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Δπραξηζηίεο 

          Με ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο κνπ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο 

κε βνήζεζαλ νπζηαζηηθά γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζσ ηε  

ζπγγξαθή ηεο, αιιά θαη φζνπο κε ζηήξημαλ ςπρνινγηθά. 

           Πξαγκαηηθά ν ειεχζεξνο ρξφλνο πνπ δηέζεηα θαζεκεξηλά ήηαλ εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλνο ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ θφξηνπ εξγαζίαο πνπ απαηηεί ε επαγγεικαηηθή 

κνπ ελαζρφιεζε(ηξαπεδηθφο ππάιιεινο) ν νπνίνο κάιηζηα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα 

έρεη επηβαξπλζεί ηδηαίηεξα ιφγσ ηνπ αζηαζνχο δηεζλνχο θιίκαηνο. 

            Θεσξψ φηη έγηλε κηα θαιή πξνζπάζεηα απφ ηε κεξηά κνπ, έρνληαο ηε 

ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζε ηνπ θαζεγεηή κνπ θ. Μπέιια Αζαλάζην ηνλ νπνίν 

επραξηζηψ απφ ηα βάζε ηεο θαξδηάο κνπ. 

             Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ γηα ηελ 

αλνρή πνπ επέδεημαλ πξνθεηκέλνπ λα θέξσ εηο πέξαο ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ παξαθνινχζεζα. 

            Θα ήηαλ παξάιεηςε αλ δελ αλέθεξα ηηο επραξηζηίεο κνπ ζε φινπο ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπ ΜΒΑ γηα ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ κνπ κεηέθεξαλ. 

             Σέινο ζα ήζεια λα  επραξηζηήζσ ηελ Μεηέξα κνπ Γεσξγία ζηελ νπνία 

ρξσζηάσ ηα πάληα, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο φια απηά ηα ρξφληα ζηελ επαγγεικαηηθή 

θαη  πξνζσπηθή κνπ πνξεία θαζψο θαη ηελ αδειθή κνπ νθία  γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ 

έδεημε ζρεηηθά κε ηνλ αηζζεηά κεησκέλν ρξφλν πνπ ηεο αθηέξσλα φηαλ κνπ ην 

δεηνχζε ην ηειεπηαίν δηάζηεκα.   
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Ζ εξγαζία πνπ αθνινπζεί εμεηάδεη ηελ ρξεζηκφηεηα θαη ηελ έθηαζε ρξήζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξαµµαηηζµνχ ζε πεξηφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηνλ 

Διιεληθφ Σξαπεδηθφ θιάδν. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο 

βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε θαη ζπιιέγνληαο  ζηνηρεία θαη επξήκαηα θαηφπηλ  

έξεπλαο, ελψ γηα ηελ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ 

ζπγγξαθέα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη θάπνηεο πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ ηδίνπ κε 

ζηειέρε ηνπ Σξαπεδηθνχ θιάδνπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ θάπνηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ βνήζεζαλ ζηελ πνηθηινκνξθία θαη επξχηεηα ηεο έξεπλαο.  

Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζπµπεξάζµαηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 

θπξηφηεξα είλαη φηη νη Διιεληθέο ηξάπεδεο αθνινπζνχλ γεληθφηεξα δηαδηθαζίεο 

budgeting, ε δηαδηθαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ραξαθηεξίδεηαη 

εμαηξεηηθά θξίζηκε ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο ζθνδξήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο 

φπσο απηή πνπ δηαλχνπκε. Ο ξφινο ησλ ηµεµάησλ θαη ησλ ππεπζχλσλ ηεο 

δηαδηθαζίαο απνθηά νινέλα κεγαιχηεξε ζεκαζία, θαζψο νη ηξάπεδεο θαηεπζχλνπλ 

ηελ δηαδηθαζία πξνο επηζπκεηά επίπεδα φγθσλ θαη εζφδσλ γηα ηα νπνία έρνπλ 

δεζκεπηεί ζηνπο κεηφρνπο. Αθφκε νη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε 

πξφβιεςε ησλ κεγεζψλ θαη ε αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ηξαπεδψλ, φπσο 

θαη φηη ηα budgets µε ηνλ ηξφπν πνπ θαηαξηίδνληαη απνηεινχλ ην ηδαληθφ εξγαιείν 

γηα επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο ηεο δηνίθεζεο ζε φια ηα επίπεδα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο κειέηεο απηήο έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη 

εμεηάδεηαη έλαο ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ε δηαδηθαζία 

ηνπ budgeting κέζα ζε απηφλ ηνλ θιάδν. Σν budgeting ζην ηξαπεδηθφ ρψξν δελ έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ηδηαίηεξα θαη κε ηελ παξνχζα εξγαζία δίδεηαη θάπνηα έκθαζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν εμέηαζεο. Οη πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο παξαηίζεληαη είλαη 

ζεκαληηθέο θαη δίλνπλ ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ζην παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα 

παξαηεξείηαη ε εμέιημε κηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο, ηεο νπνίαο νη πξνεθηάζεηο 

δελ έρνπλ αθφκα θαζνξηζζεί. Ζ παξνχζα εξγαζία ζην 1
ν
 θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ 

ηζηνξηθή εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ελψ ζην 2
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο θαη δηεξεπλψληαη νη αηηίεο ηνπ. ην 3
ν
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θεθάιαην δίλεηαη έκθαζε ζην παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, θπξίσο 

ζπλδένληαο ηε θηινζνθία ηνπ benchmarking θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ. 

ην 4
ν
 φπσο θαη ζην 5

ν 
θεθάιαην αλαιχεηαη ε κεζνδνινγία ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θαζψο θαη ε ζηξαηεγηθή ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ ζηελ 

δηακφξθσζε ηνπ, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ελψ εμεηάδνληαη θαη νη 

πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε δηεζλέο 

επίπεδν θαη νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο γηα ηελ Διιεληθή πεξίπησζε.  

ην 6
ν
 θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε κηαο Διιεληθήο Σξάπεδαο θαη 

εμάγνληαη ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη 

ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκψλ ζην Διιεληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δλψ ζην 7
ν
 θεθάιαην αθνινπζεί ε ζπγθξηηηθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ηεο ηξάπεδαο πνπ εμεηάδεηαη. Σέινο ζην 8
ν
 θεθάιαην 

αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 
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(Α) ΘΔΧΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν 

1.1 Η Δμέιημε ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

 

Σν κνληέξλν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην 

1828, φηαλ ν Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο,ν πξψηνο θπβεξλήηεο ηνπ λεντδξπζέληνο 

ειιεληθνχ θξάηνπο δεκηνχξγεζε ηελ Δζληθή Υξεκαηνδνηηθή Σξάπεδα. Ο βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο ηξάπεδαο απηήο ήηαλ λα αληηκεησπίζεη ηηο λνκηζκαηηθέο θαη πηζησηηθέο 

δπζθνιίεο πνπ είραλ πξνθχςεη απφ ηνλ επηαεηή πφιεκν γηα αλεμαξηεζία. Παξφια 

απηά, ε Δζληθή Υξεκαηνδνηηθή ηξάπεδα δελ καθξνεκέξεπζε – νη πφξνη ηεο ζχληνκα 

εμαληιήζεθαλ ιφγσ ηεο απξνζπκίαο ηνπ θνηλνχ λα εκπηζηεπηεί ηηο θαηαζέζεηο ηνπ ζε 

κηα ηξάπεδα  πνπ ιεηηνπξγνχζε ζε έλα αζηαζέο θξάηνο (Gortsos, 1998).  

Ζ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο δεκηνπξγήζεθε ην 1841, δέθα έηε κεηά ην 

θιείζηκν ηεο Δζληθήο Υξεκαηνδνηηθήο Σξάπεδαο. Με ηε ρξεκαηνδφηεζε θπξίσο 

Διιήλσλ θαη μέλσλ επελδπηψλ, ε Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο απνηεινχζε ηελ πξψηε 

ηδησηηθή ηξάπεδα ηεο ρψξαο, κε ην ειιεληθφ θξάηνο λα παξέρεη ην 20% ηνπ αξρηθνχ 

ηεο θεθαιαίνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο πεξηιάκβαλαλ ηελ έθδνζε 

ηξαπεδηθψλ νκνιφγσλ θαζψο θαη ηελ παξνρή εκπνξηθήο πίζησζεο, ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ, ρξεκαηνδφηεζε αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ θαη ρξεκαηνδνηηθή ππνζηήξημε ηνπ 

θξάηνπο. 

Παξέκεηλε ην κνλαδηθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ηεο ρψξαο κέρξη ην 1864 

(έηνο ελζσκάησζεο ησλ Ηφλησλ λήζσλ ζηελ Διιάδα), φηαλ ε Ηνληθή Σξάπεδα, κε 

έδξα ην Λνλδίλν, επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Διιάδα, παξέρνληαο 

εκπνξηθέο ηξαπεδηθέο ππεξεζίεο θαη εθδίδνληαο ηξαπεδηθά νκφινγα.  

Ο αξηζκφο ησλ ηξαπεδψλ ζηελ Διιάδα απμήζεθε ζεκαληηθά θαηά ην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Δλψ νη κεγάιεο ηξάπεδεο  (Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, Ηνληθή 

Σξάπεδα, Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Πίζησζεο, Γεληθή Πηζησηηθή Σξάπεδα θαη 

Πξνλνκηνχρνο Σξάπεδα Ήπεηξν Θεζζαιίαο) επέθηεηλαλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηε ρψξα, 

θάπνηνη ηξαπεδίηεο, φπσο απηνί πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ηελ Σξάπεδα Αζελψλ, 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ηνπηθά. 

Έλα άιιν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο 

επνρήο ήηαλ ην γεγνλφο φηη κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ ηξαπεδηθψλ ππνρξεψζεσλ 

απνηεινχληαη απφ θαηαζέζεηο. Οη ηξάπεδεο ρξεκαηνδνηνχληαλ είηε κε ίδηα θεθάιαηα 
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είηε κε δάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ (φπσο ζπλέβαηλε ζηελ πεξίπησζε ηεο Δζληθήο 

Σξάπεδαο). Λφγσ ζεκαληηθψλ ζπγρσλεχζεσλ ζηνλ ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνκέα ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890, πξνέθπςαλ πνιιέο λέεο ηξάπεδεο θαηά ηελ πξψηε 

δεθαεηία ηνπ 20
νπ

 αηψλα: ε Λατθή Σξάπεδα ην 1905, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα Διιάδνο ην 

1907, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην ην 1909.  

Σν 1982, αιιά κε κεγαιχηεξε έληαζε κεηά ην 1987, ην ειιεληθφ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ππέζηε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο. Αλαπνηειεζκαηηθφηεηεο, 

ε έλαξμε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη 

δηεζλείο ηάζεηο παγθνζκηνπνίεζεο θαη απειεπζέξσζεο ζπλεηζέθεξαλ ζηε δεκηνπξγία 

ελφο πξνγξάκκαηνο εθζπγρξνληζκνχ ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζε δηεζλψο απνδεθηά πξφηππα. Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ειιεληθήο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο γεληθφηεξα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ηξία ζηάδηα: 

1. ην πξψην ζηάδην (1982–1986) ηέζεθαλ νη βάζεηο γηα κηα εκηαλεμάξηεηε 

λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θαη γηα ηνλ νξζνινγηζκφ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. 

2. Σν δεχηεξν ζηάδην (1987 – 1991) απνηειείηαη απφ ηε ζηαδηαθή αιιά εθηελή 

άξζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, ησλ 

δηακεζνιαβεηψλ θαη ζηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Ζ 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο θαη ησλ ππεξεζηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ «Έθζεζε γηα 

ηελ Αλακφξθσζε θαη ηνλ Δθζπγρξνληζκφ ηνπ Διιεληθνχ Σξαπεδηθνχ πζηήκαηνο» 

πνπ εθδφζεθε απφ ηελ απνθαινχκελε Δπηηξνπή Καξαηδά, ππνθηλήζεθε απφ ηηο 

δηεζλείο εμειίμεηο θαη ηελ αλάγθε πξνεηνηκαζίαο γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ επξσπατθή 

αγνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.  

3. Σν ηξίην ζηάδην πεξηιακβάλεη: Σελ θαηάξγεζε ησλ ελαπνκεηλάλησλ 

άκεζσλ ειέγρσλ θαη παξεκβάζεσλ. Σελ ελζσκάησζε ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ζρεηηθά κε κηα εληαία επξσπατθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά 

ζην ειιεληθφ δίθαην. Σελ πξνεηνηκαζία ησλ ειιεληθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ κεραληζκψλ ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο κέζσ ζεκαληηθψλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ γηα ηελ 

εηζαγσγή ηνπ εληαίνπ επξσπατθνχ λνκίζκαηνο, ηνπ επξψ. 

Ο Βαζηθφο Σξαπεδηθφο Νφκνο πνπ αθνξά ζηελ ίδξπζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ 

επίβιεςε ησλ πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ ελζσκάησζε ηε Γεχηεξε Σξαπεδηθή Οδεγία 

θαη ςεθίζηεθε απφ ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην ηνλ Αχγνπζην 1992. Έζεζε ηηο αξρέο 

ηεο ηξαπεδηθήο ζηελ εληαία επξσπατθή ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά θαη παξείρε 
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ηζφηηκνπο αληαγσληζηηθνχο φξνπο γηα φια ηα επξσπατθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα.  

1.2. Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

 

ήκεξα ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη έληνλν αληαγσληζκφ, 

δηεζλνπνίεζε θαη απνδηακεζνιάβεζε. Απηνί νη παξάγνληεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

γξήγνξε αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο, πξνθάιεζαλ ζεκαληηθέο δνκηθέο 

αιιαγέο ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πνπ πξνζπαζεί λα απμήζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, λα κεηψζεη ηα θφζηε ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη λα 

δηαθνξνπνηεζεί ζε άιιεο επηρεηξεκαηηθέο πεξηνρέο (Tsionas, Lolos, Christopoulos, 

2003). 

Σξία είλαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα: ε πξνζπάζεηα λα θαιχςεη ηε δηαθνξά (catch-on), ν 

αληαγσληζκφο θαη ε ηδησηηθνπνίεζε (Eichengreen, Gibson, 2001). Ζ πξνζπάζεηα λα 

θαιχςεη ηε δηαθνξά αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο πψο ζε φηη αθνξά ζην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, φπσο θαη ζε άιιεο πηπρέο αλάπηπμεο, ε Διιάδα πξέπεη λα πξνθηάζεη ηελ 

ππφινηπε Δπξσπατθή Έλσζε. 

Γηα παξάδεηγκα, ην 1997 ε ρψξα είρε κφιηο 24 ππνθαηαζηήκαηα ηξαπεδψλ γηα 

θάζε 100.000 θαηνίθνπο, ηα ιηγφηεξα απφ θάζε άιιν κέινο ηεο ΔΔ θαη κφλν ην κηζφ 

ηνπ αζηάζκεηνπ επξσπατθνχ κέζνπ φξνπ. Σα 15 ΑΣΜ αλά 100.000 θαηνίθνπο 

απνηεινχζαλ κφιηο ην 1/3 ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ. Δληνχηνηο, θαζψο ην θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε γεληθά ζπγθιίλνπλ κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο ηεο ΔΔ (θπξίσο απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990), νκνίσο θαη ην επίπεδν 

ησλ ηξαπεδηθψλ ππεξεζηψλ ζα ζπλερίζεη λα ζπγθιίλεη. 

Δπίζεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ν 

αληαγσληζκφο εληείλεηαη θαζψο ε αγνξά δηεπξχλεηαη. Σα άλσ φξηα ησλ επηηνθίσλ 

έρνπλ απμεζεί θαη νη πεξηνξηζκνί ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

ηξαπεδψλ θαη ησλ ινηπψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ έρνπλ αξζεί. ε ιηγφηεξν 

απφ κηα δεθαεηία, ε Διιάδα έρεη κεηαηξαπεί απφ έλα απφ ηα πην απζηεξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηβάιινληα ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ ζε κηα ζεκαληηθά 

απειεπζεξσκέλε αγνξά. 

Ζ επξσπατθή νινθιήξσζε ζα εληείλεη αθφκα πεξαηηέξσ ηνλ αληαγσληζκφ. Ζ 

Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε θαη ε Πξψηε θαη Γεχηεξε Οδεγία έρνπλ ήδε θαηαζηήζεη 

επθνιφηεξε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηξαπεδψλ απφ άιιεο ρψξεο κέιε ζηελ Διιάδα. 
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Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ ήδε ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Αζήλα είλαη νη Credit Agricole, Citibank, Credit Commercial de France, θαη ε 

Midland Bank plc. 

ινη αλεμαηξέησο νη ηνκείο ηεο αγνξάο ζα επεξεαζηνχλ απφ ηνλ 

δηαζπλνξηαθφ αληαγσληζκφ. Ζ θαηαλαισηηθή πίζηε, ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, ε 

εκπνξηθή ρξεκαηνδφηεζε, ην leasing, νη πηζησηηθέο θάξηεο, νη ζπλαιιαγέο γηα ίδην 

ινγαξηαζκφ ή γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ, ε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ, φια 

ππφθεηληαη ζε ακνηβαία αλαγλψξηζε. Ο αληαγσληζκφο δε ζα πξνέιζεη κφλν απφ ηηο 

μέλεο ηξάπεδεο, αιιά επίζεο θαη απφ ηηο αγνξέο. Με ηελ αλάπηπμε ησλ παξάγσγσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ, νη πειάηεο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηιέγνπλ κεηαμχ 

ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο. 

Ζ πην επαλαζηαηηθή κεηαβνιή πξνθχπηεη απφ ηελ ηδησηηθνπνίεζε ησλ 

δεκφζησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ. Μέρξη ην 1998, ελλέα εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

ειέγρνληαλ απφ ηελ θπβέξλεζε, είηε άκεζα είηε κέζσ δεκνζίσλ ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ (public pension funds) θαη δήκσλ (municipalities). Απηή ε ηάζε θξαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο έρεη πιένλ αληηζηξαθεί. Ζ θπβέξλεζε ηδησηηθνπνίεζε ηέζζεξηο κηθξέο 

ηξάπεδεο θξαηηθνχ ειέγρνπ ην 1998, ηελ κεγαιχηεξε Ηνληθή Σξάπεδα, ην 30% ηεο 

ΔΣΒΑ (ηεο θξαηηθήο επελδπηηθήο ηξάπεδαο) ην 1999 θαη αλαθνίλσζε ηελ πξφζεζε λα 

ηδησηηθνπνηήζεη θαη άιιεο. Οη θξαηηθέο ηξάπεδεο δηαθέξνπλ απφ ηηο ηδησηηθέο.  

χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία, νη θξαηηθέο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ 

επηφηεξνπο πεξηνξηζκνχο πξνυπνινγηζκνχ. Ζ δηνίθεζή ηνπο πξνζηαηεχεηαη απφ 

ερζξηθέο εμαγνξέο. Σα ραξηνθπιάθηα δαλείσλ ηνπο, ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη ε ηερληθή 

ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα δηαθέξνπλ. Αλακθίβνια, ε ηδησηηθνπνίεζε ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ινηπέο ηάζεηο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, άιιαμαλ ηελ εηθφλα ηνπ ειιεληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

έρεη επσθειεζεί ζεκαληηθά απφ ηελ εληππσζηαθή αλάπηπμε θαη ηε ζπλνδεπκέλε 

πηζησηηθή επέθηαζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ πηζησηηθή επέθηαζε μεθίλεζε απφ 

ηελ απειεπζέξσζε ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ (capital account) ηε δεθαεηία ηνπ 

1990, γεγνλφο πνπ επέηξεςε ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά λα 

δαλεηζηνχλ ζε μέλα λνκίζκαηα ρακειφηεξεο απφδνζεο.  

Μηα πεξαηηέξσ ψζεζε ζηε δήηεζε πηζηψζεσλ δφζεθε απφ ηελ πξνζδνθία 

πηνζέηεζεο ηνπ επξψ θαη ηελ απφηνκε πηψζε ησλ επηηνθίσλ (νλνκαζηηθψλ θαη 

πξαγκαηηθψλ). Απηέο νη εμειίμεηο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηάξγεζε ησλ δηαθφξσλ 
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αλψηαησλ νξίσλ επηηνθίσλ θαη ηνλ απμεκέλν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, είραλ σο απνηέιεζκα λα έρεη ε Διιάδα έλαλ απφ 

ηνπο πςειφηεξνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ –ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο
1
. 

 

1.3. Μαθξννηθνλνκηθό Πεξηβάιινλ 

 

Σν 2007 ε ειιεληθή νηθνλνκία εμαθνινχζεζε λα αλαπηχζζεηαη κε πςειφ 

ξπζκφ, πνπ έθζαζε ην 4,3%. Ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, θαηά ηα νπνία ν 

κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ζε 4,1% θαη ηνπ θαηά 

θεθαιήλ ΑΔΠ ζε 3,7%, νη αλαπηπμηαθέο επηδφζεηο ηεο Διιάδνο ήηαλ κεηαμχ ησλ 

θαιπηέξσλ ζηελ Δπξσδψλε, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη ζεκαληηθή πξφνδνο φζνλ 

αθνξά ηε ζχγθιηζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο ρψξαο πξνο ην κέζν φξν ησλ 

πεξηζζφηεξν αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε απηφ ζπλέβαιαλ 

θπξίσο ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο θαη ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο 

ηεο νηθνλνκίαο κέζσ επελδχζεσλ θαη δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ.  

Θεηηθέο ήηαλ νη πξννπηηθέο θαη γηα ην 2008, θαζψο πξνβιεπφηαλ φηη ν ξπζκφο 

αλάπηπμεο ζα παξακείλεη πςειφο, γχξσ ζην 4%, θαη φηη ν πιεζσξηζκφο ζα 

ππνρσξήζεη ειαθξά θαη ζα δηακνξθσζεί γχξσ ζην 3%, αιιά ε παγθφζκηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε άιιαμε ηα δεδνκέλα δξκαηηθά
2
 ην δηάγξακκα 1 

παξνπζηάδεηαη ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ηελ πεληαεηία 2001 – 2005. 

Γηάγξακκα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Eurobank EFG, Greek Banking Review, 2006.  

2 Δηήζηα Έθζεζε Γηνηθεηή Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, 2007. 



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 12 

 

Παξάιιεια, ην θαηά θεθαιήλ δηαζέζηκν εηζφδεκα (ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 

αγνξάο) αλακέλεηαη λα απμεζεί ζην 68% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δπξσδψλεο κέρξη ην 

2010. Ζ πξφζθαηε πηζησηηθή επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο έιαβε 

ρψξα ζε κηα πεξίνδν ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ΑΔΠ λα είλαη ζηαζεξά πάλσ απφ ηα επίπεδα αλάπηπμεο ηεο ΔΔ, 

απμάλνληαο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα (απφ ην 50% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ην 1995 ζην 

64% ην 2008) θαη βειηηψλνληαο ηηο καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο.  

 

1.4. Γνκή Σξαπεδηθνύ Σνκέα 

ηα πιαίζηα ηεο ελνπνηεκέλεο επξσπατθήο αγνξάο, ε ειιεληθή αγνξά 

ραξαθηεξίδεηαη σο ηνπηθή, κηθξή ζε κέγεζνο θαη κε ζρεηηθά πςειή θεξδνθνξία, ε 

νπνία επηηπγράλεηαη θάησ απφ ζπλζήθεο δηαξθψο εληεηλφκελνπ αληαγσληζκνχ. Έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο,πνπ παξνπζηάδεη ην 

κηθξφηεξν αξηζκφ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηελ ΔΔ, είλαη ν θπξίαξρνο ξφινο 

νξηζκέλσλ κεγάισλ ηξαπεδψλ, πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθή δχλακε ζηελ αγνξά. 

Δκπεηξηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη ππάξρεη ζηαδηαθή κεηαθίλεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο απφ ζπλζήθεο κνλνπσιίνπ ζε ζπλζήθεο κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ 

(Hondroyiannis et al., 1999 θαη Hardy, Symiyiannis, 1998). Σν ζρεηηθφ βάξνο ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζην ειιεληθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, 

παξφιν πνπ ε ζεκαζία ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ απμήζεθε ζεκαληηθά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο θπξηαξρνχλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Σν 

2008, εθηφο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηε ρψξα ιεηηνπξγνχζαλ 21 εκπνξηθέο 

ηξάπεδεο, 2 εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί, 22 μέλεο ηξάπεδεο (απφ ηηο νπνίεο νη 18 

είλαη κέιε ηεο ΔΔ) θαη 16 ζπλεηαηξηζηηθέο ηξάπεδεο. 

Σν ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα σο πνζνζηφ ηνπ 

ΑΔΠ (158%) θαη ν αξηζκφο ησλ ππνθαηαζηεκάησλ (3 αλά10.000 θαηνίθνπο) 

παξακέλνπλ ζε επίπεδα ρακειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ (296% θαη 5 αλά 

10.000 θαηνίθνπο αληίζηνηρα), γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ππάξρεη πεξηζψξην 

πεξαηηέξσ επέθηαζεο.  

