληα, 

 κε έλα δηεπξπκέλν θαη θαιά πξνζαλαηνιηζκέλν ζηξαηεγηθφ ζρέδην απφ 

ηα θαηψηαηα ζηειέρε, 

 κε έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε. 

Πην αλαιπηηθά ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε πελήληα εηαηξείεο 

ζε φιν ηνλ θφζκν ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη είλαη ηα 

εμήο: 

 Γίλεη κία ζαθέζηαηε αίζζεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ νξάκαηνο γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 Γίλεη κεγαιχηεξε έκθαζε ζε απηφ πνπ είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. 

 Μεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα έρνληαο ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπεη θαη λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ. 

 Οδεγεί ζε ζπληνληζκέλεο θαη νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο. 

 Γηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν ηεο επίδνζεο θαη ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 

δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε κεγάιεο απνθιίζεηο. 

 

2.3. Επιςκόπηςη Βιβλιογραφύασ αναφορικϊ με τισ υγχωνεύςεισ 

και Εξαγορϋσ ςτον τραπεζικό τομϋα 
 

 

2.3.1. Ειςαγωγό και πλαύςιο επιςκόπηςησ μελετών 
 

Η ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αιιαγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

ησλ ηξαπεδψλ. Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχζαλ ζε έλα 

πεξηβάιινλ αλάπηπμεο θαη νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο. Η θξίζε ήξζε θαη 

άιιαμε ην πιαίζην απηφ.  

Τα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ηξαπεδψλ, ιφγσ ησλ θπκάησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ελψ νη επηηαγέο 

ηνπ ζχγρξνλνπ ζηξαηεγηθνχ management ζπληζηνχλ ηελ επαλεμέηαζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ. Οη πειάηεο είλαη πιένλ πην ελεκεξσκέλνη θαη ζαθψο πην 
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απαηηεηηθνί, ελψ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε εκπηζηνζχλε ζηηο 

εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Άιιεο κεγάιεο πξνθιήζεηο είλαη νη ηάζεηο γηα ελνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ, πνπ νδεγεί ζε ζεκειηψδεηο κεηαβνιέο ζηα κνληέια 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ κε ζηφρν ηε κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε 

δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο πειάηεο. Τν ζπνπδαηφηεξν εξψηεκα είλαη ην πψο 

ζα κνηάδεη ην κέιινλ ηεο ηξαπεδηθήο (ιηαληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο) ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο, δεδνκέλσλ ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο 

αλφδνπ ησλ fintech4.  

Η ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε γηα ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην πψο ζα 

ελζσκαηψζνπλ ηα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο θαη ην πψο ζα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο (κέζσ 

ηεο αχμεζεο ησλ εζφδσλ θαη ηεο παξάιιειεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο). Η 

δηαδηθαζία απηή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Τα ηειεπηαία έμη ρξφληα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Μλεκνλίνπ, νη ζπγρσλεχζεηο 

θαη εμαγνξέο έρνπλ κεηψζεη ζεκαληηθά ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ, ελψ νη μέλεο ηξάπεδεο απνρψξεζαλ απφ ηελ Διιάδα. Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο ζεκεξηλνχο παίθηεο αγσλίδνληαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ 

θαη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Ωζηφζν, ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ, κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ capital controls θαη ηνλ δηεζλή απνθιεηζκφ απφ ηηο αγνξέο, 

νη παξαδνζηαθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο κέζσ 

ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κάιινλ δελ είλαη αξθεηέο.  

Οη δχν κεγάιεο ηάζεηο ζηελ αγνξά είλαη νη εμήο: 

1. Οη πειάηεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνπο θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ: Οη 

έληνλεο αιιαγέο ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, θαζψο 

θαη ζηελ ηαρχηεηα ξνήο πιεξνθνξηψλ, δίλνπλ ζηνπο πειάηεο ηε δπλαηφηεηα 

                                                           
4
 Ο φξνο fintech ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηελ έλλνηα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Σηελ θαηεγνξία ηνπ FinTech εληάζζνληαη εηαηξείεο πνπ 
αλαπηχζζνπλ ιχζεηο ζε ηνκείο φπσο νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο, ε ειεθηξνληθή 
ηξαπεδηθή, ε αζθάιεηα ζπλαιιαγψλ, νη κεηαθνξέο ρξεκάησλ, ε εθθαζάξηζε 
ζπλαιιαγψλ, ηα ελαιιαθηηθά λνκίζκαηα θ.ά. Τα θεθάιαηα πνπ επελδχζεθαλ ζε εηαηξείεο 
fintech ην 2015, έθηαζαλ ζηα 19,1 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.  
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λα απαηηήζνπλ πνιχ κεγαιχηεξε αληαπφθξηζε θαη δηαθάλεηα απφ ηηο ηξάπεδεο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο. 

2. Οη Universal Banks θαη νη εμαηξεηηθά εμεηδηθεπκέλεο ηξάπεδεο 

αλακέλεηαη λα πξωηαγωληζηήζνπλ: Οη κεγάινη παίθηεο ζα δεκηνπξγήζνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξα ζπλνιηθά θέξδε ιφγσ ησλ σθειεηψλ ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο παγθφζκηαο δηαθνξνπνίεζεο, ελψ νη 

εμεηδηθεπκέλεο ηξάπεδεο ζα ζπλερίζνπλ επηζεηηθά θεξδίδνληαο ζεκαληηθά 

κεξίδηα αγνξάο. Σπλεπψο, νη κηθξέο θαη κεζαίεο ηξάπεδεο, ζα πξέπεη λα 

εμεηδηθεπηνχλ θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο βαζηθέο δπλάκεηο ηνπο, θαζψο θαη ζε 

ζπλεξγαζίεο, γηα λα παξακείλνπλ απηφλνκεο θαη αληαγσληζηηθέο.  

 

Οη δχν απηέο κέγα ηάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ ηζρπξνπνίεζε ησλ κεγάισλ 

παηθηψλ θαη ηελ εληαηηθνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, μερσξίδνπλ σο νη πην 

ζεκαληηθέο δπλάκεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ 

θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία. Με ιίγα ιφγηα, νη ηξάπεδεο βξίζθνληαη 

αληηκέησπεο κε έλα θιαζηθφ ζηξαηεγηθφ δήηεκα, ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ 

κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο θιίκαθαο ή λα εζηηάζνπλ θαη λα 

εμεηδηθεπηνχλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

Η πιεηνςεθία ησλ ηξαπεδηθψλ ζπγρσλεχζεσλ είλαη νξηδφληηα, δειαδή αθνξά 

ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδψλ κε άιιεο ηξάπεδεο (Berger et al., 1999). Δληνχηνηο 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζεκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε ίδξπζε ζπγαηξηθψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Οη 

ζπγρσλεχζεηο κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο, φπσο ρξεκαηννηθνλνκηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο 

θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο είλαη πην ζπάληεο. Μάιηζηα ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε θξίζε επέβαιε ζε πνιιέο ηξάπεδεο λα αλαδηαξζξσζνχλ θαη ζηα ζρέδηα 

απηά ζπκπεξηιακβαλφηαλ ε πξνζπάζεηα πψιεζεο ησλ κεηνρψλ ζπγαηξηθψλ 

ηνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ε απνεπέλδπζε απφ ρψξεο πςειφηεξνπ 

θηλδχλνπ. Η ηάζε γηα πψιεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ είλαη 

ζπγαηξηθέο ηξαπεδψλ, νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ.  
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Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιέο ηξάπεδεο 

επηδηψθνπλ ηελ εμαγνξά εηαηξεηψλ fintech γηα ηελ πξνζθνξά θαιχηεξσλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο ηνπο. Οη ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο απηέο είλαη 

θάζεηεο θαη ζηνρεχνπλ ζε λέεο αγνξέο ή ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

 

2.3.2. Εταιρικό Διακυβϋρνηςη ςτον τραπεζικό τομϋα 
 

Οη ηξάπεδεο δηαθέξνπλ ζεκαληηθά απφ ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ιφγσ 

αθελφο ηνπ βαζηθνχ ξφινπ ηνπο ζηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε 

κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηάξζξσζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε ελεξγφο 

επνπηεία ηνπο είλαη θνκβηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. Γηα ηε δηαζθάιηζε απηήο ηεο ζηαζεξφηεηαο, απαηηείηαη ε 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε ηήξεζε ειάρηζησλ θεθαιαίσλ.  

Η θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηνπο ηνκείο ηεο ηξαπεδηθήο. Η 

θεθαιαηαθή επάξθεηα δηαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ησλ ηξαπεδψλ θαη απνηειεί 

αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Η αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ απνηειεί επίζεο αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Γηα ην ιφγν απηφ νη ηξάπεδεο θαινχληαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 

ηήξεζε επαξθψλ θεθαιαίσλ θαη ξεπζηφηεηαο, κέζσ κηαο ζεηξάο θαλνληζηηθψλ 

απαηηήζεσλ.  

Παγθνζκίσο, ε Τξάπεδα Γηεζλψλ Γηαθαλνληζκψλ (BIS) πξνζδηνξίδεη κηα 

ζεηξά απφ θαλφλεο γηα ηε ξχζκηζε ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

θπβεξλήζεηο παξεκβαίλνπλ επίζεο ζηε ιεηηνπξγία ησλ ηξαπεδψλ κε ζηφρν ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Αληίζηνηρα, ην ίδην ζπκβαίλεη 

θαη ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν ζηηο ρψξεο κέιε ηεο ΔΔ φπνπ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαινχληαη λα εθαξκφζνπλ θαλφλεο γηα ηελ θεθαιαηαθή ηνπο βάζε, 

ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

θξίζε ζηελ Δπξσδψλε, έρεη ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ Τξαπεδηθή Δλνπνίεζε.  
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Παξάιιεια, ζεζκηθφ πιαίζην έρεη θαζηεξσζεί γηα ηελ επίδξαζε ησλ 

απνθάζεσλ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ αλαθνξηθά κε ηελ αλάιεςε 

θηλδχλσλ, ηνπο θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ εθαξκφδνπλ, ηα κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηηο παξεκβάζεηο ζηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή 

θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. 

Σχκθσλα κε ην site Βηθηπαίδεηα θ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε (Corporate 

Governance) είλαη έλα ζχλνιν θαλφλσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο θαη ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζε ζρέζε κε 

ηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο. Με ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε επηδηψθεηαη ε 

ππεχζπλε νξγάλσζε, ιεηηνπξγία, δηνίθεζε θαη έιεγρνο κηαο εηαηξείαο, κε 

ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ηεο θαη ηε πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ 

φισλ ησλ κεηφρσλ ηεο, θπξίσο φκσο ησλ κεηφρσλ κεηνςεθίαο, έλαληη ησλ 

κεγαινκεηφρσλ. 

Οη θαλφλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηηπγράλνληαη νη εηαηξηθνί ζηφρνη, θαζηεξψλνπλ ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο 

θαη απνηίκεζεο ησλ εηαηξηθψλ θηλδχλσλ, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο δηνίθεζεο έλαληη ησλ 

κεηφρσλ. 

Η γεληθή θηινζνθία ηεο είλαη ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ λα γίλεηαη απφ φζν ην 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξα πξφζσπα θαη κέζα απφ ηελ φζν ην δπλαηφλ, 

δεκνθξαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κηαο επηρείξεζεο. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε θαζηεξψλεη θαλφλεο φπσο: 

1. Οξηζκέλνο αξηζκφο ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα είλαη 

"αλεμάξηεηα", πνπ ζεκαίλεη φηη δελ πξέπεη λα έρνπλ επαγγεικαηηθή ζρέζε 

κε ηελ εηαηξεία, ή ζπγγεληθή ζρέζε κε θάπνηνλ απφ ηνπο κεγαινκεηφρνπο. 

2. Σηελ εηαηξεία ιεηηνπξγεί ηκήκα "Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ" ην νπνίν πξέπεη λα 

απνηειείηαη απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα αλεμάξηεηα κέιε θαη έρεη ζαλ 

ζθνπφ ηνπ ηνλ έιεγρν ησλ πεπξαγκέλσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ησλ κεγαινκεηφρσλ, πνπ πξέπεη λα γίλνληαη κε γλψκνλα ην ζπκθέξνλ ηεο 

εηαηξείαο θαη φρη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. 
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3. Γηαθνξεηηθά πξφζσπα γηα ηηο ζέζεηο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο 

Σπκβνχινπ ηεο εηαηξείαο. 

4. Λεηηνπξγία εηαηξηθήο ηζηνζειίδαο, ε νπνία έρεη θχξην ζθνπφ λα ελεκεξψλεη 

ηνπο κεηφρνπο γηα ηα δξψκελα ηεο επηρείξεζεο. 

5. Λεηηνπξγία "επηηξνπήο ειέγρνπ" ζηελ εηαηξεία, ε νπνία "ειέγρεη ηνπο 

ειεγθηέο". 

6. Λεηηνπξγία επηηξνπήο αμηνιφγεζεο θαη ακνηβψλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. 

Οη αξρέο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο ελέρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία δεδνκέλνπ ηνπ 

θξίζηκνπ ξφινπ πνπ έρνπλ γηα ηε ρξεκαηνπηζησηηθή δηακεζνιάβεζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηνρέηεπζε θεθαιαίσλ ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ο ξφινο 

ησλ ηξαπεδψλ είλαη αθφκα πην θξίζηκνο ζε ρψξεο πνπ δελ έρνπλ πςειή 

δηείζδπζε λέσλ ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ πιεξσκψλ (π.ρ. Paypal, Simple) ή 

ρξεκαηνδνηήζεσλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ, φπσο ηα venture capital, ην 

crowd-funding θ.α. Γειαδή φηαλ νη ηξάπεδεο έρνπλ ηνλ πξσηαξρηθφ θαη 

ζρεδφλ απνθιεηζηηθφ ξφιν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επελδχζεσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ.  

Δπηπιένλ, φπσο αλαπηχρζεθε θαη ζην Κεθάιαην 1, νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ 

έλα ζεκαληηθφ θάζκα ππεξεζηψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο 

νηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φπσο ε δηελέξγεηα 

πιεξσκψλ θαη εκβαζκάησλ, ε δηαρείξηζε ζπζηεκάησλ αμηνιφγεζεο 

θηλδχλσλ, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ.  

Παξάιιεια, νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ησλ θαηαζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο. 

Ο ξφινο απηφο αλαδείρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θξίζε ζηελ Δπξσδψλε 

θαη ηε ρξενθνπία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηφζν ζε αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, φπσο ε Γαλία θαη ε Οιιαλδία, θαζψο θαη ζε κηθξφηεξεο ρψξεο φπσο ε 

Κχπξνο, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θνχξεκα θαηαζέζεσλ κε θάπνην επίπεδν 

πξνζηαζίαο είηε ζην πιαίζην εθθαζάξηζεο ησλ ηξαπεδψλ, είηε γηα ηελ άληιεζε 

θεθαιαίσλ.  
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Η θξίζε, νη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ πειαηψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο επεκεξίαο (κε εμαίξεζε ηα ρξφληα ηεο θξίζεο) 

θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο έρνπλ νδεγήζεη ζε πςειφηεξεο πξνζδνθίεο 

ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ζηε δηεπθφιπλζή ηνπο. Κιεηδί γηα ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ είλαη ην κείγκα marketing θαη ε ρξήζε 

ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο.  

Τν παξαδνζηαθφ θαλάιη δηαλνκήο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη ην δίθηπν ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ. Τηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη έσο ην 2009, πνπ 

νλνκάδνληαη “επνρή ηνπ καδηθνχ marketing”, ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ε ίδξπζε ηνπο ζε θάζε θεληξηθφ δξφκν απνηεινχζε ηε 

βαζηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ ηξαπεδψλ. Η θξίζε επέθεξε κηα ζεκαληηθή 

αιιαγή, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ αιιαγψλ, φπσο ε ξαγδαία 

δηείζδπζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη ησλ smart-phones, θαζψο δελ είρε 

αλαγλσξηζηεί πιήξσο φηη νη λένη κε επηρεηξεκαηηθνί πειάηεο θαζψο θαη ε 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα (ζηελ νπνία νη ηξάπεδεο είραλ παξαδνζηαθά 

επηθεληξσζεί), δελ έρνπλ ηελ ίδηα δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ ρξφλνπ γηα λα 

επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα. 

Όζνλ αθνξά ηε δηνίθεζε ησλ ηξαπεδψλ, έλα πιήζνο κειεηψλ εμεηάδεη ην ξφιν 

ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηελ επίδνζε ηεο ηξάπεδαο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Η δηεζλήο βηβιηνγξαθία 

εληνπίδεη κηα ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλεμάξηεησλ 

δηεπζπληψλ θαη ηεο εηαηξηθήο επίδνζεο.  

Τν ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη ηδηαίηεξα επίθαηξν ζηελ Διιάδα, φζνλ αθνξά ηε 

κλεκνληαθή ππνρξέσζε γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζε 

εθηειεζηηθέο ζέζεηο, θαηφπηλ δηεζλνχο αλνηθηήο πξφζθιεζεο. Η βαζηθή 

επηρεηξεκαηνινγία ππέξ ηεο επξέσο απνδεθηήο ηθαλφηεηαο θαη ηεο 

αλεμαξηεζίαο είλαη φηη παξνπζηάδνπλ απμεκέλα θίλεηξα λα ελεξγήζνπλ σο 

φξγαλα ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο θήκεο ηνπο σο 

απνηειεζκαηηθά θαη αλεμάξηεηα ζηειέρε. Παξάιιεια, θαίλεηαη φηη 

πξνζζέηνπλ απμεκέλε αμία ζηηο εηαηξείεο κε ηελ παξνρή εμεηδηθεπκέλσλ 

γλψζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηαδηθαζηψλ, ζπκβάιινληαο ζεηηθά ζηε 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο.  
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Δπηπιένλ, ζηειέρε δηεζλνχο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη απνδνρήο 

πξνζθέξνπλ πξφζζεηε αμία κέζσ ηεο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηεο δηθηχσζεο πνπ 

έρνπλ, ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο εκπηζηνζχλεο. Ταπηφρξνλα δχλαληαη 

λα παξέρνπλ πςειφηεξν βαζκφ αληηθεηκεληθφηεηαο ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο γηα 

ηελ θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη ζηελ απνηξνπή ιήςεο εζθαικέλσλ θαη 

δεκηνγφλσλ απνθάζεσλ, ελψ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ ζεκαληηθέο 

δηαξζξσηηθέο αιιαγέο, ιφγσ ηεο ακεξνιεςίαο ηνπο θαη ηεο έιιεηςεο δεζκψλ 

κε νκάδεο θαη ππν-θνπιηνχξεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, ηδίσο ζε πεξηπηψζεηο 

αλαδηαξζξψζεσλ, ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ.   

Βαζηθνί ππιψλεο γηα ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ηε ζχζηαζε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ είλαη:  

 Τα πξνζφληα, ε εκπεηξία θαη ε επαξθήο θαηαλφεζε ηεο θχζεο ησλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο. 

 Η δηαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ησλ Δζσηεξηθψλ θαη Δμσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ, ησλ επηηξνπψλ ειέγρνπ θαη ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

 Η χπαξμε αλεμάξηεηεο επηηξνπήο ακνηβψλ θαη παξνρψλ, δεδνκέλνπ 

φηη ε κηζζνδνζία θαη νη απνδνρέο ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ ζα πξέπεη 

λα ζπλδέεηαη κε ηελ επίηεπμε καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη θεξδψλ, κε 

ρακειή κεηαβιεηφηεηα.  

 Η απμεκέλε εκπινθή ησλ κεηφρσλ, πέξαλ ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ 

θαη ν “αθηηβηζκφο” ησλ κεηφρσλ.  

 

 

2.3.3. Σο τρατηγικό Management ςτον τραπεζικό τομϋα 

 

Οη δπλάκεηο ηεο αιιαγήο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηα επφκελα ρξφληα ζα είλαη 

ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ζηξαηεγηθήο θαζνδεγνχκελεο απφ ην εζσηεξηθφ 

θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  
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Οη βαζηθέο εμσηεξηθέο δπλάκεηο αιιαγήο αλακέλεηαη λα πξνέιζνπλ απφ ηηο 

κεηαβνιέο ζην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθνθνηλσληθφ θαη θπξίσο ην ηερλνινγηθφ 

πεξηβάιινλ. Αληίζηνηρα, νη εζσηεξηθέο δπλάκεηο αιιαγήο ζα νθείινληαη ζε 

παξάγνληεο φπσο ε θαθή απφδνζε, ε αιιαγή ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο, 

θιπ.  

Οη Hammer θαη Champy (1993), ζην πιαίζην ηνπ αλαζρεδηαζκνχ, κίιεζαλ γηα 

ηα 3Cs ηεο αιιαγήο, δειαδή, ηνπο πειάηεο (customers), ηνλ αληαγσληζκφ 

(competition) θαη ηελ αιιαγή (change). Ο βαζηθφο θαλφλαο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα είλαη φηη “ε αιιαγή είλαη ε κφλε ζηαζεξά”. Οη δπλάκεηο ηεο αιιαγήο ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ είηε ζε κηα βαζκηαία ή ζπλερή αιιαγή, φπσο ε 

Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο (Juran, 1995), είηε ζε κηα ξηδηθή αιιαγή, φπσο o 

Αλαζρεδηαζκφο Δπηρεηξεζηαθψλ Γηαδηθαζηψλ (Hammer θαη Champy, 1993).  

Οη ηέζζεξηο ζηξαηεγηθέο επηηαγέο πνπ νη ηξάπεδεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ 

γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ζέζε ηνπο γηα αεηθφξν αλάπηπμε 

είλαη: 

1. Έκθαζε ζηηο βαζηθέο δπλάκεηο ηνπο θαη αλάπηπμε ζπκπξάμεωλ θαη 

ζπλεξγαζηώλ: Μηα ηάζε πνπ δηαθαίλεηαη είλαη φηη νη κεγάιεο ηξάπεδεο 

ηείλνπλ λα βειηηψλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο φηαλ εμεηδηθεχνληαη ζε ππεξεζίεο 

φπνπ έρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη εληάζζνπλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο 

ηελ ελίζρπζε ηνπ brand name ηνπο ζηηο ππεξεζίεο απηέο. Η δηαθνξνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ρξήζε outsourcing (δειαδή φηαλ 

αλαπηχζζνπλ ζπλέξγεηεο κε ηηο θαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ζην αληηθείκελφ ηνπο), 

κε ηελ παξάιιειε έκθαζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζε ηνκείο πνπ έρνπλ πιενλέθηεκα 

επηηπγράλεη θαιχηεξεο επηδφζεηο κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο.  

2. Αμηνπνίεζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ κέζω ηεο απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο ηεο επίδνζεο: Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ 

ηηο δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ νη εξγαδφκελνί ηνπο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηδηαίηεξε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαη λα 

ζρεδηαζηνχλ δείθηεο κέηξεζεο ηεο επίδνζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο ψζηε λα παξαθηλήζνπλ ην 

πξνζσπηθφ ησλ ηξαπεδψλ λα βειηηψλεηαη θαη λα αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο 
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ηδέεο, πνπ ζα εληζρχζνπλ ηελ θεξδνθνξία ή ζα επηηχρνπλ ηε κείσζε ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  

3. Βειηηζηνπνίεζε ηνπ νθέινπο ηεο από ηε ζρέζε κε θάζε πειάηε: Η 

ηκεκαηνπνίεζε θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ ελέρεη ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ην κίγκα marketing. Αληί κηα ηξάπεδα λα επηδηψθεη λα πξνζθέξεη φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ζε φινπο ηνπο πειάηεο ηεο, ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα 

εμεηδηθεπηεί ζε ππεξεζίεο θαη λα πξνζθέξεη ηα θαηάιιεια εξγαιεία, 

θεξδνθφξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζε ζηνρεπκέλα ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Θα 

πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε θνπιηνχξα ηεο ηξάπεδαο ελέρεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε ζρέζε ηεο ηξάπεδαο κε ην πξνζσπηθφ ηεο θαη ηε δηαηήξεζε ηθαλψλ θαη 

παξαγσγηθψλ εξγαδνκέλσλ.  

