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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο (Financial Technology- Fintech), αιιά θαη πψο ε 
ζηξαηεγηθή απηή επηινγή, αλ αθνινπζεζεί απφ έλα Σξαπεδηθφ Ίδξπκα ζα κπνξέζεη λα 
δεκηνπξγήζεη αμία ζηνπο πειάηεο ηεο, δεκηνπξγψληαο έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 
πιενλέθηεκα, παξακέλνληαο αληαγσληζηηθή ζηνλ θιάδν ηεο θαη λα απμήζεη ηελ επίδνζε 
ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, δειαδή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπο. Γηα ηελ 
απάληεζε ησλ παξαπάλσ εθηφο ησλ άιισλ αλαιχεηαη θαη ε πεξίπησζε κηαο εγρψξηαο 
ζπζηεκηθήο Σξάπεδαο, ηεο Σξάπεδαο Eurobank ε νπνία κέζα απφ κηα ζεηξά δξάζεσλ 
πξσηνπνξεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ ηνκέα ηεο Fintech.   
 

Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε δχν κέξε, ην πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ηε 
βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (Κεθάιαηα 1 έσο 4) θαη ην δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ ηε 
κειέηε πεξίπησζεο (Κεθάιαην 5). Σν πξψην θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηηο έλλνηεο ηεο 
ζηξαηεγηθήο θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζψο θαη κε ηε δηαδηθαζία 
δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο εθάζηνηε ζηξαηεγηθήο πνπ επηιέγεη ε επηρείξεζε. ην 
δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο θαη ηεο 
Δπηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη δηάθξηζε ησλ Γηνηθεηηθψλ επηπέδσλ πνπ εθαξκφδεηαη ε 
θάζε κηα απφ απηέο.  
 

ην ηξίην θεθάιαην αλαπηχζζεηαη ν θιάδνο ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ κε κηα 
αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ππφ κειέηε Σξάπεδαο, δειαδή ηεο Eurobank. 
ην ηέηαξην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη ε ζχλδεζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 
Σερλνινγίαο (Fintech) κε ηε ηξαηεγηθή ησλ ειιεληθψλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ θαη πψο ν 
ζπλδπαζκφο απηφο ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ 
πειαηψλ θαη ζηε κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζιακβαλφκελεο αμίαο. Σέινο, ζην πέκπην 
θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο Σξάπεδαο Eurobank. Αλαιχνληαη νη 
δξάζεηο ηεο Σξάπεδαο πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, νη 
ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο πνπ αθνινχζεζε, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ έρεη αλαπηχμεη 
θαη πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο θαζψο θαη ηα νθέιε (νηθνλνκηθά θαη κε) πνπ πξνέθπςαλ 
απφ ην θαηλνηφκν ραξηνθπιάθηφ ηεο.  
 

Σέινο, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο απφ ηελ αλάιπζε ησλ δχν 
κεξψλ.  
  

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε μέλε θαη 
ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαζψο θαη αξζξνγξαθία. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
πιεξνθνξίεο απφ ειεθηξνληθέο πεγέο. 

 

 

εκαληηθνί ξνη: Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 
ζηξαηεγηθή, Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα, ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

1. Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

Ζ ζηξαηεγηθή είλαη κηα έλλνηα πνπ ζπλαληάηαη ήδε απφ ηα αξραία ειιεληθά ρξφληα σο 

«ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή» θαη απνηειεί ηε βάζε γηα απηφ πνπ απνθαινχκε ζήκεξα 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ήηαλ ε Σέρλε ησλ ηξαηεγψλ, ε 

ηέρλε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηεμαγσγήο ηνπ πνιέκνπ, γεγνλφο πνπ απνηεινχζε ζέκα 

πςίζηεο εζληθήο ζεκαζίαο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

χκθσλα κε ην ιεμηθφ Business Dictionary, σο ζηξαηεγηθή νξίδεηαη κηα κέζνδνο ή έλα 

ζρέδην, πνπ έρεη επηιεγεί γηα λα θέξεη ην επηζπκεηφ κειινληηθφ απνηέιεζκα, φπσο είλαη ε 

επίηεπμε ελφο ζηφρνπ ή ε ιχζε ζε έλα πξφβιεκα. Ζ ηέρλε θαη ε επηζηήκε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη ηεο επηινγήο ησλ πφξσλ γηα ηελ πιένλ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπο.  

 

ηε γεληθφηεξε βηβιηνγξαθία έρνπλ εκθαληζζεί πνιινί νξηζκνί ηεο έλλνηαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο, έλαο απφ ηνπο νπνίνπο είλαη απηνχο ηνπ Alfred Chandler (1962): «Σηξαηεγηθή 

είλαη ν θαζνξηζκόο ησλ καθξνπξόζεζκσλ ζθνπώλ θαη ζηόρσλ κηαο επηρείξεζεο, ε 

πηνζέηεζε ζεηξάο πξάμεσλ θαη ε θαηαλνκή πόξσλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θαζνξηζκέλσλ ζθνπώλ». Δλψ αμίδεη λα παξαζέζνπκε θαη απηφλ ησλ Johnson and Scholes 

(2008): «Σηξαηεγηθή είλαη ε θαηεύζπλζε θαη ην πεδίν δξάζεο ελόο νξγαληζκνύ 

καθξνπξόζεζκα, ν νπνίνο απνθηά πιενλέθηεκα κέζα έλα κεηαβαιιόκελν πεξηβάιινλ, 

κέζσ ηεο δηακόξθσζεο ησλ πόξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ, κε ζθνπό ηελ ηθαλνπνίεζε 

ησλ πξνζδνθηώλ ησλ ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ (stakeholders).» 

  

Πξφθεηηαη, δειαδή ε ζηξαηεγηθή γηα έλα πεξηεθηηθφ ζρέδην, έλα κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ζέηεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο. Απηφ γίλεηαη, κε βάζε 

ηηο πνιηηηθέο ηεο, πνπ θαηεπζχλνπλ ηα ζηειέρε θαη παξέρνπλ γεληθέο νδεγίεο θαη κε ηε 
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ζσζηή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Ζ ζηξαηεγηθή αθνξά φια ηα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο, ηα νπνία πξέπεη κε ηελ θαηάιιειε δξαζηεξηνπνίεζε λα ζπκβάινπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ νξγαλσζηαθψλ ζθνπψλ, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν δηαξθψο 

κεηαβάιιεηαη. Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δηαζχλδεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, δειαδή ησλ πφξσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ηεο, κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη, ψζηε λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο αιιαγέο 

ζηνλ νξγαληζκφ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, εμαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη 

επηηπγράλεηαη ε θεξδνθνξία.  

 

Ζ ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο κέζα ζε κηα επηρείξεζε θξίλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη πιένλ πνιπηάξαρν, ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαξθείο κεηαβνιέο, 

ελψ ηαπηφρξνλα ν αξηζκφο ησλ ελδηαθεξφκελσλ (stakeholders) απμάλεηαη ζπλερψο. Ζ 

ζηξαηεγηθή είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο θάζε επηρείξεζεο θαζψο ππνζηεξίδεη ηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, ζπληνλίδνληαο ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ θαη παξέρνληαο ηε γεληθή θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαη νη 

απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ. Έηζη, ε επηρείξεζε κπνξεί πην γξήγνξα λα πξνζαξκνζηεί 

ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

  

Ζ δηακφξθσζε θαη ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γίλεηαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη θαη κέζσ ησλ εξγαιείσλ πνπ δηαζέηεη γηα ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ εζσηεξηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κέζσ ηεο «αιπζίδαο αμίαο». Σν 

ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, 

πνπ βαζίδνληαη ζε καθξνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο, βειηηψλνληαο έηζη 

κειινληηθά ηελ επίδνζε ηεο επηρείξεζεο.  

    

Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη ζρεηίδεηαη κε ηελ εμηζνξξφπεζε (fit) ησλ 

δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ε νπνία απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ επηζπκεηή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

Ξεθηλψληαο, ινηπφλ, απφ απηή ηελ επηζπκεηή ζηξαηεγηθή, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαηαιήγνπκε ζε κηα ζηξαηεγηθή πνπ έρεη αλαιπζεί, έρεη κειεηεζεί 

θαη έρεη επηιεγεί πξνζεθηηθά θαη πνπ ζηε ζπλέρεηα πινπνηείηαη. Πξηλ μεθηλήζνπλ αιιά θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ηα ζηειέρε ζα θιεζνχλ λα 
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ιάβνπλ νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, ζηηο νπνίεο βνεζάεη θαη ε αλίρλεπζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί. ην βηβιίν Exploring Corporate 

Strategy (Johnson&Scholes, 2008) νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηψλ 

ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο ζπλνπηηθά αθνξνχλ ηε καθξνπξφζεζκε 

θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, ην πεδίν ζην νπνίν ζα αλαπηχμεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο, ηελ αλίρλεπζε θαη ηελ αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, 

ηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο (ζρεηηθά κε ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο) θαη ηηο αμίεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ stakeholders. Λφγσ ηνπ φηη αζρνινχληαη κε φια ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα, ε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη πεξίπινθε, νη απνθάζεηο λα 

ιακβάλνληαη ζε πεξηφδνπο αβεβαηφηεηαο, λα επεξεάδνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο απνθάζεηο, λα 

απαηηνχλ ηελ ελνπνίεζε εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ ζπλήζσο 

πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο νξγαλσζηαθέο αιιαγέο. 

  

Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα αληηκεησπηζηνχλ φια ηα πνιπζχλζεηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά ηεο επηρείξεζεο απαηηείηαη ε δηακφξθσζε θαη ε 

πινπνίεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. Οη δχν απηέο δηαδηθαζίεο είλαη 

αιιειέλδεηεο θαη επεξεάδνπλ ε κία ηελ άιιε γη’ απηφ θαη είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή ηφζν ε 

απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε φζν θαη ε απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη απηή επηηπρεκέλε. Δδψ πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ αλάπηπμε 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ νξγαληζκνχ πξνηείλνληαη δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηα 

ζηειέρε, ε ζηξαηεγηθή πνπ ηειηθά πινπνηείηαη, φκσο, είλαη κηα αλάκεημε ηεο επηζπκεηήο θαη 

ηεο αλαδπφκελεο ζηξαηεγηθήο.  

 

Παξάιιεια, ε επηρείξεζε είλαη ζεκαληηθφ λα έρεη αλαπηχμεη θαη νξηζκέλνπο 

κεραληζκνχο αληαπφθξηζεο, θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ, ψζηε λα κπνξέζεη λα 

αληηδξάζεη γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά. Σν πνιπηάξαρν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα 

θάλεη αθφκα θαη ηα πην θαινζρεδηαζκέλα ζρέδηα λα πάλε ζηξαβά. Γη’ απηφ θαη πξέπεη λα 

ππάξρεη έλαο απζηεξφο κεραληζκφο έθηαθηεο αλάγθεο, ν νπνίνο ζα έρεη αλαγλσξίζεη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή, ζα έρεη θαζνξίζεη ζπγθεθξηκέλα βήκαηα γηα λα 

πξνζαξκφζεη ηελ πνξεία ηεο εάλ πξνθχςεη κηα κε αλακελφκελε αιιαγή ζην πεξηβάιινλ 

θαη ζα έρεη εγθαηαζηήζεη ιεηηνπξγίεο πνπ ζα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηηο ζπλζήθεο ηεο 

αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ ηεο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε 

εηαηξεία Caterpillar, ε νπνία είρε αλαπηχμεη παξφκνηνπο κεραληζκνχο ήδε πξηλ ηελ 
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εκθάληζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ην 2007 θαη ήηαλ απφ ηηο ιίγεο επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ πνπ θαηάθεξαλ λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηή ηελ αιιαγή ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε επηηπρία.     

 

1.1 ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

Αξρηθά, πξνεγείηαη ε αλίρλεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

ηεο επηρείξεζεο, πξνθεηκέλνπ ηα ζηειέρε λα κπνξέζνπλ λα εληνπίζνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 

αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, 

δειαδή ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, θαη έηζη λα κπνξέζνπλ λα θαζνξίζνπλ πνηα αθξηβψο 

είλαη ε αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν θαη πνηεο, επνκέλσο, πξέπεη λα είλαη νη 

ελέξγεηεο ηεο γηα αληηκεησπίζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δηαηεξήζεη ηε ζέζε ηεο ζηελ 

αγνξά. Αθνχ γίλεη απηή ε αλάιπζε, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη κε 

ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

  

Ζ δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη ηνλ κεζνδηθφ 

θαζνξηζκφ ζρεδίσλ καθξνρξφλησλ ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο, 

ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο πνπ εληφπηζαλ ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κέζσ ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

επηρείξεζεο. Γηα λα γίλνπλ ηα παξαπάλσ, ζην ζηάδην ηεο δηακφξθσζεο, νξίδεηαη ε 

απνζηνιή, νη ζθνπνί, νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη νη πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. 

   

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο έρεη πξσηαξρηθφ ξφιν θαζψο κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη ηε κειέηε θαη ηελ παξαθνινχζεζε φισλ εθείλσλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ησλ πφξσλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηεο, ηα νπνία απνηεινχλ πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ελψ κπνξεί 

λα εληνπηζηεί θαη θάπνηα δηαθξηηή ηθαλφηεηα πνπ είλαη ηθαλή λα πξνζθέξεη δηαηεξήζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

χκθσλα κε ην βηβιίν ηνπ Β. Παπαδάθε, «Δπίθαηξα Θέκαηα ηξαηεγηθήο ησλ 

Δπηρεηξήζεσλ» (2018), είλαη πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ησλ ζηειερψλ γηα κηα 
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απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. Σα ζηειέρε φισλ ησλ 

επηπέδσλ δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο επηηεινχλ ζεκαληηθνχο ξφινπο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε, φκσο, είλαη απηά πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, γηαηί απηά είλαη πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

απνζηνιή, ην φξακα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη είλαη επνκέλσο, ηα πιένλ 

θαηάιιεια πξφζσπα γηα λα δηακνξθψζνπλ κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζα κπνξέζεη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο αξρηθνχο ζθνπνχο. Απαηηείηαη, ινηπφλ, απφ ηα ζηειέρε απηά λα 

επηδεηθλχνπλ εζηίαζε, λα είλαη δειαδή πξνζεισκέλνη ζην κέιινλ, ζην ζεκείν πνπ 

επηζπκνχλ λα βξεζεί ε επηρείξεζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κειινληηθή ρξνληθή ζηηγκή θαη 

ηαπηφρξνλα λα είλαη θαιά ελεκεξσκέλνη γηα ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Δπίζεο, πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ ηζνξξνπία ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα λα πξνζπαζνχλ λα εμηζνξξνπνχλ κεηαμχ ηεο απνθαζηζηηθφηεηαο ηνπο 

ζε θξίζηκα δεηήκαηα θαη ηεο δπλαηφηεηαο ζπκκεηνρήο ησλ ζηειερψλ δηαθφξσλ βαζκίδσλ 

ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνκείο ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. Ηζνξξνπία πξέπεη λα ππάξρεη, 

βέβαηα, θαη αλάκεζα ζηελ αιιαγή θαη ηε ζπλέπεηα ζην πξνθαζνξηζκέλν έξγν, θαζψο ηα 

ζηειέρε πξέπεη λα μέξνπλ ηη πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο αιιαγέο φηαλ απηφ 

είλαη απαξαίηεην, ηαπηφρξνλα, φκσο, πξέπεη λα μέξνπλ θαη πφηε δελ ρξεηάδεηαη θάπνηα 

αιιαγή θαη λα ελεξγνχλ ζχκθσλα κε απηφ. Σέινο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηακφξθσζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη βαζηθφο ν ζπληνληζκφο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο θαη ηα 

ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ ξφιν απηφ είλαη επηθνξηηζκέλα ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηνλ δηαηκεκαηηθφ ζπληνληζκφ κέζα ζηελ επηρείξεζε 

θαη ηε ζσζηή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ.  

  

1.1.1 ΑΠΟΣΟΛΖ 

 

 

Ζ Απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαζνξίδεηαη ζην ζηάδην ηεο 

δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο. Απφ απηήλ, πην ζπγθεθξηκέλα, μεθηλάεη ε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Ζ απνζηνιή ή πξφηαζε απνζηνιήο δειψλεη ηνλ ιφγν χπαξμεο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ ηαπηφηεηά ηεο. Ζ απνζηνιή, αλ θαη ζπλήζσο, δειψλεηαη δεκφζηα απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο, νπζηαζηηθά δεκηνπξγείηαη γηα ηα ζηειέρε, ηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα 

ηνπο δείρλεη κε ζαθήλεηα πνηνο είλαη ν ζθνπφο γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ νη νξγαληζκνί. 

Θέιεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ αίζζεζε ηεο χπαξμεο πξνζδνθηψλ, παξέρνληαο παξάιιεια 
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κηα γεληθή θαηεχζπλζε θαη θαζνδεγψληαο ηνπο ψζηε λα αληηιεθζνχλ ηη είλαη απηφ πνπ 

αλακέλεη λα ιάβεη ν πειάηεο απφ ηελ επηρείξεζε θαη ηη ζα ηνπ δεκηνπξγήζεη αμία θαη λα 

εξγαζηνχλ πξνο ηελ επηζπκεηή επίδνζε. ιεο ηνπο νη ελέξγεηεο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ κε 

ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. Σαπηφρξνλα, θξνληίδεη ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ ζηα 

ζηξαηεγηθά ζηειέρε, πσο ε ππάξρνπζα ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζπκβαδίδεη κε ηελ 

απνζηνιή ηεο θαη πξνο ηα πνηα θαηεχζπλζε ζα πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ θαη ηε 

κειινληηθή ζηξαηεγηθή. Ζ πξφηαζε απνζηνιήο ππάξρεη θαη γηα λα επηθνηλσλήζεη κηα 

δεκφζηα εηθφλα ζε ζεκαληηθνχο ελδηαθεξφκελνπο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο.  

 

Ζ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα νξίδεη ηε ζηξαηεγηθή πξφζεζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, λα εμεγεί πνηα είλαη ε βαζηθή αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

επηρείξεζε, δειαδή ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη θαη ηη είλαη απηό πνπ 

ζπλεηζθέξεη ζηνλ θιάδν. Πξέπεη λα δηαηππψλεηαη μεθάζαξα θαη ηη είλαη απηφ πνπ 

δηαθνξνπνηεί ηελ επηρείξεζε απφ ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ, ηη ηε 

δηαθξίλεη από ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη 

ή ηελ αγνξά ζηελ νπνία απεπζχλεηαη (δηάθξηζε). Πξέπεη λα θαζίζηαηαη θαλεξφ ζηνπο 

πειάηεο, αιιά θαη ζηα ζηειέρε ηεο, πνηα ζα είλαη ε απψιεηα ηνπ θιάδνπ εάλ ε επηρείξεζε 

απηή ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη επηρεηξήζεηο πνπ ε πξφηαζε 

απνζηνιήο ηνπο πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηφο 

ηνπο, έρνπλ ζπγθξηηηθά πςειφηεξν κεξίδην αγνξάο, ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηέηνηεο αλαθνξέο (Wheelen, Hunger, 2018). 

 

Ζ απνζηνιή είλαη ζπλδεδεκέλε θαη κε ην φξακα ηεο επηρείξεζεο, αλ θαη πξφθεηηαη 

γηα έλλνηεο δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο. Σν φξακα είλαη κηα πην γεληθή πξφηαζε πνπ δειψλεη 

ηελ επηζπκία ηνπ ηδξπηή θαη ησλ δηνηθνχλησλ ηεο επηρείξεζεο γηα ην πνπ ζα ήζειαλ λα 

βξεζεί ε επηρείξεζε ζην κέιινλ. Γεκηνπξγεί, έηζη, κηα εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηζπκεί 

λα επηηχρεη ν νξγαληζκφο καθξνπξφζεζκα, κε ζθνπφ λα εκπλεχζεη θαη λα δψζεη θίλεηξα 

ζε φια ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο γηα λα ηα βνεζήζεη ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

λα βειηηψζεη ηελ επίδνζε ηνπο. Πεξηιακβάλεη αμίεο δηαρξνληθέο πνπ εθθξάδνπλ, ζε κηα 

ηδαληθή πεξηγξαθή, ηελ επηζπκεηή κειινληηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο, θαζνδεγψληαο έηζη 

ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Έλα μεθάζαξν φξακα είλαη απαξαίηεην θαη είλαη θαζήθνλ 

ηνλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ λα ην δηακνξθψζνπλ θαη λα ην πξνβάινπλ, γηα λα κπνξέζεη λα 
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επηιεγεί ε θαηεχζπλζε ηνπ νξγαληζκνχ. Άιισζηε, έλα μεθάζαξν φξακα παξέρεη ηε βάζε 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο πεξηεθηηθήο απνζηνιήο (Γεσξγφπνπινο, 2013).  

 

Ζ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο βξίζθεηαη κεηά ηελ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ψζηε λα κπνξέζνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα αληηιεθζνχλ θαιχηεξα ηε ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο ζήκεξα. ε απηφ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη ε εκπεηξία, ε δηνξαηηθφηεηα θαη ε 

ηθαλφηεηα αλάιπζεο ησλ ζηειερψλ, πξνθεηκέλνπ απηφ πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κειέηε 

ηνπ πεξηβάιινληνο λα είλαη κηα μεθάζαξε αληίιεςε γηα ην πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε. Ζ 

αληίιεςε απηή, ζε ζπλδπαζκφ κε ην φξακα γηα ην κέιινλ, ζπλζέηνπλ ηελ πξφηαζε 

απνζηνιήο.  

 

1.1.2 ΚΟΠΟΗ  

 

 

θνπνί (objetives) είλαη ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ησλ ζρεδηαδφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Οξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί αιιά θαη ζε 

πνην ρξόλν θαη ν θαζνξηζκφο ηνπο απνηειεί ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο ζηξαηεγηθήο, θαζψο θάζε ζηξαηεγηθή απφθαζε θαη ελέξγεηα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ην εάλ ππνζηεξίδεη ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζθνπψλ. 

 

πλήζσο εθθξάδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο θαη εθθξάδνπλ γηα 

παξάδεηγκα ηηο επηζπκεηέο πσιήζεηο πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ή ηα επίπεδα ησλ 

θεξδψλ, ηνλ επηζπκεηφ ξπζκφ αλάπηπμεο, αιιά κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ θαη ζθνπνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά, φπσο γηα παξάδεηγκα ην κεξίδην αγνξάο ή ηελ επηζπκεηή 

εμππεξέηεζε πειαηψλ. 

 

Οη Johnson and Scholes (2008) επηζεκαίλνπλ ηξία ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, φηαλ ζέηνπλ ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο. 

Αξρηθά, είλαη ε κέηξεζε ησλ ζθνπώλ. πλήζσο, νη ζθνπνί πνζνηηθνπνηνχληαη, νξηζκέλνη 

κάιηζηα ππνζηεξίδνπλ φηη ε επίηεπμε ησλ ζθνπψλ πξέπεη λα κπνξεί λα κεηξεζεί, 

δηαθνξεηηθά δελ απνηεινχλ βνήζεηα γηα ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Δηδηθφηεξα, πνζνηηθνπνηεκέλνη ζθνπνί είλαη ρξήζηκνη φηαλ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ άκεζα κέηξα θαη ε δηνίθεζε πξέπεη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε 
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ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο απαηηνχληαη 

πνηνηηθνί ζθνπνί, φπσο γηα παξάδεηγκα φηαλ πξνζπαζεί ε επηρείξεζε λα δψζεη θίλεηξα 

θαη λα εληζρχζεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ εξγαδνκέλσλ.  

 

Έλα αθφκα επαλαιακβαλφκελν πξφβιεκα κε ηνπο ζθνπνχο είλαη φηη νη δηεπζπληέο 

θαη νη ππάιιεινη ησλ θαηψηεξσλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ, δελ είλαη ζίγνπξνη σο πξνο ην 

πψο ε θαζεκεξηλή εξγαζία ηνπο ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ αλψηεξνπ 

επηπέδνπ. Απηφ ζα κπνξνχζε, θαηαξρήλ, λα αληηκεησπηζηεί θαζνξίδνληαο έλα ζχλνιν 

ιεπηνκεξψλ ζθνπψλ ζε θάζε επίπεδν ηεο ηεξαξρίαο. Τπάξρνπλ αξθεηέο νξγαλψζεηο πνπ 

επηρεηξνχλ λα ην θάλνπλ ζε θάπνην βαζκφ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν 

λα ππάξμεη αληηζηάζκηζκα, ψζηε λα επηηεπρζνχλ ηα απαηηνχκελα επίπεδα ζαθήλεηαο γηα 

ηε ζηξαηεγηθή ρσξίο λα είλαη ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθά φζνλ αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, θαζψο ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα ε θαηλνηνκία λα παξεκπνδίδεηαη απφ 

ηνλ ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθφ θαζνξηζκφ θαη έιεγρν ησλ ζθνπψλ.  

 

Σέινο, ππάξρνπλ νξηζκέλνη γεληθνί ζθνπνί, νη νπνίνη είλαη γλσζηνί σο «απινί 

θαλφλεο». Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε απηνί νη ζθνπνί, πνπ πξέπεη 

λα εθπιεξσζνχλ, λα είλαη δηαηππσκέλνη κε ζαθήλεηα, δίλνληαο κεηά φκσο ην πεξηζψξην 

θαη ηελ απαξαίηεηε επειημία λα επηηεπρζνχλ.  

 

Ζ επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ζθνπψλ ζα έπξεπε λα νδεγεί ζηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο κηαο επηρείξεζεο. ηηο κεγάιεο θαη ζηηο δηεπξπκέλεο 

επηρεηξήζεηο νη ζθνπνί θαζνξίδνληαη ηφζν γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζαλ ζχλνιν, φζν 

θαη γηα ηηο επηκέξνπο Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

πρλά, αληί γηα ηνλ φξν ζθνπφ ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο ζηφρνο (goal), ν νπνίνο, 

φκσο, έρεη κηα γεληθφηεξε ζεκαζία. Πξφθεηηαη γηα κηα γεληθή πξφηαζε ηνπ ηη ζέινπλ ηα 

αλψηαηα ζηειέρε λα επηηεπρζεί, ρσξίο απηφ λα νξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα πνζνηηθά φξηα θαη 

ρσξίο λα ζέηνληαη ρξνληθά θξηηήξηα. 
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1.1.3 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 

 

 

Οη ζηξαηεγηθέο, φπσο, αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ είλαη απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ 

ην εάλ ε επηρείξεζε ζα επεθηαζεί ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή φρη, ην πψο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο αληαγσληδφκελεο κεηαμχ ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζρέδηα ζρεηηθά κε ην πψο ε επηρείξεζε ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

απνζηνιή θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο αιιά θαη ην πψο ζα πξνζηαηεπηεί απφ πηζαλέο εμαγνξέο, 

ζπγρσλεχζεηο ή ζπκκαρίεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο είλαη, επνκέλσο, ην 

άζξνηζκα ησλ απνθάζεσλ πνπ παίξλεη ε επηρείξεζε θαη ηηο νπνίεο εθηειεί κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, δειαδή, κηα θαηεχζπλζε θαη έλα ραξηνθπιάθην απνθάζεσλ. 

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηξία 

αιιειεμαξηψκελα επίπεδα ζηξαηεγηθήο, ζηηο δηεπξπκέλεο, πνιπηκεκαηηθέο επηρεηξήζεηο, 

ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζε ηξία ηεξαξρηθά επίπεδα. Έηζη έρνπκε ην επίπεδν ηεο 

Δπηρεηξεζηαθήο ή Δηαηξηθήο ηξαηεγηθήο ζην Δπηρεηξεζηαθφ επίπεδν, ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο 

ή Αληαγσληζηηθήο ηξαηεγηθήο ζην επίπεδν ηεο ηξαηεγηθήο Δπηρεηξεκαηηθήο Μνλάδαο θαη 

ηεο Λεηηνπξγηθήο ηξαηεγηθήο ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν.  

 

Σα επίπεδα ηεο ζηξαηεγηθήο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην έλα ην άιιν θαη ην 

θάζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν δηακνξθψλεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ, ππφ θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ ακέζσο αλψηεξνπ επηπέδνπ. Γίλεηαη, επνκέλσο, 

θαηαλνεηφ φηη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ 

ιεηηνπξγηθφ ζρεδηαζκφ ηφζν γηα ην επηρεηξεκαηηθφ φζν θαη γηα ην επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, θάζε ζηξαηεγηθή αλαπηχζζεηαη θαη γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ 

αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή ηνπ ακέζσο αλψηεξνπ ή ησλ ακέζσο αλψηεξσλ επηπέδσλ. 

Γειαδή, νη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζείηαη, ε νπνία έρεη σο ζθνπφ ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, θαη 

απηέο νη δχν καδί νδεγνχλ ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζεκαζία ηνπ 

ιεηηνπξγηθνχ επηπέδνπ, κάιηζηα, θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη ζε απηφ είλαη 

κεγάιε θαη επνκέλσο, είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ φιε 

ζηξαηεγηθή (Γεσξγφπνπινο, 2013).    
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Οη ζηξαηεγηθέο, επνκέλσο, αλεμαξηήησο ηνπ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ ζην νπνίν 

αλήθνπλ, δηακνξθψλνπλ ην ζρέδην κε ην νπνίν ε επηρείξεζε ζα θαηαθέξεη λα επηηχρεη ηνπο 

ζθνπνχο ηεο θαη λα εθπιεξψζεη έηζη ηελ απνζηνιή ηεο. Μεγηζηνπνηνχλ ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη ειαρηζηνπνηνχλ ηα αληαγσληζηηθά κεηνλεθηήκαηα.  

 

 

1.1.4 ΠΟΛΗΣΗΚΔ 

 

 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, πνπ ηε 

ζπλδέεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο, είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ πνιηηηθψλ (policies) ηεο 

επηρείξεζεο. Οη πνιηηηθέο απνξξένπλ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί θαη 

απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα ζηειέρε, ππνζηεξίδνληάο ηα ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη εηαηξείεο 

δηαζθαιίδνπλ φηη φινη νη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαη ελεξγνχλ κε ηξφπν πνπ 

λα ζπκβαδίδεη θαη λα ππνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, ηνπο ζθνπνχο θαη ηελ 

απνζηνιή ηεο.   

 

 

1.2  ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

 

 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη είλαη θαη ε 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. Γελ αξθεί κφλν ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο πνπ έρεη 

πξνεγεζεί, θαζψο εθηφο απφ ηελ επηινγή ηεο επηζπκεηήο ζηξαηεγηθήο, πξέπεη ηα ζρέδηα 

θαη νη απνθάζεηο πνπ ιήθζεθαλ θαηά ην ζηάδην απηφ λα κεηαηξαπνχλ ζε πξάμεηο θαη 

ελέξγεηεο. Δπνκέλσο, ε ζεκαζία ηεο πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη δηπιή. Αθελφο, 

κελ, γίλεηαη θαλεξφ εάλ ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο έρεη γίλεη αληηιεπηή θαη θαηαλνεηή 

απφ ηα ζηειέρε πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πινπνίεζή ηεο-ηα ελδηάκεζα θαη θαηψηεξα 

ζηειέρε- θαη αθεηέξνπ, είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ κεηαθξάδεη ηηο θαιέο ηδέεο ζε πξάμεηο, 

πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γίλεηαη κε ηελ 
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ππνζηήξημε ηξηψλ επηρεηξεκαηηθψλ εξγαιείσλ: ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζέηεη ζε εθαξκνγή φρη κφλν ηηο ζηξαηεγηθέο αιιά θαη ηηο 

πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλε ε πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, εθηφο 

απφ ηε ρξήζε ησλ παξαπάλσ εξγαιείσλ, πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε θαη ε νξγαλσζηαθή 

δνκή, ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ην ζχζηεκα δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη, 

επνκέλσο, πηζαλφ είηε λα πξνθχςνπλ αιιαγέο ζε έλα απφ ηξία απηά ζηνηρεία, είηε κηα 

αλαζεψξεζε ηεο επηιεγφκελεο ζηξαηεγηθήο.  

 

Μηα απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα παξέρεη ζηξαηεγηθέο 

ιχζεηο ζηνπο εξγαδφκελνπο φισλ ησλ επηπέδσλ ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο, ελαξκνλίδνληαο 

ηε δνκή, ηα ζπζηήκαηα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε ζηξαηεγηθή εγεζία κε ηηο ζηξαηεγηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο (Γεσξγφπνπινο, 2013). Δηδηθφηεξα γηα ηε ζηξαηεγηθή εγεζία, 

απηή είλαη απαξαίηεηε εάλ ε ζηξαηεγηθέο πνπ δηακνξθψλεη θαη πινπνηεί κηα επηρείξεζε 

δεκηνπξγνχλ αμία, θαζψο ζα πξέπεη λα ιάβεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ αιιά θαη λα θξνληίζεη ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ νη θχξηνη ελδηαθεξφκελνη 

(stakeholders) πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζηξαηεγηθή απηή. Πεξηιακβάλεη, επίζεο, ηελ 

θαζεκεξηλή ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ (Wheelen, Hunger, 

2018).  

 

Σέινο, κηα απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ζπλδέεηαη θαη κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο 

αληακνηβέο ηνπο. Οη άλζξσπνη είλαη απηνί πνπ πινπνηνχλ ηε ζηξαηεγηθή θαη γη’ απηφλ ηνλ 

ιφγν ηνλίδεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ηφζν ηεο αληακνηβήο ηνπο φζν θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ φια ηα κέιε ηεο νξγάλσζεο ζην ζηάδην απηφ. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα είλαη, ίζσο, ην πην δχζθνιν ζέκα ην νπνίν έρνπλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα ζηειέρε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. ζν κεγαιχηεξε θαη 

πνιπζχλζεηε είλαη ε επηρείξεζε θαη επνκέλσο, ππάξρεη κεγαιχηεξε απφζηαζε αλάκεζα 

ζηα ζηειέρε ησλ δηνηθεηηθψλ επηπέδσλ, ηφζν πην δχζθνιε είλαη ε κεηαβίβαζε ηεο επζχλεο 

απφ ην αλψηαην ηεξαξρηθφ επίπεδν ζηα επφκελα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, είλαη απαξαίηεηεο νη 

εγεηηθέο ηθαλφηεηεο ζηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο θαη ε 

χπαξμε ηδηαίηεξσλ θηλήηξσλ- είηε νηθνλνκηθψλ, είηε θνηλσληθψλ- ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ηνπο. Έηζη ζα θαηαθέξνπλ λα κεηαθέξνπλ κε απιφ θαη θαηαλνεηφ 

ηξφπν ζηνπο εξγαδφκελνπο ηα ζέκαηα ηεο επηρείξεζεο, βνεζψληαο ηνπο λα ελζηεξληζηνχλ 
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ηνπο ζθνπνχο ηεο θαη λα δεζκεπηνχλ φηη ζα ηνπο πινπνηήζνπλ, δεκηνπξγψληαο 

παξάιιεια ηελ αίζζεζε φηη φινη, ζηειέρε θαη εξγαδφκελνη, απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο. 

 

Σα ζηειέρε πξέπεη λα εζηηάζνπλ ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο 

παξαηεξείηαη φηη ε πιεηνςεθία δελ κπνξεί λα αληηιεθζεί πιήξσο πψο ζρεηίδεηαη κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο, εκπνδίδνληαο έηζη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηαιιειφηεξσλ 

δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ηφζν γηα ηε δηακφξθσζε, φζν θαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Ζ ζσζηή κεηαθνξά, επνκέλσο, ηεο ζηξαηεγηθήο, επηηξέπεη, αθελφο κελ, ηελ 

αλάπηπμε απηψλ ησλ ηθαλνηήησλ, νη νπνίεο ζπλδπαδφκελεο νδεγνχλ ζηελ επηηπρία, 

αθεηέξνπ δε, ηελ πιήξε θαηαλφεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ηεο 

ζεκαζίαο θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπ ξφινπ ηνπο ζηε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ.  

 

1.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ    

 

 

Έλα πξφγξακκα (program) είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα βήκαηα πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα λα επηηεπρζεί έλα επηκέξνπο ζηξαηεγηθφ ζρέδην. Σα πξνγξάκκαηα, ζηελ 

πξάμε, πεξηιακβάλνπλ θαη ηηο ηαθηηθέο, δειαδή ηηο κεκνλσκέλεο δξάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πινπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ απνηειεζκαηηθά. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο επηρείξεζεο, ηελ αιιαγή ηεο εζσηεξηθήο 

θνπιηνχξαο ή ηελ πινπνίεζε έξγσλ γηα βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ (Wheelen, Hunger, 2018).  

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ δηακνξθψλνληαλ ζηηο 

Διιεληθέο Σξάπεδεο, ζην πιαίζην ηεο αλαδηάξζξσζεο ηνπο, φπσο είρε νξηζηεί απφ ην 

Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο.  
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1.2.2 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΗ 

  

Οη πξνυπνινγηζκνί (budgets) είλαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεπξά ησλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ δείρλνπλ ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο πνηα ζα είλαη ηα νθέιε θαη πνην ην 

θφζηνο ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ζα εθαξκνζηεί. Σα ζηειέρε πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ κε 

αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα ηνπο πξνυπνινγηζκνχο, ψζηε, κε βάζε ηελ απφδνζε πνπ 

πξνθχπηεη, λα γίλεηαη ζσζηή επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αιιά θαη λα γίλεηαη ζσζηή κεηαθνξά πφξσλ γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κηα επηηπρεκέλε 

ζηξαηεγηθή. Οη πξνυπνινγηζκνί φρη κφλν παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο αιιά θαη ζηελ αλακελφκελε επίδξαζε ηεο ζην νηθνλνκηθφ κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο (Wheelen, Hunger, 2018).  

 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ είλαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εξγαιεία γηα ηελ 

θαιή εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, θαζψο θαλεξψλεη ην θαηά πφζν ε δηνίθεζε επελδχεη ζηηο 

αιιαγέο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ, επελδχεη ζην λα γίλνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη 

ελέξγεηεο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πην ζεκαληηθέο. πάληα, φκσο, ηα ζηειέρε 

δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε ζεκαζία ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη αξθνχληαη ζην λα ηνπο 

απμάλνπλ ή λα ηνπο κεηψλνπλ κεξηθέο πνζνζηηαίεο κνλάδεο. 

 

1.2.3 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ 

 

 

Γηαδηθαζίεο (ή Standard Operations Procedures) είλαη νη ιεπηνκεξείο ελέξγεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο (Γεσξγφπνπινο, 2019). Πξφθεηηαη 

γηα δηαδνρηθά βήκαηα πνπ θαζνξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα πψο κηα ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζρεδηάδνπλ θαη ειέγρνπλ 

ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ζηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ είλαη εχθνια αληηιεπηή ε ζεκαζία χπαξμεο ζπζηεκάησλ πνπ 

ζα ππνζηεξίδνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, ζπζηεκάησλ πνπ ζα ππνζηεξίδνπλ 
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ηελ απνζήθεπζε αθφκα κεγαιχηεξνπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηφζν ηνπο 

πειάηεο φζν θαη ηελ γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, πξνζθέξνληάο ηνπο ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ. 

Πιένλ, νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηνλ ζθνπφ 

απηφ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ, λα 

πινπνηήζνπλ κε επηηπρία ηηο ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο θαη λα απνθηήζνπλ έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

Καζψο, φκσο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απμάλνληαη, ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο 

εξεπλά ηελ ελζσκάησζε ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο (Artificial Intelligence-AI) ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Δπηρεηξήζεηο φπσο ε Amazon.com θαη ε 

Alibaba.com είραλ αξρίζεη λα εμεξεπλνχλ απηφ ην πεδίν θαη λα ην πινπνηνχλ ζηαδηαθά, 

ψζηε λα ππάξμεη ε δπλαηφηεηα ζην κέιινλ λα αλαπηχζζεηαη θαη λα εθηειείηαη απηφκαηα θαη 

απηφλνκα κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Γηα λα γίλεη απηφ εθηθηφ, βέβαηα, είλαη 

απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία κηαο ελνπνηεκέλεο ζηξαηεγηθήο, ε νπνία ζα ζπλδπάδεη ηνλ 

αλζξψπηλν παξάγνληα κε ηελ ηερλνινγία θαη ηα κεραλήκαηα γηα λα εληζρχζεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Θα πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν πφξσλ, ηερλνινγηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ, πνπ ζα ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, 

κηα ζεηξά ιεηηνπξγηψλ γηα αλαγλψξηζε πξνβιεκάησλ, κνηίβσλ, αλάιπζε ελλνηψλ θαη 

δεδνκέλσλ θαη πξνβιέςεηο θαη ζα επαλαπξνζδηνξίδεη ζπλερψο ην πξφβιεκα 

επηηξέπνληαο ηελ ζε βάζνο αλάιπζε ηνπ θαη ηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ αλαδπφκελσλ 

πξνβιεκάησλ, νδεγψληαο έηζη ζηε δεκηνπξγία δηαηεξήζηκσλ αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ.    

 

Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα θξνληίδνπλ ψζηε λα γίλεηαη ζσζηά ε 

κεηάβαζε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ζηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο, θαζψο 

ηπρφλ θελά κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηα κε απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηρείξεζε 

θαη επαθφινπζεο δπζκελείο ζπλέπεηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα μεθεχγνπλ απφ ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν ζρεδίαζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη λα πξνβιέπνπλ ηνλ 

επαλαπξνζδηνξηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ πινπνίεζε ησλ αιιαγψλ, φπνπ απηφ είλαη 

απαξαίηεην. Γελ ππάξρεη κφλν έλαο δξφκνο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ ζθνπφ ηνπο. 

Λακβάλνληαο ππφςε, ινηπφλ, ηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα ζηειέρε ζα 

πξνζαξκφδνπλ ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο θαη ζα δηακνξθψλνπλ 

αλαιφγσο ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο θαη ηα ζηειέρε ηεο πξέπεη λα είλαη, 
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επνκέλσο, επθίλεηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην πνιπηάξαρν θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απηή ε αβεβαηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη πνπ δεκηνπξγεί ην 

ράζκα κεηαμχ κηαο θαιήο ζηξαηεγηθήο, κηαο θαιήο εθηέιεζήο ηεο θαη κηαο θαιήο ηειηθήο 

επίδνζήο ηεο.  

  

ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ ζα βνεζήζεη ηα ζηειέρε ψζηε λα βειηηψζνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηνπο είλαη έλαο επέιηθηνο πξνγξακκαηηζκφο θαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία 

κάζεζεο θαη θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη νξγαληζκνί πξέπεη λα «κάζνπλ λα 

καζαίλνπλ» απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη αξγφηεξα λα παξάγνπλ θαη νη ίδηνη γλψζε, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αιιαγή πνπ επέξρεηαη ζηηο κεζφδνπο, ηηο 

ηερλνινγίεο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπο θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεηαβνιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο επθαηξίεο θαη απνθεχγνληαο ηηο απεηιέο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. ζν κεγαιχηεξνο είλαη 

ν βαζκφο πξνζαξκνζηηθφηεηαο, ηφζν πην εχθνια έξρεηαη ε αιιαγή, ζπρλά κε έλαλ 

θαζεκεξηλφ θαη ζηαδηαθφ ηξφπν πνπ κπνξεί λα κελ γίλεηαη θαλ εκθαλήο (Παπαδάθεο, 

2009).   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ 
 

2.1 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ (CORPORATE STRATEGIES) 

 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη ζηξαηεγηθέο ζηηο κεγάιεο 

δηεπξπκέλεο επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξία επίπεδα, αιιεινεμαξηψκελα κεηαμχ ηνπο. 

Σν πξψην απφ απηά ηα επίπεδα είλαη ην επηρεηξεζηαθφ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε 

επηρεηξεζηαθή ή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή. Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζε πνηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη ν νξγαληζκφο 

λα δξαζηεξηνπνηεζεί, αιιά θαη πψο απηέο ζα πξέπεη λα δνκεζνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ 

απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, δειαδή πνηεο ζα πξέπεη λα επεθηείλεη, πνηεο λα πεξηθφςεη θαη 

ζε πνηεο λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο έρνπλ. 

  

Ζ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή αζρνιείηαη κε 3 βαζηθά ζέκαηα: 

  

1. Σελ θαηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ αλάπηπμε, ηελ πεξηζπιινγή θαη ηελ 

ζηαζεξφηεηα (ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο). 

2. Σνπο θιάδνπο ή ηεο αγνξέο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα αληαγσληζηεί κε ηα 

πξντφληα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηηο κνλάδεο (ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ). 

3. Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, αλαπηχζζεη 

ηθαλφηεηεο θαη κεηαθέξεη πφξνπο ζηηο γξακκέο παξαγσγήο θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο (γνληθή ζηξαηεγηθή). 

 

ηφρνο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη λα δηαρεηξηζηεί ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηηο γξακκέο παξαγσγήο, ψζηε λα απνθηεζεί ε κέγηζηε 

δπλαηή αμία γηα ηνλ νξγαληζκφ ζαλ ζχλνιν. Δπηηπγράλεη, δειαδή, έλα ζπλεξγηθφ 

απνηέιεζκα (synergic effect) (Γεσξγφπνπινο, 2013), ην νπνίν βαζίδεηαη ζην φηη νη 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ θαη νη αληίζηνηρεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ 

κεγαιχηεξε αμία θάησ απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δηνίθεζεο. Ζ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη επηιερζεί είλαη ζε ζέζε λα δεκηνπξγήζεη 
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κηα αμία, ηελ νπνία νη κέηνρνη απφ κφλνη ηνπο δελ ζα κπνξνχζαλ λα επηηχρνπλ. 

Δπνκέλσο, αλ θαη ε θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα έρεη ηε δηθηά ηεο ζηξαηεγηθή, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηεί γηα λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αγνξά πνπ 

αληαγσλίδεηαη, ε επηρείξεζε πξέπεη λα ζπληνλίδεη απηέο ηηο κνλάδεο, γηα ηε ζπλνιηθή 

επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ.    

 

Ζ επίηεπμε ηνπ ζπλεξγηθνχ απνηειέζκαηνο δελ είλαη εχθνιε θαη ππάξρνπλ αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ζηειέρε δηαπηζηψλνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηηο ζηξαηεγηθέο κνλάδεο ζην ζχλνιν ηνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αμία απφ 

ηελ ζπλέξγηα θαη επνκέλσο, είλαη θαιχηεξα νη επηρεηξεκαηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηεο λα 

ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα απφ ηε κεηξηθή. Σα πην ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζνπλ ηα ζηειέρε ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ησλ ζπλεξγηθψλ νθειψλ είλαη 

ηξία: 

  

 Σν ππέξκεηξν θφζηνο: Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ελνπνίεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

κνλάδσλ ζπλεπάγνληαη νξηζκέλα έμνδα γηα ηνλ κεηξηθφ νξγαληζκφ, ν νπνίνο γηα 

λα δηαρεηξηζηεί απηέο ηηο ζπλεξγηθέο ζρέζεηο πξέπεη λα επελδχζεη ζεκαληηθφ ρξφλν 

δηαρείξηζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ. Σαπηφρξνλα εκθαλίδεηαη θαη 

νηθνλνκηθφ θφζηνο, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ ζε θεθάιαηα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ 

αιιά θαη θφζηνο επθαηξίαο, απφ ηηο άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηηο 

νπνίεο ν νξγαληζκφο ζα κπνξνχζε λα δξαζηεξηνπνηεζεί ελαιιαθηηθά. Δπνκέλσο, 

πξέπεη λα θξνληίδνπλ ηα ζηειέρε πνπ αζρνινχληαη κε ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζπλεξγηψλ, ψζηε ηα νθέιε απφ απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο λα αληηζηαζκίδνπλ ην θφζηνο 

ηεο αλάιεςήο ηνπο. 

    

 Ζ ππεξβνιηθή πξνζήισζε ησλ ζηειερψλ ζηε δηθή ηνπο κνλάδα: Δίλαη πνιχ βαζηθφ 

ηα ζηειέρε λα έρνπλ, εθηφο απφ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν, ηε δηάζεζε λα 

ζπλεξγαζηνχλ, θαζψο δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη πξφζεζε λα 

ζπζηάζνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο θαη ηνπο πφξνπο ηεο κνλάδαο πνπ δηαρεηξίδνληαη γηα 

απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο ζε νξγαληζκνχο, φπνπ ηα ζηειέρε 

αληακείβνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζχκθσλα κε ηηο επηδφζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ηνπο κνλάδαο. 
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 Οη ςεπδείο ζπλέξγηεο: ηαλ κηα επηρείξεζε ζέιεη λα δηθαηνινγήζεη ηε δεκηνπξγία ή 

ηελ εμαγνξά κηαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο είλαη εχθνιν λα ππεξεθηηκήζεη ηελ 

αμία ησλ δεμηνηήησλ ή ησλ πφξσλ απηήο ηεο κνλάδαο. ηαλ, φκσο, ζα πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ πξαγκαηηθά απηή ηελ ζπλέξγηα θαη λα παξνπζηάζνπλ απνηειέζκαηα, 

ηφηε απνδεηθλχεηαη ε απαηειή απηή ππνζηεξηδφκελε ζπλέξγηα.  

 

Οη παξαπάλσ ιφγνη εμεγνχλ ηελ απνηπρία πνιιψλ επηρεηξήζεσλ λα επηηχρνπλ ηηο 

πξνζδνθψκελεο ζπλέξγηεο. Αθφκα θαη κηα κεγάιε θαη επηηπρεκέλε επηρείξεζε, φπσο ε 

Daimler Chrysler δπζθνιεχηεθε λα επηηχρεη ηηο ζπλέξγηεο πνπ ήζειε αλάκεζα ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο παξαγσγήο ησλ πνιπηειψλ απηνθηλήησλ Mercedes θαη ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο καδηθήο παξαγσγήο ηεο Chrysler (Johnson&Scholes, 2008).  

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ζπλδέεηαη θαη κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα κε ηε ζπλνιηθή θνηλσληθή επίπησζε (Total Societal Impact-TSI) ηεο 

επηρείξεζεο. Οη πειάηεο, νη εξγαδφκελνη θαη νη επελδπηέο ελφο νξγαληζκνχ ελδηαθέξνληαη 

γηα ηηο ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο πνπ απηφο έρεη 

θαη νη επηπηψζεηο απηέο απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ επηινγή ηεο 

θαηάιιειεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ ζπλερήο επηδίσμε απηψλ ησλ θνηλσληθψλ 

επηδξάζεσλ είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο αμίαο θαη 

επλνεί ηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο.  

 

Καηά ηε δηακφξθσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο, ηα ζηνηρεία εθείλα ηα νπνία ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή θνηλσληθή επίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη 

ζε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ ν ζθνπφο απηφο λα είλαη δηαθξηηφο, λα 

κελ είλαη δειαδή θάηη πνπ λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, 

πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν επηιέγεηαη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε, ην 

«γηαηί», ελψ πξέπεη λα εθθξάδεη ηηο αμίεο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ησλ ζηειερψλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Πξέπεη απηφο ν ζθνπφο, δειαδή, λα είλαη εμαηνκηθεπκέλνο γηα ηελ θάζε 

επηρείξεζε.  

 

Γηα λα δεκηνπξγεζεί ε εηαηξηθή αμία θαη επίδξαζε κπνξεί λα ρξεηαζηεί 

επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Μηα επξχηεξε νπηηθή ζα 

ηνπνζεηήζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αλάκεζα ζηελ εηαηξηθή καθξνδσία, ηελ αμία 

ησλ κεηφρσλ θαη ηελ θνηλσληθή επίδξαζε. Αθνινπζεί ε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ βηψζηκσλ 
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επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πνπ ζα ζπκβάιινπλ θαη απηά ζηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 

επηρείξεζεο, δεκηνπξγψληαο λέεο πεγέο πιενλεθηεκάησλ θαη αληίζηνηρεο θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο, θαζψο πιένλ ν νξγαληζκφο ζα απνθηήζεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, κηα 

απνζηνιή πνπ ζα θηλεηνπνηεί ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζα ηνπο εκπλέεη γηα ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή επίδνζε. Με ην λα εζηηάδνπλ, ινηπφλ, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζην πψο νη 

ζηξαηεγηθέο ηνπο θαη νη ελέξγεηεο ηνπο επηδξνχλ ζηα θνηλσληθά ζέκαηα, ζα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο, ζηελ ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ζα 

εμαζθαιίζνπλ έλα επλντθφ κέιινλ γηα απηή.  

 

Ζ δηακφξθσζε κηαο απνηειεζκαηηθήο θαη άξα επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθήο δελ είλαη, 

ινηπφλ, εχθνιε. ίγνπξα πιένλ ηα ζηειέρε έρνπλ πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

θη εθαξκνγή επηηπρεκέλσλ ζηξαηεγηθψλ, σζηφζν αθφκα είλαη δχζθνιν λα δηαρσξίζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο θαηά ηε δηαδηθαζία απηή. Αλ θαη πνιιά δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ζεσξνχλ φηη νη επηινγέο ηνπο ζηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή γίλνληαη εληειψο 

αληηθεηκεληθά, κε βάζε κειέηεο θαη παξαηεξήζεηο απνδεηθλχεηαη φηη ελ ηέιεη πεξηιακβάλνπλ 

θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο ζηα ζηνηρεία πνπ ιακβάλνπλ ππφςε θαηά 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Δπνκέλσο, νη πξνζσπηθέο αμίεο είλαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο ζηελ επηινγή επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο.  

 

2.1.1. ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (GROWTH STRATEGIES) 

 

 

ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο αλήθεη θαη 

ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, ε νπνία είλαη θαη ε πξνηηκψκελε απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ε νπνία 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο αζρνιείηαη 

κε ηελ επηδίσμε ηεο αχμεζεο ή ηεο επέθηαζεο ησλ πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε ησλ εζφδσλ, αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο θαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ. Παξαδνζηαθά, φιεο νη επηρεηξήζεηο 

επηδηψθνπλ ηελ αλάπηπμε θαη πιένλ απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί αθφκα θαη κε επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ εθηφο ησλ ζπλφξσλ, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.  

 

Οη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πεξηιακβάλνπλ ηε πγθέληξσζε (Concentration), ηελ 

Οξηδφληηα Οινθιήξσζε (Horizontal Integration) θαη ηελ Κάζεηε Οινθιήξσζε (Vertical 
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Integration) θαη ηελ Γηαπνίθηιζε (Diversification), ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε πζρεηηζκέλε 

(Related-Concentric) θαη Αζπζρέηηζηε (Unrelated-Conglomerate). Ζ αλάπηπμε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη είηε εζσηεξηθά, νξγαληθά κε ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπηθά ή ζε παγθφζκην επίπεδν, είηε εμσηεξηθά κέζσ ζπγρσλεχζεσλ 

(mergers), εμαγνξψλ (acquisitions) ή ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ (strategic alliances). Οη 

παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηξεηο βαζηθέο εξσηήζεηο πνπ θαιείηαη λα 

απαληήζεη ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, Πξέπεη λα επεθηείλνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο καο; Πξέπεη λα ζπγθεληξώζνπκε ηηο δξαζηεξηόηεηεο απηέο ζηνλ θιάδν πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ή λα επεθηαζνύκε θαη ζε άιινπο θιάδνπο; Εάλ ζέινπκε λα 

αλαπηπρζνύκε ζε εζληθό ή θαη ζε δηεζλέο επίπεδν, απηό πξέπεη λα γίλεη κε εζσηεξηθή ή κε 

εμσηεξηθή αλάπηπμε;. ηαλ ε δηνίθεζε απαληήζεη ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο ζα νδεγεζεί ζηελ 

θαηάιιειε, απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο, ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. 

 

Ζ ζπγρψλεπζε αθνξά δχν ή πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζπκθσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ακνηβαία αληαιιαγή κεηνρψλ θαη ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα λέα επηρείξεζε, κε έλα ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Οη πεξηζζφηεξεο ζπγρσλεχζεηο είλαη κεηαμχ επηρεηξήζεσλ φκνηνπ κεγέζνπο 

θαη «θηιηθέο», δειαδή, γίλνληαη κε ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη πιήξε 

ζπλείδεζε σο πξνο ηα θνηλά νθέιε ηεο έλσζεο ηνπο.  

 

Αληίζεηα, ζηελ εμαγνξά κηα επηρείξεζε αγνξάδεη κηα άιιε. Ζ εμαγνξαδφκελε 

επηρείξεζε κπνξεί λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί σο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα αλεμάξηεηε απφ 

ηελ εμαγνξάδνπζα, ή λα κεηαηξαπεί ζε ζπγαηξηθή κνλάδα ή ηκήκα ηεο ηειεπηαίαο. Οη 

εμαγνξέο κπνξνχλ λα είλαη είηε «θηιηθέο», είηε «ερζξηθέο», ελψ ζπλήζσο ε εμαγνξάδνπζα 

εηαηξεία έρεη κεγαιχηεξν κέγεζνο απφ ηελ εμαγνξαδφκελε. ηηο ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, 

ηέινο, έρνπκε ζπλεξγαζίεο κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ πξνο φθεινο ηεο 

κειινληηθήο ηνπο πνξείαο. Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ απφ ηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο είλαη πνιιά θαη πξέπεη λα κειεηψληαη πξνζεθηηθά. Μεξηθά 

απφ απηά είλαη ην θαηά πφζν είλαη ζθφπηκν λα πσιεζεί κηα επηρείξεζε φπσο είλαη, ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο κεηά ηε ζπγρψλεπζε ή ηελ εμαγνξά, 

ε αληίδξαζε ησλ αληαγσληζηψλ θαη ηα πξνβιήκαηα απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ 

απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ψζηε ν λένο νξγαληζκφο λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά.  
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Πνιιέο θνξέο, ε επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο είλαη επηινγή επηβίσζεο, 

θπξίσο γηα επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη ζε θιάδνπο πνπ επεθηείλνληαη ζπλερψο, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο. Ζ ζπλερήο αλάπηπμε ζα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηαπηφρξνλα ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ θακπχιε κάζεζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

επηηπγράλνληαο πεξηζζφηεξα θέξδε, κε ηελ κείσζε ηνπ αλά κνλάδα πξντφληνο θφζηνπο. Ζ 

επηηπρήο αλάπηπμε πξνζθέξεη πιεζψξα δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ, νξγαλσζηαθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη δεζκψλ κε ζεκαληηθνχο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, κέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ 

κε άιιεο επηρεηξήζεηο ή κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, 

επηηξέπνληαο ζηηο επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ αληαγσληζκφ απνηειεζκαηηθά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε εηαηξεία Oracle, ε νπνία πξαγκαηνπνίεζε πνιιέο 

ζπγρσλεχζεηο κε κηθξνχο αληαγσληζηέο πνπ θάιππηαλ ηέζζεξηο βαζηθέο πεξηνρέο, απηέο 

ησλ Δθαξκνγψλ, ησλ Λνγηζκηθψλ κεζαίνπ κεγέζνπο (Middleware), ησλ Βηνκεραληθψλ 

ιχζεσλ θαη ησλ εξβεξ/Απνζήθεπζεο/Γηθηχνπ, γηα λα κπνξέζεη λα αληαγσληζηεί ηνπο 

κεγάινπο αληαγσληζηέο ηεο, ηελ SAP θαη ηελ Microsoft (Wheelen, Hunger, 2018). 

 

Ζ πην απιή κνξθή ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο είλαη ε ζπγθέληξσζε, ε εμεηδίθεπζε ζε 

έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ππεξεζία ή γξακκή παξαγσγήο (Γεσξγφπνπινο, 2013). Ζ 

ζπγθέληξσζε πξαγκαηνπνηείηαη κε εζσηεξηθή αλάπηπμε, δειαδή κε ζπγθέληξσζε φισλ 

ησλ πφξσλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ην νπνίν εάλ έρεη πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο, ζα νδεγήζεη ζηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο. Οη αλαπηπζζφκελεο 

επηρεηξήζεηο, ζπλήζσο επηιέγνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπγθέληξσζεο, πξηλ επηρεηξήζνπλ λα 

αλαπηπρζνχλ κε δηαπνίθηιζε.  

 

Μηα επηρείξεζε, εάλ ην επηζπκεί κπνξεί λα αθνινπζήζεη θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

νξηδόληηαο νινθιήξσζεο. Ζ νξηδφληηα νινθιήξσζε πεξηιακβάλεη ηελ εμαγνξά ή ηελ 

ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην ζηάδην ηνπ ζπζηήκαηνο αμίαο κε απηή, 

είηε αληαγσληδφκελεο άκεζα είηε επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζε δηαθνξεηηθφ ηκήκα ηεο 

αγνξάο. Ζ νξηδφληηα νινθιήξσζε κπνξεί λα γίλεη είηε κε αλάπηπμε ηεο αγνξάο, δειαδή κε 

επέθηαζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη ζε λένπο 

πειάηεο, είηε κε αλάπηπμε πξντφληνο, δειαδή κε δηεχξπλζε ηνπ εχξνπο ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ επηρείξεζε. Έξεπλεο, κάιηζηα, δείρλνπλ φηη ε 

αλάπηπμε πξντφληνο βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο επηβίσζήο ηεο 

θαζψο ηε βνεζάεη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο (Wheelen, Hunger, 2018).  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξαγκαηνπνηείηαη κε εμσηεξηθή αλάπηπμε, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί ηελ εηδνπνηφ δηαθνξά ηεο απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ζπγθέληξσζεο. ηφρνο ησλ 

εμαγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή είλαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο εμαγνξαδφκελεο θαη θπζηθά, ε κείσζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν, γηα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο θαη κειινληηθή 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Παξάδεηγκα νξηδφληηαο νινθιήξσζεο είλαη ε εηαηξεία U.S. Airways, 

ε νπνία ην 2013 απέθηεζε ηελ American Airlines, κε πξσηαξρηθφ ζθνπφ λα απνθηήζεη ηηο 

δηαδξνκέο ηηο νπνίεο δηέζεηε θαη νη νπνίεο ζα ηελ θαζηζηνχζαλ εγέηηδα επηρείξεζε ηνπ 

θιάδνπ.  

 

Ζ θάζεηε νινθιήξσζε ή θαζεηνπνίεζε πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε κηαο 

επηρείξεζεο κε ην λα εηζέιζεη ζε ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είηε πξηλ απφ ην 

ζηάδην πνπ απηή δξαζηεξηνπνηείηαη, είηε κεηά, δειαδή λα αζρνιεζεί κε κηα ιεηηνπξγία ηελ 

νπνία πξνεγνπκέλσο παξείρε είηε ν πξνκεζεπηήο, είηε ν δηαλνκέαο. Καζεηνπνίεζε 

πξνο ηα πίζσ είλαη φηαλ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζην πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο απφ απηφ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ αξρηθά. Καζεηνπνίεζε 

πξνο ηα εκπξόο, απφ ηελ άιιε, είλαη φηαλ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ δηαλνκέσλ ηεο. Δπνκέλσο, ε επηρείξεζε κπνξεί είηε λα παξάγεη φιεο ηηο 

εηζξνέο ηεο, είηε λα δηαζέηεη δηθφ ηεο δίθηπν δηαλνκήο γηα ηηο εθξνέο ηεο, είηε λα 

πξαγκαηνπνηεί θάπνηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ δχν. Ζ θαζεηνπνίεζε, ινηπφλ, επηηξέπεη 

ζηελ επηρείξεζε λα επεθηείλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε άιινπο 

θιάδνπο.  

 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε επηιέγεη λα θαζεηνπνηεζεί 

είλαη ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ησλ πφξσλ θαη νξηζκέλσλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ εμφδσλ, θαζψο ζα κπνξεί λα απνθηά 

νηθνλνκηθφηεξα ηηο πξψηεο χιεο πνπ απηή παξάγεη, ρσξίο λα εμαξηάηαη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ε πξφζβαζε ζε πηζαλνχο πειάηεο. Ζ θάζεηε νινθιήξσζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί είηε κε εζσηεξηθή, είηε κε εμσηεξηθή αλάπηπμε. Σέινο, ελδείθλπηαη λα έρεη 

ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ ε επηρείξεζε έρεη κηα ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε θαη ε 

ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη ηζρπξή. Θα κπνξέζεη, κε ηε ζηξαηεγηθή απηή λα εζηηάζεη 

θαη λα αλαπηχμεη ζεκεία ππεξνρήο ζε φιν ην εχξνο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ 

θιάδνπ, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη ηζρπξά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, πνπ ζα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηεο. 
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Πιένλ, πνιιέο επηρεηξήζεηο έρνπλ μεθχγεη απφ ηελ ζηξαηεγηθή ηεο θάζεηεο 

νινθιήξσζεο θαη πξνηηκνχλ άιιεο κεζφδνπο ζπλεξγαηηθψλ ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πξνκεζεπηέο θαη ηνπο δηαλνκείο. Οη ζρέζεηο απηέο εκπίπηνπλ είηε ζηελ έλλνηα ηνπ 

outsourcing, φπνπ ππνγξάθνληαη καθξνρξφληεο ζπκβάζεηο κε εμσηεξηθνχο παξφρνπο 

ππεξεζηψλ, ζπλήζσο ζε ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη ε ινγηζηηθή ή νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο, είηε ζε ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο θαη θνηλνπξαμίεο (Wheelen, Hunger, 2018).  

 

Μηα αθφκα θαηεγνξία ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο είλαη ε ζηξαηεγηθή δηαπνίθηιζεο 

(diversification), θαηά ηελ νπνία κηα επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη κε ηε δξαζηεξηνπνίεζή ηεο 

ζε αγνξέο παξφκνηεο ή ηειείσο δηαθνξεηηθέο απφ ην κέρξη ηψξα πεξηβάιινλ 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε επηρείξεζε αθνινπζεί ζηξαηεγηθή 

ζπζρεηηζκέλεο δηαπνίθηιζεο, ελψ ζηε δεχηεξε, ζηξαηεγηθή αζπζρέηηζηεο 

δηαπνίθηιζεο. Ζ δηαπνίθηιζε δηεπξχλεη ην πεδίν δξάζεο ηεο επηρείξεζεο θαη γη’ απηφ 

πξέπεη λα επηιέγεηαη φηαλ ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη ρακειή. Δάλ ε επηρείξεζε έρεη 

ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε, ζα αθνινπζήζεη ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε, ελψ αλ είλαη 

κέηξηα αληαγσληζηηθά ηφηε ε θαιχηεξε επηινγή είλαη ε αζπζρέηηζηε. Πξέπεη, δε, λα 

ιακβάλεηαη ππφςε θαη ν βαζκφο δηαπνίθηιζεο πνπ αθνινπζείηαη, ν νπνίνο θαζνξίδεη απφ 

πνχ ζα πξνέξρεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο, 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο απνθάζεηο ησλ ζηειερψλ. 

 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έλαο νξγαληζκφο επηιέγεη λα δηαπνηθηιζεί είλαη πνιινί, νη 

θπξηφηεξνη, φκσο είλαη ηξεηο. Αξρηθά, ηα ζηειέρε έρνπλ κειεηήζεη ηα θέξδε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ απνδνηηθή ρξήζε νξηζκέλσλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ. Τπάξρνπλ 

πφξνη θαη ηθαλφηεηεο, ηνπο νπνίνπο ε επηρείξεζε δελ ρξεζηκνπνηεί επαξθψο ή δελ κπνξεί 

λα ηνπο πσιήζεη ζε άιινπο δπλεηηθνχο ρξήζηεο, επνκέλσο, είλαη ινγηθφ λα πξνζπαζήζεη 

λα ηνπο αμηνπνηήζεη ζε θάπνηνλ άιιν θιάδν, ζε θάπνηα άιιε δξαζηεξηφηεηα κέζσ ηεο 

δηαπνίθηιζεο. Απηφ νλνκάδεηαη ζπλήζσο νηθνλνκίεο πεδίνπ εθαξκνγήο (economy of 

scope) θαη δηαθέξεη απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, θαζψο νη νηθνλνκίεο απηέο 

επηηπγράλνληαη κε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ζ αμηνπνίεζε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφζν ησλ πιηθψλ, φζν θαη ησλ άπισλ πφξσλ ηεο 

επηρείξεζεο, ζα ηε βνεζήζεη λα απμήζεη ηελ ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη λα 

επηηχρεη ζπλεξγηθά απνηειέζκαηα, απμάλνληαο ηε ζπλνιηθή ηεο αμία. Άιισζηε, ηα ζηειέρε 

ζπρλά πηζηεχνπλ φηη ν θχξηνο ξφινο ηνπο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλεξγηψλ κε ην ζσζηφ 

ζπλδπαζκφ θαη ηε ζσζηή αμηνπνίεζε πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ (Παπαδάθεο, 2009).  
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Έπεηηα, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, νη επηρεηξήζεηο λα 

επεθηείλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηεο κεηξηθήο-γνλεαθήο κνλάδαο ζε λέεο αγνξέο θαη λέα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο, εθκεηαιιεπφκελεο επηπιένλ νθέιε. Δδψ δελ ππάξρεη αμηνπνίεζε 

ησλ πφξσλ αιιά ησλ δεμηνηήησλ πνπ έρεη ν νξγαληζκφο ζην επηρεηξεζηαθφ θέληξν ειέγρνπ 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ, πνπ δηαθνξεηηθά κπνξεί θαη λα έκελαλ αλαμηνπνίεηεο. 

Απηέο νη δεμηφηεηεο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηε δηνίθεζε θαη επηηξέπνπλ ζηνλ φκηιν λα 

ηηο αμηνπνηήζεη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη αγνξέο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα κελ ππάξρεη αθφκα 

θαη θαλέλαο θνηλφο ιεηηνπξγηθφο πφξνο ή δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα. Σαπηφρξνλα, κε ηνλ 

ηξφπν απηφ βξίζθεη ζπλέρεηα ηξφπνπο ψζηε λα απαζρνιεί ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζηηο 

δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηεο επηρείξεζεο, αθφκα θη αλ θάπνηα απφ απηέο 

απνηχρεη.  

 

Σέινο, ην κεγάιν εχξνο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κπνξεί λα ζπληειέζεη 

ζηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα 

απνθηήζεη κεγαιχηεξε ηζρχ ζηελ αγνξά ζηελ νπνία αληαγσλίδεηαη κε ην λα αζρνιεζεί κε 

κηα δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ζα ηεο δίλεη ηα απαξαίηεηα θέξδε ψζηε λα ρξεκαηνδνηεί άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, ιηγφηεξν ηζρπξέο, ελψ νη αληαγσληζηέο ηεο δελ ζα κπνξνχλ. 

Έηζη, ε ρξεκαηνδνηνχκελε επηρείξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, ην νπνίν ζα είλαη ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη απνηειεζκαηηθά ηηο αληαγσληζηηθέο 

δπλάκεηο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη είηε λα ηηο εμαιείςεη, είηε λα ηηο εθκεηαιιεπηεί πξνο φθειφο 

ηεο. 

 

Οξηζκέλνη αθφκα, φρη ηφζν ζεκαληηθνί ιφγνη, είλαη ε δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

κεησκέλνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπ νξγαληζκνχ, ν δηακνηξαζκφο ηνπ 

θηλδχλνπ ζε δηάθνξεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηθαλνπνίεζε 

ησλ αληηθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ ησλ ηζρπξψλ, θπξίσο, ελδηαθεξνκέλσλ 

(Johnson&Scholes, 2008).  

 

Ζ ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε είλαη πεξηζζφηεξν ρξήζηκε ζε επηρεηξήζεηο κε ηζρπξή 

ζέζε θαζψο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηνπο έρνπλ 

πξνζδψζεη ηε δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηά ηνπο, ζηηο άιιεο δξαζηεξηφηεηεο. Μπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε ηηο γλψζεηο ηνπο, είηε ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, είηε ηηο δηνηθεηηθέο επηδεμηφηεηεο πνπ δηέζεηαλ θαη ζηνλ βαζηθφ θιάδν 

αληαγσληζκνχ ηνπο. ε θάζε πεξίπησζε, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο απηέο 
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ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. Παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ζπζρεηηζκέλε 

δηαπνίθηιζε είλαη ε Procter & Gamble θαη ε Unilever, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ζηελ Έξεπλα & Αλάπηπμε, ζην κάξθεηηλγθ θαη ζην 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν brand ηνπο γηα λα επεθηαζνχλ θαη ζε άιια πξντφληα.  

 

Αληίζεηα, ζηελ αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε, δελ ππάξρνπλ απηά ηα θνηλά ζεκεία 

κεηαμχ ησλ ππαξρνπζψλ θαη ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Δάλ, κάιηζηα, ν 

νξγαληζκφο δηαζέηεη άξηζηα ζπζηήκαηα δηνίθεζεο θαη ηελ θαηάιιειε νξγαλσηηθή δνκή, ε 

ζηξαηεγηθή απηή κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα θεξδνθφξα θαη λα θαηαθέξεη λα εμαιείςεη 

ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο. Σν θίλεηξν γηα απηή ηε κνξθή αλάπηπμεο έρεη λα 

θάλεη θπξίσο κε ηελ αμία ηεο επέλδπζεο θαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηνπ 

νκίινπ θαη φρη ηφζν κε ηηο ζπλέξγηεο ησλ πξντφλησλ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, απηφ πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη πξνζεθηηθά είλαη ν βαζκφο 

ζηνλ νπνίν δηαθνξνπνηείηαη ν νξγαληζκφο θαζψο κπνξεί λα γίλεη κηα πξφβιεςε ζρεηηθά κε 

ηε κειινληηθή επίδνζε ηνπ. Τπάξρνπλ έξεπλεο πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ππάξρνπλ ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα επίδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη κε ζπζρεηηζκέλε 

δηαπνίθηιζε έλαληη απηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ αζπζρέηηζηε ή επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο 

ζπγθέληξσζεο, ππάξρνπλ φκσο θαη παξαδείγκαηα πνπ απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην, φπσο 

είλαη ε εηαηξεία Berkshire Hathaway. ηηο Δπξσπατθέο επηρεηξήζεηο, βέβαηα, θπξηαξρεί ε 

αληίιεςε φηη ε επηρείξεζε πξέπεη πξψηα λα εθκεηαιιεπηεί ηα ππάξρνληα ζηνηρεία θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, πξηλ αξρίζεη λα εξεπλά θαη γηα άιιεο, αλαδεηψληαο λέεο επθαηξίεο 

νη νπνίεο είλαη φκνηεο ή βξίζθνληαη πνιχ θνληά κε ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηηο δηαζέζηκεο ηθαλφηεηεο πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ 

ζηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Γη’ απηφ θαη ηα ζηειέρε πξέπεη λα είλαη 

πξνζεθηηθά θαη λα κειεηνχλ φιεο ηηο δπλαηέο επηινγέο θαη φιεο ηηο παξακέηξνπο, πξηλ ηε 

ιήςε ηεο απφθαζεο.  

 

Γεληθφηεξα, ε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ επηιεγφκελε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο δελ είλαη δεδνκέλε. Οη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηιέγνπλ κηα ζηξαηεγηθή 

ζπζρεηηζκέλεο δηαπνίθηιζεο έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε θαη επηβηψλνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα 

ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή ζπγθέληξσζεο θαη έρνπλ κηθξφηεξν 

πεδίν δξάζεο, αλ θαη ε πηζαλφηεηα λα επηηχρεη ε επέθηαζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί 
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λα δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη λα εμαξηάηαη απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επηθξαηνχλ αιιά θαη απφ ηνλ θιάδν αληαγσληζκνχ.  

 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζήκεξα θαη ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία 

κεηαβάιιεηαη, έρνπλ επηηξέςεη λα εκθαληζηνχλ δπλάκεηο, νη νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα 

κεηαβάινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνχλ πιένλ νη 

επηρεηξήζεηο θαη γη’ απηφ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηα ζηειέρε, φηαλ 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο. Οη δπλάκεηο απηέο απνηεινχλ κηα απεηιή γηα 

ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, κπνξνχλ, φκσο, λα απνηειέζνπλ θαη επθαηξία, γηα εθείλα ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ μέξνπλ πψο λα ηηο εθκεηαιιεπηνχλ θαη λα ηηο αληηκεησπίζνπλ, 

αιιάδνληαο ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ Deloitte αλαγλψξηζε θαη ζπγθέληξσζε ηηο επηά 

δπλάκεηο πνπ ε εγεζία ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα θαηαλνήζεη θαη λα ελζσκαηψζεη ζηε 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο: 

 

1. Ζ εμέιημε ηεο Σερλνινγίαο θαη ε αλάπηπμε ηνπ Internet of Things (IoT), ηα νπνία 

έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ εληειψο δηαθνξεηηθνί ηξφπνη εξγαζίαο θαη 

δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε, φινη νη εξγαδφκελνη θαη ηα ζηειέρε θάζε βαζκίδαο ηεο 

επηρείξεζεο λα είλαη ηερλνινγηθά εθπαηδεπκέλνη. 

 

2. Σν πιήζνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη πιένλ δηαζέζηκα κπνξεί είηε λα πξνσζήζεη 

ηελ αλάπηπμε ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπζνχλ ηε δχλακε 

ησλ Big Data θαη ηεο δηαδηθαζίαο ησλ Analytics, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί, 

ή λα παξαζχξεη θαη λα ζπληξίςεη απηνχο πνπ δελ ην θάλνπλ.  

 

3. Ο ιεγφκελνο «θπβεξλνρψξνο» αλαπηχζζεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαη 

επαλαθέξεη ηελ εζηίαζε ζηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ 

ρεηξνλαθηηθψλ εξγαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ην θφζηνο θαη λα παξακείλεη ε 

επηρείξεζε ζε αληαγσληζηηθή ζέζε. 

 

4. Ζ απηνκαηνπνίεζε δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κε αλάγθε γηα βαζηθέο 

επηδεμηφηεηεο θαη επηθεληξψλεηαη ζηε δεκηνπξγία αμίαο απφ ηα αλψηεξα επίπεδα. 
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5. Ζ ηερλνινγία έρεη δψζεη άιιε δηάζηαζε ζηελ έλλνηα ηεο θαξηέξαο, κε απνηέιεζκα 

ε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο λα είλαη έσο ηα 60-70 ρξφληα θαη λα απαηηεί ζπλερή 

κάζεζε. 

 

6. Τπήξμε κηα έθξεμε ζηελ εξγαζία κε κηα νκάδα ηαιέλησλ πνπ έρεη θαηαλεκεζεί κε 

ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα βειηηψλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη ε ηαρχηεηα. 

 

7. Ζ πνηθηινκνξθία ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη νη δηαθνξέο γελεψλ πνπ ππάξρνπλ 

θαζηζηνχλ απαξαίηεην ηνλ δηάινγν, ηελ ελδπλάκσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ 

ζπκκεηνρή.  

 

Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ 7 δπλάκεσλ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ κειινληηθή αλάπηπμε 

κηα επηρείξεζεο, κε έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν, κε ηηο θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο, ζα 

είλαη πξφζπκν λα ηελ ελζηεξληζηεί.  

 

Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγνχλ, λα εξεπλνχλ θαη λα 

εθκεηαιιεχνληαη επθαηξίεο, έρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνζζέζνπλ αμία 

ζηελ επηρείξεζε ηνπο, κέζσ απηψλ ησλ θηλήζεσλ. Σέηνηεο επθαηξίεο ζεσξνχληαη πιένλ νη 

επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο θαη ηε δηεζλνπνίεζε ησλ 

αγνξψλ θαη πξέπεη ηα ζηειέρε λα εξεπλήζνπλ εάλ απηέο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά ε 

κηα ηεο άιιεο ή σο ππνθαηάζηαηα, γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο θεξδνθνξίαο 

ηεο επηρείξεζεο.   

 

Σα ζηειέρε, ηα νπνία είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

νξγαλσζηαθέο αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο, απνθηνχλ έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Γη’ απηφ θαη φπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο, ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αιιαγέο 

κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηεο, θαζψο ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ε δνκή ηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηελ εμαγνξά κηαο άιιεο 

επηρείξεζεο ή ηελ είζνδν ζε λένπο θιάδνπο θαη λα βξεζεί ππφ πίεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

λέσλ απαηηήζεσλ, ελψ θαη νη εξγαδφκελνη κπνξεί λα κελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηεο 

ή λα είλαη απξνεηνίκαζηνη γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο ζπλζήθεο. Οη νξγαληζκνί, 

ινηπφλ, πξέπεη λα αλαπηχμνπλ κεραληζκνχο πξνεηνηκαζίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απηψλ.   
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2.1.2 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ (STABILITY STRATEGIES) 

 

 

Μηα άιιε επηινγή πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί είλαη νη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο, δελ είλαη απφ ηηο πξνηηκψκελεο γηα ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε, θαζψο, 

φπσο αλαθέξζεθε, απηφ πνπ επηδηψθνπλ θαηά βάζε είλαη ε αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Χζηφζν, νη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη ε θαηάιιειε 

επηινγή φηαλ ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ είλαη κέηξηα θαη ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο είλαη είηε ηζρπξή, είηε ζε κέηξην επίπεδν θαη γεληθφηεξα ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη είλαη ζρεηηθά πξνβιέςηκν θαη ζηαζεξφ.  

 

Ζ επηινγή ηεο ζηαζεξφηεηαο απφ κηα επηρείξεζε, κέζσ ηεο ζπλέρηζεο ησλ 

πθηζηάκελσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κπνξεί λα γίλεη επεηδή ζεσξεί φηη απηή ηθαλνπνηεί 

επαξθψο ηηο πξνζδνθίεο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ηδξπηψλ θαη ησλ ζηειερψλ, θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ απνπζία νπζηαζηηθήο αιιαγήο ζηελ θαηεχζπλζή ηεο. Δίλαη 

δεκνθηιήο επηινγή ησλ ηδηνθηεηψλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ πνπ εζηηάδνπλ ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο (niche) θαη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ην δηαρεηξίζηκν 

κέγεζνο θαη ηελ επίδνζε ηεο εηαηξείαο ηνπο (Wheelen, Hunger, 2018). Μπνξνχλ λα είλαη 

πνιχ ρξήζηκεο βξαρππξφζεζκα, αιιά κπνξνχλ λα απνβνχλ κνηξαίεο εάλ ε επηρείξεζε 

αθνινπζεί ζπλερψο ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο γηαηί δελ ζα ππάξρεη θαλέλα θίλεηξν γηα 

αλάπηπμε, γηα θαιιηέξγεηα θάπνηαο ζεκαληηθήο δχλακεο ή γηα εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ 

πνπ ζα παξνπζηάδνληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Δπνκέλσο, ζε γεληθέο γξακκέο, ε ζηαζεξφηεηα επηιέγεηαη απφ επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ηνλ θίλδπλν, απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη 

επραξηζηεκέλεο απφ ηελ επίδνζή ηνπο θαη δελ ζέινπλ λα πξνβνχλ ζε θακία αιιαγή θαη 

απφ επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο εμσηεξηθέο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο.       

 

Ζ νηθνλνκηθή θαη ηξαπεδηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη εληζρχζεη ηελ 

πεπνίζεζε γηα ηε ζεκαζία χπαξμεο ελφο ζηαζεξνχ θαη θαιά ειεγρφκελνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Πξνο ηελ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ιηαληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ζπκβάιιεη ε ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηζνξξνπία θαη 

αζθάιεηα γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ζεσξείηαη φηη νη 

ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο είλαη ε θαηάιιειε επηινγή. Με ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε 
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ζηξαηεγηθψλ ζηαζεξφηεηαο ελνπνηνχληαη νη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί ζηφρνη ησλ 

Σξαπεδψλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηηο θαηεπζχλνπλ ζε κηα καθξνρξφληα ιεηηνπξγηθφηεηα. 

Έηζη εληζρχεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζαλ ζχλνιν, αιιά θαη ε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ θάζε Σξαπεδηθνχ Ηδξχκαηνο μερσξηζηά.  