Σν ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη έλα απφ ηα πην ζπγθεληξσηηθά ζηελ 

Δπξσδψλε. Οη ειιεληθέο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ειέγρνπλ ην 81,2% ησλ ζπλνιηθψλ 



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 13 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηνκέα, νη μέλεο ηξάπεδεο ην 10,1% θαη δπν εηδηθά 

πηζησηηθά ηδξχκαηα (ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 

θαη Γαλείσλ) ην 8,3%.  

Δπηπιένλ, ε παξνπζία ζπλεηαηξηζηηθψλ θαη ηνπηθψλ ηξαπεδψλ είλαη 

πεξηνξηζκέλε (Eurobank, Greek Banking Review, 2006). Παξά ηε θαηλνκεληθή 

αχμεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δαλεηζκνχ θαη ηελ επέθηαζε ησλ ηζνινγηζκψλ ηνπο, ην 

κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο έρεη 

παξακείλεη ζηαζεξφ, πεξίπνπ ζην 158% ηνπ ΑΔΠ. Αληίζεηα, ν κέζνο φξνο ηεο 

Δπξσδψλεο έρεη απμεζεί απφ 265% ην 2003 ζε 296% ην 2008.  

Ζ ηθαλφηεηα ηνπ Διιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο λα βειηηψζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα ηνπ θαη λα απμήζεη ην ζρεηηθφ ηνπ κέγεζνο κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

ηελ εμέηαζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ λα πξαγκαηνπνηνχλ 

ζηαπξνεηδείο πσιήζεηο ζηνπο πειάηεο ηνπο (πνπ κεηξηέηαη απφ ην κέγεζνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ηξαπεδψλ αλά εξγαδφκελν), θαζψο επίζεο θαη απφ ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππνθαηαζηεκάησλ (αλά 10.000 θαηνίθνπο).  

χκθσλα θαη κε ηηο δπν παξαπάλσ κεηξήζεηο, ν ειιεληθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο 

έρεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο. Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο  έρνπλ θαη κηθξφηεξν 

αξηζκφ ππνθαηαζηεκάησλ αλά 10.000 θαηνίθνπο ζε ζρέζε κε ηελ Δπξσδψλε (3,2 

ππνθαηαζηήκαηα αλά 10.000 αληί 5,4 ππνθαηαζηεκάησλ θαηά κέζν φξν ζηελ 

Δπξσδψλε), αιιά θαη δηελεξγνχλ κηθξφηεξν πνζνζηφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο απφ 

ην δίθηπφ ηνπο. Σν κέγεζνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αλά εξγαδφκελν 

(θαηαλαισηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά δάλεηα, πηζησηηθέο θάξηεο θαη άιια επελδπηηθά 

θαη αζθαιηζηηθά πξντφληα πνπ πσινχληαη κέζσ ηξαπεδηθψλ ππνθαηαζηεκάησλ) 

αλέξρεηαη ζηα € 4,6εθ. ζε αληίζεζε κε € 12,9εθ. ζηελ Δπξσδψλε. πλεπψο, ε 

θεξδνθνξία θαη ην κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ κπνξεί λα βειηησζεί κέζσ ηεο 

πξνζπάζεηαο επέθηαζεο ηνπ δηθηχνπ ηνπο θαη κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο ηξαπεδηθήο 

δηείζδπζεο ζηελ νηθνλνκία. 

Γηάγξακκα 2 
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Βάζεη ηνπ δείθηε BSI (Bank System Indicator)
3
, ην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα είλαη κνλαδηθφ ζηελ Δπξσδψλε ησλ 12 πνπ έρεη πάξεη θαηάηαμε “C”, 

δειαδή «επαξθήο» πηζησηηθή πνηφηεηα θαη βξίζθεηαη θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ 25 

ηεο Δπξψπεο. Χζηφζν, απηή ε θαηάηαμε δελ ζεκαίλεη φηη νη ειιεληθέο ηξάπεδεο 

αληηκεησπίδνπλ έιιεηςε θεθαιαίσλ, αιιά επεξεάδεηαη απφ έλαλ αξηζκφ άιισλ 

παξαγφλησλ φπσο ην κηθξφηεξν κέγεζνο θαη ε ρακειφηεξε πηζηνιεπηηθή θαηάηαμε 

ηεο Διιάδαο.  

Σν ειιεληθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θπξηαξρείηαη απφ ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα (ηφζν νη εγρψξηεο 

φζν θαη νη μέλεο ηδηνθηεζίαο) ειέγρνπλ πεξίπνπ ην 76,5% ησλ ζπλνιηθψλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο αζθαιηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρνπλ ην 3,9% θαη ηηο κεζηηηθέο εηαηξίεο πνπ ειέγρνπλ ην 1,3%. 

ε ελνπνηεκέλε βάζε, ε ζεκαζία ησλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξε φηαλ θαηέρνπλ έλα κεγάιν κέξνο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ, 

ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξηψλ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. Σν 2008, νη Διιεληθέο 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαηείραλ ην 86,5% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηνκέα, ελψ δπν εηδηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη ην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, θαηέρνπλ ην 2,6%. ε αληίζεζε κε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο, νη ζπλεηαηξηζηηθνί πηζησηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ πεξηνξηζκέλε 

παξνπζία ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα (θαηέρνπλ κφιηο ην 0,8% ηνπ ζπλφινπ 

ηνπ ελεξγεηηθνχ) θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπο επηθεληξψλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Σα μέλα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαηέρνπλ πεξίπνπ ην  

10,1% ηνπ ζπλφινπ ηνπ ελεξγεηηθνχ.  

Ζ πηζησηηθή πνηφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ εμεηάδεηαη βάζεη ηνπ 

δείθηε BSI (Bank System Indicator), πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ FITCH Ratings θαη 

απνηειεί ην άζξνηζκα ησλ πηζησηηθψλ θαηαηάμεσλ ησλ βαζηθψλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ 

θάζε ρψξαο. Σν “A” ππνδειψλεη πνιχ πςειή πνηφηεηα, ην“B” πςειή πνηφηεηα, ην 

“C” επαξθή πνηφηεηα, “D” ρακειή πνηφηεηα θαη ην “E”πνιχ ρακειή πνηφηεηα. Ζ 

βαζκνιφγεζε ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κε “C” νθείιεηαη ζηελ 

αξλεηηθή επίδξαζε 
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1.5. Δμαγνξέο θαη πγρωλεύζεηο 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο (θαη θπξίσο ηελ πεξίνδν 1998–

2008, θαηά ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ είζνδν ζηε δψλε ηνπ επξψ) έλαο κεγάινο 

αξηζκφο ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ ηξαπεδψλ έιαβε ρψξα ζηελ επξσπατθή αγνξά. 

χκθσλα κε ηε Merrill Lynch, είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη νη 

εμαγνξέο θαη νη ζπγρσλεχζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη πιένλ θαη κεηαμχ «θαιψλ» 

ηξαπεδψλ, ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξα παξαδείγκαηα, φπνπ κηα θαιή ηξάπεδα 

εμαγφξαδε κηα πξνβιεκαηηθή. Σν γεγνλφο απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

ηξαπεδψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ δηεζλή αληαγσληζκφ, είηε απμάλνληαο ην κεξίδην 

αγνξάο ηνπο είηε αμηνπνηψληαο ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο πνπ δεκηνπξγνχληαη. Απηέο νη 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ ηξαπεδηθψλ 

ηδξπκάησλ, απμάλνληαο ην βαζκφ ζπγθέληξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ζε πνιιέο 

ρψξεο. ην δηάγξακκα 8 παξνπζηάδεηαη ε αμία θαη ν αξηζκφο ησλ ζπγρσλεχζεσλ θαη 

ησλ εμαγνξψλ ζηελ ΔΔ γηα ηελ πεξίνδν 1994 – 2004
12

 . 

 

Γηάγξακκα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ δηαδηθαζία απηή δελ άθεζε αλεπεξέαζην ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, 

φπνπ κέζσ ησλ αιιαγψλ ζην ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ηεο ρψξαο (π.ρ. 

κείσζε ζπκκεηνρήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα) 

παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κεγέζνπο  ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ θαη ηνπ βαζκνχ 
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ζπγθέληξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

πγθεθξηκέλα, ν δείθηεο Herfindahl (κεηξά ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ 

κεξηδίσλ αγνξάο φισλ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ) απμήζεθε θαη ην 2008 

δηακνξθψζεθε ζην 1130 απφ 885 ην 1997
13

. Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο πξνζπάζεζαλ λα 

απμήζνπλ ην κέγεζφο ηνπο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, 

πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ κε ηζφηηκνπο αληαγσληζηηθνχο φξνπο ζηελ εληαία 

ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά ηεο Δπξσδψλεο θαη λα κπνξέζνπλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ 

κεγάιεο επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο. 

Παξάιιεια, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ απφ άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο εηαηξίεο 

θαη μέλνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο πξνρψξεζαλ ζε εμαγνξέο θαη 

ζεζκηθψλ επελδπηψλ (εηαηξίεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, εηαηξίεο παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο θηι.), πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθέξνπλ έλα κεγάιν εχξνο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ.  

Δπίζεο, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο πξνσζνχλ ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κε γλσζηά 

δηεζλή πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ζπλεξγηψλ θαη ηελ κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο, λα επεθηείλνπλ ηα δίθηπα ηνπο θαη λα 

δηαζθαιίζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κεγάια δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα, φπσο ην 

Λνλδίλν θαη ε Νέα Τφξθε (Mylonidis, Kelnikola, 2005). 

Γηα παξάδεηγκα, ε Δκπνξηθή Σξάπεδα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Credit Agricole 

θαη ε Σξάπεδα Πεηξαηψο κε ηελ Σξάπεδα ηνπ Σφθην Mitsubishi. Σν Διιεληθφ 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα έρεη πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, θαζψο νη πέληε κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδεο ειέγρνπλ ην 75% ηεο αγνξάο. Δληνχηνηο παξά ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπγθέληξσζεο, ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα παξακέλεη αληαγσληζηηθφ θαη κε 

ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ, ην θπξηφηεξν εθ ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε ηα πςειά 

θεθάιαηα πνπ απαηηνχληαη γηα επνπηηθνχο ιφγνπο.  

Σν 1997 ζηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχζαλ 45 εκπνξηθέο ηξάπεδεο 22 Διιεληθέο 

θαη 23 μέλεο), ελψ ην 2005 ν αξηζκφο παξέκεηλε ζρεηηθά ζηαζεξφο παξά ηελ έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ζπγρσλεχζεσλ θαη εμαγνξψλ, βάζεη ηνπ δείθηε Herfindahl κηα 

ηξαπεδηθή αγνξά ζεσξείηαη πιήξσο ζπγθεληξσκέλε φηαλ μεπεξλά ην επίπεδν ησλ 

1800 κνλάδσλ θαη κε ζπγθεληξσκέλε φηαλ είλαη θάησ ησλ 1000 κνλάδσλ. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ 

Διιεληθή ηξαπεδηθή αγνξά ηελ πεξίνδν 1996 – 2005. 
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Πίλαθαο 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη μέλνη ζεζκηθνί επελδπηέο αλακέλνπλ κηα ζεκαληηθή επηρεηξεκαηηθή 

ζπκθσλία απφ ηνλ εγρψξην ηξαπεδηθφ ηνκέα, σζηφζν αθφκε δελ έρεη εθδεισζεί 

θάπνηα θίλεζε ζπγρψλεπζεο κεηαμχ κεγάισλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ηεζζάξσλ 
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κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ – Δζληθήο, Alpha Bank, Eurobank θαη Πεηξαηψο. Σν πιαθφλ 

γηα ηελ επίηεπμε πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη εγεηηθήο παξνπζίαο ζηελ Δπξψπε 

είλαη θεθαιαηνπνίεζε ηεο ηάμεο ησλ 35 κε 40 εθ. επξψ.  

Με βάζε ηα ηξέρνληα επίπεδα ρξεκαηηζηεξηαθήο αμίαο θαη ηα ζελάξηα ηεο 

αγνξάο, έλα ζρήκα Δζληθήο θαη Alpha Bank ζα άγγηδε ηα 30 δηο επξψ, ην ζρήκα 

Alpha Bank – Eurobank ζα αλεξρφηαλ ζηα 22 δηο επξψ θαη ε ζπλέλσζε Δζληθήο – 

Πεηξαηψο ζα ππεξέβαηλε ηα 27 δηο επξψ (Ναπηεκπνξηθή,11 Ινπλίνπ 2007). 

Παξά ηελ αλάγθε γηα ζπγρσλεχζεηο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ελίζρπζεο ηνπ 

κεγέζνπο ησλ ηξαπεδψλ, ππάξρνπλ εκπφδηα ζηηο ζπγρσλεχζεηο κεγάισλ ηξαπεδηθψλ 

νκίισλ ζηελ εγρψξηα αγνξά. Ζ θηινζνθία θαη νη επηδηψμεηο ηνπ κάλαηδκελη θάζε 

ηξάπεδαο απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν θαη κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλα θηιφδνμν 

εγρείξεκα ζε απνηπρία. Ζ πξφζθαηε απνηπρία ζπγρψλεπζεο ηεο Δζληθήο κε ηελ 

Alpha Bank έθαλε ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ πεξηζζφηεξν δηζηαθηηθέο, θαζψο κηα 

παξφκνηα θαηάζηαζε ζα είρε δπζκελείο ζπλέπεηεο ζην πξνζσπνπαγέο ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα ηεο ρψξαο.  

Ο πιένλ αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο κηαο κεγάιεο ζπκθσλίαο είλαη ε 

αλειαζηηθφηεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα. Έλα λέν ζρήκα, κε ηε 

ζπλέλσζε δπν κεγάισλ ηξαπεδηθψλ νκίισλ, ζα πξνυπέζεηε κείσζε ησλ 

θαηαζηεκάησλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ. ήκεξα ην δίθηπν ηεο Δζληθήο ζηελ Διιάδα 

αξηζκεί 559 θαηαζηήκαηα, ηεο Alpha Bank 391, ηεο Eurobank 367 θαη ηεο Πεηξαηψο 

302 θαηαζηήκαηα. Μηα ζπγρψλεπζε κεηαμχ δπν εθ ησλ παξαπάλσ ηξαπεδψλ ζα 

δεκηνπξγνχζε δίθηπν κεηαμχ 700 θαη 900 θαηαζηεκάησλ θαη νδεγνχζε ζε ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ λφεκα νη 

πξνζπάζεηεο γηα νηθνλνκίεο θιίκαθαο.   

 

1.6. Σξάπεδεο θαη Βαζηιεία ΙΙ 

 

Μηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ ηξαπεδψλ είλαη ε 

Βαζηιεία ΗΗ, πνπ αθνξά ην θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο θαη επνπηείαο ησλ ηξαπεδψλ. Ζ 

Βαζηιεία ΗΗ βαζίδεηαη ζε ηξεηο ππιψλεο: 

 Ππιψλαο Η: Αθνξά ζηελ επηβνιή ειάρηζησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ (πηζησηηθνχ, αγνξάο θαη 

ιεηηνπξγηθνχ) 
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 Ππιψλαο ΗΗ: Αλαθέξεηαη ζε επνπηηθέο δηαδηθαζίεο αλαζθφπεζεο θαη 

αμηνιφγεζεο ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ 

 Ππιψλαο ΗΗΗ: Αθνξά ζηελ πεηζαξρία ηεο αγνξάο κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηε δηάξζξσζε ησλ αλαιακβαλφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. 

Ζ βαζηθφηεξε κεηαηξνπή πνπ επηθέξεη ε Βαζηιεία ΗΗ είλαη ε ξηδηθή αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ. Με ηνπο 

λένπο θαλφλεο σθεινχληαη νη κεγάιεο ηξάπεδεο, νη νπνίεο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο ησλ θηλδχλσλ ησλ δαλείσλ ηνπο κπνξνχλ λα «απειεπζεξψζνπλ» 

θεθάιαηα ιεηηνπξγψληαο κε κηθξφηεξν δείθηε θεθαιαηαθήο απαίηεζεο θαη 

ηαπηφρξνλα κε πςειφηεξν δείθηε αζθάιεηαο. 

Δπίζεο κε ην λέν πιαίζην ζα ππάξμεη ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν 

ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο γηα πξψηε θνξά εηζάγεηαη σο 

παξάκεηξνο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

(Παπαδνγηάλλεο, 2007).  

χκθσλα κε ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία ε Βαζηιεία ΗΗ αλακέλεηαη λα 

σζήζεη ηηο ηξάπεδεο ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ καθξνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ 

ησλ θεθαιαηαθψλ ηνπο αλαγθψλ, ζηελ ελεξγφηεξε δηαρείξηζε ηεο θεθαιαηαθήο ηνπο 

βάζεο θαη ζηε ρξήζε ηεο ζηαζκηζκέλεο, ζε ζρέζε κε ηνλ θίλδπλν, απνδνηηθφηεηαο 

ηνπ επνπηηθνχ/νηθνλνκηθνχ θεθαιαίνπ σο βαζηθνχ εξγαιείνπ ιήςεο απνθάζεσλ. 

Ζ «Βαζηιεία ΗΗ» αλακέλεηαη λα επηθέξεη, ππφ πξνυπνζέζεηο, ζεκαληηθέο 

αιιαγέο θαη σθέιεηεο  γηα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ζα πηνζεηήζνπλ ηηο πην 

εμειηγκέλεο πξνζεγγίζεηο ππνινγηζκνχ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ θαη δηαρείξηζεο 

θηλδχλσλ. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί πξφζζεηε αμία γηα ηνλ 

κέηνρν ζα πξέπεη λα απμεζεί ε θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ή λα κεησζεί ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο κέζσ: 

 Σνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δεκηψλ απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν 

 Σεο βειηίσζεο ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ 

γηα επηζθαιή δάλεηα 

 Σεο ελζσκάησζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ θηλδχλνπ ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Σνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δεκηψλ απφ ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

θφζηνο. 

Δπίζεο, ε επηηπρήο πινπνίεζε ηεο «Βαζηιείαο ΗΗ» ζηηο ζπγαηξηθέο ησλ 
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Διιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, αθελφο ζα 

απνηειέζεη ερέγγπν γηα ηελ αζθαιή επέθηαζή ηνπο ζηελ πεξηνρή, κέζσ ηεο 

ελίζρπζεο ηεο ιεηηνπξγίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, θαη αθεηέξνπ ζα ελαξκνλίζεη 

νξγαλσηηθέο δνκέο, πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

επεξεάδνληαο θαηαιπηηθά ην επηρεηξεζηαθφ πξφηππν ιεηηνπξγίαο ησλ ειιεληθψλ 

νκίισλ. 

Σν λέν θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο Βαζηιείαο II δίλεη ζηηο ηξάπεδεο ηξεηο 

ελαιιαθηηθέο δπλαηφηεηεο γηα ηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ: ηελ 

Σππνπνηεκέλε, ηε Θεκειηψδε θαη ηελ Δμειηγκέλε Πξνζέγγηζε. χκθσλα κε 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο, επλνεκέλεο απφ ηηο αιιαγέο ζα είλαη εθείλεο νη ηξάπεδεο πνπ 

ζα πηνζεηήζνπλ ηελ εμειηγκέλε κέζνδν κέηξεζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (κέζνδνο 

εζσηεξηθψλ δηαβαζκίζεσλ ή IRB) έλαληη ησλ ηξαπεδψλ πνπ ζα παξακείλνπλ ζηελπην 

απιή κέζνδν (ηππνπνηεκέλε), γεγνλφο ην νπνίν αληαλαθιά ην θίλεηξν πνπ παξέρνπλ 

νη επνπηηθέο αξρέο γηα δηαξθή βειηίσζε ηνπ πιαηζίνπ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ησλ 

ηξαπεδψλ. 

Γηα ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα απηφ ζεκαίλεη φηη επλνεκέλεο ζα είλαη νη 

κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο νη νπνίεο έρνπλ επηιέμεη λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή 

πξνεγκέλσλ κεζφδσλ. πσο επίζεο πξνθχπηεη θαη απφ ηε δηεζλή εκπεηξία 

επλνεκέλεο ζα είλαη, επίζεο, θη εθείλεο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλεο ζηελ 

ιηαληθή ηξαπεδηθή, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε φηη ην επίπεδν ησλ επηζθαιεηψλ 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζα είλαη ειεγρφκελν.  

χκθσλα κε έξεπλα, ε πηνζέηεζε ηεο εμειηγκέλεο κεζφδνπ αλακέλεηαη λα 

επηθέξεη κείσζε ησλ θεθαιαηαθψλ απαηηήζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 8%-15% 

ππεξθαιχπηνληαο ηηο λέεο απαηηήζεηο γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, κε θεξδηζκέλνπο 

ηνπο ηνκείο ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο θαη ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.  

Φπζηθά, ε πξνζαξκνγή ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Βαζηιεία ΗΗ 

ζπλεπάγεηαη θφζηνο ην νπνίν είλαη ζεκαληηθφ εηδηθφηεξα γηα ηηο ηξάπεδεο εθείλεο νη 

νπνίεο ζα επηιέμνπλ ηηο εμειηγκέλεο κεζφδνπο, ηφζν ζε ζπζηήκαηα, αλάπηπμε 

πξνεγκέλσλ κνληέισλ κέηξεζεο θηλδχλνπ, φζν θαη ζε εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ. Βέβαηα απηφ δελ ζα πξέπεη λα επεξεάζεη ηηο Διιεληθέο Σξάπεδεο δηφηη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ ζα έρνπλ νη ηξάπεδεο πνπ δελ ζα πηνζεηήζνπλ ηελ θαηλνχξηα 

θηινζνθία ζα είλαη πνιιαπιάζηα θαη πνιχ πην επίπνλα, βιέπνπκε ηα παξαδείγκαηα 

ησλ θνινζζψλ πνπ θαηαξξένπλ αλά ηνλ θφζκν. 
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1.7. Σν Μέιινλ ηνπ Διιεληθνύ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο 

 

ην άκεζν κέιινλ ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη κε 

ξπζκνχο πάλσ απφ ην κέζν φξν ηεο Δπξσδψλεο. ην παξειζφλ, ν θχξηνο παξάγνληαο 

αλάπηπμεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα ήηαλ ε πηνζέηεζε ηνπ επξψ θαη ε αθνινπζνχκελε 

κείσζε ησλ επηηνθίσλ θαη ε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ καθξννηθνλνκηθψλ 

κεηαβιεηψλ. 

Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο, φπσο ε ζρεηηθή ππαλάπηπμε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ε ηζρπξή δήηεζε γηα πίζησζε απφ ηα λνηθνθπξηά θαη ε επέθηαζε ζε 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο ζα ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ (Eurobank, Greek Banking Review, 2009).  

Δληνχηνηο, ν Διιεληθφο ηξαπεδηθφο ηνκέαο αληηκεησπίδεη θαη παξάγνληεο πνπ 

κπνξεί λα ηνλ επεξεάζνπλ αξλεηηθά. Τπάξρεη ν θίλδπλνο ε πηζησηηθή επέθηαζε λα 

νδεγήζεη ζε ππεξδαλεηζκφ θαη ζηελ επηδείλσζε ηεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ηξαπεδψλ. Ήδε παξαηεξνχκε πςειφ πνζνζηφ κε 

εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Δπηπιένλ, νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηηο πεγέο εηζνδήκαηφο ηνπο θαη λα κελ 

εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά ζην δαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ (ζηεγαζηηθή ή 

θαηαλαισηηθή πίζηε). Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε επέθηαζε ζηε Νέα Δπξψπε απνηειεί 

κηα ρξήζηκε ελαιιαθηηθή θαη αληηζηαζκίδεη ηνλ θίλδπλν ηεο κειινληηθήο πηζησηηθήο 

επέθηαζεο. 

Χζηφζν, φπνηα ζηξαηεγηθή θαη λα αθνινπζήζνπλ νη Διιεληθέο Σξάπεδεο, έλα 

είλαη ζίγνπξν, ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζα πξέπεη λα ιεθζεί πνιχ ζνβαξά 

ππφςε απφ εδψ θαη ζην εμήο, εάλ επηζπκνχλ ηα Διιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα 

δηαδξακαηίζνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη λα 

ζέζνπλ ην κέιινλ ηνπο ζε ζηαζεξέο βάζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν
 

Δηζαγωγή 
Αλακθηζβήηεηα ζχκθσλα κε ηνπο Blundell-Wignal θαη Atkinson (2008), ην 

ηειεπηαίν δηάζηεκα  ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κηα έληνλε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. Πξηλ απφ ιίγν θαηξφ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2007 θάπνηνη νηθνλνκνιφγνη ππνζηήξηδαλ πσο πξφθεηηαη απιψο γηα κία πηζησηηθή 

«δπζιεηηνπξγία» ηεο ακεξηθαληθήο νηθνλνκίαο. Μεηά ην ηέινο ηνπ 2008 θαη κε 

δεδνκέλεο ηηο εμειίμεηο ησλ αγνξψλ ν φξνο «θξίζε» ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

επηβεβαηψλεηαη θαη θαζηεξψλεηαη γηα λα θαηαδείμεη ην ζχλνιν ησλ επηπηψζεσλ κηαο 

εθηεηακέλεο χθεζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή θαη γεληθφηεξα νηθνλνκηθή παγθνζκηφηεηα. 