4. Σέινο, αιιά ίζωο ην πιένλ ζεκαληηθό είλαη, ε αλαγλώξηζε ηεο 

ηερλνινγίαο ωο ελόο ηδηαηηέξωο θξίζηκνπ παξάγνληα επηηπρίαο: Η ρξήζε 

λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί θεληξηθφ ζπζηαηηθφ κηαο επηηπρεκέλεο 

ζηξαηεγηθήο δηαδηθαζίαο ιήςεο απνθάζεσλ. Οη ηξάπεδεο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

επζπγξακκίζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ηνπο κε λέεο ηερλνινγηθέο 

πξσηνβνπιίεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθνξνπνηνχλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο 

θαη λα δηεηζδχζνπλ ζε λέεο αγνξέο, φπνπ παξνπζηάδνληαη επθαηξίεο. 

Σεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ ηνλ ηνκέα έρνπλ ε ρξήζε ησλ Big Data Analytics γηα 

ην πειαηνιφγηφ ηνπο, ε εθαξκνγή Loyalty programs κέζσ ελφο επηηπρεκέλνπ 

πξνγξάκκαηνο CRM θ.α.  

 

 

2.3.4. Παρϊγοντεσ για την πραγματοπούηςη υγχωνεύςεων και 

Εξαγορών ςτον τραπεζικό τομϋα 
 

Οη βαζηθνί ιφγνη ηεο απφθαζεο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα είλαη νηθνλνκηθνί (Basu, 2006). Σε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ζεκειηψδεο 

πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδνπλ νη δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ην 

rebranding ηνπ λένπ νξγαληζκνχ. Ο παξάγνληαο απηφο θαίλεηαη φηη απνηειεί 

ην βαζηθφ πξνζδηνξηζηηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο πνπ πξνθχπηεη 
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απφ ηε ζπγρψλεπζε δχν ηξαπεδψλ. Οη παξάγνληεο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

απνθάζεσλ ελνπνηήζεσλ, δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά εάλ πξφθεηηαη γηα 

ζπγρσλεχζεηο ή γηα εμαγνξέο.  

Βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηε δηελέξγεηα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ είλαη ηα 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο. Σχκθσλα κε ηνπο  

Berkovitch θαη Narayanan (1993) ηα θίλεηξα ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη ησλ 

εμαγνξψλ, κπνξεί λα είλαη : 

 νηθνλνκηθά  

 δηνηθεηηθά θαη 

 αιαδνληθά (χβξεσο).  

 

Τα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ησλ ζπγρσλεχζεσλ ή εμαγνξψλ αθνξνχλ ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο (shareholder value), θάηη φκσο 

πνπ ζηε βηβιηνγξαθία δελ ππνζηεξίδεηαη θαζνιηθά απφ κειέηεο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί. Τν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα είλαη φηη νη ζπγρσλεχζεηο 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ηεο αγνξάο, αχμεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ.  

Οη Pasiouras θαη Zopounidis (2008) πξνζδηφξηζαλ ηνπο παξάγνληεο ησλ 

εμαγνξψλ ζε δείγκα απφ 24 εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη πηζησηηθά ηδξχκαηα ζηελ 

Διιάδα. Οη βαζηθνί παξάγνληεο ησλ εμαγνξψλ ζηελ Διιάδα αθνξνχζαλ ηξία 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ θαη ελλέα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

επηκέξνπο ηξαπεδψλ. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη: 

Α) Υαξαθηεξηζηηθά ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο  

 Βαζκφο ζπγθέληξσζεο ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε βάζε ην 

ζχλνιν ελεξγεηηθνχ ησλ 5 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ. 

 Κέξδε κεηά θφξσλ / Σχλνιν Δλεξγεηηθνχ. 

 Δηήζηα κεηαβνιή ζπλφινπ ελεξγεηηθνχ. 

Β) Υαξαθηεξηζηηθά επηκέξνπο ηξαπεδώλ 

 Κέξδε κεηά θφξσλ / Σχλνιν Δλεξγεηηθνχ. 

 Γαπάλεο πξνζσπηθνχ & άιια έμνδα δηνίθεζεο / νιηθά απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο. 
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 Μεξίδην αγνξάο βάζεη θαηαζέζεσλ. 

 Σχλνιν ελεξγεηηθνχ (ινγάξηζκνο). 

 Ίδηα Κεθάιαηα / Σχλνιν Δλεξγεηηθνχ. 

 Φνξεγήζεηο / Σχλνιν Δλεξγεηηθνχ. 

 Άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία Δλεξγεηηθνχ / Υπνρξεψζεηο πξνο 

πειάηεο & βξαρπρξφληεο ππνρξεψζεηο. 

 Δηήζηα κεηαβνιή ζπλφινπ Δλεξγεηηθνχ. 

 Αξηζκφο ππνθαηαζηεκάησλ. 

 

Σηελ πεξίπησζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ νη δηνηθήζεηο απνθαζίδνπλ λα ελψζνπλ 

δπλάκεηο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηελ θαηάιεςε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο 

θαζψο θαη λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο. 

Σηελ πεξίπησζε ησλ επηζεηηθψλ εμαγνξψλ, ζπλήζσο κηα ηζρπξή ηξάπεδα 

θαηαβάιιεη έλα ζεκαληηθφ αληίηηκν γηα ηελ ππεξαμία ή ην εκπνξηθφ ζήκα 

πέξαλ ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εμαγνξαζζείζαο ηξάπεδαο θαη ε πξφθιεζε 

είλαη, φρη κφλν λα δηαηεξήζεη ηα ππάξρνληα ηδία θεθαιαία, αιιά ζηελ ηδαληθή 

πεξίπησζε λα ηα επεθηείλεη θαη λα ηα εληζρχζεη. Σχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, 

(Berger et al., 1999) νη αλακελφκελεο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δχν brands ηνπ 

αγνξαζηή θαη ηεο εμαγνξαζζείζαο ηξάπεδαο, ζπάληα πξαγκαηνπνηνχληαη. 

Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ & εμαγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο ρξένπο, νη ιφγνη ήηαλ θπξίσο ζεζκηθνί θαη αθνξνχζαλ ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Πνιιέο ηξάπεδεο πσιήζεθαλ απφ ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζην 

πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απνκφριεπζεο πνπ εθάξκνζαλ θαη ην ζηφρν ηεο 

απνρψξεζεο ηνπο απφ ηελ Διιάδα, ελψ άιιεο εμαγνξάζηεθαλ ψζηε λα κε 

θιείζνπλ θαη ζπλεπψο ην αληίηηκν ήηαλ πνιχ κηθξφ.   

Σηελ πεξίπησζε ηεο εμαγνξάο, ε ηξάπεδα πνπ εμαγνξάδεηαη απνξξνθάηαη 

απφ ηελ άιιε. Σηελ πεξίπησζε φκσο κηαο ζπγρψλεπζεο ησλ ηξαπεδψλ, 

πξέπεη λα ιεθζεί ε απφθαζε σο πξνο ην ηη φλνκα ζα πηνζεηεζεί γηα λα 

εθπξνζσπεί ηε ζπλδπαζκέλε νληφηεηα. Οκνίσο, θνκβηθφ ζηνηρείν είλαη ε 

απφθαζε γηα ην πψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε ελζσκάησζε ζε έλαλ εληαίν 
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φκηιν. Τν ζεκαληηθφηεξν δήηεκα ζηελ επηθνηλσλία νπνηαζδήπνηε αιιαγήο ηεο 

επσλπκίαο, είλαη λα δηαηεξεζεί ε θαζαξή ζέζε ηνπ brand. To rebranding 

απνηειεί κηα πνιχ δαπαλεξή δηαδηθαζία, ελψ ελέρεη επίζεο έλα πςειφ 

επίπεδν, θηλδχλνπ θήκεο.  

Η επηζθφπεζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη φηη rebranding απνηειεί 

έλα ζηνηρείν πνπ δελ έρεη κεγάιε πξνηεξαηφηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο γηα ηε ζπγρψλεπζε θαη ζπλήζσο απνθαζίδεηαη βάζεη ηεο 

απιήο ζθνπηκφηεηαο αθνχ ε ζπκθσλία έρεη νινθιεξσζεί, ζην ζηάδην ηεο 

ελνπνίεζεο ησλ δχν ηξαπεδψλ θαη αθνξά ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο θαη ηηο 

αγνξέο ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη (Ettenson θαη Knowles, 2006).  

Τν rebranding ζπλδέεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή marketing ησλ ηξαπεδψλ θαη 

απνηειεί κηα επθαηξία γηα λα ζεκαηνδνηήζεη κηα λέα ζηξαηεγηθή εζηίαζε ζηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε ηεο εηαηξείαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία 

ζπλεξγεηψλ. Τν πην ζεκαληηθφ εξψηεκα πνπ ηίζεηαη, βέβαηα, είλαη αλ νη 

επηινγέο rebranding πνπ νη εηαηξείεο θάλνπλ έρνπλ ζεηηθή ή αξλεηηθή 

επίδξαζε ζηελ εηαηξηθή επίδνζε.  

Η δηαδηθαζία ηνπ rebranding δχν ηξαπεδψλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ζε έλαλ νξγαληζκφ: 

1. Σε εηαηξηθφ επίπεδν. 

2. Σηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. 

3. Σε επίπεδν πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο επηινγέο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ, ε ελνπνίεζε δχν 

ηξαπεδψλ κπνξεί λα έρεη ηέζζεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Σχκθσλα κε ηνπο 

Bower & Turner (2001) θαη Basu (2006) θαηά ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο 

κεηαμχ δχν νπνησλδήπνηε εηαηξεηψλ δεκηνπξγνχληαη ηέζζεξηο επηινγέο γηα 

rebranding, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 2.1. Οη ηέζζεξηο επηινγέο είλαη: 

1. δηαηήξεζε ελφο εκπνξηθνχ ζήκαηνο, ζπλήζσο ηνπ αγνξαζηή (εηαηξεία Α), 

2. έλα λέν εκπνξηθφ ζήκα, φπνπ ηα νλφκαηα ηνπ αγνξαζηή θαη ηεο 

εμαγνξαζζείζαο ηξάπεδαο λα ζπλδπάδνληαη (Α-Β), 
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3. έλα επέιηθην εκπνξηθφ ζήκα, φπνπ θαη νη δχν κάξθεο δηαηεξνχληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεθηηθά (Α & Β) θαη ηέινο,  

4. έλα λέν εκπνξηθφ ζήκα, φπνπ θαη νη δχν πξνεγνχκελεο κάξθεο ππνρσξνχλ 

ππέξ ελφο εληειψο θαηλνχξγηνπ ζήκαηνο (C). 

Οη εμαγνξέο ζπλήζσο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ εμάιεηςε ηεο εηαηξηθήο 

επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο ζηφρνπ ππέξ ηνπ αγνξαζηή, δειαδή κηα 

ζηξαηεγηθή γηα έλα εκπνξηθφ ζήκα ππέξ ηεο θπξίαξρεο κάξθαο (Basu, 2006).  

 

 

Γηάγξακκα 2.1 : Σέζζεξεηο επηινγέο rebranding ηωλ ζπγρωλεύζεωλ θαη 
εμαγνξώλ 

Πεγή: Bower & Turner (2001) και Basu (2006)  

 

Οη βαζηθέο παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ηε ιήςε ηεο 

απφθαζεο ζρεηηθά κε ηε ζηξαηεγηθή πνπ rebranding είλαη νη εμήο (Berger et 

al, 1999): 

 ην ζρεηηθφ κέγεζνο θαη ε δχλακε ησλ ζπγρσλεπφκελσλ εηαηξηψλ, 

 ην είδνο ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη, 

 ε ζπγγέλεηα ησλ αγνξψλ θαη ησλ πξντφλησλ, 

 ε γεσγξαθηθή απφζηαζε. 

Σράπεηα Α Σράπεηα Β

Α ι Β Α - Β Α & Β Γ
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Κεφϊλαιο 3 

τρατηγικό Μϊνατζμεντ ςτον Σραπεζικό Κλϊδο 
 

 

3.1. Ανϊλυςη Περιβϊλλοντοσ 
 

Όπσο αλαπηχρζεθε θαη ζην πξψην θεθάιαην, ε ιηαληθή ηξαπεδηθή 

επηθεληξψλεηαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ βαζηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

αλαγθψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ηδησηψλ πειαηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, ε ξαγδαία πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ε απειεπζέξσζε ησλ παγθφζκησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

αγνξψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ αγνξψλ εξγαζίαο θαη ππεξεζηψλ, απφ ηνλ 

απμεκέλν θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ζπλέβαιε ζην λα 

ζπληειεζηνχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Οη αιιαγέο απηέο πξνζδηφξηζαλ ηηο 

εμειίμεηο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηηο κειινληηθέο 

ηάζεηο. Τν ζχλνιν απηψλ ησλ βαζηθψλ ηάζεσλ εμαθνινπζεί λα επηδξά 

ζεκαληηθά ζην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα.  

Με ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, πξσηαγσλίζηεζε ε απμαλφκελε εζηίαζε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη επνκέλσο ησλ ηξαπεδψλ, ζηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ. 

Σηελ πξνζπάζεηα απηή, ελίζρπζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

θαιχηεξεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ, ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο πηνζέηεζε 

ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο. Ωζηφζν, νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο θαίλεηαη 

λα αληέδξαζαλ ζηηο πξνθιήζεηο απηέο κε κηα ζεηξά απφ αθαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο, φπσο ε αλάιεςε ζεκαληηθψλ θηλδχλσλ (κέζσ ηνπ ππεξβνιηθνχ 

δαλεηζκνχ, ηεο αλεπάξθεηαο απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ειέγρνπ θ.α.). Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηε ιήςε απηψλ ησλ 

απνθάζεσλ πνπ δηακφξθσζαλ ην ηξαπεδηθφ ηνπίν ήηαλ ε ζηφρεπζε ησλ 

ζηειερψλ ησλ ηξαπεδψλ θπξίσο ζηελ επίηεπμε βξαρππξφζεζκσλ θεξδψλ, 

ρσξίο λα ππάξρεη κέξηκλα γηα ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δηαρείξηζε θηλδχλσλ. Δπίζεο, νη ηξάπεδεο έδσζαλ 
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ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζε επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πεξηνξίδνληαο ηηο βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο.  

Η πξφζθαηε δηεζλήο νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε φηη νη ηξάπεδεο παγθνζκίσο 

πνπ πέηπραλ λα επηβηψζνπλ ήηαλ νη κεγάιεο ηξάπεδεο, πνπ παξά ηα 

ζθάικαηα ησλ δηνηθήζεσλ ηνπο θαη ηελ αλάιεςε πςειψλ θηλδχλσλ 

δηαζψζεθαλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπο θαη ηνπ 

ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα ηνπο. Παξάιιεια, πνιιέο κηθξφηεξεο ηξάπεδεο 

επηβίσζαλ, ιφγσ ηεο πηζηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

δηαηήξεζαλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ραξαθηήξα, πξνζθέξνληαο εμεηδηθεπκέλεο 

ππεξεζίεο. Η πιεηνλφηεηα ησλ ηξαπεδψλ πνπ απέηπραλ ήηαλ κεζαίνπ 

κεγέζνπο ηξάπεδεο πνπ ε ρξενθνπία ηνπο κπνξνχζε λα ειεγρζεί.  

Ο βαζηθφο ιφγνο ηεο επηηπρίαο πνιιψλ κηθξψλ ηξαπεδψλ, ήηαλ ε ζαθήο 

ζηξαηεγηθή ηνπο. Η ζηξαηεγηθή ηνπο δηακνξθψζεθε κε πεηζαξρία θαη 

επηθεληξψζεθε ζηελ εμεηδίθεπζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Οη ηξάπεδεο πνπ 

εμεηδηθεχηεθαλ ζηελ παξνρή ιηαληθήο ηξαπεδηθήο (ιήςε θαηαζέζεσλ θαη 

ρνξεγήζεηο), δηαηεξψληαο ηα επίπεδα ηνπ θηλδχλνπ ζε ιεινγηζκέλα επίπεδα, 

απέθπγαλ ηε ρξενθνπία. Δπίζεο, ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

κηθξψλ ηξαπεδψλ παίδεη ε επηθέληξσζή ηνπο ζηηο ηνπηθέο αγνξέο θαη ε 

ηθαλφηεηά ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ πνπ εμππεξεηνχλ.  

Πιένλ ε βηβιηνγξαθία επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαγθαηφηεηα κεηαζηξνθήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ ηξαπεδψλ θαη ζην γεγνλφο φηη πιένλ πξέπεη λα εζηηαζηνχλ 

ζηηο επηκέξνπο αγνξέο θαη ζηνπο πειάηεο ηνπο.  

 

3.2. Η λειτουργύα των τραπεζών ςτο πλαύςιο τησ Ε.Ε. 

 

Η δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο πξνυπνζέηεη ηε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ 

είλαη αλαγθαία ε χπαξμε απνηειεζκαηηθήο επνπηείαο θαη ελφο 

νινθιεξσκέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κε θξηηήξηα πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ 

εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ ηξαπεδψλ, κέζσ ηεο 
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χπαξμεο θαλφλσλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Η επνπηεία αθνξά ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ 

απνθάζεσλ ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.  

Σην επνπηηθφ πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ππάξρεη έλα νινθιεξσκέλν 

επξχ θάζκα ξπζκηζηηθψλ παξεκβάζεσλ, λνκνζεηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, πνπ θαζνξίδνπλ ην “επνπηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην” 

(regulatory framework) ιεηηνπξγίαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε.  

Τν ζεζκηθφ απηφ πιαίζην πεξηιακβάλεη θαη ηελ άζθεζε Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Η Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε είλαη έλα ζχζηεκα αξρψλ θαη 

πξαθηηθψλ επί ηε βάζεη ηνπ νπνίνπ νξγαλψλεηαη, ιεηηνπξγεί θαη δηνηθείηαη κία 

αλψλπκε εηαηξεία, ψζηε λα δηαθπιάζζνληαη θαη ηθαλνπνηνχληαη ηα έλλνκα 

ζπκθέξνληα φισλ φζσλ ζπλδένληαη κε απηήλ. Η απνηειεζκαηηθή Δηαηξηθή 

Γηαθπβέξλεζε δελ ζπληζηάηαη απφ έλα θαζνξηζκέλν πξφγξακκα, αιιά απφ 

κία ζπλερή πξνζπάζεηα ελαξκφληζεο κε ηηο εθάζηνηε πξνηαζείζεο 

παξακέηξνπο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλερψο απμεκέλεο πξνζδνθίεο ηεο 

θνηλσλίαο. Η ζσζηή εηαηξηθή δνκή θαη δηαδηθαζίεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

επηηπρεκέλε Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε, ε νπνία πξνσζεί ηελ εηαηξηθή 

αλαγλψξηζε θαη θήκε. 

Η πξαγκαηηθφηεηα, δπζηπρψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ φηη κεγάιν πνζνζηφ 

ησλ αλψηαησλ δηνηθήζεσλ ησλ ηξαπεδψλ αξθνχληαλ ζηελ απιή εθαξκνγή 

ησλ επηηαγψλ ηεο λνκνζεζίαο. Γελ είραλ πηνζεηήζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ θαη ζπλεπψο 

δελ απνθφκηζαλ φθεινο απφ ηελ νπζηαζηηθή πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ 

Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο, ζηηο 

ζρέζεηο κε ηνπο κεηφρνπο, αιιά θαη κε ηηο επνπηηθέο αξρέο θαη ηε γεληθφηεξε 

εηαηξηθή ηνπο θνπιηνχξα. 

Σην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Μλεκνλίνπ, κεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο θαη ηεο Διιάδαο, ην Τακείν Φξεκαηνπηζησηηθήο Σηαζεξφηεηαο 

(ΤΦΣ) ηεο Διιάδνο, ζα εθαξκφδεη έλα πξφγξακκα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ, ήηνη ησλ Alpha Bank, 
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Eurobank, Δζληθήο Τξάπεδαο θαη Τξάπεδαο Πεηξαηψο. Δπίζεο, ζε εμέιημε 

βξίζθεηαη θαη παξάιιειε δηαδηθαζία απφ ηνλ Δληαίν Δπνπηηθφ Μεραληζκφ 

(SSM), ηνλ επνπηηθφ βξαρίνλα ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Τξάπεδαο. Η 

αμηνιφγεζε θαη αλαδφκεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ηξαπεδψλ, κε 

βάζε ην λέν ζεζκηθφ πιαίζην, απνηειεί ππνρξέσζε ηεο ρψξαο καο, θαζψο 

ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηα κέιε δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ δελ έρνπλ 

ζεκαληηθή δηεζλή ηξαπεδηθή εκπεηξία θαη ηα ειάρηζηα πξνζφληα πνπ θξίλνληαη 

απαξαίηεηα. Οη ηξάπεδεο ήδε βξίζθνληαη ζε αλαδήηεζε λέσλ κειψλ πνπ λα 

πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ κεγάιε ηξαπεδηθή εκπεηξία θαη κάιηζηα ζην εμσηεξηθφ, κε έκθαζε 

ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην λέν λφκν, ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 

ηξαπεδψλ πξέπεη λα κελ έρνπλ αζθήζεη, νχηε λα ηνπο έρεη αλαηεζεί θαηά ηα 

ηειεπηαία 5 ρξφληα πξηλ απφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, ζεκαληηθφ δεκφζην 

ιεηηνχξγεκα. Ωζηφζν, αθφκα θαη ην πξφζθαην πιαίζην θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη θελά. Ο λφκνο 3723/2008 πξνέβιεπε ξεηά φηη ν εθπξφζσπνο 

ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ νξίδεηαη θαη παχεηαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, ρσξίο δπλαηφηεηα εθινγήο ηνπ ή εγθξίζεσο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ 

απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ηξάπεδαο, ζηελ νπνία «απιψο αλαθνηλψλεηαη ν 

δηνξηζκφο», θάηη ην νπνίν δελ ηξνπνπνηήζεθε ζηνλ πην πξφζθαην λφκν 

4346/2015. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη ηα εμήο:  

(α) Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη 

ησλ επηηξνπψλ απηνχ, ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα εμήο: 

(i) ην κέινο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή δηεζλή εκπεηξία, 

εθ ησλ νπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε σο κέινπο δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Η αλσηέξσ δηεζλήο εκπεηξία ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε δηεπζπληηθφ επίπεδν θαη λα έρεη απνθηεζεί ζηνπο 

ηνκείο ηεο ηξαπεδηθήο, ηεο ειεγθηηθήο, ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ή 

ηεο δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ.  
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(ii) ην κέινο δελ ζα πξέπεη λα έρεη δηαηειέζεη θαηά ηα ηειεπηαία πέληε 

(5) έηε ζε αλψηαηεο πνιηηηθέο ή δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηνπ δεκνζίνπ, 

φπσο Πξφεδξνο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Κπβέξλεζεο, σο πςειφβαζκν 

πνιηηηθφ, θπβεξλεηηθφ, θνκκαηηθφ, δηθαζηηθφ, ζηξαηησηηθφ ζηέιερνο, ή 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

(iii) ην κέινο πξέπεη λα γλσζηνπνηήζεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο ηνπ 

κε ηελ ηξάπεδα πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ.  

(iv) ε επνπηηθή αξρή λα έρεη επηβεβαηψζεη φηη ην κέινο είλαη θαηάιιειν 

θαη επαξθέο γηα ην δηνξηζκφ ηνπ σο κέινο. 

(β) Αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ηε ζχλζεζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θαη 

ησλ επηηξνπψλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα είλαη ηα εμήο: 

(i) ζην Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην λα ζπκκεηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηξία 

αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε, κε επαξθή γλψζε θαη καθξνρξφληα 

εκπεηξία ζε αληίζηνηρα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

(ii) ηα αλσηέξσ αλεμάξηεηα κέιε πξνεδξεχνπλ ζε φιεο ηηο Δπηηξνπέο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ. 

(iii) ηνπιάρηζηνλ έλα κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζα δηαζέηεη 

ζρεηηθή εμεηδίθεπζε θαη δηεζλή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ 

ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ή/θαη ηεο δηαρείξηζεο κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ. 