 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ ηνλίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηελ αλάγθε ζρεδηαζκνχ ηέηνησλ ζηξαηεγηθψλ. Μηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο Σξάπεδαο ζεσξείηαη, κάιηζηα, σο ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

ηεο ζηξαηεγηθήο ζηαζεξφηεηαο, θαζψο πεξηιακβάλεη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δνκήο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, πξνο αληηκεηψπηζε 

ησλ ζπλερψλ κεηαβνιψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. εκαληηθφ ξφιν ζηηο κεηαβνιέο απηέο 

παίδνπλ ηξεηο παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη ε ηερλνινγία, νη νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο 

ησλ πειαηψλ θαη ε παγθνζκηνπνίεζε (S.Saksonova, I.Solovjova, , 2012). Έηζη νη 

Σξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα δηαηεξεζνχλ θαη λα πξνεηνηκαζηνχλ θαιχηεξα γηα λα 

αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Οη πην γλσζηέο ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο είλαη ε παύζε/ζπλέρηζε κε πξνζνρή 

(pause/proceed with caution) θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο θακίαο αιιαγήο (no change 

strategy) (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Μηα ζηξαηεγηθή παύζεο/ζπλέρηζεο κε πξνζνρή είλαη νπζηαζηηθά κηα επθαηξία ε 

επηρείξεζε λα «μεθνπξαζηεί», πξηλ απνθαζίζεη λα ζπλερίζεη κε κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο 

ή πεξηζπιινγήο. Πξνζπαζεί, κε ηνλ ηξφπν απηφ λα δηαηεξεζεί, θάλνληαο ζθφπηκεο, κε 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο κέρξη λα πξνεηνηκαζηεί γηα κηα αιιαγή ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε, κέρξη δειαδή ην πεξηβάιινλ λα γίλεη πην επλντθφ γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. Δίλαη πνιχ πηζαλφ, κέρξη κηα επηρείξεζε λα εθαξκφζεη ηηο αιιαγέο πνπ έρεη 

πξνγξακκαηίζεη γηα ηελ επηρείξεζε, λα ζπληειεζηεί κηα απξφβιεπηε αιιαγή ζηελ αγνξά, 

θαζηζηψληαο ηηο αιιαγέο απηέο, ακέζσο, πεξηηηέο. Δπίζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα μαθληθή αλάπηπμε, λα εδξαηψζνπλ θαη λα παγηψζνπλ 

ηα έζνδα θαη ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ απνθηήζεη, αιιά θαη λα θάλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

πξνζαξκνγέο ζηε δνκή, ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ππνδνκέο ηνπο. Γελ εγθαηαιείπνπλ ηελ 

αλάπηπμε αιιά αθνινπζνχλ κηα πξνζσξηλή, κεηαβαηηθή ζηξαηεγηθή γηα λα ζπλερίζνπλ 

κεηά κε πξνζνρή.  
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Δπνκέλσο, ε ζπγθεθξηκέλε απηή ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη ζε επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ο ζπλδπαζκφο απηφο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο κε ηελ επειημία είλαη πνπ ζα εμαζθαιίζεη ζηελ επηρείξεζε, ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ, κηα επηηπρεκέλε πνξεία θαη ζα δηαζθαιίζεη ζηα ζηειέρε ηεο ηε κειινληηθή ηεο 

πγεία. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ζε απηή ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο πνπ ζα επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξψπνπο λα κεηαθηλνχληαη πην 

εχθνια θαη γξήγνξα ζηελ επφκελε επθαηξία. Ζ επίηεπμε ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηε δνκή θαη ηε 

δηαθπβέξλεζή ησλ νξγαληζκψλ, ηαπηφρξνλα, δεκηνπξγεί κηα ζηαζεξή βάζε γηα ζεκαληηθέο 

δηαδηθαζίεο, ηηο νπνίεο επηδηψθνπλ λα ηππνπνηήζνπλ θαη λα ηειεηνπνηήζνπλ, ψζηε λα είλαη 

δχζθνιν γηα ηνπο αληαγσληζηέο λα ηηο αληηγξάςνπλ. Πξαγκαηηθά επέιηθηεο επηρεηξήζεηο 

είλαη επνκέλσο απηέο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα κε ηελ ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο 

αιιαγέο θαη ζηηο λένπο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο.  

 

Απφ ηελ άιιε, ε ζηξαηεγηθή ηεο θακίαο αιιαγήο πξφθεηηαη γηα ηελ απφθαζε λα κελ 

θάλνπλ ηίπνηα θαηλνχξην, ηελ επηινγή ηεο δηνίθεζεο λα ζπλερίζνπλ ηεο πθηζηάκελεο 

ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο, ηελ ππάξρνπζα ζηξαηεγηθή θαη ζην κέιινλ. Γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλε ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα κελ γίλεη θακία νπζηαζηηθή αιιαγή ζηελ 

θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. Ζ ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ ππάξρεη ιφγσ ηεο κέηξηαο 

αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο είλαη πνπ ηελ σζεί λα δηαηεξήζεη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, 

πξνζαξκφδνληαο κφλν ηνπο ζηφρνπο ησλ πσιήζεσλ θαη ησλ θεξδψλ, ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηνλ πιεζσξηζκφ (Γεσξγφπνπινο Ν., 2013). πλήζσο, νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο έρνπλ βξεη έλα ζρεηηθά θεξδνθφξν ηκήκα ηεο αγνξάο, 

φπνπ κπνξνχλ λα δηαζέηνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε επηηπρία θαη ε ζηγνπξηά 

ηελ νπνία αηζζάλνληαη κε ηε δεδνκέλε θαηάζηαζε ηα ζηειέρε, είλαη πνπ ηνπο νδεγεί λα 

δηαηεξήζνπλ απηή ηε ζηξαηεγηθή θαη γηα ην κέιινλ. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, βέβαηα, δελ 

ππάξρνπλ εκθαλείο επθαηξίεο ή απεηιέο ζηνλ θιάδν, επνκέλσο, ε ζηαζεξφηεηα απηή είλαη 

θαη ε κφλε βηψζηκε ελαιιαθηηθή ιχζε. ηνπο θιάδνπο απηνχο ε απεηιή απφ 

λενεηζεξρφκελνπο είλαη κηθξή.   

 

Οη νξγαληζκνί δελ πξέπεη λα παξαζχξνληαη απφ ηα βξαρππξφζεζκα νθέιε απηψλ 

ησλ ζηξαηεγηθψλ, αιιά πξέπεη λα δηαηεξνχλ ηελ λννηξνπία ηεο αλάπηπμεο ζηελ 

θνπιηνχξα θαη ζηηο πνιηηηθέο ηνπο. Οη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

έλα κέζν, ψζηε λα κπνξνχλ νη νξγαληζκνί ζηαδηαθά θαη πξννδεπηηθά, λα εμειίζζνληαη, 

φηαλ απηφ είλαη εθηθηφ, φηαλ δειαδή δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο δπλάκεηο θαη ππάξρνπλ θαη 
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νη αληίζηνηρεο επθαηξίεο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αληηκεησπίδνπλ 

θαιχηεξα ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηνπο θηλδχλνπο θαη κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ απφ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, ζε κεγάιεο επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, δηαηεξψληαο ηελ επηηπρία απηή γηα 

ρξφληα.  

  

2.1.3 ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ (RETRENCHMENT STRATEGIES) 

 

 

Ζ ζηξαηεγηθή πεξηζπιινγήο ηαπηίδεηαη κε ηε κείσζε είηε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο είηε ηεο πνηθηιίαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο, κε ζθνπφ ηε 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο. Αλ θαη ζηνρεχεη ζηε 

βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο επίδνζεο, πνιιά ζηειέρε είλαη δηζηαθηηθά σο πξνο ηελ 

επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, ε νπνία γίλεηαη νινέλα θαη επηηαθηηθφηεξε, ιφγσ ησλ 

κεηαβνιψλ πνπ ζπληεινχληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ησλ αλαδπφκελσλ απεηιψλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ. Παγθνζκηνπνίεζε, ζπγρσλεχζεηο θαη 

εμαγνξέο θαη ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο είλαη νη θπξηφηεξεο δπλάκεηο πνπ κπνξνχλ λα 

θαηαζηξέςνπλ επηρεηξήζεηο αιιά θαη θιάδνπο νιφθιεξνπο.   

 

Μηα εηαηξεία επηιέγεη κηα απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο φηαλ ε αληαγσληζηηθή 

ηεο ζέζε είλαη αδχλακε, είηε ζε κηα γξακκή πξντφληνο, είηε ζε φιεο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε 

ρακειή επίδνζε, ρακειέο πσιήζεηο θαη δεκίεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο πεξηιακβάλνπλ πνιχ 

ηζρπξέο πξνζπάζεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσζηαθήο επίδνζεο θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

αδπλακηψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ νδεγνχλ ζε απηά ηα απνηειέζκαηα. Οη δηαζέζηκεο 

ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο είλαη ε ζηξαηεγηθή δηάζσζεο ή αλαζηξνθήο (turnaround 

strategy), ε ζηξαηεγηθή ηεο αηρκάισηεο επηρείξεζεο (captive company strategy), ε 

ζηξαηεγηθή ηεο απνεπέλδπζεο (divestment strategy), ε ζηξαηεγηθή ξεπζηνπνίεζεο 

(liquidation strategy) θαη ε ζηξαηεγηθή ρξενθνπίαο (bankruptcy strategy) θαη ε επηινγή ηνπο 

εμαξηάηαη απφ ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. 

 

Με ηηο ζηξαηεγηθέο απηέο κεηψλεηαη ην επίπεδν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο (Wheelen, Hunger, 2018), πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ζπλνιηθή ηεο επίδνζε, 

κέζσ ηεο κείσζεο ή ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ 
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δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηκήκαηα πξντφλησλ ή πειαηψλ, ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο 

πειαηψλ ή δηαρείξηζεο ηερλνινγίαο, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηάζσζεο ή αλαζηξνθήο εθαξκφδεηαη φηαλ ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

θιάδνπ είλαη πςειή θαη γη’ απηφ ε επηρείξεζε επηδηψθεη λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη φζν αθφκα δελ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ην κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. θνπφο δελ είλαη κφλν ε πξνζηαζία ησλ θεξδψλ αιιά ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κέζσ ηεο κείσζεο ησλ εμφδσλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, κέζσ ελδερφκελεο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη απηνκαηνπνίεζεο 

δηαδηθαζηψλ ή θαη επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο γξακκήο παξαγσγήο γηα κείσζε ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην.  

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα πεξάζεη απφ ηξία ζηάδηα γηα ηελ επηηπρία ηεο αλαζηξνθήο. 

Σν πξψην ζηάδην είλαη απηφ ηεο ζπζηνιήο (contraction), ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζπάζεηα παχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα κε γεληθέο πεξηθνπέο 

ζηα κεγέζε θαη ζηα έμνδα, ζηηο δαπάλεο ησλ κηζζψλ θιπ. Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ην 

ζηάδην ηεο ζηαζεξνπνίεζεο (consolidation), ψζηε ε επηρείξεζε λα μεπεξάζεη ηελ αδπλακία 

ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο θάζεο δηακνξθψλεηαη έλα ζηαζεξνπνηεηηθφ πξφγξακκα, 

ην νπνίν θξνληίδεη λα πεξηνξηζηνχλ ηα πεξηηηά βηνκεραληθά έμνδα θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο λα γίλνπλ πην απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο, ψζηε λα δηθαηνινγείηαη ην 

θφζηνο ηνπο. Δίλαη, ίζσο, ην πην ζεκαληηθφ ζηάδην ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, θαζψο κε 

ζσζηή πινπνίεζε ηνπ κπνξεί λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

επίδνζε ηεο επηρείξεζεο. ηφρνο είλαη ε επηρείξεζε λα βγεη απφ ην ζηάδην απηφ πην 

ηζρπξή θαη θαιχηεξα νξγαλσκέλε. Σέινο, ην ηξίην ζηάδην, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηελ 

επηηπρεκέλε εθηέιεζε ηνπ ακέζσο πξνεγνχκελνπ, είλαη απηφ ηεο επέθηαζεο (re-birth), ζην 

νπνίν ε επηρείξεζε αξρίδεη λα είλαη θαη πάιη θεξδνθφξα.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή είλαη ζρεδηαζκέλε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πξνζηαηεχζεη ηε 

βαζηθή δηαθξηηή ππεξνρή ηεο επηρείξεζεο, πνπ ζα ηε βνεζήζεη λα επηζηξέςεη ζηελ 

θεξδνθνξία (David, 2011), κε ηελ έγθαηξε αληηκεηψπηζε ησλ εζσηεξηθψλ αδπλακηψλ ηεο, 

ησλ ειιείςεσλ ζε ηθαλφηεηεο θαη ησλ απεηιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Απφ ην 

2008 θαη έπεηηα, νη πεξηζζφηεξεο ηξάπεδεο, Διιεληθέο θαη μέλεο, αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή 

αλαζηξνθήο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αζηάζεηα ηεο νηθνλνκίαο, 
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κεηψλνληαο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηνπο κε εζεινχζηεο εμφδνπο, πεξηνξίδνληαο ην δίθηπν ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηνπο θαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμππεξέηεζε κέζσ ςεθηαθήο πιαηθφξκαο, 

ελψ έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ πξνζθνξά δεκηνγφλσλ θαη επηθίλδπλσλ γηα ηελ θεθαιαηαθή ηνπο 

επάξθεηα, πξντφλησλ, φπσο είλαη ηα δάλεηα.  

 

Οη επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο αλαζηξνθήο πξνυπνζέηνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

πεξηζψξην αληίδξαζεο θαη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη είλαη θξίζηκνο 

ν ρξφλνο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ πεξηζπιινγήο πξνο αληαπφθξηζε 

ζηε κείσζε ηεο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ έγθαηξε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε λα 

απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηεο ζηξαηεγηθήο.  

 

Ζ επηινγή κηαο επηρείξεζεο λα πξνρσξήζεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή κπνξεί 

λα γελλήζεη ακθηζβήηεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ ηζρπξψλ, θπξίσο, ελδηαθεξνκέλσλ 

(stakeholders) ηεο επηρείξεζεο θαη επνκέλσο λα είλαη δχζθνιν λα δηαηεξήζνπλ ηε ζηήξημε 

θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο. Οη ελδηαθεξφκελνη (stakeholders) ακθηζβεηνχλ ηφζν ηε 

βησζηκφηεηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ κέρξη ηψξα αθνινπζεί ε επηρείξεζε, αιιά θαη ηελ 

ηθαλφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηεο εγεζίαο θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα κπνξέζνπλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζηήξημε ηνπο, ε 

νπνία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο, ηα ζηειέρε βηάδνληαη λα 

εθαξκφζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο αλαζηξνθήο γηα λα απνδείμνπλ κε ζαθή ηξφπν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο θαη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αληηζηξέςεη ηηο φπνηεο 

αδπλακίεο θαη ηελ αξλεηηθή επίδνζε (C.hangai Tangpong, Michael A. Abebe, Zonghui Li , 

2018). 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο αηρκάισηεο επηρείξεζεο εθαξκφδεηαη φηαλ ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

θιάδνπ είλαη κέηξηα, ελαιιαθηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο απνεπέλδπζεο. Γεκηνπξγείηαη κε ηνλ 

ηξφπν απηφ ε ζηγνπξηά ζε κηα επηρείξεζε φηη ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη, εθφζνλ πξνζθέξεη 

ηα πξντφληα ηεο ζε κηα κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο επηρείξεζε, κε ηελ νπνία ζπλάπηεη 

καθξνπξφζεζκα ζπκβφιαηα. Σα ζπκβφιαηα απηά θαζνξίδνπλ πνηεο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαιακβάλεη ε κεγάιε επηρείξεζε θαη επνκέλσο, πνηεο κπνξεί λα ηεξκαηίζεη ε 

«αηρκάισηε», κεηψλνληαο ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Ζ επηρείξεζε πνπ αηρκαισηίδεη 

κπνξεί λα είλαη είηε θάπνηνο πειάηεο, είηε θάπνηνο αληαγσληζηήο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, 

απηφ πνπ εμαζθαιίδεη είλαη ζηαζεξέο πσιήζεηο θαη επίπεδα παξαγσγήο, ελψ ζηε δεχηεξε 

ζα κπνξέζεη λα πξνζηαηέςεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ελψ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο 
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πηζαλφηεηεο λα δηαηεξήζεη κηα ζρεηηθή δηνηθεηηθή απηνλνκία. Πιένλ, φκσο, ε κηθξφηεξε 

επηρείξεζε ζεσξείηαη εμαξηψκελε απνθιεηζηηθά απφ ηελ πνξεία ηεο κεγαιχηεξεο, ζηελ 

νπνία έρεη πξνζθέξεη ηελ αλεμαξηεζία ηεο, κε αληάιιαγκα ηελ παξερφκελε ιεηηνπξγηθή 

αζθάιεηα. Δίλαη ε κφλε ιχζε γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο κηθξέο πσιήζεηο θαη ηηο δεκίεο πνπ 

έρεη, θαζψο ε κέηξηα ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληαγσληζηηθή ηεο 

ζέζε, δελ ηεο επηηξέπνπλ λα ζηεξίμεη θάπνηα άιιε ζηξαηεγηθή. Οπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα 

εθαξκνγήο κηαο ζηξαηεγηθήο αλαζηξνθήο δελ ζα είλαη επηηπρεκέλε.  

 

ηαλ ε επηρείξεζε βξίζθεηαη ζε αληίζηνηρε αληαγσληζηηθή ζέζε κπνξεί λα 

εθαξκφζεη θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο απνεπέλδπζεο, πνπιψληαο έλα ηκήκα ή ην ζχλνιν κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο ηεο κνλάδαο. Γηα λα έρεη φθεινο ε πψιεζε απηή γηα ηελ επηρείξεζε, ζα 

πξέπεη ε αμία ηεο πψιεζεο λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηνπο κεηφρνπο θαη λα 

εμαζθαιίδνληαη νη εξγαδφκελνη ηεο κνλάδαο. Δλδερνκέλσο, ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ 

απνεπελδχεηαη λα κελ κπνξνχζε λα πξνζθέξεη ηθαλνπνηεηηθή αμία ζην ζχλνιν ηεο 

επηρείξεζεο, ή αθφκα θαη λα ήηαλ απηή πνπ ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε ζπλνιηθή θαθή απφδνζε 

ηνπ νξγαληζκνχ, εάλ δελ κπνξνχζε λα ελαξκνληζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηηο ππφινηπεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ελψ ε επηρείξεζε πνπ ζα ηελ απνθηήζεη λα δηαζέηεη ηνπο 

θαηάιιεινπο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο γηα λα βειηηψζεη ηελ επίδνζή ηεο. 

  

Δίλαη πηζαλφλ, επίζεο, ε ζηξαηεγηθή απηή λα αθνινπζείηαη, επεηδή ε επηρείξεζε 

ζέιεη λα ζπγθεληξσζεί κφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο. Ζ P&G 

απνθάζηζε γηα ηνλ ιφγν απηφ λα απνεπελδχζεη θαη λα πνπιήζεη πάλσ απφ ηηο κηζέο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο κνλάδεο, εζηηάδνληαο ζε 65 δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο κπνξεί λα ζέιεη λα επηθεληξσζεί ζε βαζηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο ή ζε απηέο 

πνπ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ αθνινπζνχκελε ζηξαηεγηθή. Σέινο, δελ απνθιείεηαη ε 

επηρείξεζε λα έρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλάγθεο, ηηο νπνίεο ζέιεη λα αληηκεησπίζεη κε ηελ 

πψιεζε ησλ ιηγφηεξν θεξδνθφξσλ κνλάδσλ ή λα ζέιεη λα εληζρχζεη ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο γηα λα είλαη πην αληαγσληζηηθά, αιιά νη πφξνη πνπ απαηηνχληαη είλαη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ δηαζέηεη.  

 

χκθσλα, κάιηζηα, θαη κε ηνλ Πίλαθα «Ρπζκνχ Αλάπηπμεο-Μεξηδίνπ Αγνξάο» ηνπ 

BCG, ε ζηξαηεγηθή ηεο απνεπέλδπζεο εθαξκφδεηαη ζε νξηζκέλα  «ακθίβνια» θαη ζηα 

«πξνβιεκαηηθά», ηηο ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ είλαη ζρεηηθά 

αληαγσληζηηθά αδχλακεο θαη δελ έρνπλ πξννπηηθέο βειηίσζεο, αιιά αληίζεηα, φπσο ζηελ 
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πεξίπησζε ησλ «ακθηβφισλ», απνξξνθνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο ξεπζηψλ, ρξήζηκεο γηα 

ηνλ νξγαληζκφ. Ζ απνεπέλδπζε ηνπο, ινηπφλ, ζα δεκηνπξγήζεη ξεπζηά, ηα νπνία ε 

επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα επελδχζεη ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, βνεζψληαο 

απηέο λα αλαπηπρζνχλ. Παξάδεηγκα ζηξαηεγηθήο απνεπέλδπζεο είλαη ε απφθαζε, κεηά 

απφ αξθεηά ρξφληα ζπλεξγαζίαο, ηεο e-Bay λα πνπιήζεη ηελ Skype.  

 

Σέινο, έρνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ξεπζηνπνίεζεο θαη ηεο ρξενθνπίαο, νη νπνίεο 

ζεσξνχληαη νη πην αθξαίεο επηινγέο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη νη ιηγφηεξν ειθπζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο. Γη’ απηφ θαη επηιέγνληαη φηαλ ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο είλαη 

αδχλακε, αιιά θαη ν θιάδνο έρεη πνιχ ρακειή ειθπζηηθφηεηα θαη επνκέλσο νη πξννπηηθέο 

θαη νη επθαηξίεο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο είλαη κεδακηλέο. Οη επηπηψζεηο απφ ηελ 

επηινγή κηαο εθ ησλ δχν απηψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη πνιχ ζνβαξέο, θαζψο πεξηιακβάλνπλ 

κεηαμχ άιισλ, ηνλ νξηζηηθφ ηεξκαηηζκφ θάζε επθαηξίαο γηα κειινληηθή δξάζε, γη’ απηφ θαη 

είλαη νη ηειεπηαίεο ιχζεηο, φηαλ θακία άιιε απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο δελ έρεη 

θαηαθέξεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα.   

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ξεπζηνπνίεζεο είλαη ζπλψλπκε κε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πψιεζε φισλ ή κέξνπο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο, φηαλ απηή δελ δηαζέηεη πιένλ αμία ηθαλνπνηεηηθή γηα λα πσιεζεί σο ζχλνιν. 

Σα κεηξεηά πνπ απνθνκίδεη απφ ηηο πσιήζεηο, δηαηίζεληαη ζηνπο κεηφρνπο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα πεξηνξηζζνχλ νη νηθνλνκηθέο ηνπο δεκίεο, αθνχ πξνεγνπκέλσο 

ηθαλνπνηεζνχλ φιεο νη εθθξεκείο ππνρξεψζεηο. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο ξεπζηνπνίεζεο είλαη, 

επνκέλσο, κηα ζπλεηή θαη θαιά ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε επηινγή γηα ηελ απφθηεζε 

φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξσλ θεξδψλ απφ ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, φηαλ ε επηρείξεζε 

αληηκεησπίδεη κηα δχζθνιε θαηάζηαζε θαη νη επηινγέο ηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο θαη θαηά 

θχξην ιφγν πξνβιεκαηηθέο. Χζηφζν, είλαη θαιχηεξε επηινγή ε παχζε ησλ ιεηηνπξγηψλ απφ 

ην λα ζπλερίζεη κηα επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί κε δεκίεο (David, 2011).   

 

Απφ ηελ άιιε, ε ζηξαηεγηθή ηεο ρξενθνπίαο πεξηιακβάλεη ηε κεηαβίβαζε ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηα δηθαζηήξηα, κε αληάιιαγκα ξπζκίζεηο ησλ ππνρξεψζεσλ 

πνπ έρεη πξνο ηξίηνπο. Ζ δηνίθεζε επηιέγεη απηή ηε ζηξαηεγηθή, ειπίδνληαο φηη κεηά ηε 

δηεπζέηεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ ην δηθαζηήξην, ε επηρείξεζε ζα είλαη θαη πάιη ζε ζέζε λα 

αλαπηπρζεί θαη λα αληαγσληζζεί ζε έλαλ πην ειθπζηηθφ θιάδν (Wheelen, Hunger, 2018). Οη 

δχν απηέο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαη ζπλδπαζηηθά, κε ηελ ππαγσγή ζε 
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δηθαζηηθφ θαζεζηψο ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηε ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρεηψλ, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο. 

 

Ζ κεγαιχηεξε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν απηέο ζηξαηεγηθέο βξίζθεηαη ζην φηη ζηε 

ξεπζηνπνίεζε φιεο νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη απφ ηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη επνκέλσο απηνί εξγάδνληαη θαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ κεηφρσλ. 

Αληίζεηα, ε ρξενθνπία παξαδίδεη ηε δηαρείξηζε θαη ην δηθαίσκα ιήςεο απνθάζεσλ ζηα 

δηθαζηήξηα, ηα νπνία δελ ιακβάλνπλ ζπλήζσο ππφςε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ.  

 

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο πεξηζπιινγήο απαηηνχλ δηεπζπληηθά ζηειέρε ηα νπνία λα 

είλαη πξφζπκα λα ιάβνπλ δχζθνιεο απνθάζεηο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, φκσο, ηα 

ζηειέρε επηιέγνπλ λα αγλνήζνπλ ηελ χπαξμε πξνβιεκάησλ θαη αδπλακηψλ ζηελ 

επηρείξεζε ηνπο, κε ζέινληαο λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο γηα ηελ θαθή πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη ν νξγαληζκφο είλαη έλα ηζρπξφ δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην, ην νπνίν, πξνζπαζψληαο λα πξνζηαηέςεη ηα ζπκθέξνληα ησλ κεηφρσλ, έρεη 

ηε δχλακε λα ζέζεη ηα φξηα ζηελ αλψηαηε δηνίθεζε θαη λα ηελ θαηεπζχλεη ζηηο ζσζηέο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο, δηακνξθψλνληαο θαη πξνζζέηνληαο αμία ζηελ ζηξαηεγηθή 

(Wheelen, Hunger, 2018).  

 

ηελ πξάμε, νη επηρεηξήζεηο δελ επηιέγνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή απφ φιεο 

ηηο παξαπάλσ, αιιά εθαξκφδνπλ έλαλ ζπλδπαζκφ απηψλ. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα, λα 

αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο φζνλ αθνξά ηα πξντφληα ηνπο, κε ηε δεκηνπξγία λέσλ 

γξακκψλ παξαγσγήο θαη ηαπηφρξνλα λα εθαξκφδνπλ θαη ζηξαηεγηθή αλαζηξνθήο κε 

κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή ζηξαηεγηθή απνεπέλδπζεο, κε πψιεζε κε σθέιηκσλ 

ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε εκπεηξία ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζηειερψλ, ηφζν θαιχηεξν πξνγξακκαηηζκφ κπνξνχλ λα θάλνπλ γηα ηελ επηηπρεκέλε 

εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ απηψλ.  
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2.2 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ (BUSINESS STRATEGIES) 

 

Οη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζην 

επηρεηξεκαηηθφ επίπεδν θαη απαληάλε ζηελ εξψηεζε Πώο κηα επηρείξεζε ή κηα 

επηρεηξεκαηηθή κνλάδα κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν ζηνλ 

νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, δειαδή πώο ε επηρείξεζε ζα αληαγσληζηεί ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη κηα θεξδνθνξία πάλσ απφ 

ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Βαζίδεηαη ζηνλ ππξήλα αληαγσληζκνχ ή δηαθνξεηηθά, ζηε 

δηαθξηηή ηθαλφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Δλαιιαθηηθά, νλνκάδνληαη θαη αληαγσληζηηθέο 

ζηξαηεγηθέο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Ο ππξήλαο αληαγσληζκνχ είλαη ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο ησλ πόξσλ θαη 

ηθαλνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη πφξνη απφ κφλνη ηνπο δελ έρνπλ αμία αιιά πξέπεη 

λα ζπλδπάδνληαη ψζηε λα κεηαηξέπνληαη ζε ηθαλφηεηεο. Οη ηθαλφηεηεο απηέο ζπληζηνχλ ηελ 

πεγή ηνπ ππξήλα αληαγσληζκνχ ή ησλ δηαθξηηψλ ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Ο ππξήλαο 

αληαγσληζκνχ είλαη ε πεγή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη απνηειεί ην ζεκέιην 

γηα έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, κε ηε ζεηξά ηνπ, είλαη ν δξφκνο γηα ηε ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

επνκέλσο, γηα ηελ επίηεπμε θεξδψλ πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν.  

 

Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ε ζεσξία απηή, ηα ζηειέρε έρνπλ ηελ 

ππνρξέσζε λα απνθηήζνπλ ηνπο πφξνπο θαη λα ηνπο ζπλδπάζνπλ θαη λα ηνπο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά, κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. ηφρνο είλαη, 

κέζα απφ ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε λα δεκηνπξγήζνπλ απηέο ηηο 

δηαθξηηέο ηθαλφηεηεο, ηηο ηθαλφηεηεο, δειαδή, πνπ δελ κπνξνχλ εχθνια λα αληηγξάςνπλ νη 

αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο, πξηλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

πξνζθέξνπλ ζηνλ νξγαληζκφ έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.    

 

Δπνκέλσο, ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε 

ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε θάζε κηα απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή, κε ηελ νπνία είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλε, ψζηε λα κπνξεί λα ηελ ππνζηεξίδεη. Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή 

κπνξεί λα είλαη είηε αληαγσληζηηθή, φηαλ αληαγσλίδεηαη κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο γηα κηα 

ηζρπξή ζέζε ζηνλ θιάδν, είηε ζπλεξγαηηθή, φηαλ ζπλεξγάδεηαη κε κηα ή πεξηζζφηεξεο 
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αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο, κε ζθνπφ λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, έλαληη 

ησλ άιισλ αληαγσληζηψλ. Οη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, ζχκθσλα κε ηνλ Porter, 

δηακνξθψλνληαη κε βάζε ηηο εμήο εξσηήζεηο (Wheelen, Hunger, 2018):  

 

 Πξέπεη ε επηρείξεζε λα αληαγσλίδεηαη κε βάζε ην ρακειφ θφζηνο ή λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κε βάζε θάπνην 

άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν πέξα απφ ην θφζηνο, φπσο είλαη ε πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ή ε βειηίσζε ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο, ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο;  

 

 Πξέπεη ε επηρείξεζε λα αληαγσλίδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο 

(niche), ην νπνίν ζα είλαη κελ κηθξφ αιιά θεξδνθφξν ή λα αληαγσληζηεί ζε 

νιφθιεξν ηνλ θιάδν, πξνζπαζψληαο λα επηηχρεη ην κεγαιχηεξν δπλαηφ κεξίδην 

αγνξάο, βξηζθφκελε φκσο ζε επζχ αληαγσληζκφ κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο;  

 

Γειαδή, ε ζηξαηεγηθή απηή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ ή ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

αληαγσλίδνληαη ζε έλαλ θιάδν, δείρλεη πνηα νκάδα θαηαλαισηψλ απνθαζίδνπλ λα 

εμππεξεηήζνπλ, πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη νη επηζπκίεο ηνπο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηήζνπλ 

θαη πψο απνθαζίδνπλ λα ηηο ηθαλνπνηήζνπλ (Hill, Schiling, Jones, 2017).  

 

Με βάζε ηα παξαπάλσ νη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

ηξαηεγηθή Ζγεζίαο Κφζηνπο (Cost-Leadership Strategy), ηξαηεγηθή Γηαθνξνπνίεζεο 

(Differentiation Strategy) θαη ηξαηεγηθή Δζηίαζεο κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε ή κε βάζε 

ην θφζηνο (Focus Strategy). Οη ζηξαηεγηθέο απηέο θαινχληαη βαζηθέο (generic) επεηδή 

κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο (Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

Ζ δηακφξθσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία, 

θαζψο πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζθνπψλ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ απηψλ, νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ελφο γεληθφηεξνπ ζρεδίνπ γηα ην πψο ζα αληαγσληζηεί ε 

επηρείξεζε ζηνλ θιάδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, 

ψζηε λα βνεζά ηελ επηρείξεζε ή ηελ ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθή κνλάδα λα βξεη ηελ 

θαηάιιειε ζέζε ζηνλ θιάδν γηα λα ακπλζεί απφ ηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ή λα ηηο 

επεξεάζεη πξνο φθειφο ηεο.  
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Δπίζεο, θάζε κηα απφ απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο απαηηεί δηαθνξεηηθή νξγαλσζηαθή 

δηεπζέηεζε, ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη θίλεηξα γηα ην εξγαηηθφ δπλακηθφ. Αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ηνλ θιάδν ζηνλ νπνίν αλήθεη, ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, ε πξνζθνξφηεξε αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή 

είλαη δηαθνξεηηθή. χκθσλα κε ηνλ Porter, θάζε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεη εάλ 

κπνξεί λα κνηξάζεη πφξνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο κεηαμχ κηαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαη 

κηαο άιιεο, πνπ ζα κεηψζνπλ ην θφζηνο ή ζα απμήζνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε, ψζηε λα 

εληζρχζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν ίδην πξέπεη λα γίλεηαη θαη κε ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηελ απνθηψκελε εκπεηξία. Απηά είλαη ζηνηρεία, ηα νπνία ε δηνίθεζε πξέπεη λα 

εθκεηαιιεχεηαη κεηαθέξνληαο ηα ζε επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, γηα ηηο νπνίεο ζέιεη λα 

δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.   

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο έρεη αιιάμεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Πιένλ, ηα φξηα ησλ θιάδσλ δελ είλαη μεθάζαξα κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα 

κελ κπνξνχλ λα αληηιακβάλνληαη πιήξσο πνηνη είλαη νη αληαγσληζηέο ηνπο, ελψ ν θχθινο 

δσήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη κηθξχλεη, κε απνηέιεζκα λα επηδηψθνπλ 

δηαξθψο ηελ αλαδσνγφλεζε. Νέεο ηερλνινγίεο έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο, 

απνδηνξγαλψλνληαο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε κηα 

απμαλφκελε νηθνλνκηθή θαη γεσπνιηηηθή αβεβαηφηεηα. ιεο νη παξαπάλσ ζπλζήθεο είλαη  

ινγηθφ λα επεξεάδνπλ θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαζηζηψληαο αλεπαξθείο θαη 

μεπεξαζκέλεο ηηο παξαδνζηαθέο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ λένπο ηξφπνπο αληαγσληζκνχ.  

 

Οη πην ζεκαληηθέο απφ ηηο λέεο ηάζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηηο νπνίεο ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε θαηά ηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ είλαη αξρηθά, νη λέεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ γίλνληαη νη εξγαζίεο θαη επίζεο, νη ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ επηρείξεζε θαη ζηνλ πειάηε, 

ελψ ε πην ζεκαληηθή απφ απηέο είλαη ε Σερλεηή Ννεκνζχλε (AI), ε νπνία αλαπηχζζεηαη κε 

νινέλα ηαρχηεξνπο ξπζκνχο θαη αξρίδεη λα ελζσκαηψλεηαη ζε πιήζνο ιεηηνπξγηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Μηα αθφκα ηάζε είλαη ε δεκηνπξγία ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ 

(Business Ecosystems), ηα νπνία κε ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο, θάλνπλ πην 

δπζδηάθξηηα ηα φξηα αλάκεζα ζηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη κεηαμχ παξαγσγψλ θαη 

θαηαλαισηψλ. Ζ νηθνλνκηθή επεκεξία, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ησλ νξγαληζκψλ, εμαξηάηαη πιένλ απφ ηηο γεσπνιηηηθέο ζπλζήθεο, φπσο 
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είλαη γηα παξάδεηγκα ε άλνδνο ηεο Κίλαο, σο κηαο ζεκαληηθήο αληαγσληζηηθήο δχλακεο, ε 

νπνία κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία θαη απφ ηνλ ρακειφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν νπνίνο δεκηνπξγεί ακθηβνιίεο σο πξνο ηελ 

επίηεπμε ησλ καθξνρξφλησλ νηθνλνκηθψλ πξνβιέςεσλ. Κακία επηρείξεζε δελ κπνξεί λα 

κείλεη αλέπαθε απφ απηέο ηηο δπλάκεηο θαη πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο λα πξνζαξκνζηεί 

ζε απηή ηε λέα ινγηθή πνπ δεκηνπξγείηαη γχξσ απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη λα δεκηνπξγήζεη 

θαη λα εθκεηαιιεπηεί επθαηξίεο ζε απηφ ην πεξηβάιινλ δηαξθνχο αβεβαηφηεηαο.   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηα νηθνζπζηήκαηα, νη ξπζκηζηέο θαη νη παξαηεξεηέο ησλ θιάδσλ, 

παξαθνινπζνχλ κε ελδηαθέξνλ θαη αλεζπρία ηελ εμέιημε ηνπο. ιν θαη πεξηζζφηεξεο λέν-

αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ δηθηχσλ, ζηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ σο θεληξηθνί θφκβνη θαη βνεζάλε ζηελ επηθνηλσλία ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ 

αγνξαζηψλ θαη ησλ ινηπψλ επηρεηξήζεσλ. Απηφο ν λένο ηξφπνο νξγάλσζεο ζπλνδεχεηαη 

θαη απφ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αληαγσληζκνχ θαη έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δεκηνπξγίαο 

αμίαο γηα ηελ επηρείξεζε, σζηφζν αθφκα δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί εάλ ε αμία απηή ζα είλαη 

δηαηεξήζηκε. Δπηρεηξήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηα νηθνζπζηήκαηα είλαη ε Google, ε 

Alibaba.com θαη ε Uber θαη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη φηη δελ δηαζέηνπλ πνιιά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη δελ παξάγνπλ ηα πξντφληα πνπ πνπιάλε, αιιά αληίζεηα ν ξφινο 

ηνπο είλαη λα ελψλνπλ ηνπο ρξήζηεο ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο. Αθξηβψο απηέο νη 

ζρέζεηο θαη ε επηθνηλσλία πνπ δεκηνπξγνχλ είλαη πνπ πξνζζέηνπλ αμία ζε απηέο ηηο 

εηαηξείεο, νη νπνίεο επηδηψθνπλ, φρη απιά ηελ απφθηεζε ελφο κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο αιιά ηελ επέθηαζε ηεο αγνξάο ζηελ νπνία κπνξνχλ λα απεπζπλζνχλ. Φπζηθά, 

φια κέζα ζην νηθνζχζηεκα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνπο θαλφλεο πνπ απηέο έρνπλ ζέζεη. 

 

Δπνκέλσο, θαη ε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ππεξεηεί ηνλ ζθνπφ 

ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη φρη ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Απηή είλαη θαη ε κεγαιχηεξε δηαθνξά απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζε ζρέζε κε 

ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αλάπηπμεο ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο. Οη επηρεηξήζεηο 

πνπ νξγαλψλνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ, είλαη αλνηρηέο ζην αληαγσληζκφ θαη κνηξάδνληαη αθφκα θαη ζηνηρεία 

απφ ηε δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία ηνπο, φπσο ηπρφλ παηέληεο ή άιια ηερλνινγηθά επξήκαηα. 

Δίλαη άιισζηε λέα ηάζε ε πξνζπάζεηα ηεο ελαξκφληζεο ηεο δηαρείξηζεο ηεο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηελ αθνινπζνχλ επηρεηξήζεηο φπσο ε 

Tesla, ε νπνία πξφζθαηα απειεπζέξσζε θαη δηέζεζε ζηνλ αληαγσληζκφ ηηο παηέληεο ηεο. 
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Βέβαηα, ε ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αληαγσληζκνχ δελ ηαηξηάδεη ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο, 

θαζψο νη δπζθνιίεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ φζνη ηηο πηνζεηνχλ είλαη αθφκα πνιιέο. 

Ζ θαιχηεξε αληίιεςε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο ζα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο ελφο 

θιάδνπ λα αληαγσληζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά θαη ελδερνκέλσο λα πξνζπαζήζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ απηέο ηηο ηαθηηθέο. 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξνχλ λα είλαη 

θαη ζπλεξγαηηθέο. ηηο ζπλεξγαηηθέο ζηξαηεγηθέο, ε επηρείξεζε επηιέγεη λα ζπλεξγαζηεί 

καδί κε θάπνηνπο αληαγσληζηέο ηεο πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα δεκηνπξγνχκελα νθέιε. πρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

ν φξνο «ζπλαληαγσληζκφο» (coopetition) (Γεσξγφπνπινο,2019). Οη πνιπεζληθέο 

επηρεηξήζεηο, θπξίσο, επηδηψθνπλ λα γίλνληαη παγθνζκίσο ζπλεξγαηηθέο, αθνινπζνχκελεο 

απφ εγρψξηεο, νη νπνίεο αλαδεηνχλ εγρψξηεο, αιιά θαη δηεζλήο εηαηξείεο γηα λα ελψζνπλ 

ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη λα επηηεπρζεί πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ. 

Βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία είλαη λα ππάξρεη ακνηβαία εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηηο 

ζπλεξγαδφκελεο επηρεηξήζεηο. Παξάδεηγκα, ηέηνησλ, επηηπρεκέλσλ ζπλεξγαζηψλ είλαη νη 

ζπκκαρίεο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζηνλ θιάδν ησλ αεξνγξακκψλ, κε ηελ Star Alliance, 

ηελ OneWorld Alliance θαη ηελ SkyTeam Alliance.     

 

Μνξθέο ζπλεξγαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, νη ζπκθσλίεο 

αδεηνδφηεζεο θαη νη θνηλνπξαμίαο. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ζηξαηεγηθνί εηαίξνη 

δηαζέηνπλ έλα πιενλέθηεκα, ην νπνίν ζπλήζσο είλαη κηα θαηλνχξηα ηερλνινγία ή ε 

ηερλνγλσζία γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία θαη ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ θνηλψλ νθειψλ. πλήζσο, επηζπκνχλ λα αλαπηχμνπλ ηελ αγνξά θαη λα ηελ 

επεθηείλνπλ θαη ζε άιινπο ρξήζηεο, αθξηβψο φπσο επηδηψθνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

νξγαλψλνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα. Αθνχ επηηχρνπλ απηή ηελ αχμεζε, ζα αληαγσλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο γηα ην επηπιένλ θνκκάηη ηεο αγνξάο. Άιιεο θνξέο, πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

ζπκκαρίεο απηέο γηα λα απνθχγνπλ κεγάιεο επελδχζεηο θαη γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη 

ηνπο θηλδχλνπο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη άιινπο, απφ ηελ είζνδν ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη αγνξέο. Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο ελδηαθέξνληαη λα αληηκεησπίζνπλ ειιείςεηο πνπ 

κπνξεί λα έρνπλ ζε πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο, κε ην λα απνθηήζνπλ γλψζεηο απφ ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο. Έηζη, αλάινγα κε ην πνηνο είλαη ν επηδησθφκελνο ζθνπφο ησλ εηαηξεηψλ 

πνπ ζπλάπηνπλ απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο, θαζνξίδνληαη θαη νη φξνη θαη ην πεξηερφκελν ησλ 
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ζπκβάζεσλ ζπλεξγαζίαο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο επθαηξίεο εθείλεο, 

πνπ αλ αμηνπνηεζνχλ, ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρία (David, 2011).        

 

 

2.2.1. ΣΤΠΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Porter κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα δψζεη ζηελ 

επηρείξεζε πνπ ηελ εθαξκφδεη, θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ αμία πνπ ιακβάλεη ν αγνξαζηήο απφ ηελ 

παξερφκελε ππεξεζία ή ην πξντφλ θαη ε αμία απηή, αλάινγα κε ηε ζηξαηεγηθή, κπνξεί λα 

πξνέξρεηαη είηε απφ ηελ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο πνπ έρεη παξαρζεί κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο, είηε απφ ηελ πξνζθνξά ελφο πξντφληνο ή ππεξεζία πνπ έρεη 

κελ πςειφηεξε ηηκή, σζηφζν θαίλεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα ππφινηπα ηνπ θιάδνπ θαη 

ε επηπξφζζεηε αμία πνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ αγνξαζηή ππεξβαίλεη ην πςειφ θφζηνο γηα 

ηελ απφθηεζή ηεο. Έηζη, νη ζηξαηεγηθέο δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 

  

 ηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο (Cost leadership strategy) 

 ηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο (Differentiation strategy) 

 ηξαηεγηθή εζηίαζεο (Focus strategy) 

 

Ζ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο απφ ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε εμαξηάηαη αξρηθά απφ ηηο 

δπλάκεηο θαη ηηο δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε θαη νη νπνίεο ζα 

θαζνξίζνπλ ηη κπνξεί λα θαηαθέξεη ζε ζρέζε κε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ ζέιεη 

λα επηηχρεη θαη ηελ αγνξά ζηελ νπνία ζηνρεχεη. Με ηε ζηξαηεγηθή ηεο εγεζίαο θφζηνπο 

επηδηψθεηαη λα έρεη ρακειή ζέζε θφζηνπο ε επηρείξεζε ζε φιν ηνλ θιάδν, έηζη ψζηε απηή 

λα είλαη ε εγέηηδα κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ. Με ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ε 

επηρείξεζε ζέιεη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο θαη λα αληηιακβάλεηαη ν 

πειάηεο κηα κνλαδηθφηεηα ζηα πξντφληα ηνπ ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζηνλ θιάδν, 

ζπλήζσο ζε φξνπο πνηφηεηαο ή θαηλνηφκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σέινο, ε ζηξαηεγηθή 

εζηίαζεο εζηηάδεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ θιάδνπ θαη φρη ζε φιε ηελ αγνξά.  

 



52 
 

2.2.1.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΖΓΔΗΑ ΚΟΣΟΤ  

 

Βαζίδεηαη ζηε ζρεδίαζε, παξαγσγή θαη πξνψζεζε ζηελ αγνξά πξντφλησλ κε 

ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, ψζηε ε επηρείξεζε λα γίλεη ν ρακειφθνζηνο παξαγσγφο. 

Δίλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή ζε αγνξέο πνπ απνηεινχληαη απφ αγνξαζηέο επαίζζεηνπο 

ζηελ ηηκή θαη νη νπνίνη δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα πξντφληα, 

ζε αγνξέο πνπ ηα πξντφληα ηνπο είλαη δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζνχλ θαη ηέινο, νη 

αγνξαζηέο έρνπλ ζεκαληηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. Ζ ζηξαηεγηθή απηή δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα, ρσξίο φκσο λα ζεκαίλεη φηη απηφο είλαη ν θαλφλαο, λα πξνζθέξεη ε 

επηρείξεζε ηε ρακειφηεξε ηηκή ζηνλ θιάδν γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, ρακειφηεξε απφ 

φινπο ηνπο αληαγσληζηέο, θεξδίδνληαο έηζη κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο θαη απμάλνληαο ηεο 

πσιήζεηο ηεο. Ζ επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή απηή δελ έρεη απαξαίηεηα ηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηεο αγνξάο. Σν πιενλέθηεκα πνπ δηαζέηεη είλαη φηη έρεη ζπλνιηθά ην 

ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο αμίαο 

ηεο. Σν ρακειφ απηφ θφζηνο παξαγσγήο απμάλεη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ρακειψζνπλ ηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο ζε 

κεγάιν εχξνο, δεκηνπξγψληαο αθφκα θέξδε, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ηπρφλ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ.  

 

Πνιιά εγρεηξίδηα δηαθξίλνπλ ηε ζηξαηεγηθή απηή ζε δχν θαηεγνξίεο, ηελ 

στρατηγική ταμηλού κόστοσς (low cost strategy) θαη ηελ best value στρατηγική. Καη 

νη δχν απεπζχλνληαη ζε φιν ηνλ θιάδν, ζηελ κελ πξψηε ζηξαηεγηθή ε επηρείξεζε 

πξνζθέξεη ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ζηελ ρακειφηεξε ηηκή ζηελ αγνξά, ελψ ζηελ 

δεχηεξε, ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αμία ζηελ αγνξά ζε ζρέζε κε 

απηά πνπ πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο, ηα νπνία έρνπλ φκνηα ραξαθηεξηζηηθά (David, 

2011).  

 

Ζ ζηξαηεγηθή απηή δεκηνπξγεί πιενλεθηήκαηα θφζηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο 

νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. Δίλαη πην εχθνιν γηα ηηο κεγάιεο θπξίσο επηρεηξήζεηο λα 

δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ παξαγσγή, ην κάξθεηηλγθ ή ηε δηαλνκή αιιά θαη 

ζε άιιεο ιεηηνπξγίεο, απνθηψληαο έηζη πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ζε ζρέζε κε ηηο κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο. εκαληηθνί πεξηνξηζκνί ζην θφζηνο έξρνληαη θαη απφ ηελ εκπεηξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ πάλσ ζηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Γηα ηελ θαιχηεξε 

αληίιεςε ηεο ζχλδεζεο ησλ αζξνηζηηθά παξαγφκελσλ πνζνηήησλ κε ην αλά κνλάδα 
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θφζηνο θαη θαη’ επέθηαζε κε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρακειήο ζέζεο θφζηνπο, 

νη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα κειεηήζνπλ ηελ Κακπχιε Γλψζεο (Learning Curve). Ζ 

Boston Consulting Group εθαξκφδεη απηφ ην κνληέιν γηα λα ζπλδέζεη ηε γλψζε κε ην 

κεξίδην αγνξάο θαη ην κέζν θφζηνο παξαγσγήο, ζηε ινγηθή ηνπ φηη νη επηρεηξήζεηο γηα λα 

απνθηήζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πιενλέθηεκα πξέπεη λα κεηαθηλεζνχλ ζηελ Κακπχιε 

Γλψζεο κε ην λα απμήζνπλ ηελ αζξνηζηηθή πνζφηεηα παξαγσγήο, ηελ νπνία ζηε ζπλέρεηα 

πξέπεη λα πνπιήζνπλ ζηνπο πειάηεο. Με ηελ πψιεζε απηή νπζηαζηηθά επηηπγράλνπλ ηελ 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ έηζη ην πιενλέθηεκα θφζηνπο 

(Barney B. Jay, Hesterly S. William, 2006).   

 

Δπίζεο, απαηηνχληαη απζηεξνί έιεγρνη ζηα βηνκεραληθά έμνδα, εχθνιε πξφζβαζε 

ζε θζελέο θαη πςειήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο θαη απφθηεζε ηερλνινγηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ, κε ηελ ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη γεληθφηεξα ηα ινγηζκηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, ηα νπνία κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα θαηψηεξα 

θαη ζηα αλψηεξα επίπεδα ηεξαξρίαο, ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ειέγρσλ, επηδξψληαο επνκέλσο ζηα νηθνλνκηθά έμνδα ηνπ νξγαληζκνχ. Σέινο, ζεκαληηθφ 

είλαη λα επηδηψθνληαη πεξηνξηζκνί θφζηνπο ζε πεξηνρέο φπσο ε Έξεπλα θαη Αλάπηπμε, 

Πσιήζεηο, Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε, δηαθήκηζε θ.ι.π.  Απφ ηηο πην επηηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο Ζγεζίαο Κφζηνπο είλαη ε Wal-Mart, ε 

νπνία εθκεηαιιεπφκελε ην κέγεζνο ησλ πσιήζεσλ ηεο, κείσζε ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο θαη θαηάθεξε λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ηνπο, κεηψλνληαο 

αληίζηνηρα θαη ηηο ηηκέο ζηηο νπνίεο πξνζέθεξε ηα πξντφληα ζηνπο αγνξαζηέο.     

 

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο ρακειήο ζέζεο θφζηνπο, γηα λα κπνξέζεη λα 

δηαηεξεζεί θαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή αμία γηα ηελ επηρείξεζε, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε 

ηθαλφηεηεο ηηο νπνίεο δχζθνια κπνξεί λα αληηγξάςεη θάπνηα αληαγσλίζηξηα επηρείξεζε, 

δηαθνξεηηθά, εάλ είλαη εχθνιν λα βξεζεί ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρακειφθνζηνο 

παξαγσγφο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα δελ ζα έρεη κεγάιε δηάξθεηα θαη ε επηρείξεζε 

ζα θηλδπλέςεη λα ράζεη ηελ ηζρπξή ζέζε ηεο ζηνλ θιάδν (David, 2011).  

 

Ζ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, πνπ άζθεζε ζνβαξή 

επηξξνή θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, έρεη απμήζεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη έρεη επεξεάζεη ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηαλαισηψλ. Μέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ, ίζσο ε επηινγή κηαο 
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ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο λα είλαη ε κνλαδηθή επηινγή γηα ηε καθξνπξφζεζκε 

επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Σαπηφρξνλα ε εθαξκνγή λέσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη 

νξγαλσζηαθψλ κεζφδσλ επλννχλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζηξαηεγηθήο. Ζ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πιεξνθνξηθήο γηα ζρεδηαζκφ κε ηε βνήζεηα 

ππνινγηζηή, ε on-line θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, ε ειεθηξνληθή δηαρείξηζε 

απνζεκάησλ, ε δηαλνκή θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ επλννχλ ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή 

ησλ ζηξαηεγηθψλ εγεζίαο θφζηνπο.  

 

Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη θαινδνκεκέλε θαη λα γίλεηαη ζαθήο νξηζκφο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ ζηειερψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ δηνίθεζε πξέπεη λα είλαη 

πξνζεισκέλε ζηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο θαη λα ιεηηνπξγεί κε βάζε απηνχο, κε έλα 

θαιά νξγαλσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ πνπ ζα επηβιέπεη ψζηε λα αθνινπζείηαη πηζηά ην 

νξηδφκελν θφζηνο. Σαπηφρξνλα, είλαη ζεκαληηθή ε επίβιεςε ηεο ρξήζεο πνπ γίλεηαη ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ψζηε απηφ λα ρξεζηκνπνηείηαη παξαγσγηθά θαη απνδνηηθά. Δξγαιεία, 

φπσο ε αλάιπζε ηεο αμίαο θαη ν έιεγρνο θφζηνπο είλαη απαξαίηεηα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Έλα πξφβιεκα πνπ εκθαλίδεηαη είλαη φηη ζπλήζσο απηή ε ζηξαηεγηθή 

πξνυπνζέηεη ζηαζεξέο ηερλνινγίεο, θαζηζηψληαο ηε δχζθνια εθαξκφζηκε ζε θιάδνπο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη ζπρλέο νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ αθνξνχλ είηε ηηο δηαδηθαζίεο 

είηε ηα πξντφληα.    

 

Έρνληαο, ινηπφλ, εμαζθαιίζεη ε επηρείξεζε φηη είλαη ν εγέηεο θφζηνπο ζηνλ θιάδν, 

ζα επηηχρεη κηα απφδνζε κεγαιχηεξε απφ ηε κέζε απφδνζε ηνπ θιάδνπ θαη ζα κπνξεί λα 

ακπλζεί θαη λα ζπλερίζεη λα είλαη θεξδνθφξα αθφκα θαη φηαλ νη αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο 

είλαη ηζρπξέο, εθκεηαιιεπφκελε ηηο επθαηξίεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

εμνπδεηεξψλνληαο ηηο απεηιέο. Δλ νιίγνηο, ζα θαηαθέξεη λα πεξηνξίζεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ κε ην κεγάιν κεξίδην αγνξάο πνπ ζα 

δηαζέηεη, ελψ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ έρεη αλαπηχμεη ν ρακειφθνζηνο παξαγσγφο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ απνηεινχλ πςειφ εκπφδην εηζφδνπ γηα ηνπο 

λενεηζεξρφκελνπο.   
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2.2.1.2 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΟΠΟΗΖΖ  

 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηε δπλαηφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη 

κνλαδηθή αμία ζηνλ πειάηε, ε νπνία ππεξέρεη ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ ησλ 

αληαγσληζηψλ. Ζ παξερφκελε αμία κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε πεξηνρέο φπσο είλαη ε 

πνηφηεηα, νη ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε ή θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά 

(Wheelen, Hunger, 2018). Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη γίλνληαη 

αληηιεπηά σο κνλαδηθά ζε φιν ηνλ θιάδν θαη απεπζχλνληαη ζπλήζσο ζε πειάηεο πνπ δελ 

έρνπλ ηδηαίηεξε επαηζζεζία ζηελ ηηκή, θαζψο ζπλήζσο έρνπλ κηα πςειή ηηκή.  

 

Σα πξντφληα απηά είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ θαη λα ππνθαηαζηαζνχλ, πιεξνχλ 

δειαδή ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ VRIO, πξνζθέξνπλ κεγάιε αμία (Value), είλαη ζπάληα 

(Rareness), δύζθνια λα αληηγξαθνύλ (Imitable) θαη νη νξγαληζκνί (Organizations) 

πνπ ηα παξάγνπλ έρνπλ πξνζαξκνζζεί ζε απηά. Γη’ απηφ θαη, εάλ δελ πιεξνχληαη απηέο νη 

πξνυπνζέζεηο, ηφηε ε επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο δελ 

κπνξεί λα απνθηήζεη έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

Γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα πξέπεη λα έρεη πξνεγεζεί κηα εθηεηακέλε 

κειέηε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ (David, 2011). Απηφ πνπ έρεη 

ζεκαζία είλαη ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο λα είλαη, ή λα ζεσξνχληαη φηη είλαη κνλαδηθά 

απφ ηνπο πειάηεο θαη απηφ κπνξεί λα θαηνξζσζεί, εάλ θαηαθέξεη ε επηρείξεζε λα 

ελζσκαηψζεη ηα επηζπκεηά απφ ηνπο θαηαλαισηέο ραξαθηεξηζηηθά, πξνζπαζψληαο λα 

ηνπο πξνζθέξνπλ εμαηνκηθεπκέλεο ππεξεζίεο. Ζ δηαθνξνπνίεζε έρεη λα θάλεη πάληα κε 

ηελ αληίιεςε ηνπ πειάηε, δειαδή αθφκα θαη εάλ δχν πξντφληα είλαη ζρεδφλ παξφκνηα, εάλ 

νη πειάηεο πηζηεχνπλ, κε βάζε ηα δηθά ηνπο θξηηήξηα θαη ηε δηθηά ηνπο αληίιεςε, φηη ην 

πξψην ηνπο πξνζθέξεη κεγαιχηεξε αμία απφ ην δεχηεξν, ηφηε ην πξψην είλαη απηφ πνπ 

έρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κνλαδηθφηεηαο.   

 

Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δηακνξθσζνχλ πεξηζζφηεξν πηζηνί πειάηεο, νη 

νπνίνη ζα είλαη ιηγφηεξν επαίζζεηνη ζηελ ηηκή θαη επνκέλσο, ε επηρείξεζε ζα έρεη ην 

πεξηζψξην λα ζέζεη κηα πςειφηεξε ηηκή γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, ηελ νπνία ζα είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ νη πειάηεο πνπ ζα είλαη πιένλ ηθαλνπνηεκέλνη κφλν απφ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο θαη δελ ζα αλαδεηνχλ απηά ησλ 
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αληαγσληζηψλ. Απηή ε πςειή ηηκή κπνξεί λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο θαη κπνξεί 

λα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Barney B. Jay, Hesterly S. William, 2006). 

 

Ζ κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, ζηε ρξήζε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο γηα 

ηελ παξαγσγή, ζηελ αλάγθε γηα κηθξφηεξε ζπληήξεζε θαζψο έρεη κεγαιχηεξε δηάξθεηα 

δσήο, ζηελ επθνιία ηεο ρξήζεο ηνπ, ζηε θήκε ηνπ θαζψο θαη ζε πνιιά άιια. 

Πξνθεηκέλνπ, φκσο, ε επηρείξεζε λα εμαζθαιίζεη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα 

δεκηνπξγήζνπλ ηελ εηθφλα ηεο κνλαδηθφηεηαο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα απμήζεη ην θφζηνο 

ηεο. πλήζσο, είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζκίζεη απηφ ην επηπιένλ θφζηνο, ην νπνίν 

κεηαθέξεη ζηνπο αγνξαζηέο κέζσ ησλ πςειψλ ηηκψλ. Δάλ, φκσο, δελ είλαη ζε ζέζε λα ην 

θάλεη απηφ, επεηδή ην θφζηνο είλαη κεγάιν, πξέπεη λα θξνληίζεη λα πεξηνξίζεη ην θφζηνο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δελ έρνπλ άκεζε ζχλδεζε κε ηελ επίηεπμε ηεο δηαθνξνπνίεζεο.    

 

Οη νξγαλσζηαθέο απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο αθνξνχλ θπξίσο ηελ 

θαιή ζπλεξγαζία θαη ηνλ ζπληνληζκφ αλάκεζα ζην Σκήκα ηεο Έξεπλαο θη Αλάπηπμεο θαη 

ζην Σκήκα κάξθεηηλγθ. πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα λα 

επηηεπρζεί ε δηαθνξνπνίεζε θαη κάιηζηα νη ίδηεο νη επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο παξάγνληεο, γηα παξάδεηγκα ε BMW θαη ε 

Porsche πξνζθέξνπλ κνλαδηθφ κεραλνινγηθφ ζρεδηαζκφ θαη επίδνζε θαη ε HP θαη ε IBM 

κηα επξεία γθάκα πξντφλησλ. Οη επθαηξίεο, ινηπφλ, γηα δηαθνξνπνίεζε κπνξνχλ λα 

εκθαληζηνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο αιπζίδαο αμίαο κηαο 

επηρείξεζεο, φκσο απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία γηα ηε δηαθνξνπνίεζε είλαη ε 

έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ νκάδσλ κέζα ζηελ εηαηξεία. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα απηή εμαξηάηαη απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θιάδν αιιά θαη 

απφ ην πφζν ηθαλή αιιά θαη πξφζπκε είλαη ε επηρείξεζε λα ςάμεη δεκηνπξγηθνχο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί απηέο ηηο επθαηξίεο (Barney B. Jay, Hesterly S. 

William, 2006). Απηφ ην ζηνηρείν ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη, 

απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

 

Έηζη, φπσο θαη ζηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, κε ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο δηαθνξνπνίεζεο ε επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη θέξδε, 

πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, παξά ηηο ηζρπξέο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο. Θα 

κπνξέζεη λα ακπλζεί απνηειεζκαηηθά απέλαληη ζε απηέο, θαζψο ε πίζηε ησλ πειαηψλ ζα 
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απνηειέζεη έλα ηζρπξφ εκπφδην εηζφδνπ γηα ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα 

ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα.     

 

Σέινο, έξεπλεο πνπ έρνπλ ζπγθξίλεη ηηο δχν πξναλαθεξφκελεο ζηξαηεγηθέο, έρνπλ 

θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα φηη αθελφο ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζε απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ελψ απφ ηελ άιιε, ε ζηξαηεγηθή ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε πςειφηεξσλ θεξδψλ (Wheelen, Hunger, 

2018).  

 

 

2.2.1.3 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΣΗΑΖ 

 

 

ηε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο, ε επηρείξεζε επηιέγεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά ζηφρν θαη λα θαηαιάβεη κηα αληαγσληζηηθή ζέζε ζην ζπγθεθξηκέλν, 

ζπλήζσο κηθξφ, ηκήκα πειαηείαο ή γεσγξαθηθήο πεξηνρήο. Ζ εζηίαζε έρεη ηδηαίηεξε 

επηηπρία φηαλ εθαξκφδεηαη ζε ηκήκαηα ηεο αγνξάο πνπ έρνπλ ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη 

επηζπκίεο. Γηα λα επηιέμεη ε επηρείξεζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πξέπεη απηφ λα έρεη έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ κέγεζνο κε δπλαηφηεηεο, φκσο, αλάπηπμεο θαη λα κελ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

ηελ επηηπρία ησλ άιισλ αληαγσληζηψλ ηνπ θιάδνπ. Γχν είλαη νη ηχπνη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

εζηίαζεο: 

 

 ηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ην θφζηνο 

 ηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ηελ δηαθνξνπνίεζε  

 

Ζ επηρείξεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα απφ ηηο δχν παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο εζηίαζεο 

πξνζπαζεί λα ηθαλνπνηήζεη κηα πεξηνξηζκέλε αγνξά απνδνηηθφηεξα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, νη νπνίνη αληαγσλίδνληαη ζε έλα 

επξχηεξν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Οη θίλδπλνη, φκσο, πνπ πεξηθιείεη απηή ε εζηίαζε 

ζπλίζηαληαη ζην γεγνλφο φηη νη αληαγσληζηέο κπνξεί λα αληηιεθζνχλ ηελ επηηπρία ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο θαη λα ηελ αληηγξάςνπλ ή ζην φηη νη ηδηαίηεξεο αλάγθεο πνπ 

ραξαθηήξηδαλ απηφ ην ηκήκα ηεο αγνξάο, παχνπλ λα είλαη ηδηαίηεξεο θαη κπνξνχλ πιένλ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηα πξντφληα πνπ απεπζχλνληαη ζην ζχλνιν ηεο αγνξάο (David, 2011).  
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Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο κε βάζε ην θφζηνο πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζθνξά ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ζε έλα κηθξφ ηκήκα αγνξάο, κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ 

θφζηνο, είλαη δειαδή κηα ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο. Ζ επηρείξεζε αλαδεηάεη επνκέλσο 

έλα πιενλέθηεκα θφζηνπο ζην ηκήκα ζηφρν (Wheelen, Hunger, 2018), δηαηεξψληαο κηα 

πνηφηεηα ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο αλάινγε κε απηά πνπ πξνζθέξνληαη ζην 

ζχλνιν ηεο αγνξάο. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε εζηηάδεη θαη απηή ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηκήκα γξακκήο πξντφληνο, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα πειαηψλ ή ζε κηα 

γεσγξαθηθή πεξηνρή. Με ηε ζηξαηεγηθή απηή, ε επηρείξεζε αλαδεηάεη ηε δηαθνξνπνίεζε 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ εμεηδηθεπκέλσλ αλαγθψλ ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ, θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, κε ηελ πξνζήισζε κφλν ζε απηφ θαη κε ηελ 

πξνζθνξά premium πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ (Wheelen, Hunger, 2018). Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα επηρείξεζεο πνπ αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ηε 

δηαθνξνπνίεζε είλαη ε επηρείξεζε Morgan Motor Car, ε νπνία θαηαζθεπάδεη θιαζηθά 

Βξεηαληθά ζπνξ απηνθίλεηα.  

 

 

2.2.2. ΘΔΜΑΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ    

 

 

ιν θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αζρνινχληαη κε ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο 

αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο. Ζ πνηφηεηα ζηελ επίδνζε 

κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο. 

Οξηζκέλνη ζεσξεηηθνί πηζηεχνπλ φηη ε πνηνηηθή επίδνζε ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο, ελψ άιινη ζεσξνχλ φηη ζρεηίδεηαη κε ηε ζηξαηεγηθή 

εγεζίαο θφζηνπο. Δάλ απνδεηρζεί ε ζχλδεζε ηεο πνηφηεηαο θαη κε ηηο δχν ζηξαηεγηθέο, 

δεκηνπξγνχληαη θαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ 

πξνζαλαηνιηζκψλ- φηη δειαδή κηα επηρείξεζε ζα είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζεί θαη ηηο δχν 

ζηξαηεγηθέο.  

 

Ζ πνηφηεηα ζεσξείηαη πιένλ πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη κάιηζηα 

πνιινί ζεσξνχλ φηη πξέπεη λα είλαη ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο Porter 
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(1996) ζεσξνχζε ηελ πνηφηεηα πξσηαξρηθή βάζε ηεο ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο. Ζ 

πνηφηεηα δεκηνπξγεί έλα ζεκείν δηαθνξνπνίεζεο πνπ μερσξίδεη ηελ επηρείξεζε απφ ηηο 

αληαγσλίζηξηεο θαη δεκηνπξγεί πηζηνχο θαη ιηγφηεξν επαίζζεηνπο ζηελ ηηκή πειάηεο. Οη 

Philips et All (1983) δελ αξλνχληαη βέβαηα φηη ππάξρεη θαη ζρέζε αλάκεζα ζηελ πςειή 

πνηφηεηα θαη ζην ρακειφ θφζηνο. Σα πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο, ζην ηέινο, ζα 

νδεγήζνπλ ζε ρακειφ θφζηνο, θαζψο ηα κεγάια κεξίδηα αγνξάο πνπ ζα απνδψζνπλ ζηελ 

επηρείξεζε ζα ηε βνεζήζνπλ λα επηηχρεη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κηα απφ ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο.  

 

Οη ππνζηεξηθηέο ηεο Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο, ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηε ζρέζε 

κεηαμχ ρακεινχ θφζηνπο θαη πνηφηεηαο. Θεσξεηηθνί, φπσο ν Deming (1982) θαη νη Crosby 

(1979) θαη Juran and Gyrna (1993), ππνζηεξίδνπλ φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο βειηηψλεη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη κεηψλεη ην θφζηνο, επεηδή εμαιείθεη ηα ειαηησκαηηθά πξντφληα 

θαη έηζη πεξηνξίδεη ην θφζηνο απφ ηελ παξαγσγή ησλ αλαπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ θαη 

απφ ηελ γεληθφηεξε απνηπρία. Δπνκέλσο, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εζηηάδνπλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο ζην λα ειέγρνπλ ηηο δηαδηθαζίεο, ψζηε λα κεησζνχλ ηα ειαηησκαηηθά 

πξντφληα θαη ζα κεησζεί έηζη θαη ην θφζηνο απφ ηηο απνηπρίεο. Απηή ε κείσζε ζα νδεγήζεη 

ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ζπλνιηθά ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηνηηθήο επίδνζεο επεξεάδεη φιεο ηηο ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο ηνπ 

νξγαληζκνχ, ελψ δελ επηδξά ζεηηθά κφλν ζηηο ιεηηνπξγηθέο κεηαβιεηέο, φπσο πρ ην θφζηνο 

παξαγσγήο, παξαγσγηθφηεηα, παξάδνζε ζηελ ψξα ηεο θιπ, αιιά επηδξά θαη ζην επίπεδν 

ηεο επίδνζεο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ζην κεξίδην αγνξάο, ζηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ, 

ζηελ απφδνζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ/ελεξγεηηθνχ θιπ. Φηάλνπλ, κάιηζηα, ζην 

ζεκείν λα ππνζηεξίδνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ θαιχηεξε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε κε ην λα ειαηηψλνπλ ην θφζηνο απφ ηηο απνηπρίεο, παξά κε 

ην λα βειηηψλνπλ ηηο πσιήζεηο (Harrington 1987). Απηφ ηαηξηάδεη αθξηβψο κε ηε ινγηθή ηεο 

ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο, ε νπνία επηδηψθεη λα πεηχρεη ην κηθξφηεξν αλά κνλάδα 

θφζηνο. Έηζη νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πςειή πνηφηεηα ζε κηα ζρεηηθά 

ρακειή ηηκή, απμάλνληαο ην κεξίδην αγνξάο ηνπο θαη βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο 

ζέζε. Αθφκα θη αλ δελ πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα ζε ρακειή ηηκή, θαηαθέξλνπλ λα έρνπλ 

κεγάιν πεξηζψξην θέξδνπο θαη επνκέλσο, λα έρνπλ απφδνζε κεγαιχηεξε απφ ηνλ κέζν 

φξν ηνπ θιάδνπ.  
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Ζ πνηφηεηα, κάιηζηα, θηάλεη ζην ζεκείν λα κπνξεί λα ελνπνηήζεη ηηο δχν 

ζηξαηεγηθέο θαη λα πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο λα επηδηψμνπλ θαη 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο. Γίλεηαη ιφγνο θαη γηα ηελ 

ζπλέξγηα πνπ δεκηνπξγείηαη ζηηο επηρεηξήζεηο απφ ηνλ ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θαη ηελ ειαζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα επηιέγνπλ ηε κνξθή ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ 

ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ, κε ην λα πξνζθέξνπλ premium ηηκή, αιιά πςειή πνηφηεηα ή 

ρακειή ηηκή κε έλα ζρεηηθά ίδην επίπεδν πνηφηεηαο κε ηνπο αληαγσληζηέο. Έξεπλεο, 

κάιηζηα, φπσο απηή ηνπ Charles W.L. Hill απφ ην Michigan State University, ήδε απφ ην 

1988, ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηαθνξνπνίεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ επίηεπμε ηεο ρακειήο 

ζέζεο θφζηνπο θαη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ ίζσο λα είλαη θαη 

απαξαίηεηνο γηα ηελ επίηεπμε ελφο δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.     

 

ηνλ αληίπνδα ησλ παξαπάλσ, βξίζθεηαη απηφ πνπ ν Porter νλφκαζε 

«απνθιεηζκφο ζηελ κέζε» (stuck in the middle). Αλ θαη πνιινί ζεσξεηηθνί ππνζηεξίδνπλ 

φηη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ νδεγεί ζε πςειή νηθνλνκηθή απφδνζε, 

αληίζεηα ν Porter ππνζηεξίδεη φηη νη επηρεηξήζεηο απηέο ζα έρνπλ νηθνλνκηθέο απψιεηεο, 

ελψ ζεσξεί φηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα επηηεπρζεί έηζη έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα.  

 

Γχν είλαη νη ιφγνη κε βάζε ηνπο νπνίνπο ν Porter ζεσξεί φηη κηα επηρείξεζε έρεη 

«απνθιεηζηεί ζηελ κέζε». Αξρηθά, επεηδή δελ έρεη θαηαθέξεη ηειηθά λα εθαξκφζεη 

επηηπρεκέλα θακία απφ ηηο ηξεηο ζηξαηεγηθέο αληαγσληζκνχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

έρεη απνηχρεη λα δηαθνξνπνηεζεί ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ή λα παξάγεη ην 

πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηεο κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη έηζη, ζηελ πξνζπάζεηα 

ηεο λα αλαπηχμεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο 

επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο, έρεη αθήζεη αλεθκεηάιιεπηεο θαη αθαιιηέξγεηεο ηηο 

ηθαλφηεηεο θαη ηνπο πφξνπο πνπ ζα ηελ νδεγνχζαλ κε επηηπρία ζηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ηεο ελαιιαθηηθήο ζηξαηεγηθήο. Δπίζεο, κηα επηρείξεζε κπνξεί λα βξεζεί ζε 

απηή ηε ζέζε, φηαλ επηρεηξεί λα αθνινπζήζεη ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο απφ κηα απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. Αθξηβψο επεηδή ε θάζε ζηξαηεγηθή απαηηεί δηαθνξεηηθνχο 

πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο, αιιά θαη δηαθνξεηηθή νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα, είλαη δχζθνιν γηα 

ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο λα έρνπλ αλεπηπγκέλα φια απηά, ηα απαξαίηεηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ζηξαηεγηθψλ, ζηνηρεία. Δπνκέλσο, θαηά ηνλ Porter, ε επηρείξεζε απηή ζα 
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πξέπεη λα επηιέμεη πξνο πνηα θαηεχζπλζε ζα θηλεζεί ηειηθά, πξνο ηε ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο ή πξνο ηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο.  

 

2.2.3. ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ 

 

 

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο, γηα 

λα εμαζθαιίζνπλ κηα ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε, πηζαλφλ λα είλαη πξνζσξηλφ, είηε 

πξφθεηηαη γηα πιενλέθηεκα κνλαδηθφηεηαο, είηε πξφθεηηαη γηα πιενλέθηεκα ρακειήο ζέζεο 

θφζηνπο. Πεγή ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη νη δηαθξηηέο ή κνλαδηθέο 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη κηα επηρείξεζε, ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα αληηγξάςνπλ νη 

αληαγσληζηέο κηαο επηρείξεζεο. Οη δηαθξηηέο ηθαλφηεηεο, ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχεηαη ε 

επηρείξεζε, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη αμία ζηνπο πειάηεο κε ην παξαγφκελν πξντφλ ή 

ππεξεζία, είλαη πνπ δεκηνπξγνχλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο. Χζηφζν, γηα λα 

κπνξέζεη απηφ λα δηαηεξεζεί θαη λα δηαηεξήζεη θαη ε ίδηα ε επηρείξεζε ηε ζέζε πνπ έρεη 

απνθηήζεη ζηνλ θιάδν, πξέπεη είηε λα αλαδσνγνλείηαη ζπλερψο είηε λα ηζρχεη γη’ απηφ ην 

VRIO. Ζ έλλνηα απηή πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1984 θαη πεξηθιείεη ηέζζεξα ζηνηρεία, κε βάζε 

ηα νπνία αμηνινγνχληαη νη δηαθξηηέο ηθαλφηεηεο κηαο εηαηξείαο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη: 

 

 Valuable 

 Rare 

 Imitation  

 Organization  

 

Οη παξαπάλσ ηθαλφηεηεο πξέπεη λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αμία ζηνπο πειάηεο 

ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη λα είλαη ζπάληεο, δειαδή, νη αληαγσλίζηξηεο επηρεηξήζεηο λα κελ 

κπνξνχλ λα ηηο επεμεξγαζηνχλ ην ίδην. Δπίζεο είλαη πνιχ βαζηθφ νη αληαγσληζηέο λα κελ 

κπνξνύλ λα αληηγξάςνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο θαη άξα ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο. Απηφ γίλεηαη φηαλ είλαη ηέηνηεο νη ηθαλφηεηεο πνπ νη άιιεο 

επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα, ψζηε λα πξνζθέξνπλ 

παξφκνηα νθέιε. Απηφ είλαη ίζσο θαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ, ε αληηγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα 
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γίλεηαη πξνζεθηηθή επηινγή ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ γηα λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα δηαηήξεζήο ηνπο. Σέινο, ν νξγαληζκόο πξέπεη λα έρεη θαη ηελ θαηάιιειε 

νξγάλσζε ψζηε λα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν απηέο ηηο 

ηθαλφηεηεο.  

 

Απνηέιεζκα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ ζπλδπάδεη ηα παξαπάλσ 

ηέζζεξα ζηνηρεία είλαη ε δεκηνπξγία «θφζηνπο κεηαθίλεζεο» ζηνπο πειάηεο ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν δελ κπνξεί λα εμαιεηθζεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Σν θφζηνο 

κεηαθίλεζεο ζπλίζηαηαη ζην θφζηνο πνπ ζα ππνζηνχλ νη πειάηεο αλ απνθαζίζνπλ λα 

επηιέμνπλ άιιν πξντφλ απφ άιιε αληαγσλίζηξηα εηαηξεία. ζν πςειφηεξν είλαη ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο, ηφζν πην δχζθνιν είλαη γηα ηνλ αγνξαζηή λα επηιέμεη άιιν πξντφλ.  

 

εκαληηθφο παξάγνληαο, εληζρπηηθφο ηεο πξνζπάζεηαο δηαηήξεζεο ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ έρεη θεξδίζεη κηα επηρείξεζε, είλαη ε επηδίσμε ηεο 

θαηλνηνκίαο (Γεσξγφπνπινο, 2013). Μάιηζηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα θαιιηεξγείηαη ε 

αληίιεςε, ιφγσ θαη ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, φηη νη 

θαηλνηνκίεο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, αλ θαη αθφκα νη έξεπλεο δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε 

επίζεκα απνηειέζκαηα.   

 

Ζ θαηλνηνκία θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ θαηλνηνκία γη΄ απηφ θαη κε ηνλ φξν entrepreneurship ελλννχκε ζπλήζσο ηελ θαηλνηόκν 

επηρεηξεκαηηθόηεηα, δειαδή ηε κεηαηξνπή ησλ λέσλ θαη θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζε επηηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο, αλαιακβάλνληαο φκσο ηαπηφρξνλα ηελ νξγάλσζε, ηε δηεχζπλζε θαη ηνλ 

θίλδπλν ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Απηέο νη θαηλνηφκεο ηδέεο είλαη πνπ δεκηνπξγνχλ ζηνλ 

πειάηε κηα αμία θη άξα έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σαπηφρξνλα ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εμεξεπλνχλ ηηο λέεο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Ζ ελζσκάησζε, κάιηζηα, ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ σο βάζε γηα 

ηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν, δεκηνπξγεί αμία ζηνπο πειάηεο 

πνπ μεπεξλάεη θαηά πνιχ ηελ πξνζθεξφκελε αμία απφ ηνπο αληαγσληζηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο παξαδνζηαθέο ηερλνινγίεο.  
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Ζ ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη νη πξαθηηθέο ηεο είλαη απηέο πνπ επηηξέπνπλ ζε 

κηα επηρείξεζε λα ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ αλαδήηεζε γηα έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

θαη ζηελ αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ επθαηξηψλ, επηηξέπνληάο ηεο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ λα αληηκεησπίδεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο αιιαγέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ, κάιηζηα, πνπ ππνζηεξίδεη ε ζηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

είλαη φηη ε παξαπάλσ εμηζνξξφπεζε αλάκεζα ζηα δχν απηά ζεκαληηθά γηα ηελ επηρείξεζε 

ζηνηρεία, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα δηαξθή θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ ζα απνηειεί 

ηε βάζε γηα ην δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Δπνκέλσο, είλαη απηή πνπ 

νξγαλψλεη ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνλ βνεζάεη λα αληηκεησπίζεη ηαπηφρξνλα ηα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πξνζπάζεηα λα δηαηεξήζεη θαη λα εληζρχζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 

δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, ελψ ηαπηφρξνλα λα αλαδεηάεη ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ζα θαηαθέξεη λα ρηίζεη κηα βάζε γηα ηε κειινληηθή ηεο ζπλέρεηα θη επηηπρία. 

Ο ζπλδπαζκφο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη επηηπρεκέλνο 

φηαλ ε επίδνζε ηεο επηρείξεζεο είλαη πςειή, απνηειψληαο, επνκέλσο, ηελ πεγή πνιιψλ 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΑΝΑΛΤΖ ΔΞΧΣΔΡΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

3.1 Μάθξν πεξηβάιινλ ή γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ 

 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

ζσζηά ε δηακφξθσζε θαη ε πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο πνπ επηζπκνχλ ηα Γηνηθεηηθά 

ηειέρε. Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο επηβάιιεηαη απφ ην γεγνλφο φηη απηφ 

κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη επνκέλσο, αλ ε Γηνίθεζε ζέιεη ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο, 

ζα πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ηνπ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζην 

Μάθξν–πεξηβάιινλ ή γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ θαη ζην Μίθξν-πεξηβάιινλ ή άκεζν ή 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Σν γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ (societal environment) πεξηιακβάλεη νξηζκέλνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο αλεμάξηεηα απφ ηνλ θιάδν ζηνλ 

νπνίν αλήθνπλ. Ζ κειέηε ηνπ βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα εληνπίζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ 

γεγνλφηα πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ ηνπο θαη έηζη λα αλαγλσξίζνπλ ηηο επθαηξίεο 

θαη λα κεηψζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ απεηιψλ πνπ ππάξρνπλ, πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο 

επηηπρεκέλεο δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο.  

 

Ζ κειέηε ηνπ εμσηεξηθνχ κάθξν-πεξηβάιινληνο ησλ Σξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ ζα γίλεη 

κε ηελ αλάιπζε PEST, ε νπνία παξνπζηάδεη πψο νξηζκέλεο δπλάκεηο επεξεάδνπλ ηελ 

πνξεία ησλ Σξαπεδψλ. Οη δπλάκεηο απηέο δελ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ Σξάπεδα, αιιά 

έκκεζα κέζα απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα, ελψ είλαη 

δχζθνιν λα εθηηκεζνχλ κε αθξίβεηα. Γη’ απηφ, ζηελ εμέηαζε ηνπ γεληθεπκέλνπ 

πεξηβάιινληνο, ην ρσξίδνπκε ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 

 Πνιηηηθφ-Ννκηθφ πεξηβάιινλ (Political-Legal Environment) 

 Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Economic Environment) 

 Κνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (Sociocultural Environment) 
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 Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Technological Environment) 

 

Δίλαη πηζαλφ, αλάινγα κε ηελ αλάιπζε πνπ επηζπκνχλ ηα ζηειέρε, λα δηαθξηζεί ην 

κάθξν-πεξηβάιινλ ζε πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, κε πην ζπρλέο ηηο δηαθξίζεηο θαη ζε Ζζηθφ 

(Ethical) πεξηβάιινλ θαη Πεξηβαιινληνινγηθφ, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο. Ζ αλάιπζε απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζα βνεζήζεη ηηο 

Σξάπεδεο λα δηαθξίλνπλ πνηνη απφ απηνχο αζθνχλ ηε κεγαιχηεξε επηξξνή ζηνπο 

Σξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο ζήκεξα, αιιά θαη πνηνη απφ απηνχο ζα επεξεάζνπλ ζην 

κέιινλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο, βέβαηα, αιιεινεπεξεάδνληαη, θαζψο αιιαγή ζε κία απφ 

απηέο κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηηο άιιεο θαηεγνξίεο πεξηβάιινληνο. Χζηφζν, ην 

κεγαιχηεξν ίζσο πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, ζηελ πξνζπάζεηα 

εληνπηζκνχ ησλ θξηζηκφηεξσλ παξαγφλησλ γηα ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο, είλαη ην γεγνλφο φηη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πιένλ ραξαθηεξίδεηαη σο 

«πνιπηάξαρν». Απηφ δεκηνπξγεί κηα αβεβαηφηεηα ζηα ζηειέρε φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

φπσο είλαη θπζηθφ θαη ζηα ζηειέρε ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηνχλ απηέο ηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ιακβάλνληαο 

ζσζηέο απνθάζεηο, εθκεηαιιεπφκελνη ηηο επθαηξίεο θαη ειέγρνληαο ηηο απεηιέο 

(Γεσξγφπνπινο, 2013).   

  

3.1.1 ΠΟΛΗΣΗΚΟ-ΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ εμεηάδεηαη ζηελ αλάιπζε PEST(LE), θαζψο απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ γεληθεπκέλνπ ή κάθξν-πεξηβάιινληνο. Σν 

πνιηηηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή έλαληη ησλ Σξαπεδψλ θαη ηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα θαη ην πψο απηά επεξεάδνπλ ηνλ Σξαπεδηθφ 

θιάδν θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ Σξαπεδψλ. Σαπηφρξνλα, εμεηάδεηαη θαη ην λνκηθφ πεξηβάιινλ, 

δειαδή λφκνπο πνπ ςεθίδεη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε κε βάζε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο 

θαη ε επίδξαζε πνπ δέρεηαη απφ δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θαη κε θνξείο (Wheelen, 

Hunger, 2018). Σν λνκηθφ πεξηβάιινλ εμεηάδεηαη καδί κε ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο ε 

Βνπιή αζθεί ηε λνκνζεηηθή εμνπζία, ζεζπίδνληαο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο, επεξεαζκέλε 

απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ηεο εθάζηνηε Κπβέξλεζεο, ζε εζληθφ επίπεδν θαη, ζε 
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ζπλδπαζκφ κε ηε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία ζε δηεζλέο επίπεδν, απφ ηελ πιεπξά ησλ δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ, ζέηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ ζηαζεξφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο, αξρηθά, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη κηα εθηίκεζε ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ αιιαγψλ ηνπ απφ ηα 

ζηειέρε γηα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ θαιχηεξε πξφβιεςε ησλ ελδερφκελσλ πνιηηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη λα απνθαζίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ ζην κέιινλ νη επηρεηξήζεηο. 