Απηέο νη εληεηλφκελεο δπζκελείο εμειίμεηο δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ 

αλεπεξέαζηε ηε ρψξα καο, θαζψο απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 θαη ζηαδηαθά κέρξη 

θαη ζήκεξα ε Διιεληθή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα βξίζθεηαη θάησ απφ έλα πέπιν 

έληνλνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη αλεζπρίαο εμαηηίαο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί –φρη άδηθα κε βάζε ηα λνχκεξα θαη ηελ 

δηάξθεηα- σο ε ρεηξφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 70 εηψλ. Μηαο θξίζεο ηεο νπνίαο νη αηηίεο 

δελ έρνπλ γίλεη αθφκε αληηιεπηέο απφ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ 

δελ έρνπλ ηα εξεζίζκαηα θαη ην ελδηαθέξνλ λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαη λα ηελ 

αλαιχζνπλ, θηλνχκελνη κε γλψκνλα ηελ «επεκεξία» ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο.  

Ζ ηαθηηθή θαη ζηξαηεγηθή ησλ Διιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ίζσο θαη λα έρνπλ ζψζεη ην Διιεληθφ θξάηνο απφ ηα ρεηξφηεξα, 

θαζψο είλαη θνηλή παξαδνρή πσο νη Διιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ επεξεαζηεί ειάρηζηα 

ζε ζρέζε κε άιιεο ηξάπεδεο ηνπ εμσηεξηθνχ, είλαη ινηπφλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα 

εμεηαζηεί αλ απηφ ην γεγνλφο ήηαλ απφξξνηα κηαο θαιήο ζηξαηεγηθήο θαη ελφο 

ζσζηνχ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ή ήηαλ κέξνο κηαο επηπρνχο ζπγθπξίαο γηα ην 

ζχλνιν ησλ Διιεληθψλ ηξαπεδψλ.  

  

2.1 Ιζηνξηθή Αλαδξνκή 
 

Κξίλεηαη ζθφπηκν γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, πξηλ 

αλαιπζνχλ νη επηπηψζεηο ηεο δπζκελνχο απηήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο ζηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία λα γίλεη αλαθνξά ζην ηζηνξηθφ ηεο θξίζεο δηεζλψο, ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο 

θαζψο θαη ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. Μηα νηθνλνκηθή δπζιεηηνπξγία, αξρηθά 
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κε ηελ κνξθή ηεο πηζησηηθήο χθεζεο, έθαλε αηζζεηή ηελ εκθάληζε ηεο ην θαινθαίξη 

ηνπ 2007, επηβεβαηψλνληαο ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ είραλ παξνπζηαζηεί ην 

πξνεγνχκελν δηάζηεκα. πσο ε κείσζε ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά θαηνηθίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηηο αξρέο ηνπ 2007 κεηά απφ 5 ρξφληα ζπλερνχο αλφδνπ, ελψ 

ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα (Φεβξνπάξηνο 2007) ε βξεηαληθή ηξάπεδα HSBC 

θαηέγξαθε δεκίεο ζην ηκήκα θαηαλαισηηθήο πίζηεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ρσξίο σζηφζν λα εθθξαζηνχλ ηδηαίηεξεο αλεζπρίεο.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Altunbas et., al., (2007), ν επηθεθαιήο 

ηεο ακεξηθάληθεο θεληξηθήο ηξάπεδαο (Fed), Ben Bernanke, αλαθνίλσλε φηη ε 

ππνρψξεζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο ήηαλ πεξηνξηζκέλε θαη δελ επξφθεηην λα επηθέξεη 

θάπνηα αλεζπρία. Παξά ηηο εθεζπραζηηθέο δειψζεηο, ε αγνξά θαηνηθίαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζπλέρηζε λα ππνρσξεί κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ην θαινθαίξη 

ηνπ 2007 εκθαλίζηεθε ην πξψην δπζνίσλν ζεκάδη κε ηελ ηφηε επελδπηηθή ηξάπεδα 

Bear Sterns λα ζηακαηάεη ηελ ιεηηνπξγία δχν hedge funds ηεο πνπ ήηαλ εθηεζεηκέλα 

ζηελ αγνξά νκνιφγσλ θαιπκκέλσλ κε ζηεγαζηηθά δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο 

(CDOs), ελψ παξφκνηεο ελέξγεηεο αθνινχζεζαλ θαη απφ άιινπο θνξπθαίνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο (π.ρ. ΒΝΡ Paribas).  

πσο αλαθέξνπλ νη Blundell-Wignal, A., θαη P., Atkinson, (2008), ε αγνξά 

ησλ ηηηινπνηεκέλσλ δαλείσλ κε έθζεζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο ρακειήο εμαζθάιηζεο 

δέρεηαη ηνπο πξψηνπο θξαδαζκνχο ζεκεηψλνληαο απφηνκε πηψζε. Παγθφζκηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κε πςειή έθζεζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο ρακειήο 

εμαζθάιηζεο (subprime market) αξρίδνπλ λα θαηαγξάθνπλ ζηαδηαθά δεκίεο. Οη 

εκπνξηθέο ηξάπεδεο πξνζπαζψληαο λα δηαζσζνχλ, απνξξνθνχλ θαη ελζσκαηψλνπλ ηα 

δεκηνγφλα πιένλ νκφινγα ζηνλ ηζνινγηζκφ ηνπο, νη δε επελδπηηθέο ηξάπεδεο, 

έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ απνκείσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη θαηά επέθηαζε ηνπ 

ελεξγεηηθνχ ηνπο πνπ ηνπο επέηξεπε λα θαηαγξάθνπλ ππεξθαλνληθά θέξδε ηα 

πξνεγνχκελα έηε.  

ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην Διιεληθφ Σξαπεδηθφ χζηεκα 

δελ επεξεάζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ, αθνχ δελ ήηαλ ηφζν εθηεζεηκέλν ζηα παξαπάλσ 

πξντφληα ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθήο ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο πνπ αθνινχζεζε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα  

Φπζηνινγηθή απφξξνηα ήηαλ ε δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο πςειήο 

αβεβαηφηεηαο θαη ακθηζβήηεζεο γηα ηελ έθηαζε ησλ ππνηηκεκέλσλ απηψλ ζηνηρείσλ 

(νκνιφγσλ) ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα πνπ δπλακηηίδεη ηηο ζπλζήθεο 
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εκπηζηνζχλεο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά, εθηνμεχεη ηα δηαηξαπεδηθά επηηφθηα 

(LIBOR, EURIBOR) θαη δεκηνπξγεί έλα θιίκα πηζησηηθήο αζθπμίαο (Blundell-

Wignal, et., al., 2008).  

Αληηκέησπεο κε ην θαηλφκελν κηαο δηεπξπκέλεο πηζησηηθήο θξίζεο νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο ηφζν ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο φζν θαη ζηελ Δπξψπε πξνσζνχλ 

ξεπζηφηεηα ζηελ αγνξά, ελψ ε Fed αξρίδεη λα επηδίδεηαη ζε κηα δηαξθή θαη ζηαδηαθή 

ππνρψξεζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θεληξηθνχ επηηνθίνπ ζηνρεχνληαο ζηελ επαλαθνξά 

ηεο ηζνξξνπίαο ζηελ πηζησηηθή αγνξά (Altunbas et., al., 2007).  

Υαξαθηεξηζηηθά, ε θεληξηθή ηξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ κείσζε ην 

βξαρππξφζεζκν επηηφθην θαηά 0,75% θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο. 

Πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε κεγάιε ρξεκαηννηθνλνκηθή κφριεπζε ζηνλ 

ηζνινγηζκφ ηνπο, αξρίδνπλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα θαζψο βξίζθνληαη 

ζηελ δίλε ελφο εληεηλφκελνπ επηηνθηαθνχ θηλδχλνπ πξνεξρφκελνπ απφ ηα πςειά 

δηαηξαπεδηθά επηηφθηα θαη αδπλαηνχλ λα απνπιεξψζνπλ ην ρξένο ηνπο πνπ ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηνπο νδεγνχλ ζε δεκίεο θαη ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο ζηελ 

ρξενθνπία ή ζηελ θξαηηθνπνίεζε (Northern Rock). 

Φπζηνινγηθή εμέιημε ήηαλ ε αβεβαηφηεηα λα κεηαθεξζεί ζηηο ρξεκαηαγνξέο 

θαη ην επελδπηηθφ θνηλφ. ην δηάζεκα πνπ αθνινχζεζε, κεγάινη επελδπηηθνί νίθνη, 

αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο κε έθζεζε ζηελ αγνξά ησλ 

subprime loans, παξαηεξνχλ ηηο κεηνρέο ηνπο λα ζεκεηψλνπλ ηζηνξηθά ρακειά, 

ζπκπαξαζχξνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο γεληθνχο δείθηεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη 

Μ. Βξεηαλίαο θαη κε αβέβαηεο ηηο έσο ηφηε πξνεθηάζεηο ζηνλ ππφινηπν θφζκν θαη ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 2008, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο Bear Stearns 

βξίζθεηαη ζην ρείινο ηεο ρξενθνπίαο (εμαγνξάδεηαη απφ ηελ J.P Morgan πξνο 

$10/κεηνρή, ελψ πξηλ ηελ θξίζε ε ηηκή ηεο δηαπξαγκαηεπφηαλ πξνο $100/κεηνρή), 

θαζψο αδπλαηεί λα αληιήζεη θεθάιαηα απφ ηελ θεηδσιή αγνξά. 

Ζ έθξπζκε απηή θαηάζηαζε ρεηξνηεξεχεη κε ηελ ρξενθνπία ηνπ κεγάινπ 

επελδπηηθνχ θνινζζνχ Lehman Brothers, ηελ θξαηηθνπνίεζε ησλ RBS θαη Fortis απφ 

ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, ηε κεηαηξνπή ησλ Goldman Sachs θαη Morgan Stanley ζε 

εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ ππφ ηελ επνπηεία ηεο Ακεξηθαληθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, θαη 

ηελ ρξενθνπία ελφο κεγάινπ ζπλφινπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ παγθνζκίσο.  

Παξάιιεια ζχκθσλα κε ηνπο Eatwell J., θαη A., Persaud, (2009), ν θξαηηθφο 

παξεκβαηηζκφο αλαθηά έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζνχλ ην παγθφζκην 
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ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ε νηθνλνκία. ηνπο αλσηέξσ παξάγνληεο αζηάζεηαο, 

πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ε αλεμέιεγθηε αχμεζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ έσο ην θαινθαίξη ηνπ 2008 θαζψο θαη ε ηαρεία αλαηηκεηηθή πνξεία ηνπ 

επξψ. 

Ζ θξίζε θινλίδεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία πνπ εθθξάδεηαη θαη κέζσ ηεο 

αδπλακίαο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ λα αληιήζεη θεθάιαηα, ηδία ε δαλεηαθά, 

αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ. Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ λα ζπξξηθλσζνχλ ε 

παξαγσγηθή, εκπνξηθή θαη ε θαηαλαισηηθή δξαζηεξηφηεηα, απμάλνληαο ηελ αλεξγία 

θαη κεηψλνληαο ην εζληθφ εηζφδεκα ησλ ρσξψλ. 

Σέινο ζχκθσλα κε ηνπο Borio C., θαη H., Zhu (2008) θαη ην δηεζλέο εκπφξην 

πιήηηεηαη ζεκαληηθά παξαζχξνληαο ηελ λαπηηιία, ηηο εμαγσγέο θαη ην ηνπξηζηηθφ 

ζπλάιιαγκα. Έηζη ζπκπιεξψλεηαη ην ζθεληθφ ζηα ηέιε ηνπ 2008 ζπκβάιινληαο ζηε 

γξήγνξε επηδείλσζε ηεο χθεζεο θαη επηηείλνληαο ηελ κεγάιε αβεβαηφηεηα ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά ζρεηηθά κε ηελ δηάξθεηα ηεο θξίζεο. 

Έρεη γίλεη θαηαλνεηφ έσο ηψξα φηη ε απαξρή ηεο πθηζηακέλεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είλαη ε αγνξά θαηνηθίαο κεησκέλεο εμαζθάιηζεο ησλ ΖΠΑ. ην ζεκείν απηφ 

γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αηηηψλ ηεο θξίζεο ζα γίλεη πξνζπάζεηα ζηα 

πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο, λα αλαιπζεί ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά κέζα απφ 

ηα δάλεηα θαη ηα δνκεκέλα νκφινγα ηεο. 

Σα δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο αθνξνχλ δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζε 

δαλεηνιήπηεο πνπ δελ πιεξνχζαλ ηα βαζηθά θξηηήξηα πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο 

(άλζξσπνη ρακεινχ θαη κε ζηαζεξνχ εηζνδήκαηνο, άηνκα πνπ αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα πγείαο, θνηηεηέο) θαη έσο εθ ηνχηνπ ζπλδέζεθαλ κε πςειφ θπκαηλφκελν 

επηηφθην.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλνπλ νη Blundell-Wignal, A., θαη  P., 

Atkinson, (2008), ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δηέθξηλαλ ζηελ θαηεγνξία απηή 

ησλ δαλεηνιεπηψλ ζεκαληηθά πεξηζψξηα θέξδνπο (ηα δάλεηα απηά 

δηαπξαγκαηεχνληαλ κε απφδνζε 6% πάλσ απφ ην LIBOR, θαηαηάζζνληαο ηα 

ηδηαίηεξα ειθπζηηθά), θαζψο ζηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ην ηξνκνθξαηηθφ 

ρηχπεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ θαη ηελ θαηάξξεπζε ηεο dot.com, ε θεληξηθή ηξάπεδα 

ησλ ΖΠΑ ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνιάβεη ηελ επηθείκελε νηθνλνκηθή χθεζε, κείσζε 

ζηαδηαθά ην βξαρππξφζεζκν θεληξηθφ επηηφθην, ην νπνίν θπκάλζεθε ζην επίπεδν ησλ 

75 κνλάδσλ βάζεσο ην 2002.  
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Σν εγρείξεκα απηφ ελδπλακψζεθε θαη απφ ηελ δπλαηφηεηα ησλ δαλεηζηψλ 

ρακειήο εμαζθάιηζεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηα έμνδα απνπιεξσκήο ηνπ δαλείνπ ιφγσ 

ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ ηεο αγνξάο, ηελ ξαγδαία αχμεζε ηεο αλνηθνδφκεζεο ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηελ πεξίνδν εθείλε, θαζψο θαη ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζαλ 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ραιαξψλνληαο ηα θξηηήξηα ρνξήγεζεο ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ θαη πνιιέο θνξέο αγλνψληαο ηνλ πηζηνιεπηηθφ θίλδπλν ησλ δαλεηνιεπηψλ. 

πσο αλαθέξεη ν Altunbas et., al., (2007), ην 13% ηεο ζηεγαζηηθήο πίζηεο 

ζηηο ΖΠΑ θαιππηφηαλ απφ δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο. Ζ απμαλφκελε δήηεζε ζηελ 

αγνξά θαηνηθίαο ηξνθνδφηεζε ηελ άλνδν ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ, ελψ δεκηνχξγεζε 

ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο εχθνιεο απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ ζηελ αγνξά. 

Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα, ε αγνξά θαηνηθίαο ρακειήο εμαζθάιηζεο απμήζεθε 

πεξαηηέξσ θαη έιαβε κηα λέα επξχηεξε, παγθφζκηα κνξθή κέζσ ηεο ηηηινπνίεζεο ησλ 

δαλείσλ απηψλ ζε νκφινγα (CDOs) θαη ηελ πψιεζε ηνπο ζε αλά ηνλ θφζκν 

επελδπηέο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ηεο ηηηινπνίεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ έλα εξγαιείν 

ζπλερνχο ηξνθνδφηεζεο ηεο αγνξάο κε ξεπζηφηεηα απφ ηηο ηξάπεδεο θαη σο κέζν 

αχμεζεο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο (Blundell, A., et., al., 2008).  

πγθεθξηκέλα, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηαηξηψλ εηδηθνχ 

ζθνπνχ (SPE), εμέδηδαλ νκφινγα (πνπ είραλ σο αληίθξηζκα ηα ηηηινπνηεκέλα δάλεηα 

κεησκέλεο εμαζθάιηζεο) ηα νπνία πσινχζαλ ζε επελδπηέο κε απνηέιεζκα ηα λέα 

θεθάιαηα πνπ ζπγθέληξσλαλ λα ηα ρνξεγνχλ ζηελ αγνξά. χκθσλα κε ηνλ Blundell, 

A., et., al., (2008) ε ηηηινπνίεζε ησλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο πξνζέθεξε 

πιενλεθηήκαηα ζε κηα εκπνξηθή ηξάπεδα, φπσο: 

α) Σε βειηίσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο θαη 

αχμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ηαρχηεηαο ησλ απνζεκάησλ ηεο, θαζψο ε ηξάπεδα 

πσινχζε ηα δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο θαη ζπλεπψο πςεινχ ξίζθνπ πνπ είρε ζην 

ελεξγεηηθφ ηεο ζε ζρήκαηα εηδηθνχ ζθνπνχ (SPE), επηηπγράλνληαο παξάιιεια ηελ 

κείσζε ηνπ θφζηνπο δαλεηζκνχ ηεο. 

β) Σε βειηίσζε ηνπ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, φπσο απηφο νξίδεηαη απφ 

ηελ Βαζηιεία ΗΗ, κε ηελ απνκφλσζε ζηνηρείσλ πςεινχ ξίζθνπ απφ ην θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ ηεο. 

γ) Σν ρακειφηεξν θφζηνο δαλεηζκνχ κέζσ ηεο έθδνζεο θαιπκκέλσλ 

νκνιφγσλ κε δάλεηα ρακειήο εμαζθάιηζεο. Ζ απνκφλσζε θαη ηκεκαηνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο θαζηζηνχζε ηα ζηνηρεία απηά πην μεθάζαξα ζηελ 

αλάιπζε ηνπο θαη ηελ απνηίκεζε ηνπο, απμάλνληαο ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 
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Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην 80% ησλ θαιπκκέλσλ νκνιφγσλ βαζκνινγήζεθαλ απφ 

ηνπο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (credit rating agencies-CRAs) σο αμηφγξαθα 

ρακεινχ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

δ) Σελ εχξεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ εμαληιεζεί νη ζπκβαηηθνί ηξφπνη. 

Οη ηερληθέο απηέο έδσζαλ ψζεζε ζηελ αγνξά θαη ιεηηνχξγεζαλ σο κνριφο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή άλζεζε πνπ ζεκεηψζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 

2004 φηαλ ε παγθφζκηα νηθνλνκία άξρηζε λα επηηαρχλεη ηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηεο 

ηφηε ζεκεηψζεθαλ νη πξψηεο αλεζπρίεο γηα ηηο απμεηηθέο ηάζεηο ηνπ πιεζσξηζκνχ. Ζ 

εμέιημε απηή νδήγεζε ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζηελ ζηαδηαθή αχμεζε ησλ βαζηθψλ 

επηηνθίσλ, κε ηελ Fed λα αλεβάδεη ην βξαρππξφζεζκν επηηφθην έσο θαη ην χςνο ηνπ 

5,25% ηνλ Ηνχιην ηνπ 2006, απμάλνληαο ην θφζηνο απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ, 

πιήηηνληαο άκεζα ηνπο δαλεηζηέο ρακειήο εμαζθάιηζεο πνπ πξνζβιέπαλε ζε κηα 

ζπλερηδφκελε πνιηηηθή ρακειψλ επηηνθίσλ.  

χκθσλα κε ηνπο Allen F., θαη E., Carletti, E., (2008), απηή ε αδπλακία 

απνπιεξσκήο ησλ ήδε πθηζηακέλσλ δαλείσλ ρακειήο εμαζθάιηζεο είρε σο 

ζπλέπεηεο ηελ αχμεζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ θαη ην πάγσκα έθδνζεο 

λέσλ. Απηφ νδήγεζε ζηελ κείσζε ηεο δήηεζεο θαηνηθίαο ησλ ΖΠΑ, θαη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξπξνζθνξά αθηλήησλ ιφγσ ησλ θαηαζρέζεσλ απφ ηελ κεξηά 

ησλ ηξαπεδψλ, παξέζπξε ηελ αγνξά θαηνηθίαο ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη απφ ηνπο Allen F., θαη E., Carletti, E., (2008) φηη 

ε αμία ησλ αθηλήησλ δηακνξθψζεθε ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηελ αμία ησλ 

δαλείσλ. Ζ εμέιημε απηή επεξέαζε αξλεηηθά θαη ηα δνκεκέλα νκφινγα (CDOs) πνπ 

είραλ ζηεξηρζεί ζηελ αγνξά θαηνηθίαο ρακειήο εμαζθάιηζεο, ράλνληαο πνιχ γξήγνξα 

ηελ αμία ηνπο θαζψο θαη ηελ πςειή βαζκνινγία πνπ είραλ ιάβεη απφ ηα CRAs.  

Αλαθχπηεη ζπλεπψο ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ αμηνπηζηία ησλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα CRAs. Σν γεγνλφο φηη ηα ππφ αλάιπζε νκφινγα 

έγηλαλ αληηθείκελν αγνξαπσιεζηψλ αλάκεζα ζε επελδπηηθέο ηξάπεδεο θαη ζε έλα 

επξχ θάζκα ζεζκηθψλ επελδπηψλ, ζπληαμηνδνηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, θαη 

επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ απνδεηθλχεη πφζν δηεπξπκέλε είλαη ε έθζεζε φισλ ζηελ 

θξίζε. 
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2.2 Σα Αίηηα ηεο Γηεζλνύο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Κξίζεο 
 

Καηά ηνπο D., Arista, J., θαη G., Griffith Jones (2009) ε αγνξά θαηνηθίαο 

ρακειήο εμαζθάιηζεο ήηαλ ε αθνξκή λα πιεγεί ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

ζχζηεκα πνπ ζεσξείην απφ πνιινχο αζθαιέο θαη ζηεξηδφηαλ ζηηο απηνξξπζκηδφκελεο 

αξρέο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο. Χζηφζν, ηα αίηηα ηεο παγθφζκηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη βαζχηεξα θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ αδπλακία ηνπ 

παγθφζκηνπ πνιηηηθνχ, λνκηθνχ θαη ξπζκηζηηθνχ ζπζηήκαηνο λα δηαρεηξηζηεί κε 

επηηπρία ηηο πξνθιήζεηο κηαο παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. 

χκθσλα πάληα κε ηνπο D., Arista et., al., (2009) o πξψηνο ιφγνο επαθίεηαη 

ζηηο αζηνρείο θαη πςεινχ θίλδπλνπ πνιηηηθέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα 

ηελ επίηεπμε βξαρππξφζεζκσλ πςειψλ θεξδψλ, αδηαθνξψληαο γηα ηελ πηζαλή 

χπαξμε καθξνπξφζεζκσλ δεκηψλ. Με ηελ ρξήζε πνιχπινθσλ καζεκαηηθψλ 

κνληέισλ, ακθηζβεηνχκελεο αμηνπηζηίαο, νη επελδπηηθέο ηξάπεδεο απνηηκνχζαλ κε 

απζαίξεην ηξφπν πξντφληα ζχλζεηα ζηελ κνξθή ηνπο θαη αγλψζηνπ πεξηερνκέλνπ γηα 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επελδπηψλ πνπ ηα αγφξαδαλ. Έλα απφ ηα θίλεηξα γηα ηελ 

επηλφεζε ηέηνησλ ηερλαζκάησλ απνηεινχζαλ νη ππέξνγθεο ακνηβέο ησλ ζηειερψλ 

ηνπο, πνπ εμαξηψληαλ άκεζα απφ ηελ θεξδνθνξία ησλ ηξαπεδψλ ηνπο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηνπο D., Arista, J., θαη G., Griffith Jones (2009) 

πνιινί αλαιπηέο ηελ πεξίνδν 2005-2006 ήηαλ ελήκεξνη γηα κηα πηζαλή πηψζε ζηελ 

αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο ησλ ΖΠΑ. Αλάινγα ήηαλ θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα 

ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο πξνέβεζαλ ζε αλεπαξθή εθηίκεζε θαη ηηκνιφγεζε 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, αχμεζεο ηνπ ιφγνπ ηνπ δαλείνπ πξν ηεο αμία ηεο θαηνηθίαο 

θνληά ζην 100% αδηαθνξψληαο γηα ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζηελ απνπιεξσκή ηνπ 

δαλείνπ απφ πηζαλή κείσζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο θαη ζπζηάδνληαο κηα ζηαζεξφηεξε 

καθξνπξφζεζκε πνξεία ζηνλ βσκφ ηεο γξήγνξεο αλάπηπμεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην ζχλνιν ησλ bonus πνπ δφζεθαλ ζηα ζηειέρε ηεο 

Wall Street αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 23,9 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ην έηνο 

2006. Αλάινγεο πςειέο ακνηβέο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλνπλ νη D., Arista, J., θαη G., Griffith Jones 

(2009), ν δεχηεξνο ιφγνο είλαη ην αλεπαξθέο ξπζκηζηηθφ, νξγαλσηηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πιαίζην θαζψο επίζεο θαη ε ειιηπήο ιεηηνπξγία ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. πγθεθξηκέλα, ε δπζαλάινγε αλάπηπμε ηεο παγθφζκηαο 
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νηθνλνκίαο κεηά ην 1995 πξνήιζε απφ ηελ ηάζε απειεπζέξσζεο ησλ αγνξψλ κε ηελ 

πεξίθεκε πνιηηηθή ηεο απνξξπζκίζεσο (deregulation), ε νπνία παξείρε «ραιαξφηεξν» 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. 

Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχνπκε δίλεη ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο 

αξκφδηνπο λα αλαινγηζηνχλ ηα ιάζε πνπ νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηα 

δηνξζψζνπλ, δίλεη φκσο ηελ επθαηξία θαη ζηνλ ζπγγξαθέα ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο λα 

παξνπζηάζεη κέζα απφ απηή ηελ έξεπλα θαη ηελ κειέηε πεξίπησζεο κηαο Διιεληθήο 

Σξάπεδαο πνπ ζα αθνινπζήζεη, έλα πιαίζην θαλφλσλ θαη ιεηηνπξγίαο πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε 

πξνυπνινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε πεξηφδνπο θξίζεο. 

Δπηπξνζζέησο ζχκθσλα κε ηνπο Eatwell J., θαη A., Persaud, (2009), ε κε 

νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ νδήγεζε ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζε κε 

νξζφ ππνινγηζκφ ησλ πηζησηηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεηψπηδαλ. εκαληηθφ ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνιιψλ εηαηξεηψλ 

έπαημε θαη ε κε ηθαλνπνηεηηθή εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ. Πνιιά 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα είραλ δεκηνπξγήζεη κνλάδεο εθηφο ηζνινγηζκνχ (SPE) γηα ηελ 

απφθξπςε ησλ ηνμηθψλ πξντφλησλ ψζηε λα μεπεξλνχλ ηνπο πεξηνξηζκνχο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ επνπηηθψλ αξρψλ. 

Σξίηνλ, έληνλε θξηηηθή έρεη αζθεζεί θαη ζηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή πνπ 

αθνινχζεζαλ νη θεληξηθέο ηξάπεδεο. Ζ θεληξηθή ηξάπεδα ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

ζεσξείηαη απφ πνιινχο εηδηθνχο ππαίηηα γηα ηελ θξίζε ζηελ αγνξά θαηνηθίαο, θαζψο 

δηαηήξεζε ηα επηηφθηα ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

δεκηνπξγψληαο ζηνπο δαλεηζηέο ηελ ςεπδαίζζεζε ηεο εχθνιεο καθξνρξφληαο 

απνπιεξσκήο ησλ δαλείσλ. Σν επηρείξεκα πνπ αληηπαξαβάιεη ε ακεξηθάληθε 

θεληξηθή ηξάπεδα ζηελ θξηηηθή απηή ήηαλ ν θφβνο ηνπ ελδερφκελνπ απνπιεζσξηζκνχ 

ηελ πεξίνδν εθείλε.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα ζεσξείηαη ππεχζπλε γηα 

ηελ επέθηαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ Δπξψπε, ηελ νπνία θάλεθε λα 

αγλνεί δηαηεξψληαο ηα επηηφθηα ζε πςειά επίπεδα. Ζ Ακεξηθαληθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα, απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 2007, κείσζε ηα επηηφθηα κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά κε ηε βεβαηφηεηα φκσο φηη δε ζα δεκηνπξγεζνχλ 

πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο θαζψο αληηζηαζκίδνληαη απφ ηε κείσζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ρξήκαηνο.  
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Αληίζεηα, θαηά ηνπο Boivin, G., P., Giannoni, θαη B., Mojon, (2008) ε 

επξσπατθή θεληξηθή ηξάπεδα ζέηνληαο σο πξσηαξρηθφ ηεο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ πιεζσξηζηηθψλ ηάζεσλ αχμεζε ηα επηηφθηα ηεο ππεξεθηηκψληαο ηηο ηθαλφηεηεο 

ηεο ηζρπξήο ηεο νηθνλνκίαο. Άκεζε ζπλέπεηα ήηαλ ε ζηαδηαθή ππνηίκεζε ηνπ 

δνιαξίνπ ζε ζρέζε κε ην επξψ θαη ε εθηίλαμε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ. πλεπψο, ε εμέιημε απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πηζησηηθή ζηελφηεηα 

ζπλέβαιιε ζηελ αλαηξνπή ηεο αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ησλ νηθνλνκηψλ ηεο 

επξσδψλεο. Ζ κε θνηλή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ εθάξκνζαλ νη δχν θεληξηθέο 

ηξάπεδεο φρη κφλν δε βνήζεζαλ λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζε, αιιά ρεηξνηέξεςαλ ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. 

  

2.3 Διιεληθή Πξαγκαηηθόηεηα 
 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ζηα πιαίζηα ηεο δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο παξαηεξείηαη θαη ε είζνδνο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο ζηε 

θάζε ηεο χθεζεο. Σα καθξννηθνλνκηθά κεγέζε αληηθαηξνπηίδνπλ ηελ ηάζε απηή, κε 

ηελ αλεξγία λα παξνπζηάδεη απμεηηθέο ηάζεηο, ηηο επελδχζεηο λα ζπξξηθλψλνληαη 

δηαξθψο θαη ηελ ηαρχηεηα θπθινθνξίαο ρξήκαηνο λα επηβξαδχλεηαη πξνθαιψληαο 

ζηελφηεηα ζηελ αγνξά. Υαξαθηεξηζηηθά παξαηίζεληαη ηα αθφινπζα ζηνηρεία
1
. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηνλ Γεθέκβξην 

ηνπ 2008 ε αλεξγία δηακνξθψζεθε ζην 8,9% απφ 7,8% ηνλ Ννέκβξην, ελψ ηελ ίδηα 

πεξίνδν ν κέζνο φξνο ηεο αλεξγίαο ζηελ επξσδψλε ήηαλ 8,1%. Δπίζεο ηελ ίδηα 

πεξίνδν (Γεθέκβξηνο 2008) ν εηήζηνο ξπζκφο αλφδνπ ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ππνινγίζηεθε ζην 16,4% απφ 

21,5% πνπ αλεξρφηαλ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2007
2
. 

Παξάιιεια ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο ηεο ρψξαο επηβξαδχλεηαη. ηα 

ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θαη παξαγψγσλ νη θαζνδηθέο ζπλεδξηάζεηο δηαδέρνληαη ε κηα 

ηελ άιιε, νη μέλνη ζεζκηθνί επελδπηέο ξεπζηνπνηνχλ ζπλερψο ηηο ζπκκεηνρέο ηνπο 

ζην Διιεληθφ ρξεκαηηζηήξην θαη ε ΔΥΑΔ αλαθνηλψλεη γηα ην 2008 κείσζε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ ηεο θαηά 33%
3
. 

                                                 
1Skai.gr, ¨ Καη επηζήκσο χθεζε¨, 19/01/2009. 
2 πηλζνπξάθε Μ., „ ην ηνχλει ηεο χθεζεο ε ειιεληθή νηθνλνκία, tovima.gr, 20/01/2009. 
3 Παπαδνγηάλλεο Γηάλλεο, ΄Μαδηθέο ξεπζηνπνηήζεηο ηξαπεδηθψλ κεηνρψλ απφ μέλα ραξηνθπιάθηα΄, 

kathimerini.gr, 14/11/2008. 
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Ζ δεηλή απηή θαηάζηαζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ειιεληθή νηθνλνκία 

θαζηζηά αλαγθαία ηελ ράξαμε κηαο δπλακηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Σν πξψην βήκα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε είλαη λα 

θαηαλνεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίνλ ε θξίζε πνπ βηψλεη ε ειιεληθή νηθνλνκία 

νθείιεηαη ζε ελδνγελείο παξάγνληεο ή ζηηο εγγελείο δπλάκεηο πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

θξίζε ησλ subprime δαλείσλ
4
. 

χκθσλα ινηπφλ κε ηα δεκνζηεπζέληα ζηνηρεία, ηα ειιεληθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί είραλ κηθξή έθζεζε ζε 

πξντφληα κεησκέλεο εμαζθάιηζεο, ελψ ιίγνη επελδπηέο ηνπνζέηεζαλ ηα θεθαιαία 

ηνπο ζηα ηνμηθά πξντφληα θπξίσο ζε εθείλα ηεο Lehman Brothers. Πξάγκαηη ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία νη Διιεληθέο ηξάπεδεο έζηξεςαλ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπο 

ελδηαθέξνλ θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ηα θεθαιαία ηνπο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο (π.ρ. 

Σνπξθία, Άηγππηνο Βαιθάληα)
5
. 

χκθσλα κε ηνπο απνπληδφγινπ Γ. θαη Πεηφληεο Υ., (2006), ηα κεγαιχηεξα 

Διιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα αθνινχζεζαλ κία παξαδνζηαθή ηξαπεδηθή πνιηηηθή 

θαη αλέπηπμαλ έλα επξχ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζηελ Ρνπκαλία, ζηελ Βνπιγαξία θ.ι.π. 

έλαληη ηεο επέλδπζεο ζε επελδπηηθά πξντφληα πςεινχ ξίζθνπ. Δπίζεο φζνλ αθνξά ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα αληηκεηψπηζαλ ηελ κείσζε ησλ 

δηαζεζίκσλ ηνπο εμαηηίαο αζηνρηψλ δηαρείξηζεο θαη ζπλεπψο δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα επελδχζνπλ κεγάια θεθάιαηα ζηελ αγνξά απηή. 

Χζηφζν, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν θινληζκφο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ 

θαη ηεο αγνξάο πξνο ηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο παγθνζκίσο, πνπ 

εθδειψζεθε κε ηελ πηψζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηηκψλ ηνπο, ηηο ζπλερείο αλαιήςεηο 

θεθαιαίσλ θαη ηελ εθηφμεπζε ησλ δηαηξαπεδηθψλ επηηνθίσλ επεξεάδνπλ ηελ εηθφλα 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ Διιεληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. 

πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε ζα ηεζεί ε εηθφλα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θάησ 

απφ ην πξίζκα ελφο παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

παξαγσγηθφηεξνη θιάδνη ηεο ρψξαο καο (λαπηηιία, ηνπξηζκφο, ηξαπεδηθφο θιάδνο) 

εκθαλίδνπλ πςειφ βαζκφ ζπζρέηηζεο κε ην εμσηεξηθφ, ζπλεπψο θαη κε ρψξεο πνπ 

εθηέζεθαλ άκεζα ζηα subprime δάλεηα. Παξάιιεια, δείθηεο φπσο απηνί ηεο 

θαηαλαισηηθήο εκπηζηνζχλεο ζηελ επξσδψλε θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 

                                                 
4 Speech by Lucas Papademos, Vice President of the ECB at the 7th European Business Summit organised by the 

European Business Forum, Brussels, 26 March 2009. 
5 Οηθνλνκηθφ Γειηίν ηεο Alpa Bank, Φεβξνπάξηνο 2009, Σεχρνο 108 
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Ακεξηθήο, ησλ παξαγγειηψλ δηαξθψλ αγαζψλ, ησλ επελδχζεσλ θ.α. απνηππψλνπλ ηελ 

επηβξάδπλζε ζηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη θαηαλάισζε.  

ηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ήηαλ αλαπφθεπθην λα επεξεαζηεί θαη ε 

Διιεληθή νηθνλνκία. ε έλα δεχηεξν επίπεδν κπνξεί λα ππνζηεξηρηεί φηη γηα ηελ 

πεξίπησζε ηεο Διιάδαο αλαθεξφκαζηε νπζηαζηηθά ζε κηα θξίζε δήηεζεο. Απφ ηα 

αλσηέξσ ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε χθεζε ζηελ Διιάδα δελ ζπλδέεηαη άκεζα 

κε ηηο πξσηνγελείο αηηίεο ηεο θξίζε πνπ εκθαλίζηεθε ζε ΖΠΑ θαη Δπξψπε, αιιά κε 

ηηο επηπηψζεηο κηα γεληθεπκέλεο θξίζεο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Δπηπηψζεηο πνπ 

βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο θαη ζηελ δπζκελή δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

καο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην δεκφζην ρξένο ηεο Διιάδνο δηεπξπλφηαλ ζπλερψο. Ο 

δαλεηζκφο ηα πξνεγνχκελα έηε ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιεςε επελδπηηθψλ 

έξγσλ ζηα πιαίζηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

απέλαληη ζην ζρέδην αλάιεςεο ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ ηνπ 2004, αιιά θπξίσο θαη 

γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θνζηνβφξνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο. Γπζηπρψο δελ 

δφζεθε ε απαξαίηεηε πξνζνρή ψζηε ηα ρξήκαηα απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

εμπγίαλζε θαη ζσζηή νξγάλσζε ησλ αζζεληθψλ παξαγσγηθψλ ηνκέσλ ηεο ρψξαο.  

Ο πςειφο δαλεηζκφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα επαλαιακβαλφκελα ειιείκκαηα 

ηφζν ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ φζν θαη ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ 

νδήγεζαλ ζηε κείσζε ηεο θεξεγγπφηεηαο ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο ηελ πεξίνδν πνπ 

δηαλχνπκε, θαζψο νη πιενλαζκαηηθέο κνλάδεο είλαη δηαηεζεηκέλεο λα δαλείζνπλ ηα 

ρξήκαηά ηνπο ζε ζηαζεξέο νηθνλνκηθά ρψξεο θαη φρη ζε ρψξεο νηθνλνκηθά αδχλαηεο
6
.  

Σν απνηέιεζκα ήηαλ ε κεγάιε αχμεζε ηνπ επηηνθίνπ δαλεηζκνχ ηεο Διιάδαο, 

κηαο θαη ε αλάιεςε κεγαιχηεξνπ θηλδχλνπ απφ ηνπο δαλεηζηέο ζπλεπάγεηαη ηελ 

πξνζαχμεζε ηεο απαηηνχκελεο αληακνηβήο, δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ δπζθνιίεο 

ζηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ κέηξσλ πνπ ζα 

ηελ βνεζνχζαλ ζηελ εμπγίαλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο ηνκέα. 

 

 

 

                                                 
6Speech by Lucas Papademos, Vice President of the ECB at the 7th European Business Summit organised by the 

European Business Forum, Brussels, 26 March 2009.  
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2.4 Η Γηεζλήο Υξεκαηννηθνλνκηθή Κξίζε θαη ε ρεηηθή Θέζε 
ηνπ Διιεληθνύ Υξεκαηννηθνλνκηθνύ πζηήκαηνο  

 

Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ιεηηνπξγεί σο ηεζη αληνρήο ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Οη επφκελνη 15 κήλεο ζα είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκνη. Ζ δηεζλήο 

θξίζε έρεη δεκηνπξγήζεη ηξία θχξηα πξνβιήκαηα: Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, 

αθεξεγγπφηεηα θαη απνκφριεπζε. Ζ απνκφριεπζε είλαη απηή πνπ κεηαθέξεη ηελ 

θξίζε απφ ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ρψξν ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θαη πεγάδεη απφ 

ηα πξνεγνχκελα δχν πξνβιήκαηα, ηελ αθεξεγγπφηεηα θαη ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο. 

Απνκφριεπζε ζεκαίλεη φηη νη ηξάπεδεο πξνζπαζνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην 

κέγεζφο ηνπο κέζσ ησλ δαλείσλ ηνπο επεηδή δελ δχλαληαη λα βξνπλ ηα απαξαίηεηα 

θεθάιαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Έηζη, πεξηνξίδνπλ ηηο 

πηζηψζεηο θαη νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά ζε ζπξξίθλσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ, αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο, ιηγφηεξν εηζφδεκα θαη επηκήθπλζε ηεο χθεζεο.  

ηα ζέκαηα θεξεγγπφηεηαο νη ειιεληθέο ηξάπεδεο είλαη πην δπλαηέο απφ ηηο 

ππφινηπεο επξσπατθέο. Ο ιφγνο θεθαιαίσλ πξνο ελεξγεηηθφ ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ είλαη ν πςειφηεξνο ζηελ Δπξψπε. Ζ θαηάηαμε ησλ επηκέξνπο θπξηφηεξσλ 

ηξαπεδψλ αλαδεηθλχεη σο θαιχηεξε ηελ EFG International ζηελ Διβεηία κε 13,52% 

θαη σο ρεηξφηεξε ηελ DEXIA κε 1,67% ζην Βέιγην
7
. 

Πνιινί δηεξσηψληαη πψο απηφ ζπλέβε, ε απάληεζε είλαη απιή: Οη Διιεληθέο 

ηξάπεδεο ππήξμαλ ζπληεξεηηθέο θαη θαηλνηφκεο. Γελ ρξεηάζηεθε λα ξηζθάξνπλ 

επηθίλδπλα γηα λα έρνπλ κηα θαιή θεξδνθνξία. Σν Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα 

απειεπζεξψζεθε ζρεηηθά λσξίο θαη, έηζη, είρε ήδε θάλεη ηηο απαξαίηεηεο 

δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο.  

ζνλ αθνξά ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ ζε Δπξψπε θαη 

Ακεξηθή είκαζηε κάξηπξεο κηαο ζεηξάο ρξενθνπηψλ, ζπγρσλεχζεσλ, εμαγνξψλ θαη 

θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Οη ζπλνιηθέο απνκεηψζεηο κέρξη 

ηψξα ζηηο ηξάπεδεο ππνινγίδνληαη ζε $694,8 δηζ. ελψ ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ γηα λα ηηο θαιχςνπλ, ζε $714,1 δηζ. ππεξθαιχπηνληαο ηεο θαηά 

$19,3 δηζ
8
.   

                                                 
7 The return of economic nationalism, The Economist, February 7,2009. 
8Γειηίν Σχπνπ ηεο ΣηΔ, „Ζ έθζεζε ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο γηα ηε Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2008-2009, Αζήλα, 

16 Φεβξνπαξίνπ 2009.  
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Ζ εηθφλα κέρξη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ ήηαλ δηαθνξεηηθή κε ηηο απνκεηψζεηο λα 

ππνινγίδνληαη ζε $590,2 δηζ. θαη ηα ζπλνιηθά θεθάιαηα πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, ζε 

$433,7 δηζ. αθήλνληαο έλα θελφ $156,5 δηο. Σν θελφ θαιχθζεθε ράξε ζηηο άκεζεο θαη 

ζσηήξηεο ελέξγεηεο θεληξηθψλ ηξαπεδψλ θαη θπβεξλήζεσλ θαη ζηηο δχν φρζεο ηνπ 

Αηιαληηθνχ γηα θεθαιαηαθή ελίζρπζε ησλ πιεγέλησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ.  

Σν δήηεκα ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο είλαη πην επηθίλδπλν γηα ηηο Διιεληθέο 

ηξάπεδεο δηφηη δελ έρεη λα θάλεη κε ην πφζν πγηείο είλαη, αιιά κε ηελ ππάξρνπζα 

πίεζε ζηε δηεζλή δηαηξαπεδηθή αγνξά. Ζ πίεζε απηή δελ έρεη εθιείςεη αθφκα, παξά 

ηηο θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηηο επηκέξνπο ρψξεο. Σν πξφβιεκα κάιηζηα είλαη 

ζρεηηθά κεγαιχηεξν ζηελ Δπξψπε απφ ηηο Ζ.Π.Α. Απηφ θαίλεηαη απφ ηελ πνξεία ηνπ 

πεξηζσξίνπ επηηνθίσλ ζηνλ κεληαίν ή αθφκα θαη εβδνκαδηαίν δηαηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

αλάκεζα ζηα αθάιππηα θαη θαιπκκέλα κε ελέρπξν δάλεηα.   

Οη ηξάπεδεο επηβάιινπλ κεγαιχηεξα επηηφθηα κεηαμχ ηνπο ζηνλ αθάιππην 

δαλεηζκφ θαη ην πεξηζψξην απηφ δελ έρεη κεησζεί ηφζν πνιχ ζηελ Δπξσδψλε, φπσο 

έρεη ζπκβεί ζηηο ΖΠΑ. Δπίζεο, ν θφβνο είλαη ηφζν κεγάινο ψζηε δελ ππάξρεη ζρεδφλ 

θαζφινπ ηξηκεληαίνο δαλεηζκφο. ζεο ηξάπεδεο ζηελ Δπξψπε δηαζέηνπλ ξεπζηφηεηα, 

πξνηηκνχλ λα ηελ δηαθξαηνχλ ή λα ηελ δαλείδνπλ γηα πνιχ κηθξά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα. Έηζη, νη ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα 

έρνπλ απμεζεί ππέξνγθα κεηά ηηο 20 επηεκβξίνπ, θηάλνληαο ηα € 226 δηο.  

Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ επξσπατθή δηαηξαπεδηθή αγνξά 

θαη, θαηά ζπλέπεηα, ε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ηηο επεξεάδεη. κσο, ε ξεπζηφηεηα είλαη 

κηθξφηεξν πξφβιεκα ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε Δπξσδψλε, φπσο 

δείρλεη θαη ν ιφγνο Γαλείσλ πξνο Καηαζέζεηο. Ο ιφγνο απηφο ζηελ Διιάδα ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 2008 ήηαλ ζην 92,4%, ν δεχηεξνο ρακειφηεξνο ζηελ Δπξσδψλε κεηά 

ηε Μάιηα. Δπνκέλσο, δπλεηηθά, ζα κπνξνχζε ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο λα ιπζεί εθ ησλ έλδνλ ζηελ Διιάδα, ρσξίο ηε ρξήζε ηεο δηεζλνχο 

δηαηξαπεδηθήο αγνξάο, αιιά δελ θαίλεηαη λα γίλεηαη πξνζπάζεηα πξνο κηα ηέηνηα 

θαηεχζπλζε
9
. 

 

 

                                                 
9 Γειηίν Σχπνπ ηεο ΣηΔ, „Ζ έθζεζε ηεο Σξαπέδεο ηεο Διιάδνο γηα ηε Ννκηζκαηηθή Πνιηηηθή 2008-2009, Αζήλα, 

16 Φεβξνπαξίνπ 2009. 
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2.5 πκπεξάζκαηα 
 

Τπφ ην βάξνο ηεο ηξέρνπζαο παγθφζκηαο θξίζεο, αλαδεηνχληαη ιχζεηο ηφζν 

ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Λχζεηο πνπ ζα απνηειέζνπλ ην έλαπζκα γηα 

ηελ αληηζηξνθή ηνπ δπζκελνχο θιίκαηνο θαη ζα βνεζήζνπλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία 

λα εηζέιζεη μαλά ζε αλαπηπμηαθή ηξνρηά. Οη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ιεθζεί έσο 

ζήκεξα ζε δηεζλέο επίπεδν κεηά ηε ρξενθνπία ηεο Lehman Brothers, πεξηιακβάλνπλ 

παθέηα δηζεθαηνκκπξίσλ γηα ηελ δηάζσζε, εγγχεζε θαη αζθάιεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πξνγξάκκαηα εμαγνξάο ππνηηκεκέλσλ ζηνηρείσλ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο 

ησλ ηξαπεδψλ, θαζψο θαη αγνξά εηαηξηθψλ νκνιφγσλ απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηψλ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα επαλέιζεη ε εκπηζηνζχλε θαη ε νκαιή ξνή θεθαιαίσλ 

ζηελ αγνξά
10

. 

Καηά ηνπο Allen F., θαη E., Carletti, E., (2008), ζηελ πξνζπάζεηα απηή 

ελεξγφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ θεληξηθψλ ηξαπεδψλ. ε απηφ ην πιαίζην, εληάζζεηαη 

θαη ε κείσζε ηνπ βξαρππξφζεζκνπ επηηνθίνπ απφ ηελ Fed (εθηελή αλαθνξά ζηελ 

νπνία έρεη ήδε γίλεη) αξρήο γελνκέλεο ην θζηλφπσξν ηνπ 2007, πεξίνδνο πνπ 

πξσηνεκθαλίζηεθε ε θξίζε. Σελ ηάζε απηή αθνινχζεζε ην θζηλφπσξν ηνπ 2008 ε 

ΔΚΣ ζπληνλίδνληαο, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, θαη αθνχ ε χθεζε πήξε γεληθεπκέλεο 

δηαζηάζεηο, ηηο θηλήζεηο ηεο κε ηελ ακεξηθάληθε θεληξηθή ηξάπεδα.  

πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλνπλ νη Allen F., θαη E., Carletti, E., (2008), 

ηηο θπξηφηεξεο πξσηνβνπιίεο, ζπλζέηνπλ ε παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, νη 

δηεπθνιχλζεηο πξνο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, θαζψο θαη ε αγνξά θξαηηθψλ θαη 

εηαηξηθψλ νκνιφγσλ κε παξάιιειε εμνκάιπλζε ησλ πηέζεσλ πνπ δέρεηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηψλ θαη ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Πξσηνπφξεο ζηηο 

παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο, ηφζν ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν φζν θαη επίπεδν θεληξηθψλ 

ηξαπεδψλ, είλαη νη ΖΠΑ. 