 

3.3. τρατηγικό Ανϊλυςη Εξωτερικού και Εςωτερικού 

Περιβϊλλοντοσ 
 

3.3.1. Σο Εξωτερικό Περιβϊλλον 

Η αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ παξαγφλησλ, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο 

SFAS πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε εζσηεξηθψλ παξαγφλησλ (IFAS) θαη 

αλάιπζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ (EFAS). Η απνηχπσζε πξαγκαηνπνηείηαη 

κε ηε κνξθή πηλάθσλ γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ηεο 

δηνίθεζεο.  

Οη ζηξαηεγηθέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο θαη ε πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή 

αμηνινγνχληαη θαη αηηηνινγνχληαη επαξθψο κε ηελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ, 
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νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζεζκηθψλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ηερλνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ.  

Γεληθά ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα αλαιπζεί κέζσ ηεο επίδξαζεο 

ησλ δηαθφξσλ παξαγφλησλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο κειέηεο ησλ ηάζεσλ 

πνπ επηδξνχλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  

Τα βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα είλαη: 

Γεκνγξαθηθέο θαη Κνηλωληθέο ηάζεηο: Γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο πνπ 

παξνπζίαδαλ ζεκαληηθή δξαζηεξηφηεηα ζε άιιεο Βαιθαληθέο ρψξεο πξηλ ηελ 

θξίζε, ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ήηαλ πην πνιχπινθν. Παξάγνληεο φπσο ν 

ηξφπνο δσήο, ε θνπιηνχξα, ε ειηθηαθή θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ, ην 

πξνζδφθηκν δσήο θ.ιπ. είλαη πνιχ ζεκαληηθνί, φπσο επίζεο θαη ε εζληθφηεηα 

ζε κηα θνηλσλία, θαζψο θαη ηα επίπεδα εηζνδήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο. Θα 

πξέπεη επίζεο, λα ιεθζεί ππφςε φηη ζηελ Διιάδα ζπξξένπλ ζεκαληηθά 

κεηαλαζηεπηηθά ξεχκαηα απφ ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε εκπφιεκε 

θαηάζηαζε ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη θπξίσο ζηε Σπξία, αιιάδνληαο δηαξθψο ην 

κείγκα ησλ θνηλσληθψλ ηάζεσλ.  

Οηθνλνκηθό πιαίζην: Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο παξακέλνπλ απνθιεηζκέλεο 

απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Διιάδα, κε 

κνλαδηθή ππνζηήξημε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Τξάπεδα. Σε έλα παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

ιεηηνπξγνχλ κε ειέγρνπο θεθαιαίσλ θαη κε ηελ ππνρξέσζε ηνπ πεξηνξηζκνχ 

ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο.  

Σερλνινγηθό πιαίζην: Η απνδνηηθφηεηα ησλ ππαξρνπζψλ ππνδνκψλ θαη 

ησλ δηθηχσλ επηθνηλσληψλ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε ζηξαηεγηθή ησλ 

ηξαπεδψλ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, ε ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία, φπσο ην Internet Banking, ην Mobile Banking θαη άιια κειινληηθά 

πξντφληα ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ Internet, ηα virtual stores, ε απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ηε δηεχξπλζε ηεο 

αγνξάο. Δπίζεο, ε κεγάιε δηείζδπζε ησλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ, ηα ειεθηξνληθά 

δίθηπα θαη ηα smart-phones απμάλνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη έρνπλ 

ζεκαληηθή επίδξαζε ζηε ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ. Κακία ηξάπεδα δελ 

κπνξεί λα αγλνήζεη ηεο λέεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο.  
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3.3.2. Σο Εςωτερικό Περιβϊλλον 
 

Σεκαληηθφ ζηνηρείνπ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο 

απνηειεί ην δηαθνξνπνηεκέλν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ησλ ηξαπεδηθψλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ έλα επξχ 

θάζκα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη εηεξνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο εληνχηνηο ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ εμέιημε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. Οη ηξάπεδεο επίζεο, εμππεξεηνχλ ηδηψηεο θαη 

επηρεηξήζεηο, κέζσ δηάθνξσλ θαλαιηψλ, φπσο ππνθαηαζηήκαηα θαη 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δηαλνκήο (ΑΤΜ, Internet θ.α.). Δπίζεο, ζε δηεζλέο 

επίπεδν έρνπλ ζπλεξγαζίεο κε εηαηξείεο πηζησηηθψλ θαξηψλ, φπσο νη 

MasterCard, Visa, Diners Club θαη άιιεο.  

Οη ηξαπεδηθνί φκηινη ζηελ Διιάδα πεξηιακβάλνπλ κεγάιν θάζκα επελδπηηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο ππεξεζίεο επελδχζεσλ ραξηνθπιαθίνπ, ακνηβαία θεθάιαηα 

θαη δηαρείξηζεο θεθαιαίνπ, θαζψο θαη άιιεο ππεξεζίεο.  

 

3.4. Αποτύπωςη Εξωτερικού Περιβϊλλοντοσ (Ανϊλυςη PEST) 
 

Η αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κέζσ ηεο κεζφδνπ PEST απνηειεί 

βαζηθφ ζηνηρείν ηεο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο ησλ ηξαπεδψλ θαη εξγαιείν ηεο 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε θαη 

αθξηβή απνηχπσζε ηνπ καθξν-πεξηβάιινληνο κίαο ηξάπεδαο, δειαδή ηηο 

δνκέο θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. 

Η αλάιπζε PEST πεξηιακβάλεη ηηο εμήο επξείεο θαηεγνξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο: 

 Τν Πνιηηηθφ Πεξηβάιινλ (Political) 

 Τν Οηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ (Economical) 

 Τν Κνηλσληθφ Πεξηβάιινλ (Social) 

 Τν Τερλνινγηθφ Πεξηβάιινλ (Technological) 
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Η νλνκαζία πξνήιζε απφ ηα αθξψλπκα ησλ ιέμεσλ θαη ε αλάιπζε PEST 

απνηειεί έλα βαζηθφ ζηξαηεγηθφ εξγαιείν γηα κηα επηρείξεζε. Τν καθξν-

πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηελ Πνιηηηθή, ηελ Οηθνλνκηθή, ηελ Κνηλσληθή θαη ηελ 

Τερλνινγηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά. Η αλάιπζε PEST 

απνηειεί κέξνο ηνπ business plan, φκσο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ 

κφλε ηεο σο αλεμάξηεην εξγαιείν. 

Η αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί κηα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αλάιπζε PEST εληνπίδεη ηνπο βαζηθνχο πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο δήηεζεο θαη ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, αλά θιάδν 

δξαζηεξηνπνίεζεο. Δπίζεο, πξνζθέξεη κηα ζεκαληηθή εηθφλα γηα ηελ εμέιημε 

ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπο, βιέπε Johnson and Scholes (1993).  

Η ρξήζε ηεο αλάιπζεο PEST ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, αθνξά ζηελ εθηελή 

κειέηε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, ηεο 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο 

ζην ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ, θαζψο θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

παξάγνληα αλάπηπμεο ζηνλ 21ν αηψλα, ηελ ηερλνινγία. 

 

Πνιηηηθό Πεξηβάιινλ 

 Πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή αζηάζεηα 

 Μεηαβιεηφηεηα θνξνινγηθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

 Σεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηε 

δηθαηνζχλε 

 Μεηαβιεηφηεηα ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ επελδχζεσλ, θαζψο επίζεο 

θαη θαζπζηεξήζεηο ζηελ δηαδηθαζία ησλ απνθξαηηθνπνηήζεσλ 

 Σεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζε άιιεο νηθνλνκίεο 

 Πεξηνξηζκνί πνπ ηίζεληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

φπσο ε ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία απνκφριεπζεο θαη απνρψξεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ απφ άιιεο ρψξεο.  
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Οηθνλνκηθό πεξηβάιινλ 

 Ύθεζε θαη απνπιεζσξηζκφο (δεδνκέλνπ φηη νη ηξάπεδεο απνηεινχλ 

θπθιηθέο εηαηξείεο5) 

 Κξίζε ρξένπο θαη δηαδηθαζία απνκφριεπζεο απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο 

ην 2010  

 Δθαξκνγή κέηξσλ ιηηφηεηαο 

 Μείσζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη ηεο κεηαπνίεζεο 

 Φακειή δεκφζηα θαηαλάισζε, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο ηνπ 

δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο 

 Πεξηνξηζκέλεο επελδχζεηο ζηελ νηθνλνκία θαη έιιεηςε επελδπηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο 

 Απνπιεζσξηζκφο  

 Υςειή θνξνινγία γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο θαη ηνπο λένπο επηζηήκνλεο.  

 Έιιεηςε αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πεξηνξηζκέλεο 

εμαγσγέο  

 Υςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ  

 Υςειή αλεξγία  

 Μείσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο νη κεηνρέο ζην 

ρξεκαηηζηήξην, νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ θαη ε αμία ησλ νκνιφγσλ.  

 

Κνηλωληθό Πεξηβάιινλ 

 Γεκνγξαθηθφ πξφβιεκα θαη κηθξή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ  

 Έιιεηςε δηαζχλδεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο  

 Αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, αιιά κε ρακειά πνζνζηά 

δηείζδπζεο θαη ρξήζε ιφγσ αλάγθεο (εθαξκνγή capital controls) 

 Αιιαγέο ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, ιφγσ ηεο θξίζεο θαη ηεο 

κείσζεο ηνπ εηζνδήκαηνο 
                                                           
5 Κπθιηθή είλαη κηα εηαηξεία πνπ ε δξαζηεξηφηεηά ηεο εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 
απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν. Σε πεξηφδνπο αλάπηπμεο παξνπζηάδεη ζεκαληηθή αχμεζε 
ησλ θεξδψλ θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο, ελψ ζε πεξηφδνπο χθεζεο παξαηεξείηαη 
ζεκαληηθή κείσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. 
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 Κάκςε ζηελ θαηαλαισηηθή εκπηζηνζχλε 

 Μεηαλάζηεπζε ζεκαληηθνχ κέξνπο ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ (Brain-

drain), ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο θαη ηεο έιιεηςεο επθαηξηψλ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο.  

 

Σερλνινγηθό Πεξηβάιινλ 

 Αλάπηπμε εηαηξεηψλ fintech 

 Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη επηρεηξήζεσλ ηερλνινγίαο  

 Αχμεζε ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 

 Αχμεζε ησλ online θαηαζηεκάησλ  

 Υςειή πνηφηεηα ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο. 

 

3.5. Ανϊλυςη Ανταγωνιςμού ςτον Σραπεζικό Σομϋα 
 

Τν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ πεξηιακβάλεη ηνπο 

πειάηεο, ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνλ αληαγσληζκφ, ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη ηηο 

ζπλζήθεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο, θαζψο θαη ηηο εμειίμεηο ζε ηερλνινγηθφ 

επίπεδν.  

Ο Porter (1979) αλέπηπμε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε έλα θιάδν ή αγνξά. Τν κνληέιν ηνπ Porter ρξεζηκεχεη σο 

βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ αλάιπζε ησλ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ ζε θάζε αγνξά, 

γηα ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Οη πέληε δπλάκεηο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη: 

 Η δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πειαηψλ/αγνξαζηψλ 

 Η δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ 

 Ο αληαγσληζκφο κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

 Η απεηιή ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ  

 Η απεηιή λέσλ επηρεηξήζεσλ 
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Η αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ απηψλ παξνπζηάδνληαη ζην 

δηάγξακκα 3.1. 

 

Γηάγξακκα 3.1: Η αιιειεπίδξαζε ηωλ πέληε δπλάκεωλ ηνπ Porter 

Πεγή: Porter, M. E. (1985). Competitive advantage: creating and sustaining superior 

performance. 1985. New York: FreePress. και Porter, M. E. (1979). How competitive 

forces shape strategy. 

 

Τν κνληέιν ηνπ Porter είλαη γεληθεπκέλν θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε θιαδηθφ επίπεδν. Τν πην ζεκαληηθφ δήηεκα ζηελ εθαξκνγή 

ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε επηινγή ησλ ηνκέσλ πνπ ζα 

αληαγσληζηεί ε ηξάπεδα, φπσο νη επελδχζεηο θαη νη ζπλαιιαγέο. Τν 

ραξαθηεξηζηηθφ θαζεκίαο θαζνξίδεη ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε έλαλ 

επηκέξνπο ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ θεξδνθνξία. Η ζεκαληηθφηεξε 

ζπκβνιή ηνπ κνληέινπ είλαη ν πξνζδηνξηζκφο κηαο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα 

επηηχρεη λα απνδπλακψζεη ηηο πθηζηάκελεο θαη δπλεηηθέο απεηιέο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο.  

Γηα παξάδεηγκα, νη αγνξαζηέο απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα 

θεξδνθνξίαο γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη απνηεινχλ ηε 

Τφιςτάμενθ 
Κατάςταςθ 

Ανταγωνιςμοφ

Διαπραγματευτικι 
Δφναμθ 

Προμθκευτών

Διαπραγματευτικι 
Δφναμθ 

Αγοραςτών

Απειλι 
Τποκατάςτατων 

Τπθρεςιών

Απειλι Ειςόδου 
Νζων 

Επιχειριςεων
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βαζηθή πεγή εζφδσλ ηεο. Σεκαληηθφ ζηνηρείν ζην πιαίζην αλάιπζεο ησλ 

πειαηψλ είλαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ έρνπλ. Τα ηειεπηαία ρξφληα κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηελ χπαξμε πνιιψλ θαλαιηψλ θαη 

εθαξκνγψλ γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ή άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ έρεη απμεζεί 

ζεκαληηθά. Τν γεγνλφο απηφ είρε σο αληίθηππν ηε κείσζε ησλ πεξηζσξίσλ 

θέξδνπο ησλ ηξαπεδψλ, απφ απιέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.  

Αληίζηνηρα, ε ηερλνινγία, νη πξνκεζεπηέο θαη ελδερνκέλσο ε χπαξμε 

ζπλεξγεηψλ απνηεινχλ ηξεηο αθφκε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο κε επίπησζε 

ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο κηαο ηξάπεδαο. Οη επηδξάζεηο ησλ απνθάζεσλ 

θαη ησλ ηάζεσλ πνπ δηακνξθψλνληαη απφ αληαγσληζηέο, επεξεάδνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή θάζε ηξάπεδαο. Ο αληαγσληζκφο ζπρλά ζεσξείηαη σο απεηιή, 

σζηφζν, ηελ ίδηα ζηηγκή κπνξεί λα απνηειέζεη θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο ηξάπεδαο. Η επίδξαζε ησλ πξνκεζεπηψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα είλαη κηθξή, δεδνκέλνπ φηη νη ηξάπεδεο ιεηηνπξγνχλ ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ.  

Σην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο πιένλ, θαίλεηαη λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ, κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ. Παξαδείγκαηα ζπλεξγεηψλ 

είλαη ε ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ φπνπ κηα ηξάπεδα ζπκπξάηηεη κε κηα 

εηαηξεία δηαρείξηζεο πιεξσκψλ κε πηζησηηθέο θάξηεο, αιιά θαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο ησλ πειαηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

θάξηεο γηα πιεξσκέο ζε ςψληα, ηαμίδηα θ.α.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απεηιψλ απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζηνλ πίλαθα 3.1. 
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Πίλαθαο 3.1: Πεξηγξαθή ηωλ δπλάκεωλ ηνπ Porter γηα ηελ ειιεληθή 
ηξαπεδηθή αγνξά 

Η δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηωλ αγνξαζηώλ 

 Οη ππεξεζίεο ησλ ηξαπεδψλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ δηελέξγεηα πιεξσκψλ θαη 

ζπλαιιαγψλ, εγρσξίσο θαη ζην εμσηεξηθφ. Οη ππεξεζίεο απηέο εκπιέθνληαη ζε 

φιν ην  θάζκα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, φπσο είδακε ζην 1ν θεθάιαην  

 Οη ηξάπεδεο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ, παξνπζηάδνπλ 

ζεκαληηθά έζνδα, ιφγσ ηεο πςειφηεξεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, ησλ πξνκεζεηψλ 

απφ ηε  ρξήζε πηζησηηθψλ θαξηψλ θαη ηεο δέζκεπζεο ρξεκάησλ ζε θαηαζεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο.  

 Η αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ πιεξσκψλ θαη ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα 

ζηξέςεη πνιινχο πειάηεο ζε ελαιιαθηηθά θαλάιηα πιεξσκψλ, εληνχηνηο ην 

πεξηνξηζηηθφ πιαίζην πνιιέο θνξέο δπζθνιεχεη ηνπο πειάηεο λα θάλνπλ ρξήζε 

ησλ θαλαιηψλ απηψλ.  

 Ο ρξφλνο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ θαη ην θφζηνο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πνιιέο 

θνξέο απαηηεί ζεκαληηθφηεξν ρξφλν απφ ελαιιαθηηθέο εηαηξείεο πιεξσκψλ, κε 

ηνπο πειάηεο δηεζλψο λα δείρλνπλ λα πξνηηκνχλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο. 

 Οη πειάηεο επηδηψθνπλ ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ θαη πξνζθνξά 

αμίαο, γεγνλφο πνπ ζπληζηά έλα ζπλερή αγψλα βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ θφζηνπο.  

Η δηαπξαγκαηεπηηθή δύλακε ηωλ πξνκεζεπηώλ 

 Σηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, φπσο θαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ δελ πθίζηαηαη 

ζεκαληηθή εμάξηεζε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο.  

 Τν βαζηθφηεξν ζηνηρεία αθνξά ηελ νκαιή ζπλεξγαζία, ηδίσο ζε ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν κε άιιεο εηαηξείεο πνπ δηελεξγνχλ ζπκπξάμεηο φπσο παξφρνπο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ (Visa, Mastercard θ.α.) ή κε ηα πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο.  

Ο αληαγωληζκόο κεηαμύ πθηζηάκελωλ επηρεηξήζεωλ 

 Η απμεκέλε ζπγθέληξσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζηελ Διιάδα, κε ηε δξαζηηθή 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ, ηείλεη λα πεξηνξίζεη ηνλ αληαγσληζκφ, 

εληζρχνληαο φκσο ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα.  

 Η θπγή ησλ ηξαπεδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ απφ ηελ αγνξά θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

απνκφριεπζεο πνπ εθάξκνζαλ, πεξηνξίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηνλ 

αληαγσληζκφ ζηελ παξνρή ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ.  

 Η αξγή αλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, νδεγεί ζε κία ζπλερή κάρε κφλν γηα 

νξηζκέλεο αγνξέο ζηφρνπο. Γηα παξάδεηγκα, επηδηψθεηαη ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

ζε δεηήκαηα πιεξσκψλ, αιιά φρη παξνρήο δαλείσλ.  

 Έιιεηςε δηαθνξνπνίεζεο. Δίλαη δχζθνιν γηα ηνπο πειάηεο λα γίλεηαη δηάθξηζε 

κεηαμχ πξντφλησλ, νπφηε ν αληαγσληζκφο πξαγκαηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν κέζσ 

ηεο δηαθήκηζεο.  

 Με ρακειφ θφζηνο αιιαγήο νη πειάηεο είλαη πην πηζαλφ λα ζηξαθνχλ ζε 

πξντφληα αληαγσληζηψλ. 
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 Τα πςειά εκπφδηα εηζφδνπ θαη εμφδνπ απμάλνπλ ην θφζηνο θαη ιεηηνπξγνχλ 

απαγνξεπηηθά γηα ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 Μηα αλαπηπζζφκελε αγνξά θαη νη δπλαηφηεηεο γηα κεγάια θέξδε πξνθαιεί ηηο 

λέεο επηρεηξήζεηο λα εηζέιζνπλ. 

Η απεηιή ππνθαηάζηαηωλ πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ 

 Οη ελαιιαθηηθέο επηινγέο απνηεινχλ ζεκαληηθή απεηιή γηα ηνλ ηνκέα ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

 Η αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ fintech απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε απεηιή γηα ηηο 

ηξάπεδεο παγθνζκίσο.  

 Οη ππνθαηάζηαηεο ππεξεζίεο απφ fintech start-ups ηείλνπλ λα βαζίδνληαη ζηηο 

αδπλακίεο ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαπεδψλ, ζηνρεχνληαο ζε πην πνηνηηθέο 

ππεξεζίεο. Σπλεπψο νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ αληαγσληζκνχ.  

 Η ζρέζε αμίαο θαη θφζηνπο ζα πξέπεη λα βειηησζεί ζηηο ηξάπεδεο, δεδνκέλνπ φηη 

ν αληαγσληζκφο ηείλεη λα ιεηηνπξγεί κε ρακειφηεξν θφζηνο, γηα ηελ ίδηα αμία.  

Η απεηιή λέωλ επηρεηξήζεωλ 

 Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο ζε φξνπο θφζηνπο θαη ε κείσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ιεηηνπξγεί σο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο.  

 Οη πςειέο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο, ιεηηνπξγνχλ σο έλα ζεκαληηθφ εθάπαμ 

ζηαζεξφ θφζηνο, πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα 

θηάζνπλ ζην λεθξφ ζεκείν.  

 Όζν πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλα είλαη ηα πξντφληα, ηφζν πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο ππάξρνπλ γηα ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ.  

 Η χπαξμε θφζηνπο γηα αιιαγή ηξάπεδαο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί απαγνξεπηηθά.  

 Όηαλ ε ηερλνινγία γηα ηελ πξνζθνξά κηαο ηξαπεδηθήο ππεξεζίαο ελέρεη 

ζεκαληηθφ θφζηνο θαη πςειά πάγηα έμνδα ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο.  

 

 

3.6. Εφαρμογό των κεφαλαιακών περιοριςμών (Capital Controls) 

ςτην Ελλϊδα 
 

Πξηλ απφ πεξίπνπ έλα ρξφλν επηβιήζεθαλ έιεγρνη επί ησλ ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηεο θίλεζεο θεθαιαίσλ ζηελ Διιάδα. Τα απνηειέζκαηα ηεο 

εθαξκνγήο ήηαλ επίπνλα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη παξά ην γεγνλφο φηη ηα κέηξα 

εθαξκνγήο ήηαλ αξθεηά απζηεξά γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο, ε 
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ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκψλ ζπλέβαιιε ζεηηθά ζηελ εμνκάιπλζε 

ηεο εθαξκνγήο. 

Πνιινί νηθνλνκνιφγνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη έιεγρνη θίλεζεο θεθαιαίσλ 

πεξηνξίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε. Σηνλ 

αληίπνδα, άιινη νηθνλνκνιφγνη ζηέθνληαη ζεηηθά σο πξνο ηελ επηβνιή ηνπο, 

αλάινγα κε ηελ ζπγθπξία θαη ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ. Η νπηηθή απηή 

αθνξά ην γεγνλφο φηη ε επηβνιή ηνπο αθνξά έλα κέηξν αζθάιεηαο γηα ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε αθξαίεο ζπλζήθεο 

αλαιήςεσλ απφ ηνπο θαηαζέηεο.  

Γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ επίδξαζε ησλ ειέγρσλ θεθαιαίσλ, είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο λα έρνπκε ηνλ αθξηβή νξηζκφ ηνπο. Ο έιεγρνο ηεο ειεχζεξεο 

δηαθίλεζεο θεθαιαίσλ είλαη κηα ζεηξά κέηξσλ πεξηνξηζκνχ ζηηο πιεξσκέο θαη 

ηε δηαθίλεζε ρξεκάησλ πνπ μεθηλά κε κηα “ηξαπεδηθή αξγία”, δειαδή παχζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ. Σθνπφο είλαη λα απνηξαπεί ε αλάιεςε 

κεηξεηψλ απφ θαηαζέηεο, ε επηβνιή νξίσλ αλαιήςεσλ ή νη πιήξεηο 

απαγνξεχζεηο ζηηο ζπλαιιαγέο.  

Οη έιεγρνη ζε θηλήζεηο θεθαιαίσλ απνθαζίδνληαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ θεληξηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, ψζηε λα πξνζηαηεπζεί ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απφ ηελ θαηάξξεπζε/ρξενθνπία θαη κε ζθνπφ λα 

ξπζκίζεη ηελ θίλεζε ησλ ξνψλ θεθαιαίσλ (θπξίσο ησλ εθξνψλ 

θεθαιαίσλ/θαηαζέζεσλ απφ ηηο ηξάπεδεο).  