  

Μηα ηέηνηα αιιαγή, πνπ επεξεάδεη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ζπληζηά ε αιιαγή ζηελ 

Κπβέξλεζε. Γηα παξάδεηγκα, ε αιιαγή πνπ έγηλε ζηελ Κπβέξλεζε ην θαινθαίξη ηνπ 2019 

νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ θξάηνπο απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο 

ελ γέλεη θαη ζηηο Σξάπεδεο εηδηθφηεξα. Γεληθφηεξα, ε πνιηηηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζε 

κηα ρψξα θαη ε πηζαλφηεηα πνπ ππάξρεη απηή λα κεηαβιεζεί επεξεαζκέλε απφ πνιηηηθά 

πεξηζηαηηθά, απνθαιείηαη «πνιηηηθφο θίλδπλνο», θαη νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θξνληίδνπλ 

ψζηε απηφο λα απνθεπρζεί (Γεσξγφπνπινο, 2013). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο αληηιήςεηο πνπ έρνπλ 

ηα πνιηηηθά θφκκαηα ηεο Διιάδαο, λα εμεηάδνπλ ηηο πνιηηηθέο ζπκθσλίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εζληθφ, αιιά θαη ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ηέινο, λα δίλνπλ κεγάιε 

βάζε ζηε ζρέζε πνπ έρεη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε κε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ πνιηηηθή ηεο 

γηα ηνλ αληαγσληζκφ. Οη αιιαγέο ζην πνιηηηθφ ζθεληθφ κηαο ρψξαο, άιισζηε, είλαη 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ηε γεληθή πνξεία ηεο ρψξαο θαζψο θαη ηελ 

επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα επηθξαηεί κηα πνιηηηθή αζηάζεηα, ιφγσ ησλ 

ζπρλψλ αιιαγψλ ζηα θπβεξλεηηθά ζρήκαηα πνπ ππήξμαλ κέρξη ην 2015 θαη ηε κεηέπεηηα 

πνιηηηθή πφισζε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ άλνδν ηνπ ΤΡΗΕΑ ζηελ εμνπζία θαη ηελ 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε, κέρξη θαη ην 2019. Ζ πνιηηηθή απηή αζηάζεηα δελ 

ιεηηνπξγεί ζεηηθά γηα ηα Διιεληθά Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα, θαζψο δεκηνπξγεί κηα αβεβαηφηεηα, 

ε νπνία απνηξέπεη ηηο επελδχζεηο θαη δελ δεκηνπξγεί αίζζεζε αζθάιεηαο ζηνπο αγνξαζηέο 

πνπ θάλνπλ ζρέδηα γηα δάλεηα ή θαηαζέζεηο. Μεγάιε αλαζηάησζε πξνθάιεζε ζηηο 

Σξάπεδέο καο, γηα παξάδεηγκα, ε επηβνιή ησλ πεξηνξηζκψλ ησλ θεθαιαίσλ (capital 

control) ζηηο Σξάπεδεο, ην θαινθαίξη ηνπ 2015. Χζηφζν, ην πνιηηηθφ θιίκα θαίλεηαη λα έρεη 

αιιάμεη κεηά ηηο εθινγέο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ 2019, θαζψο ε λέα θαηεχζπλζε πνπ επηρεηξεί λα 

δψζεη ε θπβέξλεζε κε ηα λέα κέηξα αμηνινγείηαη ζεηηθά απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο 
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θνξείο θαη έρεη ζπκβάιιεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα 

ηαρχηεξε αλάπηπμε.  

 

Έλα απφ ηα κέηξα ηεο Κπβέξλεζεο πνπ ζα επεξεάζεη ηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ Σξαπεδψλ είλαη ην ζρέδην «Ζξαθιήο», κε ζθνπφ ηελ 

απνκείσζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαη ε δεκηνπξγία Δηαηξεηψλ Δηδηθνχ θνπνχ πνπ ζα 

δηαρεηξίδνληαη ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα. Πξφθεηηαη γηα δχν ζπζηεκηθά ζρέδηα πνπ 

έρνπλ εθπνλεζεί απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ) θαη ηελ Σξάπεδα 

ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) θαη ζα πξνρσξήζνπλ θαη κε ηελ έγθξηζε ησλ Δπξσπατθψλ Θεζκψλ. Σν 

ζρέδην ηνπ ΣΥ έρεη ιάβεη άδεηα, ελψ ην ζρέδην ηεο ΣηΔ δελ έρεη πάξεη αθφκα ηελ έγθξηζε 

ηεο Commission. Σα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα παξακέλνπλ ζε πςειά επίπεδα, παξά ηε 

ζηαδηαθή κείσζή ηνπο θαη ηηο ζπλερείο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ πιαηζίνπ 

εμπγίαλζήο ηνπο, θαζψο δελ αθνινπζείηαη έλαο ζηαζεξφο ξπζκφο εθαξκνγήο. ήκεξα 

αλέξρνληαη ζην 45% ηνπ ζπλφινπ ηνπο. Απηφ φκσο αλακέλεηαη λα αιιάμεη κε ηα 

παξαπάλσ ζρέδηα. θνπφο ηνπο είλαη νη ηξάπεδεο λα απνηειέζνπλ εθ λένπ ηνλ κνριφ 

αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, κε ηελ 

έλαξμε μαλά ηεο πγηνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κε ηελ ελίζρπζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ 

Σξαπεδψλ.  

 

Σν ΣΥ πξφηεηλε έλα ζρέδην, ην νπνίν, πξνβιέπεη ηε κεηαθνξά 15-20 δηζ. επξψ 

θφθθηλσλ δαλείσλ ζε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ. Σα δάλεηα απηά αθνχ ηηηινπνηεζνχλ, ζα 

αγνξαζηνχλ απφ επελδπηέο καδί κε εγγπήζεηο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ην Γεκφζην ζα απνθηά 

ξφιν εγγπεηή γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηα δάλεηα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε δεκηά γηα ηηο ηξάπεδεο. Σαπηφρξνλα, ην 

ζρέδην ηεο ΣηΔ πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηφρξνλε κεηαθνξά ζε εηαηξεία εηδηθνχ ζθνπνχ 

(Special Purpose Vehicle- SPV) αλαβαιιφκελνπ θφξνπ 7,5 δηζ. επξψ, ν νπνίνο ζήκεξα 

ζπλππνινγίδεηαη ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ησλ ηξαπεδψλ, θαη θφθθηλσλ δαλείσλ χςνπο 40 

δηζ. επξψ. Σν ζρέδην γηα ηε κείσζε ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ (θαηά πεξίπνπ 40 δηζ. Δπξψ) 

ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ζα εκπεξηέρεη ηελ εθρψξεζε ηνπ κηζνχ θεθαιαίνπ ησλ 

Σξαπεδψλ, ην νπνίν έρεη πξνέιζεη απφ ηνλ αλαβαιιφκελν θφξν, ζε κηα εηαηξεία εηδηθνχ 

ζθνπνχ (SPV). ηε ζπλέρεηα ε εηαηξεία απηή ζα εθδίδεη νκφινγα κε ηα νπνία ζα αγνξάδεη 

απφ ηηο 4 ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο κε εμππεξεηνχκελα αλνίγκαηα νλνκαζηηθήο αμίαο πεξίπνπ 

40 δηζ. επξψ. Απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη πεξίπνπ ζην κηζφ ην ζπλνιηθφ 

απφζεκα ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ. Σα δάλεηα απηά ζα πσινχληαη ζε ηηκέο αγνξάο. 



70 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ην ζρέδην «Ζξαθιήο», πξφθεηηαη γηα κηα ιχζε πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ κείσζε θαηά 40% ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κε ηελ παξνρή 

θξαηηθψλ εγγπήζεσλ χςνπο 12 δηζ. επξψ. Ζ εγγχεζε ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ ζα 

θαιχπηεη κφλν ην ηκήκα ηνπ ηηηινπνηεκέλνπ ραξηνθπιαθίνπ πνπ ζεσξείηαη αζθαιέζηεξν 

θαη ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα απαιιαγνχλ νη Σξάπεδεο απφ θφθθηλα δάλεηα χςνπο 30 δηζ. 

επξψ. Σν ζρέδην απηφ δελ επηβαξχλεη ηνλ θνξνινγνχκελν, νχηε έρεη θάπνηα επίδξαζε ζην 

ρξένο ή ζην έιιεηκκα, αιιά βαζίδεηαη ζηνπο επελδπηέο, αληιψληαο θεθάιαηα απφ απηνχο. 

Οη πξνκήζεηεο πνπ ζα θαηαβάιινπλ νη ηξάπεδεο θαη νη νπνίεο ζα ππνινγίδνληαη κε βάζε 

ηα αζθάιηζηξα θηλδχλνπ έλαληη ρξενθνπίαο (Credit Default Swaps) ζα απνθέξνπλ εηεζίσο 

έζνδα ζην θξάηνο, ελψ ηέινο, νη ηξαπεδηθνί νξγαληζκνί ζα έρνπλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζην ζρέδην απηφ, «δψξν» ηνλ κεδεληθφ δείθηε ζηαζκηζκέλσλ κε βάζε ηνλ θίλδπλν 

ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο  (Risk Weighted Asset - RWA) απφ ηνλ Δληαίν Μεραληζκφ 

ηαζεξφηεηαο (SSM) (Αηηηνινγηθή Έθζεζε, 2019).  

 

Σν ζρέδην «Ζξαθιήο» επηηξέπεη ζηηο ηξάπεδεο λα εμπγηάλνπλ ην ελεξγεηηθφ ηνπο, 

λα απνθηήζνπλ αμηνπηζηία θαη ξεπζηφηεηα θαη λα κπνξέζνπλ έηζη λα επηθεληξσζνχλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο 

πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο. Απνηειεί άιισζηε κηα θαηλνηνκία γηα ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο, θαζψο ζηεξίδεηαη κελ ζην ηηαιηθφ κνληέιν ηηηινπνίεζεο δαλείσλ κε εγγχεζε ηνπ 

Γεκνζίνπ, φκσο, ε Διιάδα είλαη ε πξψηε ρψξα πνπ δελ βξίζθεηαη ζε επελδπηηθή βαζκίδα 

θαη επηρεηξεί έλα ηέηνην ζρέδην, κπαίλνληαο ζηηο αγνξέο γηα λα κπνξέζεη λα εμαιείςεη ην 

θαηλφκελν ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ. Βέβαηα, ην ζρέδην απφ κφλν ηνπ δελ κπνξεί λα 

απνηειέζεη ιχζε, θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο ζεζκνχο, ζα πξέπεη λα εκπεδσζεί ε 

θνπιηνχξα ησλ πιεξσκψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία 

(https://www.capital.gr/oikonomia/3398665/katatethike-sti-bouli-to-sxedio-iraklis-gia-ta-

kokkina-daneia). 

 

Δπίζεο, ζηνλ «πνιηηηθφ θίλδπλν» πεξηιακβάλνληαη θαη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη. Ζ 

θνξνινγηθή πνιηηηθή επεξεάδεη ηελ πνιηηηθή ησλ Σξαπεδψλ θαζψο ηπρφλ κεηαβνιέο ζηνπο 

θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο κπνξεί λα κεηψζνπλ ηα θαζαξά ηνπο θέξδε. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα πξνζπαζνχλ λα κεηαθπιήζνπλ κέξνο ησλ θφξσλ ζηνπο θαηαλαισηέο, 

απμάλνληαο ηηο ηηκέο. Ζ Κπβέξλεζε, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ηεο ζρεδηάδεη λα 

ηξνπνπνηήζεη ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, ην νπνίν φπσο είλαη αλακελφκελν ζα επεξεάζεη 

ηελ νηθνλνκία θαη θαη΄ επέθηαζε θαη ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, κε ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη 

https://www.capital.gr/oikonomia/3398665/katatethike-sti-bouli-to-sxedio-iraklis-gia-ta-kokkina-daneia
https://www.capital.gr/oikonomia/3398665/katatethike-sti-bouli-to-sxedio-iraklis-gia-ta-kokkina-daneia
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ηφζν ζηα λνηθνθπξηά φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο, νη 

Έιιελεο ζα πιεξψλνπλ ιηγφηεξνπο θφξνπο θαη άξα ε νηθνλνκία ζα αλαθάκςεη. Σν 

θνξνινγηθφ λνκνζρέδην ην νπνίν ςεθίζηεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2019 πεξηιακβάλεη έλα 

ζχλνιν θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δψζνπλ ψζεζε ζηελ αγνξά θαη 

ζηελ θνηλσλία, εμππεξεηψληαο ηνλ ζηφρν ηεο αλάπηπμεο. Μεηψλεηαη ν πξψηνο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο γηα ηνπο πνιίηεο, γηα εηζνδήκαηα κέρξη 10.000 επξψ, απφ 22% 

ζε 9%, θαζψο θαη ν αλψηαηνο ζπληειεζηήο, θαη πιένλ ην εηζφδεκα ησλ θνξνινγνχκελσλ 

θνξνινγείηαη κε βάζε κηα πξννδεπηηθή θιίκαθα. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηνπ 

θαζαξνχ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη άξα ηελ αχμεζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ζπλεηζθέξνληαο ζην θιίκα ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο 

(Μπάξκπαο, 2018). Σαπηφρξνλα κεηψλεηαη ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζην 20%, γεγνλφο πνπ επλνεί φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, ελψ ππάξρνπλ εηδηθέο θνξνινγηθέο 

πξνβιέςεηο πνπ επλννχλ ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο. Δίλαη εκθαλέο, ινηπφλ, φηη ε βειηίσζε 

πνπ ζα πξνθχςεη ζηελ νηθνλνκία ζα απμήζεη ηα θαζαξά έζνδα ησλ Σξαπεδψλ, κε ηε 

κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ, γηα παξάδεηγκα κε κείσζε ησλ 

επηηνθίσλ δαλεηζκνχ, αιιά θαη κε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο απηψλ απφ λνηθνθπξηά θη 

επηρεηξήζεηο.  

 

Δίλαη πνιχ βαζηθφ ην γεγνλφο φηη ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζα εληζρχζεη θαη ηηο 

επελδχζεηο, θάηη πνπ απνηειεί ζηφρν ηεο Κπβέξλεζεο. Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή ζα 

ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο αλάπηπμεο, φρη κφλν σο κηα πεγή εζφδσλ, θαζψο νη λέεο 

επελδχζεηο ζα εληζρχζνπλ θαη απηέο ηελ νηθνλνκία κε ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε 

λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη επνκέλσο, πνιιψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Καη’ επέθηαζε ζα ζηξαθνχλ 

νη αγνξαζηέο ζηα επελδπηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ησλ Σξαπεδψλ. Μεηψλεηαη ν ΔΝΦΗΑ 

θαη αλαζηέιιεηαη ν ΦΠΑ ζηελ νηθνδνκή, απμάλνληαο έηζη ηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, αιιά θαη 

δίλνληαο θαη πάιη δσή ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ, ν νπνίνο βξηζθφηαλ ζε 

αδξάλεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σαπηφρξνλα κεηψλεηαη ν θφξνο ππεξαμίαο ζε αγνξέο θαη 

πσιήζεηο, πεξηνξίδνληαη νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαηά 5% θαη πεξηνξίδεηαη ν ΦΠΑ ζην 

22% θαη ζην 11% γηα ηελ εζηίαζε. ια απηά ζπληεινχλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο, ε νπνία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ 

Σξαπεδηθφ θιάδν. Μεηαμχ ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε βειηίσζε ζηνλ θιάδν 

απφ ηε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζα απνηειέζεη έλα αθφκα εξγαιείν πνπ ζα βνεζήζεη ηηο 

Σξάπεδεο λα αληηκεησπίζνπλ ην πξφβιεκα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, θαζψο ζα 

απμεζεί ζηαδηαθά θαη ζηαζεξά ε απνπιεξσκή ηνπο, ελψ νη Σξάπεδεο ζα έρνπλ θαιχηεξε 
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νηθνλνκηθή ζέζε πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνζηεξίμνπλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα πξνβνχλ ζε 

πιεηζηεξηαζκνχο, νη νπνίνη θινλίδνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ πξνο 

απηέο θαη πξνο ην θξάηνο.  

 

Δίλαη πξνθαλέο θαη απφ ηα παξαπάλσ φηη ε Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή, φζνλ αθνξά ηηο 

Σξάπεδεο, εζηηάδεη ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ «θφθθηλσλ 

δαλείσλ». Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ινηπφλ, κεηά θαη απφ πξνηξνπέο ηεο Commission, ε 

Κπβέξλεζε εζηηάδεη θαη ζην δηθαζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζεσξεί φηη πξέπεη λα ζηεξίμεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ησλ Σξαπεδψλ. Ζ βειηίσζε ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε εθαξκνγή ηεο 

ππνρξεσηηθήο εμσδηθαζηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ ζπληζηνχλ κηα πξνζπάζεηα γηα 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην πξφγξακκα απινπνίεζεο θαη 

θσδηθνπνίεζεο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο πνπ επηζπκεί ε Κπβέξλεζε, πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ε ηζρχνπζα πνιπλνκία θαη θαθνλνκία κε ηε λνκνζέηεζε ελφο επξέσο 

πιέγκαηνο θαλφλσλ. Έηζη, ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα ζα γίλεη πην απνδνηηθφ θαη ζα ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαζψο φπσο ηνλίδνπλ ζηειέρε ηεο 

Κπβέξλεζεο «ε πεξαηηέξσ ζηνρεπκέλε δξάζε ζηνλ ηνκέα απηφλ έρεη θαζνξηζηηθή 

ζεκαζία, ηφζν γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο φζν θαη γηα λα ζπληειέζεη ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ δπλακηθνχ 

ηεο νηθνλνκίαο». Γειαδή, ε απνδνηηθφηεηα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απηή πνπ ζα 

βνεζήζεη ηε δηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ηνπο πιεηζηεξηαζκνχο πνπ 

ηα ζπλνδεχνπλ θαζψο θαη ηελ ηαρχηεξε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ 

επελδχζεηο, ελδερνκέλσο θεξδνθφξεο γηα ηε ρψξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηαρχηεξε 

έθδνζε ησλ γλσκνδνηήζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα θάζε επέλδπζε.     

 

Νέν κέηξν πνπ ζα επεξεάζεη ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν είλαη θαη ε λνκνζεζία πνπ 

αθνξά ηελ απαζρφιεζε ζην πιαίζην ηεο επηζηξνθήο ζηελ Διιάδα ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ πνπ έθπγε ηα ρξφληα ηεο θξίζεο, ηεο ελίζρπζεο δειαδή ηνπ brain gain. Σν 

αλαπηπμηαθφ λνκνζρέδην πνπ πέξαζε ε Κπβέξλεζε απφ ηε Βνπιή θαη εθαξκφδεηαη απφ 

01-01-2020, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία θαιά ακεηβφκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Σν λνκνζρέδην 

πξνβιέπεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη ζέιεη λα 

θαηαπνιεκήζεη ηελ θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο ησλ δεδνπιεπκέλσλ απνδνρψλ δχν κήλεο ή 

πεξηζζφηεξν απφ ηνλ εξγνδφηε. Γεκηνπξγεί ην ιεγφκελν «καχξν κεηξψν εξγνδνηψλ», 

απμάλεη ηελ ακνηβή γηα ππεξσξίεο θαη επηβάιιεη πξφζηηκα γηα ηελ αδήισηε εξγαζία. 

Δζηηάδεη ζηελ ελίζρπζε ηεο πιήξνπο απαζρφιεζεο έλαληη ηεο κεξηθήο, ζεζπίδνληαο 
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δηαηάμεηο νη νπνίεο νπζηαζηηθά σζνχλ ηνπο εξγνδφηεο πξνο ηε ζχζηαζε ζρέζεσλ εξγαζίαο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο, σο νηθνλνκηθφηεξσλ θαη ζπκθεξφηεξσλ. Παξάδεηγκα απνηειεί ην 

φηη ν κεξηθψο απαζρνινχκελνο, επί πξνζθνξάο εξγαζίαο κε ίζνπο φξνπο απφ κηζζσηνχο 

ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, έρεη δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηαο γηα πξφζιεςε ζε ζέζε εξγαζίαο 

πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηελ ίδηα επηρείξεζε.  

 

Παξαηεξνχληαη, επίζεο, βειηηψζεηο θαη ζηελ ακνηβή ηεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο. 

ζνλ αθνξά ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, θπξίσο ζε επίπεδν ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, πνπ απνηειεί ην επίκαρν ζέκα ζηα εξγαζηαθά, ζεζπίδνληαη λέεο 

δηαηάμεηο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ θαη ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε θαη απηή ηνπ εξγαδνκέλνπ. 

Χζηφζν ζεζπίδεηαη ην αλαηηηνιφγεην ησλ απνιχζεσλ -δηάηαμε ακθηιεγφκελε- ην νπνίν 

ζχκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα αχμεζε ησλ πξνζιήςεσλ, θαζψο ν 

εξγνδφηεο δελ θνβάηαη πιένλ λα πξνζιάβεη εξγαδνκέλνπο, ηνπο νπνίνπο, αλ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο εξγαζηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, δελ ζα κπνξνχζε πξνεγνπκέλσο λα 

απνιχζεη. Σέινο, ζα παξέρνληαη επηρνξεγήζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

ππνζηεξηρζεί ε πξφζιεςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Οη δηαηάμεηο απηέο επλννχλ ηνλ 

Σξαπεδηθφ θιάδν, αξρηθά δηφηη δηεπθνιχλνπλ ηηο Σξάπεδεο ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ηηο 

βνεζνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ηηο νπνίεο ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κε 

ην θαιχηεξα θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ ζα απμάλεη ηελ επίδνζε ηνπο θαη ζα 

παξέρεη ηελ θαιχηεξε δπλαηή εμππεξέηεζε ζηνπο αγνξαζηέο ηνπο, πξνσζψληαο ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Άιισζηε, απηέο νη δηαηάμεηο ήηαλ πνπ επλφεζαλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εζεινχζησλ εμφδσλ απφ κηα Διιεληθή Σξάπεδα. Σαπηφρξνλα, ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο ζα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκία θαη ην εηζφδεκα ησλ 

Διιήλσλ πνιηηψλ σζψληαο ηνπο ζηηο Σξάπεδεο γηα άλνηγκα ινγαξηαζκψλ κηζζνδνζίαο, 

θαηαζέζεσλ, ζχλαςε ζπκβάζεσλ δαλείσλ θιπ., ελψ ζα βνεζήζεη θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ζπζηήλνπλ ζπλεξγαζίεο κε ηηο Σξάπεδεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο.   

 

Έλαο αθφκα λφκνο, ν νπνίνο ζα επεξεάζεη ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν είλαη ν λφκνο 

“Καηζέιε”, κε ηηο πξφζθαηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Ο λφκνο απηφο πξνζπαζεί λα 

αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, ηα νπνία απνηεινχλ 

ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ Σξαπεδψλ θαη ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, θαζψο 

εθθξεκεί ε δηεθπεξαίσζε πεξίπνπ 80.000 ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ, ε νπνία θαζπζηεξεί 

ζεκαληηθά. χκθσλα κε ηνπο ζεζκνχο, ε δηεθπεξαίσζή ηνπο πξέπεη λα επηηαρπλζεί 
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πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ πιήξσο νη ππνζέζεηο απηέο κέρξη ην 2021. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, κάιηζηα, γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ εμέηαζε εηδηθψλ ξπζκίζεσλ, ζην πιαίζην ηεο 

επηθείκελεο επαλεμέηαζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο απφ ηελ 

Κπβέξλεζε θαη ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη φπνηεο 

δηαδηθαζηηθέο θαηαρξήζεηο ηνπ Νφκνπ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ 1ε Ννεκβξίνπ 2019 ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ελεξγνπνίεζε ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα γηα ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ πνπ εθθξεκνχλ 

πξνο εθδίθαζε, ππφ ην Νφκν 3869/2010 (Νφκνο Καηζέιε), γηα ηα ππεξρξεσκέλα 

λνηθνθπξηά. Ζ πιαηθφξκα απηή δίλεη ζηνπο πηζησηέο θνξνινγηθά ζηνηρεία ηεο πεξηνπζίαο 

θαη ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ νθεηιεηψλ ηνπο, γηα λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ πνηνη απφ 

απηνχο πξέπεη λα εληαρζνχλ ζηελ πξνζηαζία πνπ παξέρεη ν λφκνο 3869/2010. Ζ 

ζεκαληηθή απηή κεηαξξχζκηζε πξνζπαζεί θπξίσο λα αληηκεησπίζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

θαθνπιεξσηέο, δειαδή, απηνχο πνπ έρνπλ επαξθή εηζνδήκαηα θαη πεξηνπζία, αιιά 

επηιέγνπλ λα κελ είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ψζηε ν πηζησηήο, κε ηηο 

θαηάιιειεο λνκηθέο ελέξγεηεο, λα κπνξεί λα δηαθφςεη ηελ πξνζηαζία ηνπο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ, νη νθεηιέηεο πνπ έρνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα απνπιεξσκήο ζα θιεζνχλ λα 

πιεξψζνπλ.  

 

Γελ παχεη, βέβαηα, λα είλαη κηα ξχζκηζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ επάισησλ 

λνηθνθπξηψλ πνπ επιήγεζαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, πξνζζέηνληαο δηαηάμεηο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο πξψηεο θαηνηθίαο, εθφζνλ πιεξνχληαη νξηζκέλεο 

πξνυπνζέζεηο απφ ηα θπζηθά πξφζσπα. χκθσλα κε ηηο λέεο ηξνπνπνηήζεηο, ηα κε 

εμππεξεηνχκελα δάλεηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξψηε θαηνηθία θαη θηάλνπλ πεξίπνπ ηα 11 

δηζ επξψ, πιένλ ζα κεηαηξαπνχλ ζε εμππεξεηνχκελα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα 

πξνζηαζίαο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Έηζη, επηηπγράλεηαη 

ε εμπγίαλζε ησλ ηξαπεδψλ απφ ηα «θφθθηλα δάλεηα». Απηφ ζα έρεη ζεηηθά νθέιε γηα ηελ 

νξζή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο. χκθσλα θαη κε ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Ηδησηηθνχ Υξένπο (ΔΓΓΗΥ), 

νη Σξάπεδεο ζα κπνξέζνπλ ζηαδηαθά λα παξέρνπλ λέεο ρξεκαηνδνηήζεηο κε ρακειφηεξα 

επηηφθηα (https://www.taxheaven.gr/news/46456/katateohke-to-forologiko-nomosxedio-

deite-ti-allazei-sthn-forologia-eisodhmatos).  

 

https://www.taxheaven.gr/news/46456/katateohke-to-forologiko-nomosxedio-deite-ti-allazei-sthn-forologia-eisodhmatos
https://www.taxheaven.gr/news/46456/katateohke-to-forologiko-nomosxedio-deite-ti-allazei-sthn-forologia-eisodhmatos
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πκπιεξσκαηηθφ γεγνλφο ησλ παξαπάλσ απνηειεί ην φηη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ελέθξηλε ην αίηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ γηα λα εληαρζνχλ ηα δάλεηα, πνπ ζα 

θξηζνχλ φηη ζα κπνπλ ζηε ξχζκηζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ζε πξφγξακκα θξαηηθήο 

επηδφηεζεο. Ζ επηδφηεζε αλέξρεηαη έσο θαη ην 30% γηα ηα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα θαη κέρξη 

50% γηα ηα ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά, κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ de minimis λα 

νξίδεη φηη ην κέγηζην πνζφ ελίζρπζεο ζα είλαη 200.000 επξψ ζηελ ηξηεηία. Ζ πινπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηηήκαηνο επεξεάδεη ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν, φρη κφλν επεηδή κε απηφ 

ζηεξίδνληαη ηα επάισηα λνηθνθπξηά θαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο ζέζεο ζα 

επλνήζεη εκθαλψο ηηο Σξάπεδεο, αιιά θαη επεηδή ε Κπβέξλεζε ζην πιαίζην άζθεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο πξνηξέπεη ηηο Σξάπεδεο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνγξάκκαηα 

επηβξάβεπζεο γηα ηνπο ζπλεπείο δαλεηνιήπηεο, γηα λα ηνπο δψζνπλ πεξηζζφηεξα θίλεηξα.  

 

Δπίζεο, ε λέα Κπβέξλεζε ελζσκάησζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019 ηε λέα 

Δπξσπατθή Οδεγία PSD2 (Payment Services Directive), ε νπνία αθνξά ζηηο ππεξεζίεο 

πιεξσκψλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ξχζκηζε ε νπνία κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν 

ξηδηθά, θαζψο κπνξεί λα αλνίμεη ην Σξαπεδηθφ νηθνζχζηεκα θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Οπζηαζηηθά, νη θάηνρνη ινγαξηαζκψλ πιεξσκψλ δίλνπλ εληνιέο 

πιεξσκήο, είηε ζηηο Σξάπεδεο είηε ζε άιια ηδξχκαηα πνπ δελ είλαη Σξάπεδεο. Σαπηφρξνλα, 

ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε θαη γηα ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ 

πιεξσκψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη νη Σξάπεδεο ζα παξέρνπλ ηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ 

ηνπο ζε ηξίηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, φηαλ απηφ ρξεηάδεηαη θαη ζα 

ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο, δίλνληαο ηνπο πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ πειαηψλ 

ηνπο γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ ηηο πιεξσκέο. Πξέπεη, δειαδή, λα ππάξρεη κηα θαιή 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ Σξαπεδψλ θαη ησλ ηξίησλ παξφρσλ.  

 

Σέινο ζεκαληηθφο ζα είλαη ν ξφινο ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ Αζηαηηθή Σξάπεδα 

ππνδνκψλ θαη επελδχζεσλ (Asian Infrastructure Investment Bank). θνπφο απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ Αζηαηηθή Σξάπεδα θαη ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη λα 

γίλνπλ επελδχζεηο ζηηο ππνδνκέο θαη ζε άιινπο παξαγσγηθνχο θνξείο θαη λα πξναρζεί ε 

ζπλεξγαζία κε ηε δεκηνπξγία εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε άιινπο αλαπηπμηαθνχο θνξείο, ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπηζηνχλ αλαπηπμηαθέο πξνθιήζεηο. Απηφ ζα γίλεη κε ηδησηηθέο 

επελδχζεηο ζηε ρψξα καο, αιιά θαη κε κηα ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε. 

Οη επελδχζεηο απηέο θαη ε γεληθφηεξε ψζεζε πνπ ζα δψζνπλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη 

ζηελ αλάπηπμε, ζα επλνήζνπλ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σθέιηκα γηα ηηο 
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ειιεληθέο ηξάπεδεο. Ζ ζπκθσλία απηή θπξψζεθε θαη κε ηνλ λ. 4607/2019 ηνπ Διιεληθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ.  

   

πκπεξαζκαηηθά, βιέπνπκε φηη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη αξθεηά ηνλ 

Σξαπεδηθφ θιάδν. Σα κέηξα ηεο Κπβέξλεζεο είλαη επλντθά γηα ηνλ θιάδν θαη ππάξρεη κηα 

δηάζεζε γηα βνήζεηα κέζα απφ ηελ άζθεζε κηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο. Τπάξρεη έλα θιίκα 

ζπλαίλεζεο θαη δηεπζέηεζεο ησλ νθεηιψλ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

ελψ ζην επίθεληξν είλαη θαη ην εξγαζηαθφ ζέκα αιιά θαη νη επελδχζεηο. Ζ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή επηζπκεί λα ππάξμεη αλνδηθφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν ζηεξίδεη ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν απφ ηνλ νπνίν απαηηεί ζθιεξή δνπιεηά. Έηζη, νη 

Σξάπεδεο επεξεάδνληαη αξρηθά, άκεζα, ζηε ιεηηνπξγία ηνπο κε ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη 

ζηηο επελδχζεηο, ζηελ εμπγίαλζή ηνπο θαη ζηελ αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, ελψ 

παξάιιεια εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην γηα κειινληηθέο 

ζπγρσλεχζεηο. Έηζη, ζα ππεξεηεζεί θαιχηεξε ε εμσζηξέθεηα πνπ ζέιεη λα έρεη ε Διιεληθή 

θνηλσλία θαη νηθνλνκία αιιά ζα ππεξεηεζεί θαη γεληθφηεξα ε νξζφηεξε πνξεία ηεο 

νηθνλνκίαο.  

 

3.1.2 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Ίζσο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο ηνπ γεληθεπκέλνπ πεξηβάιινληνο, πνπ 

επεξεάδεη ηηο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, ην ηαξαγκέλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

επεξέαζε θαη εμαθνινπζεί λα επεξεάδεη ηηο επηρεηξήζεηο, θαη ηδηαίηεξα ηνλ Σξαπεδηθφ 

θιάδν, ιφγσ ηεο άκεζεο ζπζρέηηζήο ηνπ κε ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

εμσηεξηθφ παξάγνληα, ν νπνίνο επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη γη’ απηφ 

ζεσξείηαη θξίζηκφο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζηειερψλ, σζηφζν είλαη 

δχζθνιν λα πξνβιεθζεί καθξνπξφζεζκα. Οη νηθνλνκηθνί απηνί παξάγνληεο ηνπ καθξν-

πεξηβάιινληνο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο είλαη πνιινί θαη εληνπίδνληαη 

ηφζν ζην επηρεηξεζηαθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, αιιά θαη ζην βηνκεραληθφ νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ, δειαδή ην πεξηβάιινλ ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ ηεο επηρείξεζεο, φζν θαη ζην 

εζληθφ θαη παγθφζκην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  
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Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε 

παγθνζκηνπνίεζε. Γελ είλαη ιίγα ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα ηα νπνία άζθεζαλ παγθφζκηα 

επηξξνή θαη ησλ νπνίσλ ν αληίθηππνο ππάξρεη αθφκα θαη ζήκεξα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ην εκπφξην ηεο Κίλαο θαη ηεο Ρσζίαο κε ηε Γχζε, ν 

αξγφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, ν πιεζσξηζκφο θ.α. 

 

Δίλαη πξνθαλήο, κεηά θαη ηα πνιπηάξαρα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

επίδξαζε ηνπ καθξννηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ θεξδνθνξία ησλ Σξαπεδψλ θαη ε 

γεληθφηεξε αιιειεμάξηεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη Σξάπεδεο είλαη, άιισζηε, απηέο πνπ 

έρνπλ ηνλ βαζηθφ ξφιν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη 

ηεο νκαιήο δηεθπεξαίσζεο θάζε νηθνλνκηθήο ζπλαιιαγήο. Γη’ απηφ θαη ε καθξννηθνλνκηθή 

αζηάζεηα ησλ εηψλ απφ ην 2008 θαη κεηά ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηηο ηξαπεδηθέο θξίζεηο.  

 

Πιένλ, παξαηεξείηαη φηη ε Διιάδα θαη ε ειιεληθή νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε ξπζκφ 

αλάπηπμεο, ν νπνίνο ήηαλ 1,9% ην 2018 θαη έηζη ε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα 

εδξαηψζεθε ζηαδηαθά ηνλ πεξαζκέλν ρξφλν, κε ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξννπηηθψλ ηεο Διιάδαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο κεγεζψλ, εληζρχνληαο ην νηθνλνκηθφ 

θιίκα θαη βειηηψλνληαο ηηο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

ζπλζήθεο απηέο είραλ σο απνθνξχθσκα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019, ηελ άξζε θαη ησλ 

ηειεπηαίσλ πεξηνξηζκψλ θίλεζεο θεθαιαίσλ, πνπ ίζρπε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2015. Σν 

γεγνλφο απηφ ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, αιιά θαη ζηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ επελδχζεσλ, βνεζψληαο γεληθφηεξα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ 

Διιεληθψλ Σξαπεδψλ κε ηε βειηίσζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη παξάιιεια, 

απμάλνληαο ηηο θαηαζέζεηο, ηε ρνξήγεζε δαλείσλ θαη άιισλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ απηέο. Μεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο ζα επλνήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νπνία ρξεηάδεηαη θεθαιαηαθή 

ππνζηήξημε απφ ηηο Σξάπεδεο.  

  

Ζ βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο θαη 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, έρνληαο ζεηηθή επίδξαζε ζηνλ 

ξφιν ηνπο θαη ζηελ Διιεληθή θνηλσλία. Απηή ε θαηάζηαζε αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ζεηηθά 

θαη ηα επηηφθηα, επεξεάδνληαο ζεκαληηθά θαη ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο, ζε κηα 

πξνζπάζεηα λα δηεπθνιπλζεί ε πξφζβαζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηηο αγνξέο ρξήκαηνο 
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θαη λα απεκπιαθνχλ απφ ηελ ππνρξέσζε παξνρήο εμαζθαιίζεσλ γηα ηε καθξνρξφληα 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο.  

  

Αθφκα, βέβαηα, νη Σξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ πξνθιήζεηο φζνλ αθνξά ηελ νξγαληθή 

θεξδνθνξία, ηελ πνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ. Ζ νξγαληθή θεξδνθνξία ζπλδέεηαη κε ηε δηάξζξσζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ. Ζ χπαξμε ησλ Με Δμππεξεηνχκελσλ Γαλείσλ (ΜΔΓ) επεξεάδεη αξλεηηθά 

ηελ θεξδνθνξία θαη δελ επηηξέπεη λα κεησζεί ην θφζηνο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ 

(ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΣηΔ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019 ηα ΜΔΓ αληηζηνηρνχζαλ ζην 1,8% ηνπ 

ελεξγεηηθνχ –κεησκέλν απφζεκα θαηά 7,9% απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018). Σν θφζηνο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηε ζεηξά ηνπ πεξηνξίδεη ην θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο ησλ 

Διιεληθψλ Σξαπεδψλ.  

 

 Γίλνληαη γεληθφηεξα πξνζπάζεηεο γηα απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ απνζέκαηνο, 

θαζψο ν κέζνο φξνο (Μ.Ο.) ζηελ Διιάδα πξνο ην ζχλνιν ησλ δαλείσλ είλαη 43%, ελψ ν 

επξσπατθφο Μ.Ο. είλαη 3%, γη' απηφ θαη έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή θαη ην ζρέδην Ζξαθιήο, 

ψζηε λα αιιάμεη ε ζρέζε πνηφηεηαο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη απνζέκαηνο ΜΔΓ θαη 

λα απμεζνχλ ηα πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο θεξδνθνξίαο ησλ Σξαπεδψλ ζε κηα πην κφληκε 

βάζε. Σν ζρέδην Ζξαθιήο ζα ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ απνθιηκάθσζε ησλ 

πθηζηάκελσλ απνζεκάησλ ησλ ΜΔΓ θαη επνκέλσο, ζε έλαλ θαιχηεξν επηρεηξεκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ, ζηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ Σξαπεδψλ θαη ζην λα δηαζθαιηζηνχλ νη 

αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηε δεκηνπξγία εζσηεξηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο ζρεηηθά κε ηα ΜΔΓ ζπκβάιιεη θαη ε πξσηνβνπιία ηνπ ρήκαηνο Πξνζηαζίαο 

ηνηρείσλ Δλεξγεηηθνχ (Hellenic Asset Protection Scheme –HAPS), κε ζθνπφ λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ησλ ηζνινγηζκψλ ησλ Σξαπεδψλ. Έηζη ζα δηακνξθσζνχλ θαη νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηε κείσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ, απμάλνληαο ηελ απνηίκεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ απνδφζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ 

αθηλήησλ. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζα κπνξέζνπλ λα απειεπζεξψζνπλ θεθάιαηα, γηα λα ηα 

θαηεπζχλνπλ ζηηο πην δπλακηθέο θαη εμσζηξεθείο επηρεηξήζεηο, ζπκβάιινληαο ζηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηνπ δπλεηηθνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη άξα ζηε 

ζπλνιηθή αλαδηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο (Έθζεζε Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο, 

2019).   
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 ζνλ αθνξά ηα επνπηηθά θεθάιαηα ηεο Σξάπεδαο, ε χπαξμε κηαο ηζρπξήο θαη 

πνηνηηθήο θεθαιαηαθήο βάζεο ζα δηακνξθψζεη έλα λέν πεξηβάιινλ γηα ηε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ Σξαπεδψλ, πξνζειθχνληαο λένπο επελδπηέο θαη βειηηψλνληαο 

ζπλνιηθά ηηο πξννπηηθέο ηνπ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Βέβαηα, νη επνπηηθέο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ ησλ αζθήζεσλ εηνηκφηεηαο (stress tests) πνπ γίλνληαη 

ζηηο Σξάπεδεο απφ ην ΣΥ, ιεηηνπξγνχλ επηβαξπληηθά γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

επνπηηθψλ θεθαιαίσλ.  

  

 Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα, γεληθά, βειηηψζεθε θαη ν Γείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο 

(CAR-Capital Adequacy Ratio) απμήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019 ζε 16,5%, βειηηψλνληαο ηηο 

ζπλζήθεο ξεπζηφηεηαο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο θαηαζεηηθήο 

βάζεο θαη ηεο δηεχξπλζεο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, κέζσ ηεο έθδνζεο ρξένπο 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο θαη θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ, ηεο εθηέιεζεο ησλ δηαηξαπεδηθψλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ζπκθσληψλ επαλαγνξάο (repos) κε επλντθφηεξνπο φξνπο θαη ηεο 

δηελέξγεηαο ηηηινπνηήζεσλ ζηηο εγρψξηεο θαη ζηηο δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο. Σν χςνο ησλ 

θαηαζέζεσλ απφ επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά δηακνξθψζεθε ζε 139,2 δηζ. επξψ ην 

επηέκβξην ηνπ 2019, αθνινπζψληαο κηα ζηαζεξή αχμεζε (επηέκβξηνο 2019: 139,2 δηζ. 

επξψ, Ηνχληνο 2019: 136,9 δηζ. επξψ, Μάξηηνο 2019: 133,3 δηζ. επξψ, Γεθέκβξηνο 2018: 

134,5 δηζ. Δπξψ), παξά ηα ρακειά επηηφθηα θαηαζέζεσλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

ζηαζεξνπνηεηηθφ παξάγνληα ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. Χζηφζν, ε εθαξκνγή ηνπ APS 

αλακέλεηαη λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα ησλ Σξαπεδψλ ηελ 

πεξίνδν 2020-2021, ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο, 

επεξεάδνληαο θαη ηε δαλεηνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα.  

 

 Γεληθφηεξα, ππάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε ρψξα κπαίλεη ζε έλαλ θχθιν νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ε ζεηηθή εηθφλα πνπ παξνπζίαζαλ νη αγνξέο ρξήκαηνο 

θαη θεθαιαίσλ ην πξψην ελλεάκελν ηνπ 2019, ελψ θαη γηα ην 2020 πξνβιεπφηαλ φηη ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο ζα απμεζεί ζεκαληηθά, παξά ηελ 

επηβξάδπλζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απηφ σζεί ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ζε ιεινγηζκέλε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. Γη’ απηφ, ινηπφλ, θαη 

αληινχλ κέξνο ησλ πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αγνξά 

θεθαιαηνπρηθψλ αγαζψλ, ζηα νπνία παξαηεξήζεθε ζσξεπηηθή αχμεζε, φπσο ήηαλ 

ελδεηθηηθά ηα κεραλήκαηα θαη νη εμνπιηζκνί κεηαθνξψλ.  
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 Σν ΑΔΠ απμήζεθε θαηά 1,5% ην α   εμάκελν ηνπ 2019, ελψ ε έθζεζε αμηνιφγεζεο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο εθηηκάεη φηη ην 2020 ζα ηθαλνπνηεζεί ν ζηφρνο ηνπ 3,5% γηα ην 

ΑΔΠ. Απηφ δίλεη ψζεζε ζηελ αχμεζε ηεο δεκφζηαο θαη ηδησηηθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ 

εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηελ επηδίσμε επελδχζεσλ. Έηζη επεξεάδεηαη 

ζεηηθά ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε εμσζηξέθεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε πνηφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, κε απνηέιεζκα λα επλνείηαη θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ Σξαπεδψλ, ελψ θαη ε ψζεζε πνπ αλακέλεηαη ζηελ θαηαλάισζε ζα επηηξέςεη ζηηο 

Σξάπεδεο λα πξνσζήζνπλ ηα θαηαζεηηθά θαη επελδπηηθά ηνπο πξντφληα. Δπλντθή γηα ηηο 

Σξάπεδεο είλαη θαη ε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά εξγαζίαο, ε νπνία δηαηεξεί ηε 

δπλακηθή ηεο, κε ηα πνζνζηά αλεξγίαο λα ππνρσξνχλ ζηα ρακειφηεξα επίπεδα θαη λα 

βειηηψλνληαη θαη ηα εηζνδήκαηα, θάηη πνπ ζα ζπλερηζηεί, θαζψο ε Κπβέξλεζε πξνβιέπεη 

ηε δεκηνπξγία 240.000 λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, νη νπνίεο ζα είλαη θαιά ακεηβφκελεο, κέρξη 

ην 2023. Χζηφζν, απηφ πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπλ νη Σξάπεδεο είλαη ηα πςειά πνζνζηά 

αλεξγίαο ζηηο γπλαίθεο αιιά θπξίσο ζηνπο λένπο, νη νπνίνη απνηεινχλ έλα θνκκάηη ηεο 

αγνξάο ζην νπνίν κπνξνχλ λα επελδχζνπλ θαη γηα ην κέιινλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ πιεζσξηζκφ, ν νπνίνο παξέκεηλε ζε ρακειά επίπεδα θαη αλακέλεηαη 

πψο θαη γηα ην 2020 ζα ζεκεηψζεη κηα κηθξή ππνρψξεζε (Έθζεζε Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο, 2019).  

 

 Λίγν πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δεκφζηα θαηαλάισζε, απηή απμήζεθε κε απνηέιεζκα 

λα απμεζεί θαη ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα θαηά 4,2% θαη άξα λα απμεζεί θαη ε 

εγρψξηα ηδησηηθή θαηαλάισζε. Έηζη πξαγκαηνπνηήζεθε έλα κηθξφο φγθνο επελδχζεσλ ζε 

θαηνηθίεο, ν νπνίνο απέθηεζε δπλακηθή θαη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ βξαρπρξφλησλ 

κηζζψζεσλ ζηηο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. πσο είλαη ινγηθφ απηφ ελίζρπζε θαη ηε δήηεζε ζηηο 

κεζηηηθέο αγνξέο θαη ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα ησλ Σξαπεδψλ. Ζ δήηεζε γηα ζηεγαζηηθά 

δάλεηα θαη γεληθφηεξα γηα ηα δάλεηα αλακέλεηαη λα απμεζεί θαη ιφγσ ηεο αλαζηνιήο ηνπ 

ΦΠΑ γηα ηξία ρξφληα ζε φιεο ηηο νηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 

2006 αιιά θαη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ λφκνπ 4635/2019, ν νπνίνο ζηνρεχεη ζηε 

δηακφξθσζε ελφο πην θηιηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο επελδχζεηο γεληθφηεξα. πλνιηθά, ε 

εκπηζηνζχλε ζηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο εδξαηψλεηαη, δηεπθνιχλνληαο έηζη 

ηηο κεγάιεο επελδχζεηο πνπ ζα επλνήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη κεγάιν εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ Σξαπεδψλ. Πξνβιέπεηαη ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επελδχζεσλ ιφγσ 

απηήο ηεο εδξαίσζεο εκπηζηνζχλεο ζηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηεο 
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ζεκαληηθήο ππνρψξεζεο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ πνπ 

ζπκπαξαζχξεη πησηηθά θαη ηηο απνδφζεηο ησλ εηαηξηθψλ νκνιφγσλ.  

 

 Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ην νπνίν έρεη θαη αλακέλεηαη λα 

έρεη αθφκα ζεηηθφηεξε επίδξαζε ηφζν θαη γηα ηελ νηθνλνκία, φζν θαη γηα ηηο Διιεληθέο 

Σξάπεδεο, είλαη νη απνδφζεηο ησλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, κάιηζηα ε απφδνζε 

ηνπ 10εηνχο νκνιφγνπ έρεη θηάζεη ζε ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα. Ζ Διιάδα θαηάθεξε λα 

αλαβαζκίζεη ηελ πηζηνιεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα, θαζψο ν νίθνο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο 

Standard & Poor’s πξνρψξεζε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ νκνιφγνπ ηεο Διιάδαο θαηά κία 

βαζκίδα απφ ΒΒ- ζε ΒΒ. Μάιηζηα, ην δεθαπεληαεηέο νκφινγν πνπ εμέδσζε ε Διιάδα 

δηακφξθσζε έλα επηηφθην 1,911%, δείρλνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρεη ε επελδπηηθή 

θνηλφηεηα ζην Διιεληθφ Γεκφζην, αιιά θαη ηε ζηαδηαθή πνξεία επηζηξνθήο ηεο ρψξαο 

ζηελ νκαιφηεηα θαη ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. Οη απνδφζεηο απηέο θηλήζεθαλ έληνλα 

πησηηθά θαη έρνπλ απνθιηκαθσζεί ζε κεγάιν βαζκφ, επεξεαδφκελεο ζεηηθά απφ ηε 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, αιιά θαη ιφγσ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

επελδπηψλ αλαθνξηθά κε ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ κεγάισλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη 

ηε κε εθδήισζε πιεζσξηζηηθψλ πηέζεσλ. 

  

 Ζ παξαπάλσ επλντθή ζπγθπξία ζπλδπάζηεθε κε ηε λέα έμνδν ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ ζηηο αγνξέο απ’ φπνπ αληιήζεθαλ 2,5 εθαηνκκχξηα επξψ κέζσ ηεο έθδνζεο 

ελφο 7εηνχο νκνιφγνπ κε επηηφθην 1,9%. Απηφ επηηξέπεη ζηε λέα Κπβέξλεζε λα εθαξκφζεη 

ην αλαπηπμηαθφ κείγκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ επηζπκεί, ην νπνίν πξνβιέπεη 

θαη ηελ εθαξκνγή κηαο επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα βειηηψζεη ην εγρψξην 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα ηνλψζεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Παξάιιεια, νη 

εθδφζεηο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ βνήζεζαλ ζηελ πξφσξε απνπιεξσκή κέξνπο ηνπ 

δαλείνπ πξνο ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ). Απηφ είλαη δείγκα ηεο βειηίσζεο ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο ψζηε λα κεησζεί ν ζηφρνο ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο κε ηε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηνπο ηφθνπο. Ο ζηφρνο είλαη ε γεληθφηεξε ηφλσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ φπσο είλαη θπζηθφ ζα δεκηνπξγήζεη θαη κηα ζεηηθή εηθφλα 

θαη ζα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

 

 Χζηφζν, νη ηξέρνπζεο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ηηο ηξέρνπζεο απνηηκήζεηο ησλ θηλεηψλ 

αμηψλ. Ζ γεσπνιηηηθή αζηάζεηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο Μεζνγείνπ, νη αλακελφκελεο 

πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο εμειίμεηο απφ ηελ έμνδν ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ απφ ηελ 
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Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη δηαθπκάλζεηο ζηηο ηζνηηκίεο ηνπ επξψ θαη ζηηο ηηκέο ησλ 

εκπνξεπκάησλ είλαη γεγνλφηα πνπ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

Πίζσ απφ απηέο ηηο εμειίμεηο, νη επελδπηέο αλαδεηνχλ απνδφζεηο ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ 

ζπλερίδνληαη ηα ρακειά επηηφθηα. Πνιινί απφ ηνπο κεγάινπο απηνχο επελδπηέο έρνπλ 

πάλησο έλα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηηο Διιεληθέο ηξάπεδεο. Οη επηθείκελεο ηηηινπνηήζεηο 

ησλ θφθθηλσλ δαλείσλ θαη ε έθδνζε ησλ νκνιφγσλ Tier II, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα ζεηηθφ 

θιίκα ππέξ ηνπο. Απφ αλάιπζε ηεο JP Morgan κάιηζηα πξνθχπηεη φηη νη Διιεληθέο 

Σξάπεδεο ζεσξνχληαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο επέλδπζεο γηα εθείλνπο ηνπο επελδπηέο πνπ 

ζέινπλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο πεξηνρήο, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ζηελ αλαβάζκηζε θαη ησλ ηεζζάξσλ ζπζηεκηθψλ ηξαπεδψλ απφ ηνλ ελ ιφγσ 

νίθν.   

 

 Σέινο, ε ζηαζεξφηεηα ηνπ εγρψξηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο εληζρχεηαη θαη 

κε ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκψλ ηεο αγνξάο, δειαδή ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ. Απηά ζπλέβαιαλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο ρξήζεο ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο, δειαδή 

ησλ θαξηψλ, ηφζν ζε φξνπο αξηζκνχ ζπλαιιαγψλ, φζν θαη ζε φξνπο αμίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπλαιιαγψλ, θπξίσο ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο λα θαηνρπξσζεί ην 

αθνξνιφγεην ζηε δήισζε ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 

 

 Αμίδεη, επίζεο, λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηελ εκθάληζε, ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 2020, 

ηνπ ηνχ COVID-19 ή θνξσλντφο, ζηελ Κίλα, ν νπνίνο πνιχ γξήγνξα εμαπιψζεθε ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη επνκέλσο θαη ζηελ Διιάδα. Ζ παλδεκία ε νπνία έρεη πξνθιεζεί, 

ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο εμάπισζεο ηνπ ηνχ αιιά θαη ησλ απξφβιεπησλ επηπηψζεσλ πνπ 

κπνξεί λα έρεη ζηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ, έρεη νδεγήζεη ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε ζηελ 

ιήςε κηαο ζεηξάο πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ψζηε λα πεξηνξηζηεί θαη λα θαζπζηεξήζεη ε 

δηαζπνξά ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο 

(Δ..Τ.). Σα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ηελ απαγφξεπζε θπθινθνξίαο ρσξίο ζνβαξφ ιφγν 

θαη ηελ ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ, αιιά θαη ηελ 

αλαπφθεπθηε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ άιισλ, θαζψο νη ζπλζήθεο πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί είλαη απαγνξεπηηθέο γηα ηελ νπνηαδήπνηε εξγαζία. Δλδεηθηηθά, ε Κπβέξλεζε 

αλαθνίλσζε ηελ ππνρξεσηηθή αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ Γηθαζηεξίσλ ζηελ Διιάδα, 

γεγνλφο πνπ πεξηφξηζε ζεκαληηθά ηνλ φγθν εξγαζίαο ησλ δηθεγνξηθψλ γξαθείσλ, ελψ 

ηαπηφρξνλα απαγφξεπζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ. Απηφ ζα έρεη 
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ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη επνκέλσο, ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία 

αιιά θαη ζηελ παγθφζκηα, θαζψο αλάινγα κέηξα ιακβάλνληαη θαη απφ ηηο Κπβεξλήζεηο 

άιισλ ρσξψλ. Οξηζκέλεο πξνβιέςεηο αλαθέξνπλ φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

ζα είλαη ρεηξφηεξε απφ απηή πνπ επηθξαηνχζε ζηελ αξρή ηεο ειιεληθήο θξίζεο ην 2008. Σα 

απνηειέζκαηα, σζηφζν, ηεο θαηάζηαζεο απηήο παξακέλνπλ αθφκα ακθίβνια θαη εθηηκάηαη 

φηη ζα θαηαζηνχλ θαλεξά κε ηελ πάξνδν ησλ κελψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε Διιεληθή 

Κπβέξλεζε θαη νη Διιεληθέο Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα γηα λα 

κπνξέζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. 

 

 

3.1.3 ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

 

Σν θνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη κηα επηρείξεζε 

είλαη έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ κάθξν-πεξηβάιινληνο, ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηα ηδαληθά θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

δηαθξίλνπλ ηα κέιε ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο απφ ηηο ππφινηπεο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

ζπκβαδίδνπλ κε ηα δηαθξηηηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσλίαο θαη ζα πξέπεη λα ηα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ. Ο ηξφπνο νξγάλσζεο θαη 

δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπο πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο απηνχ ηνπ πεξηβάιινληνο, 

θαζψο θάπνηα ελέξγεηά ηνπο θνηλσληθά ή πνιηηηζκηθά κε απνδεθηή κπνξεί λα έρεη 

δπζκελείο ζπλέπεηεο γηα απηέο. Οη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δέρνληαη ηε 

κεγαιχηεξε επίδξαζε απφ ηνπο θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο είλαη νη 

αλζξψπηλνη πφξνη θαη ην κάξθεηηλγθ.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν, ν παξάγνληαο απηφο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφο, θαζψο κηα Σξάπεδα έξρεηαη ζε επαθή κε φια ζρεδφλ ηα άηνκα πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ Διιεληθή θνηλσλία, απεπζχλεηαη ζε φινπο θαη επνκέλσο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε θαη λα αλαιχεη δηεμνδηθά ηα ζηνηρεία εθείλα, ηα νπνία 

δηαθνξνπνηνχλ ηελ κηα νκάδα απφ ηελ άιιε, νχησο ψζηε λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε 

ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη λα απνθχγεη ηπρφλ δπζάξεζηεο ζπγθξνχζεηο. Δίλαη άκεζα 

ζπλδεδεκέλεο νη Σξάπεδεο κε ηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη ηελ επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 



84 
 

βαζκφ, φπσο αληίζηνηρα θαη νη αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηεο θνηλσλίαο επεξεάδνπλ ηηο Διιεληθέο 

Σξάπεδεο.  

 

Ζ εηαηξεία QED market research μεθίλεζε ην 2009 έλα νηθνζχζηεκα εξεπλψλ, νη 

νπνίεο κειεηνχλ ην θνηλσληθφ πξνθίι ησλ Διιήλσλ ζε βάζνο δεθαεηίαο, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη «People Of Greece». Οη έξεπλεο απηέο πεξηιακβάλνπλ κέρξη θαη ζήκεξα 4.500 

ζπλεληεχμεηο ην ρξφλν, ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά θαη παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ζεκάησλ 

φπσο είλαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ αμηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θαηαλαισηηθνχ κνληέινπ, ζέκα 

πνπ αζθεί επίδξαζε θαη ζηηο Σξάπεδεο. Απφ ηα απνηειέζκαηα πξνθχπηεη φηη πιένλ νη 

αμίεο ησλ Διιήλσλ έρνπλ αξρίζεη λα αιιάδνπλ θαη ζηαδηαθά απνκαθξχλνληαη απφ ηα 

παξαδνζηαθά πξφηππα θαη πεξλάλε ζε κηα επνρή κεηαλεσηεξηζκνχ. Χζηφζν, ην ζηνηρείν 

ηεο παξάδνζεο είλαη αθφκα εκθαλέο, θαζψο ιεηηνπξγεί σο «δίρηπ αζθαιείαο». Απηφ είλαη 

επλντθφ γηα ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα, γηαηί ζεκαίλεη φηη ππάξρεη αθφκα κηα έλδεημε 

εκπηζηνζχλεο ζηα παξαδνζηαθά ηδξχκαηα γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, σζηφζν ζα πξέπεη θη 

απηά λα ζπκβαδίζνπλ κε ηε ζηαδηαθή πνξεία πξνο ηνλ λενηεξηζκφ. 

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρνπλ αιιάμεη νη αμίεο πνπ θαζφξηδαλ ηελ θνηλσληθή έληαμε 

θαη νη λεφηεξεο γεληέο πνπ αλήθνπλ ζηνπο γελλεκέλνπο απφ ην 1985 έσο ην 2000 έρνπλ 

κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε θαη αηζζάλνληαη θαιχηεξα ελζσκαησκέλνη κε δεδνκέλεο ηηο 

θνηλσληθέο θαη ηερλνινγηθέο κεηαβνιέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα 

νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ ζε έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ λεφηεξεο ειηθίαο, 

δίλνληαο πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζε απηά ηα άηνκα, ηα νπνία ζεσξνχλ φηη ε εξγαζία είλαη 

έλα εθφδην, έλαο ζηφρνο θαη κάιηζηα, επελδχνπλ πιένλ απεξίζπαζηα ζην επάγγεικά ηνπο. 

Δπίζεο, αιιάδεη ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα δχν θχια θαη ε ελέξγεηα κεηαηνπίδεηαη απφ 

ηνπο άλδξεο ζηηο γπλαίθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη γπλαίθεο γίλνληαη πην δπλακηθέο, αλαδεηνχλ 

ηελ ηζρχ ηφζν ζην επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζην νηθνγελεηαθφ επίπεδν, ελψ παξαηεξήζεθε 

φηη παίξλνπλ ελέξγεηα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο ξπζκνχο δσήο, ηελ νπνία 

κεηαθέξνπλ ζην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο, ζηελ αλαδήηεζε γηα εξγαηηθφ 

δπλακηθφ ε Σξάπεδα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε απηφλ ηνλ απμαλφκελν αξηζκφ ησλ 

εξγαδφκελσλ γπλαηθψλ θαη ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ θαξηέξα ηνπο, πνπ απμάλνληαη ζπλερψο, 

θαη λα δηακνξθψζεη θαηάιιεια ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ηεο, πξνζζέηνληαο ππεξεζίεο γηα 

ηε θξνληίδα ησλ παηδηψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξεί λα εληάμεη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ 

ηεο ηα ηθαλά γπλαηθεία ζηειέρε. Άιισζηε, ε έξεπλα έδεημε φηη νη γπλαίθεο δελ απνξξίπηνπλ 

ηελ ηδέα ηεο νηθνγέλεηαο, απιά ηελ αλαβάινπλ, επνκέλσο, πξέπεη λα ππάξρνπλ νη 
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θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζηελ επηρείξεζε, νη νπνίεο ζα θξαηήζνπλ ηηο γπλαίθεο ζηειέρε 

αθφκα θαη κεηά ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ εξγαζία ηνπο. 

 

Δπίζεο, ζεκαληηθφο θνηλσληθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν 

θαη ηνπο νξγαληζκνχο γεληθφηεξα είλαη ε ππνγελλεηηθφηεηα, δειαδή ν κεησκέλνο αξηζκφο 

γελλήζεσλ ζηε ρψξα, ν νπνίνο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ ησλ ζαλάησλ. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα, ε ππνγελλεηηθφηεηα ζεσξείηαη ίζσο ε κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε ρψξα ζήκεξα. χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο ην 2025, 

ν πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο αλακέλεηαη λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 10.240,5 θαη 10.603,4, ελψ ην 

2035 απφ 9.514,5 έσο 10.414,6. Μεξηθέο απφ ηηο αηηίεο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη απηφ ην 

θαηλφκελν είλαη ν ζχγρξνλνο αζηηθφο ηξφπνο δσήο θαη ηα πξφηππα πνπ έρνπλ 

θαιιηεξγεζεί, ην πςειφ θφζηνο δηαβίσζεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε θξίζε, ηα πνζνζηά 

αλεξγίαο πνπ δελ δεκηνπξγνχλ αίζζεζε αζθάιεηαο ζηνπο Έιιελεο, θαζψο θαη αχμεζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ ειηθίαο γάκνπ θαη απφθηεζεο ηνπ πξψηνπ παηδηνχ.  

 

Ζ ππνγελλεηηθφηεηα θαη ε επαθφινπζε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα λα επηβαξπλζνχλ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη λα κεησζνχλ νη κηζζνί θαη νη 

ζπληάμεηο. Ζ επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ελδερνκέλσο λα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αχμεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, γεγνλφο πνπ ζα επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηηο 

Σξάπεδεο, κεηψλνληαο ηελ θεξδνθνξία ηνπο θαη σζψληαο ηεο ζε κείσζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Απηφ δελ ζα επλνήζεη ηελ νηθνλνκία θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη ηηο Σξάπεδεο, κε ηηο νπνίεο ππάξρεη ζρέζε αιιειεμάξηεζεο. Δπίζεο, δελ ζα 

ππάξρεη ζεκαληηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ, εμεηδηθεπκέλν θαη ηθαλφ λα αληηκεησπίζεη ηηο 

ηερλνινγηθέο θαη εξγαζηαθέο εμειίμεηο, ζην νπνίν ε Σξάπεδα ζα κπνξεί λα επελδχζεη 

καθξνπξφζεζκα. ην πιαίζην απηφ νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα ελεξγήζνπλ αλαιφγσο θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, δίλνληαο θίλεηξα ζηηο εξγαδφκελεο γπλαίθεο 

θαη γεληθφηεξα ζηα ζηειέρε γηα λα απνθηήζνπλ νηθνγέλεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

είλαη ην επίδνκα 2.000 επξψ πνπ δίλεη απφ 01/01/2020 ε Κπβέξλεζε ζηηο λέεο νηθνγέλεηεο 

γηα θάζε παηδί πνπ γελληέηαη. Σέινο, νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ πξφβιεςε γηα γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη λα θξνληίζνπλ λα 

αλαπηχμνπλ πεξηζζφηεξν ηα ζπληαμηνδνηηθά πξνγξάκκαηά ηνπο.  

 

Λίγν πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε εηαηξεία Adecco 

πξαγκαηνπνίεζε ην 2018 κηα έξεπλα πνπ κειεηνχζε ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη 
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πνηνπο ηξφπνπο πηνζεηνχζαλ δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο γηα λα εληζρχζνπλ ηνπο 

εξγαδφκελνπο κεγαιχηεξεο ειηθίαο. Απφ ηελ έξεπλα απηή πξνέθπςε φηη ε Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηελ EUROSTAT, θαηαηάζζεηαη πςειφηεξα κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ 

ζε πνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 65 εηψλ θαη άλσ, ζην 21,5%, ελψ ν κέζνο φξνο ηεο ΔΔ είλαη 

19,2%. Απνηειεί επίζεο κηα απφ ηηο έμη ρψξεο ηνπ θφζκνπ πνπ κεγαιψλνπλ ηαρχηαηα καδί 

κε ηελ Ηαπσλία, ηελ Νφηηα Κνξέα, ηελ Ηζπαλία, ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Ηηαιία. Σν 

πξνζδφθηκν δσήο ησλ Διιήλσλ άλσ ησλ 60 είλαη 24 έηε πνπ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο 

γεληθφηεξα, αιιά θαη νη Σξάπεδεο εηδηθφηεξα, πξέπεη λα αλαπηχμνπλ πνιηηηθέο, νη νπνίεο 

ζα δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε απηφ ην θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ λα παξακείλεη παξαγσγηθφ 

θαη λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία. Πξέπεη λα γίλεη έλαο πξνζεθηηθφο 

ζρεδηαζκφο ζπζηεκάησλ εξγαζίαο, ηα νπνία ζα απεπζχλνληαη ζε έλα δηαθνξνπνηεκέλν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, ην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο ειηθησκέλνπο. Γηαθνξεηηθά, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα ζπξξηθλσζεί ν πιεζπζκφο ησλ αηφκσλ πνπ είλαη ζε ειηθία 

εξγαζίαο, ελψ ηαπηφρξνλα λα απμεζεί ν αξηζκφο ησλ ζπληαμηνχρσλ. Δπνκέλσο, απηφ πνπ 

έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη Σξάπεδεο κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, είλαη ε πνηθηινκνξθία ησλ 

γελεψλ ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζε απηφλ. Οη Σξάπεδεο πξέπεη λα 

επηηχρνπλ ηε ζπλεξγαζία απηψλ ησλ γελεψλ θαη ηε δηαηήξεζε ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζηφρνπο.  

 

Έλαο αθφκα παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηελ Διιεληθή θνηλσλία θαη ηηο 

Διιεληθέο Σξάπεδεο είλαη ην κεηαλαζηεπηηθφ. Ζ Διιάδα δέρηεθε 72.000 κεηαλάζηεο θαη 

πξφζθπγεο ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν, νη νπνίνη ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ ζηα θέληξα ππνδνρήο 

ησλ λεζηψλ πνπ είλαη αζθπθηηθά γεκάηα. Ζ εηζξνή ησλ κεηαλαζηψλ απφ ηηο Αλαηνιηθέο 

ρψξεο, θαη θπξίσο απφ ηε πξία, ζηε ρψξαο καο, σο ηελ πξψηε ρψξα ππνδνρήο, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα κεηαβιεζεί ε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη θαη΄ επέθηαζε λα 

κεηαβιεζεί θαη ε ζχλζεζε ηνπ πειαηνινγίνπ ησλ Σξαπεδψλ. Οη πξνζπάζεηεο 

ελζσκάησζήο ηνπο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε θαη απφ ηηο Σξάπεδεο, θαζψο δπλεηηθά 

ζα απνηειέζνπλ πειάηεο ηνπο. χκθσλα, κάιηζηα, θαη κε κειέηεο ηεο Alpha Bank θαη ηεο 

Δζληθήο, ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία νη κεηαλάζηεο ήηαλ νη θαιχηεξνη πειάηεο ησλ Διιεληθψλ 

Σξαπεδψλ. Μπνξεί νη πεξηζζφηεξνη ζηελ αξρή λα κελ έρνπλ νηθνλνκηθή άλεζε θαη πςειά 

εηζνδήκαηα, ζηαδηαθά φκσο απνθηνχλ εξγαζία θαη εηζφδεκα, θαη έρνληαο απηή ηελ 

νηθνλνκηθή αζθάιεηα είλαη ινγηθφ λα αλαδεηήζνπλ κηα Σξάπεδα γηα λα θαηαζέηνπλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο θαη αθφκα πην πηζαλφ λα επηδηψμνπλ ηε ιήςε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηελ 

αλαδήηεζε κηαο θαιχηεξεο θαηνηθίαο. Δπνκέλσο, νη Σξάπεδεο ίζσο πξέπεη λα 
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αλαζεσξήζνπλ θαη λα πξνζαξκφζνπλ ηνπο φξνπο ησλ δαλείσλ απηψλ. Δπίζεο, κηα αθφκα 

ππεξεζία ησλ Σξαπεδψλ πνπ ελδέρεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο κεηαλάζηεο είλαη 

απηή ηεο απνζηνιήο εκβαζκάησλ ζε άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζε νπνηνδήπνηε άιιε ρψξα.  

 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ελδειερήο έιεγρνο απφ ηηο Σξάπεδεο θαηά ηε 

δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ απφ ηνπο κεηαλάζηεο θαη θαηά ηελ απνζηνιή 

ρξεκάησλ ζην εμσηεξηθφ, ψζηε νη δηαδηθαζίεο λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ Νφκν πεξί 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο. πλήζσο, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο νπνίεο 

έξρνληαη νη άλζξσπνη απηνί ζηε ρψξα, δελ έρνπλ Σξαπεδηθφ, πηζησηηθφ αιιά θαη 

νηθνλνκηθφ ηζηνξηθφ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ζε έλαλ βαζκφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηάο ηνπο. Απηφ απαηηεί απφ ηηο Σξάπεδεο κηα δεκηνπξγηθή δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε απνπζία πηζησηηθνχ ηζηνξηθνχ. Σέινο, ε 

Διιεληθή Κπβέξλεζε έρεη αξρίζεη λα δίλεη επηρνξεγήζεηο θαη κεξίζκαηα ζηνπο κεηαλάζηεο, 

ζέινληαο λα ηνπο εληζρχζεη νηθνλνκηθά θαη λα ηνπο δψζεη θίλεηξα, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

επθαηξία γηα ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο, ηελ νπνία πξέπεη λα εθκεηαιιεπζνχλ, 

αλαπηχζζνληαο εμαηνκηθεπκέλα πξντφληα θαη πξνζθνξέο, αθφκα θαη εηδηθά παθέηα πνπ λα 

ηαηξηάδνπλ ζε απηνχο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπο. Πέξαλ, φκσο, απφ 

πειάηεο, νη κεηαλάζηεο απνηεινχλ δπλεηηθά θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα ηηο Σξάπεδεο, αλ θαη 

καθξνπξφζεζκα. Οθείινπλ, ινηπφλ, νη Σξάπεδεο λα ην ιάβνπλ απηφ ππφςε ηνπο θαη λα 

μεθηλήζνπλ κηα αλαζεψξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο θαη ηεο νξγαλσζηαθήο δνκήο ηνπο, ψζηε 

λα είλαη ζε ζέζε λα πξνζαξκνζηνχλ θαηάιιεια ζην κέιινλ θαη λα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ έλα πνιππνιηηηζκηθφ εξγαηηθφ δπλακηθφ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηελ 

αλάπηπμε πηζαλψλ ζελαξίσλ.    

Έλα αθφκα θαηλφκελν-απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ην ιεγφκελν «brain 

drain» θαηά ην νπνίν ην εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ρψξαο έθπγε ζην 

εμσηεξηθφ πξνο αλαδήηεζε ελφο θαιχηεξνπ επηπέδνπ δσήο θαη θαιχηεξεο επαγγεικαηηθήο 

απνθαηάζηαζεο, πξννπηηθψλ εμέιημεο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα ε ρψξα λα ράζεη πνιιά 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ επέλδπζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο, αιιά θαη λα κεησζεί ην 

εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο κεηψλνληαο ηε κειινληηθή παξαγσγηθή δπλακηθφηεηά 

ηεο. ιν απηφ απνηέιεζε κεγάιν θφζηνο γηα ηελ νηθνλνκία. Λφγσ ηεο αιιαγήο ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ηνπ κέρξη ηψξα έξγνπ ηεο ππάξρεη έλα θιίκα αηζηνδνμίαο πνπ επλνεί ηελ 
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επηζηξνθή ησλ απφδεκσλ Διιήλσλ θαη έρεη μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο γηα ην ιεγφκελν «brain 

gain», ην νπνίν ζα θέξεη πίζσ έκπεηξν θαη αθφκα πην εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, κε 

ηηο γλψζεηο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Χζηφζν, έξεπλα ηεο ICAP People Solutions, 

γηα ηελ γεληά ησλ λέσλ απνδήκσλ Διιήλσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Μάξηην έσο 

θαη ηνλ Μάην 2019 έδεημε φηη ε γεληά απηή κεγαιψλεη ειηθηαθά θαη έρεη αξρίζεη λα ζηήλεη ηε 

δσή ηεο ζην εμσηεξηθφ, θηηάρλνληαο νηθνγέλεηα θαη δεκηνπξγψληαο θηιηθνχο δεζκνχο. 

Σαπηφρξνλα, ππάξρεη εξγαζηαθή εμέιημε κε αληίζηνηρε κηζζνινγηθή αχμεζε. Δπνκέλσο, 

φζν πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλνη είλαη, ηφζν απνκαθξχλεηαη ε πξννπηηθή ηεο επηζηξνθήο 

ηνπο ζηελ Διιάδα. Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ, ινηπφλ, νη Σξάπεδεο είλαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ψζηε εάλ ηειηθά πξαγκαηνπνηεζεί ην θαηλφκελν ηνπ «brain 

gain», λα ην εθκεηαιιεπηνχλ κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν θαη λα έρνπλ έηζη ζηε δηάζεζή ηνπο 

λέα θαη ηθαλά ζηειέρε θαη ηαπηφρξνλα, λα παξέρνπλ αξθεηέο εξγαζηαθέο επθαηξίεο, ψζηε 

λα κελ ππάξμεη άιιε δηαξξνή ζην εμσηεξηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, απνηειεί 

άιισζηε ην γεγνλφο φηη ζην πιαίζην ηεο Δηαηξηθήο Τπεπζπλφηεηαο ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο 

είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο ζην λα παξακείλεη ε λέα γεληά ζηελ ρψξα.     

Έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επνρήο απνηειεί ε ζπλερήο ηερλνινγηθή πξφνδνο 

θαη ε δηαξθήο ςεθηνπνίεζε. Οη λέεο γεληέο έρνπλ γελλεζεί κέζα ζηελ ηερλνινγία θαη είλαη 

ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ εμνηθεησκέλεο κε απηή θαη κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ άλεζε πνπ ηνπο 

πξνζθέξεη. Απηφ αθξηβψο αλαδεηνχλ θαη απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη απφ ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηελ ςεθηαθή επνρή είλαη πνπ πξέπεη λα 

ζπκβαδίζνπλ θαη νη Σξάπεδεο. Απηέο είλαη πνπ ζα θηλεηνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, κε ηελ αλάπηπμε ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ 

θαη θξνληίδνληαο ψζηε λα εμνηθεησζνχλ φινη νη πειάηεο κε ηελ παξνρή ησλ Σξαπεδηθψλ 

ππεξεζηψλ ειεθηξνληθά. Ο ζχγρξνλνο ξπζκφο δσήο απαηηεί ηαρχηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο θαη 

κε απηφ ζπκβαδίδνπλ νη Διιεληθέο Σξάπεδεο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ mobile θαη ηνπ internet 

banking. Απηφ πνπ πξέπεη λα θάλνπλ ηψξα είλαη λα ζπλερίζνπλ λα εμειίζζνληαη 

αθνινπζψληαο ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο θαη θξνληίδνληαο, ψζηε φινη νη πειάηεο ηνπο λα 

κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηέο ηηο αιιαγέο.  

Σέινο, νη λέεο γεληέο δείρλνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ θαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηηο 

επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ζηελ θνηλσλία ε θιηκαηηθή αιιαγή. Καιιηεξγείηαη ζηαδηαθά κηα 

ζηξνθή πξνο έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ν νπνίνο δελ ζα έρεη κεγάιν αληίθηππν ζην 

πεξηβάιινλ θαη απηή ε αληίιεςε πεξλάεη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο πξνζπαζνχλ λα 

κεηψζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ ηνπο απνηχπσκα πηνζεηψληαο επηρεηξεκαηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. ηφρνο θαη ησλ Σξαπεδψλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δειψζεηο ηεο Δηαηξηθήο ππεπζπλφηεηάο ηνπο είλαη ε κείσζε ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ απνηππσκάησλ ηνπο, ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θηλδχλνπ απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ απνθαηάζηαζε θαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Σαπηφρξνλα, δεκηνπξγνχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, κέζσ επελδχζεσλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ έηζη ζέζεηο εξγαζίαο θαη εληζρχνπλ 

επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο πνπ επελδχνπλ ζε δξάζεηο πνπ σθεινχλ ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θνηλσλία, θξνληίδνληαο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε βησζηκφηεηα ησλ επελδχζεσλ ηνπο.  

Ζ πξάζηλε ηξαπεδηθή, ε νπνία αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ 

Σξαπεδψλ πάλσ ζε νξηζκέλνπο ηνκείο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (αλαλεψζηκσλ 

πεγψλ ελέξγεηαο, εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, πξάζηλσλ κεηαθνξψλ, ελαιιαθηηθήο 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, απνβιήησλ θαη λεξνχ, βηνινγηθήο γεσξγίαο, πξάζηλεο ρεκείαο 

θαη νηθνηνπξηζκνχ-αγξνηνπξηζκνχ), είλαη κηα ζηξαηεγηθή επηινγή ησλ Σξαπεδψλ, ε νπνία 

ππνζηεξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ πξάζηλε ηξαπεδηθή είλαη νπνηαδήπνηε κνξθή 

ηξαπεδηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία ζα απνθέξεη πεξηβαιινληηθά νθέιε ζηελ θνηλσλία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ φξν Green Banking ελλννχκε ηελ πξνζαξκνγή ελφο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηα δεδνκέλα κηαο λέαο νηθνλνκίαο θαη θπξίσο ζηελ 

έκπξαθηε ππνζηήξημε επελδχζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. (UNEP 

Statement of Commitment by Financial Institutions (FI) on Sustainable Development). 

Πξνσζεί έλαλ λέν ηξφπν δσήο ηφζν γηα ηνπο ηδηψηεο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο, 

εληζρχνληαο ην θνηλσληθφ πξνθίι ησλ Σξαπεδψλ, νη νπνίεο πξνσζνχλ ηε ρξήζε 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 

απνβιήησλ. Ζ πξάζηλε ηξαπεδηθή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία, πξνζθέξεη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο πξάζηλεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ επελδχζεσλ. ηφρνο ηεο είλαη, ινηπφλ, ηφζν ε θεξδνθνξία ηεο 

Σξάπεδαο θαη νη βειηηψζεηο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Σξάπεδα Πεηξαηψο, 2019). 

Ζ πξάζηλε ηξαπεδηθή έρεη κεγάιε ζεκαζία, φρη κφλν γηα ηηο ίδηεο ηηο Σξάπεδεο αιιά 

θαη γηα ηελ νηθνλνκία γεληθφηεξα, θαζψο βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Ζ ζηξνθή ζηελ πξάζηλε 
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αλάπηπμε δηαζθαιίδεη καθξνπξφζεζκα κεγαιχηεξε θεξδνθνξία γηα ηα Σξαπεδηθά ηδξχκαηα 

θαη ηνπο κεηφρνπο απηψλ, θαζψο επελδχζεηο ζε απηνχο ηνκείο απνιακβάλνπλ θξαηηθέο 

επηρνξεγήζεηο, πνπ θαζηζηνχλ ηελ επέλδπζε απνδνηηθφηεξε, ελψ βάζε λνκνζεζίαο έρνπλ 

ζπγθξηηηθφ νηθνλνκηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε άιιεο επηρεηξήζεηο. Μεηψλεηαη ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο Σξάπεδαο, θαζψο θαη ε ίδηα θαηαλαιψλεη νξζνινγηθφηεξα ελέξγεηα 

θαη θπζηθνχο πφξνπο, ελψ απνθνκίδεη θαη έκκεζα νθέιε απφ ηε βειηίσζε ηεο θήκεο θαη 

ηεο εηθφλαο ηεο ζηελ θνηλσλία. πκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ ησλ αλζξψπηλσλ ελεξγεηψλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηελ εμαζθάιηζε ζηελ 

θνηλσλία ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα κηα δηαηεξήζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Σέινο, δίλεη 

ηελ επθαηξία ζηνπο πειάηεο ηεο, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ νξγάλσζή ηεο, λα πξνζαξκνζηνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο πεξί πεξηβαιινληηθήο ζπκκφξθσζεο, 

πξνιακβάλνληαο δπζκελείο επηπηψζεηο απφ ηε κε ζπκκφξθσζε. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα, 

ηεο ζεκαζίαο ηεο Πξάζηλεο Σξαπεδηθήο θαη ηεο επηξξνήο πνπ αζθεί ζηελ θνηλσλία είλαη ην 

πξφγξακκα «Δμνηθνλφκεζε θαη’ νίθνλ». Μέζα απφ απηφ ρηιηάδεο ειιεληθά λνηθνθπξηά 

γλψξηζαλ ηελ έλλνηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη βειηίσζαλ ηελ ελεξγεηαθή ηνπο 

απφδνζε, εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα θαη πξνζηαηεχνληαο ηαπηφρξνλα θαη ην πεξηβάιινλ.  

ην ίδην πιαίζην είλαη θαη ηα ιεγφκελα «Πξάζηλα δάλεηα θαηνηθίαο» ηεο Σξάπεδαο 

Eurobank, πνπ ζηνρεχνπλ θαη απηά ζηελ αλαβάζκηζε ησλ θαηνηθηψλ.  

Άιισζηε ε ρψξα έρεη αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε απέλαληη ζηελ Δ.Δ. λα θαιχςεη ην 

20% ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηεο κέζσ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) κέρξη ην 

2020, κεηψλνληαο παξάιιεια θαηά ην ίδην πνζνζηφ, ηηο εθπνκπέο ηεο ζε δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα. Απηφ επηβάιιεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κεγάισλ επελδχζεσλ ζηνλ ηνκέα απηφ ησλ 

ΑΠΔ απφ ηηο Σξάπεδεο, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηνπο, αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Σαπηφρξνλα ζα δεκηνπξγήζνπλ πεξηζζφηεξα πξάζηλα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, εζηηάδνληαο θπξίσο ζηα ρξεκαηνδνηηθά πξντφληα, γηα λα θαιιηεξγήζνπλ ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη λα δεκηνπξγήζνπλ απνδνηηθέο ιχζεηο ζε κηα αγνξά κε 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Χζηφζν, πξέπεη θαη νη ίδηεο νη Σξάπεδεο λα πηνζεηήζνπλ ην 

κνληέιν ηεο «πξάζηλεο επηρείξεζεο» θαη λα ηξνπνπνηήζνπλ θαηάιιεια ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, ψζηε λα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ, εθπαηδεχνληαο ην 

πξνζσπηθφ ηνπο ζε βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο αιιά θαη ζηελ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ελεκεξψλνληάο ην θαη επαηζζεηνπνηψληαο ην ζηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα.  



91 
 

πκπεξαζκαηηθά, νη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε είλαη 

παξάγνληεο πνπ έρνπλ επεξεάζεη θαη ζα ζπλερίζνπλ λα επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία θαη ηε 

δηακφξθσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ Σξαπεδψλ. Ζ πξάζηλε αλάπηπμε 

είλαη κηα ηάζε ηεο θνηλσλίαο, ε νπνία έρεη γίλεη πιένλ κφληκε θαη εάλ δελ ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε κπνξεί λα απνηειέζεη απεηιή γηα ηηο Σξάπεδεο, αλ δελ πξνζαξκνζηνχλ θαη 

ελαξκνληζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα θαη ζηηο λέεο πξαθηηθέο. Ζ πξάζηλε αλάπηπμε θαζνξίδεη 

έσο έλαλ βαζκφ ηνλ θιάδν θαη λνκηθά θαζψο επηβάιιεηαη απφ δηαηάμεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ έρνπλ ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε.  

Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη ε Διιεληθή θνηλσλία επεξεάδεη ζεκαληηθά ηνλ Σξαπεδηθφ 

ηνκέα άκεζα αιιά θαη έκκεζα, κε ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Θέκαηα 

φπσο ην κεηαλαζηεπηηθφ, ε ππνγελλεηηθφηεηα, ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην brain 

drain, βξίζθνληαη ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ηεο λέαο Κπβέξλεζεο, επνκέλσο αλακέλνληαη 

εμειίμεηο. Δάλ αθνινπζεζεί κηα ζσζηή πξνζέγγηζε θαη ε αληίδξαζε ησλ Σξαπεδηθψλ 

Ηδξπκάησλ είλαη ε θαηάιιειε, ηφηε νη ζπλέπεηεο γηα απηά ζα είλαη επνίσλεο. Μειινληηθέο 

εμειίμεηο θαη αιιαγέο ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο δελ απνθιείνληαη, ηελ 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φκσο, κφλν πξνβιέςεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ. 