χκθσλα κε άξζξν ηνπ Economist, ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνιιέο 

θπβεξλήζεηο, ππφ ηελ πίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο, επηζηξαηεχνπλ 

ηνλ θξαηηθφ παξεκβαηηζκφ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχζνπλ ηα εγρψξηα πξντφληα ηνπο 

θαη λα δηαθπιάμνπλ ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 

                                                 
10Financial Stability Forum (2008), „Report of the Financial Stability Forum on Enhancing Market and 

Institutional Resilience, 7th of April.  
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πνιηηηθήο απηήο ζηηο εμαγσγέο ησλ θξαηψλ θαη ζην δηεζλέο εκπφξην (π.ρ ε Γαιιία 

ζηελ πεξίπησζε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο)
11

.  

χκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο, ην παγθφζκην εκπφξην αλακέλεηαη λα 

ππνρσξήζεη εληφο ηνπ 2009, ελψ ε θαζαξή ξνή θεθαιαίσλ πξνο ηηο αλαδπφκελεο 

αγνξέο αλακέλεηαη λα θπκαλζεί ζηα $165 δηο, αηζζεηά κεησκέλε ζε ζχγθξηζε κε ην 

2008, φπνπ αλήιζε ζην πνζφ ησλ $929 δηο. 

Σν δεηνχκελν ινηπφλ είλαη ε θπξηαξρία ηεο ςπρξαηκίαο γηα ηελ απνθπγή 

θηλήζεσλ παληθνχ θαη ππέξκεηξεο αληίδξαζεο, πνπ κπνξεί λα βιάςνπλ ηηο αξρέο κηαο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο. Παξάιιεια, θξίλεηαη αλαγθαία ε επίηεπμε 

ζπληνληζκέλεο παγθφζκηαο δξάζεο, κε ηε ζεζκνζέηεζε θαλφλσλ δηεζλνχο εκβέιεηαο 

θαη αλαγλψξηζεο. Οη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ηα αίηηα ηεο 

πθηζηακέλεο θξίζεο θαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ απνθπγή παξφκνησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ 

νδήγεζαλ ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε αληζνξξνπία, κε ρψξεο ηδηαίηεξα 

ειιεηκκαηηθέο εμαξηψκελεο ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνξεία ησλ πιενλαζκαηηθψλ 

ρσξψλ. 

ζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξαηεξήζνπκε θαη 

κειεηήζνπκε εθηελέζηεξα ηελ ζηξαηεγηθή ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο 

ρψξαο, θαζψο απηή ήηαλ πνπ δηεπθφιπλε ηελ ρψξα λα πεξάζεη πην αλψδπλα κέζα απφ 

ηελ θξίζε. θνπφο ηνπ ζπγγξαθέα ζηα επφκελα θεθάιαηα είλαη λα απνδείμεη πσο 

κέζα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ζπκπεξηθέξεηαη θαη δξα κηα Διιεληθή ηξάπεδα ζε πεξίνδν 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. Οη ζπκπεξηθνξέο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ θαη πνπ ππήξμαλ ε βαζηθή αηηία απηήο ηεο ηεξάζηηαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο δελ ζπλάδνπλ θαζφινπ κε θηλήζεηο νξγαληζκψλ πνπ 

βαζίδνληαη ζε κηα ζηξαηεγηθή πνπ έρεη πηνζεηεζεί βάζεη νξγαλσκέλνπ θαη 

κειεηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 The return of economic nationalism, The Economist, February 7,2009 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ν 

Έλλνηα θαη Φηινζνθηα ηνπ Βenchmarking 

3.1 ύληνκν Ιζηνξηθό 
 

χκθσλα κε ηνλ Berk J. (2007) ζην ζεκεξηλφ πςειά αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, φπνπ ζεκεηψλνληαη ηαρχηαηεο κεηαβνιέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία νη 

νξγαληζκνί θαη νη επηρεηξήζεηο πηέδνληαη λα ζθεθζνχλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα 

πηνζεηήζνπλ ή θαη λα εθαξκφζνπλ, έλα επξχ θάζκα θαηλνηφκσλ δηνηθεηηθψλ 

θηινζνθηψλ, πξνζεγγίζεσλ θαη ηερληθψλ. Σέηνηνπ είδνπο ηερληθή ε νπνία έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί επαξθψο είλαη θαη ην Benchmarking. 

Καηά ηνλ Cook S. (1995), πξηλ ηελ εμέιημε ηεο ηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο 

Benchmarking ππήξμαλ δχν ζεκαληηθνί πξφδξνκνη ηεο ζχγρξνλεο πξνζέγγηζήο ηνπ, 

ήηνη: 

 Ζ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ (Competitive analysis). Δπί δεθαεηίεο έγηλε 

ρξήζε ηεο αλάιπζεο αληαγσληζκνχ σο κέζνπ ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ θαη 

κεηξήζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ηηο αγνξέο, πσιήζεηο, πξντφληα, θφζηε παξαγσγήο ή 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ αληαγσληζηψλ. ε αληίζεζε κε απηή ηελ πξαθηηθή ην 

Benchmarking πξνρσξά πίζσ απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ. 

 Ζ αλάπηπμε ιεηηνπξγηψλ πνηφηεηαο (Quality Function Deployment QFD). 

Πξφθεηηαη γηα κία πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε πξντφλησλ ε νπνία επηηξέπεη ζηελ 

επηρείξεζε λα δηεξκελεχεη ηηο αλάγθεο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε θαη λα ηηο 

εθθξάδεη ζε φξνπο ηερλνινγηθψλ απαηηήζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απηή μεθίλεζε ζηελ 

Ηαπσλία (Kobe Shipyard of Mitsubishi Heavy Industries Ltd) ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1970.  

3.2 Ση Δίλαη ην Benchmarking 
 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Camp C.(1989), ην Benchmarking είλαη 

κία απφ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο θαη δεκνθηιείο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο κε 

ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. ε ειεχζεξε 

κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά ν φξνο „„Benchmarking‟‟ ίζσο ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

κε ηελ έλλνηα „„πγθξηηηθή Πξνηππνπνίεζε‟‟ ή αθφκε κε πην πεξηνξηζκέλε φκσο ηελ 
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πξαγκαηηθή έλλνηα „„Αληαγσληζηηθή χγθξηζε‟‟. 

Ζ έλλνηα ηνπ Benchmarking ιεηηνπξγνχζε ζε ιαλζάλνπζα κνξθή απφ παιηά 

αιιά κνξθνπνηήζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη ελζπλείδεηα θαη πιένλ σο νινθιεξσκέλε 

ηερληθή απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Δίλαη παξνηκηψδεο ε ηθαλφηεηα ησλ 

ηαπσληθψλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο θαη πξσηνμεθίλεζαλ ην Benchmarking, λα 

ζπιιέγνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη αμηνπνηνχλ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. 

πσο αλαθέξεη ν Dattakumar et. al., (2003), oπζηαζηηθά νη επηρεηξήζεηο πνπ 

πηνζεηνχζαλ ηελ παξαπάλσ ηερληθή πξνρσξνχζαλ ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε επί ησλ 

πξντφλησλ ησλ αληαγσληζηψλ γηα λα κπνξέζνπλ λα θζάζνπλ ζην βάζνο ηεο ζθέςεο 

ηνπο. Ζ εθαξκνγή πνπ αθνινχζεζε ηελ πιεξνθφξεζε πνπ έιαβαλ νη άλζξσπνη ηεο 

Xerox Corp δηακέζνπ ηνπ αληαγσληζηηθνχ Benchmarking ηνπο επέηξεςε λα 

βειηηψζνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγηθή απνδνηηθφηεηα, θαη ηαπηφρξνλα λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ θσηνηππηθψλ ηνπο κεραλεκάησλ. Ζ επηηπρία 

απηή φκσο δελ είρε κφλν ζαλ απνηέιεζκα ηελ ελδπλάκσζε θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ ίδηα ηελ Xerox, αιιά παξάιιεια νδήγεζε 

ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ εμέιημε ελφο λένπ δηνηθεηηθνχ εξγαιείνπ, επνλνκαδφκελνπ 

Process Benchmarking. 

Παξαηίζεληαη θαησηέξσ κεξηθνί νξηζκνί πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί 

έηζη ψζηε λα γίλεη ζαθήο ε έλλνηα ηνπ Benchmarking. 

enchmarking είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, θαηαλφεζεο θαη πηνζεζίαο 

εμαηξεηηθψλ πξαθηηθψλ κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ ή απφ άιιεο επηρεηξήζεηο κε 

ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ζηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο.  

αζία γηα ζπγθξηηηθή 

αμηνιφγεζε απφ κηα επηρείξεζε ησλ πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ εθείλσλ πνπ αλαγλσξίδνληαη σο νη εθαξκφδνπζεο  ηηο άξηζηεο 

πξαθηηθέο, κε ζθνπφ ηελ επηρεηξεζηαθή βειηίσζε θαη πξφνδν. 

γηθή, πξνζαξκφζηκε, δηαθξηηηθή πξνζαξκνγή 

νπζηαζηηθήο θαηαλφεζεο ησλ θαιχηεξσλ πξαθηηθψλ γηα κία επηρείξεζε ή έλα ηκήκα 

κέζα ζε κία επηρείξεζε. 

χκθσλα κε ηνλ Camp C.(1989), ε ηερληθή ηνπ Benchmarking εθαξκφδεηαη 

απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ απφ ηελ γλψζε ησλ θαιχηεξσλ 

αληαγσληζηψλ ηνπο ή αθφκε θαη απφ ηελ γλψζε θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε αιιά ζε άιινπο ηνκείο ησλ νπνίσλ 



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 39 

ε πνξεία δέλ λα ζεσξείηαη επηηπρεκέλε. Σν έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο Benchmarking δίλεη νπσζδήπνηε ε αίζζεζε φηη θάπνηνο 

ηνκέαο, θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία ρσιαίλεη θαη δελ δηαθαίλεηαη πξννπηηθή κε ηελ 

δεδνκέλε ηερλνγλσζία θαη ρξεζηκνπνηνχκελε πξαθηηθή λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε. 

 

3.3 Οη ηόρνη ηνπ Benchmarking 

 

πσο αλαθέξεη ν Berk J. (2007), ην Benchmarking είλαη κία δηαδηθαζία πνπ 

κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν, ζε επίπεδν αθνινπζνχκελεο 

πξαθηηθήο ή θαη ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν. Ζ εθαξκνγή ηνπ Benchmarking κπνξεί λα 

ιάβεη ρψξα ζε φια ηα επίπεδα απφ ην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο κέρξη ην επίπεδν 

ηκήκαηνο θαη επίπεδν πιαηζίνπ εξγαζίαο, κπνξεί λα πινπνηεζεί πξαθηηθά ζε φιεο ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θχξηεο ή ππνζηεξηθηηθέο.  

O Dattakumar et. al., (2003) αλαθέξεη φηη ε εθαξκνγή γίλεηαη κε ιεπηνκεξή 

αλάιπζε ηεο θάζε επί κέξνπο ιεηηνπξγίαο ζαλ λα θαηέιεγε ζηελ παξαγσγή ελφο 

ηειηθνχ πξντφληνο. Αζρέησο ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν δηελεξγείηαη ην Benchmarking 

ζεκαζία έρεη λα θαηαλνήζνπκε ηελ δηαδηθαζία ε νπνία νδεγεί ζηελ επίηεπμε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε είλαη κία πνζνηηθή έξεπλα πνπ φκσο πξέπεη λα 

μεπεξάζεη ηα φξηα ηεο απιήο αξηζκνιαγλείαο γηα λα κπνξέζεη έηζη λα γίλεη 

ζηξαηεγηθά πην ρξήζηκν. Πνιιέο φκσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε 

ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ηείλνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ έξεπλα δεπηεξνγελψλ ζηνηρείσλ, 

ελψ ζα κπνξνχζαλ απμάλνληαο ηελ ζεκαζία ηνπο λα αλαπηχμνπλ κία θαηαιιειφηεξε 

κεζνδνινγία έηζη ψζηε λα εμάγνπλ πξαγκαηηθά ρξήζηκα ζηξαηεγηθψο ζπκπεξάζκαηα. 

Ο ζηφρνο ηνπ είλαη λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα βειηησζεί εμαζθαιίδνληαο 

ηεο ηελ δπλαηφηεηα: 

 Να πνζνηηθνπνηήζεη ηηο ππάξρνπζεο δηαθνξέο απφδνζεο 

 Να ηεθκεξηψζεη γηα πνηνλ ιφγν ππάξρνπλ απηέο νη δηαθνξέο 

 Να αλαγλσξίζεη εθείλα ηα βήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηεζνχλ έηζη 

ψζηε λα βειηηψζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ αγνξά 

 Να απνθξππηνγξαθήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο, πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο φρη κφλν ησλ 

αληαγσληζηψλ αιιά ησλ θαιχηεξσλ ζην είδνο (αδηαθξίησο ζρεηηθφηεηαο 

αληηθεηκέλνπ), λα αληρλεχζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο έηζη ψζηε 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πιεξνθφξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηινζνθία ηεο 

ίδηαο ηεο επηρείξεζεο λα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζα μεπεξάζεη ηνπ αληαγσληζηέο ηεο. 
 

3.4 Καηεγνξίεο Benchmarking 
 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Berk J. (2007) αλαθέξεη φηη ην Benchmarking απνηειεί 

απαξαίηεηε πξαθηηθή γηα ηελ βειηίσζε ηθαλνηήησλ, επηηξέπεη απνηειεζκαηηθή 

έξεπλα θαη παγθνζκηνπνίεζε ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ, πξνο φθεινο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ δηαδηθαζία θαη φρη κφλνλ. Απνηειεί δηαδηθαζία γηα ηελ 

ζπγθξηηηθή ηππνπνίεζε ηεο θαιχηεξεο πξαθηηθήο. Σν Benchmarking ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα κέξε:  

1. Internal (εζσηεξηθφ) 

2. Competitive (αληαγσληζηηθφ) 

3. Functional/Industry (ιεηηνπξγηθφ/βηνκεραληθφ 

4. Generic/Best Practice (γεληθφ/ηεο θαιχηεξεο πξαθηηθήο 

 

3.4.1 Internal Benchmarking (Δζσηεξηθό Benchmarking) 

Καηά ηνλ Camp C.(1989), ππάξρνπλ αξθεηέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ ζε κεγάιν αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζπρλά απέρνπλ κεγάιεο 

απνζηάζεηο ε κία απφ ηελ άιιε ή αθφκε θαη ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Οη 

Σξάπεδεο αλήθνπλ ζε απηή ηελ θαηεγνξία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ο κεγάινο αξηζκφο 

εγθαηαζηάζεσλ απαηηεί ζεκαληηθφ αξηζκφ ζηειερψλ ηα νπνία θαινχληαη λα 

εθαξκφζνπλ εληαίεο νδεγίεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε.  

Καηά ηνλ Cook S(1995) ε εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ αλ θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

είλαη θνληά ζηηο απαηηήζεηο ηεο δηνίθεζεο πνπ εμέδσζε ηηο νδεγίεο, δελ παχνπλ λα 

επεξεάδνληαη απφ ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θάζε ζηειέρνπο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

θαιείηαη λα ηελ εθαξκφζεη, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο επεξεάδεηαη απφ ηελ θνπιηνχξα 

ησλ αηφκσλ, ηελ δηαθνξά λννηξνπίαο, ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, ηνλ ηφπν δηαβίσζεο, ηνλ 

ηφπν εθαξκνγήο θαη άιισλ παξαγφλησλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα. 

 

3.4.2 Competitive Benchmarking (Αληαγσληζηηθό Benchmarking)  

χκθσλα κε ηνλ Cook S. (1995) πξφθεηηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχλ νη άκεζνη 
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αληαγσληζηέο.Σν αληαγσληζηηθφ Benchmarking είλαη ρξήζηκν γηαηί κε ηελ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο θχξηνπο αληαγσληζηέο ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

ζπγθξηζνχλ νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ δηαθνξψλ πνπ ππάξρνπλ κε ηνπο αληαγσληζηέο, 

εληνπηζκνχ ησλ δηαθνξνπνηήζεψλ θαη βξίζθνληαο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

βειηηψλνληαη νη πξαθηηθέο θαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά.  

3.4.3 Functional Benchmarking (Λεηηνπξγηθό Benchmarking) 

Ο Camp C.(1989), αλαθέξεη φηη ζηελ έξεπλα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ Benchmarking 

ε επηρείξεζε πεξηνξίδεη ηελ έξεπλά ηεο ζε κηα εμεηδηθεπκέλε ιεηηνπξγία πνπ εθηειεί 

ηελ νπνία γλσξίδεη ζε βάζνο. Σν ιεηηνπξγηθφ Benchmarking εζηηάδεηαη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ άξηζησλ πξαθηηθψλ ζε νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ε νπνία ζεσξείηαη ε 

θαιχηεξε ζε θάπνηνλ ιεηηνπξγηθφ ρψξν ελδηαθέξνληνο. Καηά ζπλέπεηα ην 

Λεηηνπξγηθφ Benchmarking δελ πεξηνξίδεη ηνλ έιεγρν γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ άξηζησλ 

πξαθηηθψλ κφλν ζε άκεζνπο αληαγσληζηέο αιιά ηελ επεθηείλεη ζε θάζε ηχπν 

επηρείξεζεο θαη ζε θάζε θιάδν κε κφλν ζηνηρείν ηελ αλάιπζε θαη ηελ εμεχξεζε ησλ 

άξηζησλ επηρεηξεζηαθψλ πξαθηηθψλ. 

 

3.4.4 Generic Benchmarking (Γεληθό Benchmarking/ή ηεο 
Καιύηεξεο Πξαθηηθήο) 

ηελ βηβιηνγξαθία ν ηχπνο απηφο ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο πνιιέο θνξέο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη καδί κε ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηχπν Benchmarking. Ωζηφζν ν Cook S. 

(1995) αλαθέξεη φηη ην Generic Benchmarking είλαη ε ζχγθξηζε κηαο δηαδηθαζίαο κε 

κία αληίζηνηρε άιιεο εηαηξείαο πνπ ζεσξείηαη φηη έρεη θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο. Ζ 

έξεπλα ζηελ πεξίπησζε απηή ηνπ Generic Benchmarking επηθεληξψλεηαη 

απνθιεηζηηθά θαη απζηεξά ζηηο δηαδηθαζίεο. Ζ ειεγρφκελε εηαηξεία δελ είλαη 

ππνρξεσηηθφ θαλ λα αλήθεη ζηνλ ίδην θιάδν. Ο ηχπνο απηφο ηνπ Benchmarking φπσο 

πξναλαθέξζεθε εζηηάδεηαη θχξηα ζε δηαδηθαζίεο εξγαζηψλ παξά ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

πξαθηηθέο κηαο επηρείξεζεο ή ελφο θιάδνπ. 
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3.5 Γηαρωξηζκόο από Άιιε Οπηηθή Γωλία ηωλ Δηδώλ 
Benchmarking 

 

Ζ ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε ζχκθσλα κε ηπλ Dattakumar et. al., (2003) κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη φπσο πξναλαθέξζεθε ζε θάζε επίπεδν ηεο επηρείξεζεο απφ ην 

πςειφηεξν πνπ είλαη ην ζηξαηεγηθφ έσο ην ρακειφηεξν πνπ είλαη ην ιεηηνπξγηθφ. Ζ 

ρξήζε ηνπ Benchmarking γίλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη‟ αξρήλ ζε ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν μεθηλψληαο απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη πεξηνξηζκέλε ζην εζσηεξηθφ ηεο 

πεξηβάιινλ κε ζπγθξηηηθή ηππνπνίεζε κεηαμχ αλάινγσλ δηαδηθαζηψλ-ιεηηνπξγηψλ. 

ηελ ζπλέρεηα θαη εθφζνλ απηφ δελ απνδψζεη ηα αλακελφκελα ε επηρείξεζε 

απνθαζίδεη γηα ηελ επέθηαζε ηνπ Benchmarking ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  

3.5.1 Process or Performance Benchmarking (Γηαδηθαζηηθό ή 
Δθηειεζηηθό Benchmarking)  

To Performance Benchmarking ή φπσο αιιηψο είλαη γλσζηφ Process 

Benchmarking ηνλίδεη εθείλεοηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο 

νπνίεο ε επηρείξεζε έρεη εμαηξεηηθή απφδνζε ή πιενλέθηεκα θφζηνπο ην νπνίν ζηελ 

ζπλέρεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε γηα ην θηίζηκν αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Δπίζεο ην Process Benchmarking αλαγλσξίδεη δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο απαηηείηαη λα βειηησζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη ε επηρ/ζε. 

 Process Benchmarking partnerships ρξεηάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηζρπξνχο αληαγσληζηέο ζε έλα πεξηβάιινλ κε δπλαηέο 

αλαηαξάμεηο γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ ιεπηνκεξή ζχγθξηζε πιεξνθνξηψλ 

ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Process Benchmarking ζπλδπάδεη θαη επεθηείλεη δχν εξεπλεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο: 

1. ΄Έξεπλα-αλάιπζεο θφζηνπο 

2. ΄Έξεπλα αληαγσληζηηθήο ηηκνιφγεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ 

ιεπηνκεξή ζχγθξηζε αλάιπζε θφζηνπο αληαγσληζηψλ. Σειηθφο 

ζηφρνο ηνπ Benchmarking είλαη ε αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα 

θεξδίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ε επηρ/ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

3.5.2 Process Benchmarking Partnerships (Γηεηαηξηθέο 
πλεξγαζίεο Benchmarking) 

Καηά ηνλ Cook (1995) κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εθαξκνγέο ηνπ “Process & 

Competitive Benchmarking” είλαη ε ζπκθσλία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο είλαη 
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κεηαμχ ηνπο αληαγσλίζηξηεο ή θαη έρνπλ απιά θάπνηεο παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα θνηλφ Benchmarking project. Ζ ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζε έλα Benchmarking project έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζε φιεο πνιιαπιά 

νθέιε αιιά ηαπηφρξνλα „„ζθνληάθηεη‟‟ ζε πνιινχο „„πθάινπο‟‟. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Process Benchmarking Partnerships ζα εθαξκφδεηαη ζηελ 

λέα ρηιηεηία νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δεδνκέλεο ηεο ζπλερνχο βειηίσζεο ηνπ 

επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ managers θαη ηεο αληηκεηψπηζεο νινέλα πην πνιχπινθσλ 

πξνβιεκάησλ ζηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε ηεο χπαξμεο 

ζηξαηεγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο έξεπλαο αγνξάο. 

Χζηφζν επεηδή ην Benchmarking δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ ιήςε απφθαζεο, 

απφ ην management ζα πξέπεη ε έλλνηα λα θαηέβεη ζην ζχλνιν ηνπ απαζρνινχκελνπ 

πξνζσπηθνχ, έηζη ψζηε φηαλ ζα δηελεξγείηαη ε έξεπλα λα ζπκκεηέρνπλ φινη νιφςπρα 

θαη λα κελ δεκηνπξγνχλ ζηεγαλά πνπ κπνξνχλ λα ζηεξήζνπλ απφ πνιχηηκε θαη 

απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγείηαη θαη ε νπνία πξέπεη λα θζάζεη 

ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βάζνο, ζε φθεινο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ κεξψλ.   

 

3.6 Η Αξηζηνπνίεζε ηωλ Πξνζθεξνκέλωλ Τπεξεζηώλ ζηελ 
Σξαπεδηθή Βηνκεραλία 

 

χκθσλα κε ηνλ Berk J. (2007), νη Σξάπεδεο άιιαμαλ δξακαηηθά θαη 

ιεηηνπξγψληαο ζε έλα απμεηηθά θαηλνηνκηθφ θαη επηζεηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο δεκηνχξγεζαλ πςειφ αληαγσληζκφ θαη κία 

αηειείσηε πνηθηιία πξντφλησλ. Αληίζεηα κε πνιινχο άιινπο φκσο βηνκεραληθνχο 

θιάδνπο νη Σξάπεδεο πσινχλ ππεξεζίεο, κε ρεηξνπηαζηά πξντφληα, φπσο 

ινγαξηαζκνχο επηηαγψλ, ρξεκαηνδνηήζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ, ρξεκαηννηθνλνκηθά 

πξντφληα φπσο Leasing, Operating Leasing, Factoring, Venture Capital θαη άιια. 

Τπεξεζίεο ζε ηηκέο αλάινγεο θαζψο θαη κε ζρεηηθή επθνιία απφ πιεπξάο 

ηνπνζέηεζεο ζεκαληηθνχ αξηζκνχ θαηαζηεκάησλ θάζε Σξάπεδαο ζηελ αγνξά. Οη 

πειάηεο φκσο μέξνπλ ηελ δηαθνξά. 