Γεληθά, νη κνξθέο ησλ ειέγρσλ θεθαιαίσλ πεξηιακβάλνπλ ηνπο 

ζπλαιιαγκαηηθνχο ειέγρνπο πνπ απαγνξεχνπλ ή απιψο πεξηνξίδνπλ ζε 

θάπνην βαζκφ ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο κε ην 

επηηφθην ηεο αγνξάο, ηελ αγνξά ή πψιεζε δηαθφξσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηελ επηβνιή θφξσλ θαη πςειψλ 

ρξεψζεσλ επί ησλ ζπλαιιαγψλ, ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζην ρξφλν 

παξακνλήο ησλ θεθαιαίσλ ή αθφκα θαη ηα φξηα γηα ην πνζφ ησλ ρξεκάησλ 

πνπ έλαο απιφο πνιίηεο έρεη ην δηθαίσκα λα κεηαθέξεη εθηφο ηεο ρψξαο. 

Τνλ Ινχλην ηνπ 2015, ε ρψξα καο, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξάηαζεο 

δηάζσζεο, δελ νινθιήξσζε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπκθσλίαο κε ηνπο 
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επξσπαίνπο εηαίξνπο γηα επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, αλαθνηλψζεθε ε δηελέξγεηα δεκνςεθίζκαηνο γηα ηελ 

απνδνρή ησλ δεκνζηνλνκηθψλ κέηξσλ απφ ηελ ειιεληθή θνηλσλία. Σην 

πιαίζην απηψλ ησλ απνθάζεσλ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Τξάπεδα απνθάζηζε 

λα ζηακαηήζεη ηελ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο ξεπζηφηεηαο βνήζεηαο έθηαθηεο 

αλάγθεο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξνγξάκκαηνο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο. Υπφ απηήλ ηελ πεξίζηαζε, ε ειιεληθή 

θπβέξλεζε αλαγθάζηεθε λα εθαξκφζεη ακέζσο ειέγρνπο ζρεηηθά κε ηηο 

ηξαπεδηθέο κεηαθνξέο απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο ζε μέλεο, θαζψο θαη 

απζηεξά φξηα γηα αλαιήςεηο κεηξεηψλ.  

Οη Έιιελεο πνιίηεο κε ρξεσζηηθέο θαη πηζησηηθέο θάξηεο ήηαλ ζε ζέζε λα 

απνζχξνπλ 60€ αλά εκέξα, κπνξνχζαλ λα θάλνπλ κφλν online κεηαθνξέο θαη 

κφλν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, αιιά κπνξνχζαλ λα εμαθνινπζνχλ λα 

πιεξψλνπλ κε ηηο θάξηεο ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα γηα ηελ αγνξά αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Οη ζπληαμηνχρνη ρσξίο ηξαπεδηθή θάξηα βξέζεθαλ ζε ηδηαίηεξα 

δχζθνιε θαηάζηαζε. Απηφο ήηαλ ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε θπβέξλεζε 

απνθάζηζε κία εβδνκάδα αξγφηεξα λα «αλνίμεη» ηηο ηξάπεδεο δίλνληαο ζηνπο 

ζπληαμηνχρνπο ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξνπλ 120€ αλά εβδνκάδα. Ωο κέξνο 

ησλ ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, νη Έιιελεο δελ ήηαλ πιένλ ζε ζέζε λα 

θάλνπλ αγνξέο ζην εμσηεξηθφ. Απηφ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο Έιιελεο θάηνρνη θαξηψλ δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα αγνξάζνπλ 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζην εμσηεξηθφ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαη νη επηρεηξήζεηο αληηκεηψπηζαλ πνιχ ζνβαξά 

πξνβιήκαηα. Έλα ηδηαίηεξν εκπφδην ήηαλ ην γεγνλφο φηη νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχζαλ πιένλ λα εηζάγνπλ πξψηεο χιεο. Οη εμαγσγέο 

άξρηζαλ επίζεο λα πέθηνπλ θαζψο Έιιελεο θαηαζθεπαζηέο αλαγθάζηεθαλ λα 

αθπξψζνπλ παξαγγειίεο απφ ηνπο αγνξαζηέο ζην εμσηεξηθφ. Οη εγρψξηνη 

πξνκεζεπηέο, ιφγσ ηηο αβεβαηφηεηαο, άξρηζαλ λα δεηνχλ πξνθαηαβνιή 

πιεξσκψλ ζε κεηξεηά, κε απνηέιεζκα απμαλφκελεο θαζπζηεξήζεηο 

παξάδνζεο. Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο νηθνγελεηαθέο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο δελ 

ήηαλ ζε ζέζε λα θάλνπλ αγνξέο, κεξηθέο απφ ηηο κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο κε 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζην εμσηεξηθφ κπνξνχζαλ λα απνθχγνπλ απηφ ην 
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πξφβιεκα κε ηε ρξήζε μέλσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ 

λα πιεξψζνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο. 

Δπίζεο ν έιεγρνο θεθαιαίσλ ζαλ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή κπνξεί λα πεξηνξίζεη 

ηε δπλαηφηεηα ησλ θαηνίθσλ κηαο ρψξαο ζηελ απφθηεζε μέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ (εθξνή εγρψξησλ θεθαιαίσλ) θαη/ή ηνλ πεξηνξηζκφ αιινδαπψλ γηα 

ηελ αγνξά εγρψξησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ) . 

Τα βαζηθφηεξα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρέδην εθαξκνγήο ησλ capital 

controls γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλήζεσλ θεθαιαίσλ είλαη: 

 Η κεηαθνξά θεθαιαίσλ εθηφο ρψξαο απαγνξεχεηαη ή δηελεξγείηαη κε 

πεξηνξηζκνχο 

 Δπηβνιή νξίσλ αλαιήςεσλ κεηξεηψλ απφ ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο 

 Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζηνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ηδησηψλ θαη 

επηρεηξήζεσλ 

 Κεληξηθφο έιεγρνο απφ ην Υπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ησλ εμαγσγψλ θαη 

εηζαγσγψλ  

 Θέζπηζε αλψηαησλ νξίσλ ζηε δηεζλή πψιεζε ή αγνξά δηαθφξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Γεζκεπηηθή δηάξθεηα πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ έσο ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηνπο, ρσξίο λα κπνξεί ν ηδηψηεο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο 

θαηαζέζεηο ηνπ λσξίηεξα, νπζηαζηηθά απνηειεί απαγφξεπζε πξφσξσλ 

αλαιήςεσλ.  

 Γέζκεπζε ζηε ιήςε κεηξεηψλ κε ηε ρξήζε επηηαγψλ, επηηξέπεηαη κφλν 

ε θαηάζεζε ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ  

 Πεξηνξηζκέλε ρξήζε πηζησηηθψλ ή ρξεσζηηθψλ θαξηψλ γηα αγνξέο ζην 

εμσηεξηθφ  

 

Ο πνην νπζηαζηηθφο ιφγνο πνπ επηβάιινληαη έιεγρνη ηνπ ηξαπεδηθνχ – 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη γηα ηελ παχζε εθξνψλ απφ ηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα. Σπλήζσο, κεηά ηελ επηβνιή ειέγρσλ ζηηο θηλήζεηο 

θεθαιαίσλ. Απαηηείηαη ζεκαληηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηελ πιήξε  άξζε 

ηνπο. Δληνχηνηο, ζην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη επηπηψζεηο 

ησλ capital controls ηδίσο ζηελ θαηαλάισζε, δελ είλαη ηδηαίηεξα 
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πεξηνξηζηηθνί, φπσο ζε αληίζηνηρεο θαηαζηάζεηο ηνπ παξειζφληνο ζε άιιεο 

ρψξεο, δεδνκέλεο ηεο επξχηεξεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ. 

Δληνχηνηο, ε επηβνιή θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ είλαη ηδηαίηεξα δπζκελήο γηα ην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

 

3.7. Η Μεγϊλη Πρόκληςη: Η Ανϊκτηςη τησ Αξιοπιςτύασ 
 

Οη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο παγθνζκίσο έρνπλ πξνβεί επί δεθαεηίεο ζε 

νξηζκέλεο αθαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, πνπ έρνπλ πιήμεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηεο θνηλσλίαο. Απφξξνηα απηψλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ήηαλ ε δηάζσζή ηνπο ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ηηο ΗΠΑ, κε 

ζεκαληηθά θεθάιαηα πνπ παξείραλ νη θπβεξλήζεηο. Η αλάγθε γηα 

αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ πξνέθπςε απφ ηα επηζθαιή δάλεηα πνπ 

ζπζζψξεπζαλ γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: 

 Τε δεκηνπξγία κεγάισλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλνηγκάησλ ζε δεκφζην ρξένο 

ρσξψλ κε απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα θαη ζε επηζθαιείο επηρεηξήζεηο πνπ 

έιαβαλ ζεκαληηθά επηρεηξεκαηηθά δαλεηαθά θεθάιαηα ή ζε ζηεγαζηηθά 

δάλεηα πξνο ηδηψηεο, πνπ ιφγσ ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ νη 

εγγπήζεηο πνπ παξείραλ απψιεζαλ ηελ αμία ηνπο. 

 Η δηελέξγεηα δηεπξπκέλσλ εμαγνξψλ ζε άιιεο ρψξεο πνπ παξνπζίαδαλ 

κεγαιχηεξε επηθηλδπλφηεηα. Απηφ ζπλέβε θπξίσο ζε ηξάπεδεο κεγάισλ 

νηθνλνκηψλ (ΗΠΑ, Ηλσκέλν Βαζίιεην, Γεξκαλία θαη άιιεο) θαη δελ αθνξά 

γηα παξάδεηγκα ηελ επέθηαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηα Βαιθάληα θαη 

άιιεο ρψξεο.  

 

Γηα ηελ αλάθηεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο νη ηξάπεδεο πξέπεη λα παξνπζηάδνπλ 

επαξθή θεθαιαηνπνίεζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηηο απμήζεηο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη εληαηηθή απνκφριεπζε, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ πψιεζε 

πγηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή ηξαπεδψλ ηηο νπνίεο είραλ εμαγνξάζεη ζε 

άιιεο ρψξεο. 
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Κεφϊλαιο 4 

Ανϊλυςη SWOT ςτον Σραπεζικό Κλϊδο 

 

Η αλάιπζε SWOT απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο. Η αλάιπζε 

SWOT αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Stanford Albert 

Humphrey.  

Η βαζηθή ρξήζε ηεο αθνξά ηελ αλάιπζε θαη δηεξεχλεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

δηνηθήζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κίαο νπνηαζδήπνηε 

επηρείξεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε καο κηαο ηξάπεδαο. H αλάιπζε SWOT 

απνηειεί κηα ρξήζηκε κεζνδνινγία ζχλνςεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ επηξξνψλ γηα κηα επηρείξεζε θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο απηήο. Ωο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

απνηειεί ηελ αηδέληα αλάπηπμεο λέσλ ζηξαηεγηθψλ ή επαλαπξνζδηνξηζκνχ 

ησλ ππαξρφλησλ ζηξαηεγηθψλ κηαο επηρείξεζεο.  

Ο ζθνπφο είλαη λα πξνζδηνξηζζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε ππάξρνπζα 

ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα 

ζεκεία ηεο είλαη ηθαλά λα αληεπεμέιζνπλ ζηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ. 

Η αλάιπζε SWOT πξνθχπηεη απφ ηηο αγγιηθέο ιέμεηο: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats. Σε ειιεληθή απφδνζε αθνξά: 

Α) ηα ηζρπξά ζεκεία  

Β) ηα αδχλαηα ζεκεία 

Γ) ηηο επθαηξίεο θαη  

Γ) ηηο απεηιέο. 
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Τν εξγαιείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα 

αλψηαηα ζηειέρε, φηαλ θαινχληαη λα ιάβνπλ απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο πνπ έρνπλ απνθαζηζηεί. 

Η εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο SWOT είλαη πνιχ απιή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 

πιαίζην κηαο αλάιπζεο SWOT εμεηάδνληαη αξρηθά ηα ηζρπξά/δπλαηά ζεκεία 

ηεο ηξάπεδαο (strengths) θαη αληίζηνηρα ηα αδχλαηα ζεκεία (weaknesses) ή νη 

αδπλακίεο ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ.  

Τν δεχηεξν ζηάδην αθνξά ηε κειέηε ησλ δπλεηηθψλ επθαηξηψλ (opportunities) 

πνπ αλαδχνληαη ζην ππάξρνλ πεξηβάιινλ θαη ην πιαίζην πνπ θηλείηαη ε 

ηξάπεδα, θαζψο θαη ηηο ελδερφκελεο απεηιέο (threats) πνπ ππάξρνπλ, ιφγσ 

ηνπ απμεκέλνπ αληαγσληζκνχ ή θαη απφ ζπζηεκηθνχο παξάγνληεο. 

Τα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο (βαζηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κεγέζε, πξνζσπηθφ, ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

δηαδηθαζίεο, ζηξαηεγηθφ πιάλν αλάπηπμεο θαη επελδχζεσλ θ.ιπ.)  

Σηνλ αληίπνδα, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αθνξνχλ ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη νπζηαζηηθά απνηεινχλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνθιήζεηο πνπ 

νη ηξάπεδεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία γηα ηε καθξνρξφληα 

βησζηκφηεηα θαη αλάπηπμή ηνπο. Τα ζηνηρεία απηά επηζεκαίλνπλ δεηήκαηα ζηα 

νπνία νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ. Τέηνηα δεηήκαηα είλαη γηα 

παξάδεηγκα ε είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, φπσο ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ 

είλαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ fintech, ηελ άλνδν λέσλ αγνξψλ θ.α.  

H ηππηθή δνκή ηεο απεηθφληζεο κηαο αλάιπζεο SWOT, παξνπζηάδεηαη ζην 

δηάγξακκα 4.1  
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Γηάγξακκα 4.1: Πξόηππν Αλάιπζεο SWOT 

Πεγή: Pickton, D. W., & Wright, S. (1998). What's swot in strategic analysis?. 

Strategic change, 7(2), 101-109. 

 

Η αλάιπζε SWOT απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθφηεξα εξγαιεία ηεο ράξαμεο 

ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο θαη ησλ ηξαπεδψλ. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ εξγαιείνπ είλαη φηη επηηπγράλεη ηε ζπλνπηηθή απνηχπσζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο ηξάπεδαο, κε δεδνκέλεο ηηο κεηαβνιέο 

ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Τν εξγαιείν απηφ 

ρξεζηκεχεη ζηα αλψηαηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε ράξαμε ηνπ νξάκαηνο 

θαη ηνπ πξννξηζκνχ ηεο ηξάπεδαο, θάηη πνπ απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

Η αλάιπζε απηή ζρεδηάδεηαη ζε κηα κήηξα, φπνπ αλαιχνληαη νη δπλάκεηο (S), 

νη αδπλακίεο (W), νη επθαηξίεο (O) θαη νη απεηιέο (Τ). Οη ηξάπεδεο, φπσο θάζε 

επηρείξεζε, επηδηψθνπλ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ ηνπο θαη ηεο αμίαο 

πξνο ηνπο κεηφρνπο ηνπο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ 

ηνπο, ζε έλα ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ πιαίζην. Σηηο κέξεο καο ν αληαγσληζκφο 

Ιζρπξά εκεία Αδύλαηα εκεία

Δπθαηξίεο Απεηιέο

SWOT
Analysis
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αθνξά φρη κφλν ηα ππφινηπα παξαδνζηαθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη ηηο 

εηαηξείεο fintech πνπ πξνζθέξνπλ ηξαπεδηθέο θαη ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο ζε πειάηεο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηθψλ εθαξκνγψλ θαη ηελ 

αλάπηπμε ππεξεζηψλ, κέζσ ηεο ρξήζεο θάπνηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο 

πξνζβάζηκεο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαιχπηνπλ αλάγθεο, 

φπσο ε ρνξήγεζε πηζηψζεσλ, ε παξαθνινχζεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ, νη επελδχζεηο θαη άιιεο ππεξεζίεο. Οη εηαηξείεο fintech 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κε-ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ 

πξνζθέξνπλ ςεθηαθέο (online ή mobile) ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο.  

Σην πεξηβάιινλ απηφ ηνπ απμαλφκελνπ αληαγσληζκνχ, ε ρξήζε ηεο αλάιπζεο 

SWOT επηηπγράλεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ ηζρπξψλ ζεκείσλ κηαο ηξάπεδαο, γηα 

ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηάο ηεο, θαζψο θαη ηελ εχξεζε θαη αλάδεημε ησλ αδπλακηψλ, ψζηε 

γίλνπλ βειηησηηθέο θηλήζεηο. Η αλάιπζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ, 

ραξηνγξαθεί ηελ αθεηεξία θαη ηε ζέζε ηεο ηξάπεδαο γηα ην κέιινλ.  

Τν δεχηεξν ζθέινο ηεο αλάιπζεο, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη επθαηξίεο θαη νη 

απεηιέο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε κειινληηθή πνξεία ηεο ηξάπεδαο, 

δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχλ κεραληζκνί γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

επθαηξηψλ πνπ ζα κεηαθξαζηνχλ ζε κειινληηθή θεξδνθνξία θαη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ελψ νη απεηιέο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ επηηπρψο, ψζηε 

λα κε νδεγήζνπλ ζε θαηαζηξνθή αμίαο γηα ηελ ηξάπεδα καθξνπξφζεζκα. 

Πην αλαιπηηθά, φζνλ αθνξά ηηο βαζηθέο δπλάκεηο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ 

απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο θαη ηελ ηζρπξή παξνπζία ηνπο ζηηο 

ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο Αηγχπηνπ, πξηλ ηελ θξίζε. Η 

δηεζλήο παξνπζία, ηνπο έρεη πξνζδψζεη ηζρπξφ brand name. Αθφκα έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα κε-νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπο, πνπ ηνπο δηαζθαιίδεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, είλαη ην εθπαηδεπκέλν θαη έκπηζην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Παξάιιεια, επθαηξία απνηειεί φηη ιφγσ ηεο θξίζεο νη μέλεο 

ηξάπεδεο πνπ είραλ παξνπζία ζηελ Διιάδα απνρψξεζαλ κε απνηέιεζκα νη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο λα κελ αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκφ ζηελ εγρψξηα 

ηξαπεδηθή αγνξά. 
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Δπίζεο, ηελ ηειεπηαία 10εηία νη ειιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ δηελεξγήζεη 

ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη έρνπλ εθζπγρξνλίζεη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηα πξφηππα ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ, 

ελζσκαηψλνληαο ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο. Σεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα απνηειεί ε αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο νη ππεξεζίεο e-

banking, mobile-banking θαη νη απηφκαηεο πιεξσκέο, πνπ επηηπγράλνπλ 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο. Σε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά 

θαηαζηήκαηα, ε επέθηαζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζα ζπκβάιεη ζηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ.  

Δπηπξνζζέησο, παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ κε ηελ θξίζε 

ρξένπο ζηελ Διιάδα, αλαθεθαιαηνπνηήζεθαλ κε επηηπρία, δηαζέηνληαο πιένλ 

ηζρπξή θεθαιαηαθή βάζε, πνπ δηαζθαιίδεη ηε βησζηκφηεηα ησλ ζπζηεκηθψλ 

ηξαπεδψλ θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Παξάιιεια, ζην πιαίζην εμπγίαλζεο θαη αλαδηάξζξσζήο ηνπο, εθαξκφδνπλ 

νξζνινγηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επηηπγράλνπλ ζηαζεξή κείσζε 

ιεηηνπξγηθνχ θαη κηζζνδνηηθνχ θφζηνπο. 

Όζνλ αθνξά ηηο αδπλακίεο ηνπο, απηέο είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο, εληνχηνηο 

δελ αθνξνχλ θπξίσο ζηηο ηξάπεδεο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, αιιά ζε 

καθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο θαη ζηνλ απμεκέλν θίλδπλν ρψξαο. Ο 

απμεκέλνο θίλδπλνο νδεγεί ζε αχμεζε θαη δηαηήξεζε ζε πςειά επίπεδα ησλ 

επηηνθίσλ, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο.    

Αληίζηνηρα, ζηνλ πίλαθα 4.1. πνπ αθνινπζεί αλαπηχζζεηαη ε αλάιπζε SWOT 

γηα κηα ζπζηεκηθή ειιεληθή ηξάπεδα, φπνπ θαηαγξάθνληαη ηα ηζρπξά θαη 

αδχλακα ζεκεία, θαζψο θαη νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία. 
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Πίλαθαο 4.1: Αλάιπζε SWOT κηαο ζπζηεκηθήο ειιεληθήο ηξάπεδαο ζηελ 
ηξέρνπζα ζπγθπξία 

Ιζρπξά εκεία Αδύλαηα εκεία 

 Σεκαληηθή ηζηνξία θαη ζεκαληηθή 
παξνπζία ζε άιιεο ρψξεο, ηδίσο ζηα 
Βαιθάληα 

 Οινθιήξσζε αλαθεθαιαηνπνίεζεο 

 Δθπαηδεπκέλν θαη έκπηζην αλζξψπηλν 
δπλακηθφ 

 Υπνδνκέο ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 Ιζρπξή θεθαιαηαθή βάζε, κεηά ηελ 
αλαθεθαιαηνπνίεζε 

 Οξζνινγηθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

 Σηαζεξή κείσζε ιεηηνπξγηθνχ θαη 
κηζζνδνηηθνχ θφζηνπο 

 Πεξηβάιινλ χθεζεο ηεο νηθνλνκίαο 

 Φακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, ιφγσ 
θηλδχλνπ ρψξαο 

 Σπρλέο αιιαγέο ζε δηνηθήζεηο 

 Πεξηνξηζκέλε θεξδνθνξία ή δεκηέο 

 Αδπλακία δηαρείξηζεο “θφθθηλσλ” 
δαλείσλ 

 Υζηέξεζε ζε θαηλνηνκία, ζπγθξηηηθά κε 
ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

 Δθαξκνγή Capital controls θαη ε 
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία απνκφριεπζεο 

 Υςειφ θφζηνο δαλεηζκνχ θαη 
απνθιεηζκφο απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο 

 

Δπθαηξίεο  Απεηιέο 

 Σχγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη 
επηδνηήζεηο απφ αλαπηπμηαθά Δζληθά 
θαη Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα (πρ. 
ΔΣΠΑ). 

 Η αλάπηπμε λέσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο 
(π.ρ. κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ). 

 Η “αλάγθε” γηα λέα πξντφληα θαη 
ππεξεζίεο 

 Η ηερλνινγηθή πξφνδνο 

 Γπλαηφηεηεο γηα cross-selling 

 Μηθξή ζπκκεηνρή ησλ ελαιιαθηηθψλ 
δηθηχσλ θαη fintech ζηελ ειιεληθή 
αγνξά. 

 Ηιεθηξνληθή αγνξά θαη πιεξσκέο 

 Νένη ηξφπνη δηθηχσζεο φπσο π.ρ. social 
media, blogs θ.α. 

 Γελ αληηκεησπίδνπλ αληαγσληζκφ απφ 
ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

 

 Πνιηηηθή θαη καθξννηθνλνκηθή 
αβεβαηφηεηα 

 Οηθνλνκηθή χθεζε θαη πςειφ δεκφζην 
ρξένο 

 Πεξηνξηζκέλε εκπηζηνζχλε πνιηηψλ 

ζηηο ηξάπεδεο  

 Capital controls, ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη 
κε ηνλ θινληζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο 

 Μεγάιν πνζνζηφ κε εμππεξεηνχκελσλ 
δαλείσλ ιφγσ κείσζεο εηζνδεκάησλ 
ηδησηψλ 

 Οη παγθφζκηεο πνιηηηθννηθνλνκηθέο 
ζπγθπξίεο (π.ρ. ηξνκνθξαηία, 
κεηαλάζηεπζε/πξνζθπγηθφ) 

 Φξεκαηνδνηηθά πξνβιήκαηα, ιφγσ ηνπ 
απνπιεζσξηζκνχ θαη ησλ ρακειψλ 
επηηνθίσλ. 