 

3.1.4 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

 

Δίλαη γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο θαη νη ηαρχηεξεο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη, 

ζπκβαίλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηεο ηερλνινγίαο. ηηο κέξεο καο ν ξπζκφο ησλ ηερλνινγηθψλ 

εμειίμεσλ είλαη πξσηφγλσξνο θαη βξηζθφκαζηε πιένλ ζε κηα επνρή ε νπνία δελ επηηξέπεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο λα κέλνπλ πίζσ, αιιά απαηηεί ηελ ζπλερή εγξήγνξζή ηνπο. Πξέπεη λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη λα ηηο αθνκνηψλνπλ. Άιισζηε, ε 

ηερλνινγία παίδεη βαζηθφ ξφιν, αλεμαξηήησο ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη 

ε επηρείξεζε θαη ζηνλ νπνίν αληαγσλίδεηαη. Ζ ηερλνινγία είλαη ζπζηαηηθφ ηεο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο, μεθηλψληαο απφ ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηά ηεο θαη 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε ζπλδξνκή ηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ησλ 

ζηειερψλ, επεξεάδνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. πρλά θηφιαο, ε ηερλνινγία 
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απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ ζεκείνπ ππεξνρήο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία αμίαο ζηνλ πειάηε, νδεγψληαο έηζη ζε έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Πξνθεηκέλνπ, κάιηζηα, ην πιενλέθηεκα απηφ λα είλαη δηαηεξήζηκν, ε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαλεψλεη απηήλ ηελ ηερλνινγία δηαξθψο, ζπκβαδίδνληαο κε ηηο 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη ζα κπνξεί λα αληαγσλίδεηαη 

ζηνλ θιάδν, δηεθδηθψληαο κηα ηζρπξή ζέζε θαη έλα ηζρπξφ κεξίδην αγνξάο (Γεσξγφπνπινο, 

2013).  

 

Δπνκέλσο, θαη ν Σξαπεδηθφο θιάδνο επεξεάδεηαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο πνπ 

επηθξαηνχλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ αλαδχνληαη. Οη ηερλνινγίεο 

απηέο κπνξνχλ λα απνηεινχλ κηα επθαηξία γηα ηνλ θιάδν θαη ηiο Σξάπεδεο, κπνξεί, φκσο, 

αλ ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα δελ αληαπνθξηζνχλ άκεζα θαη δελ πξνζαξκνζηνχλ κε επηηπρία, 

νη ηερλνινγίεο λα απνηειέζνπλ απεηιή. Πξέπεη, ινηπφλ, λα ελζσκαηψλνπλ ηηο ππάξρνπζεο 

ηερλνινγίεο ζηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο θαη λα είλαη αλνηρηά 

ζηηο λέεο επθαηξίεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδνληαη. Οη Σξάπεδεο, άξα, ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο κε βάζε ηηο αιιαγέο ζηηο ηερλνινγίεο. 

  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ) ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα ηελ πεξίνδν 2014-2016, ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο Δπξσπατθέο 

ρψξεο. Ζ έξεπλα αθνξνχζε 11.000 πεξίπνπ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε 10 εξγαδφκελνπο 

θαη άλσ, ζε δηάθνξνπο θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο πξνέθπςε φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 9ε ζέζε, φζνλ αθνξά ην πνζνζηφ ησλ 

θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρεη (57,7%), ελψ πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ 

θαηλνηνκία πξντφλησλ ή/θαη δηαδηθαζηψλ, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 7ε ζέζε, κεηαμχ ησλ 

Δπξσπατθψλ θξαηψλ, κε πνζνζηφ 47,1%. Σν πνζνζηφ απηφ είλαη πνιχ πάλσ απφ ηνλ 

επξσπατθφ κέζν φξν πνπ βξίζθεηαη ζην 39,5%. ηελ νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία θαη ζηελ 

θαηλνηνκία marketing, ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 6ε ζέζε κε πνζνζηφ 46,7%, επίζεο πνιχ 

πάλσ απφ ηνλ Δπξσπατθφ κέζν φξν, μεπεξλψληαο ρψξεο φπσο ην Βέιγην θαη ε 

Φηλιαλδία. Σέινο, ζηνλ ηνκέα ησλ Τπεξεζηψλ θαηλνηνκεί ην 56,5% ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

θπξίσο ν θιάδνο ησλ «Γξαζηεξηνηήησλ Πξνγξακκαηηζκνχ Ζ/Τ». Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππάξρεη έλα ζρεηηθά ηζρπξφ ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη κηα θαιή βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε ησλ Σξαπεδψλ.  
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Γηα ην πην πξφζθαην 2018, πάιη νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζηελ θαηλνηνκία είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη ραξαθηεξίδνληαη αξθεηά βειηησκέλεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ Καηλνηνκίαο (European 

Innovation Scoreboard-EIS). ε απηφ έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά θαη ε ζπκκεηνρή ηεο 

ρψξαο ζην πξφγξακκα-πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ 

Καηλνηνκία, «Οξίδνληαο 2020», ην νπνίν θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2014-2020. Σν πξφγξακκα 

απηφ θηλείηαη γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο, ηελ Δπηζηεκνληθή Αξηζηεία, ηε Βηνκεραληθή Τπεξνρή 

θαη ηηο Κνηλσληθέο πξνθιήζεηο, ππνζηεξίδνληαο ηελ θνηλή ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», 

πνπ ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε θεληξηθνχο άμνλεο γηα λα 

ππάξρεη κηα βηψζηκε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε. Μέζα απφ ην πξφγξακκα απηφ ζα 

σθειεζνχλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα θαη ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα, θαζψο 

ζα πξνζειθχζεη ζηελ Δ.Δ. ηνπο θαιχηεξνπο επηζηήκνλεο φισλ ησλ ηνκέσλ θαη ζα θαιχςεη 

ζηξαηεγηθέο επελδχζεηο ζε ηερλνινγίεο πνπ ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε κειινληηθή 

αλάπηπμε, φπσο γηα παξάδεηγκα ε λαλνηερλνινγία θαη ε κηθξνειεθηξνληθή. Απηφ δίλεη κηα 

πνιχ θαιή επθαηξία ζηηο Σξάπεδεο λα βειηησζνχλ θαη νη ίδηεο φζνλ αθνξά ηα πξντφληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο, δεκηνπξγψληαο δηαηεξήζηκα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ελψ 

επίζεο αλνίγεη ην πεδίν ησλ επελδχζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, 

γεγνλφο πνπ επλνεί ηηο Σξάπεδεο πνπ απνηεινχλ ηνλ βαζηθφηεξν πξνκεζεπηή ησλ 

απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ ηνπο. Δπαθφινπζα ζα είλαη θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο, 2019). 

    

Οη λέεο ηερλνινγίεο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ επεξεάζεη 

ήδε ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν ζε κεγάιν βαζκφ, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Ζιεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο (e-banking) ζηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο. 

Πιένλ, ν αληαγσληζκφο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα απμάλεηαη κε ηελ είζνδν ζηνλ 

θιάδν ησλ εμσηξαπεδηθψλ παηθηψλ πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ην θαηλφκελν FinTech (Financial Technology- Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Σερλνινγία), αλακέλεηαη φηη ζα επεξεάζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν, 

ζπλδπάδνληαο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη ιεηηνπξγίεο κέζσ ηεο ηερλνινγίαο. Ζ 

FinTech παξέρεη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκνπ 

ηερλνινγίαο, δηαηαξάζζνληαο έηζη ηνλ ηξφπν παξνρήο ησλ βαζηθψλ απηψλ ππεξεζηψλ θαη 

πξνζθέξνληαο θαηλνηφκεο ςεθηαθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Οη ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνληαη είλαη ππεξεζίεο πιεξσκψλ, δαλεηνδφηεζεο κέζσ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο επελδχζεσλ. ηελ Διιάδα βξίζθεηαη αθφκα 
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ζηα αξρηθά ζηάδηα δηακφξθσζήο ηεο. θνπφο ηεο είλαη λα θάλεη ηηο ππεξεζίεο απηέο πην 

πξνζηηέο ζηνπο πνιίηεο, κεηψλνληαο έηζη ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Πεξαηηέξσ αλάιπζε γηα ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία ζα γίλεη παξαθάησ.  

 

Απηφ πνπ αμίδεη λα ζεκεησζεί φζνλ αθνξά ηελ επηξξνή ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη φηη κε ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηα Ηδξχκαηα, απηά ζα αλαβαζκηζηνχλ, 

θαζψο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Σξάπεδαο θαη απφ φια ηα 

ηεξαξρηθά επίπεδα. Ζ ηερλνινγία απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θνηλνηηθή νδεγία PSD2 

αλνίγεη ηνλ δξφκν γηα έλα αλνηρηφ ηξαπεδηθφ νηθνζχζηεκα, νδεγψληαο ζε λέεο 

επηρεηξήζεηο θαη ελδερνκέλσο λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια. Μπνξνχλ λα δψζνπλ ψζεζε 

γηα κηα ζεκαληηθή αλακφξθσζε ηνπ παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ Σξαπεδψλ είλαη 

επηβεβιεκέλνο, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ θαη 

ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε ηερλνινγία ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ θαη ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπο θαη ηδίσο ζηε λέα γεληά, ε νπνία έρεη γελλεζεί κέζα ζηελ ηερλνινγία θαη 

έρεη κεγαιψζεη καδί κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, έρνληαο ζπλεζίζεη λα γίλνληαη φια 

εχθνια θαη γξήγνξα. Ζ ηερλνινγία FinTech , επνκέλσο, ζα βνεζήζεη ηηο Σξάπεδεο λα 

παξέρνπλ ηε βέιηηζηε εμππεξέηεζε γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ 

ην κεξίδην αγνξάο ηνπο.  

 

Ο ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ησλ Σξαπεδψλ δελ απνηειεί κηα εχθνιε δηαδηθαζία, 

θαζψο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ε Σξάπεδα πξέπεη λα 

δηαρεηξηζηεί ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο 

ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνο ηνλ ζθνπφ ηεο απηνκαηνπνίεζήο ηνπο. Πξέπεη λα ππάξρνπλ νη 

θαηάιιειεο ππνδνκέο ελψ είλαη απαξαίηεηε θαη ε εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

πνπ απνηειεί ηνλ πην απξφβιεπην παξάγνληα. Γηα λα είλαη επηηπρεκέλνο ν 

κεηαζρεκαηηζκφο πξέπεη λα είλαη θαζνξηζκέλνη νη ζθνπνί ησλ Σξαπεδψλ θαη λα ππάξρεη 

κηα ζηξαηεγηθή ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. Μείδνλ δήηεκα θαηά ηελ εδξαίσζε κηα 

ζηξαηεγηθήο πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ ηερλνινγία είλαη ε ίδηα ε ηερλνινγία θαη ζα πξέπεη 

λα επηιέγεηαη κε πξνζνρή, λα αμηνινγείηαη θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα λέα δεδνκέλα, γηα λα 

νδεγήζεη ζηελ επηηπρία (Margaret A. White, Garry D. Bruton, 2010). 

 

Ζ ηερλνινγία αιιεινεπηδξά κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο θαη θαζνξίδεη ηειηθά ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. Δπεξεάδεη ηελ νξγαλσζηαθή δνκή ηεο, ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο 
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ηθαλφηεηέο ηνπο θαη ηηο δηεξγαζίεο, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα ζπζηήκαηά ηεο. Ο αλζξψπηλνο 

παξάγνληαο, φκσο, είλαη φπσο εηπψζεθε ν πην απξφβιεπηνο θαη γη’ απηφ ηνλ ιφγν ν πην 

θαζνξηζηηθφο γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Δίλαη απαξαίηεηε ε απφθηεζε λέσλ 

δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ε εμνηθείσζή ηνπο κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο κέζσ 

εθπαίδεπζήο ηνπο κε ςεθηαθά θπξίσο κέζα (webinars, e-learning πξνγξάκκαηα), ψζηε λα 

θαιιηεξγεζεί ζηαδηαθά κηα ςεθηαθή θνπιηνχξα. Ζ εθπαίδεπζε πιένλ πξέπεη λα 

επηθεληξψλεηαη ζηα ςεθηαθά θαλάιηα, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ απμάλεηαη ζπλερψο θπξίσο γηα 

θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. 

Σαπηφρξνλα, πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη Σξάπεδεο λένπο εξγαδφκελνπο κε ςεθηαθέο 

δεμηφηεηεο πνπ ζα κνηξαζηνχλ κε ηνλ νξγαληζκφ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο, βνεζψληαο ζηελ 

πξνζαξκνγή ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν.    

 

Μηα αθφκα ηερλνινγία, πνπ ζα νδεγήζεη, καδί κε ηελ FinTech, ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ησλ Σξαπεδψλ είλαη ε Σερλεηή Ννεκνζχλε (Artificial Intelligence-AI). 

Δίλαη κηα ηερλνινγία αξθεηά δεκνθηιήο ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα, ηεο νπνία φκσο ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη δχζθνιν αθφκα λα αμηνινγεζεί. Τπάξρεη, βέβαηα, κεγάιν 

πεξηζψξην αλάπηπμεο θαη θαηλνηνκηθψλ ιχζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο, πξνο ην 

παξφλ φκσο, νη Σξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ AI ζε δηάθνξεο ηερληθέο αλάιπζεο 

κνληέισλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο θαη λα 

κπνξέζνπλ έηζη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα ηνπο θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα θαη λα 

κπνξέζνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, κε ηελ πξνζθνξά ησλ θαηάιιεισλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γηα παξάδεηγκα κε ην λα πξνζθέξνπλ εηθνζηηεηξάσξε 

αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο   

 

Ζ ΑΗ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε FinTech, ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

επίδνζεο ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε βαζηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα ε επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε θαη ε νκαδηθή δηνίθεζε. Απηά γίλνληαη 

κε ηελ ππνζηήξημε ησλ Big Data. Παξάδεηγκα ηεο παξαπάλσ ρξήζεο ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο είλαη ε εθαξκνγή Alpaca Forecast AI Prediction Matrix, ε νπνία έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηελ Bloomberg θαη είλαη κηα εθαξκνγή πξφβιεςεο ηηκψλ. Σν ινγηζκηθφ 

απηφ κπνξεί λα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο απφ ηηο θηλήζεηο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ θαη 

ζε ζπλδπαζκφ κε πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε, κπνξεί λα εληνπίδεη 

νηθνλνκηθά κνηίβα θαη λα πξνβιέπεη κειινληηθέο αιιαγέο ζηηο ηηκέο.  
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Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Business Insider, νη Σξάπεδεο κπνξνχλ λα 

εμνηθνλνκήζνπλ κεγάια πνζά, απφ ηελ ελζσκάησζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο, ηφζν ζην 

θνκκάηη ηεο ιηαληθήο Σξαπεδηθήο φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο back office. ην θνκκάηη ησλ 

δηαδηθαζηψλ front office, ε ΑΗ εθαξκφδεηαη κε ηα ιεγφκελα chatbots δεκηνπξγψληαο ηελ 

ιεγφκελε «ζπλνκηιηηηθή ηξαπεδηθή» (conversational banking), θάλνληαο επθνιφηεξε ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε ηνλ πειάηε θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ, ψζηε λα δεκηνπξγεζνχλ 

ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε ηα Ηδξχκαηα θαη λα κπνξνχλ λα πξνηείλνπλ ηηο θαηάιιειεο ιχζεηο 

ζε απηνχο, ιχζεηο αλάινγεο κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Θα ηνπο παξέρνπλ, 

επνκέλσο, ηελ θαηάιιειε πιεξνθφξεζε γηα λα ιακβάλνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο φζνλ 

αθνξά ηηο αγνξέο ηνπο, ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο θαη ηηο επελδχζεηο. ηηο middle office 

δηαδηθαζίεο ρξεζηκνπνηείηαη κε εθαξκνγέο ζηνλ έιεγρν θαηά ηεο απάηεο ζηηο πιεξσκέο 

(anti payment fraud) θαη ζηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε 

λνκνζεζία θαηά ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο (Anti Money Laundering-AML) θαη ηνλ 

θαλνληζκφ πεξί γλψζεο ηνπ πειάηε (Know Your Customer-KYC). Σέινο βξίζθνπκε ηελ ΑΗ 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο back office κε ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ απνδνρή αζθαιίζεσλ. Πξέπεη, 

επνκέλσο, νη Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ λα δηακνξθψζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ 

ζηξαηεγηθέο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ νιηζηηθή εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ηεο Σερλεηήο 

Ννεκνζχλεο.  

 

πζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο Σερλεηήο Ννεκνζχλεο είλαη ε κεραληθή κάζεζε (Machine 

Learning), κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε θαηαζθεπή κεραλψλ θαη ινγηζκηθνχ κε ηελ ηθαλφηεηα 

λα καζαίλνπλ απφ ηα δεδνκέλα πνπ επεμεξγάδνληαη, ρσξίο λα έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

ξεηά γηα απηφλ ην ζθνπφ (Samuel, 1959) θαη ε νπνία έρεη αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε 

έλα κεγάιν εχξνο Σξαπεδηθψλ ηνκέσλ. Σα εξγαιεία ηεο κεραληθήο κάζεζεο κπνξνχλ λα 

απνηξέπνπλ ηηο απάηεο κε ηελ αλάιπζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ππνζέζεσλ θαη ηνλ 

εληνπηζκφ θνηλψλ ζεκείσλ θαη κνηίβσλ ζε απηέο. Με ηελ θαηαγξαθή απηψλ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ζα βιέπνπλ αλ κηα επηρείξεζε παξνπζηάδεη παξφκνηα ζπκπεξηθνξά ή φρη 

θαη ζα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ έηζη ηηο πηζαλφηεηεο απάηεο θαη λα αληρλεχνπλ χπνπηα 

ηδξχκαηα. Δπίζεο, ζπκβάιινπλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θηλδχλνπ κε ηελ 

αλάιπζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ 

απεηιψλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Με εηδηθά εξγαιεία ζα είλαη δπλαηή θαη ε εμεχξεζε ησλ 

θαηάιιεισλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, δειαδή απηψλ πνπ ζα έρνπλ κειινληηθή αλάπηπμε 
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θαη ε επέλδπζε ζε απηά ζα είλαη θεξδνθφξα, πξνζθέξνληαο θαιχηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο 

επελδπηέο.  

 

Δπίζεο, ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πεξηζζφηεξνπο λα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ηνκέα 

ησλ επελδχζεσλ, θαζψο ε κεραληθή κάζεζε κε ηα εξγαιεία ηεο ζα ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο 

γηα απηνχο θαη ζα κπνξεί λα ηνπο πξνηείλεη επελδχζεηο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

θηλδχλνπ, νη νπνίεο ζα είλαη νη θαιχηεξεο γη’ απηνχο. Σέινο, ε κεραληθή κάζεζε ζπκβάιιεη 

θαη ζηελ αζθάιεηα, ε νπνία ζα βειηηψζεη ηε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο, κε ηε ζσζηή 

δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. Οη Σξάπεδεο ζα δεκηνπξγνχλ πιαηθφξκεο 

πνπ ζα αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζα δεκηνπξγνχλ 

ηα πξνζσπηθά ηνπο πξνθίι. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία, νπζηαζηηθά, ζα δηαζθαιίδεη ηε 

δηαθάλεηα σο πξνο ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηε ζσζηή θαη λφκηκε 

επεμεξγαζία θαη ρξήζε ηνπο. Λφγσ ηνπ φηη καζαίλεη απφ ηα δεδνκέλα θαη ηαπηφρξνλα 

κπνξεί λα θάλεη πξνβιέςεηο θαη λα ιακβάλεη ζσζηέο απνθάζεηο, κπνξεί λα αληηκεησπίζεη 

θαηαζηάζεηο πνπ κπνξεί λα κελ είραλ πξνβιεθζεί αξρηθά, θαηά ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ 

πιαηθνξκψλ.  

 

Ζ ιηαληθή ηξαπεδηθή, θαηά θχξην ιφγν, επεξεάδεηαη θαη απφ ην Internet of Things 

(IoT) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηερλνινγία ηεο FinTech. Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο 

γίλνληαη πιένλ ηαρχηεξα ράξε ζην IoT, φζνλ αθνξά ηφζν ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

νξγάλσζε ησλ Σξαπεδψλ, αιιά θαη ηελ αιιειεπίδξαζε θαη επηθνηλσλία κε ηνπο πειάηεο. 

Με ην IoT δηαζπλδένληαη ζπζθεπέο φπσο smartphones, smartwatches, θνξεηά θιπ. 

δηεπθνιχλνληαο ηφζν ηηο ίδηεο ηηο Σξάπεδεο φζν θαη ηνπο πειάηεο ηνπο. Θα κπνξνχλ 

δειαδή ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα λα ζπλδένπλ ηα smartphones κε ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ηνπο θαη λα ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ κηα ζπζθεπή ζηελ άιιε. Ζ ζηαδηαθά 

απμαλφκελε πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking) θαη ησλ αλέπαθσλ 

ηερλνινγηψλ πιεξσκήο ζα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξα κε ην IoT, ηθαλνπνηψληαο ηελ 

επηζπκία γηα εχθνιε θαη εμαηνκηθεπκέλε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Θα πξέπεη λα 

αλαπηπρζνχλ, επνκέλσο, απφ ηηο Σξάπεδεο θαιχηεξεο θαη αζθαιέζηεξεο εθαξκνγέο 

θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ ζα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο mobile banking γηα πξφζβαζε ζηνπο 

ηξαπεδηθνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.   

 

Ηδηαίηεξε αλάιπζε κπνξεί λα γίλεη γηα ηελ «ζπλνκηιηηηθή ηξαπεδηθή» (conversational 

banking) θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα Chatbots θαη ηελ επίδξαζε πνπ απηά έρνπλ ζηνλ 
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Σξαπεδηθφ θιάδν. Σα chatbots εκθαλίζηεθαλ σο κηα ελαιιαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο 

Interactive Voice Response (IVR), φκσο, αξθεηά πην αμηφπηζηε. ηελ Διιάδα δελ είλαη 

ηφζν δηαδεδνκέλα, είλαη φκσο, φπσο αλαθέξζεθε έλα θνκκάηη ηεο ΑΗ πνπ θεξδίδεη έδαθνο 

ζηνλ Σξαπεδηθφ ηνκέα. Δζηηάδνπλ θπξίσο ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ, δίλνληαο 

απαληήζεηο ζηα ζπρλφηεξα εξσηήκαηά ηνπο. Πξφθεηηαη γηα εξγαιεία ηα νπνία 

επεμεξγάδνληαη αλζξψπηλν θείκελν θαη ερεηηθά κελχκαηα θαη παξέρνπλ απαληήζεηο ζε 

αληίζηνηρε κνξθή, πξνζπαζψληαο λα παξάζρνπλ κηα ιχζε ζε απηφ πνπ αλαδεηνχλ νη 

πειάηεο. Δθηεινχλ εξγαζίεο φπσο είλαη ε θαζνδήγεζε ησλ πειαηψλ γηα ην άλνηγκα 

ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή γηα ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ζχζηεκα ηνπ e-banking ηεο 

Σξάπεδαο, ελψ δπλεηηθά ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ αθφκα θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ζπκβνπιέο ζρεηηθά κε ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα ησλ πειαηψλ, ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο θιπ., 

βνεζψληαο ηνπο λα δηαρεηξηζηνχλ ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο, απφ ηηο πιεξσκέο πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ έσο θαη ηελ επέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Ζ ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαιείνπ 

ζα νδεγήζεη ζε ζηαδηαθή απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα νη 

πιεξσκέο ηηο νπνίεο ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεί, κε ηελ παξνρή ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

θαξηψλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα βειηησζεί ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ πειαηψλ θαη Σξάπεδαο, ζα γίλεη ηαρχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε, ελψ 

ηαπηφρξνλα ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο ζα έρεη ην ρξφλν θαη ηελ ελέξγεηα λα αζρνιεζεί 

κε πην ζεκαληηθά ζέκαηα. Χζηφζν, ζηελ πηνζέηεζε απηήο ηεο εθαξκνγήο, νη Σξάπεδεο 

πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθέο θαζψο ε επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη ζηα 

«ξνκπφη» (bots) δελ έρεη θηάζεη αθφκα ζην άξηζην επίπεδν θαη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

πνπ ρξήζηεο κπέξδεςαλ ην chatbot πξνθαιψληαο ηνπ ζχγρπζε.  

 

Μηα αθφκα ηερλνινγία ε νπνία πξέπεη λα αλαθεξζεί είλαη ην Blockchain κε ην 

ςεθηαθφ λφκηζκα πνπ ην ζπλνδεχεη, ην bitcoin. Σν Blockchain είλαη κηα λέα ηερλνινγία ε 

νπνία παξνπζηάδεηαη σο κία δεκόζηα, κε δπλαηόλ λα ηξνπνπνηεζεί ην ηζηνξηθό ηεο, νύηε λα 

δηαγξαθεί, δηαλεκεκέλε ζεηξά δεδνκέλσλ, νκαδνπνηεκέλσλ ζε ρξνληθά αξηζκεκέλα 

«ηκήκαηα», «ζπζηνηρίεο» (blocks) (Βηθηπαίδεηα). Σν bitcoin είλαη ε πξψηε εθαξκνγή απηήο 

ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ρψξν ηνλ ςεθηαθψλ λνκηζκάησλ θαη ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα. 

Με ην bitcoin νπζηαζηηθά δνθηκάζηεθε ε δεκηνπξγία, απφ κηα θνηλφηεηα αλζξψπσλ, ελφο 

δηθηχνπ ππνινγηζηψλ , κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα εθηεινχλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο 

κεηαμχ ηνπο. Οπζηαζηηθά επηρεηξήζεθε ε πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ ρσξίο λα 

κεζνιαβεί θάπνηνο ηξίηνο (ζπλήζσο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο). Ζ ηερλνινγία απηή κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σξαπεδψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο 
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δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηελ ζπιινγή πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ ή αθφκα θαη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο θαη ηεο δηαθζνξάο, εθφζνλ νη έγθπξεο πιεξνθνξίεο ζα 

είλαη άκεζα δηαζέζηκεο νπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε. 

 

Κπξίσο, φκσο, ζα βειηηψζεη ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ, 

θάλνληάο απηέο πην αζθαιείο ιφγσ ηεο θξππηνγξάθεζήο ηνπο. Οη πηζαλφηεηεο 

παξαβίαζεο πεξηνξίδνληαη, θαζψο νη ζπλαιιαγέο απηέο εγθξίλνληαη απφ ηνπο ρξήζηεο. Με 

ηελ ηερλνινγία ηνπ Blockchain δίλεηαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο ζπλαιιαγψλ ή 

κεηαθνξάο ρξεκάησλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή, ζε αληίζεζε κε ηελ κέρξη ηψξα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αλ ήζειε θάπνηνο λα κεηαθέξεη ρξήκαηα απφ ηνλ Σξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ κηαο Σξάπεδαο ζηνλ ινγαξηαζκφ κηαο άιιεο, ζα έπξεπε λα πεξηκέλεη ιίγεο 

κέξεο γηα λα νινθιεξσζεί ε ζπλαιιαγή. Ζ ελζσκάησζε ηεο, επνκέλσο, νδεγεί ζε 

ηαρχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Ζ πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

βειηηψλεηαη θαη κε ηε ρξήζε εθαξκνγψλ πνπ βαζίδνληαη ζην Blockchain, θαζψο απηέο ζα 

έρνπλ ζπγθεληξσκέλα φια ηα δεδνκέλα ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πειαηψλ θαη έηζη νη 

Σξάπεδεο, πνπ ζα αλήθνπλ ζην δίθηπν ησλ ππνινγηζηψλ απηήο ηεο αιπζίδαο, ζα κπνξνχλ 

λα πξνηείλνπλ ηηο πην νξζνινγηθέο νηθνλνκηθέο θαη επελδπηηθέο ιχζεηο γηα ηνπο πειάηεο 

ηνπο. Δπίζεο, επλνεί θαη ηηο παγθφζκηεο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε ελφο 

παγθφζκηνπ ζπλαιιάγκαηνο, δηεπθνιχλνληαο θαη ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ έλα Ίδξπκα 

ζε έλα άιιν, κε αζθάιεηα. Ζ ηερλνινγία απηή δελ είλαη αθφκα δηαδεδνκέλε ζηελ Διιάδα, 

σζηφζν έρεη πηνζεηεζεί απφ πιεζψξα Σξαπεδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

αλαγθαία ηε δηεξεχλεζή ηεο θαη απφ ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο, εάλ ζέινπλ λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο.   

 

Χζηφζν, ε ηερλνινγία απηή δελ ζα έρεη κφλν νθέιε, αιιά κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη 

ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηηο Σξάπεδεο αλ απνθαζίζνπλ λα ηελ πηνζεηήζνπλ. Τπάξρεη 

ακθηζβήηεζε σο πξνο ηελ αζθάιεηα πνπ παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ρξεζηψλ, απφ άιινπο ρξήζηεο. Γελ κπνξεί λα εγγπεζεί, 

πιήξσο, ε δηαθάλεηα θαζψο ε ηερλνινγία απηή δελ επηηξέπεη λα γλσξίδεη ν ρξήζηεο πνηνο 

έρεη πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ηνπ, δπζθνιεχνληαο έηζη θαη ηε ζσζηή εθαξκνγή ηνπ 

Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα (GDPR). 

Σαπηφρξνλα ε ίδηα ε ηερλνινγία είλαη αλνηρηή ζε φινπο γηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ. Ζ 

εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο απηήο είλαη ζρεηηθά πνιχπινθε, γεγνλφο πνπ απμάλεη ηνλ 
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θίλδπλν ησλ ζθαικάησλ θαη θαζηζηά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ηνπ Σξαπεδηθνχ 

Ηδξχκαηνο ιηγφηεξν αζθαιή. Σέινο, ε αλάπηπμε απηήο ηεο ηερλνινγίαο κπνξεί λα ζέζεη ζε 

θίλδπλν ηε ζέζε ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ, θαζψο δελ ζα ρξεηάδεηαη πιένλ λα 

ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη γηα ηηο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ ηνπο. 

 

Σέινο, αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζε κηα λέα ηερλνινγία, ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

πξψηκν ζηάδην αθφκα, θπξίσο ζην εμσηεξηθφ, απνηειεί, φκσο, έλα θαηλνηφκν ινγηζκηθφ 

πνπ ιεηηνπξγεί ζπλδπαζηηθά θαη κε ηελ ηερλνινγία FinTech. Ζ ηερλνινγία απηή νλνκάδεηαη 

RegTech (Regulatory Technology) θαη πξνζθέξεη απηνκαηνπνηεκέλεο ιχζεηο γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο λνκνζεζίεο. Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ζα κπνξνχλ απφ κηα βάζε δεδνκέλσλ λα αλαδεηνχλ 

θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο αιιαγέο ζηε λνκνζεζία θαη ζα κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα λα 

ζπκκνξθψλνληαη ζηηο λνκηθέο απαηηήζεηο, πξνζηαηεχνληαο έηζη φινπο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο-ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, λνκνζέηεο θαη θαηαλαισηέο. Οη ιχζεηο πνπ παξέρεη 

απηή ε ηερλνινγία είλαη πνιχ ρξήζηκεο γηα ηελ Γηνίθεζε ησλ Σξαπεδψλ, θαζψο ζα 

πξνζηαηέςνπλ ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα απφ πξφζηηκα θαη πνηλέο ιφγσ κε ζπκκφξθσζήο 

ηνπο ζε ππνρξεσηηθέο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο. Ζ ρξεζηκφηεηα απηήο ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

δηεπθφιπλζε πνπ πξνζθέξεη είλαη νη ιφγνη πνπ αλακέλεηαη λα εληζρχζνπλ ηελ παξνπζία 

εθαξκνγψλ θαη λενθπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηή.    

 

πκπεξαζκαηηθά, παξαηεξείηαη φηη παξνπζηάδνληαη ζπλερψο λέεο ηερλνινγίεο, 

θαηλνηνκίεο θαη κηα δηαξθήο εμέιημε ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ. Οη ηερλνινγίεο 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ, αλακέλεηαη φηη ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηνλ 

Σξαπεδηθφ θιάδν είηε κε ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηηο ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο είηε κε ηελ 

ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπο. Πξνζθέξνπλ πνιιέο επθαηξίεο γηα αμηνπνίεζε, κπνξνχλ 

φκσο λα απνηειέζνπλ θαη ζεκαληηθή απεηιή, εάλ δελ ππάξμεη ζσζηή αληαπφθξηζε θαη 

δηαρείξηζε απφ ηηο Γηνηθήζεηο. Σα ζηειέρε ησλ Σξαπεδψλ πξέπεη λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα 

κηα λέα επνρή ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν θαη ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο, θαζψο 

πξνβιέπνληαη λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ππάξρνπλ πιένλ απαηηήζεηο γηα πην 

εμεηδηθεπκέλν ηερλνινγηθά πξνζσπηθφ. Ζ ςεθηαθή επνρή είλαη πιένλ γεγνλφο θαη νη 

Σξάπεδεο δελ κπνξνχλ λα κείλνπλ πίζσ, εάλ ζέινπλ λα εληζρχζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, πνπ αιιάδνπλ 

ζπλερψο, ψζηε λα πξνζειθχζνπλ λένπο πειάηεο. Πξνθεηκέλνπ θαη ην θφζηνο 

ελζσκάησζεο θαη πινπνίεζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ λα κελ είλαη κεγάιν, ε πηνζέηεζή 
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ηνπο απφ ηηο Σξάπεδεο πξέπεη λα γίλεη ζηαδηαθά. Σα απνηειέζκαηα, φκσο, αλακέλνληαη λα 

είλαη επλντθά. ε θάζε πεξίπησζε, νη Γηνηθήζεηο ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλερείο αιιαγέο ηνπ ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνπο νξγαλσζηαθνχο ζθνπνχο ηνπο, κε ηε 

δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθήο.  

 

 Σέινο, έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο δελ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, έρεη, 

φκσο, άκεζε ζπλάθεηα κε ην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ησλ Σξαπεδψλ είλαη ε εκθάληζε ηνπ 

ηνχ COVID-19 πνπ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ. Σα κέηξα απαγφξεπζεο ηεο θπθινθνξίαο 

πνπ έρνπλ επηβιεζεί, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ επαθψλ κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ αιιά θαη κε ην πςειφ πνζνζηφ κεηαθνξάο ησλ κηθξνβίσλ απφ ηα 

ραξηνλνκίζκαηα, αλάγθαζε νπζηαζηηθά ηνπο Έιιελεο πνιίηεο λα ζηξαθνχλ ζηηο ςεθηαθέο 

ιχζεηο πνπ πξνζθέξνπλ νη Σξάπεδεο. Πιένλ, φιεο νη πιεξσκέο γίλνληαη ειεθηξνληθά θαη 

αθφκα θαη άηνκα ηα νπνία δελ ήηαλ εμνηθεησκέλα κε ηηο ηερλνινγίεο απηέο, είλαη 

ππνρξεσκέλα λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, επί ηεο νπζίαο, επηηαρχλεηαη ε 

εθπαίδεπζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ε πξνζαξκνγή ηεο ζηνλ λέν ςεθηαθφ θφζκν θαη 

ζηηο ςεθηαθέο ιχζεηο, άξα θαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ. Δμάιινπ, φιεο 

νη ππεξεζίεο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο πξνζθέξνληαη θαη απηέο ςεθηαθά, ελψ έρεη θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηεο θαη ε έλλνηα ηεο ηειε-εθπαίδεπζεο, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε καζεκάησλ 

κέζσ ςεθηαθψλ πιαηθνξκψλ. Δπνκέλσο, παξά ηελ δπζθνιία ηεο θαηάζηαζεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε Διιάδα, ίζσο είλαη απηή ε θαιχηεξε επθαηξία γηα ηηο Σξάπεδεο γηα λα 

επηζπεχζνπλ ηελ ςεθηνπνίεζε ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ θαηλνηφκα ςεθηαθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, πηνζεηψληαο θαη θάπνηεο απφ ηηο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ παξαπάλσ 

(FinTech, AI), πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ηνπο Έιιελεο 

πνιίηεο.  
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3.2 ΜΗΚΡΟ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ  

 

πσο αλαθέξζεθε, πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηνπ ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη, ηα 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε νθείινπλ λα αληρλεχζνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, 

ηφζν ην εμσηεξηθφ φζν θαη ην εζσηεξηθφ. Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

ρσξίδεηαη ζην γεληθεπκέλν (societal) πεξηβάιινλ θαη ζην άκεζν (task) πεξηβάιινλ. Σν 

άκεζν πεξηβάιινλ ή αιιηψο θιαδηθφ πεξηβάιινλ είλαη ην πεξηβάιινλ κε ην νπνίν ε 

επηρείξεζε έξρεηαη ζε άκεζε επαθή (Γεσξγφπνπινο Ν., 2013).  

 

Κιάδνο είλαη έλα ζχλνιν επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο παξάγνπλ παξφκνηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο. ηαλ κειεηάκε ηνλ θιάδν κηαο επηρείξεζεο βαζηθά κειεηάκε ηνλ αληαγσληζκφ 

ηεο ζην ζχλνιν ηνπ, αιιά θαη θάζε άιιν παξάγνληα πνπ κπνξεί λα ηελ επεξεάζεη. 

Οπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη φινπο απηνχο, νη νπνίνη ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πνξεία ηεο 

επηρείξεζεο θαη έρνπλ θάπνηα ζπκθέξνληα εμαξηψκελα απφ απηήλ, νλνκάδνληαη δε 

stakeholders. Ζ επηρείξεζε πξέπεη λα έρεη ζε ηζνξξνπία ηα αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα 

ηνπο, θαζψο θάζε κεηαβνιή εληφο ηνπ θιάδνπ επεξεάδεη αλαπφθεπθηα θαη ην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Οη βαζηθφηεξνη stakeholders ησλ θιάδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη νη κέηνρνη, νη πξνκεζεπηέο, νη εξγαδφκελνη σο ελψζεηο θαη ζπλδηθάηα εξγαδνκέλσλ, 

νη αληαγσληζηέο, ηπρφλ Δκπνξηθνί χιινγνη, νη πηζησηέο θαη ε ηνπηθή θνηλσλία, νη πειάηεο, 

ε ίδηα ε Κπβέξλεζε ηεο ρψξαο θαη ηέινο νξηζκέλεο Δηδηθέο νκάδεο ελδηαθέξνληνο.  

 

Ο θιάδνο ν νπνίνο κειεηάκε νξίδεηαη σο ν θιάδνο ησλ Σξαπεδηθώλ 

Ηδξπκάησλ ζηελ Διιάδα, πνπ παξέρνπλ ρξεκαηηθά θαη πηζησηηθά πξντόληα θαη 

ππεξεζίεο ζε έλα κεγάιν εύξνο θαλαιηώλ δηαλνκήο. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηνλ θιάδν 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ κπνξεί λα γίλεη ε εμήο αλάιπζε, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Τπνδείγκαηνο Porter, ην νπνίν καο επηηξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

θιάδνπ, δειαδή ηελ θεξδνθνξία ηνπ, ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε απηφλ θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ νη πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter επεξεάδνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Αλαιχεηαη, 

ινηπφλ, ε απεηιή ησλ λενεηζεξρνκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, ε απεηιή απφ ηα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

έληαζε απηψλ ησλ πέληε δπλάκεσλ θαζνξίδεη αθξηβψο ηελ θεξδνθνξία πνπ έρεη κηα 

επηρείξεζε πνπ αληαγσλίδεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ 



103 
 

απηνχ. Οη ηέιεηεο αληαγσληζηηθέο αγνξέο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ αληαγσληζκφ θαη 

ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ. Παξάιιεια, ππάξρεη θαη κηα έθηε δχλακε, ζηελ νπνία σζηφζν 

δελ δίλεη ηφζε έκθαζε ν Porter θαη είλαη νη άιιεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders), 

ζηνπο νπνίνπο έγηλε αλαθνξά παξαπάλσ.  

 

Δπνκέλσο, ε ειθπζηηθφηεηα θάζε θιάδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ, 

(Γεσξγφπνπινο Ν., 2013), θαη θάζε κεηαβνιή ινηπφλ ζε κηα απφ ηηο πέληε απηέο δπλάκεηο 

ηνπ Porter, νδεγεί ζε επαλεμέηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο Σξάπεδαο. Γνπιεηά ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ζηειέρνπο είλαη λα βξεη πνηα είλαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν πνπ ζα 

ειαρηζηνπνηεί ηηο επηδξάζεηο απφ απηέο ηηο δπλάκεηο.  

 

Γηάγξακκα 1: Τπόδεηγκα ηνπ Porter: Γπλάκεηο πνπ νδεγνύλ ηνλ αληαγσληζκό 

(Πεγή: Σηξαηεγηθό Μαλαηδκελη, Γεσξγόπνπινο Νηθόιανο, Εθδόζεηο Μπέλνπ, Αζήλα 2013) 
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3.2.1 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ 5 ΓΤΝΑΜΔΧΝ ΣΟΤ PORTER ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΚΛΑΓΟ 

 

1. ΑΠΕΙΛΗ ΣΩΝ ΝΕΟΕΙΕΡΥΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ 

 

Ζ απεηιή απφ ηηο λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν εμεηάδεηαη ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ θιάδν απηφ θαη ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε ησλ ήδε 

πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ. Γηα κηα επηρείξεζε πνπ είλαη εδξαησκέλε ζηνλ θιάδν, νη λέεο 

επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα κπνπλ ζπληζηνχλ απεηιή, θαζψο εηζάγνπλ λέα 

δπλακηθφηεηα, ηελ επηζπκία λα θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο, θαζψο θαη ζεκαληηθνχο πφξνπο. 

Δκπφδην εηζφδνπ είλαη έλαο θξαγκφο, ζπλήζσο κηα νηθνλνκηθή δχλακε, πνπ παξαθσιχεη 

ηελ είζνδν άιισλ επηρεηξήζεσλ- αληαγσληζηψλ ζε έλαλ βηνκεραληθφ θιάδν. Κάπνηα απφ 

ηα εκπφδηα απηά είλαη (Wheelen, Hunger, 2018):  

 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: Οη νηθνλνκίεο θιίκαθαο αθνξνχλ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο αλά 

κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο, θαζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ πξντφληνο πνπ 

παξάγεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζρεηίδεηαη κε ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θάζε παξαγφκελεο κνλάδαο, θαζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα ηεο ηξαπεδηθήο παξαγσγήο. Οη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο κπνξνχλ λα απνθηεζνχλ κέζσ δηαθφξσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, φπσο είλαη ε πξνκήζεηα, ε παξαγσγή, ην κάξθεηηλγθ θ.ιπ. ηαλ, ινηπφλ, νη 

πθηζηάκελνη αληαγσληζηέο έρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, νη λενεηζεξρφκελνη έρνπλ δχν 

επηινγέο, είηε ηελ εηζαγσγή ζηνλ θιάδν ζε κηθξή θιίκαθα, είηε ηελ εηζαγσγή ζε κεγάιε 

θιίκαθα. Χζηφζν, ε πξψηε επηινγή, δειαδή ε παξαγσγή κηθξψλ πνζνηήησλ, ηνπο 

δεκηνπξγεί κεηνλέθηεκα θφζηνπο, ελψ ε δεχηεξε, δειαδή ε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο 

πξντφληνο γηα λα επηηεπρζνχλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ελέρεη ην θίλδπλν λα πξνθαιέζεη 

ζθιεξή αληίδξαζε απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο αληαγσληζηέο.  

 

πλήζσο, φκσο, νη λενεηζεξρφκελνη δπζθνιεχνληαη λα παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

πξντφληνο, θαζψο ε δήηεζε δελ ζα είλαη ηφζν κεγάιε γηα ηα δηθά ηνπο πξντφληα θαη δελ 

γλσξίδνπλ αλ ζα απνξξνθεζνχλ, ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

θαζηζηψληαο έηζη ηηο ηειεπηαίεο έλα ζεκαληηθφ θξαγκφ εηζφδνπ ζηνλ θιάδν. Ζ αλάπηπμε 
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ηέηνησλ νηθνλνκηψλ απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ Σξαπεδηθνχ Οξγαληζκνχ, απμάλνληαο θαη’ επέθηαζε θαη ηελ αμία ηνπ.  

 

ζνλ αθνξά ηηο Σξάπεδεο ζηελ Διιάδα, ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη 

νδεγήζεη ζε ζπλερείο ζπγρσλεχζεηο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, απνξξνθψληαο θαη ην 

πειαηνιφγηφ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο απηέο, απνθηψληαο έηζη 

έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Δπνκέλσο, νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ 

εκπφδην εηζφδνπ ησλ λενεηζεξρφκελσλ ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ.  

 

 Γηαθνξνπνίεζε Πξντόληνο: Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο κπνξεί λα 

αλαθέξεηαη είηε ζηηο πξαγκαηηθέο ή ζηηο αληηιακβαλφκελεο δηαθνξέο πνπ θαζηζηνχλ έλα 

πξντφλ κνλαδηθφ, δηαθνξεηηθφ θαη ηδηαίηεξν γηα ηνλ αγνξαζηή. πλήζσο νη επηρεηξήζεηο 

μνδεχνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηε δηαθήκηζε θαη ζηελ πξνψζεζε πξντφληνο, γηα λα 

ηνλίζνπλ ηε κνλαδηθφηεηά ηνπ θαη λα δεζκεχζνπλ ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ ηνπο γηα έλα 

πξντφλ, δεκηνπξγψληαο ηνπο ην ιεγφκελν «θφζηνο κεηαθίλεζεο». πλήζσο, φκσο, είλαη 

κεγάιν ην θφζηνο γηα ηνλ λενεηζεξρφκελν λα θαηαθέξεη λα απνζπάζεη ηελ πξνηίκεζε ησλ 

ππαξρφλησλ πειαηψλ θαη λα ηνπο πείζεη γηα ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ δηθνχ ηνπ πξντφληνο.   

 

Χζηφζν, ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο δελ ζπληζηά ηδηαίηεξν 

εκπφδην εηζφδνπ. Σα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

παξνπζηάδνπλ νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, γηα 

παξάδεηγκα αλ είλαη θαηαζεηηθά ή επελδπηηθά, σο πξνο ηα επηηφθηα ησλ θαηαζέζεσλ ή ησλ 

επελδχζεσλ, αιιά ηα πξντφληα είλαη ζπγθεθξηκέλα (δάλεηα, θαηαζέζεηο, επελδχζεηο). 

Δπηπιένλ, δελ ππάξρνπλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ηξάπεδεο κε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, γηα 

παξάδεηγκα λαπηηιηαθέο ηξάπεδεο ή ηξάπεδεο ακηγψο επελδπηηθέο, νπφηε δελ ππάξρεη 

ηδηαίηεξε εμεηδίθεπζε ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη. Δπνκέλσο, ε 

δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη κεγάιε, ψζηε ν πειάηεο λα έρεη δεζκεπηεί κε ην πξντφλ κηαο 

Σξάπεδαο θαη λα κελ κπνξεί λα ην αληηθαηαζηήζεη κε θάπνην αληίζηνηρν άιιεο Σξάπεδαο 

αληαγσληζηή.  

 



106 
 

 Απαηηήζεηο ζε Κεθάιαηα: Γηα λα αληαγσληζηεί κηα επηρείξεζε ζε έλαλ 

βηνκεραληθφ θιάδν απαηηνχληαη -ζπλήζσο ζεκαληηθέο- επελδχζεηο θεθαιαίσλ θαη πφξσλ 

απφ απηή. Απηφ δεκηνπξγεί έλα ζεκαληηθφ εκπφδην εηζφδνπ ζε θάζε λέν αληαγσληζηή. Σα 

θεθάιαηα απηά απαηηνχληαη ηφζν γηα εγθαηαζηάζεηο φζν θαη γηα ηα απνζέκαηα, αιιά θαη 

γεληθφηεξα γηα θάζε θξίζηκε επηρεηξεκαηηθή ιεηηνπξγία φπσο ην κάξθεηηλγθ θαη ε 

παξαγσγή. Γεκηνπξγνχλ επνκέλσο, θξαγκφ εηζφδνπ ηδηαίηεξα αλ πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο απφ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο δελ απνδίδνπλ άκεζα. 

Ο ηξαπεδηθφο θιάδνο δελ απαηηεί ζπρλά ηέηνηεο επελδχζεηο θαζψο δελ απαηηνχληαη γεληθά 

θεθάιαηα γηα δξαζηεξηφηεηεο φπσο έξεπλα θαη αλάπηπμε. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ κεγάιεο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ζε ρψξνπο θαη ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Μηα ηξάπεδα πξέπεη λα 

έρεη έλα θαιά αλεπηπγκέλν δίθηπν δηαλνκήο θαηαζηεκάησλ θαη Α.Σ.Μ. πξνθεηκέλνπ λα 

εμππεξεηεί ηνπο πειάηεο ηεο, πξνζθέξνληάο ηνπο εχθνιε πξφζβαζε γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

ηνπο. Απηφ, φκσο, δελ είλαη δχζθνιν γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη 

απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο ελνηθηάδνληαη θαη γεληθφηεξα δελ απαηηνχλ ηε δέζκεπζε κεγάισλ 

θεθαιαίσλ. Δπίζεο, κε ηελ αλάπηπμε πιένλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking), 

κεηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν νη αλάγθεο ησλ θαηαζηεκάησλ ζηα δίθηπα δηαλνκήο, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνλ λενεηζεξρφκελν είηε λα έρεη πεξηνξηζκέλν αξηζκφ 

θαηαζηεκάησλ γηα ηελ πξνζθνξά ζπγθεθξηκέλσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, είηε λα κελ 

έρεη θαζφινπ θπζηθή παξνπζία ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο.  

 

Χζηφζν, θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ην απαηηνχκελν πνζνζηφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ γηα λα 

θαιπθζνχλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο Βαζηιείαο (https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-rulebook/ 

capital -requirements/) θαη ζηελ αληίζηνηρε νδεγία πνπ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ Διιεληθή 

έλλνκε ηάμε. Ο θαλνληζκφο απαηηεί απφ ηηο ηξάπεδεο λα έρνπλ δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή 

επαξθή θεθάιαηα ψζηε λα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ απξφβιεπηεο δεκίεο θαη λα δηαηεξνχλ 

ηε θεξεγγπφηεηά ηνπο ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Δηζάγεη έλα ζπγθεληξσηηθφ «ειάρηζην 

θεθάιαην» (output floor), ην νπνίν ζα εμαζθαιίζεη, φηη ηα ζηαζκηζκέλα κε βάζε ηνλ θίλδπλν 

ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ (RWA) πνπ παξάγνληαη απφ ηα εζσηεξηθά κνληέια 

δελ ζα είλαη ρακειφηεξα απφ ην 72,5% ησλ RWA, φπσο απηά ππνινγίδνληαη απφ ηελ 

ηππνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. Χο βαζηθή αξρή, ην πνζφ ησλ 

θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλδέεηαη κε ηα ζηνηρεία 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-rulebook/%20capital%20-requirements/
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/single-rulebook/%20capital%20-requirements/
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ελεξγεηηθνχ θάζε ηξάπεδαο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2019, κάιηζηα, νη κφληκνη αληηπξφζσπνη 

ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ Δ.Δ. ελέθξηλαλ ηε ζπκθσλία πνπ επηηεχρζεθε κεηαμχ Πξνεδξίαο 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη Κνηλνβνπιίνπ επί δέζκεο αλαζεσξεκέλσλ θαλφλσλ κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ησλ θηλδχλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο ΔΔ. Ζ δέζκε απηή εληζρχεη ηηο 

θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ησλ ηξαπεδψλ γηα λα κεησζνχλ ηα θίλεηξα αλάιεςεο 

ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο έλαλ δεζκεπηηθφ δείθηε κφριεπζεο, έλαλ 

δεζκεπηηθφ δείθηε θαζαξήο ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζεζπίδνληαο θαλφλεο 

επαίζζεηνπο ζε ζέκαηα θηλδχλσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε θηλεηέο αμίεο θαη παξάγσγα κέζα 

(https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/2016-amendments/), ψζηε ν 

ηξαπεδηθφο ηνκέαο λα δηαζέηεη επαξθεί θεθάιαηα γηα λα δαλείδεη κε αζθάιεηα ζε 

θαηαλαισηέο θαη επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηεο ΔΚΣ ν πήρεο ησλ 

θεθαιαίσλ CET1 γηα ηηο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ απμήζεθε ζην 

10,6%. 

 

Δπνκέλσο, αλ θαη κπνξεί λα είλαη εχθνιν λα αληηκεησπηζηνχλ ηα δεηήκαηα θεθαιαίνπ 

πνπ αλαθέξακε πξψηα, ηα νπνία απαηηεί κηα Σξάπεδα, ην απαηηνχκελν θεθάιαην γηα 

επηηπρεκέλε είζνδν, ζχκθσλα θαη κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ νξίδεη ε Δπηηξνπή ηεο 

Βαζηιείαο, ίζσο λα κελ είλαη δηαζέζηκν θαη ε επηρείξεζε ηειηθά λα κελ εηζέιζεη ζηελ 

αγνξά.  

 

 Πξόζβαζε ζε Γίθηπα Γηαλνκήο: Γεληθά φζνλ αθνξά ηα θαλάιηα δηαλνκήο, φζν 

ιηγφηεξα είλαη ηα θαλάιηα δηαλνκήο πνπ είλαη δηαζέζηκα, ηφζν πςειφηεξν είλαη θαη ην 

θφζηνο εηζφδνπ γηα ηνλ λενεηζεξρφκελν ζηνλ θιάδν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ πιένλ ν 

αγνξαζηήο λα έρεη εχθνιε πξφζβαζε ζην πξντφλ θαη ε επηρείξεζε πξέπεη λα θξνληίδεη φρη 

κφλν λα παξάγεη έλα πξντφλ θαιήο πνηφηεηαο, αιιά λα κπνξεί θαη λα ην δηαζέηεη ζηελ 

αγνξά. ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν δελ ππάξρεη ζέκα δηαζεζηκφηεηαο θαλαιηψλ δηαλνκήο αιιά 

αξθεί έλα θεθάιαην, θαζψο είλαη εχθνιν λα ελνηθηαζηνχλ ρψξνη γηα λα ζηεγαζηνχλ 

θαηαζηήκαηα θαη Α.Σ.Μ., ελψ ππάξρεη πιένλ θαη δίθηπν δηαλνκήο κέζσ Ίληεξλεη, πνπ είλαη 

πξνζβάζηκν απφ φινπο θαη απφ νπνηαδήπνηε ηνπνζεζία. Άιισζηε γίλεηαη πιένλ κηα 

πξνζπάζεηα απνζπκθφξεζεο ησλ θπζηθψλ θαηαζηεκάησλ ησλ Σξαπεδψλ, κε 

ζπγρσλεχζεηο θαηαζηεκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ παξαπάλσ απφ κηα πεξηνρέο. 

Σέινο, δελ είλαη εχθνιν θαη απφ ηεο ήδε ππάξρνπζεο Σξάπεδεο λα επεξεάζνπλ ηα θαλάιηα 

https://www.consilium.europa.eu/el/policies/banking-union/2016-amendments/
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δηαλνκήο θαη λα θαζπζηεξήζνπλ ή λα παξαθσιχζνπλ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ, 

θαζηζηψληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν παξάγνληα κε ζεκαληηθφ θξαγκφ εηζφδνπ. 

 

 Μεηνλεθηήκαηα θόζηνπο αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο: ηαλ έλα πξντφλ 

απνθηήζεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην αγνξάο ψζηε λα είλαη απνδεθηφ σο ην πξφηππν γηα 

απηφ ην είδνο πξντφληνο, ν δεκηνπξγφο έρεη έλα πιενλέθηεκα-θιεηδί. Απηφ είλαη 

πιενλέθηεκα θφζηνπο ησλ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ, ην νπνίν νη λενεηζεξρφκελνη δελ 

κπνξνχλ λα αληηγξάςνπλ. Σέηνηα πιενλεθηήκαηα είλαη ζπλήζσο ε ηδηφθηεηε ηερλνινγία 

παξαγσγήο, ε πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο θαη νη θπβεξλεηηθέο επηρνξεγήζεηο, νη νπνίεο 

δελ έρνπλ άκεζε ζπλάθεηα κε ην κέγεζνο ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, 

αιιά ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηελ εκπεηξία ηνπο. Σν εκπφδην απηφ δελ είλαη ζνβαξφ γηα ηελ 

είζνδν ηνλ λενεηζεξρφκελσλ ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν. 

 

 

 Κπβεξλεηηθή Πνιηηηθή: Οη Κπβεξλήζεηο κπνξνχλ πεξηνξίζνπλ ή θαη λα 

εκπνδίζνπλ ηελ είζνδν ζε έλαλ θιάδν κέζσ ηεο ζέζπηζεο λφκσλ θαη θπξίσο κέζσ ηεο 

επηβνιήο αδεηψλ θαη δηαθφξσλ απαηηήζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ειέγρνπ ηεο 

εηζφδνπ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο ζηελ Διιάδα είλαη ηα κνλνπψιηα πνπ ίζρπαλ κέρξη 

πξφζθαηα ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο θαη ζηελ παξνρή ξεχκαηνο ή λνκνζεζίεο πνπ ζέηνπλ 

πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο ζε πξψηεο χιεο. ηελ Διιάδα νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 4261/2014 θαη ηεο Οδεγίαο 2013/36/ΔΔ θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ 

Πξάμε Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο 142/11.6.2018 θαη κε ηελ Απφθαζε ΔΣΠΘ 

211/1/5.12.2005, ελψ ζηελ επνπηεία ηνπ Δληαίνπ Δπνπηηθνχ Μεραληζκνχ ηεο Δπξσπατθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) πεξηιακβάλνληαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εδξεχνπλ ζηελ 

Διιάδα θαη ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθά ηδξχκαηα, ελψ γηα ηα ινηπά πηζησηηθά ηδξχκαηα 

(ιηγφηεξν ζεκαληηθά) ε άκεζε επνπηεία αζθείηαη απφ ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο (ζηελ 

ρψξα καο ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο-ΣηΔ) ππφ ηελ επίβιεςε ηεο ΔΚΣ. Ζ δηάθξηζε ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε ζεκαληηθά θαη ιηγφηεξν ζεκαληηθά γίλεηαη βάζεη θξηηεξίσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (Δ.Δ.) 1024/2013 θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ 

(Δ.Δ.) 468/2014. Σέινο, ππάξρεη κηα απαίηεζε γηα έλα ειάρηζην θεθάιαην, κε ζθνπφ ηε 

δπλαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ ηεο νηθνλνκίαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ. Δπνκέλσο, δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη πεξηνξηζκνί γηα ηηο άδεηεο θαη απαηηήζεηο 

γηα ηελ ίδξπζε Σξαπεδψλ απφ ην Διιεληθφ θξάηνο, δελ ππάξρεη πεξαηηέξσ λνκνζέηεζε 
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θαη έηζη δελ ζπληζηά ηδηαίηεξα κεγάιν εκπφδην εηζφδνπ. ε θάζε πεξίπησζε, φκσο, ε 

θπβεξλεηηθή πνιηηηθή είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο  πνπ νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνπλ εάλ επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ ηα ζηειέρε λα ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε απφ 

ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. Αθφκα θη αλ ε επηρείξεζε ππεξληθήζεη ηα αληαγσληζηηθά 

κεηνλεθηήκαηα πνπ ζέηνληαη απφ ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπο δελ ζεκαίλεη φηη είλαη ζίγνπξε ε 

είζνδνο ηεο ζηνλ θιάδν, θαζψο, εάλ ε αληίδξαζε ησλ αληαγσληζηψλ αλακέλεηαη άκεζε θαη 

δξαζηήξηα, δελ ζα πξέπεη ε επηρείξεζε λα εηζέιζεη ζηνλ θιάδν θαη ην αλάπνδν 

(Γεσξγφπνπινο Ν., 2013).   

 

πκπεξαζκαηηθά, ηα εκπφδηα εηζφδνπ ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν ζηελ Διιάδα δελ είλαη 

ςειά, θαζψο ηα πην ζεκαληηθά είλαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη νη απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα 

γηα ηελ είζνδν. Σν δίθηπν δηαλνκήο, φπσο, αλαθέξζεθε δελ απνηειεί κεγάιν εκπφδην 

θαζψο πνιινί αληαγσληζηέο κπνξνχλ λα κπνπλ πιένλ ζηνλ θιάδν ρσξίο δίθηπν 

θαηαζηεκάησλ, κε ην ζχζηεκα ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e- banking), αιιά θαη κε ηελ 

αλάπηπμε, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο (Fintech) κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ startups. Απηή, κάιηζηα, ε αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ππνδεηγκάησλ, 

φπσο είλαη ε αλνηρηή ηξαπεδηθή, ίζσο θαηαηξνπψζεη ηνπο αληίζηνηρνπο θξαγκνχο εηζφδνπ 

ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν.  

  

ζν ιηγφηεξα εκπφδηα εηζφδνπ ππάξρνπλ, ινηπφλ, ηφζν πην εχθνιν είλαη λα εηζέιζνπλ 

λέα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα ζηνλ θιάδν, απμάλνληαο έηζη ηνλ αληαγσληζκφ. 

    

2. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΣΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΩΝ 

 

Οη πξνκεζεπηέο είλαη ζεκαληηθνί γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο. Χο πξνκεζεπηέο ηνπ Σξαπεδηθνχ θιάδνπ ζεσξνχληαη απηνί πνπ 

πξνκεζεχνπλ ηνπ ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο κε ηερλνινγηθέο ππνδνκέο, φπσο 

κεραλήκαηα, ινγηζκηθφ, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ειεθηξνληθά δίθηπα, ζπζηήκαηα 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη γεληθφηεξα ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ, δειαδή ηνπο 
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ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, ηα κεραλήκαηα Α.Σ.Μ., ηα κεραλήκαηα απηφκαησλ 

ζπλαιιαγψλ θ.ιπ. 

 

Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλαλ θιάδν κέζσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα 

απμάλνπλ ηηο ηηκέο ή λα παξέρνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο ρακειφηεξεο πνηφηεηαο. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη ζηνλ 

θιάδν θαη λα παξαθσιχζνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο νξγάλσζεο. ηαλ 

ε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε επεξεάδνληαη ζεκαληηθά 

θαηά ηε ιήςε ησλ ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Αληηζέησο, φηαλ ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

πνπ δηαζέηνπλ νη πξνκεζεπηέο είλαη κηθξή, ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα κπνξεί λα επηηχρεη 

επθνιφηεξα ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνπ ζηφρνπο (Barney B. Jay, Hestrerly S. William., 2016).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Σξάπεδεο δηαπξαγκαηεχνληαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο γηα ηηο 

ηηκέο, ηελ πνηφηεηα θαζψο θαη γηα ηνπο φξνπο παξάδνζεο θαη γη’ απηφ πξέπεη λα δίλεηαη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ηνπο. Γελ πξέπεη, άιισζηε, λα 

μερλνχλ φηη απηνί είλαη πνπ κπνξνχλ λα ηνπο βνεζήζνπλ θαη λα ηνπο πξνζθέξνπλ λένπο 

ηξφπνπο γηα λα βειηηψζνπλ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. 

 

Γεληθά, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε, εάλ ηζρχνπλ 

θάπνηνη απφ ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

 

i. Οη πξνκεζεπηέο ησλ πξώησλ πιώλ ζηνλ θιάδν είλαη ειάρηζηνη. Δίλαη πξνθαλέο 

πψο φηαλ ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κηθξφο, νη επηρεηξήζεηο εμαξηψληαη άκεζα απφ 

απηνχο θαη κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα δηαπξαγκαηεχνληαη γηα θαιχηεξεο ηηκέο, 

πνηφηεηα θαη ζπκθσλίεο παξάδνζεο. πλήζσο, κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έρνπλ 

θαηαζθεπαζηέο πνπ θαηνρπξψλνπλ ηα πξντφληα ηνπο κε παηέληα, θαηλφκελν, φκσο, πνπ 

δελ παξαηεξείηαη ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν. 

   

ii. Δελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηεο πεγέο αλεθνδηαζκνύ. Ζ έιιεηςε ππνθαηάζηαησλ 

αγαζψλ ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αλαγθάδνληαη λα αγνξάδνπλ απφ ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη έρνπλ ηελ ειεπζεξία λα ζέηνπλ ηηο ηηκέο θαη ηνπο 
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δηαπξαγκαηεπηηθνχο φξνπο πνπ εθείλνη ζεσξνχλ ζπκθέξνληεο. Ο παξάγνληαο απηφο 

βξίζθεη εθαξκνγή θαη ζηηο Σξάπεδεο θαζψο δελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα ησλ Α.Σ.Μ. θαη 

ησλ κεραλεκάησλ απηφκαησλ ζπλαιιαγψλ.  

 

iii. Τα πξντόληα ησλ πξνκεζεπηώλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλα ή έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

πςειό θόζηνο κεηαθίλεζεο ζηνπο αγνξαζηέο. «Κφζηνο κεηαθίλεζεο», ζχκθσλα κε ην 

εγρεηξίδην, είλαη ην επηπιένλ θφζηνο πνπ βαξχλεη ηνπο αγνξαζηέο φηαλ αιιάδνπλ 

πξνκεζεπηέο. Απηφ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο απφ έλαλ πξνκεζεπηή ζε έλαλ άιινλ είλαη 

κεγάιν φηαλ ην πξντφλ πνπ πξνζθέξνπλ είλαη δηαθνξνπνηεκέλν ή αξθεηά εμεηδηθεπκέλν 

θαη πνιιέο θνξέο φηαλ ην πξντφλ έρεη κεγάιε δχλακε ιφγσ ηεο πνηφηεηάο ηνπ ή ηεο θήκεο 

ηνπ. ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν γηα παξάδεηγκα απηφ ην θφζηνο κεηαθίλεζεο κεηαθξάδεηαη ζην 

ρξεκαηηθφ θφζηνο, αιιά θαη ζηνλ ρξφλν πνπ ζα πξέπεη λα δηαηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

εθπαηδεπηεί μαλά ην πξνζσπηθφ ηεο Σξάπεδαο ζε πεξίπησζε πνπ απηή αιιάμεη ινγηζκηθφ 

ή πξνκεζεπηεί κεραλήκαηα άκεζσλ ζπλαιιαγψλ, αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλα θαη εμειηγκέλα 

ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα. ίγνπξα απηφ ην θφζηνο είλαη ζρεηηθά ρακειφ γηα έλαλ 

Σξαπεδηθφ Οξγαληζκφ, ν νπνίνο ζεσξεί απαξαίηεηεο θαη θάλεη ζπρλά αιιαγέο ζηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηά ηνπ, ιφγσ ηεο ηαρχηεηαο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη ιφγσ ησλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ, ζε δηεζλέο θαη 

επξσπατθφ επίπεδν, γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο ηξαπεδηθέο 

ζπλαιιαγέο θαη ζηε δηαρείξηζε επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ.  

  

iv. Οη πσιήζεηο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν δελ αληηπξνζσπεύνπλ 

πςειό πνζνζηό ησλ πσινύκελσλ πξντόλησλ ηνπο. ηαλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δελ 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ πειάηε, νη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο. Δάλ, ινηπφλ, έλαο πξνκεζεπηήο δελ ζεσξεί 

ζεκαληηθέο ηηο πσιήζεηο πνπ θάλεη ζηηο Σξάπεδεο, επεηδή είλαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ ηνπ πξντφληνο ηνπ, δελ ζα επηδηψμεη λα απνθηήζεη καθξνρξφληα θαη 

ζηαζεξή ζρέζε ζπλεξγαζίαο κε απηέο, ελψ κπνξεί αθφκα θαη λα κελ εθηειεί θάπνηεο 

παξαγγειίεο ή λα κελ δέρεηαη παξαγγειίεο, θάηη πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα 

ζηε ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζε κείσζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο θαη ζε 

αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Απηφ πνπ ηζρχεη, φκσο, γεληθά είλαη φηη νη Σξάπεδεο απνηεινχλ 

βαζηθνχο αγνξαζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ. 
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v. Οη πξνκεζεπηέο κπνξνύλ εύθνια λα νινθιεξσζνύλ πξνο ηα εκπξόο θαη λα 

αληαγσληζηνχλ άκεζα κε ηνπο αγνξαζηέο ηνπο, κε ηε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο πνπ ζα 

αλήθεη ζηνλ θιάδν ηνλ νπνίν πξνκεζεχνπλ. Χζηφζν, απηή ε δπλαηφηεηα δελ παξέρεηαη 

ζηνπο πξνκεζεπηέο ησλ Σξαπεδψλ, ππφ ηελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηνπο, θαζψο δελ 

κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηξαπεδηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο. πσο νξίδεη ν λ.4261/2014, 

απαγνξεχεηαη ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ δελ απνηεινχλ πηζησηηθά ηδξχκαηα ε 

θαη’ επάγγεικα απνδνρή θαηαζέζεσλ ρξεκάησλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ θεθαιαίσλ απφ 

ην θνηλφ. Δπηπιένλ, ν ίδηνο λφκνο θαζνξίδεη θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα απζηεξέο θαη ζρεηίδνληαη θαη κε 

ηελ αμηνπηζηία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία, θαζψο θαη ηελ εκπεηξία 

θαη ηελ θαηάξηηζε πνπ έρνπλ ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα πνπ ζα ζρεηίδνληαη κε ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα. Απφ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη είλαη πνιχ πηζαλφ νη 

πξνκεζεπηέο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ελδερνκέλσο ήζειαλ λα θαζεηνπνηεζνχλ 

πξνο ηα εκπξφο λα κελ πιεξνχλ ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, νη νπνίεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ιφγνπο 

δηαθάλεηαο θαη επνπηείαο κέζα ζηελ αίζζεζε νηθνλνκηθήο αβεβαηφηεηαο πνπ αθφκα δελ 

έρεη εγθαηαιείςεη ηελ ειιεληθή θνηλσλία (Ρφθαο, Γθφξηζνο, Μηθξνπιέα, Ληβαδά, Αζήλα 

2016).     

 

vi. Σν πξντφλ ηνπ πξνκεζεπηή απνηειεί ζεκαληηθή εηζξνή ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ, δειαδή είλαη απαξαίηεην γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ. Καη απηφο ν παξάγνληαο ηζρχεη γηα ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν, θαζψο ηα πξντφληα 

ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη βαζηθά γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

ησλ Σξαπεδψλ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ζηνλ θιάδν ησλ 

Σξαπεδψλ δελ είλαη κεγάιε. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα 

ηειεπηθνηλσληψλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ θαη ηελ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο, θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε δπλαηή επηθνηλσλία 

εληφο ησλ Σξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο. Χζηφζν, νη πξνκεζεπηέο 

ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηερλνινγηθψλ εμαξηεκάησλ θαη ησλ ηειεπηθνηλσληψλ 

είλαη άθζνλνη, κε κεγάιν αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο, δίλνληαο έηζη έλα εχξνο επηινγήο ζηα 

Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα θαη κηα ηθαλνπνηεηηθή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε.  
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3. ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΣΙΚΗ ΔΤΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΩΝ   

 

πσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο πξνκεζεπηέο, έηζη θαη νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ θεξδνθνξία ηνπ θαη λα αιιάμνπλ ηηο 

ηζνξξνπίεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο αληαγσληζκνχ. Οη αγνξαζηέο, γεληθφηεξα, 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ρακειφηεξεο ηηκέο, αλψηεξε πνηφηεηα θαη θαιχηεξα επίπεδα 

εμππεξέηεζεο 

 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πνπ έρνπλ νη αγνξαζηέο επεξεάδεη ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ απφ ηα ζηειέρε, θαζψο εάλ νη αγνξαζηέο έρνπλ κηθξή 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα δελ ζα ηνπο ιάβεη ζνβαξά ππφςε φηαλ 

πξφθεηηαη λα ιάβεη κηα απφθαζε ή φηαλ απνθαζίδεη λα ηελ πινπνηήζεη, γηα παξάδεηγκα 

φηαλ απνθαζίδεη λα απμήζεη ηηο ηηκέο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα λα 

έρεη κεγαιχηεξε απφδνζε. Αληηζέησο, φηαλ ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε είλαη κεγάιε 

θαη ζεσξνχληαη σο κηα αληαγσληζηηθή απεηιή, ηα ζηειέρε ζα εμεηάζνπλ ζνβαξά ηηο 

επηπηψζεηο θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζηνπο αγνξαζηέο κηα 

ζηξαηεγηθή απφθαζε ηνπο θαη δελ ζα κπνξνχλ λα πεηχρνπλ εχθνια ηνπο ζηξαηεγηθνχο 

ηνπο ζθνπνχο επεηδή ζα ππάξρεη ν θίλδπλνο απψιεηαο ησλ αγνξαζηψλ. Ζ επηρείξεζε, 

ινηπφλ, ζα πξέπεη λα θαηαλείκεη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πφξσλ ηεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηε δηαρείξηζε απηψλ ησλ αγνξαζηψλ (Wheelen, Hunger, 2018).   

 

πκπεξαζκαηηθά, νη αγνξαζηέο επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν κέζα απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ, γηα παξάδεηγκα ηα επηηφθηα 

ησλ δαλείσλ, θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη, επηδεηψληαο πςειφηεξε πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ζηελ παξνρή ησλ 

ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ.  

 

Οη αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ είλαη νη εμήο: ην γεληθφ θνηλφ (youth, family productive, 

silver), ην θνηλφ ησλ επαγγεικαηηψλ (κεγάιεο, κεζαίεο, κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη 

επαγγεικαηίεο) θαη ην corporate θνηλφ (Γεκφζην). Σν αγνξαζηηθφ θνηλφ είλαη πιένλ 

επηθπιαθηηθφ, δελ αλαδεηάεη κεγάια ιφγηα, ζέιεη λα δεη ηα πξάγκαηα λα γίλνληαη ζήκεξα 
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θαη κε ζηαζεξά βήκαηα γηα ην κέιινλ, νξγαλσκέλα, μεθάζαξα, κε κέηξν θαη ινγηθή, κε 

πξάμεηο θαη απνδείμεηο ζε εκπεηξηθφ επίπεδν. 

 

χκθσλα κε ηνλ Porter, νη αγνξαζηέο ζεσξνχληαη ηζρπξνί ζε ζρέζε κε ηηο 

αληαγσληδφκελεο ζε έλαλ θιάδν επηρεηξήζεηο φηαλ: 

 

α) Αγνξάδνπλ κεγάιε πνζφηεηα πξντφλησλ ή είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ 

πνπ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ν θιάδνο. ηαλ νη αγνξαζηέο 

πξαγκαηνπνηνχλ κεγάιν φγθν αγνξψλ είλαη απηνλφεην φηη δηαζέηνπλ κεγάιε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε θαη κπνξνχλ λα επηηχρνπλ παξαρσξήζεηο ζηηο ηηκέο. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη φηαλ είλαη κηθξφο ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ θαζψο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη ζε ζέζε λα “ράζνπλ” θαλέλαλ πειάηε θαη επνκέλσο θάλνπλ ηηο 

αλαγθαίεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο. ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν δελ είλαη κεγάινο ν 

αξηζκφο ησλ αγνξψλ, σζηφζν είλαη κεγάινο ν αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ, θαζψο 

απεπζχλνληαη ζε φινπο ζρεδφλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. 

  

β) Τπάξρεη κεγάινο αληαγσληζκφο θαη νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηηο 

ππεξεζίεο απφ άιιεο ηξάπεδεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο πεγέο. 

Απηφ ηζρχεη ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν, θαζψο ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο Σξάπεδεο γηα λα 

πξνκεζεπηνχλ νη αγνξαζηέο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα. 

  

γ) Σν πξντφλ είλαη αδηαθνξνπνίεην ή ηππνπνηεκέλν θαη δελ είλαη ηδηαίηεξα ζπνπδαίν 

γηα απηνχο. Καηά ζπλέπεηα ην θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηνπο αγνξαζηέο είλαη κηθξφ θαη 

κπνξνχλ αλά πάζα ζηηγκή λα αλαδεηήζνπλ ην πξντφλ ζε θάπνηα άιιε επηρείξεζε πνπ ζα 

ην βξνπλ κε ρακειφηεξε ηηκή ή θάπνπ φπνπ ε πνηφηεηα ζα είλαη θαιχηεξε. Σα πξντφληα 

ησλ Σξαπεδψλ, φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, είλαη γεληθά ζπγθεθξηκέλα, επνκέλσο 

θάπνηνο γηα παξάδεηγκα πνπ αλαδεηά λα ιάβεη έλα δάλεην κπνξεί λα επηιέμεη ειεχζεξα ηελ 

Σξάπεδα ε νπνία ζα ηνπ πξνζθέξεη ηνπο επλντθφηεξνπο φξνπο, ηελ θαιχηεξε θαη ηαρχηεξε 

εμππεξέηεζε θαη ην κηθξφηεξν δπλαηφ επηηφθην, ρσξίο λα δεζκεχεηαη θαη γηα θάπνηα 

κειινληηθή θνξά. 
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δ) Γηαζέηνπλ θαιχηεξε γλψζε ηεο αγνξάο, έρνληαο πιήξε πιεξνθφξεζε ηνπ ηη γίλεηαη 

ζηνλ θιάδν. Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αγνξαζηέο λα θάλνπλ θαιχηεξε 

δηαπξαγκάηεπζε γηα ηνπο φξνπο ησλ ζπλαιιαγψλ, εθφζνλ γλσξίδνπλ ηελ ηξέρνπζα 

δήηεζε, ηηο ηηκέο ζηελ αγνξά θ.ιπ. θαη επνκέλσο, λα αζθνχλ κεγαιχηεξε πίεζε ζηελ 

επηρείξεζε. Άιισζηε, ε θάζε Σξάπεδα κεξηκλά, ζην πιαίζην πνπ νξίδεηαη απφ ηελ 

ηζρχνπζα εζληθή θαη επξσπατθή λνκνζεζία, θαζψο θαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο 

ηεο πνιηηηθή ηεο, γηα ηελ άκεζε, ζαθή θαη πιήξε ελεκέξσζε ησλ πειαηψλ ζρεηηθά κε ηνπο 

φξνπο πνπ δηέπνπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο (θνηλνηηθή νδεγία 2007/64/ΔΚ πνπ 

αθνξά ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (Payment Systems Directive-PSD), ζε 

επξσπατθφ επίπεδν θαη νδεγία 2008/48 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, φπσο έρεη 

ζπκθσλεζεί απφ ηηο επξσπατθέο Δλψζεηο Καηαλαισηψλ θαη ηηο επξσπατθέο Δλψζεηο ηνπ 

Πηζησηηθνχ Σνκέα θαη αθνξά ηηο ζπκβάζεηο θαηαλαισηηθήο πίζηεο. Παξάιιεια, θξνληίδεη 

γηα ηελ πιήξε πξν-ζπκβαηηθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα πξντφληα ζηεγαζηηθήο πίζηεο θαη 

παξέρεη επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε κέζσ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

(https://www.piraeusbankgroup.com/el/corporate-responsibility/relationships-with-

customers-and-suppliers/customer-relations). 

 

ε) Τπάξρεη δπλαηφηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο ηνπ αγνξαζηή πξνο ηα πίζσ. Ο 

αγνξαζηήο, δειαδή, είλαη ζε ζέζε λα εθηειεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θιάδνπ απφ ηνλ νπνίν 

πξνκεζεχεηαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνπο βηνκεραληθνχο 

αγνξαζηέο, πνπ πξνκεζεχνληαη πξψηεο χιεο θαη δηάθνξα άιια πιηθά. ηελ πεξίπησζε 

ηεο Σξάπεδαο δελ κηιάκε γηα βηνκεραληθνχο αγνξαζηέο, αιιά φπσο αλαιχζεθε θαη γηα 

ηνπο πξνκεζεπηέο, έηζη θαη γηα ηνπο αγνξαζηέο, γεληθά, είλαη δχζθνιν λα εθηειέζνπλ ηηο 

Σξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επνκέλσο δελ ππάξρεη ηδηαίηεξε απεηιή νινθιήξσζήο ηνπο 

πξνο ηα πίζσ. 

    

ζη) Οη αγνξαζηέο έρνπλ κηθξά θέξδε. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν αγνξαζηήο είλαη πνιχ 

επαίζζεηνο ζην θφζηνο θαη ζηηο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο, θαζψο 

αλαδεηά ζπλερψο λα δηαηεξεί ην θφζηνο ησλ αγνξψλ ηνπ ζε ρακειά επίπεδα. ηαλ 

ινηπφλ, ζπκβαίλεη απηφ ππάξρεη θίλεηξν γηα λα δηαηεξνχληαη ρακειά νη ηηκέο.  

 

https://www.piraeusbankgroup.com/el/corporate-responsibility/relationships-with-customers-and-suppliers/customer-relations
https://www.piraeusbankgroup.com/el/corporate-responsibility/relationships-with-customers-and-suppliers/customer-relations
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δ) Μεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ησλ αγνξαζηψλ πξνέξρεηαη απφ ηηο 

αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πξντφληα ηνπ θιάδνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη 

αγνξαζηέο ζα αλαδεηήζνπλ θαιχηεξεο ηηκέο ζηηο αληαγσληδφκελεο Σξάπεδεο ηνπ θιάδνπ. 

   

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ζηνλ θιάδν ζίγνπξα εληζρχεηαη απφ ηνλ 

κεγάιν αληαγσληζκφ πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν θαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα πνπ 

πξνζθέξεη δελ έρνπλ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε, αθνχ νη αγνξαζηέο είλαη απηνί πνπ ζα 

επηιέμνπλ αλάκεζα ζηηο Σξάπεδεο. Χζηφζν, γηα λα κπνξέζνπκε λα αμηνινγήζνπκε ηνπο 

άιινπο παξάγνληεο πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε ηνπο πειάηεο ησλ Σξαπεδψλ θαη λα ηνπο 

δηαθξίλνπκε ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο κηθξνύο πειάηεο-αγνξαζηέο ζηνπο νπνίνπο 

αλήθνπλ ηα λνηθνθπξηά, νη ζπληαμηνχρνη, νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο 

κεγάινπο πειάηεο-αγνξαζηέο, ζηνπο νπνίνπο αλήθνπλ νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο έρνπλ πςειά θέξδε θαη ην Γεκφζην. Ο δηαρσξηζκφο απηφο γίλεηαη γηαηί, αξρηθά, δελ 

έρνπλ φιεο νη Σξάπεδεο ην ίδην ελδηαθέξνλ γηα φινπο ηνπο πειάηεο ηνπο. Τπάξρνπλ 

θάπνηνη πειάηεο-αγνξαζηέο, νη νπνίνη απνθέξνπλ κεγαιχηεξα θέξδε ζηηο Σξάπεδεο ζε 

ζρέζε κε άιινπο θαη επνκέλσο έρνπλ κεγαιχηεξε αμία γηα απηέο. Δπαθίεηαη ζηελ θάζε 

Σξάπεδα, ζηνπο ζθνπνχο πνπ ζέιεη λα επηηεπρζνχλ θαη ζηε ζηξαηεγηθή πνπ επηιέγεη, λα 

αμηνινγήζεη πνηα θαηεγνξία πειαηψλ έρεη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα απηή.    

 

Δίλαη πξνθαλέο πσο νη κηθξνί πειάηεο (λνηθνθπξηά, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο) είλαη 

πνιινί ζε αξηζκφ θαη ν φγθνο ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δελ είλαη ηδηαίηεξα 

κεγάινο. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ηεο ηξάπεδαο, θπξίσο ηα 

θαηαζεηηθά πξντφληα, ηηο θάξηεο θαη κεξηθέο θνξέο ηα δάλεηα πνπ πξνζθέξεη ην Ίδξπκα, 

ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη θαη ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο. Οη θαηαζέζεηο 

ηνπο είλαη κηθξέο ελψ θαη ηα δάλεηα πνπ παίξλνπλ είλαη κηθξήο ρξεκαηηθήο αμίαο, κε ηνλ 

θίλδπλν πνιιέο θνξέο λα κελ κπνξνχλ λα ηα απνπιεξψζνπλ εληφο ηεο ζπκθσλεζείζαο 

πξνζεζκίαο θαηαηάζζνληάο ηα ζηα «κε εμππεξεηνχκελα» (θφθθηλα δάλεηα) θαη 

δηαθηλδπλεχνληαο έηζη θαη ηα θεθάιαηα πνπ δηαζέηεη ε ίδηα ε Σξάπεδα. Δπίζεο, νη πειάηεο 

απηνί δελ έρνπλ ηφζν θαιή πιεξνθφξεζε θαζψο δελ θηλνχληαη ηφζν πνιχ κέζα ζηνλ 

ρψξν θαη επνκέλσο δελ έρνπλ θαιή γλψζε ηεο αγνξάο. Δπνκέλσο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε απηψλ ησλ πειαηψλ είλαη κηθξή.  
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ζνλ αθνξά ηελ άιιε θαηεγνξία πειαηψλ (κεγάιεο επηρεηξήζεηο), απηνί έρνπλ ζίγνπξα 

θαιχηεξε γλψζε ηεο αγνξάο, θαζψο ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ρψξν, έρνπλ ζπρλή επαθή κε 

απηφλ θαη άξα θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ δήηεζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηηο ηηκέο ζηελ 

αγνξά. Αληηπξνζσπεχνπλ έλαλ κηθξφ αξηζκφ αγνξαζηψλ, θαζψο ζηελ Διιάδα δελ 

ππάξρνπλ πνιιέο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ελψ ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ, θπξίσο ηα 

δάλεηα πνπ είλαη κεγάιεο ρξεκαηηθήο αμίαο, αληηπξνζσπεχνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο νπνίεο επηδίδνληαη, γηα παξάδεηγκα ζε επελδχζεηο. Οη 

Σξάπεδεο ελδηαθέξνληαη λα πξνζειθχζνπλ απηνχο ηνπο πειάηεο θαζψο ζα θέξνπλ ζηελ 

Σξάπεδα ζεκαληηθά θεθάιαηα, ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη άιια ηξαπεδηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, πην θεξδνθφξα γηα ηνπο Σξαπεδηθνχο Οξγαληζκνχο, φπσο ηα δάλεηα κεγάισλ 

πνζψλ, επελδπηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο φπσο ε θαηαβνιή κηζζνδνζίαο θαη νη νκαδηθέο 

αζθαιίζεηο εξγαδνκέλσλ, ελψ ζα είλαη αλνηρηή θαη ζε λέεο πξννπηηθέο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα ηεο ελαιιαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ factoring. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε απηήο ηεο θαηεγνξίαο πειαηψλ είλαη κεγάιε.        