Υαξαθηεξηζηηθά ν Cook (1995) αλαθέξεη φηη ε άξηζηε πνηφηεηα ησλ 

παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη απηή πνπ θάλεη ηελ κεγάιε δηαθνξά: “Φέξλεη ηνλ 

πειάηε θαη θξαηάεη δηαξθψο ηελ πξνζνρή ηνπ.” Σν απνηέιεζκα ηεο πξνζθνξάο 

άξηζηνπ service είλαη απηφ πνπ απμάλεη ηελ θεξδνθνξία ησλ Σξαπεδψλ. Οη ηξνκεξέο 

αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηεο Σξαπεδηθήο βηνκεραλίαο πξνήιζαλ 
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θπξίσο απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Καηά ηνλ Dattakumar et. al., (2003), νη Σξάπεδεο πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε 

απηέο ηηο δπλάκεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

πξνζαξκνδφκελεο θαη αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Γελ είλαη 

πιένλ αξθεηφ ην παξαδνζηαθφ κνληέιν δειεαζκνχ ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο 

δηαθήκηζεο ε νπνία ππφζρεηαη. Απαηηνχληαη αιιαγέο θνπιηνχξαο νη νπνίεο ζα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη ζα ζπληεξήζνπλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, κέζσ 

δηαηήξεζεο ηνπ άξηζηνπ ζέξβηο θαη ηεο εζηίαζεο ζηνπο πειάηεο. Σν θέξδνο έξρεηαη 

πιένλ απφ ηελ ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζεηο απηή ηελ λέα εζσηεξηθή θνπιηνχξα, ε 

νπνία απαηηεί ηζρπξέο δεζκεχζεηο ζηελ αιιαγή θαη εκπινθή ηνπ management. 

Ζ πξνζπάζεηα γηα πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ είλαη απηή εμαηηίαο ηεο νπνίαο 

κεηψλνληαη ηα θφζηε ππνρξεψλνληαο ηνπο ππαιιήινπο λα είλαη πην πξνζεθηηθνί ζηελ 

ιεπηνκέξεηα, κεηψλνληαο ηα ιάζε θαη ηα θφζηε ησλ ζρεηηθψλ δηνξζψζεσλ, ελψ 

κπνξεί λα εθηηλάμεη ηα θέξδε απμάλνληαο ηελ πίζηε ησλ πειαηψλ. Οη 

επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο είλαη ε βάζε γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

Ζ πνηφηεηα ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη κία θξίζηκε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ θεξδνθνξία αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. ε θάζε 

πεξίπησζε ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηζρπξέο δεζκεχζεηο απφ θάζε 

επίπεδν εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, απαηηεί αλάινγε θνπιηνχξα, ην αλψηεξν ζηειερηαθφ 

δπλακηθφ, ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα ελδπλακσζεί κε 

εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ην 

επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Βαζηδφκελε ζε απηέο ηηο δεζκεχζεηο ε Σξάπεδα κπνξεί λα 

πξνζειθχζεη, δηαηεξήζεη θαη εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο. 

Απηή ε πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ζηηο Σξάπεδεο ζα θαζνξίζεη ηειηθά ην 

πνηεο Σξάπεδεο ζα επηβηψζνπλ θαη πνηεο φρη. Ζ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ γίλεηαη κε 

πνιινχο ηξφπνπο ζηελ Σξαπεδηθή βηνκεραλία θαη απηνί είλαη: 

a. Δλδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

b. Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

c. Βειηίσζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο. 

Ζ βαζηθή ηδέα φκσο ηεο “πηνζεζίαο” αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο 

ησλ Σξαπεδψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Ζ πην 

ζεκαληηθή ηδέα πνπ θαινχληαη νη Σξάπεδεο λα ππεξεηήζνπλ, πνπ είλαη ε 

αξηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπο “Service Excellence‟‟ είλαη κηα ζπλερήο 
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δηαδηθαζία κε ηζρπξέο δεζκεχζεηο απφ θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ πνηφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ γίλεηαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ν νπνίνο δηαθνξνπνηεί ηηο Σξάπεδεο θαη 

θαζνξίδεη αλ θαη εθφζνλ απηέο ζα επηβηψζνπλ. 

3.6.1 Ζ Αλάπηπμε ηνπ Τπαιιειηθνύ Πξνζσπηθνύ 

Έλα θξίζηκν βήκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ είλαη ε επέλδπζε ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ησλ 

αηφκσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο, δίλνληαο ηνπο ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα 

ην πινπνηήζνπλ αλαδσππξψλνληαο ηελ επηζπκία ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ. Ζ 

εθπαίδεπζε πξέπεη λα θαζηζηά ζαθέο γηαηί απαηηείηαη θαη είλαη ζεκαληηθή ε άξηζηε 

πνηφηεηα ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηα ίδηα ηα άηνκα ηνπο ππαιιήινπο θαη 

φρη κφλν λα ηνπο ππνδεηθλχεη ηηο ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο. 

Ο ζπλδπαζκφο ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ, ηεο γλψζεο πνπ απνθηηέηαη 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθνπνίεζεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ 

ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζα είλαη ην θιεηδί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Απηφ ζα επηδξάζεη δηεγεξηηθά ζηνλ ελζνπζηαζκφ γηα ηελ δνπιεηά ηνπο θαη ζηελ 

πξφθιεζε λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ μεθηλά απφ ηελ ζηξαηνιφγεζε πξνζσπηθνχ ην νπνίν έρεη ηελ ηθαλφηεηα, 

επηζπκία θαη πξνζσπηθφηεηα ζην λα παξέρνπλ άξηζηε πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 

 

3.6.2“Αξηζηνπνίεζε ηεο Γηαδηθαζίαο” κε ηελ Βνήζεηα θαη ηεο 
Σερλνινγίαο 

Καηά ηνλ Dattakumar et. al., (2003), ε πςειή απφδνζε ησλ Σξαπεδψλ 

θαηεπζχλεηαη απφ ηελ εζηίαζε ζηνλ νξγαληζκφ ζηελ εζηίαζε ζηελ δηαδηθαζία. Ζ 

πξσηαξρηθή έκθαζε ζηελ δηαδηθαζία είλαη λα πινπνηεζεί κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Καηά ζπλέπεηα αληαλαθιά ηελ άπνςε ησλ πειαηψλ 

πεξηζζφηεξν παξά ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξγαληζκνχ. ηελ One Valley Bank ε 

βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δαλείσλ θαη ησλ ππνζεθψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

απφθηεζε πςειφηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη θαηαγεγξακκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ 

πειαηψλ. 

Σν data warehouse system θαη ην εθηεηακέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο ζηελ Bank 

of America  βειηίσζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηελεξγνχκελσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

έδσζε κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πειάηεο εμαζθαιίδνληαο κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηψλ. 
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Σν εθηεηακέλν παγθφζκηα δίθηπν ATM ηεο Citibank έρεη επηηπρψο θαιχςεη 

ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαζψο έρεη πξνζδψζεη ζηελ Σξάπεδα εμαηξεηηθά 

βειηησκέλε δηαρεηξηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη πιένλ έλα κέξνο ηνπ service 

πνηφηεηαο. Γίλεη ζηηο Σξάπεδεο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ θαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη απηέο νη αλάγθεο γίλνληαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα. 

3.7 Απνδνηηθόηεηα–Κεξδνθνξία θαη Πνηόηεηα ζηελ Παξνρή 
Σξαπεδηθώλ Τπεξεζηώλ 

 

Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλψηεξε εζσηεξηθή επίγλσζε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί αλαιχνληαο ιεηηνπξγίεο, πνηφηεηα ζέξβηο θαη θεξδνθνξία 

ηαπηφρξνλα παξά κε πιεξνθφξεζε πνπ ζα απνθηεζεί απφ κειέηεο Benchmarking γηα 

ηηο ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ρσξηζηά. 

Οη εκπνξηθέο Σξάπεδεο έρνληαο δερζεί επίζεζε θαη πηέζεηο απφ ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε, ηνλ αληαγσληζκφ απφ ηα κε Σξαπεδηθά ηδξχκαηα, ηελ αζηάζεηα 

δπλακηθήο ζηελ αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ ςάρλνπλ επίκνλα λένπο ηξφπνπο λα απμήζνπλ 

ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ηνπο. Ζ εξψηεζε “Ση είλαη απηφ πνπ νδεγεί ηελ 

πξνζπάζεηα (επίδνζε-απφδνζε)”, απνηειεί πξσηαξρηθή ζθέςε ησλ managers θαη 

απηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο σο ην πξψην βήκα ζηελ 

θαηαλφεζή ηεο αλψηεξεο επίδνζεο θαη γη‟ απηφ ηνλ ιφγν πξνζπαζνχλ γη‟ απηφ. 

Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη γίλεη ζ΄απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κε ζθνπφ λα 

απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε απηή, έξεπλεο πνπ μεθίλεζαλ απφ ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν 

θαη έθζαζαλ έσο θαη ηηο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Δηδηθφηεξα πξνβιεκαηηζκφο 

αλαπηχρζεθε γηα ηα θάησζη. 

ε πνην νξγαλσηηθφ επίπεδν πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα 

Benchmarking; χκθσλα κε ηνλ Berk J. (2007) κπνξεί λα γίλεη είηε ζε επίπεδν 

νξγαληζκψλ (άκεζσλ αληαγσληζηξηψλ Σξαπεδψλ) είηε ζε επίπεδν Οξγαλσηηθήο 

κνλάδαο (θαηαζηήκαηα δηθηχνπ ηεο ίδηαο Σξάπεδαο, ή ην retail banking πνιιψλ 

Σξαπεδψλ κεηαμχ ηνπο). ηηο έξεπλεο Benchmarking ζήκεξα, απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία είλαη πσο αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο ηελ πνηφηεηα εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά 

ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο απφ ηηο Σξάπεδεο. 

χκθσλα κε επηρεηξήκαηα πνπ αλέπηπμε ζηελ έξεπλά ηνπ ν Heskett (1994) ηα 
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ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αιπζίδα ππεξεζηψλ–θεξδψλ είλαη ηα εμήο: 

1. Κέξδνο θαη αλάπηπμε ελεξγνπνηνχληαη πξσηίζησο απφ ηελ πίζηε ηνπ πειάηε. 

2. Ζ πίζηε είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 

3. Ζ ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο. 

4. Ζ αμία δεκηνπξγείηαη απφ ηθαλνπνηεκέλνπο, πηζηνχο θαη παξαγσγηθνχο 

ππαιιήινπο. 

5. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ ηελ πςειή πνηφηεηα 

ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα κεηαθέξνπλ 

απνηειέζκαηα ζηνπο πειάηεο. 

Ο Berk J. (2007) ηζρπξίδεηαη φηη εθφζνλ ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηελ 

επηρεηξεζηαθή απνδνηηθφηεηα, ηελ πνηνηηθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο θεξδνθνξίαο ησλ Σξαπεδηθψλ Καηαζηεκάησλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα 

θάησζη 3 κνληέια ειέγρνληαο ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Ο ζηφρνο γηα ηνλ έιεγρν απηφ 

είλαη ε επηινγή ησλ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθφηεξα ζε ζχγθξηζε 

κε ηα ππφινηπα, ελψ νη γεληθά παξερφκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο θπκαίλνληαη ζην ίδην επίπεδν κε απηφ ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ. 

 

3.7.1 Μνληέιν Δπηρεηξεζηαθήο Aπνδνηηθόηεηαο 

Α. Δηζεξρόκελα: 

1) Πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θαηάζηεκα. 

2) Οη ππάξρνληεο ινγαξηαζκνί φισλ ησλ θαηεγνξηψλ νη νπνίνη αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ 

ζηαζεξή θαηάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο. 

Β. Δμεξρόκελα: 

1) Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα εξγαζίαο πνπ δηεθπεξαηψλεη ην θαηάζηεκα γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ δεδνκέλε πειαηεηαθή βάζε. 

 

3.7.2 Μνληέιν Πνηνηηθήο Απνδνηηθόηεηαο 

Α. Δηζεξρόκελα: 

1.Απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν κνληέιν θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε, 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θ.ι.π. 

Β. Δμεξρόκελα: 

1. Σν επίπεδν ηεο επηηεπρζείζεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 
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2. Ζ πνηφηεηα ππεξεζηψλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε φξνπο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

αληηιεπηφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

a. Αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ  παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο, ν ρξφλνο αλακνλήο ζην ηειέθσλν, ν ρξφλνο έγθξηζεο δαλείνπ θ.ι.π. Απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη εχθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. 

b. Σα αληηιεπηά πξνζιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ άιιε εμαξηψληαη άκεζα 

απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε. Οη αληηιεπηέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη νη θάησζη: 

1.Reliability (Αμηνπηζηία) = Ζ ηθαλφηεηα λα παξάγεηο ηηο ππνζρεζείζεο ππεξεζίεο κε 

αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα. 

2.Responsiveness (Αληαπφθξηζε) = Ζ πξνζπκία λα εμππεξεηήζεηο ηνπο πειάηεο θαη 

λα παξέρεηο άκεζε ππεξεζία. 

3.Assurance (Αζθάιεηα-ηγνπξηά) = Ζ γλψζε, ε θαηαδεθηηθφηεηα θαη γελλαηνδσξία 

ησλ ππαιιήισλ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα κεηαβηβάδνπλ ην αίζζεκα ηεο εκπηζηνζχλεο 

θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο 

4.Tangibles (Υεηξνπηαζηά) = Ζ θπζηθή εκθάληζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, εμνπιηζκψλ, 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ επηθνηλσλίαο. 

5. Empathy (πλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή) = Σν ελδηαθέξνλ, ε εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζνρή πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο. 

 

3.7.3 Μνληέιν Απνδνηηθόηεηαο ηεο Κεξδνθνξίαο 

Α. Δηζεξρόκελα: 

1.Απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν κνληέιν. 

Β. Δμεξρόκελα: 

1.Δμεξρφκελν ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε βξαρπρξφληα θεξδνθνξία ε παξαγφκελε ζε 

θάζε θαηάζηεκα. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ελψ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα κεηξήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηα αδπλαηεί λα κεηξήζεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ επηινγψλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ πςειφ ξίζθν. 

 

3.8 Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο ζηηο Σξάπεδεο 

 

Καηά ηνλ Περιηβαλίδε (2004) ν ηξαπεδηθφο ηνµέαο άξγεζε λα πηνζεηήζεη 

ηηο πξαθηηθέο ηνπ πξνγξαµµαηηζµνχ. Οη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα εθαξκφδνπλ ηνλ 
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πξνγξαµµαηηζµφ ηε δεθαεηία ηνπ1960, µηα πεξίνδν πνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ 

µηα ζεηξά αιιαγψλ πνπ πξνζέζεζαλ πνιππινθφηεηα θαη αληαγσληζηηθή πίεζε 

ζηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν. Καηαξρήλ, νη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα επεθηείλνληαη 

δηεζλψο θαη λα παξέρνπλ ηηο δηάθνξεο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο ζε δηάθνξεο ρψξεο, 

µε απνηέιεζκα λα εληαζεί ν αληαγσληζκφο ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Αθφκα, νη λέεο νηθνλνκηθέο αγνξέο µεηαζρεµάηηζαλ ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο, ηφζν γηα ηηο ηξάπεδεο φζν θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

πνπ νη θαλνληζκνί ην επέηξεπαλ, νη ηξάπεδεο άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνχλ ηα 

πξντφληα θαη ηηο παξερφµελεο ππεξεζίεο ηνπο, ελψ άιινη νξγαληζκνί θαη 

επηρεηξήζεηο άξρηζαλ λα πξνζθέξνπλ ρξεµαηννηθνλνµηθέο θαη ηξαπεδηθέο 

ππεξεζίεο, εληείλνληαο ηνλ αληαγσληζκφ αθφκα πεξηζζφηεξν. Σέινο, µηα 

ζεκαληηθή αιιαγή ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ ππνινγηζηψλ ζηα 

ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα (Channon D., 1986). 

χκθσλα κε ηνλ Περιηβαλίδε (2004), φιεο νη παξαπάλσ αιιαγέο έθαλαλ 

κεγαιχηεξε ηελ αλάγθε χπαξμεο ελφο ζρεδίνπ θαη ζηαδηαθά νδήγεζαλ ηηο 

ηξάπεδεο ζηελ πηνζέηεζε ηνπ πξνγξαµµαηηζµνχ. ια ηα επίπεδα δηνίθεζεο 

θαη ην πξνζσπηθφ ελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

έλα ιεηηνπξγηθφ ζρέδην (πξφγξαµµα), νχησο ψζηε λα γίλνπλ θαιχηεξα 

αληηιεπηνί νη ζηφρνη, νη ζηξαηεγηθέο θαη νη ηαθηηθέο πνπ πξέπεη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.  

Ζ δηαδηθαζία θαηάζηξσζεο απηνχ ηνπ ζρεδίνπ είλαη ηφζν ζεκαληηθή 

φζν θαη ην ίδην ην ζρέδην. Σν ζρέδην απηφ δελ δείρλεη µφλν ηνπο ζηφρνπο θαη 

ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην 

πψο ζα θαηαθέξεη λα επηηχρεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ θαη πνηνη 

είλαη ππεχζπλνη γηα ηνπο ζηφρνπο απηνχο. Γηα ην ιφγν απηφ ε χπαξμε ζρεδίνπ 

θξίλεηαη ηδηαίηεξα απαξαίηεηε φηαλ αιιάδεη ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ ή 

εληείλεηαη ν αληαγσληζκφο πνπ αληηκεησπίδεη έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα. 

Ο πξνγξαµµαηηζµφο πξέπεη θαη‟ ειάρηζηνλ λα θαιχπηεη  ηα εμήο 

ηέζζεξα ζεκεία (Mc Naughton et al, 1992): 

 λα νξίδεη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ 

 λα αλαγλσξίδεη ηηο αγνξέο–ζηφρνπο 

 λα πξνζδηνξίδεη ηηο απαηηήζεηο ζε πφξνπο, αλζξψπηλν δπλακηθφ, 

ηερλνινγία θιπ 
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 λα δεκηνπξγεί µηα δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο δηνίθεζεο βαζηζκέλε ζηνλ 

νηθνλνκηθφ πξνγξαµµαηηζµφ θαη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο. 

Γηα λα εθπιεξψζεη φινπο απηνχο ηνπο ξφινπο, ην ιεηηνπξγηθφ ζρέδην 

(πξφγξαµµα) ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο πηπρέο ησλ ηξαπεδηθψλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

πξνγξαµµαηηζµνχ ελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ, έμη δηνηθεηηθέο πεξηνρέο 

απνηεινχλ αληηθείκελν πεξηεθηηθήο αλάιπζεο. 

Καηά ηνλ Περιηβαλίδε (2004) νη πεξηνρέο απηέο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ (δάλεηα, ραξηνθπιάθην επελδχζεσλ), ε αμηνπηζηία (ξεπζηφηεηα, 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα), ε δηαρείξηζε ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ 

(πξνκήζεηεο, δηαµεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο), ε παξαγσγηθφηεηα, ν έιεγρνο θαη ε 

δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. Αθφκα, ην πξφγξαµµα ελφο ηξαπεδηθνχ 

νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε ηξάπεδα, ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο, ζην βαζκφ δηνηθεηηθήο 

απνθέληξσζεο πνπ παξνπζηάδεη, ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο γξαµµήο ησλ 

πξντφλησλ θαη ζην ζηπι δηνίθεζεο πνπ εθαξκφδεη (Mc Naughton et al, 1992). 

πσο γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, έηζη θαη γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο 

νξγαληζκνχο ηα επίπεδα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξαµµαηηζµνχ είλαη: ην 

ζηξαηεγηθφ επίπεδν, ην ηαθηηθφ επίπεδν θαη νη πξνυπνινγηζκνί. Ο 

ζηξαηεγηθφο  πξνγξαµµαηηζµφο δηαηππψλεη ηνπο επξχηεξνπο ζθνπνχο θαη 

ζηφρνπο, ελψ δεκηνπξγεί θαη ην φξακα ηνπ νξγαληζκνχ. 

πσο επηζεκαίλεη ν Περιηβαλίδεο (2004), ζεζπίδεη ην ελλνηνινγηθφ 

πιαίζην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ–θιεηδηά, πνπ επεξεάδνπλ ην κέιινλ ησλ 

αγνξψλ, ησλ πξντφλησλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ησλ ηξαπεδψλ. Δπηθεληξψλεηαη 

ζε καθξνρξφληεο αλαιχζεηο θαη απνθεχγεη ηελ ιεπηνκεξεηαθή αλάιπζε. Απηφ 

ην επίπεδν πξνγξαµµαηηζµνχ δίλεη απάληεζε ζε ηξία βαζηθά εξσηήκαηα: 

πνηνη ζα είλαη νη πειάηεο (ζε πνηνπο απεπζχλνληαη ηα δηάθνξα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο), ηη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη θαη πψο ζα θαιχςεη ε 

ηξάπεδα ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. ε έλα πεξηβάιινλ ξαγδαία µεηαβαιιφµελν, 

ν ζηξαηεγηθφο πξνγξαµµαηηζµφο είλαη θξίζηκνο θαη γηα ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε 

ελφο ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ, απηφ απνδεηθλχεηαη μεθάζαξα ζην 6
ν
 θεθ. φπνπ 

αλαιχεηαη ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο κηαο Διιεληθήο Σξάπεδαο. 

Ο ηαθηηθφο πξνγξαµµαηηζµφο δηαηππψλεη µεζνρξφληνπο ζηφρνπο θαη 

απνηειεί άκεζε ζπλέρεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ επηπέδνπ. Πεξηγξάθεη πψο θάζε 
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ιεηηνπξγηθή πεξηνρή µηαο ηξάπεδαο ζα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλα γηα θάζε έξγν ζρέδηα δξάζεο µε ηα θχξηα 

ζηνηρεία θαη ηηο εµεξνµελίεο εθπιήξσζεο ησλ πξνγξαµµάησλ. 

Σέινο, νη πξνυπνινγηζκνί δηαηππψλνπλ βξαρπρξφληνπο ζηφρνπο γηα ηνλ 

ηζνινγηζκφ θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο, πνπ µε ηε ζεηξά ηνπο απνηεινχλ ηε 

βάζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ ειέγρνπ θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν ρξήζεο. Οη 

πξνυπνινγηζκνί δηαδξακαηίδνπλ επίζεο έλαλ αθέξαην ξφιν ζηε δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ, επεηδή παξέρνπλ ζε θάζε κνλάδα έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηθψλ 

παξακέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κεληαία.  

Απνθιίζεηο απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο ρξεζηκεχνπλ σο έλα ζήκα 

έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο φηη ην πξαγκαηηθφ επίπεδν θηλδχλνπ ηεο ηξάπεδαο 

κπνξεί λα κελ είλαη ίζν µε ην επηζπκεηφ ζηηο πξνβιέςεηο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ (Mc Naughton et al, 1992). 

Οη ηξάπεδεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ top–down ή ηελ bottom–

up κέζνδν γηα ηελ ζχληαμε ησλ πξνυπνινγηζκψλ. ηελ top-down πξνζέγγηζε 

ζπµµεηέρνπλ ηα αλψηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο, ηα νπνία ζέηνπλ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θαη ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο. Ζ πξνζέγγηζε απηή είλαη 

ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή φηαλ έλαο ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο πξέπεη λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο ηαρχηαηεο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο ή φηαλ πξέπεη λα 

αλαδηνξγαλψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ γηα λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπ. 

ηελ bottom-up πξνζέγγηζε ηα ρακειφηεξα ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο 

θάλνπλ  ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηελ επφκελε ρξνληθή πεξίνδν, νη νπνίεο 

αλαζεσξνχληαη απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο δηνίθεζεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

είλαη πεξηζζφηεξν ζπµµεηνρηθή απφ ηελ top-down, φζνλ αθνξά ηε ζηνρνζεζία 

ησλ δηαθφξσλ µνλάδσλ–ππνθαηαζηεµάησλ θαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή, 

φηαλ φιεο νη επηκέξνπο κνλάδεο αληηκεησπίδνληαη ηζφηηκα. 

 

3.9 Υξεκαηνπηζηωηηθέο Κξίζεηο θαη Σξαπεδηθνί Κίλδπλνη 

 

Ζ δηεζλήο νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη ε ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ 

απηή ηελ πεξίνδν δηαλχνπκε δείρλεη φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξίζεσλ είλαη 

πνιιαπιά ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο, φπσο θαη νη αιπζηδσηέο επηδξάζεηο ηνπο. 
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Γηα ην ιφγν απηφ, παξαθάησ ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηα απφ ηα βαζηθά απηά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ φπσο θαη νη θίλδπλνη πνπ 

κπνξεί λα απνξξένπλ απφ απηέο γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. 

Καηαξρήλ, θαίλεηαη φηη νη µεραληζµνί δηάδνζεο ησλ θξίζεσλ έρνπλ 

απμεζεί ζεκαληηθά. Έηζη, ε θξίζε µηαο εζληθήο νηθνλνκίαο κπνξεί πιένλ µε 

ζρεηηθή επθνιία λα δηαρπζεί ζε άιια µέξε ηνπ πιαλήηε θαη λα ιάβεη 

παγθφζκηεο δηαζηάζεηο. 