 Απμαλφκελνο ξπζκφο ησλ κε-
εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ 

 Η άλνδνο ησλ εηαηξεηψλ fintech πνπ 
ιακβάλνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα αγνξάο 
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Η αλάιπζε SWOT κπνξεί λα απνηειέζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα 

θάζε ηξάπεδα, κε ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ, κπνξνχλ 

λα εληνπίζνπλ θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηα ηζρπξά ζεκεία ηεο ηξάπεδαο, λα 

επελδχζνπλ πάλσ ζε απηά θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο κειινληηθέο επθαηξίεο 

πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ.  

Παξάιιεια, ην εξγαιείν επηηξέπεη ηε ραξηνγξάθεζε θαη πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απεηιψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ή ειινρεχνπλ κειινληηθά, 

ψζηε λα πηνζεηήζνπλ ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή.  

Απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ πίλαθα ηεο αλάιπζεο SWOT κπνξνχκε λα 

κεηαζρεκαηίζνπκε ηνλ πίλαθα απηφ ζηε κήηξα TOWS6, φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζην βηβιίν ησλ Wheelen and Hunger (2004). Η κήηξα απηή ζπκβάιιεη ζηελ 

αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ απεηιψλ, κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ηζρπξψλ εζσηεξηθψλ 

ζεκείσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

αδπλακηψλ.  

Η κήηξα TOWS απαξηίδεηαη απφ ηέζζεξεηο βαζηθέο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο.  

 ST- Δπηθπιαθηηθέο ηξαηεγηθέο 

 WT - Ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο  

 SO - Γπλακηθέο ηξαηεγηθέο  

 WO - Δπηιεθηηθέο ηξαηεγηθέο Βειηηώζεηο 

 

Οη ζηξαηεγηθέο ST (ή Δπηθπιαθηηθέο Σηξαηεγηθέο) αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε 

ηζρπξψλ ζεκείσλ γηα ηελ απνθπγή ή ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ απεηιψλ. Οη 

ζηξαηεγηθέο WT (ή Ακπληηθέο Σηξαηεγηθέο) ζηνρεχνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αδχλακσλ ζηνηρείσλ θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηδξάζεψλ ηνπο. Οη 

ζηξαηεγηθέο SO (ή Γπλακηθέο Σηξαηεγηθέο) αθνξνχλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

ηζρπξψλ ζεκείσλ γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ επθαηξηψλ. Δλψ νη 

ζηξαηεγηθέο WO (ή Δπηιεθηηθέο Σηξαηεγηθέο Βειηηψζεηο) αθνξνχλ ηε ιήςε 

απνθάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηα αδχλακα ζεκεία, 

                                                           
6 Τν ζπγθεθξηκέλν αθξψλπκν πξνθχπηεη απφ ηελ αληηζηξνθή ηνπ SWOT 
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ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη. Σην 

δηάγξακκα 4.2 παξνπζηάδεηαη ε κήηξα TOWS.  

 

 

Γηάγξακκα 4.2: Μήηξα TOWS γηα ηε δηακόξθωζε  ηωλ 4 ελαιιαθηηθώλ 
ζηξαηεγηθώλ 

Πεγή: Wheelen and Hunger (2004) 
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ST- Δπηθπιαθηηθέο ηξαηεγηθέο

Αμηνπνίεζε ηζρπξψλ ζεκείσλ γηα

ηελ απνθπγή ή ηνλ πεξηνξηζκφ

απνθεπρζνχλ ή λα κεησζνχλ νη

απεηιέο

WT - Ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο

Ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ

αληηκεηψπηζε ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ

θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηδξάζεψλ

ηνπο.
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SO - Γπλακηθέο ηξαηεγηθέο

Αμηνπνίεζε ηζρπξψλ ζεκείσλ γηα

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εμσηεξηθψλ

επθαηξηψλ.

WO – Δπηιεθηηθέο ηξαηεγηθέο

Βειηηώζεηο

Λήςε απνθάζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή

κέηξσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηα αδχλακα

ζεκεία, ηα νπνία εκπνδίδνπλ ηελ

αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ

παξνπζηάδνληαη

ΓΤΝΑΜΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ

Δζωηεξηθό πεξηβάιινλ 
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Κεφϊλαιο 5 

Προτεινόμενεσ τρατηγικϋσ για τον Σραπεζικό Κλϊδο 
 

 

5.1. Ανϊλυςη Μελλοντικών Σϊςεων 
 

Τν νηθνλνκηθφ ηνπίν κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη νη ηξάπεδεο, θαζψο θαη ηα 

άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα δψζνπλ ιχζεηο ζε κεξηθέο 

απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ. Οη ηάζεηο απηέο δελ πεξηνξίδνληαη ζε 

θάπνηα κφλν πηπρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, αιιά επηδξνχλ νιηζηηθά ζηε 

ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ θαη θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο πειάηεο ηνπο ζε θάζε 

επίπεδν θαη ζηάδην ηεο ζρέζεο καδί ηνπο. 

Η αλάιπζε ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ, απνηειεί κηα βαζηθή δηαδηθαζία γηα ηα 

ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ. Η εθηίκεζε ησλ βαζηθψλ ηάζεσλ απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ. Ιδίσο ζε έλα 

πεξηβάιινλ θξίζεο, νη κειινληηθέο ηάζεηο ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζην 

πιαίζην πνπ νξίδεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ε νηθνλνκηθή 

θξίζε θαη ε θξίζε ρξένπο ζηελ Διιάδα, νδήγεζε ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο απφ 

κηα πεξίνδν ζηαζεξφηεηαο θαη επεκεξίαο, ζε απμεκέλε αβεβαηφηεηα.  

Η κεγάιε πξφθιεζε είλαη ν θιάδνο λα πξνζαξκνζηεί ζε εμσγελείο 

δηαηαξαρέο, κε βάζε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αλαδχνληαη θαη επηδξνχλ άκεζα ζηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Σε πξφζθαηε κειέηε ηεο ε 

EY (2013)7, κε βάζεη ην ππφδεηγκα PEST νξίδεη νθηψ κεγάιεο ηάζεηο πνπ 

αλακέλεηαη λα δηακνξθψζνπλ ην κέιινλ ησλ ηξαπεδψλ κε νξίδνληα ην 2030. 

Η αλάιπζε ησλ ηάζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ 

θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν.  

                                                           
7 EY (2013), “Building the bank of 2030 and beyond: The themes that will shape it”. 
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Πην αλαιπηηθά, ζε πνιηηηθφ επίπεδν, νη δχν βαζηθέο ηάζεηο αθνξνχλ α) ζην 

ραξαθηήξα ησλ ηξαπεδψλ ζε εζληθέο ή παγθφζκηεο θαη β) ζηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Σε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε βαζηθή 

πξφθιεζε είλαη α) νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη νη ρψξεο πνπ ζα εληζρχζνπλ 

ην κεξίδην ηνπο θαη β) ε αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ. Σε θνηλσληθφ επίπεδν, νη δχν 

κέγα-ηάζεηο είλαη α) ε αιιαγή ζηε δεκνγξαθία θαη β) νη δηαπξνζσπηθέο ηάζεηο 

κε ηνπο πειάηεο θαη ε δηαρείξηζή ηνπο θαη ηέινο ζε ηερλνινγηθφ επίπεδν 

αθνξά α) ηηο ηάζεηο ζην ζχζηεκα ησλ πιεξσκψλ θαη β) ζηε ζηάζε φζνλ 

αθνξά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελέξγεηα.  

Δπηπιένλ, ζην πνιηηηθφ επίπεδν νη ηξάπεδεο πνπ δελ αλαγθάζηεθαλ λα 

πεξηνξίζνπλ ηηο παγθφζκηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ 

κηα παγθφζκηα ζηξαηεγηθή θαη λα θαιιηεξγήζνπλ κηα παγθνζκηνπνηεκέλε 

θνπιηνχξα. Σχκθσλα κε ηελ EY (2013) νη ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε παγθφζκηα θιίκαθα ζα πξέπεη λα πξνζαξκφζνπλ ην παγθφζκην κνληέιν, 

ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε ηελ θνπιηνχξα ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 

έρνπλ δξαζηεξηφηεηα. Αληίζεηα, ηξάπεδεο πνπ αληηκεηψπηζαλ ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα, ιφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ή ηεο θξίζεο ρξένπο, ζα 

πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηηο αγνξέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Γηα 

παξάδεηγκα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είραλ κηα επξεία θαη ηζρπξή ζέζε ζε 

πνιιέο βαιθαληθέο ρψξεο πξηλ ηελ θξίζε. Όκσο ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο, ηηο 

νδήγεζε ζε κηα δηαδηθαζία απνκφριεπζεο, φπνπ εθπνίεζαλ ηα κεξίδηά ηνπο 

ζε απηέο ηηο αγνξέο, πεξηνξίδνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζηελ Διιάδα. 

Δπνκέλσο, ε ηάζε απηή δελ ηηο επεξεάδεη άκεζα, εληνχηνηο ζα πξέπεη λα 

κπνξέζνπλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ δηελεξγνχληαη ζε 

επξσπατθφ θαη παγθφζκην επίπεδν.  

Δπηπιένλ, νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο θαη νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

θπβεξλήζεηο έρνπλ σζήζεη πνιιέο ρψξεο λα πηνζεηήζνπλ κέηξα 

“πξνζηαηεπηηζκνχ”, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ Διιάδα ηα capital controls. 

Απηφ επεξεάδεη άκεζα ή έκκεζα ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. Γηα 

παξάδεηγκα, μέλεο ηξάπεδεο δχζθνια ζα εηζέιζνπλ ζε κηα αγνξά πνπ έρεη 

πεξηνξηζκνχο ζηηο θηλήζεηο θεθαιαίσλ, επνκέλσο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο δελ 

αλακέλεηαη λα αληηκεησπίζνπλ αληαγσληζκφ. Δπίζεο, ν πξνζηαηεπηηζκφο 
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έγθεηηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηνλ νξηζκφ δηνηθήζεσλ θαη πεξηνξηζκψλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπο.  

Δπηπιένλ, ην παγθφζκην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ζε έλα κεηαίρκην αιιαγψλ 

πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, πξνο κηα λέα αξρηηεθηνληθή θαη έλα λέν πιαίζην 

ξπζκίζεσλ. Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζπκκεηέρεη ζηε δνκή θαη ηελ εκεξήζηα 

ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Σχκθσλα κε ηε κειέηε ηεο ΔΥ ην ζηνηρείν 

απηφ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα ηξαπεδηθά επηρεηξεκαηηθά κνληέια, θαζψο νη 

θπβεξλήζεηο δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο, επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα γηα ηε δηνίθεζε ησλ ηξαπεδψλ. Τέινο, ζε επξσπατθφ 

επίπεδν βξίζθνληαη ηα δεηήκαηα ηεο ηξαπεδηθήο έλσζεο, φπνπ νξίδνληαη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηδξπκάησλ. 

Σε νηθνλνκηθφ επίπεδν, ην εκπφξην θαη ε πξαγκαηηθή νηθνλνκία θηλεί ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα. Οη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

λέεο ηάζεηο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνζθέξνληαο ππεξεζίεο κε λέα πξφηππα θαη δεκηνπξγψληαο καθξνρξφληεο 

ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Ταπηφρξνλα, ζα πξέπεη λα αμηνπνηήζνπλ λέεο 

αλαδπφκελεο αγνξέο ηφζν ζε φξνπο νηθνλνκηψλ, φζν θαη ζε φξνπο ηκεκάησλ 

κηαο αγνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ αγνξά ησλ millennials.  

Η αλάγθε απηή πξνθχπηεη θαη απφ ηα δεκνγξαθηθά θαη θνηλσληθά ζηνηρεία, 

φπσο ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, δεδνκέλεο ηεο 

αιιαγήο ζηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο. Τα λέα ηξαπεδηθά 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ απηή ηελ 

αγνξά, θαζψο θαη ηελ λεφηεξε γεληά πνπ πηνζεηεί ηαρχηαηα ηηο ηερλνινγηθέο 

ηάζεηο. Παξάιιεια, νη ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο αλακέλεηαη λα κεηαβιεζνχλ. 

Οη λέεο αμίεο πνπ αλαδεηθλχνληαη είλαη ε παξνρή νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

πξνζσπνπνηεκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ηδίσο ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο. Οη 

ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα δψζνπλ έκθαζε ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο κε 

ηνπο πειάηεο, κέζσ ηερληθψλ αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ (big data). Με βάζε 

ηελ αλάιπζε απηψλ ησλ κεγεζψλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πειαηψλ ζα 

πξέπεη λα πξνζθέξνπλ πξνζσπνπνηεκέλεο ιχζεηο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ, ζε αηνκηθφ επίπεδν θαη φρη ζε επίπεδν νκάδαο.  



Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ςτον Τραπεζικό Κλάδο 

 
85 

Τέινο, φζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο ηερλνινγίαο, ν πξψηνο ηνκέαο πνπ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο αιιαγέο είλαη ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ. Σηνλ ηνκέα 

απηφ αλαπηχζζνληαη λέεο αγνξέο θαη λέα κνληέια, κε ηελ ηερλνινγία λα ελέρεη 

επαλαζηαηηθφ ξφιν ζηηο επεξρφκελεο αιιαγέο. Η λέα παγθφζκηα αγνξά 

πιεξσκψλ πεξηιακβάλεη ηνλ αληαγσληζκφ απφ κε-ηξαπεδηθνχο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο φπσο web ή mobile 

banking. Δπίζεο, ε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δσή καο έρεη 

νδεγήζεη ζε  νινέλα θαη απμαλφκελε δήηεζε γηα ηαρχηεξε, νηθνλνκηθφηεξε θαη 

ακεζφηεξε δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγψλ.  

Τέινο ε θξίζε αλέδεημε κηα λέα πηπρή, εθείλε ηεο επίδξαζεο ζηελ θνηλσλία. 

Σήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ ην παξειζφλ, ε δήηεζε πξνζδηνξίδεηαη απφ 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζα 

απαηηήζεη λέα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη κηα λέα θνπιηνχξα απφ 

πιεπξάο ησλ ηξαπεδψλ. Απηή είλαη πηζαλφ λα πεξηιακβάλεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ ππνζηήξημεο γηα ηα κεγάια 

ελεξγεηαθά έξγα, ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ρσξίο γξαθεηνθξαηία θαη 

ρξήζε ραξηηνχ γηα ζπλαιιαγέο θ.ν.θ. 

 

5.2. Ο Ρόλοσ τησ Σεχνολογύασ 

 

Η ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ε ηερλνινγία ζπλερίδεη λα δηεηζδχεη ζηελ νηθνλνκία 

θαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο είλαη ξαγδαία. Η θνηλσλία παξνπζηάδεη 

απμεκέλε έληαζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ, ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ. Γηα παξάδεηγκα, ρξεηάζηεθαλ πνιιά ρξφληα γηα ηε δηείζδπζε 

ηνπ ηειεθψλνπ, ηεο ηειεφξαζεο, ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζε ζρέζε κε ηα θηλεηά ηειέθσλα, ηα tablet ή ηα smart-

phones.  

Σχκθσλα κε αλαιχζεηο, φπσο εθείλεο πνπ είδακε ζηελ εηζαγσγή, ν 

ηξαπεδηθφο θιάδνο αλακέλεηαη ηα επφκελα ρξφληα λα παξνπζηάζεη 

θνζκνγνληθέο αιιαγέο. Οη βαζηθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζηηο νπνίεο νη 
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ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα πξνζθέξνπλ πξνζσπηθέο 

ιχζεηο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ σο πξνηεξαηφηεηεο ηα εμήο ζηνηρεία:  

 Φξήζε ηεο ηερλνινγίαο κε επίθεληξν ηνλ πειάηε θαη φρη ηηο ππεξεζίεο, 

ψζηε λα πξνζθέξνπλ ππνζηήξημε κε πιεξνθνξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εμππεξέηεζήο ηνπο θαη ηελ πξνζθνξά αμίαο θαη πνηφηεηαο.  

 Λφγσ ηεο αχμεζεο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ζχγρξνλνπ ηξφπνπ δσήο θαη 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ ρξφλνπ, απαηηείηαη κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

ελεκέξσζεο θαη δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. 

 Γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε ηερλνινγία κπνξεί 

λα ζπκβάιεη ζηελ απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ πειαηψλ θαη ηελ ελίζρπζε 

ηεο πηζηφηεηάο ηνπο. 

 Η κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο, κε παξάιιειε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξα νθέιε γηα ηνπο 

πειάηεο θαη νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηηο ηξάπεδεο, κέζσ ζηξαηεγηθψλ 

cross-selling θαη αλάπηπμεο καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο. 

Οη θνξπθαίεο ηάζεηο ζηνλ ρψξν ηεο ηερλνινγίαο πνπ επεξεάδνπλ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα αθνξνχλ ζε δεηήκαηα φπσο:  

 Η ρξήζε ησλ data analytics θαη ησλ big data. 

 Η ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε απηνκαηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ. 

 Η αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. 

 Η ζπλνιηθή εκπεηξία θαη ε πνηφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

 Τν ζεζκηθφ θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ αθνξά ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ησλ πιεξνθνξηψλ.  

Οη πξνθιήζεηο απηέο αθνξνχλ φιεο ηηο ηξάπεδεο αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη 

ησλ επηινγψλ πνπ πξνζθέξνπλ, ελψ ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

ππνινίπσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ζα πξέπεη λα επηδεηήζνπλ 

ιχζεηο ζε απηνχο ηνπο ηνκείο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ ζχγρξνλε επνρή ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ησλ social media, ε πιεηνλφηεηα ησλ αλζξψπσλ ηείλνπλ λα 

δεκνζηνπνηνχλ πιήζνο δεδνκέλσλ γηα ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο, ηηο επηινγέο 

ηνπο, ηα γνχζηα ηνπο, ηα θνηλσληθά ηνπο δίθηπα θ.α. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, 



Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ςτον Τραπεζικό Κλάδο 

 
87 

ηα δεδνκέλα απηά πξέπεη λα αλαιχνληαη ψζηε λα πξνθχπηνπλ ηα βαζηθά 

analytics πνπ δείρλνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα ηνπ πξνθίι ησλ πειαηψλ θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο. Η αλάιπζε ησλ big data θαη ηε ρξήζε ησλ analytics ησλ 

δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ 

πειάηε, ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ, ζηε βειηίσζε ηεο 

ηαρχηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ζηελ θεξδνθνξία, κέζσ ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαία ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ηα δεδνκέλα λα αλαιπζνχλ, ψζηε λα πξνθχςνπλ ζηνηρεία πνπ ζα 

βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο εμππεξέηεζεο θαη ζα κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ 

επίδνζε.  

Δπίζεο, κηα άιιε πξφθιεζε, αθνξά ζηελ ςεθηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη 

ηελ απηνκαηνπνίεζε. Βαζηθή έλλνηα είλαη ε ςεθηαθή πνιπθαλαιηθφηεηα 

(omnichannel), φπνπ ηα θαλάιηα δελ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, αιιά είλαη 

δηαζέζηκα ζηνλ πειάηε γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπ, κέζσ ηεο ρξήζεο ςεθηαθψλ 

κέζσλ. Η ςεθηαθή επνρή έρεη μεθηλήζεη θαη γηα λα κπνξέζνπλ νη ηξάπεδεο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο ζα πξέπεη λα ςεθηνπνηήζνπλ 

θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ηνπο.  

Δπίζεο, ζεκαληηθή παξάκεηξνο, θπξίσο γηα ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ 

είλαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ 

πειαηψλ. Καηά θαηξνχο ζηηο εηδήζεηο δεκνζηνπνηνχληαη λέα γηα ππνθινπέο 

δεδνκέλσλ πειαηψλ ηξαπεδψλ, ή ζηνηρείσλ αλζξψπσλ απφ social media ή 

αθφκα θσδηθψλ αζθαιείαο απφ δηάθνξεο πεγέο. Οη εηδήζεηο απηέο θινλίδνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ, φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηά ηνπ ζηνλ 

θπβεξλνρψξν.  

Η αζθάιεηα δεδνκέλσλ θαη ηδίσο ησλ ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο ζε θάζε θιάδν, αιιά θπξίσο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. Η 

δηαζθάιηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ πειαηψλ είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηηο ηξάπεδεο, αιιά θαη έλα απφ ηα πιένλ αδχλακα ζεκεία. Γηα ην 

ιφγν απηφ νη ηξάπεδεο δηελεξγνχλ ζεκαληηθέο επελδχζεηο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπο.  

Δπίζεο, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε εκπεηξία ησλ πειαηψλ ζπλνιηθά, 

αλεμαξηήησο κέζνπ ή θαλαιηνχ πνπ επηιέγεη λα εμππεξεηεζεί. Γηα 
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παξάδεηγκα, ε επξεία ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, ζπληζηά ηελ ηαρεία 

αλάπηπμε ηνπ mobile-banking θαη ηεο ρξήζεο εθαξκνγψλ γηα πιεξσκέο ή 

άιιεο ζπλαιιαγέο. Δληνχηνηο ν πειάηεο ζα πξέπεη λα απνιακβάλεη ηελ ίδηα 

ηθαλνπνίεζε, αλεμαξηήησο ηνπ κέζνπ πνπ επηιέγεη.  

Τέινο είλαη ζεκαληηθέο νη ζεζκηθέο θαη ξπζκηζηηθέο πξνθιήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη ηξάπεδεο. Τν ζεζκηθφ πιαίζην κπνξεί λα θαζπζηεξεί λα 

πηνζεηήζεη ηηο λέεο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη θαη ην γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

νδεγεί ζε θαζπζηεξήζεηο ζηελ αλάπηπμεο λέσλ θαηλνηνκηψλ. Γεληθά είλαη 

επξέσο απνδεθηφ φηη ε θαηλνηνκία ελέρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην κέιινλ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα. Πνιιέο θνξέο νη θαηλνηνκίεο θαη νη ηάζεηο πνπ 

δηακνξθψλνληαη πξνέξρνληαη απφ άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.  

 

5.3. Βϋλτιςτεσ Πρακτικϋσ ςτην Εξυπηρϋτηςη Πελατών  
 

Οη ηξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, ηδίσο 

ησλ νκάδσλ εθείλσλ πνπ πξνζθέξνπλ πςειφηεξε θεξδνθνξία, επηδηψθνπλ 

ηελ εθαξκνγή πξνζσπηθψλ πειαηνθεληξηθψλ ζηξαηεγηθψλ δηαρείξηζεο. Σην 

πιαίζην απηφ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο “one to one”, δειαδή δηαρεηξηδφκελεο 

θάζε πειάηε σο “κνλαδηθφ”, πξνζθέξνληαο πξνζαξκνζκέλεο ιχζεηο γηα ηηο 

αλάγθεο ηνπο. Οη πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε πειάηε 

μερσξηζηά κε βάζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ δηαζέηνπλ ηζηνξηθά.  

Ο ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηδίσο ησλ ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, 

πξνζθέξνπλ ηε δεηνχκελε επειημία γηα ηελ παξνρή πξνζσπνπνηεκέλσλ 

ιχζεσλ. Ωζηφζν, ν αληαγσληζκφο είλαη νμχο ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, ιφγσ 

ηεο αλφδνπ ησλ εηαηξεηψλ fintech πνπ πξνζθέξνπλ πξνζσπνπνηεκέλεο 

ιχζεηο γηα πειάηεο ελαιιαθηηθέο ησλ ηξαπεδψλ, κε κηα εληαία εθαξκνγή 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ ή θάπνηα ειεθηξνληθή πιαηθφξκα. Σην πεδίν απηφ ηνπ 

αληαγσληζκνχ, νη ηξάπεδεο έρνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη απηψλ ησλ 

εηαηξεηψλ, θπξίσο ιφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζηελ 

θαηνρή ηνπο ηζηνξηθά. Η βαζηθή πξφθιεζε ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ κε 

επηηπρία ζηνλ αληαγσληζκφ ησλ fintech είλαη είηε λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηνπο 

(γεγνλφο πνπ απνηειεί ζπλήζε δηεζλή πξαθηηθή), είηε λα αλαπηχμνπλ 
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αληίζηνηρε ηερλνγλσζία. Δληνχηνηο, ε βαζηθή πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο πιεξνθφξεζεο, πνπ γηα 

πνιιά ρξφληα παξέκελε αλαμηνπνίεηε.  