   

χκθσλα κε ηνλ Porter «νη δχν αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο, δειαδή ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, ζα πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη καδί ιφγσ ησλ παξφκνησλ απνηειεζκάησλ πνπ επηθέξνπλ ζηνλ 

αληαγσληζκφ». ζν κεγαιχηεξε είλαη ε δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ 

ηφζν ζπκπηέδνληαη ηα θέξδε ησλ αληαγσληδφκελσλ ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεσλ. 

(Γεσξγφπνπινο, 2013). 

 

4. ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

 

Τπνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ είλαη θαηλνκεληθά 

δηαθνξεηηθά, αιιά κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη λα παξέρνπλ ηελ ίδηα 

ρξεζηκφηεηα κε ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ. Γηα λα κπνξέζνπκε λα ραξαθηεξίζνπκε έλα 

πξντφλ ή κηα ππεξεζία σο ππνθαηάζηαην πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ηα φξηα πνπ έρνπκε 

ζέζεη ζηνλ θιάδν. Σα ππνθαηάζηαηα αγαζά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθφ 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο ζέηνπλ κηα αλψηαηε ηηκή πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ, ηελ νπνία δελ κπνξνχλ λα μεπεξάζνπλ, δηαθνξεηηθά νη αγνξαζηέο 

ζα ζηξαθνχλ ζηα ππνθαηάζηαηα. Μπνξνχλ, δειαδή, λα πξνθαιέζνπλ νιηθή 
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ππνθαηάζηαζε ηνπ πξντφληνο απφ έλα άιιν θαη δηαηήξεζε ησλ θεξδψλ ζε ρακειά 

επίπεδα (Γεσξγφπνπινο Ν., 2013). 

 

Σν θφζηνο κεηαθίλεζεο, ην χςνο ηεο ηηκήο ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ θαη ε 

πνηφηεηα ή ε απφδνζε ηνπο θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο απεηιήο απφ ηα ππνθαηάζηαηα. Γη’ 

απηφ θαη νη αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θξνληίδνπλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηα 

πξντφληα ηνπο, φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηνπο αγνξαζηέο 

ηνπο, φζν πην έληνλε είλαη ε απεηιή.  

 

Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε γηα λα θαζνξίζνπκε ην πφζν ηζρπξή είλαη ε 

απεηιή, είλαη εάλ ε δηαζεζηκφηεηα άιισλ ππνθαηάζηαησλ ζα απμήζεη ή ζα πεξηνξίζεη ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ θαη εάλ ππάξρνπλ πςειά θέξδε ζε έλαλ θιάδν πνπ ζα 

ελδπλακψζνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ππνθαηάζηαησλ εθεί πνπ θαλέλα δελ ππήξρε. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή, επίζεο, πξέπεη λα δνζεί ζηα ππνθαηάζηαηα πνπ βειηηψλνπλ ηε ζρέζε ηηκήο θαη 

επίδνζεο ησλ πξντφλησλ, ζηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε ππνθαηάζηαηνπο 

θιάδνπο, θαη ζηα ππνθαηάζηαηα ηα νπνία παξάγνληαη απφ πιηθά πνπ απνθέξνπλ πςειά 

θέξδε. 

 

ζνλ αθνξά ηα ππνθαηάζηαηα ησλ Σξαπεδψλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη ζηαδηαθά 

αλαπηχζζνληαη θνληηλά ππνθαηάζηαηα ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ, δελ παξαηεξείηαη 

κεγάιε δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ ηηκή ηνπο, ελψ νη έιιελεο αγνξαζηέο εμαθνινπζνχλ 

λα δείρλνπλ εκπηζηνζχλε ζηηο παξαδνζηαθέο Σξάπεδεο, αλ θαη αξθεηά κεησκέλε. Παξφια 

απηά κηα αλνδηθή έλδεημε ελδηαθέξνληνο παξαηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή Σξαπεδηθή. Σν 

2018, ε πιεηνςεθία ησλ εγρξήκαησλ ζπλαιιαγψλ (39%), εθηεινχληαλ κέζσ ελαιιαθηηθψλ 

δηθηχσλ (e-banking θαη mobile banking) θαη κφλν ην 20% κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ 

ππνθαηαζηεκάησλ, έλαληη 40% ην 2014. Παξάιιεια, ε ρξήζε πιαζηηθνχ ρξήκαηνο 

απμάλεηαη γεσκεηξηθά κε 17.6 εθ. ελεξγέο θάξηεο πιεξσκψλ, 5εθ. πεξηζζφηεξεο ζε ζρέζε 

κε ην 2014 θαη 670.000 POS, έλαληη 130.000 ζην ηέινο ηνπ 2014 Χζηφζν, ηα ηειεπηαία 

ρξφληα αλαπηχζζνληαη ηερλνινγίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ππνθαηάζηαησλ 

θιάδσλ θαη κνξθψλ Σξαπεδηθήο θαη ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηε βειηίσζε ηεο ηηκήο ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα δελ είλαη ηε δεδνκέλε ζηηγκή 

ηδηαίηεξα ηζρπξή, είλαη, επνκέλσο, κέηξηα. 
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Αμίδεη λα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζε απηά ηα ππνθαηάζηαηα, ηα νπνία αλαδχνληαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, κε ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Σα ππνθαηάζηαηα απηά είλαη κε 

ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο φκσο πξνζθέξνπλ ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη 

ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ ηξάπεδεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

- Δμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο (Specialists): Δδψ αλήθνπλ νη εμεηδηθεπκέλνη 

αληαγσληζηέο ζε έλα πξντφλ, παξέρνληαο έηζη θαιχηεξνπο φξνπο θαη απνθηψληαο 

κεγαιχηεξα θέξδε. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ εμεηδηθεχνληαη ζηελ 

απνζηνιή κεηξεηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν φπσο ε Western Union θαη ε Moneytransfer πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα. 

  

- Δπηρεηξήζεηο ιηαληθήο πψιεζεο: Πνιιέο επηρεηξήζεηο ιηαληθήο φπσο είλαη νη 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ, νη νπνίνη απνηεινχλ αγνξαζηέο ησλ Σξαπεδψλ, κπαίλνπλ 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Σξάπεδαο θαη δεκηνπξγνχλ ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

πξνζθέξνπλ ζπγθεθξηκέλεο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, φρη κφλν κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

θπξίσο θαη πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ίδησλ ησλ επηρεηξήζεσλ ιηαληθήο. Έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα είλαη ε Opel Bank GmbH, ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζην αληηθείκελν ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ δηθηχνπ Δμνπζηνδνηεκέλσλ Γηαλνκέσλ ηεο Opel Διιάο Α.Δ.Δ., αιιά 

θαη ε Ford Bank. Σα πξντφληα ηεο Opel Bank πξνζθέξνληαη ειεθηξνληθά θαη είλαη θπξίσο 

πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο, ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο θαη αζθάιηζεο απηνθηλήησλ 

γηα ηελ εηαηξεία Opel (https://thebanks.eu/banks/14673). 

 

 

- Ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα - Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ: Καη ηα δχν 

απηά είδε θεθαιαίσλ αλαθέξνληαη ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο πέξαλ ηεο 

παξαδνζηαθήο πεγήο ησλ δαλείσλ απφ ηηο Σξάπεδεο θαη εζηηάδνπλ ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο.  

 

Αξρηθά, είλαη ηα ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα (private equity funds) θαη νη Δηαηξείεο 

ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ. Οη εηαηξείεο απηέο εμεηδηθεχνληαη ζηα ελαιιαθηηθά 

επελδπηηθά πξντφληα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ηδησηηθά επελδπηηθά θεθάιαηα. Οη 

επελδπηέο αγνξάδνπλ κε ηε ρξεκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο έλα κεξίδην ζην θεθάιαην θαη ην 

κεξίδην θαη ε επζχλε ηνπο πεξηνξίδνληαη ζε απηφ ην θεθάιαην. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

δαλεηνδνηνχληαη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θπξίσο θαη επηρεηξήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

https://thebanks.eu/banks/14673
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νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξνχλ λα απνηαζνχλ ζηηο παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο. 

Σέινο, ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε πνιχ ρακειά επηηφθηα δαλεηζκνχ κεηαμχ ησλ 

ηξαπεδψλ, νη επαγγεικαηίεο επελδπηέο, ηα ζπληαμηνδνηηθά θεθάιαηα (pension funds) θαη νη 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, νη νπνίεο είλαη θαη νη θχξηνη επελδπηέο απηψλ ησλ θεθαιαίσλ, 

αλαδεηνχλ κία καθξνρξφληα, ρακεινχ θηλδχλνπ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ε επέλδπζε ζε 

απηά πιεξνί απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο. 

 

ηελ ζπλέρεηα, είλαη ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (venture capitals). 

Πξφθεηηαη γηα κηα ζηξαηεγηθή επέλδπζεο ησλ ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ θαη είλαη 

έλαο ηξφπνο επέλδπζεο ζε επηρεηξήζεηο πνπ ζπζηάζεθαλ πξφζθαηα θαη ελέρνπλ κεγάιν 

θίλδπλν, επεηδή αζρνινχληαη κε ηελ ηερλνινγία ή κε θαηλνηφκεο ηδέεο, γεγνλφο πνπ 

δπζθνιεχεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο απφ ηηο Σξάπεδεο. Με ηα θεθάιαηα απηά ν επελδπηήο 

ιακβάλεη έλα ζπκθσλεκέλν κεξίδην ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο σο αληάιιαγκα 

γηα ηελ παξνρή ηεο απαηηνχκελεο ρξεκαηνδφηεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν απηφ ζπκκεηέρεη 

ζηνλ θίλδπλν ηεο επέλδπζεο. ηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί ε Έλσζε Διιεληθψλ Δηαηξεηψλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ. 

  

ηε ρψξα καο βέβαηα ηα ζπγθεθξηκέλα θεθάιαηα δελ είλαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλα, 

εληείλνληαο ην πξφβιεκα ηεο δαλεηνδφηεζεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ -κειέηεο ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ) έδεημαλ φηη νη ηξάπεδεο δπζρέξαηλαλ ηελ έγθξηζε 

λέσλ δαλείσλ, ελψ παξάιιεια ε δήηεζε γηα δάλεηα απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

απμήζεθε ην 2018 θαηά 21% (ΔΚΣ, ¨Έξεπλα Γαλεηζκνχ – Lending Survey¨, Ηαλνχαξηνο 

2018)- σζηφζν απηά κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ κέζσ θαηάιιειεο 

λνκνζεζίαο. Ζ λέα Οδεγία ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο, δίλεη ην δηθαίσκα ζηα Κεθάιαηα 

πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζε κία επξσπατθή ρψξα λα πξνσζνχλ θαη λα πσινχλ ειεχζεξα 

ηα κεξίδηα ηνπο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Πεξηνρήο (European 

Economic Area-EEA), κέζσ ηνπ εηδηθνχ «δηαβαηεξίνπ» πνπ παξέρεη. Μπνξνχλ έηζη λα 

απνθεχγνπλ ηηο απζηεξφηεξεο λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο άιισλ ρσξψλ, παξακέλνληαο ζηα 

φξηα ηεο επξσπατθήο λνκηκφηεηαο θαη ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο 

ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. 

 

- Αλνηρηή ηξαπεδηθή - Fintech: Ζ Αλνηρηή Σξαπεδηθή (open banking) αλαθέξεηαη ζηελ 

δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ε λέα Δπξσπατθή νδεγία PSD2 (Payment Services Directive) γηα ηηο 

ππεξεζίεο πιεξσκψλ, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2019, ζηνπο θαηφρνπο ινγαξηαζκνχ 
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πιεξσκψλ λα δίλεη εληνιέο πιεξσκήο ζε άιιεο ηξάπεδεο ή άιιεο εηαηξείεο πνπ δελ είλαη 

ηξάπεδεο ή/θαη λα ζπιιέγεη ζηνηρεία θίλεζεο θαη ππνινίπνπ δηαθφξσλ ινγαξηαζκψλ 

πιεξσκψλ ηνπ. Γηα λα γίλεη απηφ νη Σξάπεδεο είλαη ππνρξεσκέλεο λα επηηξέςνπλ ζε άιιεο 

εηαηξείεο λα αλαπηχμνπλ ινγηζκηθφ πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο ηνπο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπο θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ πιεξσκέο. Θα πξέπεη 

δειαδή νη Σξάπεδεο λα παξέρνπλ δεδνκέλα ηνπο ζε ηξίηνπο. Ζ Αλνηρηή Σξαπεδηθή 

ζηνρεχεη ζηελ ιεηηνπξγία ελφο επηηπρεκέλνπ αλνηρηνχ Σξαπεδηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, πνπ 

ζα βαζίδεηαη ζηελ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ Σξαπεδψλ θαη ηξίησλ παξφρσλ.  

 

Σν λέν απηφ πεξηβάιινλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο Δηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θιάδν 

ησλ Fintech λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, δηαηαξάζζνληαο ηηο παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. Οη εηαηξείεο απηέο, 

βαζίδνληαη ζηελ ινγηθή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ Banking as a service (BaaS) 

εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο κηαο επξχηεξεο πειαηεηαθήο βάζεο θαη παξέρνληαο θαιχηεξε 

εκπεηξία ζηνλ πειάηε κέζσ ηεο αλάπηπμεο κηαο πιήξνπο πιαηθφξκαο ζπλαιιαγψλ. Οη 

Δηαηξείεο απηέο ιεηηνπξγνχλ ςεθηαθά κέζσ εθαξκνγψλ ή δηαδηθηπαθψλ πιαηθνξκψλ, 

ρσξίο λα έρνπλ θπζηθή παξνπζία κε θάπνην θαηάζηεκα θαη επνκέλσο έρνπλ ρακειφηεξν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη αληηκεησπίδνπλ κηθξφηεξεο θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο. Οη θπξηφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ είλαη ε κεηαθνξά ρξεκάησλ, νη επελδχζεηο θαη ε παξνρή 

δαλείσλ έρνληαο ζην επίθεληξν πάληα ηνλ πειάηε. Γη’ απηφ θαη θεξδίδνπλ νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. 

ηελ Διιάδα ιεηηνπξγεί ε FinTech startup Ecxelon Financial Services, ε νπνία εθδίδεη 

θάξηα Mastercard θαη αλνίγεη ινγαξηαζκνχο (IBAN), ελψ παξάιιεια δξαζηεξηνπνηείηαη θαη 

ζηνλ ηνκέα ηνπ blockchain ζέινληαο λα γίλεη ε πξψηε Blockchain ηξάπεδα ζε παγθφζκην 

επίπεδν, κε ην ιαλζάξηζκα ηνπ πνξηνθνιηνχ θξππηνλνκηζκάησλ (CryptoWallet). Δπίζεο, 

δξαζηεξηφηεηα έρνπλ αλαπηχμεη θαη ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ Easy Pay AD, IFS Currency, 

MoneyGram International. 

    

- Ακηγψο ςεθηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ςεθηαθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο 

κέζσ εθαξκνγψλ: Ζ κεγάιε αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking), ηελ νπνία έρνπλ πηνζεηήζεη θαη νη ηέζζεξηο 

ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο. Χζηφζν, απηφ ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο 

έρεη δψζεη ψζεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη αλεμάξηεησλ ειεθηξνληθψλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία 
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κάιηζηα έρνπλ ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη ε αξρηθή επέλδπζε απαηηεί κηθξφηεξα 

θεθάιαηα. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο δηαρείξηζεο πιεξσκψλ, πνπ δίλνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο λα δηαρεηξίδνληαη ηηο πιεξσκέο ηνπο, βάζεη ηεο 

PSD2. εκαληηθφ αξηζκφ πειαηψλ αξηζκνχλ ήδε ζηελ Διιάδα ςεθηαθέο Σξάπεδεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, φπσο είλαη ε Revolut, πνπ απνηεινχλ ηνπο πξσηνπφξνπο ζηηο ςεθηαθέο 

ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη δηαζέηνπλ έμππλεο εθαξκνγέο πνπ αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα ζηελ 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Πξνζθέξνπλ, γηα παξάδεηγκα άλνηγκα ινγαξηαζκνχ ζε δηαθνξεηηθά 

λνκίζκαηα, αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, ππεξεζίεο αγνξψλ θαη κεηαθνξάο ρξεκάησλ κε ηηο 

ρακειφηεξεο πξνκήζεηεο θαη πνιιέο αθφκε δπλαηφηεηεο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη 

νη εηαηξείεο απηέο ζνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αλάιεςεο κεηξεηψλ απφ νπνηνδήπνηε 

ΑΣΜ, νπνηαζδήπνηε Σξάπεδαο, κε ηε ρακειφηεξε δπλαηή πξνκήζεηα. 

 

Απηφ ην ρακειφ θφζηνο θαη ε εχθνιε πξφζβαζε πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ ρξήζηε έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ θιάδν, θαζψο δελ ρξεηάδεηαη λα δηαλέκνληαη 

ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα κέζσ ελφο δηθηχνπ ππνθαηαζηεκάησλ, ην νπνίν, κάιηζηα, 

έρεη αλαθεξζεί θαη σο εκπφδην εηζφδνπ γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο αληαγσληζηέο. 

 

- Ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο: Σν ειεθηξνληθφ ρξήκα είλαη κηα έλλνηα ε νπνία 

εκθαλίζηεθε ζηελ Διιεληθή θνηλσλία ην 2003, κε ηελ ελζσκάησζε ζρεηηθήο Δπξσπατθήο 

νδεγίαο ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε θαη ζεσξείηαη έλα ηξαπεδηθφ πξντφλ «ζπγγελέο 

ππνθαηάζηαην ησλ ραξηνλνκηζκάησλ θαη θεξκάησλ, ην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλν ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη πξννξίδεηαη γηα ηελ πιεξσκή κηθξνπνζψλ». Έηζη ζπζηάζεθαλ θαη 

ηα Ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ έθδνζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη ηε δπλεηηθή εμαξγχξσζή ηνπ απφ ηνπο θαηφρνπο ηνπ. 

Eλαιιαθηηθνί πάξνρνη, φπσο ε Cosmote, ν ΟΠΑΠ, κε ην TwraWallet, θαη VIVA, απνθηνχλ 

e-money άδεηεο παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζπλαιιαγψλ. Χζηφζν, δελ 

επηηξέπεηαη ζηα ηδξχκαηα απηά λα πξνζθέξνπλ θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη δαλεηαθά 

πξντφληα. ηε ρψξα καο, ην πην γλσζηφ Ίδξπκα, ην νπνίν είλαη αδεηνδνηνχκελν απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) γηα λα αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ εδψ, είλαη ε 

VivaWallet. Ζ Viva Wallet είλαη κηα παγθφζκηα ςεθηαθή ιχζε πιεξσκψλ βαζηζκέλε ζε 

ππνδνκέο cloud. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά παξέρνληαο ςεθηαθέο 

πιεξσκέο κε ρξεσζηηθή θάξηα, ελψ κέζσ ηεο ηδηφθηεηεο ππνδνκήο πνπ δηαζέηεη 

πξνζθέξεη ζπλερείο ππεξεζίεο.  
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- Δθαξκνγέο «θηλεηνχ πνξηνθνιηνχ» (mobile wallet) θαη «ςεθηαθνχ πνξηνθνιηνχ» 

(digital wallet): Μηα αθφκα ζπλέπεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ηεο ζπλερφκελεο 

αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα είλαη θαη ε εκθάληζε ησλ 

«θηλεηψλ πνξηνθνιηψλ» θαη ησλ «ςεθηαθψλ πνξηνθνιηψλ», ζπλήζσο απφ Ηδξχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο (e-money). ηε κελ πξψηε θαηεγνξία ηα πνξηνθφιηα απνηεινχλ 

εθαξκνγέο ζηηο νπνίεο ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε κέζσ ηνπ θηλεηνχ ηνπ, ελψ ζηε δεχηεξε 

θαηεγνξία, δειαδή ζηα ςεθηαθά πνξηνθφιηα ν ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε θαη κέζσ 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Σα «πνξηνθφιηα» απηά απνζεθεχνπλ πιεξνθνξίεο πιεξσκψλ 

θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θάλνπλ επθνιφηεξε ηε δηαδηθαζία πιεξσκψλ ηφζν ζε έλα 

θπζηθφ θαηάζηεκα φζν θαη ζε έλα δηαδηθηπαθφ θαηάζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ςεθηαθά 

πνξηνθφιηα επηηξέπνπλ ζηνπο ρξήζηεο λα απνδέρνληαη πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο πνπ 

παξέρνπλ, αιιά θαη λα κεηαθέξνπλ ρξήκαηα θαη εκβάζκαηα απφ θαη πξνο ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπο. Σα ςεθηαθά πνξηνθφιηα ιεηηνπξγνχλ ζαλ θαηαζεηηθνί ινγαξηαζκνί, 

ελψ δελ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο-αξθεί κηα πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή 

ε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κε ηε ρξεσζηηθή θάξηα ηεο Σξάπεδαο, φπνπ ππάξρεη ινγαξηαζκφο 

ηνπ ρξήζηε. Άιισζηε νη εηαηξείεο κε ηηο θαιχηεξεο εθαξκνγέο ειεθηξνληθψλ πνξηνθνιηψλ 

είλαη ε Google, ε Amazon.com θαη ε PayPal. ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα παξέρεη 

ππεξεζίεο ε Δηαηξεία Moneysafe, ε νπνία πξνζθέξεη έλα πξφγξακκα e-money κέζσ 

ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ θαη κάιηζηα έρεη αλαπηχμεη θαη δηθή ηεο ρξεσζηηθή θάξηα, 

δηεπθνιχλνληαο ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο αγνξψλ θαη πιεξσκψλ. Σέινο 

πξνζθέξεη ηελ ππεξεζία ηεο κεηαθνξάο ρξεκάησλ απφ wallet ζε wallet. 

 

- Σέινο, σο ππνθαηάζηαην ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ θαη νη επαγγεικαηηθνί 

ρψξνη νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα δαλεηζκνχ ζηνπο εξγαδφκελνχο ηνπο. Δάλ 

κάιηζηα, ν εξγαδφκελνο είλαη πνιιά ρξφληα ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα αηζζαλζεί 

κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε θαη ζα πξνηηκήζεη λα δαλεηζηεί ρξήκαηα κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν, παξά απφ ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα. 

 

  

πκπεξαζκαηηθά, ε απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα γηα ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο 

είλαη ζρεηηθά ηζρπξή θαη ν θίλδπλνο αλακέλεηαη λα απμεζεί πεξηζζφηεξν. Δλψ ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα νη Έιιελεο πξνηηκνχζαλ λα δηεθπεξαηψλνπλ ηηο παξαδνζηαθέο 

ιεηηνπξγίεο κέζσ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ησλ Α.Σ.Μ, ε ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ε 

αλάπηπμε ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη ησλ εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε 
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ηνλ ηαρχηαην ξπζκφ δσήο, δίλεη ψζεζε ζηε δηάδνζε θαη ηελ εδξαίσζε ησλ ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ παξνρήο ησλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη πειάηεο πιένλ, εηδηθά ε 

λέα γεληά πνπ έρεη κεγαιψζεη κέζα ζε έλαλ θφζκν ηερλνινγηθψλ δηεπθνιχλζεσλ, 

αλαδεηνχλ ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, 

θάηη πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ πιένλ νη Σξάπεδεο κε ηε θπζηθή παξνπζία ηνπο, 

θαζψο θαη νη ίδηεο ζηαδηαθά πεξηνξίδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο. εκαληηθφ 

ξφιν έπαημε εμάιινπ θαη ε βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βίσζε ε Διιεληθή νηθνλνκία, ε 

νπνία θιφληζε ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηελ αζθάιεηα πνπ αηζζάλεηαη ν πνιίηεο απέλαληη ζηελ 

Σξάπεδα ηνπ. Δπνκέλσο, ν ζπγθεθξηκέλνο παξάγνληαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά 

ππφςε απφ ηα ζηειέρε ησλ Σξαπεδψλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ management.  

   

5. ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΤΠΑΡΥΟΤΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ  

 

 

Πιένλ ν ηξαπεδηθφο θιάδνο, ιφγσ ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

απνηειείηαη απφ ιίγνπο θαη ηζρπξνχο παίθηεο. ηνλ θιάδν ησλ Διιεληθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηέζζεξηο είλαη νη θχξηνη αληαγσληζηέο. Οη δχν κεγάινη 

αληαγσληζηέο είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο, ελψ νη δχν κηθξφηεξνη είλαη 

ε Alpha Bank θαη ε Eurobank. Οη δχν Σξάπεδεο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηηο hard values, ηηο 

πην ζνβαξέο δειαδή αμίεο είλαη ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Alpha Bank, ελψ νη επέιηθηεο πνπ 

πνξεχνληαη κε βάζε ηηο soft values είλαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ε Eurobank. χκθσλα κε 

ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ (ΔΔΣ) ν ηξαπεδηθφο ράξηεο ηεο Διιάδαο πεξηιακβάλεη 

επίζεο ηελ Attica Bank θαη ηελ HSBC Bank κε κηα κηθξή παξνπζία 55 θαη 15 

θαηαζηεκάησλ αληίζηνηρα, ηελ Citi Bank ρσξίο θπζηθή παξνπζία ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο 

θαη ηελ Δπελδπηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Δπίζεο ιεηηνπξγνχλ θαη ηέζζεξηο (4) μέλεο 

ηξάπεδεο, σο ζπλδεδεκέλα κέιε κε ηελ ΔΔΣ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο 31.12.2018 (ΔΔΣ).  

 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα αξηζκεί 460 θαηαζηήκαηα ζηε ρψξα θαη είλαη δεχηεξε πίζσ απφ ηελ 

Σξάπεδα Πεηξαηψο ε νπνία έρεη 555. Αθνινπζεί ε Alpha Bank κε 431 θαη ηειεπηαία είλαη ε 

Eurobank κε 350 θαηαζηήκαηα ζε φιε ηελ Διιάδα. ιεο νη ηξάπεδεο έρνπλ ζπλνιηθά 
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1.874 θαηαζηήκαηα θαη απαζρνινχλ 48.252 εξγαδνκέλνπο ( Δ.Δ.Σ. – Σξάπεδεο Μέιε & 

πλδεδεκέλα Μέιε ηεο Δ.Δ.Σ), φπσο πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ α’ εμακήλνπ ηνπ 2019. 

 

ζνλ αθνξά ηελ παξνπζία ησλ Α.Σ.Μ., ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 2018, απηά είλαη 

θαηαλεκεκέλα σο εμήο. Ζ εζληθή ηξάπεδα έρεη 1.467 Α.Σ.Μ. ζε φιε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα, ηφζν εληφο θαηαζηήκαηνο φζν θαη off- site. Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο έρεη 1.970, ε 

Alpha Bank έρεη 1.154, ελψ ε Eurobank 935. πλνιηθά φιεο νη Σξάπεδεο Μέιε ηεο Δ.Δ.Σ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Attica Bank θαη HSBC ζπλζέηνπλ έλα δίθηπν ην νπνίν 

αξηζκεί 5.625 Α.Σ.Μ. 

 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη απφ ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, νη νπνίεο είλαη φιεο 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αζελψλ, ε Σξάπεδα Πεηξαηψο δηαζέηεη θαη ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ θαηαζηεκάησλ θαη ηα πεξηζζφηεξα Α.Σ.Μ. θαζψο θαη ην κεγαιχηεξν δίθηπν 

εξγαδνκέλσλ απαζρνιψληαο 11.678 ππαιιήινπο, αθνινπζεί ε Δζληθή Σξάπεδα κε 9.448, 

ζηελ Σξίηε ζέζε ε Eurobank κε 7.943 εξγαδφκελνπο θαη ηειεπηαία ε Alpha Bank πνπ 

απαζρνιεί 7.793 πεξίπνπ εξγαδφκελνπο.    

 

Ζ ζηαδηαθά απμαλφκελε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα εληζρχζεθε, ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 2019, απφ ηηο αγνξέο ησλ ειιεληθψλ νκνιφγσλ ηνπ Γεκνζίνπ ηα 

νπνία απέθεξαλ πςειά θέξδε γηα ηελ Δζληθή Σξάπεδα θαη ηελ Alpha Bank, ελψ κηθξφηεξν 

ήηαλ ην φθεινο γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη ηελ Eurobank (https://www.kathimerini.gr/ 

1040650/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/enisxysh-kerdoforias-trapezwn-apo-

omologa).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

Γηα ηελ Alpha Bank, ζχκθσλα κε ζηνηρεία πνπ δεκνζηεχζεθαλ γηα ηνλ κηιν θαη 

αλαθέξνληαη ζην πξψην εμάκελν ηνπ 2019, ν φκηινο ηεο Alpha Bank θαηέγξαςε θαζαξά 

θέξδε κεηά θφξσλ 86.862 εθαη. επξψ, έρνληαο ιεηηνπξγηθά έζνδα 1.148.866 εθαη. επξψ 

γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά ηνλ κεγαιχηεξν σθειεκέλν απφ ηα ειιεληθά νκφινγα. ηελ 

επίηεπμε πςειήο θεξδνθνξίαο ζπλέβαιε κεηαμχ άιισλ θαη ε πξνζαξκνγή ζηα 593 εθαη. 

επξψ ησλ πξνβιέςεσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηξάπεδα έλαληη πςειφηεξσλ πξνβιέςεσλ 

https://www.kathimerini.gr/%201040650/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/enisxysh-kerdoforias-trapezwn-apo-omologa
https://www.kathimerini.gr/%201040650/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/enisxysh-kerdoforias-trapezwn-apo-omologa
https://www.kathimerini.gr/%201040650/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/enisxysh-kerdoforias-trapezwn-apo-omologa
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ην αληίζηνηρν πεξπζηλφ δηάζηεκα. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ κεγεζψλ απνηειεί 

επίζεο, ε δηαηήξεζε ηεο πςειήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ, κε ηελ Alpha 

Bank λα βξίζθεηαη ζηελ πξψηε γξακκή κε ζπλνιηθφ δείθηε 17,8%, ηνλ πςειφηεξν κεηαμχ 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. πσο πξνθχπηεη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο ηξάπεδαο, ε αχμεζε 

νθείιεηαη ζην πςειφηεξν απνζεκαηηθφ ησλ νκνιφγσλ πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία 

µέζσ ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαηαρσξίδνληαη ζηελ θαζαξή ζέζε, ζηε ζεηηθή επίπησζε 

απφ ηνλ ρεηξηζκφ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ δεκηψλ θαη ζηε ρξήζε ηνπ επνπηηθνχ 

νξίνπ 10%, θαζψο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πεξηφδνπ θαη ηε κείσζε ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ (Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 02/09/2019). 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο Eurobank, ζεηηθέο ήηαλ θαη γηα απηήλ νη επηδφζεηο γηα ην πξψην 

εμάκελν ηνπ 2019. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ησλ θαζαξψλ θεξδψλ κεηά θφξσλ 

δηακνξθψζεθε ζηα 26 εθαη. επξψ, κε βαζηθφ ηξνθνδφηε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

πνπ παξέκεηλε ζηαζεξά θεξδνθφξα, ε νπνία γηα ην ηξέρνλ έηνο εληζρχζεθε κε ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Piraeus Bank Bulgaria. Απηή ελζσκάησζε θέξδε ππεξαμίαο (goodwill) 

πεξίπνπ 30 εθαη. επξψ εληζρχνληαο ηα απνηειέζκαηά ηεο. Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηεο 

Σξάπεδαο αλήιζαλ ζε 470 εθαη. επξψ ελψ ηζρπξή ζην 15,9% παξακέλεη θαη ε θεθαιαηαθή 

ηεο ζέζε. Ζ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο πινπνηεί ην ζρέδην κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο Eurobank, 

πνπ, κεηά ηε ζπγρψλεπζε κε ηελ Grivalia θαη ηε δεκηνπξγία ηεο λέαο Eurobank, ξίρλεη ην 

βάξνο ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ Pimco γηα ηελ ηηηινπνίεζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ Cairo χςνπο 7,5 δηζ. επξψ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πψιεζε ηεο κνλάδαο 

δηαρείξηζεο θφθθηλσλ δαλείσλ, ηελ FPS. 

 

Ζ Δζληθή Σξάπεδα θαηέγξαςε ζεκαληηθά θέξδε κεηά θφξσλ, χςνπο 148 εθαη. επξψ, 

θαη φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο ηξάπεδαο, ζην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ 

θαζνξηζηηθή ήηαλ ε ζπκβνιή ηεο αθχξσζεο ηεο ζπκθσλίαο αληαιιαγήο επηηνθίσλ έλαληη 

έθδνζεο νκνιφγσλ ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, πνπ πινπνίεζε ε δηνίθεζε ζηα κέζα 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2019 (Δθεκεξίδα Καζεκεξηλή 2/09/2019). Ο κηινο ΔΣΔ απέδσζε 

θέξδε απφ ρξεκαηννηθνλνκηθέο πξάμεηο χςνπο 151 εθαη. επξψ ελζσκαηψλνληαο ηα κε 

επαλαιακβαλφκελε θέξδε πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαπάλσ 

ζπκθσλίαο, αιιά θαη κε ηελ πψιεζε ηνπ μελνδνρείνπ «Grand Hotel» ην Β’ ηξίκελν ηνπ 

2019. Ο κηινο δείρλεη έλα ηζρπξφ πξνθίι ξεπζηφηεηαο ελψ παξάιιεια ν δείθηεο CET1 

(Common Equity Tier 1) δηακνξθψζεθε ζην 16% θαη ν πλνιηθφο Γείθηεο Κεθαιαηαθήο 
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Δπάξθεηαο δηακνξθψζεθε ζην 17%. Οη ελ ιφγσ δείθηεο ππεξβαίλνπλ ηηο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο βάζεη ηνπ Δπνπηηθνχ Διέγρνπ θαη Γηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο (Supervisory 

Review and Evaluation Process – SREP) γηα ην 2019 θαη ην 2020, απνξξνθψληαο ηελ 

αξλεηηθή επίπησζε απφ ηελ αιιαγή ηνπ κνληέινπ απνηίκεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζηελ 

ηππνπνηεκέλε κέζνδν (Standardised - STD) ην Β’ ηξίκελν 2019, ε νπνία αληηζηαζκίζηεθε 

απφ ηα ηζρπξά θέξδε κεηά θφξσλ ηνπ Α’ εμακήλνπ 2019 θαη ηα θέξδε απφ ηελ απνηίκεζε 

νκνιφγσλ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο αλακέλεη φηη ε ζρεδηαδφκελε πψιεζε ηεο Δζληθήο 

Αζθαιηζηηθήο ζα εληζρχζεη ηνπο θεθαιαηαθνχο δείθηεο πεξαηηέξσ.   

 

Ζ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαηέγξαςε θαζαξά απνηειέζκαηα κεηά θφξσλ, γηα ην Β’ ηξίκελν 

ηνπ 2019, 19 εθαη. επξψ, ελψ ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα ηνπ ηξηκήλνπ απηνχ αλήιζαλ ζε 449 

εθαη. επξψ. Έρνληαο νινθιεξψζεη ην ζρέδην αλαδηάξζξσζεο κε ηελ πψιεζε βαζηθψλ 

ζπγαηξηθψλ, έξημε ην βάξνο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο πνπ ππνρψξεζε θαηά 23,9% θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ηελ δεκηνπξγία ηεο θνηλήο εηαηξείαο δηαρείξηζεο θφθθηλσλ δαλείσλ κε ηνλ 

ζνπεδηθφ φκηιν Intrum, πνπ νινθιεξψζεθε εληφο ηνπ επηεκβξίνπ θαη απνηειεί 

ζηξαηεγηθή ζπκθσλία ζηαζκφ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα (Υξ. Μεγάινπ- Πξφεδξνο ηεο 

Σξάπεδαο Πεηξαηψο, www.bankingnews.gr, 29/10/2019). Σέινο, ε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο 

Πεηξαηψο κε ηε ζεηξά ηεο, έρνληαο πινπνηήζεη ηελ έθδνζε ηνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ Tier II 

χςνπο 400 εθαη. επξψ, δηαζέηεη βαζηθφ δείθηε CET1 14,9%, θαιχπηνληαο ηηο θεθαιαηαθέο 

απαηηήζεηο. πσο αλαθνίλσζε, ε βειηίσζε ηνπ δείθηε νθείιεηαη ζηελ νξγαληθή παξαγσγή 

θεθαιαίνπ θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ απνζεκαηηθψλ απφ ηα ειιεληθά 

νκφινγα. 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ Σξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ πνπ αληαγσλίδνληαη ζηνλ θιάδν είλαη 

απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζνπκε λα εληνπίζνπκε ηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο θαη θαζνξίδεη ζε κεγάιε βαζκφ ηελ 

θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ. Δάλ ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη κεγάιε ηφηε ε θεξδνθνξία 

ζα είλαη κηθξή θαζψο νη αληαγσληζηέο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ή θαη λα απμήζνπλ ην 

κεξίδην αγνξάο πνπ θαηέρνπλ, θάλνληαο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο απφ ηνπο άιινπο, ζα 

είλαη αλαγθαζκέλνη λα κεηψζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο. Αληίζεηα, εάλ ε έληαζε είλαη ρακειή, νη 

επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο, απμάλνληαο θαη’ επέθηαζε ηα πεξηζψξηα 

θέξδνπο ηνπο.  

http://www.bankingnews.gr/
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Ο αληαγσληζκφο ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν έρεη εληαζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαζψο νη 

Σξάπεδεο πξνζπαζνχζαλ λα επηβηψζνπλ κέζα ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη 

επνκέλσο πξνζπαζνχζαλ λα δηαηεξήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο θαη λα πξνζειθχζνπλ 

λένπο πειάηεο. Απηφ είλαη επλντθφ γηα ηνπο αγνξαζηέο ησλ ηξαπεδψλ, ηφζν γηα ηα 

λνηθνθπξηά θαη ηνπο απινχο πνιίηεο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Οη Σξάπεδεο 

αληαγσλίδνληαη ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο, σο πξνο ηε δηαθνξνπνίεζή ηνπο, 

δειαδή πνηνο ζα πξνζθέξεη πξντφληα δηαθνξεηηθά απφ ηηο άιιεο αληαγσλίζηξηεο 

Σξάπεδεο ή πξντφληα εμεηδηθεπκέλα πνπ λα απεπζχλνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο 

αγνξάο, γηα παξάδεηγκα ζηνπο ζπληαμηνχρνπο ή ζηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο- φπσο 

γίλεηαη κε ηηο πξνζθνξέο γηα ηα ηεξκαηηθά POS. Αληαγσλίδνληαη θαη σο πξνο ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπο θαζψο θάζε Σξάπεδα αληαγσλίδεηαη θπξίσο ζηα επηηφθηα 

δαλείσλ θαη θαηαζέζεσλ. Ζ ΔΚΣ είλαη απηή πνπ θαζνξίδεη πνην ζα είλαη ην ειάρηζην χςνο 

ησλ επηηνθίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε Σξάπεδα επηιέγεη ηελ πξνζαχμεζε πνπ ζα θάλεη 

αλαιφγσο θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο. Δάλ επηζπκεί πςειά θέξδε εχθνια θαη γξήγνξα ζα έρεη θαη 

πςειά επηηφθηα, ελψ αλ ζέιεη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο ζα έρεη ζρεηηθά 

ρακειά επηηφθηα. Σέινο πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληαγσληζκνχ παίδεη 

θαη ε αληηιακβαλφκελε εηθφλα πνπ έρεη γηα θάζε Σξάπεδα ν πειάηεο, ην φλνκα δειαδή 

πνπ έρεη ζηελ αγνξά θαη ε θήκε ηεο. Γηα παξάδεηγκα ε Δζληθή Σξάπεδα ζεσξείηαη απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο σο ε Σξάπεδα ησλ κεγάισλ (επηρεηξήζεσλ, δεκνζίνπ) ελψ ε 

Σξάπεδα Eurobank, ε ηξάπεδα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ λέσλ.  

 

Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν δηακνξθψλεηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο 

(Wheelen, Hunger, 2018): 

 

1νλ. Μεγάινο αξηζκόο αληαγσληζηώλ ή αληαγσληζηέο κε ηζνδύλακν 

κέγεζνο: ηαλ ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ είλαη κεγάινο ή φηαλ νη αληαγσληζηέο απηνί 

έρνπλ ην ίδην κέγεζνο, ηζνδχλακν δειαδή κεξίδην αγνξάο, ηφηε ν αληαγσληζκφο ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο, θαζψο θάζε επηρείξεζε ζα πξνζπαζήζεη λα 

επηθξαηήζεη ησλ άιισλ. ηνλ ειιεληθφ Σξαπεδηθφ θιάδν ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ 

πιένλ δελ είλαη ηφζν κεγάινο, σζηφζν νη θχξηνη αληαγσληζηέο, νη 4 ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο, 

θαηέρνπλ ηζνδχλακα κεξίδηα αγνξάο. Δπνκέλσο, ν αληαγσληζκφο είλαη πςειφο θαη πξέπεη 

λα γίλνπλ νη ζσζηέο ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ψζηε λα γίλεη κηα απφ απηέο, ε δεζπφδνπζα 

επηρείξεζε ζηνλ θιάδν. 
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2νλ. Ρπζκόο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο: Ο θάζε θιάδνο πεξλάεη απφ 4 θάζεηο θαη 

φζν πεξλάεη απφ ηε θάζε ηεο αλάπηπμεο ζηελ θάζε ηεο σξίκαλζεο ή κεηά ζε απηή ηελ 

παξαθκήο, ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ απμάλεη θαζψο νη αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο 

πξνζπαζνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο. Σαπηφρξνλα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπο 

κεηψλεηαη. Ο Σξαπεδηθφο θιάδνο έρεη θαηαγξάςεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο πνπ έρνπλ 

θαηαγξαθεί, ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ησλ θεθαιαίσλ, ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ 

επηζθαιψλ δαλείσλ θαη ηεο ξεπζηφηεηαο, κεγάια δεηήκαηα σζηφζν παξακέλνπλ, φπσο ε 

ρακειή θεξδνθνξία θαη ε πησηηθή πνξεία ησλ εζφδσλ. Σε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ηξνρηά αλαδηάηαμεο θαη αλάθακςεο, κεηά ηελ 

αλαθεθαιαηνπνίεζή ηνπ απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο («ΣΥ»), ηελ 

αλάθακςε θαη ζηαζεξνπνίεζε ησλ θαηαζέζεσλ, σο απφξξνηα ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο 

ηεο εκπηζηνζχλεο ζηηο πξννπηηθέο ηεο ρψξαο θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

δξαζηηθή θαη ζπλερηδφκελε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο. Οη ηάζεηο απηέο αλακέλεηαη 

λα εληζρπζνχλ ζην κέιινλ, κε ηελ επάλνδν ηεο νηθνλνκίαο ζε αλάπηπμε θαη κε ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα πνπ επηθξαηεί απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2018. 

πκπεξαζκαηηθά, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ είλαη αθφκα ρακειφο, κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο θαη νη ηξάπεδεο λα πξέπεη λα πξνβνχλ ζε 

ελέξγεηεο γηα λα πξνζειθχζνπλ φζν πεξηζζφηεξνπο πειάηεο αληαγσληζηψλ κπνξνχλ. 

   

3νλ. Μεγάιε ζπκκεηνρή ηνπ ζηαζεξνύ θόζηνπο ζην ζπλνιηθό θόζηνο: ηαλ 

ην ζηαζεξφ θφζηνο αληηζηνηρεί ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηεο 

επηρείξεζεο, απηή αλαγθάδεηαη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

δηακνηξάζεη ην θφζηνο ζε κεγαιχηεξε παξαγφκελε πνζφηεηα. Απηή ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά, κε απνηέιεζκα ηε ζπκπίεζε ησλ ηηκψλ θαη άξα 

ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Οη Σξάπεδεο έρνπλ πςειφ ζηαζεξφ θφζηνο, πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηα κηζζψκαηα γηα ηα θηίξηα πνπ ζηεγάδνληαη ηα θαηαζηήκαηα θαη νη 

ππεξεζίεο, νη κηζζνί ησλ εξγαδνκέλσλ, ην θφζηνο ζπληήξεζεο ησλ Α.Σ.Μ. θιπ. Απηφ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα νη Σξάπεδεο λα πξνζπαζνχλ λα κεηψζνπλ ην ζηαζεξφ ηνπο θφζηνο, 

κεηψλνληαο ηα θαηαζηήκαηα ηνπο θαη σζψληαο ηνπο πειάηεο ηνπο λα ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξηζζφηεξν ηεο ππεξεζίεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (e-banking), γηα παξάδεηγκα έρεη 

θαηαξγεζεί πιένλ ην βηβιηάξην θαηαζέζεσλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ θαηφρσλ ινγαξηαζκψλ 

γίλεηαη είηε κε ηελ θάξηα κέζσ Α.Σ.Μ., είηε κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηνπο πξνθίι. 
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Παξάιιεια, νη Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ πξαγκαηνπνηνχλ εζεινχζηεο εμφδνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο. 

    

4νλ. Βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο πξντόλησλ: ζν πην δηαθνξνπνηεκέλν είλαη ην 

πξντφλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηφζν πην ρακειή είλαη ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν 

θαη αληίζηξνθα φηαλ ηα πξντφληα δελ ζεσξνχληαη δηαθνξνπνηεκέλα, ν αληαγσληζκφο 

γίλεηαη πην έληνλνο. Σα ηξαπεδηθά πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο ζεσξνχληαη ρσξίο ηδηαίηεξε 

δηαθνξνπνίεζε. Γηαθνξνπνηνχληαη θπξίσο ζηα επηηφθηα θαη ζηηο πξνζθνξέο πνπ θάλνπλ, 

σζηφζν δελ ππάξρνπλ πιήξσο δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα πνπ λα δηαηίζεληαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη πειάηεο λα κπνξνχλ εχθνια λα 

κεηαθηλεζνχλ απφ ηελ κηα Σξάπεδα ζηελ άιιε, αλ δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη, εζηηάδνληαο, 

ινηπφλ, ζηελ ηηκή ησλ πξντφλησλ θαη ζηελ εμππεξέηεζε ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο. 

Δπνκέλσο ν αληαγσληζκφο είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο. 

 

   

5νλ. Τςειά εκπόδηα εμόδνπ: ηα εκπφδηα εμφδνπ είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο αλαγθάδνπλ επηρεηξήζεηο λα 

παξακέλνπλ ζηνλ θιάδν θαη λα αληαγσλίδνληαη ζε απηφλ αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ θέξδε. 

ζν παξακέλνπλ ζηνλ θιάδν πξνζθέξνπλ ην πξντφλ ηνπο θαη απηή ε ππεξβάιινπζα 

πξνζθνξά είλαη πνπ επεξεάδεη ηνλ αληαγσληζκφ. Σα εκπφδηα εμφδνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο. ε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, πνπ πεξηιακβάλνπλ επελδχζεηο ζε 

κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, ην θφζηνο ησλ εξγαζηαθψλ ζπκβάζεσλ, θεθάιαηα δεζκεπκέλα 

απφ ηελ επηρείξεζε θιπ. ε ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο, δειαδή ζε ζηξαηεγηθέο 

αιιειεμαξηήζεηο αλάκεζα ζε ηξαηεγηθέο Δπηρεηξεκαηηθέο Μνλάδεο θαη ηέινο, ζε 

ζπλαηζζεκαηηθνχο παξάγνληεο, γηα παξάδεηγκα ε αλάπηπμε ζηελψλ ζρέζεσλ κε ην 

πξνζσπηθφ πνπ εκπνδίδεη ηε ιήςε δπζκελψλ γηα απηνχο απνθάζεσλ. ηνλ Σξαπεδηθφ 

θιάδν, ζπγθεθξηκέλα, δελ παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα πςειά εκπφδηα εμφδνπ. Τπάξρνπλ 

θάπνηνη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, θπξίσο ηα θεθάιαηα πνπ είλαη ππνρξεσκέλεο λα 

δεζκεχνπλ νη Σξάπεδεο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ πειαηψλ ηνπο θαη νη εξγαζηαθέο ζπκβάζεηο 

θαζψο έρνπλ θαη νη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο κεγάιν κέγεζνο πξνζσπηθνχ. Σν 

κεγαιχηεξν, ίζσο, εκπφδην εμφδνπ γηα ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο είλαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

πνπ έρεη αθνινπζεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζνχλ νη Σξάπεδεο ηεο 

ρψξαο απφ ηελ θαηάξξεπζε, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ αλαθεθαιαηνπνηήζεσλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο θαη ηελ απνθπγή, έηζη ηεο πηψρεπζεο, θαη κε ηνλ λέν λφκν 
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ηνπ APS γηα ηα θφθθηλα δάλεηα ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, ν νπνίνο εληάζζεη ζην 

πξφγξακκα ηηο ηηηινπνηήζεηο ηνπο. πκπεξαζκαηηθά, ν αληαγσληζκφο ζηνλ Σξαπεδηθφ 

θιάδν είλαη έληνλνο. 

 

6. OTHER STAKEHOLDERS  

 

 

πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ππάξρεη κηα αθφκα δχλακε, ηελ νπνία ν Porter δελ 

ζπκπεξηιακβάλεη ζην ππφδεηγκά ηνπ, θαη απηή είλαη ε επηξξνή πνπ αζθνχλ νη άιινη 

ελδηαθεξφκελνη ζηνλ θιάδν, ηνπο νπνίνπο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. Οη ελδηαθεξφκελνη 

νη νπνίνη αζθνχλ ηελ κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν θαη αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ είλαη ν Δληαίνο Δπνπηηθφο Μεραληζκφο (SSM), ν Δληαίνο Μεραληζκφο 

Δμπγίαλζεο (SRM) θαη, κέζσ απηψλ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), πνπ είλαη 

Δπξσπατθνί Θεζκνί θαη ζε εζληθφ πιαίζην ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) θαη ην Σακείν 

Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο (ΣΥ).  

 

Ο Δληαίνο Δπνπηηθόο Μεραληζκόο (SSM), δελ είλαη θάπνηα αξρή, νχηε θάπνηνο 

νξγαληζκφο θαη δελ έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Οξίδεηαη σο ην «ζχζηεκα 

ρξεκαηνπηζησηηθήο επνπηείαο» πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ηελ ΔΚΣ θαη ηηο αξκφδηεο εζληθέο 

(επνπηηθέο) αξρέο ησλ ζπκκεηερφλησλ θξαηψλ κειψλ. ην πιαίζην ηνπ SSM αζθνχληαη ηα 

εηδηθά θαζήθνληα πνπ έρνπλ αλαηεζεί ζηελ ΔΚΣ ζρεηηθά κε ηελ κηθξν-πξνιεπηηθή 

επνπηεία επηρεηξήζεσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. ην πιαίζην απηψλ ησλ επνπηηθψλ θαζεθφλησλ, ε ΔΚΣ 

επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ θαζνξίδεη ν Καλνληζκφο SSM, αζθψληαο κέζσ ηεο 

ΣηΔ επνπηεία ζηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα ηεο Διιάδαο θαη ζέηνληαο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 

εθπιεξσζνχλ θαη δηαζθαιίδνληαο φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο πξνιεπηηθήο 

επνπηείαο ηεο Δ.Δ., κε θίλδπλν, ζε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο, αθφκα θαη ηελ αλάθιεζε 

ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

  

Ο Δληαίνο Μεραληζκόο Δμπγίαλζεο (SRM) ζεζκνζεηήζεθε, επίζεο, δπλάκεη ηνπ 

Καλνληζκνχ SSM γηα ηελ εμπγίαλζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, καδί κε ην Δληαίν 

Σακείν Δμπγίαλζεο (SRF) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε απηψλ ησλ κέηξσλ εμπγίαλζεο. Μάιηζηα 

«θάζε θξάηνο κέινο ζα πξέπεη λα ζπζηήζεη έλα Σακείν εμπγίαλζεο πνπ ζα 
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ρξεκαηνδνηεζεί απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ζα κπνξέζεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε 

πεξίπησζε πηψρεπζεο Σξαπεδψλ. Οη εηήζηεο ζπλεηζθνξέο ησλ ηξαπεδψλ βαζίδνληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ. Έσο ην 2025, θάζε εζληθφ 

Σακείν εμπγίαλζεο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ην 1% ησλ θαιπκκέλσλ θαηαζέζεσλ 

φισλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα ηνπ». Δίλαη 

απηνλφεην, ινηπφλ, φηη απηή ε ζηνρνζεζία απφ ηνλ Καλνληζκφ αζθεί πίεζε ζηηο εζληθέο 

αξρέο εμπγίαλζεο, δειαδή ζηελ Διιάδα ηελ ΣηΔ, θαη θαη’ επέθηαζε ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηεο ρψξαο.  

 

Οη Δζληθνί ζεζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν είλαη αξρηθά ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο (ΣηΔ). Ζ ΣηΔ ζπζηάζεθε αξρηθά κε ζθνπφ ηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη 

εμαθνινπζεί λα αζθεί ηέηνηα, σζηφζν είλαη, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, αξρή 

εμπγίαλζεο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζην πιαίζην ηνπ SRM , ελψ παξάιιεια αζθεί ηελ 

κηθξν-πξνιεπηηθή επνπηεία ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Βέβαηα, δελ δηαζέηεη απηνλνκία 

ζηε ράξαμε θαη εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ ΔΚΣ πνπ 

ραξάζζεη ηελ εληαία λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηελ Δπξσδψλε, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο 

παξέρεη ξεπζηφηεηα ζηα εγρψξηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη δηεπθνιχλζεηο ρξεκαηνδφηεζεο 

απηψλ θαη απνδνρήο θαηαζέζεσλ. Δπίζεο, ζέηεη θαλφλεο ιεηηνπξγίαο (π.ρ. αδεηνδφηεζε), 

επηβιέπεη ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ θαη επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγηθή αμηνπηζηία θαη ηε λνκηθή 

αζθάιεηα ησλ κέζσλ πιεξσκήο. Έηζη, εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ηελ 

επηρεηξεζηαθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Σέινο, κε ηελ ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο PSD2, ε ΣηΔ πιένλ είλαη απηή πνπ ρνξεγεί άδεηεο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ, ζε ηξαπεδηθνχο θαη κε νξγαληζκνχο. 

  

Δπίζεο, επηξξνή αζθεί ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξόηεηαο (ΣΥ). Σν 

Σακείν απηφ είλαη αλεμάξηεην ηακείν, ην νπνίν έρεη ζθνπφ λα δηαθπιάμεη ηε θεξεγγπφηεηα 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζπγθεθξηκέλα ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη λα παξέρεη θεθαιαηαθή ελίζρπζε ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Λφγσ ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη νη ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο Σξάπεδεο ζπκκεηείραλ 

ζην ΣΥ, ην νπνίν ζα έιεγε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2020. Χζηφζν κε ην πκπιεξσκαηηθφ 

Μλεκφλην Καηαλφεζεο πνπ ππεγξάθε ηνλ Μάην ηνπ 2018, ε δηάξθεηα ηνπ παξαηάζεθε 

κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2022. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη 

ην Σακείν, ζα δηαηεξεί ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ ησλ Σξαπεδψλ 

απηψλ θαη επηπιένλ ην δηθαίσκα λα αμηνινγεί ην πιαίζην ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ 
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πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε λα πξνβαίλεη ζε ζπζηάζεηο γηα ηελ αιιαγή 

κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Σξάπεδαο, φπσο έγηλε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2019 κε ηηο αιιαγέο πνπ δήηαγε 

ην ΣΥ ζηελ δηαθπβέξλεζε ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, πνπ είραλ ζαλ απνηέιεζκα, κεηαμχ 

άιισλ, ηελ εθινγή λένπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ.  

 

Δπνκέλσο θαη ε δχλακε απηψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη ηζρπξή θαη επεξεάδεη εμίζνπ 

ζεκαληηθά ηνλ Σξαπεδηθφ θιάδν.  

 

7. ΤΜΠΕΡΑΜΑ  

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ έγηλε γηα ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ 

Porter, παξαηεξνχκε φηη κηα επηρείξεζε δελ εηζέξρεηαη πνιχ δχζθνια ζηνλ θιάδν θαη 

κπνξεί λα εμέιζεη, επίζεο ρσξίο λα αληηκεησπίδεη ηδηαίηεξα πςειά εκπφδηα εμφδνπ. 

Καηαιήγνπκε, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη ν θιάδνο δελ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο θαη 

επνκέλσο δελ έρεη ηδηαίηεξε θεξδνθνξία, θαζψο ηα έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

δηαηεξνχληαη κελ ζηαζεξά αιιά δελ είλαη ζε πςειά επίπεδα. Ο αληαγσληζκφο είλαη 

ηδηαίηεξα έληνλνο θαη ηα εκπφδηα εηζφδνπ ρακειά γη’ απηφ θαη είλαη εχθνιν λα εηζέιζεη κηα 

επηρείξεζε ζε απηφλ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη κηθξή φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζηνπο κηθξνχο πειάηεο αιιά κεγάιε, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνπο κεγάινπο 

πειάηεο ησλ Σξαπεδψλ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ δελ είλαη κεγάιε 

θαζψο ππάξρνπλ αξθεηέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο. ζνλ αθνξά ηα ππνθαηάζηαηα, ε απεηιή 

είλαη ζρεηηθά ηζρπξή θαη νινέλα απμαλφκελε, κε ηε ζπλερή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο. 

Δπνκέλσο, νη Σξάπεδεο ηνπ θιάδνπ, εάλ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο 

ζέζε, ζα πξέπεη λα δνπλ πσο ζα πςψζνπλ εκπφδηα ζηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ αιιά 

θαη ζηελ επέθηαζε ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ θαη πσο ζα δηακνξθψζνπλ κηα 

αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

(FINANCIAL TECHNOLOGY- FINTECH) 

 

Έλαο λένο φξνο πνπ έρεη θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη απηφο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο (Financial Technology-

Fintech). Αξρηθά, ν φξνο απηφο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα λα δειψζεη ηελ ηερλνινγία πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηα ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα ησλ κεγάισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ (Investopedia). Πιένλ, φκσο, ν φξνο έρεη απνθηήζεη θη άιιε ζεκαζία θαη έρεη 

αξρίζεη λα ελζσκαηψλεηαη θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, θπξίσο λενθπείο, απνθηψληαο έλαλ 

πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθφ νξηζκφ, ρξεζηκνπνηνχκελν επνκέλσο ζε πειαηνθεληξηθέο 

ππεξεζίεο.  

 

Πιένλ ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία αληηθαηνπηξίδεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ 

ζθνπφ έρνπλ λα βειηηψζνπλ θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηε ρξήζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (Investopedia). Οπζηαζηηθά, βνεζάεη ηφζν ηηο εηαηξείεο 

φζν θαη ηνπο θαηαλαισηέο λα δηαρεηξηζηνχλ θαιχηεξα, κε εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ θαη 

αιγνξίζκνπο, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνληαη θαη επνκέλσο, ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ ρξεζηψλ απηψλ ησλ 

ππεξεζηψλ. Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία πεξηιακβάλεη πιένλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη 

ρξήζε ησλ θξππηνλνκηζκάησλ (crypto-currencies), φπσο είλαη ην bitcoin, κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο blockchain. Ο φξνο, επνκέλσο, πεξηιακβάλεη φιεο γεληθφηεξα ηηο θαηλνηφκεο 

ιχζεηο πνπ είλαη εθηθηέο ράξε ζηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία (ΗΣ) θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επίζεο θαη γηα εθείλεο ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ πινπνηνχλ θαη πξνζθέξνπλ απηέο ηηο 

ιχζεηο, αιιά θαη ηνπο ήδε ππάξρνληεο παξφρνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο 

είλαη νη Σξάπεδεο θαη νη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (Puschmann, T., 2017). 

 

χκθσλα θαη κε ην ιεμηθφ Cambridge ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία είλαη ε 

εξγαζία ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ πξνζθνξά ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

κε λένπο θαη θαιχηεξνπο ηξφπνπο. Έλαο αθφκα νξηζκφο πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ Wikipedia 

παξνπζηάδεη ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία σο έλαλ λέν ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν, 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία γηα λα βειηηψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Πεξηιακβάλεη ηηο λέεο εθαξκνγέο, ηηο δηαδηθαζίεο, ηα πξντφληα θαη ηα επηρεηξεκαηηθά 
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κνληέια ηνπ θιάδνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ 

Internet, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ ρξήζε smartphone ή εθαξκνγψλ mobile banking γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ, πιεξσκψλ θαη άιισλ. Γεληθά ν φξνο απηφο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη θαη θάζε θαηλνηφκν ηδέα πνπ κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο κε ην λα εθαξκφδεη ηηο ηερλνινγηθέο ιχζεηο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ εθάζηνηε 

πεξίζηαζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε κηα επηρείξεζε. Οη ηδέεο απηέο κπνξεί λα είλαη ηθαλέο λα 

νδεγήζνπλ αθφκα θαη ζε λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ή αθφκα θαη ζε λέεο επηρεηξήζεηο. Οη 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηή ηελ ηερλνινγία είλαη θπξίσο λενθπείο επηρεηξήζεηο 

(startups), ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηερλνινγηθέο εηαηξείεο. 

 

Δπνκέλσο, απηέο νη Fintech επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε θαη έρνπλ ήδε αξρίζεη 

ζηαδηαθά λα αιιάδνπλ ηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ (disruption) πξνο ην θαιχηεξν, 

ζε παγθφζκην επίπεδν, πξνζθέξνληαο ζηνπο ρξήζηεο έλα εχξνο ππεξεζηψλ πνπ κέρξη 

πξφζθαηα πξνζέθεξαλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά νη Σξάπεδεο (Susanne Chishti, Janos 

Barberis, 2016).  χκθσλα, κάιηζηα θαη κε κηα δεκνζίεπζε ηνπ πεξηνδηθνχ Forbes ζην 

ηέινο ηνπ 2015 «ν ηξαπεδηθόο θιάδνο είλαη ώξηκνο πιένλ γηα αιιαγή κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ fintech, ηελ απμαλόκελε δεκνηηθόηεηα ηεο ηερλνινγίαο blockchain θαη ηελ 

ζηαδηαθή θπξηαξρία ζηελ αγνξά ηεο γεληάο ησλ millennials.»1  

   

Ζ επηηπρία πνπ έρεη γλσξίζεη ε ηερλνινγία απηή θαη νη εθαξκνγέο ηεο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηεπθφιπλζεο πνπ παξέρνπλ ζηνπο πειάηεο κέζσ ησλ ζχλζεησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο θαη ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Χζηφζν, ε 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία γελλήζεθε κε ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο θαη θαηάθεξε λα 

απνθηήζεη γεξέο ξίδεο ζηελ αγνξά ιφγσ ηεο βαζεηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ θιφληζε ηελ 

εκπηζηνζχλε πνπ έδεηρλαλ νη άλζξσπνη ζηα παξαδνζηαθά Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα. Απηή 

αθξηβψο ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα δεκηνχξγεζε ην θαηάιιειν 

έδαθνο γηα λα αλαπηπρζνχλ λέεο θαη θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ήηαλ ην γεγνλφο φηη  

ηελ ίδηα πεξίνδν ζπλέπεζε θαη ε ελειηθίσζε ηεο γεληάο ησλ millennials, νη νπνίνη 

ζεσξνχληαλ πιένλ πηζαλνί πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ, νη πξνηηκήζεηο ηνπο φκσο 

θαηεπζχλνληαλ πεξηζζφηεξν πξνο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνληαη κέζσ ηειεθψλνπ θαη 

ειεθηξνληθψλ εθαξκνγψλ παξά πξνο ηηο παξαδνζηαθέο ππεξεζίεο κέζσ ησλ 

θαηαζηεκάησλ (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016).  

                                                           
1
 Forbes, 20 Νοεμβρίου 2015: «Millennials and Fintech are Top of Mind for Traditional Banks».  
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Οη αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο, φπσο έρεη αλαθεξζεί είλαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο αιιά θαη εληνλφηεξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

ην πεξηβάιινλ πνιπηάξαρν, είλαη θη απηέο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο ηεο 

ηερλνινγίαο απηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν απμεκέλνο ξπζκφο ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ 

είλαη απνηέιεζκα ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ πιένλ νη αγνξαζηέο γηα επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, γηα κεγαιχηεξν εχξνο επηινγψλ, θαιχηεξν 

έιεγρν αιιά θαη ηαρχηεηα ζηελ εμππεξέηεζε. Οη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηελ επνρή 

ηεο θξίζεο θαη κεηά, θαη ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο ζηνλ πιεζπζκφ βνήζεζαλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο. Απηνί είλαη νη πην 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, αιιά θαη 

ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ δηακνξθψλνπλ θαη πινπνηνχλ ( EBA 

REPORT , 2018).  

 

Οη επηρεηξήζεηο, ινηπφλ, πνπ είραλ μεθηλήζεη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, εθκεηαιιεχηεθαλ απηέο ηηο επθαηξίεο, πξνζθέξνληαο 

λέεο ππεξεζίεο κέζα απφ θαινζρεδηαζκέλεο θαη εχθνιεο ζηελ ρξήζε πιαηθφξκεο ή 

ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο θαη ηαπηφρξνλα ζε έλα ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηηο 

Σξάπεδεο. Δπί ηεο νπζίαο, επνκέλσο, αληαπνθξηλφκελεο ζηελ θξίζε εκπηζηνζχλεο 

απέλαληη ζηηο Σξάπεδεο, νη Fintech επηρεηξήζεηο θάιπςαλ απηφ ην θελφ πνπ 

δεκηνπξγήζεθε, ηνλίδνληαο ηε δηαθάλεηα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ ηνπο επέηξεπε λα έρνπλ ε 

ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη δεκηνπξγψληαο δεζκνχο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο 

πειάηεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ κηα έληνλα πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε ηεο «δχλακεο ζηνπο πειάηεο». Ζ κεγαιχηεξε θαηλνηνκία ηνπο 

είλαη, αθξηβψο, ην γεγνλφο φηη επηηξέπνπλ ζε φιν θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα, πνπ κέρξη πξφηηλνο θαηείραλ ιίγνη 

(Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016), ζε κηα επνρή, κάιηζηα, πνπ ηνλίδεηαη ζπλερψο ε 

αμία ηεο πιεξνθνξίαο (information age).  

 

Έηζη μεθίλεζαλ ζηαδηαθά λα δεκηνπξγνχληαη νηθνζπζηήκαηα Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Σερλνινγίαο. Σα νηθνζπζηήκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ πέληε ζηνηρεία, ηα νπνία 

θαηαδεηθλχνπλ φηη ε δπλακηθή ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο είλαη απνηέιεζκα 

ηφζν ζπλεξγαζηψλ, φζν θαη αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ. Απηνί πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 
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νηθνζχζηεκα Fintech είλαη νη επηρεηξεκαηίεο, ε θπβέξλεζε θαη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Δπνκέλσο, ηα πέληε ζηνηρεία πνπ εληνπίδνληαη είλαη ηα εμήο: 1. Οη λενθπείο 

επηρεηξήζεηο Fintech, 2. Οη πξνγξακκαηηζηέο ηερλνινγηψλ (π.ρ. πξνγξακκαηηζηέο cloud 

computing, θξππηνλνκηζκάησλ, αλάιπζεο big data, κέζσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο), 3. Ζ 

Κπβέξλεζε, 4. Οη πειάηεο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο) 

θαη 5. Σα παξαδνζηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (π.ρ. Σξάπεδεο). Αιιειεπηδξψληαο 

κεηαμχ ηνπο, ηα πέληε απηά ζηνηρεία ζπκβάιινπλ ζηελ πξφνδν ηεο θαηλνηνκίαο, 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία αιιά θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ θιάδν, 

βνεζψληαο ηελ νηθνλνκία λα δηαηεξεζεί ζε ζεηηθά επίπεδα θαη, επνκέλσο, θαη ηνπο 

αγνξαζηέο ηνπ θιάδνπ (Lee I. & Shin Y.J., 2018).  

  

Ζ αλάπηπμε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο είλαη θαη κηα απφδεημε ηεο 

ηζρπξήο επηξξνήο πνπ αζθεί ε ςεθηνπνίεζε, ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξφνδν πνπ έρεη ζεκεηψζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ε 

Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία (Information Technology-IT), ε δηαδηθαζία ηεο ςεθηνπνίεζεο 

έρεη θαηαθέξεη λα νδεγήζεη ζε κηα απμαλφκελε απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αιιά θαη 

ζε κηα πνιχ ζεκαληηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο αιπζίδαο αμίαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ κέζσ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη κέζσ ηεο εηζφδνπ λέσλ 

αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά. Γχν είλαη νη θχξηνη ιφγνη γηα απηφ. Αξρηθά, πνιιά απφ ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα βαζίδνληαη θπξίσο ζηηο πιεξνθνξίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη ζπλαιιαγέο γηα πιεξσκέο ή ε ζχλαςε δαλείσλ, ελψ επίζεο, πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ πεξηιακβάλνπλ νη ππεξεζίεο απηέο κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ ρσξίο θάπνηα 

θπζηθή αιιειεπίδξαζε, κέζα απφ ηηο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο (Panopoulou Marie, 2005). 

  

Ο φξνο Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία (Financial Technology) αληαλαθιά απηή 

αθξηβψο ηελ κεηαβνιή ηνπ θιάδνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία 

(ΗΣ) θαη ε νπνία κεηαβνιή θαζνδεγείηαη αξρηθά απφ ηελ αιιαγή ζην ξφιν πνπ απηή 

δηαδξακαηίδεη πιένλ κε ηελ εκθάληζε ησλ big data, ηνπ Internet of Things (IoT) θαη ηνπ 

cloud computing, αιιά θαη απφ ηελ αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

αγνξαζηψλ, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηα ςεθηαθά κέζα 

εμππεξέηεζεο, αλαδεηψληαο εχθνιε θαη εμαηνκηθεπκέλε εμππεξέηεζε. Υάξε ζην IoT, 

εηδηθφηεξα, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δηεξγαζίεο γίλνληαη ηαρχηεξα, κε ηε βειηίσζε ηφζν ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ησλ Σξαπεδψλ φζν θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο πειάηεο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη ε αιιαγή ζηα νηθνζπζηήκαηα ησλ 
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ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νξγαλψλνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα, θαζψο παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα γηα αλαπξνζαξκνγή ησλ 

εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ηελ αλάζεζε πνιιψλ απφ απηέο ζε ηξίηνπο εμσηεξηθνχο 

παξφρνπο (outsourcing). Σέινο, θαζνξηζηηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο λνκνζεζίαο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερλνινγίαο, θαζψο ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ 

δηακνξθψλεηαη ζε θάζε ρψξα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληίζηνηρα πςειά ή ρακειά 

εκπφδηα εηζφδνπ γηα ηηο FinTech επηρεηξήζεηο (Puschmann, T., 2017).     

 

Πνιχ ζπρλά, κάιηζηα, ε κεηαβνιή απηή ηνπ θιάδνπ ιφγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηερλνινγίαο, είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ φξν απνδηνξγάλσζε (disruption) θαη κάιηζηα κε ηε 

«Θεσξία ηεο θαηλνηφκνπ απνδηνξγάλσζεο» (theory of disruptive innovation), ηεο νπνίαο 

δεκηνπξγφο είλαη ν Clayton M. Christensen. Οη ηερλνινγίεο πνπ πξνθαινχλ απηή ηελ 

απνδηνξγάλσζε ζε έλαλ θιάδν, ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζεσξία, επηηξέπνπλ ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ. ηφρνο ηεο δελ είλαη απιά λα απνκαθξχλεη 

ηνλ εγέηε ηνπ θιάδνπ απφ ηε ζέζε ηνπ, θαζψο απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη κε κηα 

απνηειεζκαηηθή αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή, αιιά λα αιιάμεη εληειψο ηνπο φξνπο ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ θιάδνπ, ψζηε λα επηηξέςεη ζηνλ 

λενεηζεξρφκελν λα θαηαιάβεη έλα κεξίδην αγνξάο θαιχηεξν απφ ηνπ κέρξη ηφηε εγέηε, 

θαηαιακβάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηε ζέζε ηνπ.  

 

Ζ απνδηνξγάλσζε ελφο θιάδνπ ή ελφο ηκήκαηνο ελφο θιάδνπ ζπκβαίλεη ζπλήζσο, 

φηαλ ν θιάδνο απηφο βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο σξίκαλζεο, αθξηβψο δειαδή, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Απηή ε θαηλνηνκία πνπ αιιάδεη ηα ζεκέιηα ηνπ 

θιάδνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηα παγθφζκηα πξφηππα πνπ ππάξρνπλ γηα ηα πξντφληα ηεο 

αγνξάο θαη έηζη λα απνθηήζεη ηελ ππνζηήξημε ησλ πειαηψλ. Έηζη, ε θαηάιεςε ηεο 

εγεηηθήο ζέζεο απφ ηνλ λενεηζεξρφκελν ζα επηηεπρζεί επεηδή ε ππάξρνπζα επηρείξεζε 

δελ ζα πξνιάβεη λα αληηδξάζεη αξθεηά γξήγνξα θαη λα πξνζαξκφζεη ηε δνκή θαη ηε ξνή 

ηεο εξγαζίαο ηεο θαη, ελδερνκέλσο, θαη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ζην νπνίν βαζίδεηαη, 

γεγνλφο πνπ ζα ηελ θαηαηάμεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «βξαδπθίλεησλ» επηρεηξήζεσλ φζνλ 

αθνξά ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο (laggards). Απφ ην ζεκείν απηφ θη έπεηηα, εμαξηάηαη 

απφ ηελ θάζε επηρείξεζε ην εάλ ζα αζρνιεζεί κε ην λα δηαηεξήζεη απηφ ην επίπεδν 

θαηλνηνκίαο θαη λα βειηηψζεη ηα πξντφληα ηεο, ψζηε λα δηαηεξήζεη πςειά πεξηζψξηα 

θέξδνπο. Απνηέιεζκα ηεο απνδηνξγάλσζεο, ηέινο, είλαη ε δηαζπνξά ηεο δχλακεο πνπ 
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ππάξρεη ζηελ αγνξά, ηεο δχλακεο θαζνξηζκνχ ηεο πξνζθνξάο θαη επνκέλσο θαη ηνπ 

θαζνξηζκνχ ηεο δήηεζεο θαη ηαπηφρξνλα θαη ε δηαζπνξά ηνπ πινχηνπ. 

 

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία είλαη ν νδεγφο απηήο ηεο απνδηνξγάλσζεο ζηνλ 

θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, θαζψο έρεη θαηαθέξεη λα κεηαβάιεη ηνλ ηξφπν 

κε ηνλ νπνίν ζπλαιιάζζνληαη θαη ζπλαλαζηξέθνληαη νη Σξάπεδεο κε ηνπο θαηαλαισηέο 

θαζψο θαη ηνλ ηξφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν ζα παξέρνληαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηνπο. Οη ηειηθνί αγνξαζηέο έρνπλ πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα επηινγήο, θαζνξίδνληαο απηνί ηε δήηεζε ζηελ αγνξά, ελψ παξάιιεια 

απνιακβάλνπλ θαιχηεξεο πξνζθνξέο θαη ηνπο πξνζθέξνληαη πην απνδνηηθέο ιχζεηο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ ηα έζνδα, πιένλ, δηακνηξάδνληαη φρη κφλν ζηηο Σξάπεδεο αιιά θαη ζηηο 

λέεο ελαιιαθηηθέο επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο, νη λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζε 

απηέο ηηο ηερλνινγίεο θαη νη λενεηζεξρφκελνη πνπ πηνζεηνχλ ηηο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο θαη ηα 

πξντφληα ηνπ θιάδνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πνιχ δπλακηθφ ηκήκα ζηελ 

αγνξά θαη ε επηηπρία ηεο απνδηνξγάλσζεο πνπ έρεη πξνθιεζεί είλαη απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ηθαλφηεηαο πνπ έρνπλ νη πξνζθεξφκελεο θαηλνηνκίεο ηφζν λα βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία 

ησλ ρξεζηψλ φζν θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηνπο (PwC, 

March 2016). Απηφ πνπ αθφκα, φκσο, δελ έρεη γίλεη μεθάζαξν είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζα αληηδξάζνπλ ηα εδξαησκέλα Σξαπεδηθά ηδξχκαηα απέλαληη ζε απηή ηε ξηδηθή κεηαβνιή 

ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο θαη ε επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη επξσπατθέο θαη ειιεληθέο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ζηελ αλάπηπμε απηήο ηεο θαηλνηφκνπ ηερλνινγίαο. 
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4.1 ΚΑΗΝΟΣΟΜΔ ΛΤΔΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ  

 

 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Αξρήο (European Banking 

Authority- EBA Report, 2018), νη επηρεηξήζεηο νη νπνίεο αληαγσλίδνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη έρνπλ εηζέιζεη ζηνλ θιάδν, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο λέεο 

απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δηακνξθψζεη νη αγνξαζηέο, ιφγσ ησλ αιιαγψλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο. Καη νη ηέζζεξηο απηέο 

θαηεγνξίεο αληαγσλίδνληαη κε βάζε ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, άιιεο ζε 

κεγαιχηεξν θαη άιιεο ζε κηθξφηεξν βαζκφ, πξνζθέξνληαο κηα ζεηξά απφ πξνλφκηα ζηνπο 

αγνξαζηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλνληαη. Δπνκέλσο, νη ηέζζεξηο βαζηθνί αληαγσληζηέο 

ζην πεδίν ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο είλαη ηα εδξαησκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ηα λέα ςεθηαθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, κε ηελ νλνκαζία «challenger 

banks», νη FinTech επηρεηξήζεηο θαη ηέινο, νη ηερλνινγηθνί πάξνρνη θαη νη Big Tech 

επηρεηξήζεηο. 

 

Απηή ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παξφρσλ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, 

αλαγθάδεη ηα θαηεζηεκέλα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα αλαπηχζζνπλ ζπλερψο λέεο 

πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο απηέο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ νηθνζπζηήκαηα παξφρσλ 

ππεξεζηψλ, απφ ηα νπνία έρεη πξνθχςεη ε ηάζε πξνο κηα εμάξηεζε γηα εμσηεξηθή αλάζεζε 

ησλ ππεξεζηψλ cloud πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη Σξάπεδεο, γεγνλφο πνπ ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ λα δηαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα, ηελ αληνρή θαη ηελ 

αμηνπηζηία ησλ παξφρσλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. Δπηπιένλ, ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο 

απηήο, έρεη δείμεη φηη γεληθφηεξα νη επηρεηξήζεηο πιένλ εζηηάδνπλ ζε δηα-επηρεηξεζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηνλ πειάηε, αλαπηχζζνληαο είηε κηα πξνζέγγηζε 

απεπζείαο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηνλ πειάηε (business-to-customer, B2C), είηε κηαο 

πξνζέγγηζεο πειάηε πξνο πειάηε (customer-to-customer, C2C), ελψ αλαπηχζζνπλ θαη 

πξνζεγγίζεηο πνπ εζηηάδνπλ ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ δηεπαθή 

αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο (business-to-business,B2B) (Puschmann, T., 2017). Δπνκέλσο, 

νη ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία πνηθίινπλ, αλάινγα κε ηελ 

επηρείξεζε πνπ ηηο πξνζθέξεη, αλ είλαη δειαδή ηξαπεδηθφ ή κε ίδξπκα, θαη κε ην είδνο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο πνπ δεκηνπξγείηαη. 
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Παξαδείγκαηα ιχζεσλ πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο, πνπ απεπζχλνληαη 

θαηεπζείαλ ζηνλ αγνξαζηή (B2C) είλαη, αξρηθά ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο, νη 

ηειεδηαζθέςεηο γηα ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ, ε ελζσκάησζε ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο κε 

ξνκπν-ζπκβνχινπο, γηα παξάδεηγκα ζηελ ππεξεζία ησλ επελδχζεσλ ή ζηελ ππεξεζία 

δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ (asset management), θαη νη αηηήζεηο γηα δάλεηα θαη πηζηψζεηο 

ειεθηξνληθά, ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο. Απφ ηελ άιιε, νη ππεξεζίεο θαη νη 

πιαηθφξκεο πνπ εληζρχνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ νκνηίκσλ, δειαδή, κεηαμχ 

ρξεζηψλ, επηηξέπνπλ κηα άκεζε επαθή κεηαμχ ησλ πειαηψλ θαη εθαξκφδνληαη θπξίσο ζηηο 

πιεξσκέο, κε ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ ζην Internet. Οη κε Σξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζπλήζσο, εζηηάδνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ πξνζθνξά 

ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο θαη γη’ απηφ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο Σξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο. 

ρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ νη κε Σξαπεδηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη απεπζχλνληαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο (Β2Β), απηέο εζηηάδνπλ θπξίσο ζηε 

ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα Σξαπεδηθά θαη κε Σξαπεδηθά ηδξχκαηα, γηα παξάδεηγκα κε ηελ 

πξνζθνξά ππεξεζηψλ ςεθηαθψλ ζπκβνπιψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ, ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ θαη αλάιπζεο κεηνρψλ θαη πξνβιέςεσλ γηα ηελ επηινγή επηηπρεκέλσλ 

επελδχζεσλ (Haddad and Hornuf, 2016). 

  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. ε 

θαηλνηνκίεο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ζε θαηλνηνκίεο ζηελ νξγαλσζηαθή δνκή, φπσο 

είλαη ε ηάζε πνπ αλαπηχζζεηαη γηα αλάζεζε δηαδηθαζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ 

Σξαπεδψλ ζε εμσηεξηθνχο παξφρνπο-ηξίηα κέξε, θαη ζε θαηλνηνκίεο ζηηο δηαδηθαζίεο, φπσο 

γηα παξάδεηγκα αίηεζε γηα πηζησηηθή θάξηα δηαδηθηπαθά. Απηέο νη ηξεηο θαηεγνξίεο 

ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ πιεξνθνξηαθή ηερλνινγία (ΗΣ), κέζσ ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ θαζψο θαη απφ ηα επηρεηξεκαηηθά κνληέια 

(Puschmann, T., 2017). ηηο αξρέο ηνπ 2017, ε ρξήζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Σερλνινγίαο απφ ηνπο αγνξαζηέο εληνπηδφηαλ θπξίσο ζηηο εθαξκνγέο πιεξσκψλ, πιένλ, 

φκσο, έρεη θηάζεη λα θαιχπηεη έλα κεγάιν εχξνο ηνκέσλ φπσο ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο, νη 

αζθαιίζεηο, ε δηαρείξηζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ν ηνκέαο ηεο πξνζσπηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, δειαδή, εληνπίζηεθαλ θαηλνηνκίεο ζε 

κεγάιν κέξνο ησλ πξνζθεξφκελσλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αιιά θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016).     
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Πίλαθαο 1: Πνηό ηκήκα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ θιάδνπ είλαη πην πηζαλό λα απνδηνξγαλσζεί από ηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία ηα 
επόκελα 5 ρξόληα (Πεγή: (PwC, March 2016),  

Μεηάθξαζε από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ηνπ νξηδόληηνπ άμνλα ηνπ δηαγξάκκαηνο: Καηαλαισηηθή Σξαπεδηθή, Μεηαθνξά θεθαιαίσλ θαη 
πιεξσκέο, Δπελδύζεηο θαη δηαρείξηζε θεθαιαίσλ, Σξαπεδηθή Μηθξώλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, Υξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο, 
Αζθαιίζεηο, Δκπνξηθή Σξαπεδηθή, Αζθαιηζηηθόο δηακεζνιαβεηήο, Λεηηνπξγίεο ηεο αγνξάο θη αληαιιαγέο, Γηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ, 
Δπελδπηηθή Σξαπεδηθή, Αληαζθάιεηεο 

 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2016, ε PwC πξαγκαηνπνίεζε κηα έξεπλα, ε νπνία πεξηειάκβαλε 

ηηο απαληήζεηο  544 Γεληθψλ Γηεπζπληψλ (Chief Executive Officers-CEOs), Δπηθεθαιήο 

θαηλνηνκίαο (Heads of Innovation), Γεληθψλ Γηεπζπληψλ Πιεξνθνξηψλ (Chief Information 

Officer- CIOs) θαη γεληθφηεξα ζηειερψλ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, ηα νπνία αζρνινχληαλ κε 

ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζε 46 ρψξεο. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο έδεημαλ φηη ηα εδξαησκέλα ηδξχκαηα, ζεσξνχζαλ φηη ε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, ζα απνηειέζεη ζνβαξφ 

θίλδπλν γηα απηά, απνζπψληαο έλα 23% ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ, πνπ πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

FinTech εηαηξείεο εθηηκνχζαλ φηη ην πνζνζηφ απηφ κπνξνχζε λα θηάζεη ην 33%. χκθσλα 

κε ηελ ίδηα έξεπλα νη επελδχζεηο παγθνζκίσο ζηνλ ηνκέα ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Σερλνινγίαο, αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα 150 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, κε ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηηο εηαηξείεο ηερλνινγίαο λα αληαγσλίδνληαη έληνλα κεηαμχ 

ηνπο γηα λα επηθξαηήζνπλ ζηνλ θιάδν, κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ 

θέξεη νη εηαηξείεο FinTech. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο 

θαηλνηφκεο ιχζεηο λα θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, ζπκβάιινληαο αθφκα πεξηζζφηεξν ζηελ 

απνδηνξγάλσζε (disruption) ηνπ Σξαπεδηθνχ θιάδνπ απφ ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Σερλνινγία (PwC, March 2016).  
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Απηφ πνπ έρεη παξαηεξεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη φηη ε κεγαιχηεξε 

απνδηνξγάλσζε (disruption) πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο ηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο θαη 

ησλ κεηαθνξψλ θεθαιαίσλ θαη πιεξσκψλ, γηα παξάδεηγκα κε ηηο ειεθηξνληθέο 

πιαηθφξκεο πνπ έρνπλ εκθαληζηεί γηα δαλεηζκφ κέζσ Γηαδηθηχνπ αλάκεζα ζε 

επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο, κε ηηο λέεο δηαδηθαζίεο πιεξσκψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

ηερλνινγία θαη κε ηηο λέεο ςεθηαθέο εθαξκνγέο πνπ ηηο δηεπθνιχλνπλ, αιιά θαη κε ηελ 

απμεκέλε ρξήζε ησλ ζπζθεπψλ γηα ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ κεηαμχ ινγαξηαζκψλ. Οη 

εηαηξείεο Fintech κπνξνχλ λα απνζπάζνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο απφ ηα 

παξαδνζηαθά Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα κε δχν ηξφπνπο, κε ην λα ιεηηνπξγνχλ είηε σο εηαηξείεο 

πνπ απεπζχλνληαη απεπζείαο ζε θαηαλαισηέο (B2C) είηε σο εηαηξείεο πνπ απεπζχλνληαη 

ζε εηαηξείεο (B2B), κε ηελ επηδίσμε ζεκαληηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε ζθνπφ λα  

πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο ππεξεζίεο (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016).       