Οη δηεζλείο επελδπηέο δείρλνπλ ζπγθξηηηθά πςειή κεηαβιεηφηεηα 

αλαθνξηθά µε ηηο πξνζδνθίεο ηνπο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ αγνξψλ θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε απηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά θαζίζηαηαη 

εκθαλήο ζηελ πεξίπησζε ησλ αλαδπφκελσλ αγνξψλ. ε πεξηφδνπο επλντθήο 

ζπγθπξίαο, νη δηεζλείο ρξεκαηνπηζησηηθνί φκηινη δηαθαηέρνληαη απφ 

ππέξκεηξε επελδπηηθή αηζηνδνμία. Αληίζεηα, ζε ζπλζήθεο θξίζεο, κεηψλεηαη 

δξαζηηθά  ε εκπηζηνζχλε ηνπο, µε ζπλέπεηα λα απνζχξνληαη ηάρηζηα, αθφκα 

θαη άηαθηα, απφ ηηο ελ ιφγσ αγνξέο αλαδηαξζξψλνληαο ηαπηφρξνλα ην 

ραξηνθπιάθηφ ηνπο. Σν θαηλφκελν απηφ είλαη γλσζηφ θαη σο “ζπκπεξηθνξά 

ηεο αγέιεο” (Γεσξγφπνπινο Α., 2006). 

πλήζσο, νη πξφζθαηεο παγθφζκηεο ρξεκαηνπηζησηηθέο θξίζεηο 

πιήηηνπλ αξρηθά ην ρξεκαηηζηεξηαθφ ηνµέα ησλ νηθνλνκηψλ (πρ καδηθέο 

πσιήζεηο κεηνρψλ θαη νκνιφγσλ απφ μέλνπο επελδπηέο), ζηε ζπλέρεηα 

πξνεθηείλνληαη ζην ζπλαιιαγκαηηθφ ηνπο πεδίν (πρ δξαζηηθή ππνηίκεζε 

εζληθψλ λνµηζµάησλ) θαη ζπλήζσο θζάλνπλ κέρξη ην θάζκα ηεο λνµηζµαηηθήο 

ηνπο πνιηηηθήο (πρ αχμεζε επηηνθίσλ). 

 ηελ θνξχθσζή ηνπο κεηαηξέπνληαη ζε θξίζεηο ξεπζηφηεηαο ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο µε πεξαηηέξσ αξλεηηθέο παξελέξγεηεο, φπσο αχμεζε 

ηνπ ρξεµαηννηθνλνµηθνχ θφζηνπο, θιηκάθσζε ηεο πψιεζεο ρξενγξάθσλ µε 

επηηαρπλφκελε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπο, ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ θξίζε, 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ εμσηεξηθνχ πνιιψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηξαπεδψλ. Σειηθά, νη ελ ιφγσ θξίζεηο ζίγνπλ, ζηνλ έλα ή ηνλ 

άιιν βαζκφ, θαη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα βξίζθνληαη ζπλήζσο ζην επίθεληξν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θξίζεσλ, ηφζν επεηδή ελδερνκέλσο κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ θαη απηά ζην “μέζπαζκα” ηέηνηνπ είδνπο θξίζεσλ φζν θαη γηαηί 
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δέρνληαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο. Αλαθνξηθά µε ηηο επηπηψζεηο ησλ θξίζεσλ, απηέο 

πνηθίινπλ μεθηλψληαο απφ ζπλήζεηο ρξεµαηννηθνλνµηθέο αληζνξξνπίεο θαη 

θαηαιήγνληαο κέρξη αθφκα θαη ζηελ νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε νξηζκέλσλ 

ηδξπκάησλ, φπσο ζπλέβε ζην πξφζθαην παξειζφλ. 

Ζ θαηάξξεπζε ελφο ηδξχκαηνο κπνξεί λα απνηειέζεη ην έλαπζκα γηα 

µηα δηαδηθαζία δηαδνρηθψλ θαηαξξεχζεσλ θαη άιισλ ηδξπκάησλ, γλσζηφ θαη 

σο “απνηέιεζκα ληφκηλν”. πρλά ζηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη θαη ν φξνο 

“ζπζηεµηθφο θίλδπλνο”, έλλνηα πνπ ππνδειψλεη φηη νηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο ζε 

έλα ηµήµα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα επεθηαζνχλ µε 

αλεπηζχκεηεο παξελέξγεηεο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

Μηα θξίζε απηνχ ηνπ ηχπνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη γηα παξάδεηγκα 

ζνβαξέο δπζιεηηνπξγίεο ζηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, θαζψο ην 

απνηακηεπηηθφ θνηλφ ζα  επηρεηξήζεη ζε ζπλζήθεο παληθνχ λα  µκεηαηξέςεη ηηο 

δηάθνξεο κνξθέο ησλ απνηακηεχζεσλ ηνπ ζε ξεπζηά  δηαζέζηµα 

(Γεσξγφπνπινο Α., 2006). 

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηεο αλάγθεο γηα ελδπλάκσζε ησλ επνπηηθψλ µεραληζµψλ. Οη θίλδπλνη 

πνπ απεηινχλ ηα ηδξχκαηα είλαη πνιινί (πρ πηζησηηθφο, ιεηηνπξγηθφο), θαη γηα 

ην ιφγν απηφ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ, λα κεηξεζνχλ θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ. Ζ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ζηελ Διβεηία πνπ είλαη αξκφδηα 

ζε δεηήκαηα ηξαπεδηθήο επνπηείαο έρεη ζέζεη πξνζθάησο ηξείο βαζηθνχο 

άμνλεο (Secretariat of the Basel Committee on Banking Supervision, 2001): 

> ειάρηζηε θεθαιαηαθή επάξθεηα (minimum capital requirement) 

> δηαδηθαζία επνπηηθήο ζεψξεζεο (supervisory review process) 

> πεηζαξρία αγνξάο (market discipline). 

ην πιαίζην ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ζπδεηνχληαη θαη 

αμηνινγνχληαη ηξία είδε θηλδχλσλ ν πηζησηηθφο θίλδπλνο, ν θίλδπλνο αγνξάο 

θαη ν ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο. Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο αληαλαθιά ηελ 

πηζαλφηεηα ν δαλεηδφκελνο λα µελ θαηαθέξεη λα απνπιεξψζεη ην δάλεηφ ηνπ ή 

λα θαζπζηεξήζεη ζηελ εμππεξέηεζή ηνπ. Ο θίλδπλνο αγνξάο αλαθέξεηαη ζην 

βαζκφ κεηαβνιήο ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηίηισλ ηνπ ηδξχκαηνο 

(ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ), εμαηηίαο αλεπηζχκεησλ αιιαγψλ ζηηο 

αγνξαίεο ηηκέο ησλ ελ ιφγσ ηίηισλ. 
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Ο θίλδπλνο απηφο εθθξάδεηαη µέζσ ησλ κεηαβνιψλ ζηελ αμία ησλ 

“αλνηρηψλ ζέζεσλ” ηνπ ηδξχκαηνο, πξψηηζηα µέζσ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο 

ησλ κεηνρηθψλ θαη νκνινγηαθψλ ηίηισλ ζηε δεπηεξνγελή αγνξά, θαη έπεηηα 

µέζσ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο. Ο ιεηηνπξγηθφο θίλδπλνο 

είλαη ε πηζαλφηεηα λα πξνθχςνπλ απξνζδφθεηεο δεκηέο ιφγσ ηεο µε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο ή ησλ δηαδηθαζηψλ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

ην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επνπηηθήο ζεψξεζεο, νη επνπηηθνί 

µεραληζµνί ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη θάζε ηξάπεδα θαηέρεη θαη 

ρξεζηκνπνηεί πγηή θαη απνηειεζκαηηθά εζσηεξηθά ζπζηήκαηα γηα ηε κέηξεζε 

ηεο θεθαιαηαθήο ηεο επάξθεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 

ησλ θηλδχλσλ. 

Σέινο, ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο πξνσζεί ελδπλάκσζε ησλ 

µεραληζµψλ πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο µέζσ ηεο αχμεζεο ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Οη απαηηήζεηο γηα δηαθάλεηα πνπ ηίζεληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή, πεξηιακβάλνπλ δηάθνξνπο ηξαπεδηθνχο ηνκείο, µεηαμχ άιισλ θαη 

εθείλνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο θεθαιαηαθήο 

επάξθεηαο, θαη ζηηο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θηλδχλσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν  

Budgeting Υξεκαηνπηζησηηθώλ Ηδξπκάησλ 
 

χκθσλα κε ηνλ Bliss (2005), ν καθξνρξφληνο (planning) θαη βξαρπρξφληνο 

(budgeting) νηθνλνκηθφο πξνγξαµµαηηζµφο γηα ζεηξά πνιιψλ εηψλ απνηεινχλ 

ζεκαληηθά εξγαιεία management ζηα ρέξηα ησλ δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

ελ‟ γέλεη ησλ ηξαπεδψλ, αθνχ µε απηά θαζνξίδνληαη νη επίκαρνη ζηφρνη, καθξνρξφληνη 

θαη βξαρπρξφληνη, ε επηιερζείζα ζηξαηεγηθή πξνο επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη 

ηειηθά ζπκβάινπλ ζηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επζπλψλ  µηαο 

επηρείξεζεο έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ δαλεηζηψλ, ησλ πειαηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαη ηειηθά έλαληη ησλ κεηφρσλ. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά επηζεκαίλεη ν Bliss (2005), ν νηθνλνκηθφο 

πξνγξαµµαηηζµφο ζεσξείηαη εμαηξεηηθά θξίζηκνο θαη ζεκαληηθφο, ηδηαίηεξα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ηνµέα, αθνχ φπσο επηζεκαίλεηαη ζηελ ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιχ κεγάιεο θπξίσο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, ιφγσ ηεο 

επαπμεκέλεο αλάγθεο αλάπηπμεο απφ απηέο ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο θηινζνθίαο 

θαη ηερλνγλσζίαο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα έλα επηηπρεκέλν budget. 

ηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ έξεπλεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έληαζε εθαξκνγήο, ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο θαη ηα ηεξάζηηα 

νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξαµµαηηζµφ ησλ επηρεηξήζεσλ. 

κσο ζηελ Διιάδα ε ζρεηηθή έξεπλα έρεη αξθεηέο ειιείςεηο, παξά ηελ αλαθεξζείζα 

ζπνπδαηφηεηα ηνπ budgeting. 

ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ 

ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε θαη ελζσκαηψλεη µία ιεπηνκεξή 

εμέηαζε ησλ παξαθάησ (Graddy, 1990): 

 Πψο πξέπεη λα πνξεπζεί ε ηξάπεδα γηα λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θαη 

ηελ σθέιεηα ησλ κεηφρσλ ηεο; 

 Πνηα είλαη ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξέπεη λα εθκεηαιιεπηεί ε 

ηξάπεδα;  

 Πνηα είλαη ε απφθιηζε κεηαμχ ηεο ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ηψξα ζε ζρέζε µε ηελ 

ζέζε πνπ ζέιεη λα βξίζθεηαη ζε µηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζην κέιινλ; 

Σν απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη θάπνηεο θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο, νη 

νπνίεο ππνδεηθλχνπλ (Spencer, 1990): 



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 56 

α) ην ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη θαζνξίδνπλ ην ηµήµα 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο πνπ πξνζθέξεη ηελ κεγαιχηεξε πξννπηηθή θαη 

β) φιεο ηηο λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα δηεπξπλζεί ε 

απνδνηηθφηεηα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο.  

ρήκα 1 

 

 

Οη θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο κπνξνχλ επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ λέεο 

δηαδηθαζίεο ζηελ ρνξήγεζε πηζηψζεσλ, λέεο ζηξαηεγηθέο, λέεο πνιηηηθέο 

ηηκνιφγεζεο, πξνηάζεηο γηα εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαζψο θαη µηα αιιαγή 

θηινζνθίαο ζηνλ ηξφπν πνπ ην πηζησηηθφ ίδξπκα αλαιακβάλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηνλ 

θίλδπλν, πνιχ ζεκαληηθφ θαη επίθαηξν ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε κε ηελ έμαξζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα (Comett, 2004). 
 
 

4.1. Καζνξηζκόο Απνζηνιήο ηεο Σξάπεδαο 

 

Ο πξνγξακκαηηζκφο θαη ε δηάξζξσζε ηεο απνζηνιήο ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο είλαη γηα πνιιέο δηνηθήζεηο ε πην ζεκαληηθή απφθαζε θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζηξαηεγηθήο (Graddy, 1990). Ο βαζηθφηεξνο ζθνπφο 

ηνπ θαζνξηζκνχ ηεο απνζηνιήο κηάο ηξάπεδαο είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα φξακα γηα 

ην ξφιν ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά (Saunders, 2004).  

Σν φξακα ελφο πηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, ν νπνίνο αληηκεησπίδεηαη σο µία 

επηρείξεζε γεληθψλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ ππεξεζηψλ, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθφ απφ 

απηφ ελφο άιινπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, ην νπνίν εηδηθεχεηαη ζηελ ηξαπεδηθή 
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επηρεηξήζεσλ ή ζε έλα εμεηδηθεπκέλν θνµµάηη ηεο αγνξάο, φπσο ι.ρ. 

ρξεκαηνδνηήζεηο γηα αγνξά απηνθηλήησλ. 

Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

παγθνζκίσο έρνπλ θαηαξγήζεη ηνλ φξν „ηξάπεδα‟ (Grinblatt, 2004), θαζψο 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο σο γεληθφηεξνη 

δηαλνκείο ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πξντφλησλ (π.ρ. αζθαιηζηηθά πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο). 

Με ηνλ ξφιν θαη ηελ απνζηνιή πνπ αλαιακβάλεη έλα πηζησηηθφ ίδξπκα, 

αλαγλσξίδεη φηη πξέπεη λα θαιχςεη µία ζπγθεθξηκέλε αλάγθε θαη έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα ζηελ νηθνλνκία (Mishkin, 2003). Απνηειεί ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε λα 

ζεσξείηαη σο απιφο παξνρέαο θαη δηεθπαηξεσηήο θάπνησλ πξντφλησλ, φπσο ι.ρ. 

θαηαζέζεσλ θαη δαλείσλ, ε ηξάπεδα είλαη ν κνριφο ηεο νηθνλνκίαο.  

Έηζη, ε ζηξαηεγηθή θαη ε απνζηνιή ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο είλαη αλάγθε 

λα θηηζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη µε βαζηθφ ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε 

(πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε) φπσο αλαθέξζεθε ζην 2
ν
 θεθάιαην. Δπίζεο, ε ηξάπεδα 

απνθαζίδεη ηνλ ρψξν πνπ ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε γεσγξαθηθνχο φξνπο, πφζν επξχ 

ζα είλαη ην θάζκα ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο, πνην ηµήµα ηεο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο ζα επηιέμεη θαη κε πνηνπο ηξφπνπο ζα αληαπνθξηζεί ζην δηαξθψο 

µεηαβαιιφµελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ζηηο ζπλερψο απμαλφκελεο αλάγθεο 

(Eakins, 2003). 

πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη φηη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ζηξαηεγηθή, ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα πξνθεηκέλνπ λα θεθαιαηνπνηήζεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ θαη λα ηα κεηαηξέςεη ζε σθέιεηα γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπ.  
 
 

4.2. Μαθξνρξόληνο ρεδηαζκόο θαη Budgeting 

 

Πξηλ απφ ιίγεο δεθαεηίεο, ε ζεσξεηηθή ζεκαζία θαη ε ελλνηνινγηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ (planning) θαη ηνπ budgeting ζεσξνχληαλ 

σο μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο, µε κηθξέο µφλν δηαθνξέο (Ernst and Young, 1995). Ο 
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ζρεδηαζκφο ήηαλ αξκνδηφηεηα ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ, ζε ζπλεξγαζία µε ηελ 

δηνίθεζε, γηα ηελ αμηνιφγεζε δηαθφξσλ ζηξαηεγηθψλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ. 

ε αληίζεζε, ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ήηαλ µία δηαδηθαζία πνπ 

αθνξνχζε φιν ην πξνζσπηθφ, µε ηελ δηηηή έλλνηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ απαηηήζεσλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ κεηφρσλ, αιιά θαη ηελ παξνρή ελφο µεραληζµνχ ειέγρνπ, γηα 

ηνπο managers ησλ κεζαίσλ θπξίσο επηπέδσλ. 

Οη εγέηηδεο δπλάκεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ρψξνπ (bank leaders) έρνπλ αξρίζεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθή βάζε, ζπλδένληαο άκεζα ηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη 

ηα εηήζηα budgets (Mishkin, 2003), µε ηελ έλλνηα φηη εθπιεξψλνληαο θαη 

πεηπραίλνληαο ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο επηηπγράλεηαη θαηά κεγάιν κέξνο θαη 

ν καθξνρξφληνο ζρεδηαζκφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. Οη δχν παξαπάλσ 

έλλνηεο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, νη νπνίεο 

ελζσκαηψλνπλ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία θαη δείθηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα αμηνινγεζεί 

ζσζηά έλα ηξαπεδηθφ ίδξπκα, απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο, νη νπνίνη ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, κηιψληαο γηα ηελ Διιάδα, απνηεινχλ θαη ηνπο βαζηθνχο ρξεκαηνδφηεο ηνπ. 

Δπηπιένλ, πνιιά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δελ δίλνπλ πιένλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

απεηθφληζε ζηνηρείσλ ηνπ παξειζφληνο αιιά αμηνινγνχλ ηηο ηξέρνπζεο επηδφζεηο µε 

βάζε ηηο πξνβιέςεηο (Titman, 2004). 
 
 

4.3. Μεζνδνινγία ρεδηαζµνύ θαη Budgeting 
 

4.3.1. Οη Όξνη Planning, Budgeting θαη Forecasting 

Ο ηξαπεδηθφο ζρεδηαζκφο (bank planning) απεηθνλίδεηαη σο ην ζχλνιν ησλ 

δηνηθεηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ελεξγεηψλ πνπ νδεγνχλ (Ernst and Young, 1995): 

 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ζηφρσλ 

 ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαξαίηεησλ δηαδηθαζηψλ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

ζηφρνη 

 ηελ αμηνιφγεζε ησλ αγνξψλ, ησλ αληαγσληζηψλ θαη ησλ πειαηψλ 

 ηελ παξαγσγή δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ θιεηδηψλ θαη 
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 ηελ κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Ο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο είλαη ε πεξίπινθε θαη πνιπζήκαληε 

δηαδηθαζία µε ηελ νπνία ν ζρεδηαζκφο γίλεηαη ιεηηνπξγηθφο (Koch, 1995). Ζ 

δηαδηθαζία budgeting ζε φια ηα επίπεδα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ 

ζπλήζσο βαζίδεηαη ζε µία πξνζπάζεηα πξφβιεςεο ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ. 

Λακβάλνληαο ππφςε ηα ζεκαληηθφηεξα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηελ ηξέρνπζα 

πιεξνθφξεζε, απηή ε πξφβιεςε κπνξεί λα είλαη ιηγφηεξν επίζεκε (π.ρ. βάζεη ηεο 

δηαίζζεζεο ηεο δηνίθεζεο) ή πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθή (π.ρ. έξεπλα θαη αλάιπζε 

ιεηηνπξγηψλ).  

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα επαλαιακβάλνπλ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ θάζε έηνο βαζηδφκελα ζηελ ηξέρνπζα πιεξνθφξεζε θαη ηηο 

επηθείκελεο εμειίμεηο ηφζν ζηηο ηνπηθέο φζν θαη δηεζλείο αγνξέο (Mayo, 1995) ζηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν φπνπ εθηπιίζζεηαη ε κεγάιε απηή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, νη 

νηθνλνκηθνί πξνυπνινγηζκνί ησλ ηξαπεδψλ ζα παίμνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πεξεηαίξσ αλάπηπμε θαη πνξεία ηνπο.  

πσο αλαθέξεη νBliss (2005) απηή ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία είλαη επξέσο 

γλσζηή ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, σο forecasting θαη πξαγκαηνπνηείηαη µε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο, φπσο ιακβάλνληαο ππφςε φγθνπο ζηνηρείσλ απφ ηελ αξρή µηαο 

ρξνληάο (year to date) θαη ππνινγίδνληαο ην αλαζεσξεκέλν budget γηα ην ππφινηπν 

ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα πξνζδηνξίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ µε ηξεηο βαζηθέο ζεκειηψδεηο κεζνδνινγίεο.  

 

4.3.2. Ζ Μέζνδνο Bottom–Up ζηηο Σξάπεδεο 

Καηά ηνλ Brookson (2000), ε κέζνδνο Βottom-up απνδίδεη κεγάιε ζεκαζία 

ζηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κεζαίνπ επηπέδνπ θαη αθνξά ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ην 

νπνίν ρσξίδεηαη ζε θέληξα επζχλεο. Πξνθεηκέλνπ ν ηξαπεδηθφο νξγαληζκφο λα 

πξνβιέςεη ην ζπγθεληξσηηθφ budget (master budget) βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη λα 

ελνπνηεζνχλ φια ηα επηκέξνπο budgets ησλ θέληξσλ επζχλεο. Σν budget θάζε 

επηπέδνπ, ζχκθσλα µε απηή ηε κέζνδν, ζηεξίδεηαη ζηε δηαζέζηκε πιεξνθφξεζε θαη 

ζηε δηαίζζεζε ηνπ manager γηα ην ηη ζεσξεί εθηθηφ θαη ηη αλππέξβιεην.  

Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία παξάγεη πην πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε 

µε άιιεο κεζνδνινγίεο, επεηδή ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε πνπ ηα δηακνξθψλνπλ 

πξνέξρνληαη απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επίπεδα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ (πσιήζεηο, 
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θαηαζηήκαηα, άκεζεο ζρέζεηο µε πειάηεο) θαη θαηά ζπλέπεηα εθκεηαιιεχνληαη ζε 

κέγηζην βαζκφ ηελ άκεζε ζρέζε πνπ έρνπλ µε ηελ επξχηεξε αγνξά. Δπηπιένλ, ηα 

bottom–up budgets θαληάδνπλ πεξηζζφηεξν επηηεχμηκα, αθνχ ζπιιέγνπλ 

πιεξνθφξεζε θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία απφ ην πξνζσπηθφ φισλ ησλ βαζµίδσλ ζην 

πηζησηηθφ ίδξπκα. 

Έλα απφ ηα βαζηθά αξλεηηθά ζεκεία ηεο κεζνδνινγίαο bottom–up είλαη φηη ην 

αζξνηζηηθφ budget, εκπεξηέρεη πνιιά επηκέξνπο ζηνηρεία θαη δελ θαηαιήγεη πάληα 

ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Έρνληαο ζαλ απνηέιεζκα λα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ βαζηθέο αιιαγέο ζηα budgets ησλ ηµεµάησλ, νχησο ψζηε λα 

θηάζεη ε αλψηεξε δηνίθεζε ζην επηζπκεηφ budget. Σέινο, ε κεζνδνινγία απηή είλαη 

δπλαηφλ λα αγλνεί βαζηθά ζεκεία δηακάρεο κεηαμχ δηαθφξσλ ηµεµάησλ, αθνχ θαηά 

ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο πιάλνπ ηα ηµήµαηα ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο δελ μεθηλνχλ 

απαξαίηεηα µε ηνπο ίδηνπο ζηφρνπο θαη ηηο ίδηεο πξννπηηθέο.  

Σν Credit Control µηαο ηξάπεδαο φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Brookson 

(2000), έρεη σο απψηεξν ζθνπφ ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε δηαθχιαμε θαη 

πξνζηαζία ησλ θεθαιαίσλ ηεο, ελψ αληίζεηα έλα επηρεηξεκαηηθφ θέληξν έρεη σο 

απψηεξν ζθνπφ ηελ πψιεζε ηνπ πςειφηεξνπ δπλαηνχ φγθνπ δαλείσλ, έζησ θαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ ζα ρνξεγνχζε δάλεηα, αλ δελ ππήξρε ε πίεζε ηεο δηνίθεζεο γηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Απηφ ζπλέβε θαη ζηελ πξφζθαηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε 

ζηηο ΖΠΑ, ην νπνίν αλαιχεηαη ζε άιιν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
 

4.3.3. Ζ Μέζνδνο Top – Down ζηα Πηζησηηθά Ηδξύκαηα 

Ζ κεζνδνινγία top–down θαηά ηνλ Brookson (2000), ζπλνςίδεηαη ζε 

πςειφηεξα επίπεδα πξνζσπηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε απηή ηελ πξνζέγγηζε, ε 

αλψηεξε δηνίθεζε έρεη ηελ απφιπηε επζχλε γηα ηελ ράξαμε µηαο µαθξνπξφζεζµεο 

ζηξαηεγηθήο. πλεπψο, ε πηνζεηνχκελε ζηξαηεγηθή αλαπηχζζεηαη απφ ηνπο managers 

δίλνληαο θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο θαη νδεγίεο ζε φιν ην πξνζσπηθφ, ψζηε λα 

πινπνηεζνχλ νη µαθξνπξφζεζµνη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί.  

Οη Managers κεζαίνπ θαη θαηψηεξνπ επηπέδνπ ιακβάλνπλ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη δηακνξθψλνπλ ζπγθεθξηκέλν πξνγξακκαηηζκφ µε ζθνπφ ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

κεηφρσλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο αλσηέξσ πξνζέγγηζεο είλαη 
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φηη ηα budgets πινπνηνχληαη εμ‟ αξρήο, ππνινγίδνληαο ην γεληθφηεξν 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ top management θαη απηφ έρεη ζαλ ζπλέπεηα λα είλαη εμαηξεηηθά 

εχθνια ζηελ δηαρείξηζή ηνπο, ελψ αληίζεηα νη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο ζε ζρέζε µε ηελ 

παξαπάλσ κεζνδνινγία είλαη ειάρηζηεο. Απφ ηελ αληίπεξα φρζε, ε κεζνδνινγία είλαη 

δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε πιάλα εθηφο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ζπλεπψο αδχλαηα λα 

πινπνηεζνχλ. 
 