Σήκεξα, νη πην ζχγρξνλεο ηξάπεδεο έρνπλ νδεγεζεί ζηε ινγηθή ζπγθέληξσζεο 

πιεξνθνξηψλ αλά πειάηε (πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε) θαη φρη αλά πξντφλ ή 

ππεξεζία (πξντνληνθεληξηθή πξνζέγγηζε). Γειαδή πιένλ ε αλάιπζε γίλεηαη 

ζε επίπεδν πειάηε πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιιέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα θαη φρη 

ζε επίπεδν νκάδσλ αλζξψπσλ πνπ δηαζέηνπλ έλα πξντφλ.  

Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (Customer Relationship Management) ή αιιηψο CRM 

κηαο ηξάπεδαο παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 5.1, φπσο αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν ησλ Berger et al. (2009).  
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Πίλαθαο 5.1: Γηαδηθαζίεο CRM ζηνλ ηνκέα ηεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο  

Γηαδηθαζία Πεξηγξαθή Γηαδηθαζίαο 

Αλάιπζε Αγνξάο  

θαη Πξννπηηθψλ 

Αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο 

θαη ηηο πηζαλέο νκάδεο πειαηψλ-ζηφρσλ 

Γηαρείξηζε Δπηθνηλσλίαο κε 

πειάηεο 

Δγγξαθή, δηάξζξσζε θαη αλάιπζε φισλ 

ησλ εθδειψζεσλ αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο 

πειάηεο 

Πξνζσπηθέο Πσιήζεηο 

Οη πσιήζεηο θαη νη πξνζθνξέο 

ππνβάιινληαη μερσξηζηά απφ θάζε θαλάιη 

θαη αλά πειάηε 

Καλάιηα Γηαλνκήο 

Η επηινγή πειαηψλ ζε έλα θαλάιη, 

ζχκθσλα κε ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ θαη ε αλάιπζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηεο ηξάπεδαο αλά θαλάιη 

Γηνίθεζε Πσιήζεσλ 

Πξννπηηθέο Γηαρείξηζεο Ταπηφηεηαο / 

ρεηξηζκφο ησλ πξννπηηθψλ θαη πνπ νδεγεί, 

θαζψο θαη δηαλνκή ζε πσιήζεηο θαη 

δηαρείξηζε θακπάληαο 

Marketing & Δπηθνηλσλία 
Τν ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε, ηε δηεμαγσγή 

θαη αλάιπζε ησλ εθζηξαηεηψλ κάξθεηηλγθ 

Customer Data Analytics 
Αμηνιφγεζε ησλ πειαηψλ σο βάζε γηα ηε 

ζηξαηεγηθή ηκεκαηνπνίεζεο θαη ηνλ έιεγρν 

Loyalty Management 

Γεκηνπξγία κφληκσλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

κε ζπλερή δηάινγν, κε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ παξαθξάηεζεο θαη ηνπ κεξηδίνπ 

ηνπ πνξηνθνιηνχ 

Δμππεξέηεζε Πειαηψλ 
Δπαθέο κε πσιήζεσλ, πνπ μεθίλεζε απφ 

ηνλ πειάηε (εηδηθά αηηήκαηα ππνζηήξημεο) 

Γηαρείξηζε Παξαπφλσλ 

Η θαηαρψξηζε, ε επεμεξγαζία θαη ε 

αλάιπζε ησλ ζεηηθψλ ζρνιίσλ θαη ησλ 

παξαπφλσλ πειαηψλ 

Πεγή: Berger et al. (2009) 
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Τν πιαίζην ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηελ θαηαγξαθή ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ πνπ πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο 

Berger et al. (2009), αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

κηαο ηξάπεδαο, κε ζθνπφ λα κεγηζηνπνηεζεί ε πξνζθεξφκελε αμία γηα ηνλ 

πειάηε.  

Υπφ ην πξίζκα απηφ, ε έλλνηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ CRM είλαη θαηαιπηηθή, 

θαζψο απνηειεί ην ζχζηεκα πνπ ζπλδέεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ θάζε πειάηε 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ιεηηνπξγηψλ κηαο ηξάπεδαο. Η απνηειεζκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ πίλαθα θαη ηεο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ, αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε καθξνρξφλησλ θαη 

ακνηβαία επσθειψλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο ζ’ φιν ην θάζκα ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο, κέζσ απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ ζπγθέληξσζεο 

φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ηνπο αθνξνχλ.  

Όζν κηα ηξάπεδα γλσξίδεη ηνπο πειάηεο ηεο θαιχηεξα, ηφζν πεξηζζφηεξν 

εληζρχεηαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο, αλεμαξηήησο ησλ ζπλζεθψλ 

πνπ επηθξαηνχλ. Δπίζεο κε ηνλ ηξφπν απηφ δχλαηαη λα αλαπηχμεη 

απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο (customer relationship strategies) πξνζέγγηζεο, 

δηαρείξηζεο θαη δηαηήξεζεο ησλ πειαηψλ, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο ζρέζεο. Ωο 

“εθαξκνζκέλε” επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ην CRM ζεσξείηαη γηα ηηο ηξάπεδεο 

ζρεηηθά λέν θαη έρεη ηα εμήο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Υηνζεηεί ηελ πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη εζηηάδεη ζηηο αλάγθεο θαη 

ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. 

 Σπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηακφξθσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

κνληέινπ θαη ζηελ αλαδηακφξθσζε ησλ ππαξρνπζψλ δηαδηθαζηψλ, 

πξνηάζζνληαο κηα λέα θνπιηνχξα πξνζθνξάο αμίαο ζηνλ πειάηε.  

 Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηεη ε ηξάπεδα, σο 

δσληαλφο νξγαληζκφο. 

 Αθνξά ην ζχλνιν ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ, ηκεκάησλ θαη έκςπρνπ 

δπλακηθνχ ηεο ηξάπεδαο (δηεπζχλζεηο marketing, πσιήζεσλ, IT, 

operations θαη ππνζηεξηθηηθψλ ηκεκάησλ πξντφλησλ, δηαρείξηζεο 

παξαπφλσλ, δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη ελαιιαθηηθψλ θαλαιηψλ, 

πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο θ.ιπ.). 
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 Τέινο, πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ 

εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη ησλ κέζσ επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

πειάηεο, απφ ηα παξαδνζηαθά ππνθαηαζηήκαηα θαη ηα θέληξα 

ηειεθσληθήο εμππεξέηεζεο έσο ην δηαδίθηπν θαη ηα θηλεηά ηειέθσλα.  

Σηελ επνρή καο φπνπ ε πιεξνθφξεζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ, νη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

πειαηψλ ή ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ νπνηαδήπνηε 

δίθηπν ζα πξέπεη λα ζπληίζεληαη θαη λα αλαιχνληαη, ψζηε λα παξέρεηαη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πειάηε, ε 

νπνία ζα είλαη δηαζέζηκε ζε φια ηα δίθηπα. 

 

 

5.4. Εκπαύδευςη και Ενημϋρωςη Προςωπικού 
 

Η ζεκαζία ηεο χπαξμεο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηνίθεζε ησλ 

αλζξσπίλσλ πφξσλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο ηξάπεδεο, δεδνκέλνπ φηη 

απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο πφξνπο θαη πξνζδηνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Σηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε επίδνζε θαη 

ην θφζηνο ησλ απαζρνινπκέλσλ είλαη ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζεκειηψδε ζεκαζία 

γηα ηε κειινληηθή επηηπρία θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο.  

Τν αλζξψπηλν δπλακηθφ επνκέλσο απνηειεί άιιε κηα πεξηνρή, φπνπ νη 

ηξάπεδεο πξνζπαζνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα 

πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηείηαη νινθιεξσκέλε 

ζηξαηεγηθή, ψζηε λα επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. Τν ζηξαηεγηθφ 

management ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ηε 

ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε θάζε νξγαληζκνχ.  

Ταπηφρξνλα, ην θφζηνο απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν παξάγνληα 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη νη δηνηθήζεηο 

δίλνπλ βαξχηεηα ζηα έμνδα πξνζσπηθνχ, πνπ απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν 

παξάγνληα ην θφζηνπο ηνπο, ψζηε λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο θαη λα κελ 



Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ςτον Τραπεζικό Κλάδο 

 
93 

επαλαιάβνπλ ηηο ππεξβνιέο πνπ παξαηεξήζεθαλ πξηλ ηελ παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε.  

Σηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα είλαη ε ελίζρπζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, κέζσ ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο θαη θάζκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ζπγθξηηηθνχ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Η βαζηθή πξφθιεζε παξακέλεη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε 

ηαπηφρξνλε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο. Σην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, νη 

δαπάλεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο δηαηήξεζεο ππνθαηαζηεκάησλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ θφζηνπο.  

Λφγσ ηεο απνξχζκηζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε κεγάιεο 

νηθνλνκίεο, ν ξφινο ησλ κηθξψλ ζπλεηαηξηζηηθψλ ηξαπεδψλ εληζρχζεθε, ιφγσ 

ηεο πηζηφηεηαο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ηνπ ρακεινχ θφζηνπο θαη ηεο 

πξνζσπνπνίεζεο ησλ ππεξεζηψλ, παξά ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ζηελ 

ηερλνινγία ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη 

ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο απνιακβάλνπλ έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο.  

Οη ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο, θαηά ην παξειζφλ, απαηηείην λα έρνπλ κεγάιν αξηζκφ ππαιιήισλ 

γηα ηε δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ ρσξίο ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ κεζφδσλ 

θαη ηεο πεξηηηήο γξαθεηνθξαηίαο. Ο απμαλφκελνο ξφινο ηεο ηερλνινγίαο 

πξνζθέξεη νινέλα θαη πην νινθιεξσκέλεο ιχζεηο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Η ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ, ηείλεη λα νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο.  

Η αιιαγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ ησλ ηξαπεδψλ θαη νη 

κεηαζρεκαηηζκνί ζηελ αιπζίδα αμίαο πξνο ηνπο πειάηεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε 

επίθεληξν ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη απαηηείηαη λα είλαη ηφζν αμηφπηζηε 

φζν θαη ηα ζπζηήκαηα πνπ νη ηξάπεδεο πιεξψλνπλ ζήκεξα πνιχ αθξηβά γηα 

ηνλ έιεγρφ ηνπο.  
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5.5. Ποιότητα του ανθρωπύνου δυναμικού  
 

Σην ζχγρξνλν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ησλ ηξαπεδψλ εθηφο απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη αμηνπνηήζνπλ ηελ επθαηξία 

λα ζπλδπάζνπλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο κε κηα ζηνρεπκέλε θαη αλαδπφκελε 

θνπιηνχξα «πσιήζεσλ θαη εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ». Η θνπιηνχξα απηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ππξήλα ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ, κε ηελ αιιαγή ηνπ 

νξάκαηνο πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηηο κεηαβνιέο ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ 

ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αιιαγψλ θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αληηζηάζεσλ ζηελ αιιαγή, ζα πξέπεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

λα ελεκεξσζεί, λα εθπαηδεπηεί θαη λα ιάβεη ζπκβνπιεπηηθή/ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε γηα ηελ αθνκνίσζε ησλ επεξρφκελσλ αιιαγψλ.  

Η εθπαίδεπζε θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαπεδψλ απνηειεί 

βαζηθφ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο θαη ηελ 

εμπγίαλζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζπλίζηαηαη ε 

ελίζρπζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ησλ ηξαπεδψλ γηα ηελ ζηνρεπκέλε 

εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, αιιά θαη αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαπεδψλ 

κε βάζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Η θξίζε, δπζηπρψο νδήγεζε ζε κείσζε 

ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο εθπαίδεπζεο, απφ θνηλνχ κε ηε κείσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ησλ ηξαπεδψλ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αιιαγήο θνπιηνχξαο. 

Άιιν έλα ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο ζην ηξαπεδηθφ ηνκέα θαίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, φηη παξαδνζηαθά επηθεληξσλφηαλ ζηελ 

ππνζηήξημε δηνηθεηηθψλ θαζεθφλησλ θαη ιηγφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

θαη ζηελ ελζάξξπλζε ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ο ππξήλαο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο αθνξνχζε εξγαζίεο, δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαλ 

γηα ηηο ηξάπεδεο πξηλ ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Ιδηαίηεξε έκθαζε 

ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ αιιαγή ηνπ κνληέινπ πσιήζεσλ, ψζηε λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ηα ζχγρξνλα επηρεηξεζηαθά κνληέια ησλ ηξαπεδψλ θαη λα 

εμεηαζηνχλ θαη άιινη ηνκείο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Trethowan θαη Scullion 

(1997) ζπληζηνχλ δηαρξνληθέο ζπκβνπιέο γηα ηηο ηξάπεδεο ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. Σεκεηψλνπλ φηη 
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νη εξγαδφκελνη ζηηο ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο θαη ζηελ επελδπηηθή ηξαπεδηθή. Παξάιιεια, νη 

ηξαπεδηθνί ππάιιεινη ιακβάλνπλ ειάρηζηε εθπαίδεπζε αλαθνξηθά κε ηηο 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ ζηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, ελψ δελ απνθηνχλ ζπλνιηθή 

αίζζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο φπσο 

ζεκεηψλεηαη ππάξρεη ειάρηζηε θαηαλφεζε ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, ή ησλ 

κεραληζκψλ νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ησλ 

επηπηψζεσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ 

πξνζσπηθνχ. Τν πξνζσπηθφ γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ θαη απνδνηηθφ 

ζα πξέπεη λα θαηαλνεί ηηο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο εκπιέθεηαη θάζε πξφζσπν 

ζηνλ νξγαληζκφ. 

Δπηπξνζζέησο, ε ξαγδαία δηείζδπζε ηεο ηερλνινγίαο νδεγεί ζηελ αλάγθε ην 

πξνζσπηθφ ησλ ηξαπεδψλ λα εμνηθεησζεί κε ηηο εθάζηνηε ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο, ηα λέα ζπζηήκαηα θαη ηα ινγηζκηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

πειάηεο θαη ην πιαίζην ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ ησλ ηξαπεδψλ. Η 

εθπαίδεπζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ζα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο θαη ζα νδεγήζεη ζηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Καζψο νη ηερλνινγίεο θαη νη 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο εμειίζζνληαη αλαδεηθλχεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε 

αλάγθε γηα ππνινγηζηηθέο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηεο ζρεδηαζκνχ θαη αλαιπηηθψλ 

ηθαλνηήησλ. Γεδνκέλνπ κάιηζηα φηη νη ηξάπεδεο είλαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

ρξήζηεο ηερλνινγηψλ θαη αλάιπζεο πιεξνθνξηψλ, είλαη απαξαίηεηε ε 

εθπαίδεπζε ζην ρεηξηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ.  

Σχκθσλα κε κειέηεο, νη ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ πιένλ απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα ζπλαιιαγψλ, εληνχηνηο νη βαζηθέο πξνθιήζεηο παξακέλνπλ. Οη 

δχν βαζηθφηεξεο πξνθιήζεηο είλαη: 

α) Τα ζπζηήκαηα παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ 

πειαηνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ, ζε κεγάιν βαζκφ 

παξακέλνπλ πξντνληνθεληξηθά θαη νη ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ πζηέξεζε ζηελ 

αληαπφθξηζε ηνπο ζηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ νη 

ηξάπεδεο βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία ηξνπνπνίεζεο ησλ 
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ππνζηεξηθηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπο. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο επηβάιιεη ην 

πξνζσπηθφ ηεο πξψηεο γξακκήο λα απνθνξηηζηεί απφ ηνλ απμεκέλν 

δηνηθεηηθφ θφξην ησλ εκεξήζησλ εξγαζηψλ. Αληίζηνηρα, νη πειάηεο λα κελ 

εμππεξεηνχληαη σο επξχηεξεο νκάδεο κε νξηζκέλα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο κε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, αιιά λα ππάξμεη 

πξνζσπνπνίεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 

εξγαζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζρεδίσλ ιεηηνπξγίαο. Η 

πξνζσπνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ εθηηκάηαη φηη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ 

ελίζρπζε ηνπ cross-selling θαη ηεο βειηίσζεο ηεο θεξδνθνξίαο αλά πειάηε θαη 

απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο marketing θάζε ηξάπεδαο.  

β) Η δεχηεξε κεγάιε πξφθιεζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

ρξεζηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ. Απηφ εληζρχεη ηε δέζκεπζε ησλ πειαηψλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ, δεδνκέλνπ φηη νη ρξήζηεο επσθεινχληαη ζε 

εκεξήζηα βάζε απφ ηηο ππεξεζίεο.  

Οη ηξάπεδεο ηα επφκελα ρξφληα ζα ζπλερίζνπλ λα επελδχνπλ ζεκαληηθά 

θεθάιαηα ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηνπο, θαζψο αλαγλσξίδεηαη φηη ε έιιεηςε επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφλ 

βιάπηεη ηελ ηθαλφηεηα κηαο ηξάπεδαο λα αληαγσληζηεί απνηειεζκαηηθά. 

 

 

5.6. υςτόματα CRM ςτον Σραπεζικό Σομϋα 
 

Τα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ηεο αμίαο ηνπ 

πειάηε (Customer Relationship Management θαη Customer Value 

Management) βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηεο έξεπλαο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα.  

Κάζε έλλνηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ην ζπλδπαζκφ ηεο εθαξκνγήο 

κηαο πειαηνθεληξηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα δεκηνπξγεί αμία ζηνλ πειάηε πνπ 

ζα κπνξεί λα κεηξεζεί θαη ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ θαη αλαγθαίνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ πειαηψλ.  
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Σχκθσλα κε ηνπο Payne & Frow (2005) ηα ζπζηήκαηα CRM ζην πιαίζην ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ απνηεινχλ κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηνπο κεηφρνπο κηαο 

εηαηξείαο (ζηελ πεξίπησζή καο κηα ηξάπεδαο), κέζσ ηεο αλάπηπμεο 

θαηάιιεισλ/ηδηαίηεξσλ ζρέζεσλ κε ηνπο βαζηθνχο πειάηεο (affluent 

customers) θαη ηηο δηάθνξεο θαηεγνξηνπνηήζεηο πειαηψλ (segments).   

Οη ζχγρξνλεο ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ έλα αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

πειαηψλ θαη κηα εθαξκνγή CRM, εληαγκέλε ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ηνπο. Σθνπφο ηεο παξνχζεο ελφηεηαο είλαη ε πεξηγξαθή ηνπ κάθξν-

πεξηβάιινληνο ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο θαη ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνπλ. Τν βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

βέιηηζησλ πξαθηηθψλ είλαη ε ηεξάξρεζε ησλ πηζαλψλ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ε πνζνζηηθνπνίεζε ησλ σθειεηψλ γηα ηηο ηξάπεδεο.  

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ ζπληειεζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη ηξάπεδεο δηαρεηξίδνληαη ηηο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηνπο. Τα 

ζπζηήκαηα CRM ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζήκεξα, αιιά ε εθαξκνγή θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ δηαθέξεη 

ζεκαληηθά ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ζε ζρέζε κε 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Η αλάδεημε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν, κε ηελ κέζνδν 

ηνπ benchmarking ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ, γηα 

ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην θνηλφ. Σην πιαίζην απηφ, νη 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα εθαξκφδνληαη, 

κε ζθνπφ λα ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρία θαη ηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ 

ηξαπεδψλ ζε καθξνπξφζεζκε βάζε.  

Η ζχγρξνλε αληίιεςε ηνπ CRM αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ηξαπεδηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αμίαο πξνο ηνλ πειάηε, κε ηε 

κέηξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αμίαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ, θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ θάζε πειάηε αηνκηθά.  
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Η αλάγθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ 

ζρέζεσλ νδεγεί ζε δχν ζεκαληηθά πξνβιήκαηα:  

α) ηελ αλάπηπμε κηαο θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο αλαθνξάο γηα ηε ιηαληθή 

ηξαπεδηθή, θαζψο θαη  

β) ηελ εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ, γηα ηε βέιηηζηε εθηθηή εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε.  

 

Ο ξφινο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κηαο ηξάπεδαο βξίζθεηαη ζηνλ 

ππξήλα ελφο ζπζηήκαηνο CRM, δεδνκέλνπ φηη νη δηαδηθαζίεο είλαη δνκεκέλεο 

ζε ξνέο κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ. Οη βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο πξνθχπηνπλ κέζσ ησλ αλαθνξψλ πνπ εμάγνληαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε πξαθηηθέο 

αλαθνξάο. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ελψ πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ 

αθξηβείο δηαδηθαζίεο αλαθνξάο γηα δηαθνξεηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, 

αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο ηνπ πειάηε, ηδίσο ζηνλ ηνκέα ηεο ιηαληθήο 

ηξαπεδηθήο, ε θαηαγξαθή ηνπο ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ζπάληα. Τν πξφβιεκα 

έγθεηηαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα βξεζεί κηα εληαία πιαηθφξκα 

γηα ηε δηαρείξηζε δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, κε δηαθνξεηηθά 

ινγηζκηθά θαη πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ε δνκή 

ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ είλαη δηαξζξσκέλε ζε αλεμάξηεηεο ιχζεηο CRM. 

Τν CRM ελνπνηεί ηε δπλακηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο marketing 

ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο (relationship marketing), ψζηε λα δεκηνπξγήζεη 

επηθεξδείο καθξνρξφληεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο. Τν CRM επίζεο πξνζθέξεη 

ηε δπλαηφηεηα γηα θαηαγξαθή θαη αλάιπζε ρξήζηκσλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ησλ αλαγθψλ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη 

ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ πειαηψλ. Η αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν νκάδσλ πειαηψλ 

(segments) ή ζε πξνζσπηθφ επίπεδν γηα θάζε πειάηε. Τα ζχγρξνλα 

ζπζηήκαηα CRM πεξηιακβάλνπλ δεδνκέλα απφ ηελ έλαξμε ηεο ζρέζεο ελφο 

κεκνλσκέλνπ πειάηε κε ηελ ηξάπεδα.  



Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ςτον Τραπεζικό Κλάδο 

 
99 

Ο ξφινο ηνπ CRM είλαη θαηαιπηηθφο γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, κέζσ ηεο ζχλζεζεο θαη νξγάλσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ 

δηθηχσλ πσιήζεσλ ζηηο δεηνχκελεο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ. 

Έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα CRM κπνξεί λα επηηχρεη ηελ απνδνηηθφηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ πειάηε γηα κηα ηξάπεδα θαη παξάιιεια λα βειηηψζεη ηελ 

πνηφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ηξάπεδαο πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ θαη γεληθά 

ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θαηάζηαζεο win-win. Τα ζπζηήκαηα CRM δελ ζηνρεχνπλ 

ζηε δηεχξπλζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ ηξαπεδψλ, αιιά ζηε δηαηήξεζε ησλ 

ππαξρφλησλ πειαηψλ θαη ζηελ “επέθηαζε” ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο 

θαη ηνπ πειάηε.  