Πνιιέο απφ απηέο ηηο θαηλνηφκεο ιχζεηο, ινηπφλ, ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Σερλνινγίαο εληνπίδνληαη, φπσο αλαθέξζεθε, ζηνλ ηνκέα ηνπ δαλεηζκνχ θεθαιαίνπ 

(lending capital) θαη ζηε δπλαηφηεηα ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ λα ιακβάλνπλ δάλεηα 

εχθνια θαη γξήγνξα. Οη εηαηξείεο FinTech θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ ππεξεζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηνλ δαλεηζκφ θαη λα απνθηήζνπλ έλα κεξίδην αγνξάο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη κφλν ην 20% ησλ αλζξψπσλ 

παγθνζκίσο έρνπλ πξφζβαζε ζε πξντφληα δαλεηζκνχ απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα. Οη εηαηξείεο απηέο, επνκέλσο, εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ επθαηξία πνπ δεκηνπξγήζεθε 

απφ ην γεγνλφο φηη νη Σξάπεδεο δελ έρνπλ θαηαθέξεη αθφκα λα αλαθαιχςνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηα πξντφληα δαλεηζκνχ ζηνπο ππφινηπνπο 

αλζξψπνπο, δειαδή ζην ππφινηπν 80%, αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε ππεξεζία 

απηή κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε απηέο ηε κέγηζηε δπλαηή θεξδνθνξία. Γελ κπφξεζαλ, 

δειαδή, λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα πνπ είραλ, ηα νπνία ζα νδεγνχζαλ ζηε 

ιήςε θαιχηεξσλ απνθάζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ δαλεηζκνχ. Παξάιιεια, είρε πξνβιεθζεί 

απφ ηελ επηρείξεζε Foundation Capital, φηη νη λέεο πιαηθφξκεο δαλεηζκνχ, πνπ 

εκθαλίζηεθαλ ζηελ αγνξά, ζα έθηαλαλ ζην ζεκείν λα πξνζθέξνπλ δάλεηα χςνπο 1 

ηξηζεθαηνκκπξίνπ ζε δηάζηεκα 10 εηψλ, κε πξννπηηθέο αλάπηπμεο αθφκα κεγαιχηεξεο, 

εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ην ηκήκα ηεο αγνξάο ην νπνίν απέηπραλ λα πξνζειθχζνπλ ηα 

παξαδνζηαθά Σξαπεδηθά ηδξχκαηα (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016). Παξάδεηγκα 

ηέηνησλ εηαηξεηψλ πνπ αζρνιήζεθαλ κε ηνλ δαλεηζκφ ζην Γηαδίθηπν είλαη ε εηαηξεία 

Grupeer, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο πιαηθφξκα δαλεηζκνχ πνπ επηηξέπεη ηελ αιιειεπίδξαζε 



147 
 

ησλ δαλεηζηψλ κε ηνπο δαλεηνιήπηεο (peer-to-peer lending platform), κε ρξήζηεο απφ φιε 

ηελ Δπξψπε. 

 

Σα παξαπάλσ απνδεηθλχνπλ θαη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ε Javelin 

Research θαη νη Oliver Wyman θαη Fundera, νη νπνίεο παξνπζίαδαλ ηελ επηζπκία ησλ 

κηθξνκεζαίσλ θπξίσο επηρεηξήζεσλ γηα θαιχηεξα ςεθηαθά εξγαιεία απφ ηηο Σξάπεδεο 

αιιά θαη γηα ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπλ αίηεζε γηα δάλεηα ειεθηξνληθά. Δίλαη γεγνλφο φηη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξνζέθεξε ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη νη λενθπείο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηελ πηνζέηεζαλ, γηα ηνλ επθνιφηεξν δαλεηζκφ ησλ κηθξνκεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ήξζαλ λα ηθαλνπνηήζνπλ απηέο αθξηβψο ηηο επηζπκίεο, νη νπνίεο 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηά βάζε, ιφγσ θαη ηεο εθηεηακέλεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ησλ ηδξπηψλ θαη ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ (Karen Mills 

& Brayden McCarthy, 2017). Ζ ςεθηνπνίεζε ζηε δηαδηθαζία ηνπ δαλεηζκνχ, πνπ 

πξνζθέξνπλ νη εηαηξείεο FinTech, φρη κφλν βειηηψλεη ηελ εκπεηξία ησλ επηρεηξεκαηηψλ, 

αιιά ηαπηφρξνλα κεηψλεη ην θφζηνο δαλεηζκνχ ζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, γεγνλφο 

πνπ θαζηζηά ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζεκαληηθά πην θεξδνθφξεο γηα ηνπο δαλεηζηέο, 

επηηξέπνληαο ζε απηέο λα ηθαλνπνηνχληαη αθφκα πην εχθνια, αθφκα θαη γηα δάλεηα κηθξψλ 

πνζψλ. Λφγσ ηνπ πςεινχ θφζηνπο ζπλαιιαγήο πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζηηο Σξάπεδεο απφ 

ηνλ δαλεηζκφ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, απηέο έδηλαλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ αηηνχληαλ κεγάια δάλεηα, δπζθνιεχνληαο, έηζη, ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

γηα έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ. Γη’ απηφ θαη 

έρεη απμεζεί ζεκαληηθά ν δαλεηζκφο κέζσ Γηαδηθηχνπ απφ ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο 

FinTech. 

 

Έλα δεχηεξν θχκα απνδηνξγάλσζεο κε βάζε απηή ηελ ηερλνινγία, ην νπνίν, φκσο, 

βξίζθεηαη αθφκα ζε κηθξφηεξε έληαζε, είλαη απηφ ζηνπο ηνκείο ηεο δηαρείξηζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (asset management) θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ 

(insurance) (PwC, March 2016). Απφ ηελ ίδηα έξεπλα ηεο PwC πξνθχπηεη φηη νη επελδχζεηο 

ζε λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία λέσλ ηξφπσλ επέλδπζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ θαη αγνξάο αζθαιηζηηθψλ πξντφλησλ, έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Δηδηθφηεξα ν ηνκέαο ησλ επελδχζεσλ επεξεάδεηαη απφ ηηο δηαξθείο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηεο δηαδηθαζίαο αλάιπζεο 

δεδνκέλσλ (data analytics), επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, λα απηνκαηνπνηνχλ ηηο δηαδηθαζίεο επέλδπζεο 
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θαη λα παξάγνπλ πξνζαξκνζκέλα πξντφληα, πξνζθέξνληαο έλα κεγαιχηεξν εχξνο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνπο επελδπηέο ηνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ππάξρνπλ εθαξκνγέο, θπξίσο ζην εμσηεξηθφ, φπσο ε Better 

Mortgage, νη νπνίεο επηδηψθνπλ λα βειηηψζνπλ θαη λα απηνκαηνπνηήζνπλ δηαδηθαζίεο 

φπσο είλαη ε ζχζηαζε ππνζήθεο ζηα αθίλεηα, πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο απηέο κφλν 

ςεθηαθά θαη δίλνληαο δηάθνξα θίλεηξα θαη επηβξαβεχζεηο ζηνπο ρξήζηεο ηνπο 

(Investopedia). 

 

Ο ζηφρνο, ινηπφλ, ησλ εηαηξεηψλ FinTech θαη ησλ εθαξκνγψλ θαη πιαηθνξκψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά είλαη λα θάλνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πξνζηηέο 

ζε φινπο, ζε αληίζεζε κε ην ηη ηζρχεη έσο ηψξα. Πξνθεηκέλνπ λα ην πξαγκαηνπνηήζνπλ 

απηφ ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ λέεο πεγέο δεδνκέλσλ θαη λέεο 

ηερληθέο αλαδνρήο ηνπ δαλεηζκνχ, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηερλνινγίεο 

πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζα δηεπθνιχλνπλ νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξεζηψλ. Σέηνηεο ηερλνινγίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ επθαηξίεο 

αλάπηπμεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξεηψλ είλαη ε ηερλνινγία ηνπ blockchain θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην bitcoin (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016), ε νπνία φκσο βξίζθεηαη 

αθφκα ζε ζηάδην εμεξεχλεζεο θαη αλαδήηεζεο. ην ίδην ζηάδην βξίζθνληαη θαη νη 

ηερλνινγίεο cloud θαη ε ρξήζε ησλ ιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε κεραλέο κάζεζεο (machine 

learning), φπσο θαη ε ηερλεηή λνεκνζχλε (Artificial Intelligence). πσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ε ηερλνινγία απηή είλαη ζρεηηθά πξφζθαηε, γη’ απηφ θαη ηα 

πεξηζζφηεξα ηδξχκαηα επελδχνπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο κέζσ ζπλεξγαζηψλ, γηα λα 

κπνξέζνπλ λα εμεξεπλήζνπλ ζε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν βαζκφ ηα πηζαλά 

πιενλεθηήκαηα ηνπ blockchain.  

 

Δθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηνπ δαλεηζκνχ, ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία 

ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ θαη ησλ θαηαζέζεσλ, δειαδή ζηελ ιηαληθή 

ηξαπεδηθή, θαζψο απνηειεί ηνλ δεχηεξν ηνκέα πξντφλησλ πνπ επεξεάδεη ζε ηφζν κεγάιν 

βαζκφ ε ηερλνινγία απηή. Οη επηρεηξήζεηο FinTech επελδχνπλ ζηηο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ζηηο πιεξσκέο ειεθηξνληθά θαη κέζσ 

θάξηαο, θαζψο έρνπλ εληνπίζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θπξίσο νη 

επηρεηξήζεηο, θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ πιεξσκψλ κέζσ ησλ παξαδνζηαθψλ Σξαπεδψλ, 

ιφγσ ησλ θαζπζηεξήζεσλ θαη ησλ απαξραησκέλσλ ζπζηεκάησλ (Susanne Chishti, Janos 

Barberis, 2016). Έηζη, εκθαλίδνληαη λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζηελ αγνξά ησλ ιηαληθψλ 
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πιεξσκψλ, ηα νπνία δηεπθνιχλνληαη κε ηε δεκηνπξγία ησλ εθαξκνγψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πνξηνθνιηνχ (mobile wallet) θαη ηνπ ςεθηαθνχ πνξηνθνιηνχ (digital wallet), αιιά θαη 

γεληθφηεξα δηεπθνιχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο (mobile banking). Οη 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία 

επηδηψθνπλ, ινηπφλ, λα δεκηνπξγήζνπλ πιαηθφξκεο πιεξσκψλ, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο «δπλακηθέο», θαζψο επηηξέπνπλ λα γίλνληαη ζπλαιιαγέο ηαρχηεξα, 

αζθαιέζηεξα θαη κε πην «έμππλν» ηξφπν. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε δηαδηθαζία ησλ 

πιεξσκψλ λα ζπκβαδίδεη κε ηελ αλάπηπμε πνπ έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ην ειεθηξνληθφ 

εκπφξην (e-commerce), ην νπνίν έρνπλ πηνζεηήζεη πιένλ φιεο ζρεδφλ νη επηρεηξήζεηο. Οη 

εθαξκνγέο απηέο, επνκέλσο, απεπζχλνληαη ηφζν ζηνπο ηδηψηεο φζν θαη ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαη θπξίσο ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο, φπσο θαη ζηνλ ειεθηξνληθφ 

δαλεηζκφ, αλαδεηνχλ ηξφπνπο θαη ςεθηαθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα επηιχνπλ ηα 

επηρεηξεζηαθά πξνβιήκαηά ηνπο θαη λα εθηεινχλ ηηο ρξνλνβφξεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο κε 

έλαλ πην επέιηθην, πην απνδνηηθφ θαη ιηγφηεξν θνζηνβφξν ηξφπν ( EBA REPORT , 2018).  

  

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ Fintech, πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη θαηαζέζεσλ είλαη ηα ηδξχκαηα, ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη θαη 

σο «ςεθηαθέο ηξάπεδεο», ρσξίο βέβαηα λα πιεξνχλ ηηο ηππηθέο πξνυπνζέζεηο ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Σέηνηα ειεθηξνληθά ηδξχκαηα είλαη ε N26 θαη ε Revolut, νη νπνίεο 

έρνπλ αξρίζεη ζηαδηαθά λα θεξδίδνπλ έδαθνο ζηελ ειιεληθή αγνξά, έρνληαο ήδε έλαλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ πειαηψλ. Σα ηδξχκαηα απηά ηνπ εμσηεξηθνχ ιεηηνπξγνχλ σο αλεμάξηεηα 

ειεθηξνληθά “ηξαπεδηθά” ηδξχκαηα, κε ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη κηα αξρηθή 

επέλδπζε, ε νπνία απαηηεί ζεκαληηθά κηθξφηεξα θεθάιαηα ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ελψ, καδί κε πνιιά άιια πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

νηθνζχζηεκα, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο, πξνζθέξνληαο ηνπο κηα ηερλνινγηθά 

εμειηγκέλε πιαηθφξκα, λα δεκηνπξγνχλ ινγαξηαζκνχο ζε δηαθνξεηηθά λνκίζκαηα θαη λα 

πξαγκαηνπνηνχλ αγνξέο, πιεξσκέο θαη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ κέζσ Γηαδηθηχνπ, κε 

ρακειέο πξνκήζεηεο, ελψ παξέρνπλ θαη πνιιέο άιιεο δπλαηφηεηεο. Δπνκέλσο, νη 

εθαξκνγέο πνπ πξνζθέξνπλ εζηηάδνπλ, θπξίσο, ζηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

ρξεζηψλ, κε ην ρακειφ θφζηνο θαη ηελ εχθνιε πξφζβαζε ζε απηέο. Έηζη, εληείλεηαη θαη ν 

αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016).   
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Άιια παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, ηα νπνία 

εθαξκφδνληαη ηφζν απφ ηξαπεδηθά φζν θαη απφ κε ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είλαη ζηνλ ηνκέα 

ησλ πιεξσκψλ θαη γεληθφηεξα ησλ ρξεκαηνηθνλνκηθψλ, νη εθαξκνγέο γηα πιεξσκέο απφ 

ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook Pay θαη ε εθαξκνγή πνπ έρεη αλαπηχμεη ε 

Commonwealth Bank of Australia), νη εθαξκνγέο γηα αηηήζεηο γηα πηζησηηθέο θάξηεο θαη 

άλνηγκα ινγαξηαζκψλ ειεθηξνληθά, νη εθαξκνγέο ζπκκεηνρηθνχ δαλεηζκνχ (crowdlending) 

θαη ε αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ ηαπηνηήησλ (digital identities) (Puschmann, T., 2017). Ζ 

έλλνηα, κάιηζηα, ησλ ςεθηαθψλ ηαπηνηήησλ έγηλε πεξηζζφηεξν γλσζηή ιφγσ ησλ 

απμεκέλσλ «θπβεξλνεπηζέζεσλ», επηζέζεσλ δειαδή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαλ ζηα 

ειεθηξνληθά δεδνκέλα πιεξσκψλ πνιιψλ θαηαλαισηψλ, ην 2014. Καζψο πξνρσξάεη ε 

θαζεκεξηλφηεηα ζε κηα κεγαιχηεξε ςεθηνπνίεζε, ζα ήηαλ αδχλαηνλ λα κελ επεξεαδφηαλ 

αληίζηνηρα θαη λα κελ κεηαιιαζζφηαλ αληίζηνηρα θαη ε αλζξψπηλε ηαπηφηεηα. 

  

Ζ ςεθηαθή ηαπηφηεηα (digital identity) δελ πεξηιακβάλεη κφλν δεδνκέλα πιεξσκψλ 

θαη ινγαξηαζκψλ ησλ αλζξψπσλ, αιιά έλα ζχλνιν απφ πιεξνθνξίεο, αθφκα θαη ηαηξηθά 

αξρεία. Απηφ ην κέγεζνο ησλ δεδνκέλσλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε θαθφβνπιεο νληφηεηεο, 

εθφζνλ θαηαθέξνπλ λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε απηά, λα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ 

λένπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ή αθφκα θαη λα ζπλάπηνπλ δαλεηαθέο ζπκβάζεηο ζην 

φλνκα θάπνηνπ άιινπ. Χζηφζν, είλαη ζρεδφλ αδχλαηνλ πιένλ λα μερσξίζεη θάπνηνο ηελ 

ςεθηαθή ηνπ ηαπηφηεηα θαη γεληθά ηελ ςεθηαθή ηνπ δσή απφ ηηο πιεξσκέο θαη ηελ 

γεληθφηεξε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ θαη γη’ απηφ πξέπεη λα εληζρπζεί ην αίζζεκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο πξνο απηή ηελ ςεθηαθή θαζεκεξηλφηεηα. Οη ςεθηαθέο ηαπηφηεηεο δελ 

δεκηνπξγνχληαη ηφζν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ρξεζηψλ, φζν γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθφηεηάο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη εθαξκνγέο, φπσο ην Trulio θαη ην 

Apple Touch ID, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ  

ρξεζηψλ αλεμαξηήησο ηνπνζεζίαο ή πεξηβάιινληνο, νπνηαδήπνηε ζηηγκή, απφ Σξάπεδεο 

φπσο είλαη ε Natest θαη ε RBS, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. Οη εθαξκνγέο απηέο βαζίδνληαη 

ζηελ ηερλνινγία δηεπαθήο πξνγξακκαηηζκνχ εθαξκνγψλ (Application Programming 

Interface-API), έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο, καδί κε ην ΗνΣ, ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Σερλνινγίαο (Wakeham, 2016). Χζηφζν, ε δηαρείξηζε ηεο ηαπηφηεηαο απνηειεί κηα 

πξφθιεζε ηελ νπνία έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο, θαζψο πξνθχπηνπλ ζέκαηα 

αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. ην πιαίζην απηφ, εξεπλάηαη ε ζπκβνιή ηεο ππνδνκήο ηεο 

ηερλνινγίαο blockchain, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί έλα αζθαιέο δίθηπν απνζήθεπζεο 

πιεξνθνξηψλ, ην νπνίν ζα είλαη ζε ζέζε λα ειέγρεη θαη λα πξνζηαηεχεη ην ίδην ηνπο 
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ρξήζηεο ηνπ. Σέινο, ε πξφζβαζε θαη ε δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο απηνχ ηνπ πιήζνπο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα απνηειέζεη κηα ζεκαληηθή πεγή αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, γη’ απηφ άιισζηε θαη ηα ηξαπεδηθά θαη κε ηδξχκαηα εζηηάδνπλ ηφζν ζηελ 

αλάπηπμε ησλ παξαπάλσ εθαξκνγψλ. 

 

Πιένλ, βέβαηα, νη επηρεηξήζεηο Fintech δηεπθνιχλνληαη ζε έλαλ βαζκφ σο πξνο ηελ 

απφθηεζε απηψλ ησλ δεδνκέλσλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο λέαο Δπξσπατθήο νδεγίαο PSD2, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη Σξάπεδεο είλαη πιένλ ππνρξεσκέλεο λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο 

γηα ηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίνη είλαη ρξήζηεο θαη ησλ εθαξκνγψλ δηάθνξσλ 

αδεηνδνηεκέλσλ, κε ηξαπεδηθψλ, ηδξπκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Χζηφζν, αθφκα, 

ζηελ ειιεληθή αγνξά δελ έρεη δεκηνπξγεζεί αξθεηά ηζρπξφ αίζζεκα εκπηζηνζχλεο 

αλάκεζα ζε απηά ηα ηδξχκαηα θαη ζηνπο αγνξαζηέο. Οη Σξάπεδεο, επνκέλσο, απνηεινχλ 

πξνο ην παξφλ ηνλ θαιχηεξν θχιαθα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη έρνπλ έηζη έλα 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, ιφγσ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ ηνπο θαη ηεο εκπεηξίαο πνπ 

δηαζέηνπλ, ζε ζρέζε κε άιια ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο. 

Καζψο, ινηπφλ, ε αμία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κεγαιψλεη, είλαη ινγηθφ νη άλζξσπνη 

λα αλαδεηνχλ ηξφπνπο λα ηα θπιάμνπλ θαη λα ηα αληηκεησπίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ηα ρξήκαηά ηνπο. Απηφ, φκσο, πνπ ζίγνπξα ζέιεη πξνζνρή δελ είλαη ε 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα απνθηήζνπλ ηα δεδνκέλα απηά θαη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο, αιιά ε αμηνιφγεζε απηψλ, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο θαη κε ην εμσηεξηθφ θαη 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε ζσζηή αμηνπνίεζή ηνπο. ε απηφ πξέπεη λα 

εζηηάζνπλ πεξηζζφηεξν θαη νη επηρεηξήζεηο FinTech, εάλ ζέινπλ λα θπξηαξρήζνπλ ζηελ 

αγνξά ηεο ςεθηαθήο νηθνλνκίαο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα (Carissa Veliz, 2018).  

 

Έλα αθφκα ζεκείν, ην νπνίν αμίδεη λα αλαιπζεί πεξαηηέξσ, φζνλ αθνξά ηηο 

θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, είλαη νη ιχζεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο (Big Tech) θαη ζπγθεθξηκέλα νη εθαξκνγέο 

πιεξσκψλ ηνπο, κε ηελ πην γλσζηή απηή ηεο Apple, ην Apple Pay, ην νπνίν ζηαδηαθά 

εηζέξρεηαη ζηελ Διιεληθή ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά. Ζ απμεκέλε ρξήζε, κάιηζηα, ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο είλαη απνηέιεζκα θαη ηεο γεληθφηεξεο ππνηίκεζεο ηεο ρξήζεο 

ησλ ραξηνλνκηζκάησλ σο κέζσλ πιεξσκήο. Ζ ππεξεζία Apple Pay δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο πειάηεο πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ αλέπαθεο ζπλαιιαγέο, κφλν 

κε ην θηλεηφ ηνπο, θάλνληαο έηζη ηηο πιεξσκέο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εχθνιεο θαη εγγπάηαη 
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απμεκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο. ηελ ειιεληθή 

αγνξά πξνο ην παξφλ ε θαηλνηφκνο απηή ππεξεζία πξνζθέξεηαη απφ ηνλ Ηνχλην 2019, 

απφ ηελ Visa θαη ηελ Mastercard ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Revolut, Monese, N26 θαη Edenred, 

νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηηο πηζησηηθέο θαη ρξεσζηηθέο ηνπο θάξηεο θαη ηηο πεξλνχλ ζηελ 

ππεξεζία Apple Pay θαη κέζσ ηνπ Apple Wallet νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ είηε ην iPhone ηνπο, είηε ην Apple Watch, ην iPad αιιά θαη ην Macbook 

ηνπο θαη λα θάλνπλ ηηο πιεξσκέο ηνπο ζηα θαηαζηήκαηα αλέπαθα, ζηα ηεξκαηηθά POS 

πνπ δηαζέηνπλ, ζηηο δηάθνξεο ειεθηξνληθέο εθαξκνγέο αιιά θαη γεληθφηεξα ζε έλα 

δηαδηθηπαθφ πεξηβάιινλ. ζνλ αθνξά ηηο θάξηεο ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, δελ ππάξρεη 

αθφκα θάπνηα αλαθνίλσζε απφ ηηο Σξάπεδεο φηη απηέο ππνζηεξίδνπλ θαη είλαη ζπκβαηέο κε 

ηελ ελ ιφγσ εθαξκνγή, σζηφζν ε Σξάπεδα Eurobank Α.Δ. εηνηκάδεηαη λα θάλεη ζχληνκα 

ζρεηηθή αλαθνίλσζε, εηζάγνληαο θαη επίζεκα ηελ ππεξεζία Apple Pay ζηελ Διιεληθή 

αγνξά πιεξσκψλ (https://www.apple.com/gr/apple-pay/). 

 

Ζ επηηπρία ηεο Apple ζηνλ θιάδν ησλ πιεξσκψλ νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο 

παξάγνληεο, ν βαζηθφηεξνο παξάγνληαο, φκσο, είλαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν ε ππεξεζία 

Apple Pay εηζήιζε ζηνλ θιάδν, θαζψο επέιεμε κηα ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη 

ππεξεζίεο FinTech θαη νη ππεξεζίεο πιεξσκψλ βξίζθνληαλ ζηελ αθκή ηνπο. Ο 

ηερλνινγηθφο απηφο θνινζζφο θαίλεηαη φηη εθκεηαιιεχηεθε ζσζηά ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

πξψηνπ (first mover advantage) θαη θαηάθεξε λα απνιαχζεη κηα επξεία πηνζέηεζε. ην 

νηθνζχζηεκα ησλ πιεξσκψλ ππάξρεη έλα πιήζνο επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηνπιάρηζηνλ 16 θαηεγνξίεο θαη νη νπνίεο γλσξίδνπλ κηα ζεκαληηθή 

επηηπρία, κε ηηο πην γλσζηέο απφ απηέο λα είλαη, κεηά ηελ Apple, ε PayPal, ε Google θαη ηα 

Starbucks, νη νπνίεο, κε ηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ πνπ πξνζθέξνπλ θαη ην δίθηπν πνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη, ραξαθηεξίδνληαη θαη σο αλαπηπζζφκελεο Σξάπεδεο πιεξσκψλ. Έλαο 

αθφκα παξάγνληαο ηεο επηηπρίαο ηεο Apple είλαη ην γεγνλφο φηη πξνζθέξεη θάηη 

δηαθνξεηηθφ, θάηη επηπιένλ, πνπ πξνζειθχεη ηνπο αγνξαζηέο λα πηνζεηήζνπλ ηελ 

ηερλνινγία ηεο. Πιένλ, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία θαη γηα απηνχο δελ είλαη ηφζν ε δηαδηθαζία 

ησλ πιεξσκψλ απηή θαζεαπηή αιιά ε πξνζηηζέκελε αμία πνπ ιακβάλνπλ απφ απηή. Απηή 

ε πξνζηηζέκελε αμία είλαη πνπ δεκηνπξγεί θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο θαη 

απνδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθή ελνπνίεζε πνπ έρεη θαηαθέξεη ηνπ ινγηζκηθνχ, ησλ 

κεραλεκάησλ ππνινγηζηψλ θαη ησλ θηιηθψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο πιαηθνξκψλ δηεπαθήο ζε 

έλα ελαξκνληζκέλν νηθνζχζηεκα. Πνιχ ζεκαληηθή είλαη, ηέινο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

ζέκαηνο ηεο αζθάιεηαο απφ ηελ Apple, ε νπνία έρεη ρηίζεη έλαλ ηζρπξφ κεραληζκφ 

https://www.apple.com/gr/apple-pay/
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αζθάιεηαο πνπ πξνζηαηεχεη ηα δεδνκέλα ησλ ρξεζηψλ ηεο, ηφζν θαηαλαισηψλ φζν θαη 

εκπφξσλ.  

 

Χζηφζν, ην πξφβιεκα πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε ελ ιφγσ εηαηξεία είλαη ην 

γεγνλφο φηη δελ είλαη εχθνιν λα πηνζεηεζεί απφ κηθξνχο, θπξίσο, θαη κεζαίνπο εκπφξνπο, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα έρεη απνδνρή θαη απφ ηνπο απινχο θαηαλαισηέο θαη λα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή πιεξσκήο αθφκα θαη ζην ζπλνηθηαθφ ηνπο θαηάζηεκα. Μέρξη 

ηψξα έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν ην νπνίν πεξηιακβάλεη επηρεηξήζεηο, 

φπσο νη Starbucks, Bloomingdales, Disney θιπ, φκσο, ν απιφο ρξήζηεο ζέιεη λα κπνξεί 

λα ηελ ρξεζηκνπνηεί θαη ζε κηθξφηεξνπο εκπφξνπο θαη φζν απηφ δελ είλαη εθηθηφ, ζα 

εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηεί ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο πιεξσκήο. πκπεξαζκαηηθά, ε 

εθαξκνγή Apple Pay, αλαδεηθλχεηαη ζηελ πιένλ θαηλνηφκν ηερλνινγία ζηνλ ρψξν ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, πνπ έρεη ηελ δχλακε λα απνδηνξγαλψζεη (disrupt) ηνλ 

θιάδν, φπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ, ράξε ζηελ επθνιία ζηελ ρξήζε ηεο, ζηελ ήδε 

επξεία βάζε ρξεζηψλ πνπ έρεη ιφγσ ηεο εθαξκνγήο iTunes ηεο ίδηαο εηαηξείαο, ζηηο 

πνιηηηθέο πξνζηαζίαο θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο ηεο θαη αλνίγεη έηζη ηνλ δξφκν θαη 

γηα ηε δεκηνπξγία λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζα αζρνιεζνχλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

(Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016). Ήδε, κε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο κέζσ ηνπ Apple Watch, μεθηλάεη κηα ζπδήηεζε θαη κηα έξεπλα 

ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο θάζε ηέηνηαο ζπζθεπήο «έμππλνπ ξνινγηνχ» 

(smartwatch) ζε κηα ελαιιαθηηθή ζπζθεπή πιεξσκψλ, κε πνιιέο πξννπηηθέο. 

    

Πέξαλ ηεο ρξήζεο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο ζηηο ππεξεζίεο θαη ζηα 

πξντφληα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ, απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε 

δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο, δειαδή δηαδηθαζίεο back office, φπσο είλαη νη λνκηθέο ππεξεζίεο. 

Γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη έξεπλεο γηα αλάπηπμε εθαξκνγψλ, νη νπνίεο ζα βαζίδνληαη θαη 

ζηελ Σερλεηή λνεκνζχλε θαη κε ηελ θαζνδήγεζε ζηελ αξρή ησλ δηθεγφξσλ θαη ηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο (behavioral biometrics), αιιά θαη ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ, ζα κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ ηα λνκηθά ζπκβφιαηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη λα εληνπίδνπλ λνκηθά θξίζηκα ζεκεία, ελψ ζα πξνζαξκφδνληαη δηαξθψο 

θαζψο ζα απνθηνχλ πεξηζζφηεξε γλψζε θαη ζα βειηηψλνληαη ζπλέρεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζα γίλεηαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ λνκηθψλ εγγξάθσλ απφ ηα Ηδξχκαηα, θαιχηεξνο 

έιεγρνο θαη ζα αληηκεησπίδνληαη θαη ηπρφλ πξνβιήκαηα απψιεηάο ηνπο απφ ηα λνκηθά 

ηκήκαηα. Θα είλαη δπλαηή αθφκα θαη ε δηελέξγεηα «what-if» αλάιπζεο ησλ λνκηθψλ φξσλ 
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θαη ξεηξψλ ζε δηαδηθαζίεο δηακεζνιάβεζεο θαη δηαπξαγκάηεπζεο κε ηνπο πειάηεο, ψζηε 

λα γίλεηαη πιήξσο αληηιεπηφο ν θίλδπλνο θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο επηπηψζεηο  ησλ 

ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ. 

  

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, επνκέλσο, ζα αιιάμεη ξηδηθά ηνλ ξφιν ηνπ 

δηθεγφξνπ, ζα ηνλ ελδπλακψζεη θαη ζα ηνπ επηηξέςεη λα απνθηήζεη κηα ηζρπξή ζέζε κέζα 

ζηελ επηρείξεζε, ψζηε λα κπνξεί λα πξνζθέξεη νπζηαζηηθέο ζπκβνπιέο ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ ησλ ζηειερψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (Akber Datoo , 

2016). Σέινο, κε βάζε ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, έρεη αλαπηπρζεί θαη ε 

Ρπζκηζηηθή Σερλνινγία (Regulatory Technology-RegTech), ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα γηα λα κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηηο λέεο λνκνζεζίεο 

πνπ ηίζεληαη ζε ηζρχ θαη αθνξνχλ ηνλ θιάδν αιιά θαη λα ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζή ηνπο 

κε απηέο θαη θπξίσο φηη ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλνληζκνχο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο (Anti-Money Laundering-AML) θαη ηε γλψζε ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ (Know Your Custome-KYC), γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ 

εμαπάηεζεο.  

  

Ζ ηερλνινγία ηεο παξαηήξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ρξεζηψλ (behavioral 

biometrcs), πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη παξαπάλσ ζηηο εθαξκνγέο αλάιπζεο 

ησλ λνκηθψλ θεηκέλσλ, είλαη κηα ηερλνινγία πνπ κφιηο πξφζθαηα έρεη εηζέιζεη ζηνλ ηνκέα 

ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο θαη ζηελ αληίιεςε ησλ θαηαλαισηψλ, θπξίσο ράξε 

ζε ηερλνινγηθνχο γίγαληεο φπσο ε Apple, πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ πξψηνη κεζφδνπο, φπσο 

είλαη ην δαρηπιηθφ απνηχπσκα γηα επηβεβαίσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο. Πιένλ, ιακβάλνληαη 

ππφςε θαη ζηνηρεία ηα νπνία αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηψλ, ηνλ ηξφπν πνπ 

αιιειεπηδξνχλ κε ηηο ζπζθεπέο, ζηνηρεία φπσο είλαη ε δχλακε κε ηελ νπνία 

πιεθηξνινγνχλ, επηιέγνπλ έλα ζηνηρείν θη άιια. Ζ ηερλνινγία απηή πξνζθέξεη κηα 

δηαθνξεηηθή εκπεηξία πηζηνπνίεζεο ζηνλ ρξήζηε θαη είλαη ηδαληθή γηα ηηο εθαξκνγέο πνπ 

πξνζθέξνληαη ζηα θηλεηά, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη θαη ζε κηα επηηπρή 

ρξήζε απφ ηηο Σξάπεδεο γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο Σξαπεδηθήο (mobile banking). 

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο, φκσο, είλαη φηη ζα επηηξέςεη ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο λα ελζσκαηψζνπλ πιήξσο ηε δηαδηθαζία ηεο 

πηζηνπνίεζεο ηνπ ρξήζηε ζηελ ζπλνιηθή εκπεηξία ηνπ απφ ηε ρξήζε ηεο θαη λα ηελ 

πηνζεηήζνπλ κε επθνιία. Ζ ηερλνινγία απηή ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηελ «ςεθηαθή 

ηαπηφηεηα», πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, ε νπνία, βέβαηα, ζπκπεξηιακβάλεη κεγαιχηεξν 
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εχξνο πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ ρξήζηε. Έηζη, ζα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε δπλαηή εκπεηξία θαη 

ζα απμεζνχλ νη πξνζδνθίεο ησλ ρξεζηψλ απφ ηα ππφινηπα ρξεκαηνπηζησηηθά θαη κε 

ηδξχκαηα πνπ έρνπλ αλάινγεο ππεξεζίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη ηα 

επφκελα ρξφληα λα νξγαλσζνχλ κε βάζε ηνπο πειάηεο ηνπο θαη φρη ηφζν κε βάζε ηα 

πξντφληα ηνπο (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016). 

 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία πέξαλ ησλ 

ιχζεσλ πνπ πξνζθέξεη ζηηο θαζεκεξηλέο θαη επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έρεη θαη 

θνηλσληθέο επηπηψζεηο. Παξάδεηγκα ησλ θνηλσληθψλ απηψλ επηπηψζεσλ είλαη νη 

εθαξκνγέο πνπ ππάξρνπλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα απνζηνιήο εκβαζκάησλ θπξίσο γηα 

θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο, κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαη ιηγφηεξν θφζηνο, δειαδή κε 

κηθξφηεξα ηέιε ζπλαιιαγψλ. 

 

πσο γίλεηαη θαλεξφ, ινηπφλ, νη ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Σερλνινγία είλαη πνιιέο θαη θαιχπηνπλ έλα κεγάιν εχξνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, ελψ νη πξννπηηθέο εμέιημήο ηνπο θαη εκθάληζεο λέσλ 

εθαξκνγψλ θαη θαηλνηνκηψλ ηα επφκελα ρξφληα είλαη ζεκαληηθά κεγάιεο. Δπηρεηξήζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ακηγψο ζε απηήλ πξνζθέξνπλ ειθπζηηθέο πξνηάζεηο αμίαο (value propositions) 

ζηνπο πειάηεο θαη έρνπλ ηελ απαξαίηεηε επειημία λα ελεξγνχλ θαη λα αληηδξνχλ 

γξεγνξφηεξα απφ ηηο παξαδνζηαθέο Σξάπεδεο. Αθφκα δελ είλαη μεθάζαξα ηα φξηα ηεο, 

ζίγνπξα, φκσο, πξνθαιεί ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ 

Σξαπεδψλ, επεξεάδνληαο ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπο, θαζψο παίδνπλ κεγάιν ξφιν θαη 

θαζνξίδνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Οη άλζξσπνη, πιένλ, 

είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε παγθφζκην επίπεδν, κε έλα πιήζνο ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ ζε 

απφζηαζε αλαπλνήο πνπ ζπκβαδίδεη κε ηνλ γξήγνξν ξπζκφ δσήο ηνπο, θαη απηφ αθξηβψο 

πεξηκέλνπλ λα δνπλ θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο. Πξέπεη λα κπνξνχλ λα ηα 

δηαρεηξίδνληαη εχθνια, γξήγνξα θαη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ πνπ δελ είλαη 

μεθάζαξν, αθφκα, ζηελ ειιεληθή αγνξά είλαη ε αληίδξαζε ησλ Σξαπεδψλ. 

  

Σέινο, είλαη ινγηθφ πσο ε κεγάιε επηηπρία ησλ FinTech επηρεηξήζεσλ έρεη 

νδεγήζεη ηνπο θαηλνηφκνπο επηρεηξεκαηίεο λα εμεξεπλνχλ ιχζεηο θαη ζε άιινπο θιάδνπο, 

φπσο είλαη απηφο ηεο ςεθηαθήο δηαθήκηζεο, κε εμίζνπ θαιέο πξννπηηθέο. 
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4.2 ΠΡΟΚΛΖΔΗ ΓΗΑ ΣΟΝ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟΗ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ  

 

 

Ήδε απφ ην 2015 έγηλε θαλεξφ φηη ε ςεθηαθή επαλάζηαζε είρε μεθηλήζεη γηα ηνλ 

Σξαπεδηθφ θιάδν θαη ε ςεθηνπνίεζε ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ ήηαλ ζρεδφλ 

αλαπφθεπθηε. Μηα πνιχ βαζηθή εξψηεζε πνπ αλαθχπηεη ζπλερψο ζηηο ζπδεηήζεηο γηα ην 

κέιινλ ησλ Σξαπεδψλ είλαη εάλ ζα κεησζεί πνηέ ε ρξήζε ησλ κεηξεηώλ. Απηή ε εξψηεζε 

είλαη βαζηθή θαη ε πηζαλή απάληεζε ή απαληήζεηο ηεο απαζρνινχλ ηα αλψηαηα ζηειέρε 

ησλ Σξαπεδψλ θαη θαζνξίδνπλ ηε δξάζε ηνπο απέλαληη ζηελ απμαλφκελε δεκνηηθφηεηα θαη 

πηνζέηεζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο θαη ζηελ εκθάληζε επηρεηξήζεσλ πνπ 

βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζε απηά ηα ινγηζκηθά θαη ηνπο αιγνξίζκνπο. Χζηφζν, απηφ πνπ 

πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ελδερνκέλσο εμεγεί θαη ηε κέρξη ηψξα ζηάζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ είλαη ην γεγνλφο φηη, βαζηθά, δελ δεκηνπξγήζεθαλ θαη δελ 

ζρεδηάζηεθαλ γηα λα είλαη θαηλνηφκα θαη επνκέλσο, δελ δηαζέηνπλ, πξνο ην παξφλ, ηελ 

αληίζηνηρε δνκή θαη θνπιηνχξα γηα λα ππνζηεξίμνπλ κεγάιν εχξνο θαηλνηφκσλ 

δηαδηθαζηψλ. Σαπηφρξνλα, νη αμίεο πνπ ηηο δηαπλένπλ, ε ζπλέπεηα, ε εκπηζηνζχλε θαη ε 

πξνβιεπηηθφηεηα ηνπο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα αληηδξνχλ γξήγνξα, έλα ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ φκσο είλαη απαξαίηεην ζε θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζε απνδηνξγάλσζε, φπσο είλαη 

ζήκεξα ν Σξαπεδηθφο θιάδνο. 

 

Γη’ απηφ ηψξα, πιένλ, εληνπίδεηαη θάπνηα κηθξή θαη ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα θαη 

ελέξγεηα ζε εζληθφ αιιά θαη παγθφζκην επίπεδν απφ ηηο ελψζεηο ησλ Σξαπεδψλ αιιά θαη 

απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο. Καηλνηφκεο ελέξγεηεο ησλ Σξαπεδψλ πνπ εκθαλίδνληαη έσο 

ηψξα, φπσο είλαη ν Κφκβνο Καηλνηνκίαο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο, ε πιαηθφξκα Egg (Enter-Grow-Go) θαη ηα Hackathons ηεο Σξάπεδαο Eurobank 

αιιά θαη νη εθαξκνγέο Pingit θαη MoneyManager ησλ βξεηαληθψλ Σξαπεδψλ Barclays θαη 

Lloyds αληίζηνηρα, είλαη απνηέιεζκα κεκνλσκέλσλ πξνζπαζεηψλ, κεγάινπ θφζηνπο 

(Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016). Άιισζηε, ε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ δελ επέηξεπε, έηζη θη αιιηψο, ζηηο Σξάπεδεο λα εζηηάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε λέα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ζε θαηλνηνκίεο, θαζψο έπξεπε λα βξίζθνληαη ζε δηαξθή 

εγξήγνξζε γηα λα ζπκκνξθσζνχλ ζηηο ζπλερψο αλαδπφκελεο θαλνληζηηθέο θαη λνκηθέο 

απαηηήζεηο.   



157 
 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη παξαηεξήζεηο γηα ηηο Σξάπεδεο, εχινγα δεκηνπξγνχλ 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην κέιινλ ηνπο, θαζψο ηα νηθνζπζηήκαηα ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Σερλνινγίαο νινέλα θαη κεγαιψλνπλ. Σν 2015 ήδε νη επελδχζεηο ζε εηαηξείεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερλνινγίαο απμήζεθαλ θαηά 201% ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε 

ρξνληά θαη μεπέξαζαλ θαηά πνιχ ηηο επελδχζεηο ζε άιινπ είδνπο λενθπείο επηρεηξήζεηο, 

πνπ απμήζεθαλ κφιηο θαηά 63% (Accenture, 2015). Δίλαη δχζθνιν λα πξνβιέςεη θαλείο ην 

κέιινλ κηαο επηρείξεζεο, πφζν κάιινλ ην κέιινλ ελφο νιφθιεξνπ θιάδνπ, σζηφζν δχν 

πξννπηηθέο ζεσξνχληαη νη πην πηζαλέο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. Δίηε ην 

παξαδνζηαθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν δηεθπεξαηψλνληαη κέρξη 

ζήκεξα νη δηαδηθαζίεο ζα εμαθαληζηεί, είηε ζα αλαγθαζηεί λα πξνζαξκνζηεί θαη λα 

πξνρσξήζεη πξνο ηελ ςεθηνπνίεζε, ππνθχπηνληαο ζηηο πηέζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ δεχηεξε πξννπηηθή είλαη ε πην πηζαλή, θαζψο νη 

επηρεηξήζεηο FinTech θαη νη ςεθηαθέο επηρεηξήζεηο πνπ πηνζεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνινγία εηζέξρνληαη ζηνλ θιάδν κε ζθνπφ λα ηνλ απνδηνξγαλψζνπλ (disrupt) θαη λα 

απνθηήζνπλ κηα ηζρπξή ζέζε θαη έλα κεγάιν κεξίδην αγνξάο. Έηζη, φπσο αλαθέξζεθε θαη 

παξαπάλσ, νη κέρξη ηψξα θπξίαξρεο Σξάπεδεο ζα ζεσξεζνχλ «βξαδπθίλεηεο» (laggards) 

εάλ δελ κπνξέζνπλ ή αξλεζνχλ λα πηνζεηήζνπλ ηελ πθηζηάκελε αιιαγή, θαζψο κάιηζηα 

απηή θηλείηαη κε απμαλφκελνπο ξπζκνχο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο, ινηπφλ, νη εδξαησκέλεο 

Σξάπεδεο λα κελ βξεζνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη λα δηαηεξήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο 

ηνπο θαη ηα έζνδά ηνπο, ζα εληείλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ. 

     

Ζ Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, επνκέλσο, έρεη κεγάιε ζηξαηεγηθή ζεκαζία γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη εηδηθά γηα ηηο 

Σξάπεδεο, θπξίσο ιφγσ θαη ηεο κεγάιεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο πνπ έρεη γηα απηέο θαη ε 

Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία (ΗΣ), ε νπνία, φπσο αλαθέξζεθε, ππνζηεξίδεη ηηο θαηλνηνκίεο 

FinTech. Ζ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία (ΗΣ) έρεη ζηξαηεγηθά νθέιε γηα ηηο Σξάπεδεο γη’ απηφ 

θαη είλαη ζεκαληηθή γηα κηα επηηπρεκέλε επηρεηξεζηαθή αιιά θαη αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή, 

είηε απνθαζίζνπλ λα αθνινπζήζνπλ κηα ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, είηε κηα ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο, είηε κηα ζηξαηεγηθή εζηίαζεο, θαζψο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη έλα 

δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Ζ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο θαη θπξίσο ε 

δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δηαζέηνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κέζσ 

απηήο ηεο ΗΣ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ζηε 

γεσγξαθηθή επέθηαζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ζηε γεληθφηεξε αλάπηπμε ηνπ θαη επέθηαζε ησλ 

γξακκψλ πξντφλησλ θαη ηεο αγνξάο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη, ελψ παξάιιεια πξνζθέξεη 
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θαη ιεηηνπξγηθά νθέιε φπσο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ή αθφκα θαη λα 

εμαιείθεηαη ν θίλδπλνο. 

 

Σν θφζηνο ηεο Πιεξνθνξηαθήο Σερλνινγίαο γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, αληηζηνηρεί 

ζην 15-20% ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη γη’ απηφ απνηειεί ηνλ δεχηεξν πην ζεκαληηθφ 

παξάγνληα θφζηνπο, κεηά ην θφζηνο εξγαζίαο (Gopalan et al. 2012). Σαπηφρξνλα, βέβαηα, 

νη ηξάπεδεο παξαδνζηαθά πξαγκαηνπνηνχλ ηηο κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζηελ 

Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία, ζε ζρέζε κε άιινπο θιάδνπο, επελδχνληαο έλα πνζνζηφ 4-9% 

ησλ εζφδσλ ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, ηα ηδξχκαηα απηά λα είλαη απφ ηα πξψηα πνπ 

κπνξνχλ ζεσξεηηθά λα πηνζεηήζνπλ ηηο ηερλνινγηθέο απηέο θαηλνηνκίεο (Lamberti and 

Buger, 2008). Πξαθηηθά, σζηφζν, γηα λα είλαη ε πηνζέηεζε απηή επηηπρεκέλε πξέπεη νη 

Σξάπεδεο λα βειηηψζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ηνπο πειάηεο ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

ηαρχηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αθξίβεηα απηψλ, γεγνλφο 

πνπ δελ θαζίζηαηαη εθηθηφ φζν νη επελδχζεηο ζηελ Πιεξνθνξηαθή Σερλνινγία 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ ηερλνινγηθψλ 

ζπζηεκάησλ. Δπνκέλσο, απηφ πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλεη είλαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 

ηερλνινγία απηή θαη λα αλαδεηήζνπλ ηξφπνπο λα γίλνπλ πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο, 

επελδχνληαο, ηαπηφρξνλα, θαη ζεκαληηθά πνζά ζηελ θαηλνηνκία απηή θαη ζηελ αλάπηπμε 

λέσλ ηδεψλ. Έηζη, εάλ ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα επελδχζεη ζσζηά ζε απηφ ην ηκήκα, κπνξεί λα 

ελζσκαηψζεη ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαη λα ηελ 

εθκεηαιιεπηεί κε επηηπρία πξνο ην κεγαιχηεξν δπλαηφ φθεινο, γηα λα ζηεξίμεη ηηο 

ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο ησλ αλψηαησλ ζηειερψλ ηεο (Panopoulou Marie, 2005).  

 

Οη Σξάπεδεο βξίζθνληαη αληηκέησπεο κε ηελ αλάγθε ιήςεο θαίξησλ απνθάζεσλ, 

θαζψο ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη νη ιχζεηο πνπ πξνζθέξεη αιιάδνπλ ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ θαη ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ, ην νπνίν 

επλνεί ην έδαθνο γηα ηελ αλνηρηή ηξαπεδηθή. Οη κέρξη ηψξα κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο ησλ 

Διιεληθψλ Σξαπεδψλ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην θχκα ησλ επηρεηξήζεσλ Fintech 

πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Γηα ηελ επηηπρία ηνπο πξέπεη ε ςεθηαθή 

ζηξαηεγηθή ηνπο θαη ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηνπο λα ηαπηίδνληαη θαη λα είλαη πιήξσο 

ελαξκνληζκέλεο νη ςεθηαθέο θαηλνηνκίεο κε ηελ εζσηεξηθή νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

ηξαπεδηθψλ νξγαληζκψλ (Schmitz, 9 September 2019). Μηα έξεπλα, κάιηζηα, πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε ε Mastercard ην Ννέκβξην ηνπ 2018, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 
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300 αλψηαηα ζηειέρε παξαδνζηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ απφ δηάθνξεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο, έδεημε αξρηθά φηη ην 65% ησλ ζπκκεηερφλησλ αμηνινγεί φηη νη 

επηρεηξήζεηο  FinTech ζα απνηειέζνπλ κηα ζεκαληηθή απεηιή έσο ην 2022, ελψ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ππνγξακκίδνπλ ην πφζν ζεκαληηθή επίδξαζε ζα 

έρνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο ζηα εδξαησκέλα Σξαπεδηθά ηδξχκαηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

επηηαθηηθή ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ Σξαπεδψλ θαη ηελ αλάιεςε 

πξσηνβνπιηψλ, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο (Mastercard, November 

2018).  

 

Αλ θαη ζε νξηζκέλεο κεκνλσκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο νη Σξάπεδεο 

δηαζέηνπλ έλα ζαθέο πιενλέθηεκα, έλαληη ησλ επηρεηξήζεσλ Fintech, θαη δηαζέηνπλ 

δπλάκεηο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο πνπ κπνξνχλ λα ηηο βνεζήζνπλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, απηφ δελ είλαη ζίγνπξν φηη είλαη αξθεηφ 

γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο. χκθσλα κε ηελ Accenture δχν είλαη ηα 

πην πηζαλά ζελάξηα γηα ην κέιινλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ, ζηελ επνρή ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο. Σν πξψην ζελάξην 

κηιάεη γηα ςεθηαθή απνδηνξγάλσζε (digital disruption), ελψ ε δεχηεξε πξννπηηθή 

αλαθέξεηαη ζε κηα ςεθηαθή επαλεμέηαζε (digitally reimagined). ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, ε νπνία ζεσξνχληαλ θαη ε πην πηζαλή κέρξη πξφζθαηα, νη Σξάπεδεο 

επηρεηξνχλ λα αληαγσληζηνχλ αλνηρηά ηηο Fintech επηρεηξήζεηο, σζηφζν δελ κπνξνχλ 

αληηκεησπίζνπλ ηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηνλ θιάδν, θαζψο έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα 

απζηεξά λνκνζεηήκαηα πνπ εθδίδνληαη θαη ηελ πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

ηνπο θφζηνπο. Δπνκέλσο, ππάξρεη απψιεηα εζφδσλ θαη κεξηδίνπ αγνξάο θαζψο νη 

πειάηεο ηνπο πξνηηκνχλ ηηο λέεο, θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πνπ ηνπο παξέρνπλ πην 

απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο, πιήξσο ελαξκνληζκέλα κε ηελ 

ςεθηαθή επνρή. πλερίδνπλ, ινηπφλ, ηα παξαδνζηαθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα εζηηάδνπλ 

ζηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ θαη φρη ζηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε πνπ είλαη 

πιένλ ην δεηνχκελν, ρσξίο λα αιιάδνπλ θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. Έηζη, νη πειάηεο ηηο 

αληηκεησπίδνπλ πιένλ φπσο θαη ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζεσξψληαο ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηνπο δεκφζηα αγαζά (commodities), θαη νη Σξάπεδεο δελ κπνξνχλ πιένλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ λέα ηξαπεδηθή αγνξά πνπ δεκηνπξγείηαη (Accenture, 2015). 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά, εάλ νη Σξάπεδεο ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηελ 

αλάπηπμε πνπ ππφζρνληαη νη λέεο θαηλνηφκεο ππεξεζίεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηερλνινγίαο 

πξέπεη λα επαλεμεηάζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο κνληέιν ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηελ ςεθηνπνίεζε. ε απηφ ην ζελάξην ν πειάηεο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν 

θαη επηδηψθεηαη, πιένλ, ε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαηά ηελ πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο. 

Οη Σξάπεδεο ζεσξνχλ φηη έρνπλ θάπνηα βξαρπρξφληα πιενλεθηήκαηα φζνλ αθνξά ηηο 

ππνδνκέο ηνπο θαη ηα δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ηνπο, ηα νπνία βέβαηα πξέπεη λα ηα 

κεηαηξέπνπλ ζε ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα αληηκεησπίδνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ ςεθηαθψλ 

πειαηψλ, πνπ αλαθχπηνπλ. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ 

πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν νξγαλσζηαθψλ αιιαγψλ, θπξίσο αιιαγέο ζε εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ θηάλνπλ έσο θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ εμ’ απηψλ κε ζθνπφ λα 

βειηησζεί ε απνδνηηθφηεηα αιιά θαη λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο 

Σξάπεδαο, αιιά θαη αιιαγέο ζηελ επαθή κε ηνλ πειάηε, δειαδή αιιαγέο ζηηο ππεξεζίεο 

θαη ρξήζε ςεθηαθψλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ( EBA REPORT , 2018). Σν κεγαιχηεξν θίλεηξν 

ησλ Σξαπεδψλ γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ φιεο απηέο ηηο αιιαγέο, βέβαηα, είλαη ε 

δεκηνπξγία λέσλ πεγψλ εζφδσλ, πνπ πξνζδνθνχλ φηη ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ επηινγή 

ηνπ ζελαξίνπ απηνχ. Δληνπίδνληαη, ινηπφλ, δχν ζπκπεξηθνξέο ησλ Σξαπεδψλ, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνληαη θαη απφ αληίζηνηρεο ζηξαηεγηθέο, κε ηηο νπνίεο ζα κπνξέζνπλ λα 

νδεγεζνχλ ζηελ πιήξε ςεθηνπνίεζε ηνπο: ηε ζπλεξγαζία (collaboration) θαη ηηο 

επελδύζεηο (investments) (Accenture, 2015). 

   

1. Ζ ζπλεξγαζία (collaboration) εληάζζεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ λα πξνβνχλ νη Σξάπεδεο εάλ ζέινπλ λα επηηχρνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπο 

θαη ηα αλψηαηα ζηειέρε απηψλ πξέπεη λα επηιέμνπλ ηελ θαηάιιειε κνξθή ζπλεξγαζίαο 

θαη λα ιάβνπλ ηηο πιένλ αξκφδνπζεο απνθάζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ 

ζπλεξγαζία απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε ζπγρψλεπζε, είηε κε εμαγνξά, είηε κε 

κηα ζηξαηεγηθή ζπκκαρία, είηε αθφκα θαη κε ηελ απφθηεζε κηαο εηαηξείαο Fintech σο 

ζπγαηξηθήο ηνπ Σξαπεδηθνχ Οκίινπ. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζπλεξγαζηψλ αλάκεζα ζε 

Σξάπεδεο θαη επηρεηξήζεηο Fintech είλαη ε ζπλεξγαζία ηεο BBVA κε ηελ Dwolla, ηεο 

Wirecard Bank κε ηελ N26 ζηελ Δπξψπε θαη ηεο Union Bank κε ην Lending Club ζηελ 

Ακεξηθή. Μηα αθφκα κνξθή ζπλεξγαζίαο είλαη απηή ηεο πιαηθφξκαο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ε Accenture ζε ζπλεξγαζία κε ην Partnership Fund ηεο Νέαο Τφξθεο, ζηελ 

νπνία νη Σξάπεδεο ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη δίλνπλ ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε ζε 

λενθπείο Fintech επηρεηξήζεηο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ ζην κέιινλ λα αμηνπνηήζνπλ γηα 
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ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηηο Σξάπεδεο 

απμάλνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζψο ν ηξφπνο απηφο είλαη σθέιηκνο θαη γηα ηηο Fintech 

επηρεηξήζεηο θαη πνιιέο θνξέο θαζνξηζηηθφο γηα ηελ επηηπρία ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο πνπ νη Σξάπεδεο ηνπο πξνζθέξνπλ ηε ιχζε ζηα λνκηθά δεηήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ, φπσο είλαη νη άδεηεο πνπ ρξεηάδνληαη, ή φηαλ ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα επεθηείλνπλ ηελ πειαηεηαθή ηνπο βάζε, επηηξέπνληάο ηνπο λα έρνπλ πιήξε πξφζβαζε 

ζην πειαηνιφγηφ ηνπο (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016).  

 

Γηα ηηο Σξάπεδεο, απηνχ ηνπ είδνπο νη ζπλεξγαζίεο δελ είλαη πξσηφγλσξεο. Οη 

ζπγρσλεχζεηο θαη νη εμαγνξέο Σξαπεδψλ θαζψο θαη νη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο είλαη ηξφπνη 

πνπ εθαξκφδνληαη ζπρλά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε 

αλάπηπμε θαη ε θεξδνθνξία, κε ην λα κνηξάδνληαη ηα ζηειέρε ηελ ηερλνγλσζία ηνπο πάλσ 

ζε δηαδηθαζίεο ή ππεξεζίεο, λα επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ή αθφκα λα 

δεκηνπξγνχληαη λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ επθαηξίεο αχμεζεο ηνπ 

ζπλνιηθνχ κεξηδίνπ αγνξάο ηνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο λα γίλεηαη επηινγή ηνπ 

ζσζηνχ ζπλεηαίξνπ, λα ππάξρεη κηα θαιή πξνεηνηκαζία πξηλ ηε ζπλεξγαζία θαη κηα 

αλνηρηή δηάζεζε αλάκεζα ζηα δχν κέξε θαη πξνζπκία λα αθνχζεη ν έλαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άιινπ. Σφζν νη Σξάπεδεο φζν θαη νη Fintech επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία θαη πιενλεθηήκαηα ζηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία 

ζπληειψληαο ζηε δεκηνπξγία αμίαο ζηνλ πειάηε (Accenture, 2015). Με ηνλ ηξφπν απηφ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ. 

 

Ζ ζπλεξγαζία κε κηα επηρείξεζε Fintech είλαη ζαλ κηα επέλδπζε γηα ηηο Σξάπεδεο γη’ 

απηφ θαη ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνπλ γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπλεηαίξνπ 

πξνζηδηάδνπλ κε ηα θξηηήξηα πνπ εθαξκφδνπλ νη εηαηξείεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ 

(Venture Capitals) φηαλ επηιέγνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ζα επελδχζνπλ. Άιισζηε, 

πξφθεηηαη γηα δχν ζπλεηαίξνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα κάζνπλ λα εξγάδνληαη καδί, αλ θαη 

πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθά επηρεηξεκαηηθά ππφβαζξα θαη επνκέλσο, έρνπλ δηαθνξεηηθή 

αληίιεςε γηα ηελ αλάιεςε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Γη’ απηφ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα 

ππάξρεη πξνζπάζεηα γηα ακνηβαία θαηαλφεζε ηεο θνπιηνχξαο θαη ηεο απνζηνιήο ηνπ θάζε 

ζπλεηαίξνπ, νη νπνίεο ζα θαζνξίδνπλ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έρνπλ θαη ηνπο ζθνπνχο 

πνπ πξέπεη λα επηηχρνπλ. Γηα παξάδεηγκα, νη επηρεηξήζεηο Fintech ζην πιαίζην ηεο 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ζπλεξγαζία κε ηηο Σξάπεδεο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ φηη απηέο 
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πεξηνξίδνληαη απφ απζηεξά λνκνζεηηθά πιαίζηα, ηα νπνία έρνπλ σο απνηέιεζκα απηέο λα 

αλαπηχζζνληαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο θαη λα πξέπεη λα πιεξνχλ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο θαη επίπεδα αζθαιείαο, φζνλ αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά θαη ηερλνινγηθά 

ηνπο ζπζηήκαηα, ελψ ηα ζηειέρε δελ δηαζέηνπλ πάληα κεγάιε εμεηδίθεπζε ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. Δάλ, φκσο, δελ δείμνπλ ηε δένπζα επηκέιεηα ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, νη ηξηβέο 

είλαη αλαπφθεπθηεο (Mastercard, November 2018).  

 

Οξηζκέλα απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο απηήο, είλαη ην πςειφ επελδπηηθφ θφζηνο πνπ ηζρχεη γεληθά, ν 

επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ν νπνίνο πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη λα ιεθζεί ππφςε, θαη θπζηθά 

ην ζηξαηεγηθφ ηαίξηαζκα (strategic fit) ην νπνίν επηδηψθνπλ νη Σξάπεδεο. Ζ επηρείξεζε 

Fintech πνπ ζα επηιεγεί πξέπεη λα ηαηξηάδεη κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο θαη λα βνεζάεη 

ψζηε λα εληνπίδνληαη νη επθαηξίεο θαη λα εμαιείθνληαη νη απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλάκεσλ ηνπ ηδξχκαηνο, ησλ πφξσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ. Απηφ, φκσο, πνπ είλαη πξαγκαηηθά δχζθνιν ζε απηέο ηηο ζπλεξγαζίεο, 

νπνηαδήπνηε κνξθή θη αλ έρνπλ, είλαη εάλ ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηεο Σξάπεδαο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πηνζεηήζεη απηή ηελ πξνζέγγηζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζσ 

ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο λενθπείο απηέο επηρεηξήζεηο. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηεο 

Accenture, κάιηζηα, φηαλ ξσηήζεθαλ ηα ζηειέρε ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ 

πξνζέγγηζε απηή, ην 65% επηβεβαίσζε φηη ε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα είλαη ν κεγαιχηεξνο 

παξάγνληαο πνπ πξέπεη λα αιιάμεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

επηρεηξεκαηηθή απηή ζχκπξαμε. Ζ θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ, άιισζηε, είλαη έλαο 

παξάγνληαο ν νπνίνο επεξεάδεη ηφζν ηε δηακφξθσζε φζν θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο, φπσο έρεη αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, επνκέλσο 

πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε. 

  

Σα νθέιε ησλ Σξαπεδψλ απφ ην ζελάξην απηφ είλαη πνιιαπιά, ην βαζηθφηεξν απφ ηα 

νπνία είλαη φηη κεηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, θαζψο νη πηζαλνί αληαγσληζηέο εξγάδνληαη θαη 

πξνο φθεινο ηνπο, επηηξέπνληάο ηνπο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε λέεο θαηλνηφκεο ιχζεηο θαη 

λα κπνξνχλ έηζη λα εκπινπηίζνπλ ην ραξηνθπιάθην ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπο. Ζ ζπλεξγαζία, κάιηζηα, είλαη ηδηαίηεξε δεκνθηιήο ζηα Σξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ 

αζρνινχληαη κε ηε ιηαληθή ηξαπεδηθή, αλ θαη θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιε ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο αλνηρηψλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ησλ Σξαπεδψλ απηψλ θαη ηνπ αξγνχ ξπζκνχ 

κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψλνπλ γεληθφηεξα ηελ ςεθηνπνίεζε θαη ηελ θαηλνηνκία. ζνλ αθνξά 
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ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ην νπνίν αθνινπζεί θάζε Σξάπεδα, απηφ θαζνξίδεη θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ηεο εθάζηνηε ζπλεξγαζίαο. Οξηζκέλα απφ απηά ηα κνληέια πεξηιακβάλνπλ 

κηα πιήξε ελνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ Fintech κε απηέο ησλ Σξαπεδψλ, 

ελψ ζε άιια, ηα νπνία είλαη πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθά, ζπλάπηνληαη ζπρλά ζπκβάζεηο 

«παξαπνκπήο» (referral agreements), κε βάζε ηηο νπνίεο νη επηρείξεζε Fintech 

ζπκθσλνχλ φηη ζα παξαπέκπνπλ ηνπο πειάηεο πνπ ήδε έρνπλ θαζψο θαη θάζε λέν πειάηε 

ηνλ νπνίν απνθηνχλ, ζηε ζπλεξγαδφκελε Σξάπεδα, βνεζψληαο ηελ έηζη λα απμήζεη ηελ 

πειαηεηαθή ηεο βάζε θαη άξα ην κεξίδην αγνξάο ηεο. Μηα ηέηνηα ζπλεξγαζία έρεη θαη ε 

Σξάπεδα Santander ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, κε ην Funding Circle. πλήζσο, γίλεηαη ε 

επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ απφ ηηο Σξάπεδεο θαζψο είλαη έλαο ηξφπνο λα 

πεξηνξίζνπλ ηε ζπλαλαζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε ηνπο πειάηεο, ππφ ην πιαίζην 

ηεο πξνζθνξάο ησλ ππεξεζηψλ κε ην δηθφ ηνπο φλνκα (brand name) (Susanne Chishti, 

Janos Barberis, 2016). 

 

Δπνκέλσο, αλ θαη νη Σξάπεδεο ζηελ αξρή ήηαλ ηδηαίηεξα δηζηαθηηθέο σο πξνο ηε 

ζπλεξγαζία απηή, έγηλε θαηαλνεηφ φηη είλαη θαζνξηζηηθή γηα λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία 

ηφζν ηα εδξαησκέλα ηδξχκαηα φζν θαη νη λενεηζεξρφκελνη, ζηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ 

Σξαπεδηθνχ θιάδνπ. Πνιχ πεξηζζφηεξν, κηα ηέηνηα ζπλεξγαζία ζα κεγηζηνπνηήζεη ηελ 

πξννπηηθή θαη ηε δπλακηθή ηεο ςεθηνπνίεζεο, κε ηξφπν πνπ ζα είλαη πξνζβάζηκνο ζε 

φινπο, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηε γλψζε νηθνλνκηθψλ ησλ απιψλ αλζξψπσλ, ψζηε λα 

δηαρεηξίδνληαη θαιχηεξα ηα νηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

 

2. Έλαο αθφκα ηξφπνο γηα λα πινπνηεζεί ε αλάπηπμε ησλ Σξαπεδψλ είλαη θαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε επελδύζεσλ (investments), νη νπνίεο απνηεινχλ κηα ππνθαηεγνξία 

ησλ επελδχζεσλ ησλ Κεθαιαίσλ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Venture Capitals) ζε 

λενθπείο επηρεηξήζεηο. Ζ κνξθή απηή επελδχζεσλ νλνκάδεηαη Κεθάιαην Δπηρεηξεκαηηθψλ 

πκκεηνρψλ Δηαηξηψλ (ΚΔΔ-Corporate Venture Capital) θαη εθαξκφδεηαη ήδε απφ έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηλνηνκήζνπλ. 

χκθσλα, κάιηζηα, κε κηα δήισζε απφ ην Boston Consulting Group (BCG) (2012) «Σε κηα 

νηθνλνκία πνπ ε θαηλνηνκία θάλεη ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ επηηπρία θαη ηελ απνηπρία, ηα 

Επηρεηξεκαηηθά Κεθάιαηα (capital venturing) κπνξνύλ λα δώζνπλ ώζεζε ζηελ θαηλνηνκία 

θαη ηαπηόρξνλα λα βνεζήζνπλ λα δεκηνπξγεζεί έλαο νξγαληζκόο, ζηνλ νπνίν ε θαηλνηνκία 

ζα είλαη ε ζπλεζηζκέλε εξγαζία (business as usual)». Παξαδείγκαηα Σξαπεδψλ πνπ έρνπλ 
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αλαπηχμεη κεραληζκνχο εηαηξηθψλ επελδχζεσλ, κε ηα επελδπκέλα πνζά λα θηάλνπλ ηα 

100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, είλαη ε American Express, ε BBVA θαη ε HSBC. 

 

Οη ηξάπεδεο πνπ επελδχνπλ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία κε απηφ ηνλ ηξφπν 

νλνκάδνληαη επηρεηξεκαηηθνί επελδπηέο θαη εάλ αλαπηχμνπλ ην κεραληζκφ απηφ 

ζηξαηεγηθά, πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηλνηνκίαο, ηφηε ηα εηαηξηθά θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ ζα κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ζεκαληηθφ αληαγσληζηή ζην επελδπηηθφ 

ηνπίν. Σν ΚΔΔ πξνζθέξεη κηα πνηθηιία θεθαιαίσλ θαη ηξφπσλ επέλδπζεο, θαζψο είλαη 

δηαθνξεηηθά θάζε θνξά ηα θίλεηξα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ εηαηξηθψλ επελδχζεσλ θαη 

νη κέζνδνη κε ηηο νπνίεο εθηηκάηαη ε απφδνζε θαη άξα ε επηηπρία ηεο επέλδπζεο. Σα 

θίλεηξα πνπ εληνπίδνληαη ζπλήζσο είλαη ηέζζεξα: ε ζηξαηεγηθή, ε επέθηαζε, ε θαηλνηνκία 

θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα. Ζ ζηξαηεγηθή απνηειεί θίλεηξν δηφηη βνεζάεη ηελ Σξάπεδα λα 

πξνρσξήζεη πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ κειινληηθνχ ηεο νξάκαηνο, ε επέθηαζε αθνξά ηελ 

πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε θαηλνηνκία ζα βειηηψζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο θαη ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ πξνζθνξά ηεο ππεξεζίαο, 

ελψ ηέινο, νη επελδχζεηο κπνξεί λα γίλνληαη γηα λα βειηησζεί ε νηθνλνκηθή απφδνζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016). 

 

ζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ, ην πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζρεηίδεηαη κε ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο απηή ζα εθηηκεζεί, θαζψο ππάξρνπλ δχν πηζαλνί 

ηξφπνη: είηε σο άκεζε απφδνζε θεθαιαίνπ, ην νπνίν έρεη επελδπζεί απφ ην κεξίδην ησλ 

κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ, είηε κεηξψληαο ηελ αμία πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε κεηξηθή 

επηρείξεζε, ελ πξνθεηκέλσ γηα ηελ Σξάπεδα. Κακία απφ ηηο δχν απηέο κεζφδνπο, φκσο, 

δελ εμαζθαιίδεη ζηελ Σξάπεδα φηη ζηελ πξάμε έρεη επηηεπρζεί θάπνηα ηερλνινγηθή 

πξφνδνο ή θάπνηα βειηίσζε ζηελ θαηλνηνκία ηνπ ηδξχκαηνο. ηελ κελ πξψηε πεξίπησζε, 

κπνξεί ε απφδνζε ηεο επέλδπζεο λα επηηπγράλεηαη κφλν ζηε ζεσξία θαη ζηνπο 

ππνινγηζκνχο, επί ηεο νπζίαο, φκσο, λα κελ ππάξμεη πνηέ θακία ζπλεξγαζία κε ηελ 

επηρείξεζε Fintech ζηελ νπνία έρεη επελδχζεη θαη άξα θακία θαηλνηνκία γηα ηελ Σξάπεδα, 

ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, πάιη ν ππνινγηζκφο ηεο αμίαο ηεο θαηλνηνκίαο δελ απνδεηθλχεη 

φηη ε επέλδπζε ηνπ κεηνρηθνχ κεξηδίνπ έρεη σθειήζεη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα θαη έρεη 

κεηαθξαζηεί πξαγκαηηθά ζε θαηλνηφκεο βειηηψζεηο (Accenture, 2015). Σέινο, πξέπεη λα 

εξεπλεζεί εάλ ε επέλδπζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία έρεη πηζαλφηεηεο λα πεξηνξίζεη 

ηε δπλαηφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα πηνζεηήζεη θάπνηα άιιε ηερλνινγία απφ άπνςε 

θεθαιαίσλ, εάλ δειαδή ζα ππάξρεη θεθαιαηαθή επάξθεηα, θαη εάλ ε ηερλνινγία πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί ήδε ζα ηεο επηηξέπεη λα ελζσκαηψζεη θαη άιιεο ηερλνινγίεο ή ζα κπνξεί 

κφλν λα ρξεζηκνπνηεί βειηησκέλεο εθδνρέο ηεο ήδε ππάξρνπζαο, δεκηνπξγψληαο 

νπζηαζηηθά κηα θιεξνλνκεηέα ηερλνινγία (legacy technology).   

  

Δθηφο απφ ηηο επελδχζεηο ζηηο εηαηξείεο Fintech, πνιιέο Σξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχλ ή 

δεκηνπξγνχλ νη ίδηεο νξγαληζκνχο θαη πιαηθφξκεο κε ζθνπφ λα επηηαρχλνπλ ηελ αλάπηπμε 

απηψλ ησλ εηαηξεηψλ (Fintech accelerators), φπσο είλαη ην Innovation Hub ηεο Σξάπεδαο 

ηεο Διιάδνο, ε πιαηθφξκα Egg ηεο Eurobank θαη ε πιαηθφξκα Techstars.com, αιιά θαη 

ην παξάδεηγκα ηεο Σξάπεδαο Sberbank, ε νπνία έρεη έλα εζσηεξηθφ «εθθνιαπηήξην», ην 

νπνίν κπνξεί ηαπηφρξνλα θαη λα επελδχζεη ζε ή λα απνθηήζεη λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη 

λα ηηο αλαπηχμεη εμ νλφκαηνο ηεο Σξάπεδαο, εθηφο, φκσο, ηεο ηππηθήο επηρεηξεζηαθήο 

δνκήο. ιεο απηέο νη ελέξγεηεο πεγάδνπλ απφ ηελ αλάγθε ησλ Σξαπεδψλ λα 

θαηλνηνκήζνπλ θαη ε θαηλνηνκία απηή λα κπνξέζεη λα ηε βνεζήζεη λα δηαηεξήζεη ηελ 

αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε. Γηα λα γίλεη απηφ, πξέπεη νη επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

λα είλαη βηψζηκεο θαη απηφ απαηηεί έλαλ πνιχ θαιφ ζρεδηαζκφ, ππνκνλή θαη πξφζεζε λα 

αλαιάβεη ε Σξάπεδα ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. Ο θαιφο ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη θαη 

κηα θαιή εζσηεξηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηα ζηειέρε αιιά θαη έλαλ ζρεδηαζκφ, ν νπνίνο 

ζα ζπλελψλεη θαη ζα εμεηάδεη καδί ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ επελδχζεσλ. 

Σαπηφρξνλα, είλαη ζεκαληηθά θαη πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζηνηρεία φπσο είλαη ε δνκή ηεο 

κεηξηθήο επηρεηξήζεηο θαη ηεο λενθπνχο, αιιά θαη ε κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαζψο θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ ηα ζηειέρε, αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ δηαρεηξίδνληαη ην 

ραξηνθπιάθην κε ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Δλ ηέιεη, ζθνπφο ηνπ Κεθαιαίνπ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ Δηαηξηψλ πξέπεη λα είλαη ε ππνζηήξημε ηεο ζηξαηεγηθήο 

θαηλνηνκίαο ηεο Σξάπεδαο (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016). 

 

Απηή ε κνξθή επέλδπζεο είλαη αλαγθαία θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ 

Fintech, θαζψο πνιιέο απφ απηέο ρξεηάδνληαη θεθάιαηα γηα λα αλαπηπρζνχλ, αιιά, φπσο 

αλαιχζεθε, θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ Σξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηεζεί θαη λα 

απμεζεί ε ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηλνηνκνχλ. Χζηφζν, παξά ηελ επξεία δηάδνζε θαη ηελ 

πηνζέηεζε ηεο απφ πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, φπσο είλαη ε JP Morgan, ε Citi,ε Goldman 

Sachs θαη ε American Express, δελ ππάξρεη επηβεβαησκέλε απφδεημε φηη ε επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή ππνζηεξίδεηαη απφ απηέο ηηο επελδχζεηο ζηελ θαηλνηνκία. Πξέπεη, επνκέλσο, 

λα βξεζεί έλαο ηξφπνο λα ειεγρζεί φηη ε θαηλνηνκία, καδί κε ηα νθέιε ηεο, επηζηξέθεη 

ζηνπο επελδπηέο ηεο. Απηφ πνπ θηλεηνπνηεί ηηο κεγάιεο ηξάπεδεο κέρξη ηψξα θαη 
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πξαγκαηνπνηνχλ ηηο επελδχζεηο είλαη νη πξννπηηθέο πνπ ππάξρνπλ γηα βηψζηκεο θαη 

ζηαζεξέο απνδφζεηο θαη δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηνπο, αιιά θπξίσο ην γεγνλφο 

φηη ε απξαμία ηνπο έρεη πνιχ κεγαιχηεξν θφζηνο γη’ απηέο ιφγσ ηνπ ξπζκνχ κε ηνλ νπνίν 

αιιάδεη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, παξά ηα θεθάιαηα πνπ επελδχνπλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ζπκκεηνρέο, αλεμαξηήησο ηνπ θηλδχλνπ πνπ αλαιακβάλνπλ. 

 

 3. Σέινο, εθηφο απφ ηηο δχν παξαπάλσ επηινγέο, νη Σξάπεδεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

λα αληαγσληζηνύλ κε ην λα αλαπηχμνπλ εζσηεξηθά ηελ θαηλνηνκία θαη λα εμεξεπλήζνπλ 

πψο ζα αμηνπνηήζνπλ ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, κε ηελ δεκηνπξγία Καηλνηόκσλ 

εξγαζηεξίσλ. Απηή ήηαλ ε πην άκεζε αληίδξαζε πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηα Σξαπεδηθά 

ηδξχκαηα παγθνζκίσο, ζηελ είζνδν ησλ λενεηζεξρνκέλσλ απηψλ Fintech επηρεηξήζεσλ 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν, ζε κηα πξνζπάζεηα λα κειεηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξαλ, 

λα εληνπίζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δηέζεηαλ θαη λα κπνξέζνπλ λα ην 

αληηκεησπίζνπλ. Γχν είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ηζρχνπλ πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη επηηπρεκέλε ε ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ απηψλ: 

 

1. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ, εηδηθά δηακνξθσκέλν 

γηα ην ζθνπφ απηφ, ψζηε λα αλαπηπρζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία. 

 

2. Οη Σξαπεδηθνί νξγαληζκνί πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ ζηαζεξέο κεζφδνπο γηα ηελ 

απνξξφθεζε ησλ ηειηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. 

 

Οη βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδνληαη ηα εξγαζηήξηα θαηλνηνκίαο ησλ Σξαπεδψλ, 

δειαδή, ην φξακα ηνπο, ε εζηίαζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο ή ζε 

ζπγθεθξηκέλα πξντφληα, ν βαζκφο απνδηνξγάλσζεο ηεο θαηλνηνκίαο (disruptive 

innovation), ε επηζπκία ή φρη γηα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια θιπ, θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηηο κεζφδνπο θαηλνηνκίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη επνκέλσο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπο. Απηφ, φκσο πνπ είλαη θνηλφ ζε φια είλαη ην γεγνλφο φηη εζηηάδνπλ ζε έλα κειινληηθφ 

ζελάξην θαη ε θαηλνηνκία βξίζθεηαη ζε ζηξαηεγηθή επζπγξάκκηζε κε ην ζελάξην απηφ, ψζηε 

λα γίλεη ην κέζν γηα λα επηηεπρζεί (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016). Τπάξρνπλ 

νξηζκέλα εξγαζηήξηα, αλ θαη απνηεινχλ ζπλήζσο ηελ εμαίξεζε, πνπ δελ εξεπλνχλ κε 

βάζε απηφ ην κειινληηθφ ζελάξην, αιιά έρνπλ κηα πην ειεχζεξε θαηεχζπλζε γηα 
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πεηξακαηηζκφ θαη ζέηεη ην ίδην ην εξγαζηήξην ηηο πξνηεξαηφηεηέο ηνπ. Γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά, φκσο, ηα κνληέια απηά ιεηηνπξγίαο ησλ εξγαζηεξίσλ, απηφ πνπ έρεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ε Σξάπεδα λα έρεη μεθάζαξεο πξνζέζεηο, νη νπνίεο λα έρνπλ 

γίλεη αληηιεπηέο θαη θαηαλνεηέο απφ ηα ζηειέρε ησλ εξγαζηεξίσλ θαη απφ απηνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο έξεπλεο θαη ηα πεηξάκαηά ηνπο. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ φιεο νη πξνζδνθίεο βξίζθνληαη ζε επζπγξάκκηζε κε ηηο πξνζπάζεηεο 

θαηλνηνκίαο θαη έηζη δελ ππάξρεη απψιεηα πφξσλ ζε πξνζπάζεηεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε 

ηηο Σξαπεδηθέο επηζπκίεο.  

 

Δθφζνλ, ινηπφλ, γίλεη ε επηινγή ηεο αλάπηπμεο ζην εζσηεξηθφ ηεο Σξάπεδαο ησλ 

δηθψλ ηνπο κεραληζκψλ θαη θαζνξηζζνχλ νη βάζεηο απηψλ, απαηηείηαη θαη ε επέλδπζε 

ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ πξνθεηκέλνπ λα απηνκαηνπνηεζνχλ νξηζκέλεο δηαδηθαζίεο, λα γίλεη 

θαιχηεξε ελζσκάησζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο θαη λα δεκηνπξγεζεί κηα θαιχηεξε εκπεηξία γηα 

ηνλ ρξήζηε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ κηαο πην θηιηθήο 

πιαηθφξκαο. Απηφ, σζηφζν, είλαη θάηη ην νπνίν δελ ππήξρε έσο ηψξα ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

Σξάπεδαο θαη γηα λα θαιιηεξγεζεί είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα ρξεηαζηεί λα εθπαηδεπηνχλ ηα 

ζηειέρε θαη ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηελ 

ςεθηαθή πξνζέγγηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα θέξεη αληηκέησπε 

ηελ αλψηαηε δηνίθεζε κε ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε απηή ηελ αιιαγή (Karen Mills 

& Brayden McCarthy, 2017). Δάλ, βέβαηα, επηζπκνχλ λα κελ αιιάμνπλ ζεκειησδψο ηελ 

θνπιηνχξα ηνπο, νη Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ πξνζεθηηθά κηα απνηειεζκαηηθή θαη 

απνδνηηθή νκάδα θαηλνηνκίαο, ε νπνία ζα ηηο βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπλ, λα απνδερζνχλ 

θαη ηειηθά λα πξνζθέξνπλ ηελ θαηλνηνκία ζηνπο πειάηεο ηνπο. ζν, ινηπφλ, ζα απμάλνληαη 

νη θαηλνηφκεο ηδέεο θαη ηα ζηειέρε θαη νη εξγαδφκελνη ηεο Σξάπεδαο ζα εμνηθεηψλνληαη κε 

απηέο, είλαη πνιχ πηζαλφ λα κεηαβάιιεηαη πξνο ηελ επηζπκεηή θαηεχζπλζε θαη ε 

θνπιηνχξα ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ. 

 

Γηα ηελ επηινγή κηαο απνηειεζκαηηθήο νκάδαο θαηλνηνκίαο παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν, φπσο είλαη θπζηθφ, ηα άηνκα πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Δάλ ε δηνίθεζε επηζπκεί λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ ξηδηθέο αιιαγέο ζα πξέπεη λα επηιέμεη άηνκα ηα νπνία δηαζέηνπλ ηηο 

θαηάιιειεο δεμηφηεηεο θαη έρνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ αιιαγψλ απηψλ, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη πνηθηιία επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο θαη 

θνπιηνχξαο, γηα λα κπνξέζεη λα ελεξγνπνηεζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ νκάδα, δειαδή, ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνγξακκαηηζηέο θαη εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε ζηελ εκπεηξία ησλ 



168 
 

ρξεζηψλ, άηνκα πνπ έρνπλ θαιή εηθφλα θαη εκπεηξία απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα, αθφκα θαη άηνκα απφ άιινπο θιάδνπο πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηο δηθέο 

ηνπο γλψζεηο. Απηφο πνπ ζα δηαρεηξίδεηαη, επνκέλσο, ην εξγαζηήξην ζα πξέπεη λα 

θξνληίζεη ψζηε απηή ε πνηθηιία λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

θνηλνχ ζθνπνχ. Δμίζνπ ζεκαληηθνί είλαη θαη νη πφξνη πνπ δηαηίζεληαη ζην εξγαζηήξην, νη 

νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη απηνί ην ηειηθφ πξντφλ. Σν ηδαληθφηεξν ζα ήηαλ λα είρε ηε δηθή ηνπ 

ππνδνκή θαη ηα δηθά ηνπ εξγαιεία, πξνθεηκέλνπ λα έρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ζε φια ηα 

κέζα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ηδεψλ ηνπ θαη λα απνζεθεχεη κε 

αζθάιεηα θαη λα αλαιχεη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγεη. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

έρεη πξφζβαζε θαη ζηα δεδνκέλα ηεο Σξάπεδαο, γεγνλφο πνπ απαηηεί κηα θαιή ζπλεξγαζία 

κε ην Σκήκα Πιεξνθνξηθήο ηνπ ηδξχκαηνο. Ζ έιιεηςε, επνκέλσο, κηαο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ εξγαζηεξίνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνηάζεηο κε 

απνδνηηθέο θαη κε ειθπζηηθέο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο (Susanne Chishti, Janos 

Barberis, 2016).  

 

Σέινο, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κηα απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο επηηπρίαο 

ελφο εξγαζηεξίνπ θαηλνηνκίαο είλαη ε απνηειεζκαηηθή απνξξφθεζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ απηφ. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα ππάξρεη πιήξεο επζπγξάκκηζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ κε ην απνηέιεζκα πνπ ηειηθά πξνθχπηεη, ψζηε λα 

πξνζθέξεη ζπλερψο λέεο επθαηξίεο ζηελ Σξάπεδα θαη ην πξντφλ ή ππεξεζία πνπ 

δεκηνπξγείηαη ηειηθά λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα λα δεκηνπξγεζεί αμία ζηνλ πειάηε. Οη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζηνπο ζσζηνχο αλζξψπνπο ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα ιάβνπλ ηελ πιένλ θαηάιιειε απφθαζε γηα ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

θαιή επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνλ ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ θαη ζην εξγαζηήξην θαηλνηνκίαο, 

δειαδή, είλαη θαίξηα γηα ηελ ζσζηή αμηνπνίεζε θαη πηνζέηεζε, ηειηθά, ηεο πξνηεηλφκελεο 

ιχζεο.         

 

Οη Σξάπεδεο έρνπλ δηαηεξήζεη έσο ηψξα κηα αδηακθηζβήηεηε δηαθξηηή ηθαλφηεηα, ζε 

ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο Fintech, ηελ πξφζβαζε ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ησλ 

πειαηψλ, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ κηα πην πιήξε θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα 

γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο αιιά θαη λα έρνπλ κηα θαιή βάζε γηα λα 

αλαπηχμνπλ εθείλεο ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα ηα νπνία ζα ζεσξνχληαη απφ ηνπο 

πειάηεο σο πξνζσπνπνηεκέλα θαη ηα νπνία ζα ηνπο βνεζνχλ λα ιακβάλνπλ ηηο πην 

ζσζηέο απνθάζεηο φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά ηνπο. Δάλ, ινηπφλ, ην εθκεηαιιεπηνχλ απηφ 
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ζσζηά, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα νξγαλσκέλε ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθψλ νκάδσλ θαη  ησλ 

εξγαζηεξίσλ θαηλνηνκίαο πνπ δηαζέηνπλ, ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ κε επηηπρία 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα πξνθαιέζνπλ ζηνλ θιάδν νη επηρεηξήζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα ελζσκαηψζνπλ ηελ 

ηερλνινγία απηή ζηε γξακκή ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο αιιά θαη ζηηο εζσηεξηθέο 

ππνδνκέο θαη ιεηηνπξγίεο ηνπο, ζηελ «θαξδηά» ηεο Σξάπεδαο (Accenture, 2015).   

 

χκθσλα κε κηα άπνςε ηεο Andra Sonea, ε νπνία έρεη αζρνιεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα κε ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη ηελ επηξξνή πνπ αζθεί ζηνλ ηξφπν πνπ 

πξνζθέξνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, ην πιένλ απνηειεζκαηηθφ εξγαζηήξην 

θαηλνηνκίαο είλαη απηφ ην νπνίν ζα επηηξέςεη ζηελ Σξάπεδα λα αλαπηχμεη κηα εζσηεξηθή, 

πιήξσο ιεηηνπξγηθή «Σξάπεδα πνπ πξνθαιεί», ε νπνία είλαη γλσζηή σο «Challenger 

Bank». Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά, γηα θάηη αληίζηνηρν κε απηφ πνπ επηδηψθεη ε Sberbank, ζην 

παξάδεηγκα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, κε ην εζσηεξηθφ ηκήκα αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ Fintech, κφλν πνπ εδψ εζηηάδνληαη νη πξνζπάζεηεο ζηε δεκηνπξγία 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. 

  

Οη Σξάπεδεο απηέο αληαγσλίδνληαη ηηο παξαδνζηαθέο ηξάπεδεο, δηεθδηθνχλ ην κεξίδην 

ηνπο ζηελ αγνξά, γη’ απηφ θαη έρνπλ απηή ηελ νλνκαζία, θαη είλαη πεξηζζφηεξν 

ςεθηνπνηεκέλεο, έρνπλ κηα πην κηθξή θη επέιηθηε δνκή θαη βαζίδνληαη ζε δηαθνξεηηθά 

κνληέια ιεηηνπξγίαο. Δπνκέλσο, κε ηελ αλάπηπμε εζσηεξηθά κηαο ηέηνηαο Σξάπεδαο, 

αθφκα θη εάλ ν πειάηεο απνθαζίζεη λα αλαδεηήζεη κηα δηαθνξεηηθή ιχζε θαη κηα 

δηαθνξεηηθή ππεξεζία γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ηνπ, ζα κεηαθηλεζεί εληφο ηεο 

παξαδνζηαθήο Σξάπεδαο, ρσξίο λα ραζεί κεξίδην αγνξάο. ηελ Διιάδα, ε ελνπνίεζε ηνπ 

Σξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη ηηο εμαγνξέο ησλ 

κηθξψλ Σξαπεδψλ απφ ηηο κεγαιχηεξεο δεκηνχξγεζε έλα πεξηβάιινλ ην νπνίν επέηξεςε 

λα αλαπηπρζνχλ θαη λα εμειηρζνχλ απηά ηα λέα, επέιηθηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα. Έηζη έρνπλ 

θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπο κέρξη ζήκεξα δχν ηέηνηνπ είδνπο Σξάπεδεο, ε Ν26 θαη ε Revolut, 

ελψ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θηλείηαη θαη ε Praxia θαη ε Optima Bank, νη νπνίεο βέβαηα 

είλαη αλεμάξηεηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ζέηνπλ φκσο ηηο βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε 

αληίζηνηρσλ Σξαπεδψλ, απφ ηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο Διιεληθέο Σξάπεδεο.  
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Καη νη ηξεηο απηέο ζπκπεξηθνξέο ηεο Σξάπεδαο, εκπίπηνπλ ζην πιαίζην ηεο 

επαλεμέηαζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κε βάζε ην νπνίν ιεηηνπξγνχζαλ κέρξη ηψξα 

θαη ηε ζηξνθή ηνπο ζε έλα κνληέιν πεξηζζφηεξν ςεθηαθφ. Χζηφζν, απηή ε δηαδηθαζία δελ 

είλαη εχθνιε, ρξεηάδεηαη νξγάλσζε θαη πνιιέο θνξέο ζα ρξεηαζηεί λα «ζπζηαζηνχλ» έζνδα 

ησλ Σξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ ε ςεθηνπνίεζε απηή λα γίλεη εθηθηή, αθφκα θη αλ αιιάμεη 

εληειψο ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπο. Ζ απνηπρία είλαη πηζαλή, πξέπεη, φκσο, λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θίλεηξν γηα ηα αλψηαηα ζηειέρε ψζηε λα κάζνπλ απφ ηα ιάζε απηά θαη λα 

ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο ρξεηάδνληαη κηα θαιή 

ζηξαηεγηθή, θξηηήξηα γηα έλαλ ζσζηφ ζρεδηαζκφ, ππνζηήξημε απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζπλερή έιεγρν ησλ επηδφζεσλ (EfmaDigest, 2016). Δπνκέλσο, ε επηινγή 

ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη θαη απφ ην πφζν ρξφλν θαη πφζα θεθάιαηα είλαη πξφζπκεο λα 

επελδχζνπλ νη Γηνηθήζεηο ησλ Σξαπεδψλ, γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηή ηε λέα αγνξά πνπ 

δεκηνπξγείηαη αιιά θαη απφ ην επίπεδν ηεο ελνπνίεζεο πνπ επηζπκνχλ αλάκεζα ζηηο 

παξαδνζηαθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο ςεθηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

  

Αλεμαξηήησο, ηειηθά, ηεο επηινγήο πνπ ζα θάλεη κηα Σξάπεδα σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, έλα είλαη ζίγνπξν. Ζ νηθνλνκία ζα 

πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηερλνινγηθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη γηα λα κπνξέζεη λα 

πξνζθέξεη αμία ζηνπο πειάηεο θαη ζηελ θνηλσλία. Δάλ εθκεηαιιεπηνχλ ηα ηδξχκαηα ηηο 

πξννπηηθέο πνπ εκθαλίδνληαη απφ ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ςεθηνπνίεζε, απηά ζα 

κπνξέζνπλ λα επεκεξήζνπλ ζην κέιινλ. Αλ, φκσο, δελ θξνληίζνπλ λα απνθηήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο ή αλ δελ αληηιεθζνχλ ηηο επθαηξίεο απηέο, ζα 

απνκνλσζνχλ θαη ζα κείλνπλ πίζσ ηφζν ςεθηαθά φζν θαη νηθνλνκηθά. Δπνκέλσο, νη 

Σξάπεδεο ζα πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηηο πεξηνρέο εθείλεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα 

αλαπηχμνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα βξνπλ φινπο ηνπο πηζαλνχο ηξφπνπο 

κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ είηε λα ζπλεξγαζηνχλ, είηε λα κάζνπλ απφ ηηο θαηλνηνκίεο ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο (Karen Mills & Brayden McCarthy, 2017).   
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4.3 Ζ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 
 

4.3.1 ΣΟ ΔΛΛΖΝΗΚΟ FINTECH ΟΗΚΟΤΣΖΜΑ   

 

Αλ θαη παγθνζκίσο ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία γλσξίδεη ηεξάζηηα επηηπρία, 

είλαη γεγνλφο πσο ζηελ Διιάδα ε εμέιημε ηεο δελ ήηαλ ε αλακελφκελε. χκθσλα κε 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2018 ε Δζληθή Σξάπεδα, ην ειιεληθφ Fintech νηθνζχζηεκα 

δελ έρεη εμειηρζεί επαξθψο. Απφ ην 2016 έρνπλ πινπνηεζεί πεξίπνπ 100 ηδέεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θπξίσο κέζσ ησλ επηηαρπληψλ 

(accelerators) ησλ Διιεληθψλ Σξαπεδψλ, ελψ ηδξχζεθαλ 6 λενθπείο επηρεηξήζεηο κε 

ραξαθηεξηζηηθά Fintech. Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ είλαη ε κηθξή 

ειιεληθή αγνξά θαη ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ επηθξαηνχζε κέρξη πξηλ 

ιίγνπο κήλεο. Χζηφζν, ε νηθνλνκία παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε, ελψ ε Διιεληθή 

θνηλσλία θαίλεηαη λα γίλεηαη πην αλνηρηή ζηηο ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο. Δλδεηθηηθά, 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ FinTech ζηελ Διιάδα ζα δηαδξακαηίζεη ε αχμεζε ηεο 

πηνζέηεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο θαζψο έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

ρξεζηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο πιαηθφξκεο ησλ Σξαπεδψλ, ελψ παξάιιεια νη ρξήζηεο ηεο 

θηλεηήο ηξαπεδηθήο (mobile banking) ηξηπιαζηάζηεθαλ ην 2017 αγγίδνληαο ην 1 εθ. Δπίζεο, 

παξνπζηάζηεθε απμεκέλε ρξήζε θαη ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκψλ, κε ηε ρξήζε 

ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ λα απμάλεηαη θαηά ην 2016-2017 θαηά 40% ζηελ αμία ζπλαιιαγψλ 

θαη 70% ζηνλ αξηζκφ ζπλαιιαγψλ. Σα ζηνηρεία απηά θαηαδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο Διιεληθήο αγνξάο έηνηκν λα πηνζεηήζεη ηηο ππεξεζίεο FinTech 

(early adopters).  

 

χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο Σξαπεδψλ (ΔΒΑ) ζρεηηθά κε 

«Σν ξπζκηζηηθφ πεξηβάιινλ πξνζηαηεπκέλεο εθηέιεζεο θαη ηνπο θφκβνπο θαηλνηνκίαο 

ζηελ Δπξψπε» (ESAs publish joint report on regulatory sandboxes and innovation hubs, 

2018), ε Διιάδα βξηζθφηαλ ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο, καδί κε άιιεο έμη ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηηο νπνίεο δελ είρε ιάβεη θάπνηα πξσηνβνπιία ε Ρπζκηζηηθή Αξρή 

ηεο ρψξαο γηα ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, έσο ην 2018. Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ζπζηάζεθε ην 2019 απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) ν Κφκβνο Καηλνηνκίαο 

(Innovation Hub), κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγήζεη σο έλαο θνξέαο δηεπθφιπλζεο ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο ΣηΔ 
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θαη ησλ επηρεηξήζεσλ (λενζχζηαηεο ή ππάξρνπζεο, επνπηεπφκελεο θαη κε, εηαηξίεο 

ηερλνινγίαο θ.ιπ.) ή/θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ψζηε λα κπνξεί λα έρεη κηα πιήξε 

εηθφλα ησλ εμειίμεσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη λα θξνληίδεη 

γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ θαηλνηφκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ ή 

ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν αδεηνδφηεζεο, 

θπξίσο ιφγσ θαη ηεο εθαξκνγήο ηεο PSD2, θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, κε 

ηελ παξνρή κε δεζκεπηηθψλ νδεγηψλ.  

 

θνπφο ηνπ Κφκβνπ Καηλνηνκίαο είλαη λα ππνζηεξίμεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζθνπεχνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ρψξν ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, είηε έρνπλ ζπζηαζεί ζηελ Διιάδα, είηε έρνπλ σο έδξα  

θάπνηα ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, ψζηε λα απνθηήζνπλ εμνηθείσζε κε ηελ επνπηηθή 

αξρή θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπλεξγαζία κε απηή, αθελφο θαη 

αθεηέξνπ, λα εληζρπζεί ην ελδηαθέξνλ θαη λα πξναρζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία. 

Χο επνπηηθή αξρή ε ΣηΔ πξέπεη, επίζεο λα δηαζθαιίδεη φηη ππάξρεη ε θαηάιιειε 

ηζνξξνπία κεηαμχ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη δηαθαηλφκελσλ επθαηξηψλ απφ ηε λέα επνρή 

ζηελ αγνξά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ επαθή κε ηνπο παξφρνπο ησλ 

θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζα δψζεη ζηελ ΣηΔ κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ πξνθιήζεσλ 

πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη απφ ηα λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ (www.bankofgreece.gr). Ζ δξάζε απηή έξρεηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη θπξίσο ζηελ Διιάδα. 

 

Μεηαγελέζηεξα, ε ΣηΔ εμεηάδεη ην ελδερφκελν λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα πεξηβάιινλ 

πξνζηαηεπκέλεο εθηέιεζεο (sandbox), κέζα ζην νπνίν ηφζν νη Σξάπεδεο φζν θαη νη 

Fintech επηρεηξήζεηο, αιιά θαη θάζε άιινο ελδηαθεξφκελνο, ζα κπνξνχλ λα δνθηκάδνπλ θαη 

λα ζέηνπλ ζε πεηξακαηηθή ιεηηνπξγία ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, 

ππφ ηελ επνπηεία ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Ζ επνπηεία απηή πεξηιακβάλεη θαη ηνλ έιεγρν 

γηα ηελ ηήξεζε ηεο Οδεγίαο γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα 

(GDPR), θαζψο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πειαηψλ ησλ Σξαπεδψλ, ζρεηηθά κε ηα ζηνηρεία ησλ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεψλ ηνπο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ πξαγκαηνπνηνχλ.  

http://www.bankofgreece.gr/
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Έλα αθφκα ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Διιάδα ππήξμε θαη ε ζχζηαζε, ηνλ Απξίιην ηνπ 2018 ηνπ Σακείνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ 

πκκεηνρψλ (EquiFund), ην νπνίν δηαζέηεη έλα θεθάιαην χςνπο 410 εθ. επξψ γηα 

επέλδπζε ζηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα. Πξφθεηηαη γηα κηα 

επελδπηηθή πιαηθφξκα πνπ ζθνπφ έρεη λα ιεηηνπξγήζεη σο κνριφο αλάπηπμεο γηα ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη ηελ θνηλσλία. Ζ επελδπηηθή απηή πιαηθφξκα μεθίλεζε κάιηζηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο κε έλα θεθάιαην 200 εθ. επξψ, ην νπνίν πξνήιζε απφ δεκφζηνπο 

πφξνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία" (ΔΠΑλΔΚ), ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, ελψ 

ππήξμε ρξεκαηνδφηεζε θαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ χςνπο 60 εθ. επξψ. 

Γηεζλή πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηδηψηεο επελδπηέο έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

  

Σν Σακείν απηφ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα επελδχζεηο ζε Διιεληθέο λενθπείο 

επηρεηξήζεηο, ζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζε ππεξεζίεο θαη άιια, θαιχπηνληαο ηνκείο 

φπσο είλαη ε έξεπλα θαη θαηλνηνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην ζηάδην ηεο εθθίλεζεο θαη 

ζην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Λίγν πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία, ζηφρνο είλαη λα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ, ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζε έλα πςειφ ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη λα ζηεξηρζνχλ νη δνκέο πνπ κπνξνχλ 

λα επηηαρχλνπλ ηε δηαδηθαζία απηή. Πεξηιακβάλεη ην Σακείν Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο (TT 

Fund), ην νπνίν ζηνρεχεη ζε έξγα ή/θαη εηαηξείεο (SMEs) πνπ πξνέξρνληαη απφ ΑΔΗ, 

Δξεπλεηηθά θέληξα ή άιινπο νξγαληζκνχο κε ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην 

Σακείν Δπηηάρπλζεο (Accelerator Funds) ην νπνίν ζηνρεχεη ζε νκάδεο, έξγα ή/θαη 

λενθπείο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε δνκέο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(http://www.antagonistikotita.gr/epanek). 

 

Μεηά θαη ηηο παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο, αιιά θαη κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ γηα ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ ζηελ 

ειιεληθή θαζεκεξηλφηεηα, ε ηάζε πνπ θαίλεηαη λα δεκηνπξγείηαη ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ 

θιάδν γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, είλαη απηή 

ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Σξαπεδψλ κε ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο Fintech. Οη Διιεληθέο 

Σξάπεδεο πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο σο κηα επθαηξία γηα λα γίλνπλ 

θαιχηεξεο, αμηνπνηψληαο παξάιιεια ην ζηνηρείν πνπ δηαζέηνπλ κφλν απηέο, ηελ ηξαπεδηθή 

πίζηε. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπλ εθείλεο ηηο 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek
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επφκελεο θηλήζεηο ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη Chief Digital Officer ηνπ 

Οκίινπ Eurobank, θ. σηήξε πξκαθέδε, νη Διιεληθέο Σξάπεδεο πξέπεη λα δψζνπλ 

ζεκαζία ζε ηξία ζηνηρεία, εάλ ζέινπλ νη επελδχζεηο ηνπο ζηελ Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Σερλνινγία λα απνδψζνπλ: ζην ςεθηαθφ θνκκάηη, ζηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη ζηελ 

θαηλνηνκία.  

 

Σν 2018 ην «Γίθηπν γηα ηε κεηαξξχζκηζε ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε» 

πξαγκαηνπνίεζε κηα κειέηε, ππφ ηελ επίβιεςε ησλ θαζεγεηψλ Γεψξγηνπ Γνπθίδε 

(Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ) θαη Παλαγηψηε Κνπξνπζαλάζε (Ηφλην Παλεπηζηήκην), 

κε ζέκα ηηο «Γηεζλείο Σάζεηο ηνπ θιάδνπ εηαηξεηψλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο 

(Fintech) θαη ηηο πξννπηηθέο γηα ηελ Διιάδα». Απφ ηε κειέηε απηή πξνέθπςε φηη ηα 

ηξαπεδηθά ζηειέρε αλαγλσξίδνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο πξνθιήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπλεξγαζία 

ηνπο κε ηηο Fintech επηρεηξήζεηο: ηε κνξθή πνπ ζα έρεη ε εκπνξηθή ζπλεξγαζία ηνπο, αλ ζα 

είλαη, δειαδή, θάπνηα ζηξαηεγηθή ζπκκαρία, αλ ζα γίλεη εμαγνξά θάπνηαο Fintech θιπ, ηε 

ζπκκφξθσζε πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηηο θαλνληζηηθέο νδεγίεο (θπξίσο κε ην GDPR θαη 

ηελ PSD2), ηα πξφηππα επηθνηλσλίαο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ Fintech θαη ηέινο, ην πνηα ζα είλαη ε πξφηαζεο αμίαο (value 

proposition) ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Σξαπεδψλ, δειαδή, ηη θαη 

εάλ, ηειηθά, ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αμία πνπ ζα ιακβάλεη ν πειάηεο απφ ηηο 

πξνζθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη επνκέλσο, ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.  

 

Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη ζεηηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη 

ζηελ Διιάδα ε αλάπηπμε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ησλ Fintech. Αξρηθά, ζα εληζρπζεί ε 

Διιεληθή νηθνλνκία. Ζ κειέηε έδεημε φηη ην ΑΔΠ κπνξεί λα απμεζεί έσο 0,6%, αλ ε 

αλάπηπμε θηάζεη ηα επίπεδα ηνπ Δπξσπατθνχ κέζνπ φξνπ, ελψ ε αλάπηπμε θηάζεη ηα 

επίπεδα ρσξψλ-εγεηψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, ην πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ κπνξεί λα αλέβεη ζην 

1,8%. Παξάιιεια, εάλ ε ρψξα εμειηρζεί ζε πεξηθεξεηαθφ πφιν αλάπηπμεο θαη 

πξνζέιθπζεο Fintech θαηλνηνκηψλ, ζα πξνζειθχζεη μέλεο επελδχζεηο πνπ ζα απμήζνπλ 

κε ηε ζεηξά ηνπο ην ΑΔΠ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ ζηε δηείζδπζε θαη ηε 

ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκψλ απφ ηνπο έιιελεο πνιίηεο, πνπ ζα έρεη πξνθιεζεί 

απφ ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, ζα απμήζεη ηα θνξνινγηθά έζνδα. Δπηπιένλ, ε 

πξννπηηθή λα αλαπηπρζνχλ ελαιιαθηηθά κνληέια ρξεκαηνδφηεζεο θαη λα θαιπθζεί ην 

θελφ πνπ ππήξρε ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο δελ ήηαλ 
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εχθνιν γηα ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο λα ιάβνπλ δάλεην απφ ηηο Διιεληθέο 

Σξάπεδεο, ζα βειηηψζεη ηειηθά ηε ρξεκαηνδφηεζή ηνπο. Σέινο, ππάξρνπλ πξννπηηθέο 

ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο απφ ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαηλνηφκσλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο ππνινγίδεηαη φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ 2.000-3.000 άκεζεο θαη 

έκκεζεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

 

ην ειιεληθφ νηθνζχζηεκα Fintech, ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ πνπ εληνπίδεηαη, 

επηθεληξψλεηαη ζηηο ππεξεζίεο πιεξσκψλ. Ζ πξψηε Fintech επηρείξεζε ζηελ Διιάδα 

είλαη ε Viva, ε νπνία πξνεγνπκέλσο είρε εδξαησζεί ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηηο ππεξεζίεο 

αγνξάο εηζηηεξίσλ, κεηαθνξψλ θαη ζεακάησλ. χκθσλα κε ηνπο κεηφρνπο ηεο ην κεγάιν 

ηνπο φξακα ήηαλ «λα γίλεη κηα εηαηξεία ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο θαη πιεξσκψλ πνπ ζα 

πιαηζηψλεη ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη ζα επεθηαζεί δπλακηθά ζην εμσηεξηθφ». 

Έηζη, κέζσ ηεο Viva Wallet, απέθηεζε άδεηα παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη 

ζπλαιιαγψλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ), σο ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, γηα 

λα αλαπηχζζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Διιάδα. Δίλαη κηα παγθφζκηα ςεθηαθή ιχζε 

πιεξσκψλ πνπ βαζίδεηαη ζε ππνδνκέο cloud. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά 

κέζσ ηεο εθαξκνγήο ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ, ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαηεξεί 

ηα ρξήκαηά ηνπ ή λα ηα κεηαθέξεη ζε άιινπο, ηδηψηεο ή επηρεηξήζεηο, ή αθφκα θαη λα 

ζπλδέεη ηε Mastercard κε ην «πνξηνθφιη», ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη ζηνλ 

θπζηθφ θφζκν ηα ρξήκαηα πνπ έρεη κεηαθέξεη απφ ηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ. Αθφκα, 

παξέρεη ζηνλ ρξήζηε ηε δπλαηφηεηα γηα ςεθηαθέο πιεξσκέο κε ρξεσζηηθή θάξηα, ελψ ε 

ηδηφθηεηε ππνδνκή πνπ δηαζέηεη επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη πξνζθνξά αθφκα 

πεξηζζφηεξσλ ππεξεζηψλ. 

 

 Δπίζεο, αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά θαη ζηε λενθπή επηρείξεζε Fintech, Excelon 

Financial Services. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζην Λνλδίλν, έρεη παξνπζία ζηε φθηα θαη ζην 

Σαιίλ αιιά θαη ην θχξην θνκκάηη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα αλάπηπμε θαη δηνίθεζε 

ζηελ Διιάδα. θνπφο είλαη ε πξνζθνξά θαηλνηφκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, κε 

γεληθφηεξν ζηφρν ηεο, φκσο, λα κεηεμειηρζεί ζηελ πξψηε Blockchain Σξάπεδα ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Γηαζέηεη άδεηα ηδξχκαηνο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, γηα λα πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ειεθηξνληθνχ αλνίγκαηνο ινγαξηαζκνχ (ΗΒΑΝ), έθδνζεο ηεο ρξεσζηηθήο θάξηαο 

Excelon Mastercard θαη πξαγκαηνπνίεζεο ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη κεηαθνξψλ 

θεθαιαίσλ, θαζψο θαη άδεηα ρξεκαηηζηεξίνπ. Δπίζεο, δηαζέηεη άδεηα πνξηνθνιηνχ 

θξππηνλνκηζκάησλ θαη είλαη ε πξψηε παγθνζκίσο πνπ πξνζέθεξε ην CryptoWallet, ζην 
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νπνίν ν θάηνρνο ηεο θάξηαο Excelon κπνξεί λα κεηαηξέπεη άκεζα ηα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεη 

ζε θξππηνλνκίζκαηα, θαη απηά ζε λνκίζκαηα FIAT θαη ην αλάπνδν, ελψ κπνξεί επίζεο λα 

αγνξάδεη κε επξψ θξππηνλνκίζκαηα θαη λα ηα πνπιάεη επίζεο ζε επξψ, κε κεδεληθά ηέιε 

ζπλαιιαγψλ (https://excelon.io/). Ζ επηρείξεζε θξνληίδεη γηα ηε αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηεο θαη ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζή ηεο θαη αθνζηψλεηαη ζηελ παξνρή θαηλνηφκσλ θαη 

επαλαζηαηηθψλ ιχζεσλ φζνλ αθνξά ηηο ςεθηαθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο.  

 

Οξηζκέλεο άιιεο επηρεηξήζεηο Fintech πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιεληθή 

αγνξά είλαη ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ νη Intale (εθαξκνγή δηαρείξηζεο πεξηπηέξσλ) θαη 

Elorus (εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο γηα ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο), ζηνλ ηνκέα 

ησλ αζθαιίζεσλ νη InsuranceMarket, OSeven θαη Hellas Direct, ζηηο θεθαιαηαγνξέο νη 

Zulutrade θαη Teastock, ζηνλ Σνκέα ηεο Ρπζκηζηηθήο ηερλνινγίαο (RegTech) ε Norbloc, ε 

νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη θαη ηελ νκψλπκε πιαηθφξκα γηα ζπκκφξθσζε ζηελ ππνρξέσζε 

ηαπηνπνίεζεο δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ (Know Your Customer-KYC), ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

πινχηνπ ε AgentRisk, ζηνλ ηνκέα ηνπ Blockchain ε Blockpoint θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

πκκεηνρηθήο Υξεκαηνδφηεζεο (Crowdfunding), ε Donorwiz, ε νπνία έρεη κηα πεξηζζφηεξν 

θνηλσληθή δηάζηαζε θαζψο ζπλδέεη Με Κεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζσκαηεία κε 

δπλεηηθνχο ππνζηεξηθηέο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα εθηφο απφ ρξεκαηηθέο δσξεέο, λα 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαη δσξεέο ζε είδνο. 

 

 πκπεξαζκαηηθά, ην ειιεληθφ νηθνζχζηεκα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο δελ 

έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσπατθή θαη γεληθφηεξα ηελ παγθφζκηα 

αγνξά. Τπάξρνπλ, πιένλ, ρξεκαηνδνηηθέο επθαηξίεο, αιιά θαη επθαηξίεο ζηελ αγνξά, ψζηε 

λα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο πξσηνβνπιίεο, ηφζν απφ ηηο Σξάπεδεο, φζν θαη απφ 

επηρεηξήζεηο Fintech. Οη Σξάπεδεο, άιισζηε, θαίλεηαη λα έρνπλ αληηιεθζεί φηη ν ςεθηαθφο 

κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο είλαη κνλφδξνκνο, ελψ έρνπλ λα θαιχςνπλ πνιιά επίπεδα 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα θηάζνπλ ζην επίπεδν πνπ βξίζθνληαη ηα ηδξχκαηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ο αληαγσληζκφο θαη ε επηξξνή πνπ κπνξνχλ λα αζθήζνπλ ηα ηειεπηαία δελ 

είλαη ακειεηέα, θαζψο πιένλ ε επξσπατθή λνκνζεζία, κε ηελ νδεγία ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Βαζηιείαο, επηηξέπεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ αλεμαξηήησο ηεο έδξαο ηνπ ηδξχκαηνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ ρξήζηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αξθεί λα βξίζθνληαη θαη νη δχν εληφο 

ησλ ζπλφξσλ ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Πεξηνρήο (European Economic Area-EEA). 

ηα ηδξχκαηα απηά παξέρεηαη έλα εηδηθφ δηαβαηήξην πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, πνπ ηνπο 

https://excelon.io/
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επηηξέπεη λα παξακέλνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επξσπατθήο λνκηκφηεηαο, ρσξίο λα 

πεξηνξίδνληαη νη δπλαηφηεηεο πξνψζεζεο ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Σα ηδξχκαηα πιεξσκψλ 

θαη ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ράξε ζε 

απηφ ην δηαβαηήξην (EU passporting), μεπεξλνχλ ηα 500 (Γνπθίδεο, Κνπξνπζαλάζεο, 

2018). 

 

 

4.3.2 ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΟΤ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Δπνκέλσο, ηα κέηξα πνπ αλαιχζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο απφ ηηο Σξάπεδεο, ίζσο είλαη ηθαλνπνηεηηθά πξνο ην 

παξφλ, φκσο ην κέιινλ ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά εμαθνινπζεί λα παξακέλεη αβέβαην, ελψ 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ νη πξσηνβνπιίεο ζην ρψξν ηνπ Fintech γηα ηελ Διιάδα. 

  

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν θαη νη λενθπείο 

επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία δηαζέηνπλ ηελ 

απαξαίηεηε ηαρχηεηα θαη επθακςία ζηηο ππνδνκέο ηνπο γηα λα ην αληηκεησπίζνπλ. 

Δπνκέλσο, νη Σξάπεδεο πξέπεη λα κάζνπλ λα δξνπλ θαη λα ζθέθηνληαη ζαλ απηέο ηηο 

επηρεηξήζεηο, φρη απιά λα ιεηηνπξγνχλ σο ελδηάκεζνη ηνπο. Οη Σξάπεδεο πνπ ζα έρνπλ κηα 

ζέζε ζην κέιινλ είλαη απηέο πνπ ζα ζέζνπλ σο πξνηεξαηφηεηα ηνπο ηελ ςεθηαθή 

ηερλνινγία, κε ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο ςεθηαθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπο. Γελ αξθεί απιψο ε πηνζέηεζε κηαο θαηλνηνκίαο ή κηαο λέαο 

ηερλνινγίαο, αιιά πξέπεη, επίζεο, λα θαιιηεξγεζεί ε ζθέςε θαη ε θνπιηνχξα κηαο 

ηερλνινγηθήο επηρείξεζεο θαη λα κπνπλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πεξηζζφηεξν 

ςεθηαθνχ κέιινληνο, ψζηε λα γίλεη πην νκαιά ε αιιαγή απηή (Nadeem Shaikh, 2017). 

Απηφ θαζίζηαηαη εθηθηφ κε ηελ πηνζέηεζε κηαο αλνηρηήο πξνζέγγηζεο, ηε δεκηνπξγία 

δειαδή ησλ θαηάιιεισλ ππνδνκψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζην 

νηθνζχζηεκα αλνηρηήο Σξαπεδηθήο (open banking) πνπ δεκηνπξγείηαη. 

 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο ηξαπεδηθήο είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηε θαη ιφγσ ηεο δηαξθνχο 

αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ Fintech θαη ιφγσ ηεο επξσπατθήο νδεγίαο PSD2 πνπ ηέζεθε 

πξφζθαηα ζε εθαξκνγή θαη πξνθάιεζε αιιαγέο ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Διιεληθψλ 
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Σξαπεδψλ θαη ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ γεληθφηεξα. Ζ ζπγθεθξηκέλε νδεγία, 

νπζηαζηηθά, ππνρξέσζε ηα ειιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα επηηξέςνπλ ζε ηξίηα κέξε- 

παξφρνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δεδνκέλσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ πειαηψλ ηνπο. Σν εξγαιείν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο νη Διιεληθέο 

Σξάπεδεο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απαίηεζε απηή, είλαη ε ηερλνινγία API (Γηεπαθή 

Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ-Application Programming Interface), πνπ ζα ηνπο 

επηηξέςεη ηε δηαζχλδεζε κέζα ζε απηφ ην αλνηρηφ νηθνζχζηεκα, ηφζν κε ηνπο ηξίηνπο 

παξφρνπο-ζπλήζσο επηρεηξήζεηο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, φζν θαη κε άιιεο 

Σξάπεδεο, αιιά θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο ηνπο. Ζ αιιαγή, κάιηζηα, πνπ ζα 

πξνθαιέζεη ε νδεγία απηή ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ θιάδν είλαη θξίζηκε γηαηί ζα επηηξέςεη 

ζε άιια κέξε, κε ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο, λα επεξεάζνπλ ηηο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ. Οη 

αγνξαζηέο ζα κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηελ εθαξκνγή πνπ πξνηηκνχλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα πιεξσκή θαη απηή, απνθηψληαο πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηνπο κέζσ ησλ APIs, ζα νινθιεξψλεη ηηο ζπλαιιαγέο (Nadeem Shaikh, 2017). 

   

Ζ ηερλνινγία API είλαη έλα ζχλνιν ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ, πξσηνθφιισλ θαη 

εξγαιείσλ γηα ηελ θαηαζθεπή εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ. Ζ ΑΡΗ δηεπθξηλίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα πξέπεη λα αιιεινεπηδξνχλ ηα ζπκπιεξσκαηηθά κέξε ηνπ θάζε ινγηζκηθνχ 

(Investopedia), δίλνληαο πξφζβαζε ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζε πφξνπο, δεδνκέλα θαη 

ππεξεζίεο απφ άιια ινγηζκηθά, ηα νπνία, φκσο, δελ έρνπλ θαηαζθεπάζεη νη ίδηνη. Λφγσ ηεο 

επξείαο ρξήζεο ηεο απφ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, γίλεηαη ιφγνο γηα ζπλδεδεκέλε 

νηθνλνκία (connected economy), ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ 

θαηλνηνκνχλ νη επηρεηξήζεηο θαζψο ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλνπλ αθελφο 

κελ γξήγνξα, αθεηέξνπ δε κε έλαλ ρακειφ θίλδπλν θαη έλα ρακειφ θφζηνο. Ζ πξνζέγγηζε 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο API ηνπο επηηξέπεη επίζεο λα απμήζνπλ ηελ αμία πνπ πξνζθέξνπλ 

ζηνπο ηειηθνχο αγνξαζηέο θαζψο εζηηάδνπλ ζε απηφ πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ 

θαιχηεξα θαη ζπλδένληαη κε ηα ηξίηα κέξε, γηα λα αζρνιεζνχλ απηά κε ηα ππφινηπα. Απηφ 

είλαη άιισζηε πνπ πξέπεη λα θάλνπλ θαη νη Σξάπεδεο, εάλ ζέινπλ λα δηαζθαιίζνπλ ην 

κέιινλ ηνπο ζηελ λέα ςεθηαθή επνρή, δειαδή, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ησλ 

επηρεηξήζεσλ Fintech λα εζηηάζνπλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ 

θαιχηεξα θαη λα ηηο εληζρχζνπλ, θηηάρλνληαο έλα κηθξφ θαη επέιηθην ραξηνθπιάθην, ψζηε 

λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην κνληέιν πνπ κέρξη ηψξα αθνινπζνχζαλ, κε βάζε ην νπνίν 

πξνζέθεξαλ έλα κεγάιν εχξνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (Susanne Chishti, Janos 

Barberis, 2016). 
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Ζ επειημία ηεο ηερλνινγίαο απηήο είλαη απηή πνπ ηεο επηηξέπεη λα βειηηψλεη ηηο 

εζσηεξηθέο αιιά θαη ηηο εμσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ηεο Σξάπεδαο. Δμσηεξηθά, βειηηψλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηα κέξε πνπ απαξηίδνπλ ηελ εθνδηαζηηθή ηεο αιπζίδα, ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο, δειαδή, αιιά θαη ηελ ζρέζε πνπ έρεη κε ηνπο πειάηεο ηεο. Δζσηεξηθά, 

κέζσ ησλ APIs ε Σξάπεδα ζα κπνξεί λα ελζσκαηψλεη ηελ ηερλνινγία απφ ηελ εηαηξεία 

Fintech ζηα ηκήκαηα εθείλα ζηα νπνία είλαη απαξαίηεηε, απινπνηψληαο έηζη ηε δηαδηθαζία 

κε ηελ νπνία πξνζηίζεληαη θαηλνηφκεο ηερλνινγηθέο ππεξεζίεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

Σξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηερλνινγία απηή εζσηεξηθά θαη λα 

ππνζηεξίμνπλ άιιεο δηαδηθαζίεο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ νη ίδηεο ηελ 

ηερλνινγία ή ζα αιιάμνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην Σκήκα Πιεξνθνξηαθήο 

Σερλνινγίαο, ην νπνίν ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ ιχζε, κε ην λα ελνπνηήζεη 

φια ηα ιεηηνπξγηθά APIs ηα νπνία δηαζέηεη θαη ζρεηίδνληαη κε ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή 

Σερλνινγία. Σαπηφρξνλα, ζα κπνξεί λα ζπλδέζεη φιεο ηηο εζσηεξηθέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο 

ππεξεζίεο ηεο ελψ ζα κπνξεί λα κεηαθέξεη δεδνκέλα ζε ζπλεξγάηεο θαη εζσηεξηθέο 

νκάδεο κε αζθάιεηα θαη επθνιία. πλνιηθά, ζα αιιάμεη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε Σξάπεδα 

θαηλνηνκεί, ρσξίο λα ρξεηάδνληαη νινθιεξσηηθέο αιιαγέο αιιά αληίζεηα, ζηαδηαθά ζα 

αλαπηχζζεηαη κε έλαλ πην επθίλεην ηξφπν. Άιισζηε, ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία εμειίζζεηαη 

ε ηερλνινγία θαη ε πιεξνθνξία, επηηάζζεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα δηαζέηνπλ 

ζπζηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαβαζκηζηνχλ εχθνια θαη γξήγνξα θαη δηεπθνιχλνπλ ηε 

ιήςε απνθάζεσλ.  

 

Σα APIs ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα, πιένλ, ζηηο Σξάπεδεο είλαη ηφζν αλνηρηά ή 

δεκφζηα, αιιά θπξίσο ηδησηηθά. Σξνθνδνηνχληαη απφ ηελ θηλεηή ηερλνινγία, ηελ 

ηερλνινγία «cloud», ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζε, ηα «κεγάια δεδνκέλα» (big data) θαη ην 

Internet of Things (IoT) θαη πξνζθέξνπλ λένπο ηξφπνπο γηα λα δηαθνξνπνηεζνχλ ηα 

Σξαπεδηθά ηδξχκαηα, δεκηνπξγψληαο έηζη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Οξηζκέλα 

παξαδείγκαηα ησλ ηξφπσλ απηψλ πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηελ επηζπκεηή κνλαδηθφηεηα 

ζηνπο πειάηεο είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ γξακκψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε επέθηαζε 

νξηζκέλσλ πξντφλησλ θαζψο ηα δεδνκέλα ηνπ νξγαληζκνχ ζα αμηνπνηνχληαη πιένλ κε 

λένπο ηξφπνπο, ε πξνζθνξά κηαο εμαηνκηθεπκέλεο εκπεηξίαο ζε έλα εχξνο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο Σξάπεδαο κε 

έλαλ πην απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Ζ ελζσκάησζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο 

πξέπεη λα γίλεηαη ζηαδηαθά, ψζηε θάζε βήκα ηεο δηαδηθαζίαο ιεηηνπξγίαο ηεο λα είλαη 
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ζσζηφ θαη απνηειεζκαηηθφ, ζπκβάιινληαο ζηε ζπλνιηθή αμία πνπ δεκηνπξγείηαη θαη 

θαζηζηψληαο ηε δηαδηθαζία ζην ζχλνιν ηεο βηψζηκε θαη δηαρεηξίζηκε.  

 

Απφ απηά ηα APIs ηεο αλνηρηήο ηξαπεδηθήο πξνθχπηεη κηα επξεία πνηθηιία 

επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ, φπσο είλαη αξρηθά ε αγνξά API (API Marketplace), φπνπ 

ππάξρεη ρξέσζε γηα ηηο ζπλδέζεηο κέζσ ησλ API ή θάπνηα ξχζκηζε γηα θαηαλνκή ησλ 

εζφδσλ εάλ νη ηξίηνη πάξνρνη θέξλνπλ λένπο πειάηεο. Έλα αθφκα κνληέιν είλαη απηφ πνπ 

ρξεψλεη γηα ηελ ππεξεζία θαη γηα ηελ ζπλαιιαγή (API Aggregator), βειηηψλεη, φκσο ηελ 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε κέζσ ηεο πξφζβαζήο ηνπ ζε θαιχηεξεο ππεξεζίεο κέζσ κηαο 

εθαξκνγήο, ελψ ππάξρεη θαη απηφ ηεο ζπλεξγαζίαο (API Partnership), φπνπ νη πειάηεο 

πξνζειθχνληαη κέζσ ζπλεξγαζηψλ κε ηξίηνπο παξφρνπο θαη ην εηζφδεκα επηκεξίδεηαη 

ζηνπο εηαίξνπο. Σέινο, κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα Σξάπεδα ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν ηνπ 

πσιεηή API (API Vendor), ζην νπνίν παξέρνληαη ηξαπεδηθά δεδνκέλα πςειήο πνηφηεηαο 

ζε ηξίηνπο θαη ε ρξέσζε γίλεηαη κε βάζε ηνλ φγθν ησλ δεδνκέλσλ ή ην επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν ηεο Σξαπεδηθήο σο πιαηθφξκαο (Banking as a platform), φπνπ δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνπο εηαίξνπο λα πξνζθέξνπλ θαη ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο, ρξεψλνληαο γηα 

άδεηεο ρξήζεο, ζπλδξνκέο θιπ.  

      

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ πιένλ, θαζψο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζπλαλαζηξέθνληαη κε ηηο Σξάπεδεο 

ζε θαζεκεξηλή βάζε. Λφγσ, ινηπφλ, ηεο πξφζβαζεο πνπ έρνπλ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε 

ζεκαληηθά κεγέζε αρξεζηκνπνίεησλ πιεξνθνξηψλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη 

νπνίεο φκσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνζθέξνπλ φρη κφλν ππεξεζίεο, αιιά 

θαη ππνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε ζηηο θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγνχλ, είλαη επθαηξία γη’ 

απηέο λα απνθηήζνπλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν ζε απηή ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε. Απηφ είλαη 

έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη εθεί είλαη πνπ πξέπεη λα εζηηάζνπλ. Μέζσ 

ησλ APIs, νη Σξάπεδεο ζα κπνξνχλ λα κνηξαζηνχλ ηα δεδνκέλα απηά θαη λα θαηαθέξνπλ 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα εθκεηαιιεπηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαθξηηή ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ, 

θαηλνηνκψληαο θαη πξνζθέξνληαο ηελ θαιχηεξε δπλαηή εκπεηξία ζηνλ πειάηε, θαιχηεξε 

απφ απηή πνπ πξνζθέξνπλ νη επηρεηξήζεηο Fintech, θαηαξξίπηνληαο έηζη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ησλ ηειεπηαίσλ. Ζ επαλάζηαζε πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ηα δεδνκέλα, κέζσ 

ηεο αλνηρηήο Σξαπεδηθήο θαη ησλ ΑΡΗs, είλαη απηή πνπ νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο λέαο 

γεληάο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ιχζεσλ, ησλ νπνίσλ νη πάξνρνη ζα είλαη ηα Σξαπεδηθά 

Ηδξχκαηα.   
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Πξνυπφζεζε, βέβαηα, φισλ απηψλ είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε απηνχ ηνπ 

πιενλεθηήκαηνο πνπ δηαζέηνπλ, κε ηελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ κεζαίνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα 

έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα, κέζσ ησλ APIs θαη ζα επηηξέπνπλ ζε 

ηξίηνπο θαηλνηφκνπο πξνγξακκαηηζηέο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη 

ηα δεδνκέλα. Έηζη, ηα ηξίηα κέξε ζα κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ θαηλνηφκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, επηηξέπνληαο ζηηο Σξάπεδεο λα δηαηεξνχλ θαη ηηο βαζηθέο 

ηνπο εξγαζίεο αιιά θαη λα απνθηνχλ παξάιιεια λέεο πεγέο εζφδσλ. Σν βαζηθφηεξν, 

φκσο, είλαη φηη νη Σξάπεδεο είλαη απηέο πνπ δηαηεξνχλ ηνλ έιεγρν θαη θαζνδεγνχλ ηνλ 

ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ θιάδνπ.  

 

Έρνπλ μεθηλήζεη, ινηπφλ, νη Διιεληθέο Σξάπεδεο θαη δεκηνπξγνχλ θαη πξνζθέξνπλ 

αζθαιείο θαη θαιά δνκεκέλεο ηερλνινγίεο API, γηα λα αλνίμνπλ ηελ πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα απηά θαη ζηηο ππεξεζίεο ηνπο (Υξηζηνδνχινπ Νίθνο, 2018). Γχν απφ ηηο 

ηξάπεδεο πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ παξνρή ζχγρξνλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ θαη κηινχλ αλνηρηά γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ FinTech είλαη ε 

Δζληθή Σξάπεδα (ΔΣΔ) θαη ε Eurobank, αλαπηχζζνληαο εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

ηερλνινγία ησλ API γηα ηε δηαζχλδεζε ησλ ηξαπεδψλ αιιά θαη θάζε ηδξχκαηνο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο ηνπο. Ζ Δζληθή, πην 

ζπγθεθξηκέλα δεκηνχξγεζε αλνηρηά API γηα ηελ αλάπηπμε ιχζεσλ απφ ηξίηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο πάλσ ζηηο ππνδνκέο ηεο, αλνίγνληαο αξρηθά θάπνηα αζθαιή ζηνηρεία, 

φπσο νη ιεηηνπξγηθφηεηεο γηα ηηο πιεξσκέο. Μηα αθφκα εθαξκνγή είλαη ε Waiz , ε νπνία 

επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα κπνξνχλ λα έρνπλ άκεζε πξφζβαζε θαη κηα πιήξε εηθφλα 

φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ δηαζέηνπλ ζε φιεο ηηο Σξάπεδεο. Έηζη, αλνίγεη ν δξφκνο γηα 

ηελ εκθάληζε ηεο Σξαπεδηθήο σο ππεξεζίαο (Banking-as-a-service).  

     

Ο δηακνηξαζκφο απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζα επηηξέςεη λα δεκηνπξγεζεί κηα πην 

νιηζηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηνπο αγνξαζηέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, επηηξέπνληαο έηζη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ επηζπκηψλ 

ηνπο, ηφζν απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα αιιά θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο FinTech. Οη αλάγθεο 

ησλ πειαηψλ ζα βξεζνχλ ζην θέληξν ησλ Σξαπεδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη απηέο ζα 

πηνζεηήζνπλ έλα πεξηζζφηεξν πειαηνθεληξηθφ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. Έηζη, ζα κπνξνχλ 

λα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν πξνζσπνπνηεκέλεο ιχζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπο, νη νπνίεο 

ζα επηθεληξψλνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ηνπο, δηεπθνιχλνληαο ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο (Wakeham, 2016). Ζ κεγαιχηεξε δπζθνιία, 
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ινηπφλ, είλαη νη Σξάπεδεο λα κειεηήζνπλ ζσζηά ηα δεδνκέλα απηά θαη λα θαηαιήμνπλ ζηα 

ζπκπεξάζκαηα εθείλα πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ λα κεηαηξέςνπλ ηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ήδε πξνζθέξνπλ, απφ απιά εξγαιεία, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ιχζεηο πνπ 

ζα παξνπζηάδνληαη ηελ θαηάιιειε ζηηγκή, ζηνλ θαηάιιειν πειάηε.  

 

Σέινο, σο πξνο ηε ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ είραλ κεγαιχηεξν 

πιενλέθηεκα νη Σξάπεδεο, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πειάηεο ήδε έρνπλ 

εκπηζηεπηεί ζε απηέο ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο, ελψ γλσξίδνπλ φηη έρνπλ πιένλ 

ζπκκνξθσζεί θαη κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Πξνζσπηθψλ 

Γεδνκέλσλ (GDPR), γη’ απηφ νη κεγάιεο αιιά θαη νη κηθξέο ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο θαη νη 

επηρεηξήζεηο Fintech ζα δπζθνιεπηνχλ πεξηζζφηεξν λα απνθηήζνπλ λφκηκε πξφζβαζε ζε 

απηά ηα δεδνκέλα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ αλαιφγσο. Αθξηβψο, γη’ απηφλ ηνλ ιφγν έρεη 

κεγάιε ζεκαζία ε δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ ηξαπεδηθνχ νηθνζπζηήκαηνο. εκαληηθή 

παξάκεηξνο ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη λα δηαζθαιηζηεί φηη, θαηά ηε δηαζχλδεζε φισλ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ, δελ ζα ππάξμεη θίλδπλνο ηα 

ζηνηρεία απηά λα ραζνχλ. Οη «θπβεξλνεπηζέζεηο» (cyberattcks) είλαη έλα θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη ζπρλά ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο δεκίεο θαη λα 

θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε πξνο ηα Σξαπεδηθά ηδξχκαηα. Οη Σξάπεδεο, ινηπφλ, πνπ ζα 

πξνρσξήζνπλ ζε απηέο ηηο αλνηρηέο ππνδνκέο νθείινπλ λα ιάβνπλ θαη ηα θαηάιιεια 

πξνζηαηεπηηθά κέηξα.     

 

4.3.3 ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ- ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ  

 

Ζ λνκνζεζία θαη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ ηα ηδξχκαηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ κπνξνχλ λα παίμνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο ή λα απνηειέζνπλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα απηήο. 

Σν κέιινλ ηεο εμαξηάηαη, ινηπφλ, απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπκκνξθσζεί ζε έλα αξθεηά 

απαηηεηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην πνπ ηίζεηαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν αξρηθά θαη ελ ζπλερεία 

ζε εζληθφ, ην νπνίν, φκσο, κέρξη ζηηγκήο θαίλεηαη λα ιεηηνπξγεί πξνο φθειφο ηεο. Απηφ 

πνπ είλαη πνιχ βαζηθφ, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη φηη αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ε λνκνζεζία 

είλαη ή φρη επλντθή, νη επηρεηξήζεηο δελ ζα πξέπεη λα ηελ παξαθάκπηνπλ, αιιά αληίζεηα ζα 
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πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη ζε απηήλ εμ αξρήο θαη λα ηελ αληηκεησπίδνπλ σο κηα βαζηθή 

ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο ηνπο (Susanne Chishti, Janos Barberis, 2016). 

 

Ζ έιιεηςε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο έσο ην 2009 ιεηηνχξγεζε πξαγκαηηθά αλαζηαιηηθά 

γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο πνπ ήζειαλ λα πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, αιιά 

δελ δηέζεηαλ ηξαπεδηθή άδεηα θαη δελ πιεξνχζαλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα ηελ 

απνθηήζνπλ. Παξάδεηγκα, απνηειεί ε επηρείξεζε Bankable ε νπνία θαηάθεξε λα ηδξπζεί 

επίζεκα ην 2009, φηαλ εθδφζεθε ε πξψηε Δπξσπατθή Οδεγία γηα Τπεξεζίεο Πιεξσκψλ, 

ε PSD 1 (Payment Services Directive), κε ζθνπφ λα απμαλφηαλ ν αληαγσληζκφο θαη λα 

παξέρνληαλ ζηνπο θαηαλαισηέο δηαθαλείο θαη απνηειεζκαηηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ππεξεζίεο. Έηζη ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί κηα εληαία Δπξσπατθή αγνξά πιεξσκψλ. 

Με ηελ νδεγία απηή έγηλε δπλαηφ λα ιεηηνπξγήζνπλ νη επηρεηξήζεηο απηέο σο πάξνρνη 

ηερλνινγηψλ θαη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ (Γθφξηνο Υ., Ρφθαο Κ, Μηθξνπιέα Α., Ληβαδά Υ, 

2016).   

   

ε ζπλέρεηα ηεο PSD1, ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ην 2019 ε 

PSD2, ε νπνία πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν θαηαλνεηψλ θαη κνληέξλσλ λνκνζεηηθψλ 

δηαηάμεσλ, κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζηα ηξαπεδηθά δεδνκέλα ψζηε λα 

επηηξαπεί ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, απνηξέπνληαο παξάιιεια παξαβηάζεηο ζηελ 

αζθάιεηα θαη νπνηαδήπνηε αλήζηθε ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ απηψλ. Ζ νδεγία απηή είλαη 

ηδηαίηεξα επλντθή γηα ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ 

ζηεξίδνπλ θαζψο ππνρξεψλεη ηηο Σξάπεδεο λα επηηξέςνπλ ζηνπο ηξίηνπο παξφρνπο ηελ 

πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ ηνπο, αιιάδνληαο έηζη ην ηνπίν 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. Παξάιιεια, ζέηεη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο σο 

πξνο ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα ραξαθηεξίδνληαη σο 

ηδξχκαηα ειεθηξηθψλ πιεξσκψλ θαη λα έρνπλ, επνκέλσο, ην δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ 

ηα πξνλφκηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ νδεγία απηή, ελψ εμίζνπ απζηεξφο είλαη θαη ν 

έιεγρνο ηφζν ησλ Σξαπεδηθψλ, φζν θαη ησλ κε Σξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηελ Δζληθή 

Δπνπηηθή Αξρή, ελ πξνθεηκέλσ ηελ ΣηΔ.   

 

Οη δηαζπλνξηαθέο πιεξσκέο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γίλνληαη εμίζνπ 

εχθνιεο θαη αζθαιείο κε ηηο εγρψξηεο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ηνπο, ελψ παξέρεηαη θαη 

ην λνκηθφ έδαθνο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Δληαίνπ Υψξνπ Πιεξσκψλ ζε Δπξψ (Single Euro 

Payments Area-SEPA). O SEPA είλαη o ρψξνο ζηνλ νπνίν θαηαλαισηέο, επηρεηξήζεηο θαη 
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δεκφζηνη νξγαληζκνί είλαη ζε ζέζε λα δηελεξγνχλ θαη λα δέρνληαη εγρψξηεο θαη 

δηαζπλνξηαθέο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο ζε επξψ κε ηα ίδηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. Οη πιεξσκέο ζε επξψ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ελφο 

ινγαξηαζκνχ πιεξσκψλ κφλν θαη θαηεμνρήλ ειεθηξνληθά, κε απνηειεζκαηηθφηεηα, 

αζθάιεηα θαη ηαρχηεηα. Έηζη, έρεη δεκηνπξγεζεί κηα θαηλνηφκνο θαη αληαγσληζηηθή αγνξά 

πιεξσκψλ. Πάξνρνη ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εληφο SEPA ζεσξνχληαη ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα, ηα ηδξχκαηα έθδνζεο ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, ηα γξαθεία ηαρπδξνκηθψλ 

επηηαγψλ ηα νπνία εμνπζηνδνηνχληαη βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο λα παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πιεξσκψλ, ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη νη 

εζληθέο θεληξηθέο ηξάπεδεο, φηαλ δελ ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο σο λνκηζκαηηθψλ ή 

άιισλ δεκφζησλ αξρψλ, θαζψο θαη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαη ηα άιια θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νη πεξηθεξεηαθέο ή ηνπηθέο αξρέο ηνπο φηαλ δελ ελεξγνχλ ππφ ηελ 

ηδηφηεηά ηνπο σο δεκφζησλ αξρψλ(https://www.bankofgreece.gr).   

Αθφκα, ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) έζεζε ζε ηζρχ ζηηο 25 Ηνπλίνπ 2018 κηα αθφκα 

νδεγία, ε νπνία επηδηψθεη ηελ δεκνζηνλνκηθή δηαθάλεηα εληφο ηεο Δ.Δ., ηελ DAC6 ή ην 

Τπνρξεσηηθφ Καζεζηψο Γλσζηνπνίεζεο (Mandatory Disclosure Regime). ηελ Διιάδα, ε 

νδεγία απηή δελ έρεη αθφκα ελζσκαησζεί θαζψο δελ έρεη δηακνξθσζεί αθφκα ην ζρέδην 

λφκνπ απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαηεζεί πξνο ςήθηζε 

ζηελ Βνπιή. Ζ νδεγία απηή απαηηεί απφ ηνπο ελδηάκεζνπο, ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη Σξάπεδεο θαη θάζε ίδξπκα πνπ πξαγκαηνπνηεί δηαζπλνξηαθέο 

ζπλαιιαγέο, λα αλαθέξνπλ ηηο ζπλαιιαγέο απηέο θαη ηηο θνξνινγηθέο ξπζκίζεηο πνπ ε Δ.Δ. 

ζεσξεί δπλεηηθά επηζεηηθέο, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθεη. Απηφ απνηειεί κηα 

πξφθιεζε γηα ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο πξέπεη λα αλαπηχμνπλ ηα θαηάιιεια 

ζπζηήκαηα, ψζηε λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο θαη λα 

εληνπίζνπλ αλ απηνί έρνπλ ππνρξεψζεηο κε βάζε ηελ λέα απηή νδεγία. Σαπηφρξνλα, ζα 

πξέπεη λα δηακνξθψζνπλ ηελ θαηάιιειε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ψζηε λα ειέγρνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηε λνκνζεζία απηψλ ησλ ίδησλ, αιιά θαη ηε 

ζπκκφξθσζε θαη ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε θαη ησλ πειαηψλ ηνπο 

(https://www.ey.com/en_us/tax/mandatory-disclosure-regime).    

 

Παξάιιεια κε ηε ζπκκφξθσζε ζε απηέο ηηο νδεγίεο, νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηηο εζληθέο λνκνζεηηθέο ηάμεηο φισλ ησλ ρσξψλ, νη επηρεηξήζεηο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη θαη κε ηελ Αξκφδηα Κεληξηθή 

https://www.bankofgreece.gr/
https://www.ey.com/en_us/tax/mandatory-disclosure-regime
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Αξρή ηεο θάζε ρψξαο, δειαδή ζηελ Διιάδα κε ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ απηή 

εθδίδεη. θνπφο απηνχ ηνπ απζηεξνχ ειέγρνπ, ν νπνίνο είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη ζηα 

ηδξχκαηα πνπ πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ ή κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζε παγθφζκην 

ή εζληθφ επίπεδν, είλαη ε θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο (Anti-Money 

Laundering-AML) θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (Financing of Terrorism). 

     

Σέινο, ιφγσ ηεο αιιαγήο πνπ ζπληειείηαη ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, νη επνπηηθνί 

θνξείο πξνζπαζνχλ λα αλαπξνζαξκφζνπλ ηελ επνπηεία ηνπο ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν θαη 

έηζη ε Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή (ΔΒΑ) θαη φιεο νη επνπηηθέο αξρέο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Δπξψπεο, μεθίλεζαλ κέζα ζην 2020 κηα πξνζπάζεηα 

λα ζέζνπλ έλα πιαίζην θαλνληζκψλ κέζα ζην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο 

Fintech, θαη λα εζηηάζνπλ ζε ηνκείο ηεο Σξαπεδηθήο πνπ αθνξνχλ ηελ θαηλνηνκία αιιά θαη 

ηε βηψζηκε ρξεκαηνδφηεζε, κέζα ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη, κάιηζηα, θαη ε πξάζηλε 

ρξεκαηνδφηεζε.  

 

 Ζ θνηλή επηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ πνπ έρεη ζπζηαζεί, κε 

πξνεδξεχνπζα ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Αξρή, πεξηιακβάλεη ζηηο εξγαζίεο ηεο γηα ην 

2020 ηελ εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ επνπηείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ιφγσ αθξηβψο ηεο εηζφδνπ ζηελ αγνξά ησλ ειεθηξνληθψλ ηξαπεδψλ θαη ησλ 

κεγάισλ ςεθηαθψλ εηαηξεηψλ αιιά θαη ησλ εηαηξεηψλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πην επξχ λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε ζρέζε κε ηηο παξαδνζηαθέο 

Σξάπεδεο. Δπνκέλσο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξφγξακκα δξάζεο γηα ηηο Fintech 

επηρεηξήζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ζα αλαπηπρζνχλ κέζνδνη επνπηείαο πνπ ζα 

εζηηάζνπλ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ ηελ ζπλνδεχεη, ζηα 

νθέιε θαη ηηο απεηιέο πνπ παξνπζηάδεη, αιιά θαη ζην ξπζκηζηηθφ πιαίζην πνπ ζα πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα. Ζ επηηξνπή ζα εζηηάζεη θαη ζηελ Σερλεηή 

Ννεκνζχλε θαη ζηηο εθαξκνγέο πνπ κπνξεί λα έρεη ζηελ ηξαπεδηθή. Σέινο, ζα δνζεί 

έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηε 

ζπιινγή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφλ (ΔΒΑ, 2019).  

 

ηελ Διιάδα, φπσο έγηλε αληηιεπηφ νη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο είλαη ειάρηζηεο 

θαη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Fintech νηθνζπζηήκαηνο. Σα 

θξηηήξηα γηα ηελ αδεηνδφηεζε ησλ θαηλνηφκσλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα 
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απζηεξά, ελψ ε γξαθεηνθξαηία είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο θαζπζηέξεζεο. Απηή ε 

θαζπζηέξεζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα εηζάγνπλ ηελ ππεξεζία ηνπο ζηελ αγνξά κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη ηελ απψιεηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηφο ηνπο. Γηαπηζηψλεηαη, 

επνκέλσο, φηη δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζην λα δηαζθαιηζηεί ε δηαθάλεηα, ε αζθάιεηα 

ησλ πειαηψλ θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο αγνξάο, παξά ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε 

ππνζηήξημε ηεο. Δπίζεο, ζνβαξφ πξφβιεκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε ειιεληθή έλλνκε 

ηάμε έρεη απαηηήζεηο γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηε ιεηηνπξγία δχν κφλν κνξθψλ Fintech, ησλ 

ηδξπκάησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ θαη ησλ ηδξπκάησλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα κελ αλαγλσξίδνληαη λέεο κνξθέο Fintech, φπσο είλαη ε ηερλνινγία 

blockchain θαη άξα λα κελ ππάξρεη θάπνηα λνκνζεηηθή πξφβιεςε γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Πξέπεη, ινηπφλ, λα βειηησζεί ε θαζνδήγεζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ 

επηρεηξήζεσλ Fintech απφ ηηο δηνηθεηηθέο θαη ξπζκηζηηθέο αξρέο ηεο ρψξαο, ελψ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ λα επηδησρζεί ε χπαξμε θνηλψλ πξνηχπσλ ιεηηνπξγίαο κε ηηο Fintech ηνπ 

εμσηεξηθνχ, ψζηε είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξίλεηαη θάζε θνξά ην ξπζκηζηηθφ πιαίζην ζηηο 

λέεο απαηηήζεηο πνπ ζα πξνθχπηνπλ θαη έηζη λα κπνξέζεη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ ν 

θιάδνο (Γνπθίδεο, Κνπξνπζαλάζεο, 2018).       
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

 

ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK Α.Δ. 
 

  

 

 

 

 

5.1 ΔΗΑΓΧΓΖ- ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Ζ Σξάπεδα Eurobank Α.Δ. είλαη κηα Σξάπεδα κε ηζηνξία 30 ρξφλσλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά, ε νπνία αλήθεη ζηνλ κηιν Eurobank, έλα δπλακηθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ νξγαληζκφ 

κε παξνπζία ζε έμη ρψξεο.   

Σν 1990 ηδξχεηαη ε Δπξσεπελδπηηθή Σξάπεδα ΑΔ, ε νπνία εηδηθεχεηαη ζηνπο ηνκείο 

ηεο Δπελδπηηθήο Σξαπεδηθήο θαη ηνπ Private Banking. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1994, 

απνθηά πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 75% ζηελ Banque de Depots, πνπ αξγφηεξα ζα 

κεηνλνκαζηεί ζε EFG Private Bank (Luxembourg) SA. Σν 1997 έξρεηαη ε κεηνλνκαζία ηεο 

Δπξσεπελδπηηθήο ζε Σξάπεδα EFG Eurobank ΑΔ, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζπγρψλεπζή ηεο κε ηελ ΗΝΣΔΡΜΠΑΝΚ ΔΛΛΑΓΟ θαη ε εμαγνξά ηνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ ηεο Crédit Lyonnais Grèce SA. Μέζα ζε έλα ρξφλν ε Σξάπεδα θαηαθέξλεη 

λα δηεπξπλζεί κε ηελ εμαγνξά πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ειέγρνπ ηεο Σξάπεδαο Αζελψλ ΑΔ, 

ελψ ε Deutsche Bank AG απνθηά πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 10%. Ζ Consolidated Eurofinance 

Holdings (CEH) SA θαη ε Σξάπεδα EFG Eurobank ΑΔ εμαγνξάδνπλ απφ θνηλνχ πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 18,4% ζηελ Σξάπεδα Δξγαζίαο ΑΔ θαη, ηελ ίδηα ρξνληά, ηδξχεηαη ε EFG 

Eurobank Υξεκαηνδνηηθέο Μηζζψζεηο ΑΔ. Σν 1999 είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ρξνληά γηα 

ηελ EFG Eurobank AE θαζψο εηζάγεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Σελ ίδηα ρξνληά 
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ζπγρσλεχεηαη κε ηελ Σξάπεδα Αζελψλ ΑΔ θαη κε ηελ Σξάπεδα Κξήηεο ΑΔ. Δπίζεο, 

ηδξχεηαη ε EFG Eurobank Υξεκαηηζηεξηαθή ΑΔΠΔΤ. 

  

 Σν 2000 ε Σξάπεδα EFG Eurobank ΑΔ ζπγρσλεχεηαη κε ηελ Σξάπεδα Δξγαζίαο 

ΑΔ θαη κεηνλνκάδεηαη ζε Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias ΑΔ. Απνθηά πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 19,25% ζηελ Bancpost SA Ρνπκαλίαο, ην νπνίν ζα αλεβάζεη ηελ επφκελε 

ρξνληά ζην 36,25%, κε ηελ απφθηεζε πξφζζεηνπ παθέηνπ κεηνρψλ. Παξάιιεια, ηδξχεηαη 

ε EFG Finance ΑΔΠΔΤ θαη ε Eurolife ERB Insurance. Σν 2002 ηελ Telesis Σξάπεδα 

Δπελδχζεσλ ΑΔ θαη εμαγνξάδεη ην 50% ηεο Alico/CEH Balkan Holdings θαη απνθηά 

ζπκκεηνρή 43% ζηε Postbank Βνπιγαξίαο. Σελ επφκελε ρξνληά απνθαζίδεη λα δηεπξπλζεί 

ζηα Βαιθάληα. Απνθηά ην 90,8% ηεο Postbanka AD εξβίαο, πνπ κεηνλνκάδεηαη ζε EFG 

Eurobank AD Beograd, θαζψο θαη ηνλ πιεηνςεθηθφ έιεγρν ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο 

Bancpost Ρνπκαλίαο. Πιένλ, ην 2004 ε Σξάπεδα EFG Eurobank Ergasias ΑΔ απμάλεη ζε 

93,5% ηε ζπκκεηνρή ηεο ζηελ EFG Eurobank Beograd AD θαη ζε 96,74% ηε ζπκκεηνρή 

ηεο ζηελ Postbank Βνπιγαξίαο. Δπίζεο, εμαγνξάδεη ηελ ΗΝΣΔΡΣΡΑΣ ΑΔΓΑΚ θαη ην 

ππφινηπν 50% ηεο Alico/CEH Balkan Holdings. Σν 2005 κπαίλεη ζηελ αγνξά ηεο Σνπξθίαο 

φηαλ απνθηά ηνλ έιεγρν ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο HC Istanbul, ελψ ζπλερίδεη ηελ δηεχξπλζή 

ηεο ζηα Βαιθάληα κε ηελ απφθηεζε ηνπ 62,3% ηεο Nacionalna štedionica Banka εξβίαο, 

νινθιεξψλνληαο ηελ εμαγνξά ηεο έλα ρξφλν αξγφηεξα. Ζ Σξάπεδα δηεπξχλεηαη ζηελ 

Πνισλία κε ηελ Polbank EFG. Δπίζεο, ζπγρσλεχεηαη κε ηελ EFG Eurobank AD Beograd 

εξβίαο. Ζ λέα ηξάπεδα κεηνλνκάδεηαη ζε Eurobank EFG štedionica AD Beograd. 

Δμαγνξάδεη ηε DZI Bank Βνπιγαξίαο, κε απφθηεζε πνζνζηνχ κεγαιχηεξνπ ηνπ 90% θαη 

ζπκθσλεί λα εμαγνξάζεη ην 99,34% ηεο νπθξαληθήο Universal Bank, νινθιεξψλνληαο ηελ 

εμαγνξά ηεο ηελ επφκελε ρξνληά. 

  

Σν 2007 ε Σξάπεδα Eurobank απνθαζίδεη λα αλαπηπρζεί νξγαληθά ζηελ Κχπξν θαη 

εμαγνξάδεη ην 70% ηεο Tekfenbank Σνπξθίαο, πνπ κεηνλνκάδεηαη ζε Eurobank Tekfen, 

ελψ παξάιιεια νινθιεξψλεη ηε ζπγρψλεπζε ηεο Postbank & DZI ζηε Βνπιγαξία. 

Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα, ην 2011 πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπγρψλεπζε κε ηελ ΓΗΑ ΑΔΔΥ, ε 

νπνία απνξξνθάηαη πιήξσο απφ ηελ Eurobank. Σελ επφκελε ρξνληά, ε EFG Eurobank 

Ergasias AE αιιάδεη επσλπκία θαη γίλεηαη Σξάπεδα Eurobank Ergasias AE. Δπίζεο, πσιεί 

ηελ Eurobank Tekfen ζηελ Burgan Bank θαη κεηαβηβάδεη κεξίδην 70% ηεο Polbank EFG ζηε 

Raiffeisen Bank International. Σν 2013 είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ρξνληά θαζψο ε Σξάπεδα 

αλαθεθαιαηνπνηείηαη απφ ην Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο. Σαπηφρξνλα, 
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πξαγκαηνπνηεί δχν ζπγρσλεχζεηο, απνξξνθψληαο ην Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην 

Διιάδνο ΑΣΔ θαη ηε Νέα Proton Σξάπεδα ΑΔ.  

 

Σν 2014 πξαγκαηνπνηείηαη ε είζνδνο ζηελ Σξάπεδα ζηξαηεγηθψλ επελδπηψλ, κε 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αμίαο 2.864 εθαη. επξψ. Πιένλ, ην 

64,6% ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ηεο Eurobank ην θαηέρνπλ ζεζκηθνί επελδπηέο θαη ηδηψηεο 

κέηνρνη. Σνλ Μάην ηεο ίδηαο ρξνληάο ελνπνηείηαη ιεηηνπξγηθά κε ην Σαρπδξνκηθφ 

Σακηεπηήξην, κε ηελ ελνπνίεζε θαη ησλ ζπζηεκάησλ ηεο πξψελ T Bank ΑΣΔ. Θέινληαο λα 

δείμεη ζεβαζκφ ζηνπο πειάηεο θαη ηελ ηζηνξία ηνπ Σαρπδξνκηθνχ Σακηεπηεξίνπ, ε 

Eurobank απνθαζίδεη λα δηαηεξήζεη μερσξηζηφ ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηνπ, κε ηε 

ζήκαλζε «Γίθηπν Νέν Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην». Σελ επφκελε ρξνληά, ε Eurobank 

πξαγκαηνπνηεί μαλά αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 2.038.920.000€, απηή ηε θνξά, 

φκσο, κε ηε ζπκκεηνρή απνθιεηζηηθά ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ. Σν 97,62% ηεο Σξάπεδαο 

Eurobank Ergasias ΑΔ αλήθεη, πιένλ, ζε ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη ηδηψηεο κεηφρνπο. 

 

Σν 2016 νινθιεξψλεηαη ε πψιεζε ηνπ 80% ησλ κεηνρψλ ηεο Eurolife ERB 

Insurance Group ΑΔ πκκεηνρψλ, ελψ ν κηινο TAS Group απφθηα ηε Universal Bank 

απφ ηνλ κηιν Eurobank. Σελ επφκελε ρξνληά, ην 2017, ε Eurobank αλαθνηλψλεη ηελ 

επηηπρή δηάζεζε 20.252.001 κεηνρψλ ηεο Grivalia Properties ΑΔΔΑΠ κέζσ ηαρείαο 

δηαδηθαζίαο βηβιίνπ πξνζθνξψλ. Ζ Σξάπεδα απνθαζίδεη ηελ επφκελε ρξνληά λα πνπιήζεη 

ηηο ζπγαηξηθέο ηεο ζηελ Ρνπκαλία, Bancpost SA, ERB Retail Services IFN SA θαη ERB 

Leasing IFN SA, απφ ηνλ κηιν Eurobank ζηελ Banca Transilvania (BT). Ζ ζπγρψλεπζε 

κε ηελ Grivalia νινθιεξψλεηαη κε επηηπρία ην 2019, κε ηελ απνξξφθεζε ηεο Grivalia 

Properties απφ ηελ Eurobank. Σελ ίδηα ρξνληά ε Σξάπεδα πξνρσξάεη ζε εμπγίαλζε ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ηεο, νινθιεξψλνληαο ην πιάλν κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ έρεη εηνηκάζεη γηα 

ηελ κείσζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ αλνηγκάησλ (NPEs), εληζρχνληαο θαη ηα θαζαξά ηεο 

θέξδε. 

 

Ζ πην ζεκαληηθή ρξνληά, φκσο, θαίλεηαη φηη ζα είλαη ην 2020, ην νπνίν μεθηλάεη κε 

ηε δηάζπαζε ηεο Eurobank Ergasias AE («Γηαζπψκελε»). Σνλ Μάξηην ηνπ 2020 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάζπαζε ηεο Σξάπεδαο κε απφζρηζε θιάδνπ θαη κε ηε ζχζηαζε 

κηαο λέαο εηαηξείαο-πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο κε ηελ επσλπκία «Σξάπεδα Eurobank Αλψλπκε 

Δηαηξεία» («Δπσθεινχκελε»). Ζ δηάζπαζε απηή ζα έρεη σο απνηέιεζκα, αθελφο, ην 

γεγνλφο φηη ε Γηαζπψκελε ζα είλαη ε κνλαδηθή κέηνρνο ηεο Δπσθεινχκελεο, αθνχ ζα 



192 
 

θαηέρεη ην ζχλνιν ησλ κεηνρψλ ηεο θαη αθεηέξνπ, ζα παχζεη λα είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Θα δηαηεξήζεη κφλν εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία δελ 

αθνξνχλ ζε θχξηεο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ζνλ αθνξά ηελ επσθεινχκελε, απηή 

ππνθαζίζηαηαη σο θαζνιηθή δηάδνρνο ζην ζχλνιν ηεο κεηαβηβαδφκελεο ζε απηήλ 

πεξηνπζίαο, δειαδή, θαη ζην ελεξγεηηθφ θαη ζην παζεηηθφ. 

  

Ζ Σξάπεδα Eurobank, πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο 6 Διιεληθέο Σξάπεδεο, πνπ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ, κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή ηεο αμία λα 

μεπεξλάεη ην 1 εθαη. επξψ. Σν δίθηπν θαηαζηεκάησλ ηεο αξηζκεί 350 θαηαζηήκαηα, κε 

πάλσ απφ 950 Α.Σ.Μ. θαη 485 Κέληξα Απηφκαησλ πλαιιαγψλ (Κ.Α.), έρνληαο έλα επξχ 

δίθηπν εμππεξέηεζεο ζε φιε ηελ Διιάδα θαη νη εξγαδφκελνί ηεο αγγίδνπλ ηνπο 7.943 ζην 

ζχλνιφ ηνπο (ζηνηρεία 30.12.2018, Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδψλ). Παξάιιεια, δηαζέηεη θαη 

έλα δίθηπν ειεθηξνληθψλ θαλαιηψλ, κε ςεθηαθέο ππεξεζίεο, φπσο είλαη ην mobile θαη ην 

internet banking, δειαδή ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή γηα ηδηψηεο θαη γηα επηρεηξήζεηο. Σν 

δίθηπν εμππεξέηεζήο ηεο πεξηιακβάλεη θαη ππεξεζίεο Personal θαη Private Banking αιιά 

θαη εμππεξέηεζε κέζσ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ θαηαζηεκάησλ ΔΛΣΑ. 

  

Ζ ζεκαληηθή παξνπζία πνπ έρεη ε Σξάπεδα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαίλεηαη απφ 

ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο γηα ην έηνο 2019 πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 12.03.2020 

(Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 2019 θαη Δπηρεηξεζηαθφο ζρεδηαζκφο 2020-2022, Σξάπεδα 

Eurobank). χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα ζηνηρεία απηά ζε επίπεδν νκίινπ έρεη ελεξγεηηθφ 

64.761 εθαη. επξψ. Σα θαζαξά θέξδε σο φκηινο αλήιζαλ ζηα 127 εθ. επξψ. Οη θαηαζέζεηο 

ήηαλ 44.841 εθαη. επξψ, ελψ ν δείθηεο Υνξεγήζεσλ πξνο Καηαζέζεηο (Γάλεηα/Καηαζέζεηο) 

βειηηψζεθε ζε 83,2% απφ 92,6% ην 2018, θαζψο νη θαηαζέζεηο ησλ πειαηψλ εληζρχζεθαλ 

θαηά 5,8 δηο επξψ ζε επίπεδν νκίινπ. Ζ ζπγρψλεπζε κε ηελ Grivalia δεκηνχξγεζε κηα 

Σξάπεδα κε ηνλ πςειφηεξν δείθηε ζπλνιηθήο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζηελ Διιάδα, ν 

νπνίνο έθηαζε ην 19,2%.  

 

Ο ζηφρνο γηα ην 2020, κεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ ζρεδίνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, είλαη ε αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο Σξάπεδαο θαη ε πεξαηηέξσ 

εμπγίαλζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ, έηζη ψζηε ν δείθηεο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ (NPEs) λα κεησζεί ζην 5% πεξίπνπ ζην ηέινο ηνπ 2022. Απηά ζα επηηεπρζνχλ κε 

κηα ηζρπξή θεθαιαηαθή ζέζε θαη ξεπζηφηεηα. Δπίζεο, ε Σξάπεδα Eurobank ζέιεη λα 

εδξαησζεί σο premium brand ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη λα εληζρχζεη ηε θήκε θαη ηελ 
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αμηνπηζηία ηεο. Σέινο, επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κε ηελ πξνζθνξά 

επξείαο πνηθηιίαο πξντφλησλ θαη κε ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξεη λέεο ππεξεζίεο. 

 

Όξακα ηνπ Οκίινπ είλαη ε Σξάπεδα λα γίλεη ε πξψηε επηινγή ησλ πειαηψλ ζηελ 

Διιάδα, εμππεξεηψληαο ηνπο απιά, ιηηά θαη ζηνρεπκέλα. Ζ Απνζηνιή ηεο Σξάπεδαο 

Eurobank είλαη λα είλαη ε πην αλζξσπνθεληξηθή ηξάπεδα ζηελ Διιάδα, ρηίδνληαο 

καθξνρξφληεο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο κε ηνπο πειάηεο, παξέρνληάο ηνπο ςεθηαθέο 

επηινγέο αηρκήο θαη δεκηνπξγψληαο αμία γηα ηνπο πειάηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο 

κεηφρνπο θαη ηελ θνηλσλία (https://www.eurobank.gr). Οξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο αμίεο ηεο 

Eurobank είλαη ε θαηαλφεζε ηφζν ησλ πειαηψλ, φζν θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο, ε 

ζπλεξγαζία, ε ζηήξημε δειαδή κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, ε δεκηνπξγία εκπηζηνζχλεο 

ζηνπο πειάηεο θαη ηέινο ε θαηλνηνκία, ε δπλαηφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα ρηίδεη ην θαηλνχξην.   

  

 

5.2 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  

 

 Ζ Σξάπεδα Eurobank αλήθεη ζηηο ηέζζεξηο ζπζηεκηθέο ηξάπεδεο, φπσο 

ραξαθηεξίδνληαη πιένλ, ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (ΔΣΔ, Alpha Bank, 

Πεηξαηψο, Eurobank,). Ο Διιεληθφο Σξαπεδηθφο θιάδνο, φπσο αλαιχζεθε, δελ είλαη 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθφο θαη ν αληαγσληζκφο είλαη έληνλνο, ηφζν κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ απηψλ 

Σξαπεδψλ, αιιά θαη ιφγσ ησλ επηρεηξήζεσλ Fintech, πνπ επηδηψθνπλ λα αιιάμνπλ 

πιήξσο ην ηνπίν. Οη ζπλερείο κεηαβνιέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε εηζξνή λέσλ 

επηρεηξήζεσλ νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηνκηψλ, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ νη Σξάπεδεο λα παξακείλνπλ ζηνλ θιάδν θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε παξά ηελ εηζξνή λέσλ παηθηψλ. 

  

 Απφ ην 2017, ε Eurobank νινθιήξσζε ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο κε νξίδνληα 

ην 2020 θαη πξνεηνηκάδεηαη, έηζη, θαη ζρεδηάδεη ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, ψζηε λα 

γίλεη ε πιήξεο κεηάβαζε ζηελ ςεθηαθή επνρή θαη ε Σξάπεδα λα κεηαηξαπεί ζε έλαλ 

ςεθηαθφ νξγαληζκφ κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ πειάηε. Οη λέεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο πνπ 

έρνπλ δηακνξθσζεί νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε θαη ελζσκάησζε λέσλ ςεθηαθψλ 

ηερλνινγηψλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο, ψζηε λα βειηησζεί ε ςεθηαθή εκπεηξία ησλ πειαηψλ. 

Παξάιιεια, ε Eurobank ζεσξεί εμίζνπ ζεκαληηθή ηελ επέλδπζε ζηε ξηδηθή αλαβάζκηζε 

https://www.eurobank.gr/el/omilos/poioi-eimaste/i-trapeza-eurobank
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ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηεο Σξάπεδαο. ήκεξα, ε ςεθηνπνίεζε δελ αλαθέξεηαη κφλν 

ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο πξνο ηνπο πειάηεο, αιιά ε ςεθηαθή επνρή πεξηιακβάλεη θαη 

ηελ ελζσκάησζε ησλ ηερλνινγηψλ γηα λα κεηαηξαπεί ε ίδηα ε Σξάπεδα ζε έλαλ πην 

νξζνινγηθά δνκεκέλν νξγαληζκφ. Δπνκέλσο, είλαη αλαγθαίν ην θφζηνο επελδχζεσλ γηα λα 

αλαβαζκηζηνχλ νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηνπ νξγαληζκνχ θαη απνηειεί πξνηεξαηφηεηά ηνπ 

λα εμαζθαιίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη ηηο θνξπθαίεο ηερλνινγίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε 

εζληθφ θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ζεσξψληαο ην απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ παξνπζία, ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ πξννπηηθή ζην 

κέιινλ. Οη επελδχζεηο θεθαιαίσλ θαη νη επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη πιένλ 

απαξαίηεηεο γηα λα εμειηρζνχλ νη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο ηεο Σξάπεδαο απφ άπνςε 

ινγηζκηθνχ θαη κεραλεκάησλ θαη εξγαιείσλ, αιιά θαη γηα λα αλαπηπρζνχλ πεξαηηέξσ νη 

ςεθηαθέο ηεο ππεξεζίεο, ψζηε λα θαηαθέξεη λα γίλεη ε πην ψξηκε ςεθηαθή Σξάπεδα ζηε 

Ννηηαλαηνιηθή Δπξψπε. 