Σχκθσλα κε ηνπο Reinartz, Hoyer θαη Krafft (2002), νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο 

ελφο ζπζηήκαηνο CRM είλαη νη εμήο:  

Γεκηνπξγία λέωλ ζρέζεωλ θαη ε αλάθηεζε παιαηώλ πειαηώλ 

 Αμηνιφγεζε ππνςήθησλ πειαηψλ evaluation  

 Γηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο θαη δηαρείξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο δεκηνπξγίαο 

λέσλ πειαηψλ   

 Γηαρείξηζε αλάθηεζεο παιαηψλ πειαηψλ, νη νπνίνη δελ εμππεξεηνχληαη 

πιένλ απφ ηελ ηξάπεδα 

Γηαηήξεζε ηωλ ππαξρνπζώλ ζρέζεωλ  

 Αμηνιφγεζε ζρέζεο κε πειάηεο θαη ακνηβαίσλ σθειεηψλ (customer 

evaluation) 

 Γηαηήξεζε πειαηψλ  

 Αλάπηπμε πειαηψλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ cross θαη up-

selling  

 Λήςε θαη δηαρείξηζε ζπζηάζεσλ 

Γειαδή, ε ζηξαηεγηθή απηή βαζίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο, δεκηνπξγψληαο δηαρξνληθά πηζηνχο πειάηεο κέζα απφ έλα ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ καδί ηνπο. Απηφ ζα επηηεπρζεί 

ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία κέζα απφ θάζε επαθή κ’ απηνχο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο απηά ηα ζηνηρεία γηα ηελ πξνψζεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε (Λπκπεξφπνπινο, 2004). 
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Τα πειαηνθεληξηθά ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθφ φγθν 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο πειάηεο απμάλνληαο ηελ ηθαλφηεηα δηελέξγεηαο 

έξεπλαο αγνξάο, αγνξαζηηθήο πξνζήισζεο ησλ πειαηψλ, θαζψο θαη 

δηελέξγεηαο ζηαπξνεηδψλ πσιήζεσλ (cross-selling). Ο ξφινο ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο κπνξνχλ λα δψζνπλ 

ηε δπλαηφηεηα ζηα ζηειέρε ησλ δηεπζχλζεσλ marketing θαη πσιήζεσλ κηαο 

ηξάπεδαο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο, ψζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πην απνηειεζκαηηθά κέζα γηα λα 

πξνζειθχζνπλ θαηλνχξηνπο πειάηεο, θαζψο θαη λα δηαηεξήζνπλ ην είδε 

ππάξρνλ πειαηνιφγην, κεγηζηνπνηψληαο ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο ζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζρέζεο.  

Η ζχγρξνλε ζεψξεζε ηνπ CRM ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, αθνξά ηξία επίπεδα: 

α) Σνλ Πειάηε: Η εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε πεξηιακβάλεη κηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ ιακβάλεη ππφςε ηε ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ πειάηε, 

αλεμαξηήησο ηνπ θαλαιηνχ εμππεξέηεζεο πνπ ζα επηιέμεη (γηα παξάδεηγκα, 

ππνθαηάζηεκα ηξάπεδαο, ΑΤΜ, e-banking θ.α.).  

β) Σηο Γηαδηθαζίεο: Τν ιεηηνπξγηθφ επίπεδν εζηηάδεη ζηηο ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο θαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε (automation) ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαδηθαζηψλ εμππεξέηεζεο. Σεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ησλ ηξαπεδψλ ζηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, κε ζηφρν ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο αμίαο. 

γ) Σε ηξαηεγηθή: Η ζηξαηεγηθή πξέπεη λα έρεη σο απνζηνιή ηελ εζηίαζε 

ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αμίαο πξνο ηνλ πειάηε. Ο ξφινο ηνπ 

CRM είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, δεδνκέλνπ φηη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ 

πειαηνθεληξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζην επίπεδν απηφ είλαη αλαγθαία ε γλψζε γηα ηνλ 

πειάηε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ ζρέζε ηνπ κε ηελ ηξάπεδα θαη ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηνπ.  
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Κεφϊλαιο 6 

Νϋεσ Σεχνολογύεσ ςτην Σραπεζικό 
 

 

6.1. Ειςαγωγό  
 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ησλ πιεξσκψλ είλαη ξαγδαίεο. Σην παξφλ θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ηηο 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζε εθαξκνγέο ηεο ζχγρξνλεο 

ηξαπεδηθήο θαη ην ξφιν ηνπο ζην ζηξαηεγηθφ management.  

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηείζδπζε ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ. Οη εθαξκνγέο E-

Banking, M-Banking θαη Cash-free ζπλαιιαγψλ θεξδίδνπλ ζεκαληηθφ κεξίδην 

ζηελ αγνξά, ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα, φπσο ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ή ηα ATM.  

 

 

6.2.  Σεχνολογύεσ E-Banking, M-Banking και Cash-free υναλλαγϋσ  
 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο νη εμειίμεηο ζην ρψξν ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ 

θαη ησλ πιεξσκψλ είλαη ξαγδαίεο. Σεκαληηθέο είλαη νη ηερλνινγίεο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κε ηελ επξεία δηάδνζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ. Παξάιιεια, ε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο 

ελέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εδξαίσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Τν e-banking πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ “electronic banking” 

πνπ ζεκαίλεη ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή. Οπζηαζηηθά ε έλλνηα ηνπ e-banking 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγνχληαη 

ειεθηξνληθά κε ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ. Τν Internet banking απνηειεί έλα 

ζχζηεκα πνπ επηηξέπεη ζηνλ πειάηε/ρξήζηε λα δηελεξγεί έλα θάζκα 
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ζπλαιιαγψλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

πειάηε ζε θάπνην ζεκείν εμππεξέηεζεο ή ηξαπεδηθφ ππνθαηάζηεκα.  

Η ιεηηνπξγία ηνπ e-banking πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηξαπεδηθήο, πξνζβάζηκεο απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. Δπίζεο, 

ε επξεία ρξήζε άιισλ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ απφ ηνπο πειάηεο, νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζχγρξνλσλ εθαξκνγψλ γηα ηελ εθηέιεζε ηξαπεδηθψλ 

πξάμεσλ, φπσο κέζσ θηλεηνχ (mobile banking), δεδνκέλεο ηεο ξαγδαίαο 

δηείζδπζεο ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ ζηελ θνηλσλία. Οη ζπλαιιαγέο απηέο 

δηελεξγνχληαη άκεζα ρσξίο ηελ αλάγθε χπαξμεο θάπνηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ 

– ππαιιήινπ ηεο ηξάπεδαο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ in-person banking ή 

ηνπ phone banking.  

Η δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ ζην παξειζφλ απαηηνχζε ζεκαληηθφ 

ρξφλν θαη θφζηνο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ νη πιεξσκέο ζε άιιεο ρψξεο θαη ε δηελέξγεηα 

εκβαζκάησλ, ε εθθαζάξηζε πιεξσκψλ, ε κεηαθνξά ρξεκάησλ απφ έλα 

ινγαξηαζκφ ζε έλαλ άιιν. Παξάιιεια νη ζπλαιιαγέο απηέο απαηηνχζαλ 

ζεκαληηθφ θφζηνο θαη ρξεψζεηο πξνκεζεηψλ γηα φζνπο ηηο δηελεξγνχζαλ. 

Σήκεξα φιεο απηέο νη ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ άκεζα κε 

ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε γηα ηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ. Οη ζπλαιιαγέο θαη νη 

πιεξσκέο δηελεξγνχληαη εχθνια θαη γξήγνξα κε ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ 

ειεθηξνληθά κέζσλ θαη ηηο εθαξκνγέο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερλνινγίαο 

(fintech). 

Παξάιιεια, ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ηεο ρξήζεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, θαζηζηνχλ 

εθηθηή ηελ δηεθπεξαίσζε αθφκα θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ κεγάιν 

αληηιακβαλφκελν θίλδπλν απφ ηνπο θαηαλαισηέο, φπσο νη ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. 

Τα νθέιε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζηα 

παξαθάησ: 

 δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο 24/7 

 εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ απφ νπνηνδήπνηε κέξνο 



Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ςτον Τραπεζικό Κλάδο 

 
104 

 πξνζσπνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ-ρξεζηψλ 

 κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγψλ, ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 

ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο, ζπγθξηηηθά κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ.  

Τα αλσηέξσ, πέξαλ απφ ηε πνηνηηθή ηνπο δηάζηαζε, ζπλεπάγνληαη θαη άκεζα 

κεηξήζηκα, πνζνηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηνλ θαηαλαισηή, φπσο:  

 ε κείσζε ρξφλνπ θαη εμφδσλ κεηαθίλεζεο (θφζηνο ζφιαο)  

 ε εμάιεηςε ρξφλνπ αλακνλήο ζηα ηακεία 

 ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

επηβάξπλζεο (ρξήζε ραξηηνχ γηα εθηππψζεηο, γξαθεηνθξαηία θ.ιπ.). 

Απφ ηα αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε ηελ σθέιεηα θαη ηε ρξεζηκφηεηα πνπ 

απνθνκίδεη ν θαηαλαισηήο απφ ηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ειεθηξνληθψλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ. 

Γηεξεπλψληαο ηα νθέιε ηνπ e-banking δηαπηζηψλνπκε φηη πέξαλ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ γηα ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ e-banking, ζεκαληηθή 

σθέιεηα ππάξρεη θαη γηα ηηο ηξάπεδεο πνπ πξνζθέξνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία, θαζψο θαη γηα ηελ επξχηεξε θνηλσλία θαη ην δεκφζην. Τα 

πιενλεθηήκαηα ζπλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 6.1 πνπ αθνινπζεί.  

Πίλαθαο 6.1: Σα νθέιε ηνπ e-banking γηα ηνπο ρξήζηεο, ηηο ηξάπεδεο θαη 
ην δεκόζην 

Πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηνπ e-banking 

Γηα ηνπο Υξήζηεο Γηα ηελ Σξάπεδα Γηα ην Γεκόζην 
 Δμππεξέηεζε 24/7 

 Δθηέιεζε απφ 
νπνηνδήπνηε κέξνο 

 Πξνζσπνπνίεζε 
ππεξεζηψλ 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο 
ζπλαιιαγψλ 

 Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ  

 Απνθπγή νπξάο 
ηξαπεδψλ θαη κείσζε ηνπ 
“θφζηνπο ζφιαο” 

 Άκεζε πξνζβαζηκφηεηα 

 Αμηνπηζηία θαη θχξνο 

 Δπέθηαζε ζηελ αγνξά 

 Βειηίσζε πνηφηεηαο 
ππεξεζηψλ &  εμππεξέηεζεο 
θαη ζπλεπψο ηθαλνπνίεζε 
πειάηε 

 Μείσζε ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

 Βειηίσζε 
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη 
ηαρχηεηαο ζπλαιιαγψλ 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο 
θπθινθνξίαο κεηξεηψλ 

 Μείσζε ηεο 
γξαθεηνθξαηίαο 

 Μείσζε ηεο 
θνξνδηαθπγήο 

 Αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ζε 
εζληθφ επίπεδν  
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Δληνχηνηο, ε ρξήζε ηνπ e-banking δελ πξνζθέξεη κφλν πιενλεθηήκαηα. Τα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο επηθεληξψλνληαη 

θπξίσο ζηνπο πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ θαη αθνξνχλ θπξίσο ηνπο ηερλνινγηθνχο 

θαη ηνπο λνκηθνχο θηλδχλνπο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αζθάιεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Πξσηαξρηθφ 

δήηεκα απνηειεί ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ νη 

ηξάπεδεο δαπαλνχλ ζεκαληηθά πνζά γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ηερλνινγηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.  

Δπίζεο, ην δήηεκα ηεο επξείαο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηε 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ, νδεγεί ζην 

εζηθφ δήηεκα ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

ζπλαιιαγψλ ηνπο. Τα δεδνκέλα απηά θαηαγξάθνληαη θαη κπνξνχλ λα είλαη 

πξνζβάζηκα ή λα γίλνπλ αληηθείκελν ζπλαιιαγήο θαη εθκεηάιιεπζεο απφ 

ηξίηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζηνηρεία θαη δεδνκέλα ζπλαιιαγψλ, κπνξεί λα 

ζπιιέγνληαη παξάλνκα θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζηνιή πιηθνχ 

πξνψζεζεο (spamming, data analysis for offers), ή/θαη γηα ηελ αλάιπζε 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ θαηαγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο πειαηψλ απφ ηηο ηξάπεδεο 

ή ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο. Πην αλαιπηηθά, ηα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ρξήζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο αθνξνχλ: 

 Διιηπέο ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ επξεία ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ, θαζψο δχζθνια ελζσκαηψλεη άκεζα λέεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο.  

 Τν δήηεκα ηεο αζθάιεηαο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ δφκεζε 

εκπηζηνζχλεο θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

πνιινί πειάηεο εκθαλίδνληαη δχζπηζηνη ζηε ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ 

κέζσλ πιεξσκψλ.  

 Τε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ελφο πειάηε πεξηζζφηεξν απφ φζν 

απαηηεί κηα ζπλαιιαγή, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε ηερληθφ 

ζθάικα (ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο) ή ζε αλζξψπηλν ιάζνο (human risk). 

 Δπηβάξπλζε ηεο ζπλαιιαγήο κε πξνκήζεηεο είηε γηα εθείλνλ πνπ 

πιεξψλεη είηε γηα εθείλνλ πνπ εηζπξάηηεη.  

 Φξεζηκνπνίεζε απφ κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, πξνζσπηθψλ 

θσδηθψλ ή θάξηαο κεηά απφ θινπή. 
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 Σπγθέληξσζε εκπηζηεπηηθψλ δεδνκέλσλ απφ ηξίηα πξφζσπα ζρεηηθά 

κε νηθνλνκηθή δσή πειαηψλ. 

Η ξαγδαία παγθφζκηα αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ επέηξεςε ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Παξάιιεια, ε επξεία δηάδνζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ειεθηξνληθψλ (online) ππεξεζηψλ 

αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε λέα ςεθηαθή νηθνλνκία. Η ςεθηαθή νηθνλνκία 

βαζίδεηαη ζηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηεο ηερλνινγίαο ζηε δεκηνπξγία εηθνληθψλ 

αιπζίδσλ αμίαο θαη εθνδηαζκνχ, ζηελ αλάπηπμε ησλ e-shops, λέσλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο θαη ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Σηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ, νη 

ηξάπεδεο αλέπηπμαλ ελαιιαθηηθά θαλάιηα γηα ηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη αλαπηχρζεθαλ νη ππεξεζίεο e-banking, ελψ ε αλάπηπμε θαη 

ρξήζε ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπ m-banking. 

Οη ηξάπεδεο πιένλ θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο απεηιέο, λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο επνρήο θαη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ην δηαδίθηπν, ην απνθαινχκελν internet-of-things, ην 

cloud computing θαη ελ γέλεη ε ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθαξκνγέο (fintech).  

Οη παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο θαινχληαη λα επελδχζνπλ ηεξάζηηα θεθάιαηα ζε 

λέεο ηερλνινγίεο, λα αλαπηχμνπλ νινθιεξσκέλε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο επξχηεξεο ζηξαηεγηθήο ηνπο, ψζηε λα 

δηαηεξήζνπλ ηα κεξίδηα αγνξάο ηνπο, λα αλαπηχμνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη λα κπνξέζνπλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο start-up εηαηξείεο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Βαζηθφο ζθνπφο ησλ online ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ είλαη λα πξνζθέξνπλ έλα 

ελαιιαθηηθφ θαλάιη θαη ρακειφ θφζηνο ζπλαιιαγψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

θηιηθφ πεξηβάιινλ εμππεξέηεζεο πξνο ηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ 

ην ιεγφκελν customer journey. Σην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

λέν πεξηβάιινλ ησλ online ζπλαιιαγψλ, επηθέξεη κηα ζεκαληηθή δηαθνξά, ζην 

ρψξν ηεο παξαδνζηαθήο ηξαπεδηθήο. Η αιιαγή απηή έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

πιένλ νη πειάηεο έρνπλ ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο επηινγήο θαλαιηνχ 

εμππεξέηεζεο θαη επηινγήο ππεξεζηψλ, ελψ θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ έλα 
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ζεκαληηθφ φγθν πιεξνθνξηψλ, κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ social media ζηα 

νπνία ζπκκεηέρνπλ.  

Γηα παξάδεηγκα, ν ζχγρξνλνο πειάηεο, κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε 

ελαιιαθηηθά θαλάιηα, φπσο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ ζε έλα ππνθαηάζηεκα, ή 

λα θάλεη ρξήζε ηνπ θαλαιηνχ ηνπ e-banking απφ ην ζπίηη ηνπ ή ηελ εξγαζία 

ηνπ ή λα ρξεζηκνπνηήζεη ππεξεζίεο mobile banking, φληαο ζην δξφκν. 

Η επξεία ρξήζε ησλ smart-phones θαη ησλ tablets θάλεη ηηο online ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο αθφκα πην εχθνιεο. Με ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ 

gadgets, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα πάληα, φρη κφλν φηαλ 

βξίζθνληαη ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν, αιιά απ’ φπνπ ππάξρεη πξφζβαζε ζην 

Internet ή ζήκα ζην θηλεηφ. 

 

 

6.3. Αςφϊλεια υναλλαγών και Εμπιςτοςύνη 
 

Η αζθάιεηα ζηνλ ηνκέα ησλ ζπλαιιαγψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο επηινγήο ηξάπεδαο-ζπλεξγαζίαο γηα θάζε 

πειάηε. Η έλλνηα ηεο αζθάιεηαο είλαη απφιπηα ζπλπθαζκέλε θαη άξξεθηα 

ζπλδεκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο εκπηζηνζχλεο ζηε ζρέζε κεηαμχ πειάηε θαη 

ηξάπεδαο.  

Όπσο είδακε, νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη ηα ζπζηήκαηα e-banking έρνπλ 

θάλεη ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο επθνιφηεξεο. Πιένλ, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα 

πιεξψζνπλ ινγαξηαζκνχο, λα θάλνπλ αγνξέο θαη ελ γέλεη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαιιαγέο κε ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ, ρσξίο λα 

ζπαηαινχλ ρξφλν ζε νπξέο. 

Σχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε/έξεπλα γλψκεο κε ηίηιν “Kaspersky Consumer 

Security Risks”, πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ Kaspersky, εηαηξεία πνπ 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ αζθάιεηα ινγηζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ. Τα 

απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο έδεημαλ φηη παξά ην γεγνλφο φηη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο θαη ε ρξήζε smart-
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phones, tablets θαη άιισλ gadgets έρεη απμεζεί ζεκαληηθά, νη ρξήζηεο δελ 

εκπηζηεχνληαη ηηο εθαξκνγέο απηέο αθφκα γηα ηε δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ θαη 

ινηπψλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξήκαηά ηνπο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κειέηε έδεημε φηη ζηελ Δπξψπε, έλαο ζηνπο ηξεηο ρξήζηεο 

εθαξκνγψλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ, δελ αηζζάλεηαη αζθαιήο λα πξαγκαηνπνηεί 

ειεθηξνληθέο πιεξσκέο κε smart-phones ή tablets. Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία, 

ην 33% ησλ επξσπαίσλ εξσηεζέλησλ δελ ζα ρξεζηκνπνηνχζε κηα θνξεηή 

ζπζθεπή γηα online ζπλαιιαγέο, φπσο ε αγνξά πξντφλησλ ζε online 

θαηαζηήκαηα. Δπίζεο, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 31% πνπ έρεη ζηελ θαηνρή 

ηνπ smart-phones θαη tablets δελ αηζζάλεηαη “άλεηα” κε ηε ρξήζε ησλ 

ζπζθεπψλ ηνπ γηα ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο.  

Δπηπξνζζέησο, ηα πνζνζηά ησλ ρξεζηψλ smart-phones θαη tablets πνπ δελ 

έρνπλ θάπνηα αλεζπρία ηελ εηζαγσγή νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηα gadgets 

ηνπο είλαη 23% θαη 45% αληίζηνηρα. Δίλαη κάιηζηα ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν 

αξηζκφο ησλ επξσπαίσλ πνπ εκπηζηεχνληαη ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε tablets 

είλαη δηπιάζηνο απφ εθείλνπο κε θηλεηά ηειέθσλα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη 

δηφηη παξά ην γεγνλφο φηη κπνξεί λα έρνπλ φκνηεο εθαξκνγέο θαη ινγηζκηθά, ην 

γεγνλφο φηη ηα ρξεζηκνπνηνχλ ζε νηθείνπο ρψξνο, φπσο ην ζπίηη ή ην γξαθείν, 

κπνξεί λα επλνεί ηελ  εκπηζηνζχλε. Παξάιιεια, εηδήζεηο πνπ θαηά θαηξνχο 

βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, γηα ππνθινπέο ζηνηρείσλ θαη ηειεθσληθψλ 

ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά.  

Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο είλαη φηη δελ πηζηεχνπλ φηη νη θνξεηέο ζπζθεπέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ είλαη επαξθψο πξνζηαηεπκέλεο, φζνλ αθνξά αγνξέο ζην 

Γηαδίθηπν ή φηαλ ρξεζηκνπνηνχλ online banking. Η κεγαιχηεξε απεηιή θαη 

θφβνο είλαη ν θίλδπλνο νηθνλνκηθήο δεκηάο θαη ε ππνθινπή δεδνκέλσλ, φπσο 

θσδηθψλ θαη άιισλ πιεξνθνξηψλ.  

Τα ζηνηρεία απηά δείρλνπλ φηη ηα ζέκαηα αζθάιεηαο κπνξεί λα αληηζηαζκίζνπλ 

γηα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηα πνιιαπιά νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ηξαπεδηθήο. Απηφ γηα ηηο 

ηξάπεδεο ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί λα δηαηεξεζεί έλα ζεκαληηθφ θφζηνο απφ ηε 

κε ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερλνινγία.  
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Πνιιέο είλαη νη ςεχηηθεο εθαξκνγέο γηα online ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο θαη 

επηζέζεηο phishing ή αθφκα θαη νη θαθφβνπιεο επηζέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

γηα λα ππνθιέπηνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ ρξήζηε, ζηηο εθαξκνγέο Android. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη ην ζπγθεθξηκέλν ινγηζκηθφ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

αγνξάο ζηελ αγνξά εθαξκνγψλ. Σχκθσλα κε ηελ Kaspersky Lab, ην 99% ησλ 

δεηγκάησλ mobile malware έρεη αλαπηπρζεί γηα ην Android. Τν 2012, νη εηδηθνί 

ηεο εηαηξείαο εληφπηζαλ 35.000 δείγκαηα malware γηα Android. Σην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2013, ν αξηζκφο απηφο απμήζεθε θαη μεπέξαζε ηα 47.000. 

 

 

6.4. Σα Οφϋλη για το Δημόςιο 
 

Σε κειέηε πνπ δηελήξγεζε ην Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ θαη 

Δκπνξίνπ ELTRUN, ηνπ Τκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Δπηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο 

ηνπ Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, γηα ηελ επίδξαζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

θαλαιηψλ ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο ζηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα, ηα 

απνηειέζκαηα είλαη πνιχ ελδηαθέξνληα. Διήθζεζαλ ππφςε ηξεηο ζεκαληηθέο 

δηαζηάζεηο: ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ν ρξφλνο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ (κείσζε 

ηεο εθπνκπήο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα).  

Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε εζηίαζε ζηηο ζπλεζέζηεξεο ηξαπεδηθέο θαη κε 

ζπλαιιαγέο θαη πξάμεηο φπσο ε ελεκέξσζε βηβιηαξίνπ, ε θαηάζεζε/αλάιεςε 

κεηξεηψλ, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο θιπ, θαζψο θαη νη πιεξσκέο 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ, ηειεπηθνηλσληαθψλ θνξέσλ, ηακείσλ αζθάιηζεο θιπ 

αληίζηνηρα. Φαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο απνηεινχλ 

ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη ζηα ηακεία ησλ 

ηξαπεδψλ ζπγθεθξηκέλεο ειιεληθήο ηξάπεδαο8.  

Τα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, πξηλ ηελ εθαξκνγή 

ησλ capital controls ζηελ Διιάδα, δείρλνπλ φηη νη θαηαλαισηέο έρνπλ 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη παξάπιεπξεο σθέιεηεο απφ ηε ρξήζε ησλ 

                                                           
8 Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο αμηνπνηήζεθαλ δεδνκέλα ηεο Τξάπεδαο Πεηξαηψο 
πνπ, ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζέζεο ηεο ζην ρψξν ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο κε ηηο 
ππεξεζίεο winbank, θξίλνληαη αληηπξνζσπεπηηθά. 
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ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Σε αηνκηθφ επίπεδν ε εθηίκεζε γηα ην 

κέζν νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο ηάμεο ησλ 464€ εηεζίσο, ελψ ν ρξφλνο 

εμνηθνλφκεζεο γηα ηελ αλακνλή ζε νπξέο είλαη πεξίπνπ 30 ψξεο.  

Σε εζληθφ επίπεδν πξνθχπηεη επίζεο ζεκαληηθφ φθεινο, ιφγσ ηεο 

εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, γηα ην δεκφζην θαη ηελ εζληθή παξαγσγηθφηεηα. 

Σεκαληηθή είλαη επίζεο ε ζπλεηζθνξά ζηε κείσζε ησλ ξχπσλ, νη νπνίνη 

ελδεηθηηθά αλέξρνληαη ζε 20 ρηι. ηφλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα εηεζίσο.  

Όζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά νθέιε, ε ειεθηξνληθή δηαδηθαζία είλαη πην βνιηθή γηα 

ηνπο θαηαλαισηέο, ιφγσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο 24 ψξεο ην εηθνζηηεηξάσξν, 

πην απιή, θαη πην γξήγνξε. Δπηπξνζζέησο, ε αληηιακβαλφκελε αμία ηνπ 

θπζηθνχ θαηαζηήκαηνο παξακέλεη ζεκαληηθή ιφγσ ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνλ 

ππάιιειν θαη ηεο αζθάιεηαο πνπ αηζζάλνληαη νη θαηαλαισηέο εθηειψληαο ηε 

ζπλαιιαγή ζην θπζηθφ θαηάζηεκα.  

Δπηπξφζζεηα, ε ελ ιφγσ κειέηε επηρείξεζε λα αλαγλσξίζεη ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο νη νπνίνη επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηάζεο θαη ηεο 

πξφζεζεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο.  

Τα νθέιε γηα ηνπο θαηαλαισηέο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ έξεπλα 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, φπνπ πεξηγξάθεηαη ε ζηάζε ησλ 

θαηαλαισηψλ απέλαληη ζηελ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ εθηέιεζεο 

ζπλαιιαγψλ ζπγθξηηηθά κε ηα ζπκβαηηθά θαλάιηα. 

 

 

 

 

 

 

 



Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ ςτον Τραπεζικό Κλάδο 

 
111 

Πίλαθαο 6.2: ηάζεηο θαηαλαιωηώλ απέλαληη ζηα ειεθηξνληθά θαλάιηα 
εθηέιεζεο ζπλαιιαγώλ  

Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ είλαη πην παξαγσγηθή 97% 

Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ είλαη πην βνιηθή  97% 

Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ είλαη πην δηαζθεδαζηηθή  

θαη βειηηψλεη ηελ εηθφλα κνπ 
90% 

Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ είλαη πην απιή 88% 

Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν  

ζηηο ζπλαιιαγέο 
64% 

Η ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ είλαη πην θηιηθή  

πξνο ην πεξηβάιινλ 
63% 

Δπηδεηάσ ηε γλψκε θίισλ κνπ πξηλ ρξεζηκνπνηήζσ κηα  

ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππεξεζία 
40% 

Δπηδεηάσ ηε γλψκε e-θίισλ (κέζσ social media) πξηλ  

ρξεζηκνπνηήζσ κηα ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή ππεξεζία 
24% 

 

Σε κηα πην εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδξάζεσλ ηεο ρξήζεο 

ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ε νπνία εθπνλήζεθε απφ ηνλ ΙΟΒΔ, 

εμεηάζηεθε ν ξφινο ησλ ειεθηξηθψλ ζπλαιιαγψλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο  

παξανηθνλνκίαο  θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, θαζψο θαη  ηεο πνζνηηθνπνίεζεο ηεο 

ελίζρπζεο ησλ  θνξνινγηθψλ  εζφδσλ  γηα  ηελ  ειιεληθή νηθνλνκία.  

Η λέεο ηερλνινγίεο παξνπζηάδνπλ έλα ζρεηηθά βξαδχ ξπζκφ δηείζδπζεο ζηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ 

απμήζεθε ηελ πεξίνδν 2008-2013 θαηά κφιηο 1,6%, εληνχηνηο ε αχμεζε ηεο 

αμίαο ζπλαιιαγψλ ήηαλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο  

(2008-2013) θαη ηε δηεηία 2012-2013 ππνρψξεζε ζηα επίπεδα ηνπ 2005.  

Η εθαξκνγή ησλ capital controls ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα έρεη απμήζεη 

ζεκαληηθά ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκψλ, εληνχηνηο ην χςνο ησλ 

κεηξεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θηάλεη ζηα 47-48 

δηζ. €.  
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6.5. Νϋεσ Σεχνολογύεσ και Διδϊγματα από το Εξωτερικό 
 

Οη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, νη ζπλαιιαγέο θαη νη κέζνδνη πιεξσκψλ ζηαδηαθά 

δείρλνπλ λα αιιάδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο. Οη αιιαγέο ζηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια ησλ ηξαπεδψλ θαη νη λέεο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο, έρνπλ κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ην 

ηξαπεδηθφ ηνπίν.  

Βαζηθή αηηία γηα ηηο αιιαγέο απηέο είλαη νη κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ε ζεκαληηθή δηείζδπζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ησλ 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ θαη αληίζηνηρα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαη ηνπ 

mobile banking, ηδίσο ζηηο λεφηεξεο ειηθηαθέο νκάδεο. Σχκθσλα κε κειέηε ηνπ 

ELTRUN, ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ αμηνινγείηαη σο πην 

παξαγσγηθή θαη βνιηθή, ζχκθσλα κε ην 97% ησλ εξσηεζέλησλ ειηθίαο 22-35 

εηψλ, κε ην 88% λα πηζηεχεη φηη ε ρξήζε ηνπο είλαη επηπιένλ θαη πην απιή θαη 

ην 64% λα εθηηκά φηη ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ κεηψλεη ηνλ θίλδπλν 

ζηηο ζπλαιιαγέο. 

Σχκθσλα κε έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ηελ επξσπατθή αγνξά ην 27% ησλ 

ελειίθσλ θαη ην 47% ησλ εθήβσλ, ρξεζηκνπνηνχλ smartphone γηα ηε 

δηελέξγεηα ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ. Σε κεληαία βάζε, ζρεδφλ έλαο ζηνπο 

ηξεηο λένπο ρξεζηκνπνηεί εθαξκνγέο m-banking γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ 

θαη ελεκεξψζεηο. Γεληθφηεξα, ε λενιαία ζε δηεζλέο επίπεδν απνηειεί βαζηθή 

αγνξά γηα ηηο ηξάπεδεο, θαζψο πάλσ απφ 2,6 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζηνλ 

θφζκν ζήκεξα, ειηθίαο θάησ ησλ 30, είλαη ρξήζηεο λέσλ ηερλνινγηψλ.9 

Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ θαη εθαξκνγψλ γηα 

πιεξσκέο θαη ελ γέλεη ηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ελέρεη πνιιαπιά νθέιε γηα 

ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο πειάηεο φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο.  

Γηεξεπλψληαο ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ ηερλνινγία ησλ πιεξσκψλ, ε απμεκέλε 

απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πεξηζζφηεξε πξνζηαζία θαη νη απεηιέο 

                                                           
9 Οηθνλνκηθή Καζεκεξηλή, Κεξδίδνπλ νη λέεο ηερλνινγίεο ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, 

07.04.2012 
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ππνθινπψλ δεδνκέλσλ θαη αζθάιεηαο πιεξσκψλ ηείλνπλ λα νδεγνχλ ην 

παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απφ ηελ παξαδνζηαθή πιεξσκή κε 

πηζησηηθή θάξηα, ζε λέεο κεζφδνπο πιεξσκψλ κε ηε ρξήζε ηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ. Η ηάζε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ησλ εηαηξεηψλ 

fintech πξνζθέξεη πιένλ δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ηερλνινγηψλ 

επεμεξγαζίαο πιεξσκψλ πνπ επηηξέπνπλ, φρη κφλν ηε δηελέξγεηα 

επθνιφηεξσλ ζπλαιιαγψλ, αιιά παξάιιεια πεξηζζφηεξε αζθάιεηα.  

Οη λέεο ηερλνινγίεο ελέρνπλ επίζεο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα, ηα 

νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο.  

Πηζησηηθέο Κάξηεο EMV10 ή θάξηεο Chip-and-PIN, φπνπ πξφθεηηαη γηα 

πηζησηηθέο θάξηεο πνπ δηαζέηνπλ έλα chip απνζήθεπζεο ησλ 

θξππηνγξαθεκάησλ πνπ αληρλεχεη ηηο πξάμεηο ηξνπνπνηήζεσλ, ελψ απαηηνχλ 

ηε ρξήζε ελφο θσδηθνχ PIN γηα πςειφηεξν επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ chip, νη θάξηεο EMV ή Chip-and-PIN, 

απνζεθεχνπλ έλα θξππηνγξάθεκα πνπ επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα γλσξίδνπλ 

εάλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζπλαιιαγή θαη ε θάξηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. 

Παξάιιεια, θαηαγξάθεηαη θάζε ζπλαιιαγή, ψζηε λα κπνξεί λα εληνπηζηεί 

θάπνηα δηπιή ρξέσζε ινγαξηαζκνχ ή ρξήζεο πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ην ρξήζηε. Πιένλ, νη πηζησηηθέο θάξηεο EMV βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ 

ελδηαθέξνληνο, σο κηα απνηειεζκαηηθή ιχζε, πνπ δηαζθαιίδεη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη παξάιιεια ηελ πξφιεςε απφ απάηεο θαη παξαβηάζεηο 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ ή ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Οη θάξηεο EMV πεξηέρνπλ θξππηνγξάθεζε πνπ απνζεθεχεη ηα ζηνηρεία 

πιεξσκήο κε αζθάιεηα θαη φρη ζε κηα καγλεηηθή ηαηλία, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ζρεδφλ αδχλαην ηελ αληηγξαθή ηνπο ή ηελ παξαράξαμε κε ηε δεκηνπξγία κηαο 

άιιεο “θάξηαο”. Δπίζεο ν ρξήζηεο θαιείηαη λα εηζάγεη έλα ηεηξαςήθην PIN γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε 

                                                           
10 Ο φξνο EMV πξνέθπςε ην 1994, νπφηε νη Europay, MasterCard θαη VISA 

δεκηνχξγεζαλ κηα θνηλνπξαμία κε απηή ηελ επσλπκία, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε λέσλ 
ηερλνινγηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ απάηεο κε θάξηεο πιεξσκψλ. Τν EMV 
απνηειεί πιένλ έλα παγθφζκην πξφηππν γηα ην Οινθιεξσκέλε Κχθισκα Καξηψλ (ICC), 
πνπ απνηειεί ην αλνηρηφ πξφηππν γηα ηηο έμππλεο πιεξσκέο κε θάξηα θαη ηηο ζπζθεπέο 
απνδνρήο (PoS).  
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ζπλαιιαγήο. Παξάιιεια, ε αδπλακία αληηγξαθήο κεηψλεη ηηο θινπέο 

πηζησηηθψλ θαξηψλ. Σηαηηζηηθέο γηα ηηο απάηεο κε πηζησηηθέο θάξηεο ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην δείρλνπλ φηη κεηά πνπ νη θάξηεο EMV εηζήρζεζαλ ζηε 

ρψξα, νη απψιεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απάηε θαξηψλ κεηψζεθαλ 

δξακαηηθά.  

Μηα άιιε θαηλνηνκία ζην ρψξν ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ είλαη νη ηερλνινγία 

ησλ «αλέπαθσλ ζπλαιιαγψλ» (Contactless). Απηή ε ηερλνινγία πιεξσκήο 

ρξεζηκνπνηεί ηελ παζεηηθή αλαγλψξηζε ξαδηνζπρλνηήησλ πνπ επηηξέπεη 

ζηνπο θαηφρνπο θαξηψλ λα δηελεξγνχλ ζπλαιιαγέο κε έλα πέξαζκα ηεο 

θάξηαο. 

Πην ζχγρξνλν ηερλνινγηθά είλαη ην «θηλεηφ πνξηνθφιη» (digital ή mobile 

wallet), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ Ιαπσλία ην 2004. Απηή ε 

ηερλνινγία ιεηηνπξγεί ζε ελεξγνπνηεκέλα smartphones. Πιένλ ηελ ηερλνινγία 

απηή ηελ έρνπλ πηνζεηήζεη εηαηξείεο φπσο ε Google θαη ε Apple, κέζσ ηνπ 

θηλεηνχ ζε ζχγρξνλεο πιαηθφξκεο Android ή iOS. Οη αληίζηνηρεο εθαξκνγέο 

νλνκάδνληαη Apple Pay θαη Android Pay. 

Νέεο αξρηηεθηνληθέο πιεξσκψλ είλαη νη 3 next-gen πιαηθφξκεο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ψζηε λα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ πιεξσκψλ, κέζσ θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ, δεδνκέλνπ φηη κέρξη ζήκεξα παξακέλνπλ νη πιένλ επάισηεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηηο εθαξκνγέο e-banking θαη ηηο λέεο πηζησηηθέο θάξηεο. Οη ηξεηο 

βαζηθφηεξεο ηερλνινγίεο γηα ηηο πιεξσκέο είλαη:  

 Κξππηνγξάθεζε θαη tokenization 

 Cloud-based ζπζηήκαηα POS 

 Αζθαιή ζπζηήκαηα Element. 
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Κεφϊλαιο 7 
 

υμπερϊςματα 
 

Οη εμειίμεηο ζην παγθφζκην θαη εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαδεηθλχνπλ ην 

θνκβηθφ ξφιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ management ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Τν 

παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη εηζέιζεη ζε κηα λέα θάζε κεηά ηελ 

θξίζε. Ιδίσο ζηελ Διιάδα, ε καθξά δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ε εθαξκνγή ησλ 

capital controls έρεη νδεγήζεη ζε πιήξε αιιαγή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνπίνπ. Οη 

ειιεληθέο ηξάπεδεο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε κηα ζεηξά πξνθιήζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαη θξίζηκσλ απνθάζεσλ γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ηνπο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ νηθνλνκία θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ζηελ Διιάδα. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηηο αλαθαηαηάμεηο ιφγσ ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. 

Αθνινχζσο πξαγκαηνπνηείηαη επηζθφπεζε ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο 

γηα ην ξφιν ηνπ ζηξαηεγηθνχ management ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ αλαθνξηθά κε ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

ηξαπεδψλ. 

Όπσο δηαθαίλεηαη απφ ηε βηβιηνγξαθία θαη ηηο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη γηα 

ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα δηεζλψο, ε κειινληηθή ζηξαηεγηθή ησλ ηξαπεδψλ ζα 

επεξεαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ δχν παξάγνληεο: 

1. Τελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο, 

κεηά ηελ θξίζε θαη έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο παξειζνχζεο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζε πεξηνξηζκφ ηεο 

εκπηζηνζχλεο ηεο θνηλσλίαο. 

2. Τν ηερλνινγηθφ πιαίζην, αιιά θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ δηακνξθψλεηαη ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνκέα.  
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Τα νθέιε απφ ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη πνιιαπιά ηφζν 

γηα ηνπο ρξήζηεο (ηδηψηεο θαη επηρεηξήζεηο), φζν θαη γηα ην δεκφζην θαη θπζηθά 

γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Τα κεηξεηά ελέρνπλ έλα θφζηνο πνπ 

κεηψλεη ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο, ελψ νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο 

απνηεινχλ έλα κέζν κε ζεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  

Οη ηξάπεδεο επηδηψθνπλ ηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ 

πιεξσκήο, κέζσ ηεο παξνρήο θηλήηξσλ. Σηε ρψξα καο νη ηξάπεδεο 

πινπνηνχλ κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο ζπλαιιαγψλ γηα ηε 

ρξήζε ρξεσζηηθψλ θαη πηζησηηθψλ θαξηψλ. Τα ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα 

εθαξκφδνπλ επηηπρψο ζπζηήκαηα ζπγθέληξσζεο πφλησλ, κε ζηφρν ηελ 

επηβξάβεπζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο. Οη πφληνη απηνί 

εμαξγπξψλνληαη κε ζπλαιιαγέο φπνπ πξνζθέξνληαη θίλεηξα θαη ζεκαληηθέο 

εθπηψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο, πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ ησλ ζπκπξάμεσλ. Μάιηζηα, νξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα αθνξνχλ θαη ηελ επηζηξνθή κεηξεηψλ, αιιά εθαξκφδνληαη ζε 

πνιχ κηθξφηεξε θιίκαθα.  

Τα ζεκαληηθφηεξα πξνγξάκκαηα επηβξάβεπζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ 

Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΙΟΒΔ είλαη:  

 Πξνγξάκκαηα  ζπιινγήο  πφλησλ  επηβξάβεπζεο.  Οη  πφληνη  

αληηζηνηρνχλ  ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζθνξέο, δσξνεπηηαγέο ή 

εθπηψζεηο απφ ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα.  

 Πξνγξάκκαηα θνππνληψλ, φπνπ νη θαηαλαισηέο πξνκεζεχνληαη εηδηθά 

θνππφληα γηα αγνξέο ζε ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα, ηα νπνία 

παξέρνπλ απηφκαηα ζπγθεθξηκέλεο εθπηψζεηο θαηά ηελ εμαξγχξσζε 

ησλ θνππνληψλ. 

 Πξνγξάκκαηα ζπιινγήο αεξνπνξηθψλ κηιίσλ, φπνπ γηα θάζε επξψ 

ζπλαιιαγήο ζπιιέγνληαη αεξνπνξηθά κίιηα ηα νπνία εμαξγπξψλνληαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο «αεξνπνξηθέο ζπκκαρίεο» κε ηελ παξνρή δσξεάλ 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ, αλαβαζκίζεηο ζέζεσλ, εθπηψζεηο ζε 

μελνδνρεία θαη ινηπέο πξνζθνξέο πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζε 

ηαμηδηψηεο. 
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 Πξνγξάκκαηα επηζηξνθήο κεηξεηψλ είηε ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

θαηαλαισηή, ή κε ηε κνξθή επηζηξνθήο κεηξεηψλ γηα αγνξέο απφ 

ζπγθεθξηκέλα θαηαζηήκαηα, πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηθξφηεξε θιίκαθα. 

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο βξίζθεηαη αληηκέησπνο κε ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, φπσο ε αλάπηπμεο ησλ εηαηξεηψλ 

fintech πνπ απνηεινχλ κηθξέο εθθνιαπηφκελεο εηαηξείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

λέεο ηερλνινγίεο γηα ηε δηελέξγεηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο εθαξκφδνπλ απζηεξά ζρέδηα 

αλαδηάξζξσζεο, κε ζθνπφ ηελ εμπγίαλζή ηνπο θαη ιακβάλνπλ κέηξα 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ. Σην πιαίζην ηεο ηζρπξνπνίεζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο ζπγρσλεχζεηο ησλ 

ηξαπεδψλ, νη νπνίεο απνξξνθήζεθαλ απφ ηηο ηέζζεξεηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο 

(Πεηξαηψο, Δζληθή, Alpha Bank θαη Eurobank). Η δηαδηθαζία ησλ 

ζπγρσλεχζεσλ ζπλνδεχηεθε απφ rebranding θαη ζηα ηξία δηαθνξεηηθά 

επίπεδα, φπσο αλαθέξεη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία α) ζε εηαηξηθφ επίπεδν, β) 

ζηε ζηξαηεγηθή ηεο “λέαο” νληφηεηαο θαη γ) ζε επίπεδν πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. 

Παξάιιεια, νη ειιεληθέο ηξάπεδεο πεξηνξίδνπλ ηελ έθζεζή ηνπο ζε μέλεο 

αγνξέο θαη ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε εζεινχζηεο εμφδνπο 

θαη θιείζηκν ππνθαηαζηεκάησλ. Δπίζεο, ζηαδηαθά αλακέλεηαη λα πσιήζνπλ 

ζπγαηξηθέο ηνπο (αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, εηαηξείεο δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ 

θαη ΑΔΓΑΚ, leasing θ.α.). Πιένλ ε ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε παξακέλεη ε 

δηαρείξηζε ησλ κε-εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κεηά ηηο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Η ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ αλακέλεηαη λα 

ζεκάλεη ηελ επφκελε κέξα γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο, δεδνκέλνπ φηη ζα 

επηιχζεη έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα γηα ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ.  

Αθφκε, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ειινρεχεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο. Οη 

αιιαγέο αθνξνχλ θπξίσο ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο θαη ηδίσο ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ πειαηψλ.  
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Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ηξαπεδψλ, ιφγσ ησλ θπκάησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, ελψ νη επηηαγέο 

ηνπ ζχγρξνλνπ ζηξαηεγηθνχ management ζπληζηά ηελ επαλεμέηαζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηνλ ρψξν θαη ηνλ ηξφπν εμππεξέηεζεο ησλ 

πειαηψλ, νη νπνίνη είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη θαη ζαθψο πην 

απαηηεηηθνί, ελψ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πεξηνξηζκέλε εκπηζηνζχλε ζηηο 

εηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

Η ξαγδαία παγθφζκηα αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ επέηξεςε ηελ ηαρεία αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ 

εκπνξίνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Παξάιιεια, ε επξεία δηάδνζε ηνπ 

Γηαδηθηχνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε λέσλ ειεθηξνληθψλ (online) ππεξεζηψλ 

αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε λέα ςεθηαθή νηθνλνκία.  

Άιιεο κεγάιεο πξνθιήζεηο είλαη ε ηάζε γηα ελνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε 

ησλ ππεξεζηψλ, πνπ νδεγεί ζε ζεκειηψδεηο κεηαβνιέο ζηα κνληέια 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ, κε ζηφρν ηε κειινληηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε 

δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο πειάηεο. Τν ζπνπδαηφηεξν εξψηεκα είλαη ην πψο 

ζα κνηάδεη ην κέιινλ ηεο ηξαπεδηθήο (ιηαληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο) ηηο 

επφκελεο δεθαεηίεο, δεδνκέλσλ ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ θαη ηεο 

αλφδνπ ησλ fintech.  

Οη βαζηθφηεξεο επθαηξίεο γηα ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε 

λέσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο (π.ρ. κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ θηλεηψλ 

ηειεθψλσλ), ηελ “αλάγθε” γηα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

γηα cross-selling θαη up-selling, δεδνκέλνπ φηη ε εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ 

ηνπο είλαη ρακειή ιφγσ θαη ησλ capital controls. Δπίζεο, ζην πιαίζην ησλ 

κεηαβνιψλ ηνπ ξφινπ ηνπο πεξηιακβάλνληαη θαη νη εμειίμεηο ζηελ ειεθηξνληθή 

αγνξά θαη ηηο πιεξσκέο, ηνπο λένπο ηξφπνπο δηθηχσζεο φπσο π.ρ. social 

media, blogs θ.α. 

Λφγσ ηεο ζπλερηδφκελεο αχμεζεο δηείζδπζεο ηεο ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, 

θαζψο θαη ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, νη ηξάπεδεο έρνπλ 

δηεηζδχζεη ζεκαληηθά ζηα λέα κέζα πξφζβαζεο γηα ηνπο πειάηεο.  
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Τα νθέιε απφ ηε δηείζδπζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ζεκαληηθά γηα φινπο 

ηνπο εκπιεθνκέλνπο, φπσο ηηο ηξάπεδεο πνπ εμνηθνλνκνχλ ζεκαληηθά 

θεθάιαηα απφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ηνπο πειάηεο πνπ κπνξνχλ λα 

εμππεξεηνχληαη κε ρακειφηεξν θφζηνπο θαη πεξηζζφηεξν άκεζα, αιιά θαη ην 

δεκφζην πνπ κπνξεί λα επσθειεζεί απφ ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο, κέζσ 

ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο κεηξεηψλ θαη ηε δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ.  

Με βάζεη ηε κειέηε πνπ δηελήξγεζε ην Δξγαζηήξην Ηιεθηξνληθνχ Δπηρεηξείλ 

θαη Δκπνξίνπ ELTRUN, ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, 

πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ capital controls ζηελ Διιάδα δείρλνπλ φηη νη 

θαηαλαισηέο έρνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε θαη παξάπιεπξεο σθέιεηεο  

απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Η εθηίκεζε γηα ην 

κέζν νηθνλνκηθφ φθεινο είλαη γηα έλα πνζφ ηεο ηάμεο ησλ 464€ εηεζίσο, ελψ 

ν ρξφλνο εμνηθνλφκεζεο γηα ηελ αλακνλή ησλ σξψλ είλαη πεξίπνπ 30 ψξεο.  
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