 

 Γηα λα πινπνηεζεί κε επηηπρία ε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Eurobank, δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε θαη ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο ηνπ νξγαληζκνχ, θαζψο ε ηερλνινγία είλαη έλαο 

βαζηθφο ππιψλαο γηα λα είλαη απνδνηηθή ε επηρείξεζε θαη λα απμήζεη έηζη ηηο εξγαζίεο ηεο. 

Σν ζηξαηεγηθφ επελδπηηθφ πιάλν ηεο Σξάπεδαο εζηηάδεη, ινηπφλ, ζηελ πινπνίεζε 

θαηλνηφκσλ ςεθηαθψλ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, γηα λα βειηησζεί ε εκπεηξία 

ηνπ πειάηε, αιιά θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππνδνκψλ ηεο. Οη επελδχζεηο 

πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηελ ηειεπηαία ηξηεηία γηα ηερλνινγηθέο ππνδνκέο μεπεξλάλε ηα 

150 εθαη. επξψ, έρνληαο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ 

πιαηθνξκψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε πξαθηηθψλ φπσο είλαη ε Δπέιηθηε θέςε (Agile Thinking) 

θαη ε Λνγηθή ηνπ ζρεδηαζκνχ (Design Thinking). Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ 

βειηηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ ρξήζηε είλαη ηα e-Banking θαη mobile-Banking πνπ 

πξνζθέξνπλ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο. Παξάιιεια, ε Eurobank εμειίζζεη ζπλερψο ηα 

ςεθηαθά ηεο θαλάιηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ 

ηεο θαη δεκηνπξγεί θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πειαηψλ, 

πξνζθέξνληαο εηδηθά ζρεδηαζκέλα πξντφληα θαη επελδχνληαο ζηελ πξνζσπνπνηεκέλε 

ςεθηαθή επηθνηλσλίαο κε απηνχο. 

  

Σν πξφγξακκα πνπ έρεη μεθηλήζεη λα πινπνηεί ε Eurobank γηα ηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο: 
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1. Σηο πξνζσπνπνηεκέλεο εκπεηξίεο κέζσ φισλ ησλ θαλαιηψλ (omni-channel 

εκπεηξίεο), ζε θάζε ζεκείν επαθήο κε ηελ Σξάπεδα. 

 

2. Σα λέα ςεθηαθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ πειαηψλ θαη ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αλάγθεο. 

 

3. Σελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνπλ ηα Big Data, ε Πξνρσξεκέλε 

Αλάιπζε (advanced analytics) θαη νη λέεο κεζνδνινγίεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ πειάηε, λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

4. Σελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

Σξάπεδαο. 

 

Με ην πξφγξακκα απηφ ε Σξάπεδα θάλεη ζηαζεξά βήκαηα πξνο νινθιεξσκέλεο 

ςεθηαθέο εκπεηξίεο γηα ηνπο πειάηεο, θαηαθέξλνληαο λα αληαπνθξηζεί πιήξσο ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο απηήο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο. Ζ θαηλνηνκία απνηειεί, 

κάιηζηα, έλαο απφ ηνπο ππιψλεο ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο Σξάπεδαο 

Eurobank, γη’ απηφ θαη αλαθαιχπηεη ζπλερψο ηερλνινγίεο αηρκήο ζηελ ηξαπεδηθή, φπσο 

είλαη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία. Μέζα ζηε λέα ςεθηαθή πξαγκαηηθφηεηα ζεκαληηθφ 

ξφιν θαηέρεη θαη ε αζθάιεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν. Ζ Σξάπεδα Eurobank έρεη σο θχξηα 

πξνηεξαηφηεηα ην ζέκα ηεο θπβεξλναζθάιεηαο, δειαδή ηεο αζθάιεηαο ηεο πιεξνθνξίαο 

θαη ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, αιιά θαη ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο θαη ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ Κπβεξλναζθάιεηα θαη ε Αζθάιεηα ησλ 

Πιεξνθνξηψλ ελζσκαηψλνληαη πιήξσο ζηε ζηξαηεγηθή, ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο 

Σξάπεδαο, θαη γη’ απηφλ ηνλ ιφγν, ε Σξάπεδα κεξηκλά θαη ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα 

αζθαιείαο θαη ζπκκφξθσζεο κε ηηο απαηηήζεηο ησλ Ρπζκηζηηθψλ Αξρψλ, ηφζν θαηά ηε 

δεκηνπξγία ησλ λέσλ ςεθηαθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο, απφ ηηο 

εκθαληδφκελεο απεηιέο. 

 

Έηζη, εληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Eurobank θαη θαηαθέξλεη λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ησλ πειαηψλ ηεο, ψζηε λα γίλεη ε πην επέιηθηε, απνηειεζκαηηθή θαη 

πειαηνθεληξηθή Σξάπεδα ζηελ Διιάδα.    
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5.3 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΖ EUROBANK ΣΖΝ ΝΔΑ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΔΠΟΥΖ  

 

 Ζ Σερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία, φπσο αλαθέξζεθε απνηεινχλ ζηξαηεγηθνχο άμνλεο 

αλάπηπμεο ηεο Eurobank, ψζηε λα κπνξέζεη λα εηζέιζεη ζηελ ςεθηαθή επνρή ε ίδηα ε 

Σξάπεδα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, θπξίσο, φκσο νη πειάηεο ηεο θαη λα δηαρεηξηζηεί 

θαη ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ Fintech. Με βάζε, ινηπφλ, ην πξφγξακκα 

πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε Σξάπεδα γηα ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο, παξνπζηάδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο, νη εθαξκνγέο θαη νη ελέξγεηεο πνπ έρεη αλαπηχμεη, νη νπνίεο απνδεηθλχνπλ φηη 

είλαη πξφζπκε λα ζπλεξγαζηεί κε ηηο επηρεηξήζεηο FinTech ζηελ λέα επνρή ηνπ αλνηρηνχ 

ηξαπεδηθνχ νηθνζπζηήκαηνο (open banking). 

 

1. ΦΖΦΗΑΚΑ ΓΗΚΣΤΑ 

 

Ζ Σξάπεδα δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πξνζσπνπνηεκέλεο εκπεηξίεο πνπ ζα 

θαζίζηαληαη εθηθηέο κέζα απφ φια ηα θαλάιηα πνπ παξέρεη θαη ζηα πξντφληα θαη ηηο 

ππεξεζίεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πειαηψλ. ην πιαίζην, ινηπφλ, 

ηεο ςεθηαθήο Σξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο ηεο Eurobank, γηα λα παξέρεη έλα πςειφ επίπεδν 

εμππεξέηεζεο θαη λα δεκηνπξγήζεη θαηλνηφκεο ιχζεηο, δηαηέζεθαλ νη λέεο ππεξεζίεο e-

Banking θαη Eurobank Mobile App. Οη ςεθηαθέο απηέο ππεξεζίεο βαζίδνληαη ζε ζχγρξνλεο 

ηερλνινγίεο θαη κεζφδνπο ζρεδηαζκνχ (φπσο ην agile thinking, design thinking θ.α.) ψζηε 

λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εκπεηξίεο ηξαπεδηθήο εμππεξέηεζεο 

θαη λα απνηεινχλ κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, απινπνηψληαο φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηηο αλάγθεο ηνπο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Σξάπεδα αθνινπζεί ζηξαηεγηθή single app γηα ην mobile 

banking, δειαδή πξνζθέξεη ζε κηα εθαξκνγή ζπγθεληξσκέλεο φιεο ηηο ππεξεζίεο, πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο πειάηεο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Σέηνηεο ππεξεζίεο είλαη ε 

έμππλε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο, φια ηα είδε ησλ ζπλαιιαγψλ, δειαδή νη 

πιεξσκέο, νη εμνθιήζεηο ινγαξηαζκψλ θαη ε απνζηνιή ρξεκάησλ, αιιά θαη ε δπλαηφηεηα 

άκεζεο ππνζηήξημεο απφ εθπξνζψπνπο ηεο Σξάπεδαο θιπ. Ζ ηερλνινγηθή omnichannel 

πιαηθφξκα πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Σξάπεδα γηα λα δηαζέηεη ηηο παξαπάλσ ππεξεζίεο e-

Banking θαη mobile-Banking ζηνπο ηδηψηεο, ζην πιαίζην ηεο αλαλεσκέλεο δηαθαλαιηθήο 
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ζηξαηεγηθήο ηεο, ηεο επηηξέπεη λα πξνζθέξεη ηηο λέεο ππεξεζίεο γξήγνξα θαη επέιηθηα, 

ψζηε λα θαιχπηεη άκεζα ηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηεο, 

πξνζθέξνληάο ηνπο ηελ δπλαηφηεηα λα έρνπλ κηα θνηλή εκπεηξία ρξήζεο, απφ 

νπνηνδήπνηε ζεκείν εμππεξέηεζήο ηεο θη αλ επηιέμνπλ. 

 

Γηα λα πινπνηήζεη, κάιηζηα, απηή ηελ omnichannel πιαηθφξκα, ζηελ νπνία 

ζηεξίδνληαη νη ςεθηαθέο ηεο ππεξεζίεο, πξνρψξεζε ζε κηα ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ 

ATCOM. Ζ ζπλεξγαζία απηή ζα βνεζήζεη λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο Σξάπεδαο λα 

εμαζθαιίζεη ηνλ επηηπρή επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηξαπεδηθήο εκπεηξίαο, κε ην λα 

ελζσκαηψζεη ηηο θαηλνηνκίεο πνπ πξνζθέξεη ε λέα ςεθηαθή επνρή. Ζ ATCOM αλέιαβε θαη 

αλαζρεδίαζε ηελ ππεξεζία ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο ηεο Eurobank πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο 

ηδηψηεο πειάηεο, ηελ εθαξκνγή Eurobank Mobile App γηα ηηο θηλεηέο ζπζθεπέο θαη ην User 

Interface ησλ ATMs. Ζ ATCOM πξφθεηηαη γηα κηα επηρείξεζε Fintech πνπ ηδξχζεθε ην 

2000 θαη αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε έξγσλ πνπ βαζίδνληαη ζηηο ςεθηαθέο ηερλνινγίεο, ζε 

άιινπο νξγαληζκνχο, ζέινληαο λα ζπλδπάδεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα κε ηελ ηερλνινγία γηα λα 

πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε.  

 

Οξηζκέλα απφ ηα εξγαιεία πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ νη πειάηεο κεηά ηνλ 

αλαζρεδηαζκφ, είλαη νη άκεζεο πιεξσκέο πξνο νπνηνλδήπνηε, ρξεζηκνπνηψληαο αξηζκνχο 

θηλεηψλ ηειεθψλσλ (PAF- pay a friend), νη πιεξσκέο ινγαξηαζκψλ κε ηε ρξήζε barcode, 

νη πιεξσκέο γηα αγνξέο ζην Ίληεξλεη εμεηδηθεπκέλα (Eurobank Masterpass) θαη ην 

Shake2Logout. Δπίζεο, ππάξρνπλ νξηζκέλα ηξαπεδηθά πξντφληα πνπ παξέρνληαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ Ίληεξλεη, κε πξνλνκηαθνχο φξνπο θαη ηε δπλαηφηεηα άκεζεο 

απφθηεζεο, φπσο είλαη νη θαηαζεηηθνί ινγαξηαζκνί Live Account, ηνπο νπνίνπο αλνίγνπλ νη 

πειάηεο κε ειεθηξνληθή αίηεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ e-Banking, νη πξνπιεξσκέλεο 

θάξηεο (e-Prepaid) θαη ε απφθηεζε πξφζβαζεο ζηα ςεθηαθά θαλάιηα κε έθδνζε θσδηθψλ 

ειεθηξνληθά (online), ρσξίο λα απαηηείηαη θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε ζην θαηάζηεκα 

(digital onboarding), ππεξεζία ε νπνία δηαηέζεθε ην 2018. Σέινο, ε Eurobank ελζσκάησζε 

ηερλνινγίεο πνπ επηηξέπνπλ ηε βηνκεηξηθή ηαπηνπνίεζε, γηα λα εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα 

ησλ ζπλαιιαγψλ, γηα παξάδεηγκα ην Touch ID θαη ην Face ID. Ζ βηνκεηξηθή ηαπηνπνίεζε 

είλαη πξαθηηθή πνπ έγηλε γλσζηή πξφζθαηα θαη ηε ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο Fintech 

επηρεηξήζεηο ζηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φρη κφλν ηελ 

θαιχηεξε δπλαηή αζθάιεηα, αιιά θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Σαπηφρξνλα, 

κε ηνλ ηξφπν απηφ δεκηνπξγείηαη ζηαδηαθά θαη ε «ςεθηαθή ηαπηφηεηα» ηνπ θάζε πειάηε.   
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Σα απνηειέζκαηα ησλ παξαπάλσ ηαθηηθψλ ηεο Eurobank είλαη κεηξήζηκα θαη απηφ 

απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα ςεθηαθά θαλάιηα δηαηεξνχλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

ζπλαιιαγψλ ζηελ Σξάπεδα, κεγαιχηεξν θαη απφ απηφ ηνπ Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ, θαζψο 

πάλσ απφ ην 80% ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ςεθηαθά δίθηπα. Σν 

πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα απμεζεί αθφκα παξαπάλσ κε ηε λέα ςεθηαθή πιαηθφξκα 

omnichannel, ε νπνία κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά 200%, 

ελψ πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αχμεζε θαηά 500%. Οη πειάηεο 

αλαγλσξίδνπλ, ινηπφλ, ηελ ακεζφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα πνπ πξνζθέξνπλ νη ππεξεζίεο, 

ηελ επθνιία απφθηεζεο πξφζβαζεο ζε απηέο θαη ηελ ειθπζηηθή εκπεηξία ρξήζεο ζηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ηνπο απφ φια ηα ζεκεία ςεθηαθήο εμππεξέηεζεο, πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα ηελ Eurobank, άιισζηε, ε θαηλνηνκία ηαπηίδεηαη κε ηελ παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ εθείλσλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ απινπνίεζε ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πειαηψλ ηεο.  

 

2. V-BANKING 

 

Σν V-Banking πξφθεηηαη γηα κηα θαηλνηφκν ππεξεζία, πνπ αλαπηχρζεθε γηα λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο θαη ζηνλ ςεθηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ πνπ πινπνηεί ε Eurobank ζηνλ ηνκέα ηεο Σξαπεδηθήο πλαιιαθηηθήο θαη 

Δμππεξέηεζεο. Παξέρεη πξνζσπηθή εμππεξέηεζε θαη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ζε ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο 

απνκαθξπζκέλεο επηθνηλσλίαο κε πξνζσπηθφ ζχκβνπιν, κέζσ βηληενθιήζεο (virtual 

relationship manager), θαη κάιηζηα πξφθεηηαη γηα κηα απνθιεηζηηθή πξσηνπνξία ηεο 

Σξάπεδαο Eurobank. Κακία άιιε Σξάπεδα δελ έρεη αλαπηχμεη παξφκνηα ππεξεζία. 

ηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηελ έγθαηξε απάληεζε ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία ηνπο ζην ηξαπεδηθφ θαηάζηεκα. Ζ 

ππεξεζία πξνζθέξεηαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε βηληενθιήζεο κέζσ ηνπ αζθαινχο 

πεξηβάιινληνο ηνπ e-Banking, θαη έηζη νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ 

κε ηνλ πξνζσπηθφ επαγγεικαηηθφ ηνπο ζχκβνπιν θαη, ρσξίο λα απνκαθξχλνληαη απφ ην 

ρψξν ηνπο, κπνξνχλ λα επηιχζνπλ ηα αηηήκαηά ηνπο, λα νινθιεξψλνπλ ςεθηαθά δηάθνξεο 

ηξαπεδηθέο εξγαζίεο, εθηφο απφ ηε δηαρείξηζε επηηαγψλ θαη κεηξεηψλ, λα αληαιιάζζνπλ 

αξρεία θαη πιεξνθνξίεο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη λα πξνζζέηνπλ θαη ηξίηνπο ζηε 
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ζπδήηεζε, γξήγνξα, κε αζθάιεηα θαη ηελ ψξα πνπ εθείλνη επηζπκνχλ, κε ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ηερλνινγίαο.  

 

Ζ ππεξεζία έγηλε δηαζέζηκε πξψηε θνξά ην 2017, φκσο εδξαηψζεθε ην 2018, 

θαζψο απμήζεθαλ νη πειάηεο πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ. Έηζη, ζπλέρηζε κε ηελ πεξαηηέξσ 

αλάπηπμε ηεο ππνδνκήο ηεο, ζέινληαο λα ζπλερίζεη λα εμειίζζεηαη θαη λα αλαβαζκίδεηαη, 

ελψ πξνζέζεζε θη άιιεο δπλαηφηεηεο γηα ηνπο πειάηεο: 

  

• Απφ θνηλνχ πεξηήγεζε θαηά ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο εηζαγσγψλ κέζσ e-Βanking.  

• Απνηχπσζε ηνπ online status ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ πκβνχινπ πξνο ηνλ πειάηε.  

• Πεξαηηέξσ αχμεζε ρσξεηηθφηεηαο ηνπ απνζεθεπηηθνχ ρψξνπ γηα ηνλ πειάηε.  

• Έθδνζε γηα πξψηε θνξά Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ απφ απφζηαζε. 

 

3. ACCOUNT AGGREGATION 

 

Μηα αθφκα θίλεζε ηεο Σξάπεδαο Eurobank, ε νπνία βξίζθεηαη ζε απφιπηε 

ελαξκφληζε κε ηελ έλλνηα ηεο αλνηρηήο Σξαπεδηθήο (open banking), πνπ επηδηψθεηαη κέζα 

απφ ην λέν ηξαπεδηθφ νηθνζχζηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη, είλαη ε πξνζθνξά ηεο λέαο, online, 

πξσηνπνξηαθήο ππεξεζίαο «Account Aggregation». Ζ ππεξεζία απηή είλαη δηαζέζηκε 

ζηνπο ηδηψηεο ρξήζηεο ηνπ e-Banking, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ κέζα απφ ηηο ειεθηξνληθέο 

ππεξεζίεο ηεο Eurobank ηε ζπλνιηθή εηθφλα ησλ ππνινίπσλ θαη θάζε πιεξνθνξίαο 

ζρεηηθήο κε ηνπο θαηαζεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο πηζησηηθέο θάξηεο πνπ δηαηεξνχλ ζε 

νπνηαδήπνηε ζπζηεκηθή Σξάπεδα ηεο ρψξαο. Πξφθεηηαη γηα κηα λέα θαη αμηφπηζηε 

εθαξκνγή, ε νπνία εηζήιζε ζηελ ειιεληθή αγνξά ζην ηέινο ηνπ 2019, σο απνηέιεζκα ηεο 

ζρεηηθήο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο Πιεξσκψλ «Payment Services Directive- PSD2» θαη είλαη 

πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδεη γηα ηηο θαηλνηφκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη γηα έλα απμεκέλν επίπεδν αζθαιείαο ησλ εθαξκνγψλ 

απηψλ, γηα ηνπο θαηαλαισηέο εληφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαπηχζζεη, έηζη, 

νηθνζπζηήκαηα κε άιινπο, ηξίηνπο παξφρνπο θαη θπξίσο κε επηρεηξήζεηο Fintech, 

εμαζθαιίδνληαο ζηνπο πειάηεο ηεο Σξάπεδαο πξσηνπνξηαθέο θαη ζχγρξνλεο ππεξεζίεο, 

ελψ ππνζηεξίδεηαη πιήξσο απφ ην API Portal ηεο Eurobank.  
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Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο απηήο θαη ηελ επηηπρή 

πξνψζεζε ηεο Αλνηρηήο Σξαπεδηθήο (open banking) ζηελ Διιάδα, ε Eurobank πξνέβε ζε 

κηα ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξία ITBS (IT& Business Systems) γηα λα αμηνπνηήζεη 

ηελ «Finker-one app, all banks», πνπ δηαζέηεη ε εηαηξεία, κηα πιαηθφξκα δηαζχλδεζεο 

Σξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ αλνηρηήο ηξαπεδηθήο. Με ηελ ππεξεζία 

«Account Aggregation», ινηπφλ, αλαπηχζζεηαη κηα ζπλεξγαζία κε κηα λέα Διιεληθή 

Fintech εηαηξεία, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ πξνζθνξά πεξαηηέξσ δπλαηνηήησλ ζηνπο 

πειάηεο ηεο Σξάπεδαο, ζην πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο ηξαπεδηθήο, κε ηε δηάζεζε λέσλ 

εθαξκνγψλ πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ θαη ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Σερλνινγίαο (FinΣech). 

 

Ζ ζπλεξγαζία απηή θαη ε ππεξεζία πνπ αλαπηχρζεθε σο απνηέιεζκα, απνηειεί 

ζεκαληηθή θεθαιαηνπνίεζε ηεο ζηήξημεο πνπ δείρλεη ε Eurobank ζηε λενθπή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, κε ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηχζζεη επί ζεηξά εηψλ, θαζψο ε ηερλνινγηθή 

νκάδα (Fintech start-up) Finker θαηάθεξε λα αλαδεηρζεί κέζα απφ ηνλ πξψην Γηαγσληζκφ 

Beyond Hackathon, πνπ δηνξγαλψζεθε απφ ηελ Σξάπεδα ην 2016, κε ζθνπφ ηε ζηήξημε 

ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Αλαπιεξσηή Γηεπζχλσλ χκβνπιν, θ. ηαχξν Ησάλλνπ: 

«Πξφθεηηαη γηα έλα δπλακηθφ παξψλ ζηελ αθεηεξία ηεο λέαο επνρήο ηνπ Open Banking, ε 

νπνία θέξλεη κεγάιεο πξνθιήζεηο, αιιά θαη πνιχ κεγάιεο επθαηξίεο. Ζ Eurobank έρεη 

ραξάμεη εγθαίξσο κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πνπ επηβεβαηψλεη ηελ εγεηηθή ηεο ζέζε 
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ζηελ αγνξά θαη ηεο επηηξέπεη λα αληαπνθξηζεί απνηειεζκαηηθά ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο 

ηάζεηο πνπ δηακνξθψλνληαη παγθνζκίσο. Τινπνηεί κε ηαρχ ξπζκφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο γηα 

λα εληζρχζεη ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία, λα απινπνηήζεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πειαηψλ 

ηεο θαη λα ηνπο πξνζθέξεη επηινγέο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο».  

 

4. EUROBANK API PORTAL 

 

ην πιαίζην ηεο ελαξκφληζεο ηεο Eurobank κε ηελ PSD2 θαη πξνθεηκέλνπ λα 

κπνξέζεη λα ππνζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ πιεξσκψλ, 

ηνλ νπνίν επηδηψθεη ε Κνηλνηηθή Οδεγία, ε Σξάπεδα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ πξνζπάζεηα 

γηα αλαδηακφξθσζε ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο αγνξάο, κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Eurobank 

API Portal. Δθηφο απφ ηε ζπκκφξθσζε ζηελ PSD2, εμαζθαιίδεηαη θαη ε δεκηνπξγία 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, αιιά θαη ε αληαιιαγή 

δεδνκέλσλ, νηθνλνκηθφηεξα θαη κε αζθάιεηα, πάιη κέζα ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ηεο 

αλνηρηήο ηξαπεδηθήο. 

 

Σν Eurobank API Portal παξέρεη πξφζβαζε ζε ηξίηνπο πηζηνπνηεκέλνπο παξφρνπο 

(Third Party Providers-TPPs) ζηα εηδηθά ζρεδηαζκέλα APIs ηεο Eurobank, ζε έλα απιφ θαη 

αζθαιέο πεξηβάιινλ. Οη ηξίηνη πάξνρνη είλαη ζπλήζσο πηζηνπνηεκέλνη πάξνρνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο ηδξχκαηα πιεξσκψλ, ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, 

επηρεηξήζεηο Fintech, λενθπείο επηρεηξήζεηο, νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο 

Δπξσπατθήο αγνξάο, αιιά θαη θαηαζθεπαζηέο εθαξκνγψλ, ζηνπο νπνίνπο επηηξέπεηαη λα 

ζπλδεζνχλ κε ηα ζπζηήκαηα ηεο Eurobank θαη κε ηε ρξήζε ησλ APIs λα αλαπηχμνπλ 

θαηλνηφκεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη πξντφληα, ηα νπνία ζα βειηηψζνπλ ηηο 

θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο ησλ πειαηψλ θαη ηελ εκπεηξία ηεο εμππεξέηεζήο ηνπο. 

Παξάιιεια, ε ηερλνινγία API επηηξέπεη θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ (πρ. Πιεξνθνξίεο 

ινγαξηαζκψλ θαη πιεξσκψλ) αλάκεζα ζηελ Σξάπεδα θαη ζηνπο ηξίηνπο απηνχο παξφρνπο, 

κε ηε ξεηή φκσο ζπλαίλεζε θαη ηνπ πειάηε.  
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Πέξαλ ηεο ελίζρπζεο ηεο εκπεηξίαο ησλ πειαηψλ απφ απηή ηε ζπλεξγαζία, κε ηελ 

πξνζθνξά κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο ζηηο ζπλαιιαγέο, απμεκέλεο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο θαη δηάζεζεο θαηλνηφκσλ ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ, έλα ζεκαληηθφ 

φθεινο ηεο λέαο ηερλνινγίαο ηεο Eurobank είλαη ην γεγνλφο φηη επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο 

λα επηιέγνπλ νη ίδηνη ηνλ ηξίην πάξνρν κε ηνλ νπνίν ζέινπλ λα ζπλεξγαζηνχλ. Σν 

δνθηκαζηηθφ πεξηβάιινλ (sandbox) ηεο Eurobank ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Μάξηην 2019, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο παξφρνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά θαη ζε 

θάζε ελδηαθεξφκελν λα επηζθεθηεί ην Eurobank API Portal θαη λα επεμεξγαζηεί ηελ 

ηερλνινγία απηή ηεο Σξάπεδαο. Ζ εθαξκνγή βξίζθεηαη ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία απφ ηηο 

24.05.2019, δίλνληαο ζεκαληηθφ πξνβάδηζκα ζηελ Eurobank, ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα 

πξνζαξκνζηεί ζηε λέα ςεθηαθή επνρή θαη λα δηακνξθψζεη απφ θνηλνχ κε ηνπο παξφρνπο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηε λέα Σξαπεδηθή αγνξά. 
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5. PAYGATE 

 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2019, ε Eurobank πξαγκαηνπνίεζε κηα αθφκα ζηξαηεγηθή 

ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία Impact, κηα ηαρχηαηα εμειηζζφκελε Fintech εηαηξεία, θαη 

δηέζεζε ζηελ Διιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά ηελ πιαηθφξκα PayGate. Ζ PayGate πξφθεηηαη 

γηα κηα πιαηθφξκα άκεζσλ δηαηξαπεδηθψλ εηζπξάμεσλ απαηηήζεσλ θαη ζθνπφ έρεη λα 

βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα εθπιεξψζνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κε δηαθάλεηα, 

απηνκαηνπνηψληαο ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο θαη εμνηθνλνκψληαο πφξνπο. Μηα λέα, 

θαηλνηφκνο ππεξεζία παξέρεηαη, ινηπφλ, ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζηε 

δηάζεζε ηνπο ηελ πξψηε πιαηθφξκα ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο θαη είζπξαμεο απαηηήζεσλ 

ζε δηαηξαπεδηθφ επίπεδν, θαζψο ππνζηεξίδεη πιεξσκέο απφ φιεο ηηο ζπζηεκηθέο 

Σξάπεδεο.  

 

Με ηελ πιαηθφξκα απηή, ε Eurobank βειηηψλεη θαη εθζπγρξνλίδεη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαζεκεξηλφηεηα ησλ πειαηψλ ηεο, θαζψο πξνζθέξεη αζθάιεηα θαη 

ηαρχηεηα ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, κεηψλνληαο ηαπηφρξνλα ην ιεηηνπξγηθφ 

ηνπο θφζηνο. Σαπηφρξνλα, βνεζάεη ηηο επηρεηξήζεηο λα αληαπνθξηζνχλ θαη απέλαληη ζηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ νξίδεη ην Γεκφζην. Με ηελ ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε ζα κπνξέζνπλ λα 

ελαξκνληζηνχλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ νξίδεη ην θξάηνο, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο, επηηπγράλνληαο ηε κέγηζηε δπλαηή δηαθάλεηα ηεο 

ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο, θαζψο θαη λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο πηνζέηεζεο 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, αθνχ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο ειεθηξνληθήο 

ηηκνιφγεζεο φζν θαη ηεο ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. Οη ππεξεζίεο κέζσ ηεο πιαηθφξκαο 

PayGate παξέρνληαη ηφζν ζηνπο πειάηεο ηεο Eurobank φζν θαη ζηνπο πειάηεο ησλ 

ζπγαηξηθψλ ηνπ Οκίινπ, ηεο Eurobank Factors Α.Δ.Π.Δ.Α. θαη ηεο Business Exchanges 

A.E. 

 

Ζ ππεξεζία PayGate: 

 

 Απηνκαηνπνηεί ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ησλ απαηηήζεσλ, απφ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ αηηήκαηνο πιεξσκήο σο ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπλαιιαγήο. 

 Πηζηψλεη απεπζείαο ην πνζφ ηεο νθεηιήο ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ππελζπκίδεη ζηνπο νθεηιέηεο ηεο ηελ εμφθιεζε ηεο 

απαίηεζεο.  



204 
 

 Ηθαλνπνηεί ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα άκεζε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε 

ηελ νινθιήξσζε ησλ πιεξσκψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Σαπηνπνηεί ηηο πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη αλά νθεηιή. 

 

Ζ πξσηνπφξα απηή ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηεο ειιεληθήο Fintech 

εηαηξείαο έξρεηαη, επνκέλσο, λα δψζεη νινθιεξσκέλεο θαη ζχγρξνλεο ιχζεηο ζηελ αλάγθε 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα επθνιία ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεψλ ηνπο θαη εηνηκάδεηαη λα 

πξνζθέξεη θαη λέεο ππεξεζίεο θαη εξγαιεία ζην κέιινλ, κε ζθνπφ λα επηηεπρζεί ε πιήξεο, 

ειεθηξνληθή δηαζχλδεζε ηεο εκπνξηθήο θαη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

    

6. EXPORTGATE 

 

ζνλ αθνξά ηελ Σξαπεδηθή ησλ επηρεηξήζεσλ, ε Eurobank ζηήξηδε πάληα ηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Με 

γλψκνλα απηφ θαη επηδηψθνληαο πάληα λα πξνζθέξεη ηερλνινγηθά θαηλνηφκεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, αληαπνθξηλφκελε ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο 

ηεο λέαο ςεθηαθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε Σξάπεδα έρεη αλαπηχμεη ηε βξαβεπκέλε 

δηαδηθηπαθή πχιε δηεζλνχο εκπνξίνπ Exportgate. Πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνπνξηαθή 

δηαδηθηπαθή πχιε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Σν Exportgate απνηειεί κία ζεζκηθή πξσηνβνπιία ηεο Eurobank, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηξεηο θχξηνπο εμαγσγηθνχο θνξείο ηεο ρψξαο, 

ηνλ Παλειιήλην χλδεζκν Δμαγσγέσλ (ΠΔ), ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ Βνξείνπ Διιάδνο 

(ΔΒΔ) θαη ηνλ χλδεζκν Δμαγσγέσλ Κξήηεο (ΔΚ), θαζψο θαη κε ηνλ ΔΒ (χλδεζκν 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ). Ζ δηαδηθηπαθή απηή πχιε πξνζθέξεη ζηα κέιε ηεο κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο γηα εμαγσγέο θαη εηζαγσγέο πξντφλησλ, 

δίλνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα αλαηξέρνπλ ζε πεγέο εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθφξεζεο, 

φπσο ζε εκπνξηθή πιεξνθφξεζε γηα πάλσ απφ 180 ρψξεο, ζε βάζεηο δεδνκέλσλ κε 

εηζαγσγείο απφ 32 ρψξεο θαζψο θαη ζε ρξήζηκα εξγαιεία, ελψ ηαπηφρξνλα πξνσζεί ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δηθηχσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ειιεληθψλ 

θαη ησλ θππξηαθψλ εηαηξηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηεί ζπλέξγηεο κε 

ηα κεγαιχηεξα ηερλνινγηθά νηθνζπζηήκαηα ζηελ Διιάδα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην 



205 
 

Hellenic Port Community System (HPCS), ε πξψηε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα Ληκεληθήο 

Κνηλφηεηαο Διιάδαο, ζηελ νπνία έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε νη εηζαγσγηθέο θαη εμαγσγηθέο 

εηαηξείεο. 

 

Ζ πξαγκαηηθή θαηλνηνκία, φκσο, ηεο δηαδηθηπαθήο απηήο πχιεο, είλαη φηη ε 

Exportgate βαζίδεηαη ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε θαη δηαζέηεη πξσηνπνξηαθέο ηερλνινγίεο 

«επθπνχο ηαηξηάζκαηνο» (intelligent match-making) γηα λα κπνξεί λα εληνπίδεη θαη λα 

πξνηείλεη ηνπο θαηάιιεινπο επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο γηα ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο, γηα ηελ πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο. Έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο κηα απφ ηηο πξψηεο παγθνζκίσο εθαξκνγέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο ζην 

δηεζλέο εκπφξην.  

 

Σέινο, ε Eurobank ελέηαμε ην Exportgate ζην Trade Club Alliance, ην πξψην 

παγθφζκην ςεθηαθφ δίθηπν δηαζχλδεζεο επηρεηξήζεσλ πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ δηεζλείο 

ηξάπεδεο, έπεηηα απφ ζηξαηεγηθή ζπκθσλία ηεο κε ηελ Ηζπαληθή Σξάπεδα Banco 

Santander.  

 

7. ΚΔΝΣΡΟ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ  

 

Σν Κέληξν Καηλνηνκίαο ηεο Eurobank είλαη ην πξψην θέληξν θαηλνηνκίαο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ Σξάπεδα γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο ζχγρξνλεο ςεθηαθήο επνρήο, 

εληζρχνληαο ηελ Καηλνηνκία εληφο αιιά θαη εθηφο ηεο Σξάπεδαο. Παξαθνινπζεί ηηο δηεζλείο 

εμειίμεηο ηεο ςεθηαθήο επνρήο ζηνλ ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο θαη ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν, ζέηνληαο ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

FinTech νηθνζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Έηζη, εληνπίδεη θαη αμηνινγεί επθαηξίεο, λέεο 

ηερλνινγίεο, ιχζεηο θαη εξγαιεία, ψζηε λα πινπνηεί ηηο θαιχηεξεο επηινγέο θαηλνηφκσλ 

ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πνπ κεηακνξθψλνπλ θαη βειηηψλνπλ ηελ εκπεηξία ηνπ πειάηε. 

  

Δλζαξξχλεη ηελ θαηλνηνκία θαη εζσηεξηθά ηνπ Οξγαληζκνχ, πξνσζψληαο ηελ 

θαηλνηφκν ζθέςε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαη δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο, ψζηε λα 

αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηδέεο ηνπο θαη λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε πξαγκαηηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, ρξήζηκα γηα Σξάπεδα. Πξνζθέξεη θαηάιιειεο ππνδνκέο, ηερλνινγηθά εξγαιεία 

θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πξνθεηκέλνπ λα δηεπξπλζνχλ νη ηερλνινγηθέο δεμηφηεηεο θαη 



206 
 

ε δεκηνπξγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο Σξάπεδαο. Δπηδηψθεη λα θαιιηεξγήζεη, έηζη, ηελ 

έλλνηα ηεο «ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηαο» σο πξαθηηθήο αιιά θαη σο γεληθφηεξεο αληίιεςεο 

ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξάιιεια, θαιιηεξγεί ηελ επίηεπμε ηεο αλνηρηήο 

ζπλεξγαηηθήο θαηλνηνκίαο (Open Collaborative Innovation) κε νηθνζπζηήκαηα λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ (Startup Δcosystems), δεκηνπξγψληαο ηηο θαηάιιειεο ππνδνκέο θαη 

νξγαλψλνληαο δξάζεηο, κε ζθνπφ ηε ζπλεξγαηηθή αλάπηπμε θαη πινπνίεζε θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ρψξν ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο (FinTech), γηα 

ηελ θαιχηεξε εκπεηξία ηνπ πειάηε. 

  

Σέινο, νξγαλψλεη θαη ε ίδηα ε Eurobank ή ζπκκεηέρεη ζε δξάζεηο γηα λα εληζρχζεη 

ηελ ςεθηαθή θαηλνηνκία θαη ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνλ θιάδν ηνπ FinTech, 

εληνπίδνληαο θαη ππνζηεξίδνληαο θάζε ηδέα πνπ αμίδεη λα γίλεη επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα 

απηφλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δηνξγαλψλεη ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα ηνλ Πεξηθεξεηαθφ 

Γηαγσληζκφ «Beyond Hackathon», ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θνξείο 

Found.ation M.P. θαη The Cube WORKSPACE M.I.K.E.. θνπφο ηνπ δηαγσληζκνχ απηνχ 

είλαη λα ελζαξξχλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη εληζρχζεη ηελ αλάπηπμε εηαηξεηψλ FinTech 

ζηελ Διιάδα, επηβξαβεχνληαο ηελ αλνηρηή θαηλνηνκία ζηνλ θιάδν ηνπ FinTech. ηνλ 

δηαγσληζκφ ζπκκεηέρνπλ άηνκα απφ δηάθνξεο εηδηθφηεηεο, απφ πξνγξακκαηηζηέο κέρξη 

λενθπείο επηρεηξήζεηο ηφζν ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη 

επηδηψθνληαο λα ζπλδηακνξθψζνπλ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδν. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ε Eurobank πξνζθέξεη ζηηο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ φια ηα απαξαίηεηα 

εξγαιεία θαη ηηο ππνδνκέο γηα λα αλαπηχμνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα APIs 

ηεο Σξάπεδαο. Οη νκάδεο πνπ δηαθξίλνληαη θεξδίδνπλ έλα ρξεκαηηθφ έπαζιν θαη ε 

Σξάπεδα ηνπο πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγαζηνχλ καδί ηεο γηα λα αλαπηχμνπλ ην 

πξντφλ ηνπο. Παξάιιεια, κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδηφ ηνπο θαη ζην 

πξφγξακκα egg – enter•grow•go γηα λα πινπνηήζνπλ ηελ ηδέα ηνπο. 

  

Σν «Beyond Hackathon» ζηεξίδεη ηε ζπλεξγαηηθή αλνηρηή θαηλνηνκία κε ην θιίκα 

ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη θαιιηεξγήζεη θαη δεκηνπξγεί πεγέο λέσλ ηδεψλ θαη θαηλνηφκσλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ. Πξφθεηηαη, νπζηαζηηθά γηα 

κηα επέλδπζε ηεο Σξάπεδαο ζηελ θαηλνηνκία θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, ψζηε 

λα δεκηνπξγεζεί πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία αιιά θαη λα κπνξέζεη ε ίδηα 

ε Eurobank λα αληηκεησπίζεη ηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο. Σαπηφρξνλα, δίλεη 

ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη επηδηψθεη λα αλαθαιχςεη ηα ηαιέληα πνπ ππάξρνπλ ζηε ρψξα, 
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πξνζθέξνληάο ηνπο ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο ψζηε λα παξακείλνπλ εδψ. Οη 

επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ πξνζθέξνπλ ηηο λέεο ηδέεο θαη 

ηελ ηερλνγλσζία θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη Σξάπεδεο θαη νη κεγάινη νξγαληζκνί πνπ 

ζπκκεηέρνπλ σο ρνξεγνί θαη ππνζηεξηθηέο, δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο θαη ηα 

εξγαιεία, ηελ γλψζε ηεο αγνξάο θαη έλα επξχ πειαηνιφγην, θαζψο θαη θεθάιαηα πξνο 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ησλ ηδεψλ ησλ νκάδσλ απηψλ. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, 

κηα επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία γηα ην κέιινλ, ζην ρψξν ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Σερλνινγίαο θαη έηζη, κε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο απηέο, ε Eurobank εληζρχεη θαη βνεζάεη ηελ 

αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ νηθνζπζηήκαηνο FinTech. 

 

Δπίζεο, ην 2018, ην Κέληξν Καηλνηνκίαο ζπλδηνξγάλσζε καδί κε ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ηνλ Δζσηεξηθφ Γηαγσληζκφ «Ζ Καηλνηνκία ζην 

Δπίθεληξν», γηα λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηνκία εληφο ηνπ νξγαληζκνχ. θνπφο ηνπ 

δηαγσληζκνχ απηνχ ήηαλ λα ελεξγνπνηήζεη ηα ηαιέληα θαη ηηο ηδέεο ησλ αλζξψπσλ ηεο 

Σξάπεδαο, λα αλαγλσξίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο θαη λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπο αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηελ Eurobank. Απφ ηηο πξνηάζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ, απηέο νη 

νπνίεο μερψξηζαλ είραλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ έλα ηξηήκεξν Innovation Lab, 

ζην νπνίν έκαζαλ λα αλαπηχζζνπλ, λα εμειίζζνπλ ζε πξσηφηππν θαη λα παξνπζηάδνπλ 

ζσζηά ηελ ηδέα ηνπο, ελψ θάπνηεο ήδε έρνπλ εθαξκνζηεί θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

εξγαζία φισλ ησλ αλζξψπσλ ζηελ Eurobank. 

 

8. EGG-ENTER•GROW•GO 

 

Σν Πξφγξακκα Egg- Enter•grow•go είλαη έλα πξφγξακκα επηρεηξεκαηηθήο 

επψαζεο (incubator) θαη επηηάρπλζεο (accelerator) γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο θαηλνηφκνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην νπνίν πξνζθέξεη επθαηξίεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο ζηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο, εκπνξηθή δξάζε, ελψ ζηεξίδεη ηε δηθηχσζε κε 

επελδπηέο θαη πξνκεζεπηέο, ηε ζπλεξγαζία κε άιιεο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη ηελ 

εμσζηξέθεηά ηνπο. πζηάζεθε ην 2013, απφ ηελ Eurobank ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Corallia, 

κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ην νηθνζχζηεκα ηεο ειιεληθήο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

πξνζπαζψληαο λα δεκηνπξγήζεη βηψζηκεο επηρεηξήζεηο θαη λα αληηκεησπίζεη ην brain 

drain, κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο, εηδηθφηεξα ησλ λέσλ. Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
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δηαδηθαζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη θαηεγνξηνπνηείηαη ζην 

αληίζηνηρν cluster, αλάινγα κε ηνλ θιάδν δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Μηα απφ ηηο θαηεγνξίεο 

απηέο είλαη θαη ην Fintech cluster. 

 

Πιένλ ην Πξφγξακκα έρεη αλαβαζκηζηεί, πξνζθέξνληαο κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ θαη 

δξάζεσλ θαη έρεη εμειηρζεί ζην πιένλ νινθιεξσκέλν πιαίζην ζηήξημεο ησλ λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζηελ Διιάδα. Οη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζήκεξα ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ κέζα απφ δχν δηαθξηηέο θαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιαηθφξκεο: 

 

1. Σελ πιαηθφξκα Start-up, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη ζε 

επηρεηξεκαηηθέο νκάδεο ή πξφζσπα, ηα νπνία έρνπλ λα πξνζθέξνπλ θαηλνηφκεο 

επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο. Σν πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηηο ηδέεο απηέο κε ηελ παξνρή 

ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ θαη εθνδίσλ, δίλνληαο ηνπο πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνδφηεζε, ψζηε κέζα ζε 12 κήλεο λα εμεξεπλήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο ηνπο θαη κεηαηξνπήο ηνπο ζε βηψζηκεο επηρεηξήζεηο. Ζ 

πιαηθφξκα απηή ππνζηεξίδεη ηελ επψαζε ησλ επηρεηξήζεσλ (incubation) κέζα 

απφ ηξεηο θάζεηο, ηε δηαγσληζηηθή θάζε (enter), ηελ επηρεηξεκαηηθή επψαζε (grow) 

θαη ηέινο, ηελ απνθνίηεζή (go) ηνπο απφ ην πξφγξακκα. Αθφκα θαη κεηά ηελ 

απνθνίηεζή ηνπο, φκσο, ην πξφγξακκα θξνληίδεη ψζηε λα δηαηεξήζεη ηε ζρέζε 

πνπ έρεη αλαπηχμεη κε ηηο επηρεηξήζεηο.  

  

2. Σελ πιαηθφξκα Scale-up, ε νπνία απεπζχλεηαη ζε πην ψξηκεο λενθπείο 

επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ δειαδή πάλσ απφ 3 ρξφληα δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αγνξά, 

θαη ππνζηεξίδεη ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο 

(acceleration). Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πιαηθφξκα πξέπεη λα έρνπλ 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, γηα παξάδεηγκα λα επηζπκνχλ λα επεθηαζνχλ 

ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ ή λα επεθηείλνπλ ηελ γξακκή ησλ πξντφλησλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο θαη κε γλψκνλα απηφ, ε πιαηθφξκα ηνπο πξνζθέξεη επελδπηηθή 

ζηήξημε θαη ζπκβνπιεπηηθή θαζνδήγεζε, γηα λα αληιήζνπλ ηνπο απαξαίηεηνπο 

πφξνπο (θεθάιαηα, αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηερλνινγία, ηερλνγλσζία θιπ) θαη λα 

δηακνξθψζνπλ ηε ζηξαηεγηθή εθείλε πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ κειινληηθή 

βησζηκφηεηά ηνπο. Αλακθηζβήηεηα, ην πην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα πνπ πξνζθέξεη 

ε πιαηθφξκα απηή είλαη ε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ παξέρεη ζηνπο 
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επηρεηξεκαηίεο, νη νπνίνη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε έλα επξχ ζχλνιν ρξεκαηνδνηηθψλ 

επηινγψλ.  

 

Σν Πξφγξακκα Egg, επνκέλσο, είλαη έλαο απφ ηνπο πην επηηπρεκέλνπο Διιεληθνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο επηηαρπληέο θαη απνηειεί ηνλ θαηάιιειν ζπλεξγάηε ησλ ειιεληθψλ 

θαηλνηφκσλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο βνεζάεη λα ηζρπξνπνηήζνπλ ην αληαγσληζηηθφ 

ηνπο πιενλέθηεκα. Παξάιιεια, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα δηνξγαλψλεηαη ην «Egg Investor 

Day», θέξλνληαο ζε επαθή ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ νκάδεο κε επηιεγκέλνπο δπλεηηθνχο 

επελδπηέο, δείρλνληαο θαη έκπξαθηα ηε ζηήξημε ηνπ ζηελ λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Με 

ζπλέπεηα ζηελ απνζηνιή ηνπ, ην Πξφγξακκα ζπλερίδεη λα αλαδηακνξθψλεηαη, 

αθνινπζψληαο ηα πξφηππα ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ θαη λα πξνζαξκφδεηαη 

ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, επελδχνληαο ζηελ 

αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ νηθνζπζηήκαηνο FinTech θαη γεληθφηεξα ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ειιεληθήο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο.   

 

9. WE TRADE  

 

Γίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ Σνκέα ηεο πλαιιαθηηθήο Σξαπεδηθήο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο ζπλαιιαθηηθέο αλάγθεο ησλ επηρεηξήζεσλ πειαηψλ ηεο, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηεο λα εληάμεη ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο παξέρεη ζηελ ςεθηαθή επνρή, ε 

Eurobank, αλαθνίλσζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2018 ηελ έληαμή ηεο ζηελ παγθφζκηα 

πιαηθφξκα ςεθηαθνχ εκπνξίνπ WeTrade. Πξφθεηηαη γηα έλα παγθφζκην ηερλνινγηθφ 

νηθνζχζηεκα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ θαηλνηνκία ηεο ηερλνινγίαο blockchain, θαη ζα 

επηηξέπεη ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πειάηεο ηεο Eurobank λα πξαγκαηνπνηνχλ δηεζλείο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηαρχηεηα θαη δηαθάλεηα. Δθηφο απφ ηελ Eurobank, ζηελ 

πιαηθφξκα ζπκκεηέρνπλ άιιεο 13 Σξάπεδεο. Σν We Trade πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ εληάζζνληαη ζε απηφ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλάπηνπλ εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαη λα πξαγκαηνπνηνχλ παξαγγειίεο, θαζψο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ 

ζχγρξνλεο, δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο.     
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10.  INTERBANK INFORMATION NETWORK (IIN) 

 

Καζψο ε Eurobank ζπκκεηέρεη ήδε ζε παγθφζκηα νηθνζπζηήκαηα, φπσο είλαη ην 

We Trade θαη ην Trade Club Allience, αλαθνίλσζε ην 2019 θαη ηελ έληαμή ηεο ζην 

Interbank Information Network. Σν ΗΗΝ πξφθεηηαη γηα κηα δηεζλή πξσηνβνπιία ηεο JP 

Morgan, έλα παγθφζκην ςεθηαθφ δίθηπν ην νπνίν δηαζπλδέεη ηηο Σξάπεδεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ψζηε λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο, ειαρηζηνπνηψληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί 

λα εκθαλίδνληαη ζηελ δηαδηθαζία πιεξσκψλ δηεζλψο θαη κεηψλνληαο ην θφζηνο, θαζψο 

θαζίζηαηαη εθηθηφ κε απηφ ηνλ ηξφπν νη πιεξσκέο λα θηάλνπλ ηαρχηεξα ζηνπο 

δηθαηνχρνπο. Ζ πιαηθφξκα απηή ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία blockchain, γεγνλφο πνπ 

επηηξέπεη ηελ άκεζε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ δχν ηξαπεδψλ, θαηά ηε δηαδηθαζία 

ησλ πιεξσκψλ, κε αζθάιεηα. Μέζα απφ ηε ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο βειηηψλεηαη θαη 

ε εκπεηξία ησλ πειαηψλ, νη νπνίνη επσθεινχληαη απφ απηή ηελ ηαρχηεηα ζηηο πιεξσκέο 

θαη απφ ην κηθξφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

  

χκθσλα, κάιηζηα, κε δήισζε ηνπ Αλαπιεξσηή Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηεο 

Eurobank, θ. Κσλζηαληίλνπ Βαζηιείνπ: «Απηή ε θίλεζε είλαη έλα αθφκα ζεκαληηθφ βήκα 

ζηε ζηξαηεγηθή καο λα ζπλδεφκαζηε θαη λα ππνζηεξίδνπκε φια ηα πξσηνπνξηαθά 

ςεθηαθά νηθνζπζηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία ζηνπο πειάηεο καο θαη 

εληζρχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηεο Σξάπεδαο. Γηα εκάο, ε έληαμε ηεο Eurobank ζην IIN είλαη θάηη 

πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπκκεηνρή καο ζε κία πιαηθφξκα αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

Δίλαη θαη’ νπζία ζπκκεηνρή ζε κηα παγθφζκηα ςεθηαθή πιαηθφξκα ηξαπεδψλ, κε ζηφρν ηε 

ζπλ-δεκηνπξγία θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ πην ζχγρξνλσλ θαηλνηφκσλ ςεθηαθψλ ιχζεσλ γηα 

ηνπο πειάηεο καο θαη ηνπο νξγαληζκνχο καο». 

 

11.  MY BUSINESS  

 

Σν 2018, ε Eurobank Exchanges S.A. ζπλεξγάζηεθε κε ηελ εηαηξία ζπκβνχισλ SOL 

CROWE γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ππεξεζίαο mybusiness, ε νπνία παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο θαη νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζε κηθξνκεζαίεο θαη λενθπείο επηρεηξήζεηο. Μέζα 

απφ ηα εξγαιεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα έρνπλ κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζηνηρεηψλ, κηα εθηίκεζε ησλ κεληαίσλ 
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απνηειεζκάησλ ηνπο, αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ ηα πξαγκαηηθά 

απνηειέζκαηα κε ηα επηζπκεηά, ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ζέζεη. ζνλ αθνξά ην 

ζπκβνπιεπηηθφ θνκκάηη, ε ππεξεζία ζηνρεχεη ζην λα πξνζθέξεη κηα εμαηνκηθεπκέλε 

εκπεηξία αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα λα πξνηείλεη 

πξαθηηθέο γηα εμνηθνλφκεζε πφξσλ.  

 

 

12. ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ  

 

ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο, ε 

Eurobank ζπκπεξηέιαβε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ εζσηεξηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηνλ νιηζηηθφ αλαζρεδηαζκφ θξίζηκσλ επηρεηξεζηαθψλ δηεξγαζηψλ, ηελ 

ςεθηνπνίεζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηελ απινπνίεζε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ δηάδνζε ηεο 

κεζνδνινγίαο Lean Six Sigma, κε ζθνπφ λα κεησζεί ην θφζηνο θαη λα απμεζεί ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Σαπηφρξνλα, αζρνιήζεθε κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηεο θαη ηε ρξήζε ζπζηεκάησλ «επηρεηξεκαηηθή επθπΐαο 

(ΒΗ)». Αθφκα φκσο θαη νη αιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εζσηεξηθά ηνπ Οξγαληζκνχ, 

πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ζηε βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε αιιά θαη ζηελ εμνηθείσζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ κε ηελ ηερλνινγία, ψζηε λα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη ηε 

λέα ςεθηαθή επνρή θαη ηελ εκθάληζε ζηνλ θιάδν ησλ λέσλ Fintech επηρεηξήζεσλ. Απηφ 

αθξηβψο επηδηψθεη θαη ε Eurobank κε ηηο ελέξγεηεο ηεο. 

   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Eurobank είλαη απφ ηηο πξψηεο Σξάπεδεο πνπ απνθάζηζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο, φπσο είλαη ηα 

Advanced Analytics θαη νη ηερλνινγίεο cloud. Γηα ηνλ ιφγν απηφ απνθάζηζε λα επελδχζεη 

ζηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

Οξγαληζκνχ, ψζηε λα βνεζήζεη ζηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ αιιά θαη ζηελ 

εμνηθείσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ κε απηά, γηα λα ζπκβάιινπλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν ζηελ βειηίσζε ηεο εκπεηξίαο ηνπ πειάηε. Έηζη, εληνπίδνπκε εξγαιεία φπσο 

ην Google Analytics 360, ην DoubleClick, ην Google Optimize, ην Klipfolio, ην Hotjar θαη ην 

Alexa, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απμήζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
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δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ζπλνιηθά ηελ επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηεο ζθνπψλ. Ζ Σξάπεδα πξνρψξεζε ζε κηα 

ζπλνιηθή αλαλέσζε ηνπ ηζηνηφπνπ ζηνλ νπνίν έρνπλ πξφζβαζε νη πειάηεο, ζε κηα λέα 

δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ δηθηχνπ (intranet) ηνπ πξνζσπηθνχ, ζε απμεκέλε ρξήζε ζχγρξνλσλ 

κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη ζηελ ελζσκάησζε ηνπ Power BI, γηα λα 

αμηνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Ννεκνζχλεο. 

 

Δπηπιένλ, ε Eurobank ζπλέρηζε λα επελδχεη ζε εξγαιεία κέηξεζεο, αμηνπνηψληαο 

ηα Google Data Studio, Google Cloud θαη Big Query θαη εθάξκνζε γηα πξψηε θνξά 

κεζνδνινγίεο έξεπλαο ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, φπσο είλαη ην A/B testing θαη ην 

Personalization Rules, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ςεθηαθφ κάξθεηηλγθ. Δγθαηέζηεζε 

Πξνρσξεκέλε Φεθηαθή Αλάιπζε (Advanced Digital Analytics) ζε επηπιένλ 8 

δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο, κε θπξηφηεξν ην λέν ηεο Intranet, θαη ζε 2 εθαξκνγέο γηα θηλεηά 

ηειέθσλα. Πιένλ, ε Σξάπεδα βαζίδεηαη ζην Roll-Up Reporting ηνπ Google Analytics 360, 

ην νπνίν επηηξέπεη ηε ζπλδπαζηηθή αλάιπζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ δεδνκέλσλ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ςεθηαθψλ ηεο θαλαιηψλ, πνπ ζα ηεο δψζεη κηα πιήξε εηθφλα, ψζηε λα 

κπνξέζεη λα αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο.  

 

13. ROBOTIC PROCESS AUTOMATION 

 

Ζ εθαξκνγή Robotic Process Automation πξφθεηηαη γηα κηα αλαδπφκελε 

ηερλνινγηθή πξαθηηθή, πνπ βαζίδεηαη ζε έλα εμεηδηθεπκέλν ινγηζκηθφ, ην νπνίν επηηξέπεη 

ζηελ εθαξκνγή-«ξνκπφη» λα εμνκνηψλεη θαη λα εθηειεί ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, 

ζπλήζσο πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο, πνπ πξνεγνπκέλσο εθηεινχληαλ απφ άλζξσπν. 

Οξηζκέλεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ κπνξεί λα εθηειεί, κεηά απφ ηνλ θαηάιιειν 

πξνγξακκαηηζκφ, είλαη ε ζχλδεζε ζε εθαξκνγέο, ην δηάβαζκα, ε κεηαθνξά θαη ε 

αληηγξαθή δεδνκέλσλ ζε πνιιαπιέο νζφλεο θαη εθαξκνγέο, ε ζχγθξηζε δεδνκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθέο πεγέο, ε απνζηνιή θαη γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε e-mail, ε πξαγκαηνπνίεζε 

ππνινγηζκψλ, ελψ κπνξεί αθφκα θαη λα παίξλεη απνθάζεηο, κε βάζε βέβαηα θάπνηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. 

   

Ζ Eurobank, ζέινληαο λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θαηλνχξηαο απηήο 

ηερλνινγίαο, μεθίλεζε δνθηκαζηηθά ην 2017 ηελ εθαξκνγή ηεο θαη ην 2018, γηα λα κπνξέζεη 
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λα πξνζαξκφζεη ην ιεηηνπξγηθφ ηεο κνληέιν θαη λα δηαδψζεη κε επηηπρία ηελ ηερλνινγία 

απηή ζε επίπεδν Σξάπεδαο, δηακφξθσζε έλα Robotic Process Automation Center of 

Excellence. Ζ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηφκνπ απηήο ηερλνινγίαο βξίζθεηαη ζε απφιπηε 

ελαξκφληζε κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ έρεη δηακνξθψζεη γηα λα κεηαβεί απνηειεζκαηηθά ζηελ 

λέα ςεθηαθή επνρή, ελψ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη, κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη ζε 

ζέζε λα εθηειέζεη, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο αιιά θαη ηελ εκπεηξία ησλ πειαηψλ ηεο.  

 

Σα νθέιε πνπ έρεη απνθνκίζεη ε Eurobank, απφ ηελ εθαξκνγή απηνκαηηζκνχ 

Robotic Process Automation, γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο είλαη ζεκαληηθά. Μεηψζεθε ν 

απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ εθηέιεζε κηα εξγαζίαο θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα 

απμεζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηεο Σξάπεδαο θαη λα κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο. 

Δπίζεο, ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ απφ έλα «ξνκπφη», εμάιεηςε ηηο πηζαλφηεηεο 

«αλζξψπηλνπ ιάζνπο», γεγνλφο πνπ κείσζε ην ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Ζ Eurobank 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ εθαξκνγή απηή ζε εξγαζίεο «ξνπηίλαο» θαη θαηάθεξε λα απνδεζκεχζεη 

ηνπο εξγαδφκελνπο πνπ αζρνινχληαλ κε απηέο, ηνπο νπνίνπο αμηνπνίεζε ζε πην ρξήζηκεο 

εξγαζίεο, πνπ πξνζέθεξαλ αμία ζηνλ Οξγαληζκφ, απμάλνληαο, έηζη, ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

αιιά θαη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο. Οη εξγαδφκελνη έρνπλ, πιένλ θαη πεξηζζφηεξν ρξφλν 

αιιά θαη πεξηζζφηεξε δηάζεζε λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο πειάηεο, πξνσζψληαο, γεληθφηεξα, 

ηελ θαιή παξνπζία ηεο Eurobank. Σέινο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο 

αιιά θαη ε εμάιεηςε ησλ ιαζψλ, κείσζαλ ηνλ κέζν ρξφλν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ θαη 

βειηίσζαλ ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, απμάλνληαο, επνκέλσο, ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ εμππεξέηεζε ηεο Σξάπεδαο.    

 

14. SAP SUCCESS FACTORS 

 

Μέζα ζην 2020, ε Eurobank απνθάζηζε λα εηζάγεη λέεο ςεθηαθέο δεμηφηεηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο, ζεσξψληαο φηη κε ηνλ ηξφπν απηφ ζα είλαη 

ζε ζέζε νη εξγαδφκελνη λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο ηεο λέαο ςεθηαθήο επνρήο ζηνλ 

Σξαπεδηθφ θιάδν θαη πξνάγνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ςεθηαθή θνπιηνχξα. Τηνζέηεζε, ινηπφλ, 

κηα πιαηθφξκα δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηερλνινγία cloud, 

ηελ «SAP Success Factors». Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ απηνχ, ε Eurobank 
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ζπλεξγάζηεθε κε ηελ PwC Διιάδαο, ε νπνία θαηέρεη πςειή ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ζε 

έξγα κεηαζρεκαηηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ πιαηθφξκα SAP SuccessFactors θαη ε ελζσκάησζε ηεο ζηελ Σξάπεδα απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ έξγν, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο, 

ζέηνληαο ζην επίθεληξν ηνπο εξγαδφκελνπο. Με ηηο ςεθηαθέο δπλαηφηεηεο θαη ιεηηνπξγίεο 

πνπ πξνζθέξεη αλαβαζκίδεη ην εξγαζηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη βειηηψλεη ηε δπλαηφηεηα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο. Απηφ θάλεη πην εχθνιε ηε ζπλεξγαζία ηνπο θαη άξα ηελ 

ελεκέξσζε ηνπο, ελψ δηεπθνιχλεηαη θαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηερλνινγηθή ιχζε, ζχγρξνλε θαη αμηφπηζηε, πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

ηεο κε δηαθάλεηα, πξέπεη φκσο ε Σξάπεδα λα ζέζεη θαη σο επηρεηξεζηαθνχο ζθνπνχο ηεο 

ηελ αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ δεμηνηήησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ απινπνίεζε νξηζκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθέο θαη ηελ παξνρή γξήγνξσλ θαη πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί κε επηηπρία ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο. 

  

Έσο ηψξα ε Eurobank έρεη ζρεδηάζεη θαη πινπνηήζεη ηελ βαζηθή ηερλνινγηθή 

ππνδνκή, εηζάγνληαο εθαξκνγέο πνπ δηεπξχλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη 

θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο ζηνλ Οξγαληζκφ, απμάλνπλ ηνλ βαζκφ απηνλνκίαο ησλ ρξεζηψλ 

θαη παξέρνπλ έμππλεο «live» αλαθνξέο. Οη ιεηηνπξγίεο πνπ νινθιεξψζεθαλ είλαη 
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δηαζέζηκεο ζηελ πιαηθφξκα ηφζν απφ ην γξαθείν, φζν θαη ζε φιεο ηηο «smart» ζπζθεπέο. 

Μέζα απφ απηέο, νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα δεκηνπξγνχλ ην πξνζσπηθφ ηνπο πξνθίι θαη 

έηζη, λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο θαη λα 

θαηαρσξνχλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη νη ίδηνη ηα αηηήκαηα γηα ελεκέξσζε ησλ πξνζσπηθψλ 

ηνπο ζηνηρείσλ αιιά θαη ηα αηηήκαηα αδεηψλ ηνπο. Σέινο, ε Eurobank έρεη επηκειεζεί θαη 

ηελ δπλαηφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ λα παξαθνινπζεί καζήκαηα online θαη λα δηαζπλδέεηαη 

κε ςεθηαθέο βηβιηνζήθεο (Learning Management System), γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 

επηκφξθσζή ησλ ζηειερψλ θαη ησλ νκάδσλ ηνπο. 

 

5.4 ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ        

 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε Eurobank έρεη δηακνξθψζεη κε ηδηαίηεξε 

επηηπρία σο ηψξα ην πξφγξακκα ηνπ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο, ελψ ζπλερίδεη λα 

εμειίζζεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν θαη θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηνλ ηνκέα ησλ ςεθηαθψλ 

ππεξεζηψλ, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο Σξάπεδεο. Έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη έλα ηζρπξφ 

ςεθηαθφ πξνθίι θαη εηνηκάδεηαη γηα ηελ επνρή ηεο αλνηρηήο ηξαπεδηθήο.  

 

Γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ απεηιή απφ ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν ησλ επηρεηξήζεσλ Fintech 

θαη γεληθφηεξα γηα λα κπνξέζεη λα ελζσκαηψζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ηελ 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία, ε Eurobank πξαγκαηνπνηεί έλαλ ζπλδπαζκφ ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ. Αθελφο, έρεη δεκηνπξγήζεη ην Κέληξν 

Καηλνηνκίαο θαη ην πξφγξακκα Egg πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζεη ε ίδηα ηελ θαηλνηνκία ζην 

εζσηεξηθφ ηεο θαη λα επηιέγεη πψο ζα ηε κεηνπζηψζεη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο, πνπ ζα πξνζθέξνπλ ηελ θαιχηεξε εκπεηξία ζηνπο πειάηεο ηεο, ελψ θξνληίδεη 

παξάιιεια λα εθπαηδεχζεη αληίζηνηρα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, ψζηε λα εμνηθεησζεί κε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη λα πηνζεηήζεη έηζη κηα ςεθηαθή θνπιηνχξα. Απφ ηελ άιιε, επηιέγεη 

θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηηο επηρεηξήζεηο Fintech, ζέινληαο λα εθκεηαιιεπηεί ηηο θαηλνηφκεο 

ηδέεο πνπ έρνπλ λα πξνζθέξνπλ, ψζηε λα είλαη ε Σξάπεδα πνπ ζα πξνζθέξεη ηελ 

θαηλνηφκν ρξεκαηννηθνλνκηθή ππεξεζία, θεξδίδνληαο έηζη έλα ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο. 

 

Δπηιέγεη, επνκέλσο, ε Σξάπεδα λα αθνινπζήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο, πξνζθέξνληαο έλα εχξνο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία νη 

πειάηεο αληηιακβάλνληαη σο κνλαδηθά θαη δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ 
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άιισλ ηξηψλ ζπζηεκηθψλ Σξαπεδψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη πξνζειθχεη λένπο πειάηεο 

θαη απμάλεη ηηο πσιήζεηο ηεο, άξα ηα έζνδά ηεο θαη ην κεξίδην πνπ θαηέρεη ζηελ αγνξά. Γελ 

είλαη άιισζηε ηπραίν φηη ε Σξάπεδα Eurobank ζεσξείηαη ε Σξάπεδα ησλ λέσλ, ε Σξάπεδα 

ηεο ηερλνινγίαο, δεκηνπξγψληαο έηζη κηα ηζρπξή θήκε. Ζ πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ 

ηερλνινγηψλ απφ απηή κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία, κπνξεί φκσο λα απνηειέζεη θαη κηα 

ζεκαληηθή απεηιή, εάλ δελ θαηαθέξεη λα ηηο αμηνπνηήζεη ζσζηά ή λα πξαγκαηνπνηήζεη 

απνδνηηθέο επελδχζεηο. Πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ηα δπλαηά ηεο ζεκεία θαη ηηο ηθαλφηεηέο 

ηεο, λα πξνρσξήζεη ζε πεξαηηέξσ αιιαγέο ζηηο εζσηεξηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ππεξεζίεο πνπ ζα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηνπο πειάηεο ηεο, 

επηηξέπνληάο ηεο λα απνθηήζεη έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα 

βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν.   

 

εκαληηθή θίλεζε πξνο ηελ παξαπάλσ θαηεχζπλζε απνηειεί θαη ε επηινγή ηεο λα 

πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή Apple Pay. 

Έσο ην Πάζρα, ε Eurobank ζα είλαη ε κηα εθ ησλ δχν Διιεληθψλ Σξαπεδψλ πνπ ζα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή, κε ηελ άιιε λα είλαη ε Alpha Bank, πξνρσξψληαο ζηελ 

«ζεκεηνπνίεζε» (tokenization) ηεο θάξηαο ηεο, ψζηε λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζην 

ςεθηαθφ πνξηνθφιη (wallet) ηεο Apple. Ζ Σξάπεδα δελ ζα κπνξνχζε λα κελ πξνρσξήζεη 

ζηελ ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, θαζψο ηα ςεθηαθά πνξηνθφιηα ζεσξνχληαη ην επφκελν 

ζηάδην ησλ ζπλαιιαγψλ κε ειεθηξνληθφ ρξήκα. Με γλψκνλα απηφ, ε Eurobank επελδχεη 

ηαπηφρξνλα ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηθνχ ηεο ειεθηξνληθνχ πνξηνθνιηνχ, γηα λα ελζσκαηψζεη 

ζε απηφ ηηο θάξηεο Mastercard θαη Visa πνπ εθδίδεη.  

 

Δπίζεο, ε Σξάπεδα εμεηάδεη θαη ζρεδηάδεη ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ Γηθηχνπ 

Καηαζηεκάησλ ηεο. Σν έξγν απηφ έρεη αλαιάβεη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο, ε 

νπνία ήδε απφ ην 2018 πινπνηεί δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο, πξνθεηκέλνπ λα ελεξγνπνηήζεη 

ην κνληέιν ησλ Μηθξναγνξψλ (MicroMarkets). Οη «Μηθξναγνξέο» (MicroMarkets) είλαη 

έλαο ηνκέαο ιηαληθήο, ν νπνίνο αλαπηχζζεηαη ηαρχηαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζπλδένληαη 

κε ηνπο απηφκαηνπο πσιεηέο σο πξνο ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Πξφθεηηαη, 

ινηπφλ, γηα έλα πεξηβάιινλ ιηαληθήο πψιεζεο, ην νπνίν δελ έρεη θάπνηνλ πσιεηή ή 

θάπνηνλ «επηβιέπνληα» θαη νη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ πξντφληα 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν κεράλεκα γηα λα πξαγκαηνπνηνχλ νη ίδηνη ηελ 

πιεξσκή ησλ πξντφλησλ ηνπο (Wikipedia). Λφγσ ηεο κεγάιεο απήρεζεο πνπ έρεη θαη ηεο 

δηεπθφιπλζεο πνπ πξνζθέξεη ηφζν ζηνπο θαηαλαισηέο, φζν θαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, έρεη 
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αξρίζεη λα εμεηάδεηαη ε ρξήζε ηνπ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο, φπσο ν ηξαπεδηθφο, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηα Μεραλήκαηα Απηφκαησλ πλαιιαγψλ θαη ηα Σακεία 

ησλ Σξαπεδηθψλ Καηαζηεκάησλ, ελψ πνιιέο ηερλνινγηθέο επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ 

θαηλνηφκεο ιχζεηο γηα λα ηα εμειίμνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν.   
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε ζπγθεθξηκέλε δηπισκαηηθή εξγαζία 

πξνθχπηνπλ νξηζκέλα ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα. 

  

 Αξρηθά, απφ ηελ αλάιπζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθχπηεη φηη ε έλλνηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο ζεσξεηηθνχο, ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπο λα ηελ νξίζνπλ θαη λα εμεηάζνπλ ηελ ζεκαζία ηεο γηα κηα επηρείξεζε. 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο θάζε επηρείξεζεο είλαη ε επηβίσζε ηεο θαη απηή ζα θαηαζηεί εθηθηή, 

κφλν εάλ ηα ζηειέρε ηεο δηακνξθψζνπλ θαη πινπνηήζνπλ κε επηηπρία ηε ζηξαηεγηθή πνπ 

έρνπλ επηιέμεη. Ζ δηαδηθαζία απηή θαζνξίδεηαη θαη επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο. Πιένλ, νη αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη δηαξθείο γη’ απηφ 

θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πνιπηάξαρν. Οη αιιαγέο απηέο νθείινληαη πνιιέο θνξέο θαη ζηηο 

ζπλερείο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ, 

φπσο είλαη ε Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγία θαη ε Σερλεηή Ννεκνζχλε, ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ ηε Ρνκπνηηθή. Οη ηερλνινγίεο απηέο πξνζθέξνπλ ιχζεηο πνπ κπνξνχλ 

λα εθαξκνζηνχλ ζε έλα κεγάιν εχξνο δηαδηθαζηψλ θαη γηα ην ιφγν απηφ πηνζεηνχληαη απφ 

πνιινχο επηρεηξεκαηηθνχο θιάδνπο. Γη’ απηφ θαη κηιάκε πιένλ γηα ηελ είζνδν ζε κηα λέα 

ςεθηαθή επνρή. Έλαο απφ ηνπο θιάδνπο, ζηνλ νπνίν εηζέξρνληαη δπλακηθά νη λέεο απηέο 

ηερλνινγίεο είλαη ν Υξεκαηνπηζησηηθφο θιάδνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη Σξάπεδεο. 

 

 Ο Σξαπεδηθφο θιάδνο εηνηκάδεηαη λα κεηακνξθσζεί ξηδηθά εμαηηίαο ηεο δπλακηθήο 

εηζφδνπ ζε απηφλ ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Σερλνινγίαο, ε νπνία πξνζθέξεη ιχζεηο 

θαηλνηνκίαο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, κεηαβάιινληαο ζεκαληηθά ηελ εκπεηξία 

ηνπ ρξήζηε. Οη Σξάπεδεο παγθνζκίσο έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε λέα απηή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη πξνεηνηκάδνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο, γηα ηηο επεξρφκελεο αιιαγέο. 

εκαληηθφ θίλεηξν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή είλαη ε είζνδνο ζηνλ θιάδν λέσλ παηθηψλ, 

κε Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ, θπξίσο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηελ 

ηερλνινγία απηή θαη γεληθά ζε ηερλνινγίεο αηρκήο θαη πξνζθέξνπλ θαηλνηφκεο ππεξεζίεο, 

πνπ κέρξη ζήκεξα πξνζέθεξαλ νη Σξάπεδεο, ελψ, ιφγσ απηνχ, έρνπλ ρακειφηεξν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, γεγνλφο πνπ ηνπο επηηξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν επέιηθηεο. Ζ 

εκθάληζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ έθδνζε ηεο νδεγίαο PSD2 

πξνεηνηκάδεη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αλνηρηνχ ηξαπεδηθνχ νηθνζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ 

ζα επεξεάζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ. Οη απφςεηο ησλ ζηειερψλ γηα ηηο 
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ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζα θέξνπλ δηίζηαληαη, θαζψο θάπνηνη 

ζεσξνχλ φηη ζα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα θαη ηελ ηξαπεδηθή, φπσο 

ιεηηνπξγνχζε κέρξη ζήκεξα, ελψ άιινη ηηο βιέπνπλ σο κηα επθαηξία γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

Σξαπεδψλ. Δληνπίδνληαη, έηζη, ηξεηο ζπκπεξηθνξέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

λενεηζεξρφκελσλ: είηε ν επζχο αληαγσληζκφο κε απηνχο, είηε ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο, είηε 

ε επέλδπζε ζηε λέα ηερλνινγία θαη ε αλάπηπμε, κε εζσηεξηθά εξγαιεία θαη δηεξγαζίεο, 

ηερλνινγηθά θαηλνηφκσλ ιχζεσλ, ηηο νπνίεο ζα κεηνπζηψζνπλ ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Δπνκέλσο, ν ςεθηαθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπο ζεσξείηαη απφ ηα 

πεξηζζφηεξα ζηειέρε επηβεβιεκέλνο.  

 

 Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε πξνθχπηεη φηη ε FinTech είλαη έλα ζεκαληηθφ 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν γηα ηε κειινληηθή βησζηκφηεηα θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ 

Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ, ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. Χζηφζν, δελ 

πξέπεη λα μερλάλε ηα ζηειέρε θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ Σξαπεδψλ, 

δειαδή ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο επελδπηέο, ηνπο πειάηεο αιιά θαη ηηο Γεκφζηεο Αξρέο, νη 

νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ επνπηεία ηνπο θαη ηελ επεκεξία ηνπο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηα ζηειέρε, θαηά ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο ςεθηαθήο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο. Πέξαλ ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ππάξρεη θαηά ηελ πηνζέηεζε 

απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ, εγείξνληαη εξσηήκαηα θαη ζρεηηθά κε ηελ εζηθή επζχλε πνπ έρεη ε 

Σξάπεδα απέλαληη ζηελ θνηλσλία.  

 

Ζ ηερλνινγία απηή είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηε δηαζχλδεζε κεηαμχ ησλ 

Σξαπεδψλ αιιά θαη κεηαμχ Σξαπεδψλ θαη άιιε ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, 

ηερλνινγηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ Fintech. Απηφ πνπ πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία απηή είλαη ε αζθάιεηα ησλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ ησλ Σξαπεδψλ, 

δειαδή, λα ππάξρεη έιεγρνο σο πξνο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο. Δάλ ππάξρεη 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζηηο πιεξνθνξίεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ 

πειαηψλ, ππάξρεη πεξίπησζε λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο απηέο γηα λα 

δηακνξθψλνπλ δπζκελείο φξνπο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ ηνπο πξνζθέξνληαη, φπσο γηα 

παξάδεηγκα νη φξνη θαη ηα επηηφθηα ησλ δαλείσλ πνπ πξνζθέξνληαη. 

 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ, έλα αθφκα ζέκα πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη 

ε κεγάιε ζεκαζία ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ελίζρπζε ή ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγίαο. Θέινληαο λα εληζρχζεη ηνλ αληαγσληζκφ 
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ζηνλ θιάδν θαη πξνζπαζψληαο λα δηακνξθψζεη επλντθφηεξνπο φξνπο γηα ηνπο ρξήζηεο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Αξρή έρεη πξνβεί ζηελ 

έθδνζε νδεγηψλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ λέσλ ςεθηαθψλ κνξθψλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

εκθαλίδνληαη, ελψ ζπλερίδεη λα εμεηάδεη θαη λα κειεηάεη ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, ψζηε λα δηακνξθψζεη λνκνζεηήκαηα θαη λα πινπνηήζεη δξάζεηο 

πνπ ζα έρνπλ νθέιε ηφζν γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, φζν θαη γηα ηα ελδηαθεξφκελα κέξε 

(stakeholders). Σν γεγνλφο απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, κε ηηο δξάζεηο ηεο θαη θπξίσο κε ηελ αλάπηπμε ηνπ Κφκβνπ Καηλνηνκίαο, γηα λα 

κπνξέζεη λα ελεξγνπνηήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ ειιεληθνχ νηθνζπζηήκαηνο FinTech, ην 

νπνίν βξίζθεηαη αθφκα ζε επίπεδν ρακειφηεξν απφ απηφ ησλ ινηπψλ επξσπατθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ. Σέινο, είλαη εκθαλέο φηη σο πξνο ηε λνκνζεζία ηα Σξαπεδηθά Ηδξχκαηα 

αληηκεησπίδνληαη κε κεγαιχηεξε απζηεξφηεηα, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ 

πξνεγνχκελσλ εηψλ, πνπ δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε γηα επνπηεία ηνπο θαη ζπλερή έιεγρν, 

ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε θεθαιαηαθή ηνπο επάξθεηα, ε δπλαηφηεηα ηνπο λα θαιχπηνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη γεληθφηεξα ε πνηφηεηα ησλ θεθαιαίσλ ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, νη κε ηξαπεδηθέο επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα σο 

πξνο ηηο επνπηηθέο δεζκεχζεηο ηνπο.  

  

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πεξίπησζεο ηεο Σξάπεδαο Eurobank πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

ζην ηειεπηαίν θεθάιαην, δηαπηζηψλνπκε φηη ε Σξάπεδα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ αλάγθε 

ςεθηνπνίεζεο ηεο θαη έρεη ήδε δηακνξθψζεη έλα πξφγξακκα πξνο ην ζθνπφ απηφ, 

πξνζπαζψληαο λα θαιιηεξγήζεη παξάιιεια ηε ςεθηαθή θνπιηνχξα ζην εζσηεξηθφ ηεο. 

Δπηιέγεη έλα ζπλδπαζκφ πξαθηηθψλ γηα λα δηαρεηξηζηεί ηελ εκθάληζε ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθή Σερλνινγίαο ζηνλ θιάδν, κε ηε ζχλαςε ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ κε 

λενθπείο επηρεηξήζεηο FinTech γηα ηελ πξνζθνξά νξηζκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ηεο αιιά θαη κε ηε ζχζηαζε ηνπ Κέληξνπ Καηλνηνκίαο θαη άιισλ 

πξνγξακκάησλ γηα λα δηεπθνιχλεη ηελ πηνζέηεζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο, ηφζν απφ ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο, φζν θαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο, κε ηελ εζσηεξηθή αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο.  

 

Ζ Σξάπεδα, ινηπφλ, ελζσκαηψλεη ηηο πξαθηηθέο απηέο γηα λα ππνζηεξίμεη κε 

επηηπρία ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο, κε ζθνπφ λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθή 

ηεο ζέζε ζηνλ θιάδν. Ζ ηερλνινγία είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ εμαζθαιίδεη 

πςειή πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη, επηηξέπνληαο 
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ζηελ Eurobank λα δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, κνλαδηθά ζηελ αληίιεςε ησλ 

θαηαλαισηψλ, ιφγσ ηεο θαηλνηνκίαο ηνπο θαη ηεο ζεκαληηθήο βειηίσζεο ηεο εκπεηξίαο 

ρξήζεο ηνπο. Παξάιιεια, ε απηνκαηνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ ηεο θαη ε 

πηνζέηεζε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ γηα ηελ απινπνίεζή ηνπο, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα 

κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ ηεο θφζηνο.  

    

Σα παξαπάλσ, δηαπηζηψλνληαη θαη απφ ηελ αληίιεςε πνπ έρεη δηακνξθψζεη ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ γηα ηελ Eurobank αιιά θαη απφ ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. Ζ 

Eurobank ζεσξείηαη ε πην επέιηθηε Σξάπεδα, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξεηο ζπζηεκηθέο, έρεη 

ζπλδέζεη ην φλνκά ηεο κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία θαη ζεσξείηαη ε Σξάπεδα πνπ 

έρεη έλα ζχγρξνλν πλεχκα γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Ζ 

αλάπηπμε ησλ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ ηεο θαη ε omnichannel πιαηθφξκα πνπ έρεη πηνζεηήζεη, 

έρνπλ ζπληειέζεη ζην λα είλαη ε Σξάπεδα κε ηηο κηθξφηεξεο νπξέο εμππεξέηεζεο ζηα 

θαηαζηήκαηα. Δπίζεο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο Σξάπεδεο, νη πειάηεο ηεο Eurobank είλαη 

πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην ζχλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ππεξεζίαο ηεο ςεθηαθήο 

ηξαπεδηθήο. Με ηηο ελέξγεηέο ηεο απηέο έρεη θαηαθέξεη λα απμήζεη ηα πνζνζηά ρξήζεο ησλ 

ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ, ην 80% ησλ ζπλαιιαγψλ ησλ πειαηψλ ηεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

κέζσ ησλ ςεθηαθψλ θαλαιηψλ, θπξίσο ηνπ e-Banking θαη ηνπ mobile-Baking, ζε ζρέζε κε 

ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ 

ζηε ζπλνιηθή ηεο θεξδνθνξία. Απηφ δείρλεη, κάιηζηα, φηη νη πειάηεο ηεο Eurobank είλαη 

απφ ηνπο πην πξφζπκνπο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο. 

  

ηαδηαθά θαη νη άιιεο Σξάπεδεο πξνρσξνχλ πξνο ηε ςεθηνπνίεζε ηνπο, κε 

απψηεξν ζηφρν λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ φισλ ησλ Σξαπεδψλ θαη λα 

κεηαθεξζεί ε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ζηα ςεθηαθά θαλάιηα. Βέβαηα, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη ζηελ αλάιπζε PEST, ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηηο επηρεηξήζεηο θαη έλαο απφ απηνχο είλαη ε παλδεκία πνπ έρεη 

πξνθιεζεί απφ ηνλ COVID-19. Ίζσο είλαη ν πην θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο 

Διιεληθέο Σξάπεδεο, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, φρη κφλν ιφγν ηεο επίδξαζεο πνπ ζα 

έρεη ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, αιιά θπξίσο, ιφγσ ηνπ φηη νη ζπλζήθεο πνπ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αλζξψπσλ, απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα 

ηελ εμνηθείσζε ησλ πειαηψλ ησλ Σξαπεδψλ κε ηηο ςεθηαθέο ππεξεζίεο θαη ζα 

δηεπθνιχλνπλ, έηζη, ηε κεηάβαζε ηνπο ζηε ςεθηαθή επνρή. 



223 
 

ίγνπξα, φκσο, ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη λα δηαλχζεη κηα κεγάιε 

απφζηαζε πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζην ηερλνινγηθφ επίπεδν ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ FinTech επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Ζ ζπλεξγαζία κε ηηο 

ηειεπηαίεο θαίλεηαη σο ε πιένλ βηψζηκε ιχζε γηα ην κέιινλ ησλ Σξαπεδψλ,  θαζψο 

πεξλάλε ζηελ επνρή ηεο Αλνηρηήο Σξαπεδηθήο (open banking), επνκέλσο, νη 

πξσηνβνπιίεο ηνπο ζα πξέπεη λα θαηεπζχλνληαη θαη πξνο ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ 

ειιεληθνχ FinTech νηθνζπζηήκαηνο.                  
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