 

4.3.4. Ζ Νέα Μέζνδνο U-Planning 

χκθσλα πάληα κε ηνλ Brookson (2000), αθνξά κηα λέα κεζνδνινγία πνπ 

πξνήιζε απφ ηνλ πεηπρεκέλν ζπλδπαζκφ ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ. πσο 

παξαηεξήζεθε θαη ζηελ κεζνδνινγία top – down, ην top management θαιείηαη λα 

πινπνηήζεη µία εμαηξεηηθά µαθξνπξφζεζµε ζηξαηεγηθή θαη λα ηελ δηνρεηεχζεη ζε 

φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. πσο θαη ζηελ κέζνδν bottom–up, ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ρσξηζκέλν θαηά θέληξα επζχλεο, θαιείηαη λα πινπνηήζεη επηκέξνπο 

ζηξαηεγηθέο, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ξεαιηζηηθέο θαη επηηεχμηκεο. Απηνί νη νηθνλνκηθνί 

πξνγξακκαηηζκνί, ζχκθσλα πάληα κε ηελ πξνζέγγηζε u-planning, δεκηνπξγνχληαη 

ζχκθσλα µε ηε ινγηθή ηνπ επξχηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, 

αζξνίδνληαη θαη ηειηθά ειέγρνληαη απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε.  

Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Daum (2002), ε αλψηεξε δηνίθεζε 

αλαδηακνξθψλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζε επίπεδα πην πξαγκαηνπνηήζηκα ή πινπνηεί ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε πςειφηεξα επίπεδα. Ζ 

παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο κέρξη νη ζηφρνη πνπ ζα πξνθχςνπλ 

λα είλαη ξεαιηζηηθνί θαη επηηεχμηκνη θαη λα ππνζηεξίδνληαη πιήξσο απφ ηνλ 

επηκέξνπο νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Ζ κεζνδνινγία παξάγεη δχν πιενλεθηήκαηα 

ζηελ ιεηηνπξγία θαη επηηπρία ηνπ νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ µε ηελ ζπδήηεζε–

δηαπξαγµάηεπζε πνπ απαηηεί κεηαμχ ηεο αλψηεξεο δηνίθεζεο θαη ηεο δηνίθεζεο 

κεζαίνπ θαη ρακεινχ επηπέδνπ. Απνηέιεζκα δελ είλαη µφλν έλα budget ην νπνίν 

απνδέρνληαη νη εξγαδφκελνη σο ξεαιηζηηθφ θαη πινπνηήζηκν, αιιά πξνάγεη θαη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ δηαθφξσλ επηπέδσλ.  

Έλα απφ ηα αξλεηηθά ζηνηρεία απηήο ηεο κεζνδνινγίαο είλαη φηη είλαη δπλαηφλ 

λα νδεγήζεη ζε µηα δηαδηθαζία νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία είλαη 

πνιχπινθε θαη ρξνλνβφξα. πκπεξαζκαηηθά κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη, ε κέζνδνο u–

planning απνηειεί µία κεηξηνπαζή κέζνδν πνπ ηθαλνπνηεί ηηο απαηηήζεηο ησλ κεηφρσλ 
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ρσξίο λα έξρεηαη ζε ηξηβή µε ην πξνζσπηθφ παξάγνληαο budgets ιηγφηεξν επηζεηηθά, 

ζε ζρέζε µε ηελ κεζνδνινγία top–down.  
 
 

4.4. ηνηρεία ηνπ Σξαπεδηθνύ Budgeting 

Αλέθαζελ ν νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ ηξαπεδψλ απνηειείην απφ 

πιήζνο νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ (Spencer, 1990). Σα έμνδα ήηαλ αλέθαζελ ζρεηηθά 

εχθνιν λα πξνβιεθζνχλ, αθνχ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ µία 

ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα εμφδσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην θφζηνο εξγαζίαο, ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ θαη ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ είλαη εχθνιν λα 

απνηηκεζεί ζπγθξίλνληαο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα θαη ηηο 

πξνβιέςεηο γηα ηα επίπεδα πιεζσξηζκνχ ζε µία νηθνλνκία. 

Καηά ηνλ Daum (2002), ε κεζνδνινγία ηνπ budgeting αλαπηχρζεθε, ψζηε λα 

ζπκπεξηιάβεη θαη ζηνηρεία ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ παξαδνζηαθά. Γηα 

παξάδεηγκα παξάκεηξνη φπσο ε επηζθάιεηα ησλ δαλείσλ γηα κηα ηξάπεδα, ή ην 

πιήζνο ησλ θαθψλ δαλείσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ 

νηθνλνκηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο Σξάπεδαο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ δηακφξθσζε 

απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ γηα ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα απφ ηελ Βαζηιεία ΗΗ. 
 

4.4.1. Οηθνλνκηθά Έλαληη ηαηηζηηθώλ ηνηρείσλ 

Πιένλ κεγάινο αξηζκφο ζηνηρείσλ πνπ δελ είλαη απαξαίηεηα νηθνλνκηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πεξηέρνληαη πιένλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ (Ernst and Young, 

1995). εκαληηθά εζσηεξηθά ζηνηρεία ηνπ θχθινπ ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ (φπσο ν 

ρξφλνο πγηνχο απνπιεξσκήο ελφο δαλείνπ), ζηνηρεία θεθαιαηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

θαη πνζνζηά δηείζδπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ ζηα κεξίδηα ηεο ηξαπεδηθήο 

αγνξάο πιένλ ιακβάλνληαη πνιχ ζνβαξά ππφςε, πξνβιέπνληαη, πνζνηηθνπνηνχληαη 

θαη ζηνρνπνηνχληαη.  

Καηά ηνλ Daum (2002), βαζηθά θαη ζεκαληηθά κε απαξαίηεηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία φπσο ν αξηζκφο ηξαπεδηθψλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν πειάηεο, ν 

βαζκφο δηαηεξεζηµφηεηαο ηεο ηξαπεδηθήο ζρέζεο θαη ην επίπεδν ηθαλνπνίεζεο πνπ 

ιακβάλεη ν πειάηεο, είλαη ζηνηρεία ηα νπνία απνηεινχλ ζεκαληηθή πιένλ παξάκεηξν 

ζηνλ ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Δπίπεδα φγθσλ θαη άιια ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία απνηεινχλ µέξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ.  
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Καηά ηνλ Daum (2002), ηα ζηνηρεία απηά είλαη δπλαηφλ λα είλαη ν αξηζκφο 

ελεξγψλ θαη αλελεξγψλ ινγαξηαζκψλ, λένη ινγαξηαζκνί ζην επφκελν έηνο, ξνή θαη 

πνζνζηφ αχμεζεο ή κείσζεο δαλεηαθήο επέθηαζεο, ρξφλνο απνπιεξσκήο ελφο 

δαλείνπ, ιεμηπξφζεζκα δάλεηα, αχμεζε ή κείσζε επηζθαιεηψλ, λέεο πηζησηηθέο 

θάξηεο, ελεξγνί ρξήζηεο e–banking, φγθνη εκπνξηθνχ (εηζαγσγέο, εμαγσγέο) θ.ν.θ. 

Δίλαη πνιχ ζπρλφ πιένλ ην θαηλφκελν, φηη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηα πνηνηηθά 

ζηνηρεία απνηεινχλ βαζηθνχο παξακέηξνπο πξνεηνηκαζίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ απμάλνληαο κε θάζε ρξήζε ην «εηδηθφ βάξνο» ηνπο (Comett, 2004). 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ζηνηρείσλ είλαη δπλαηφλ λα είλαη ν ρξφλνο αλακνλήο ζηηο 

νπξέο ησλ ηξαπεδψλ ή ν ρξφλνο αλακνλήο ζηηο ππεξεζίεο phone–banking, ηα 

πνζνζηά ιαλζαζκέλσλ θηλήζεσλ ησλ ηακεηνινγηζηψλ, ν ρξφλνο αλακνλήο γηα ηελ 

εθηακίεπζε ελφο δαλείνπ, ή αθφκε θαη ε ηαρχηεηα θφκβσλ e–banking θ.α. 
 
 

4.4.2. Οδεγνί γηα ηελ Σξάπεδα 

Ο Daum (2002) ππνζηεξίδεη φηη ε αλεπηπγκέλε πιένλ ρξήζε ησλ ζηαηηζηηθψλ 

παθέησλ θαη εξγαιείσλ ζηελ δηαδηθαζία ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη 

απφξξνηα ηεο ρξήζεο ηνπ εηήζηνπ budget, σο βαζηθφ εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ (Titman, 2004). ε αξθεηέο ηξάπεδεο, ε βαζηθή ρξεζηκφηεηα ηνπ εηήζηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ είλαη πιένλ λα βνεζήζεη ηελ αλψηεξε δηνίθεζε λα 

αλαδηακνξθψζεη, λα βειηηψζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ κνληέιν πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ ζηξαηεγηθή θαη ηνλ γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ηδξχκαηνο. Διέγρνληαο ζπγρξφλσο ηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, ν νηθνλνκηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ζε απηή ηε πεξίπησζε ιεηηνπξγεί σο έλα δπλακηθφ εξγαιείν γηα 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη µαθξννηθνλνµηθέο θαη µηθξννηθνλνµηθέο παξάκεηξνη 

επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ.  

Γηακέζνπ ηνπ εμαηξεηηθά δπλακηθνχ απηνχ εξγαιείνπ ε αλψηεξε δηνίθεζε 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνβιέςεη ηνπο φγθνπο πσιήζεσλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

πξνβιέςεη κε εμαηξεηηθή επηηπρία ηα επηκέξνπο ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα.  
 
 

4.4.3. Budgeting Οηθνλνµηθώλ Καηαζηάζεσλ 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ζπγθιίλνπλ ζηνλ 

πξνγξαµµαηηζµφ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ ηνπο ζε επίπεδν θέληξσλ επζχλεο 

(Eakins, 2008). Αθνινπζψληαο απηή ηελ κεζνδνινγία, παξαηεξείηαη φηη ινγαξηαζκνί 
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φπσο: έζνδα απφ ηφθνπο, έζνδα απφ πξνκήζεηεο, ιεηηνπξγηθά έμνδα θ.ν.θ. 

πνζνηηθνπνηνχληαη θαη ζηνρνπνηνχληαη ζε επίπεδν θαηαζηεκάησλ θαη κνλάδσλ 

ππνζηεξηθηηθψλ πσιήζεσλ (leasing, factoring, trade θ.η.ι.), ζην ρακειφηεξν δπλαηφ, 

δειαδή, επίπεδν αθνχ ην management ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ επηζπκεί ηελ ζηελή 

παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ.  

Σα ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ εμαηξεηηθά 

θξίζηκα ηξαπεδηθά ζηνηρεία, φπσο νη δείθηεο επίδνζεο (ROI, ROE), νη δείθηεο 

ξεπζηφηεηαο, δαλεηαθήο επηβάξπλζεο, θεθαιαηαθήο επάξθεηαο, επηζθαιεηψλ-

πξνβιέςεσλ, πνηφηεηαο δαλείσλ θαη ηειηθά ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, δειαδή ηελ ηειηθή πνηνηηθή αμηνιφγεζε απφ δηεζλείο νίθνπο 

πνπ θαζνξίδεη ην θφζηνο ζχκθσλα µε ην νπνίν ε ηξάπεδα δαλείδεηαη θεθάιαηα απφ 

ηηο δηεζλείο αγνξέο (Booker, 1987). 
 

4.4.4. Capital Budgeting 

Αλαθέξνληαο αθφκε έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ζα ιέγακε φηη είλαη ν ζρεδηαζκφο µαθξνπξνζέζµσλ θεθαιαίσλ, 

δειαδή µαθξνπξνζέζµσλ επελδχζεσλ ζε θηίξηα, θαηαζηήκαηα, κεραλνινγηθφ 

εμνπιηζκφ, software ζπζηήκαηα θαη νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ζεκαληηθήο επέλδπζεο 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο πνπ δηαρεηξίδεηαη εθηφο γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ, ιφγσ ηνπ 

πςεινχ θφζηνπο πνπ έρεη (Saunders, 2004).  

χκθσλα κε ηνλ Kemp et, al., (2003), ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα εγέηεο ζηελ 

παγθφζκηα ηξαπεδηθή αγνξά, φπσο ε Citibank, ε H.S.B.C. θαη ε B.N.P. πξψηα 

εηζήγαγαλ ηνλ µαθξνπξφζεζµν ζρεδηαζκφ επελδχζεσλ σο βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ηνπ 

εηήζηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, δεηψληαο απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε λα 

πξνβιέςεη ηηο επελδχζεηο πνπ πηζαλψο ρξεηάδεηαη λα πξνρσξήζεη ε ηξάπεδα γηα ηελ 

θαιχηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο. 
 
 

4.4.5. Δπίπεδν Αλάιπζεο 

O βαζκφο αλάιπζεο ζηνλ νπνίν ζα θηάζεη έλα βξαρππξφζεζκν 

ρξεµαηννηθνλνµηθφ πιάλν είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ηφζν γηα ηηο ππεξεζίεο 

ινγηζηεξίνπ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο φζν βέβαηα θαη γηα ηα θέληξα απνθάζεσλ, 

πνπ ζα θιεζνχλ βάζεη ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ λα ζπληάμνπλ έλα πνιχ αλαιπηηθφ 

νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ. ε θάζε πεξίπησζε, απνηειεί επηινγή ηεο αλψηεξεο 
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δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο, πνην µέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα γίλεη ζε θεληξηθφ επίπεδν θαη 

πνην ζην θαηψηεξν επίπεδν απφ ηα θέληξα επζχλεο (Kemp et, al., 2003). 

Αλεμάξηεηα βέβαηα απφ ηελ επηινγή, είλαη ζίγνπξν πσο ηζρχεη ην εμήο: φζν 

πςειφηεξν ην επίπεδν αλάιπζεο, ηφζν πεξηζζφηεξνο ρξφλνο θαη δαπάλε ρξεηάδεηαη 

γηα λα νινθιεξσζεί έλα budget (Koch, 1995). Φάλεθε πεξίηξαλα φκσο απφ ηελ 

παγθφζκηα ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε φηη νη ηξάπεδεο απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα 

πξνζδίδνπλ κεγαιχηεξε πξνζνρή ζηνπο κειινληηθνχο νηθνλνκηθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχο ηνπο, θαζψο θαη ζηελ γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπο, παίξλνληαο 

έλα πνιχ ζνβαξφ κάζεκα απφ ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο. 
 
 

4.5. Φόξκεο Σξαπεδηθνύ Budgeting 
 

Μία ηξάπεδα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπλδπάζεη ηηο κεζνδνινγίεο θαη λα 

εθαξκφδεη ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ µε δηάθνξεο ηερληθέο νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Οη αλσηέξσ ηερληθέο (ζηαηηθά, µεηαθηλνχµελα θαη θπιηφκελα 

budgets) είλαη νη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλεο ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν θαη αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηηο παξαθάησ ελφηεηεο (Ernst and Young, 1995).   
 

4.5.1. ηαηηθά (Static) Budgets 

Ζ θεληξηθή δηνίθεζε κηαο ηξάπεδαο πινπνηεί ζηαηηθνχο νηθνλνκηθνχο 

πξνγξακκαηηζκνχο πξνβιέπνληαο ηα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο ηεο επφκελεο ρξήζεο 

θαη ηηο δπλεηηθέο πεγέο εθκεηάιιεπζεο. ηαλ ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζηαηηθνχ 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ νινθιεξσζεί ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηα γηα µία ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν, πνπ ζπλήζσο είλαη έλα έηνο. 

Αληηπαξαζέηνληαο ηα ηξέρνληα ζηνηρεία µε απηά ηνπ ζηαηηθνχ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ παξαηεξνχληαη δηαθπκάλζεηο θαηά ηελ δηάξθεηα κηάο εμεηαδφκελεο 

πεξηφδνπ.  

Οη ζηαηηθνί νηθνλνκηθνί πξνγξακκαηηζκνί πξνζθέξνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο 

εχθνιεο θαη ξεαιηζηηθήο πξνεηνηκαζίαο, θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο. Σν αξλεηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο φκσο, είλαη φηη δελ παξέρνπλ ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε γηα ηηο 

δηαθπκάλζεηο, νη νπνίεο πξνθαινχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (Grinblatt, 2004).  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ ν ζηαηηθφο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο δελ έρεη ηελ 
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δπλαηφηεηα λα απνκνλψζεη ηηο κεηαβνιέο ζηε δξαζηεξηφηεηα ελφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο. Οη αξλεηηθέο δηαθπκάλζεηο πξνθαινχληαη απφ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα 

θαη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα αληηπξνζσπεχνπλ µία ζεηηθή θαηάζηαζε. ε µηα πεξίνδν 

απμεκέλεο δξαζηεξηφηεηαο, έλαο ζηαηηθφο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα είλαη πεξηνξηζκέλεο αμίαο, αλαθνξηθά µε ηελ κέηξεζε ησλ επηδφζεσλ 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 
 
 

4.5.2. Μεηαθηλνύκελα (Moving) Budgets 

πσο ππνζηεξίδεη ν Kemp et, al., (2003), αληίζεηα κε ηνπο ζηαηηθνχο 

νηθνλνκηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ηα µεηαθηλνχµελα budgets πξνεηνηκάδνληαη γηα µηα 

ζηαζεξή ρξνληθή πεξίνδν, ζπλήζσο ελφο έηνπο, αιιά εθζπγρξνλίδνληαη θαη 

ελεκεξψλνληαη ζπλερψο µε βάζε ηα θαηλνχξηα ζηνηρεία θαη ηελ ηξέρνπζα 

πιεξνθφξεζε. Ζ δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο ελεκέξσζεο είλαη ην βαζηθφηεξν 

πιενλέθηεκα ησλ µεηαθηλνχµελσλ νηθνλνκηθψλ πξνγξακκαηηζκψλ. 

Ζ δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ζπλερφκελεο πιεξνθφξεζεο κε ηα πην πξφζθαηα 

ζηνηρεία θαη δεδνκέλα, επηηξέπεη ζην πηζησηηθφ ίδξπκα λα αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο 

ηάζεηο θαη πξννπηηθέο ζηνπο νηθνλνκηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο ηνπ. Αλ 

παξαδείγκαηνο ράξε, έλα πηζησηηθφ ίδξπκα ελεκεξψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπ αλά εμάκελν, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαζεσξεί ηα ζηνηρεία 

ζην ηέινο ηνπ εμακήλνπ ψζηε λα είλαη ζπγρξνληζκέλν µε ηηο αιιαγέο ζηελ ηξαπεδηθή 

αγνξά θαη γεληθφηεξα κε ην επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Σν θχξην 

µεηνλέθηεµα ησλ µεηαθηλνχµελσλ budgets είλαη ην εμήο: ε πεξηνδηθή αλαζεψξεζε 

ηνπ πιάλνπ αλάινγα µε ηηο ηάζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο απαηηεί ρξφλν θαη 

έμνδα (Comett, 2004).  

Ζ κεζνδνινγία ηεο κεηαθίλεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, επίζεο, 

πξνθαιεί ζχγρπζε ζηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο δεκηνπξγψληαο έλα ζηφρν ν νπνίνο 

ζπλερψο κεηαβάιιεηαη. Γηα παξάδεηγκα, έλα αλψηεξν ζηέιερνο ηεο δηνίθεζεο είλαη 

δπλαηφλ λα επηηχρεη ζηνλ αξρηθφ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ θαη λα απνηχρεη ζηνλ 

αλαζεσξεκέλν, θάηη πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθέο αληηδξάζεηο θαη 

δηαθσλίεο µε ηελ δηνίθεζε αλαθνξηθά µε ηελ απφδνζή ηνπ.  
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4.5.3. Κπιηόκελα (Rolling) Budgets 

Οη θπιηφκελνη νηθνλνκηθνί πξνγξακκαηηζκνί πξνεηνηκάδνληαη γηα ζπλερείο 

πεξηφδνπο ζε αληίζεζε µε ηηο δχν ηερληθέο νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Με απνηέιεζκα έλαο θπιηφκελνο νηθνλνκηθφο πξνγξακκαηηζκφο 

ελφο έηνπο λα αθνξά πάληα ηνπο επνκέλνπο 12 κήλεο αλεμάξηεηα απφ ηνλ κήλα πνπ 

μεθηλά. 

Ζ παξαπάλσ ηερληθή δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο λα εθκεηαιιεπηεί ην πιενλέθηεκα φηη επηθεληξψλεη ηελ πξνζνρή ηεο ζε 

µία ζηαζεξή κειινληηθή πεξίνδν ζπλερψο. πλεπψο, έρεη ηελ δπλαηφηεηα ε ηξάπεδα 

λα αλαζεσξεί ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πιάλα ηεο ζε µία ζπλερή βάζε, γηα µηα 

πξναπνθαζηζκέλε πεξίνδν. Οη θπιηφκελνη νηθνλνκηθνί πξνγξακκαηηζκνί, σζηφζν 

έρνπλ ηα ίδηα µεηνλεθηήµαηα µε ηελ ηερληθή ησλ µεηαθηλνχµελσλ budgets: ζπλερείο 

αλαζεσξήζεηο, ζεκαληηθέο αληηπαξαζέζεηο ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, κεγάιεο 

απαηηήζεηο ζε ρξφλν θαη έμνδα θαη, ηέινο, ηελ πηζαλφηεηα λα κελ πξνζθέξνπλ 

ζεκαληηθή ππνθίλεζε (Saunders, 2004). 
 
 

4.5.4. Δπέιηθηα (Flexible) Budgets 

Έρνληαο σο βάζε ηελ κεζνδνινγία ηνπ επέιηθηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηα πξνυπνινγηζκέλα έζνδα θαη έμνδα φισλ ησλ επηπέδσλ 

δξαζηεξηφηεηαο κηάο ηξάπεδαο αλαγλσξίδνπλ ηελ ζηαζεξή θαη κεηαβιεηή ππφζηαζε 

ηνπο θαη δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Ζ παξαπάλσ κέζνδνο έρεη ην βαζηθφ 

πιενλέθηεκα φηη παξέρεη έλα πςειφ επίπεδν ειέγρνπ γηα ηελ ηξάπεδα θαζψο 

ππνινγίδεη ηα πξαγκαηηθά έζνδα, θφζηε θαη θέξδε ζε ζρέζε µε ηα πξνβιεπφκελα, γηα 

θάζε επίπεδν δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ παξαπάλσ πξνζέγγηζε δελ είλαη ηφζν άκεζε φπσο νη πξναλαθεξφκελεο  

κεζνδνινγίεο, ελψ είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςεη αξθεηά δπζλφεηε θαη ρξνλνβφξα ζηελ 

πξνεηνηκαζία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο. Δπίζεο, πξνζδίδεη έλα θηλνχκελν ζηφρν γηα ην 

πξνζσπηθφ θαη γηα ηα επίπεδα δηνίθεζεο θαζψο κεηαηξέπνληαη νη φγθνη ησλ 

δηαθφξσλ πξντφλησλ. ε αληίζεζε µε ηηο ππφινηπεο κεζνδνινγίεο, έλα επέιηθην 

budget δελ πινπνηεί πξνβιέςεηο, αιιά πνιιαπιαζηάδεη έλα ζηαζεξφ 

πξνυπνινγηζκέλν πνζφ ζηνπο ηξέρνληεο φγθνπο (Mishkin, 2003). 
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4.5.5. Zero–Based Budgets 

Ζ κεζνδνινγία απηή απαηηεί απφ ηε αλψηεξε δηνίθεζε λα πξνθαζνξίδεη, ζε 

θάζε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, φια ηα έζνδα θαη ηα έμνδα (ζπλήζσο 

γηα έμνδα) ζαλ λα γίλνληαλ γηα πξψηε θνξά. Κάζε έμνδν αληηκεησπίδεηαη ζαλ λα 

είλαη λέν θαη πξέπεη, γηα ην ιφγν απηφ, λα αμηνινγεζεί θαηαιιήισο. 

Σν βαζηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ zero–based νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

είλαη φηη θάζε πεγή θεθαιαίνπ αμηνινγείηαη µε ηδηαίηεξε ζπλέπεηα (Ernst and Young, 

1995). Ζ θεληξηθή δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνινγεί ηηο 

πεγέο απηέο ζε πνηνηηθή βάζε, ρξεζηκνπνηψληαο αλάιπζε θφζηνπο–σθέιεηαο ή 

αλάιπζε θαζαξήο παξνχζαο αμίαο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ε δπλαηφηεηα 

λα εμεηαζηνχλ εμνλπρηζηηθά θνζηνβφξεο δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είλαη µε 

ππνρξεσηηθέο, δελ απνθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε σθέιεηα θαη ζπλεπψο είλαη δπλαηφλ λα 

απνθεπρζνχλ, ελψ απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε πξνζεθηηθή εμέηαζε ηνπ θφζηνπο θαη 

φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν λα θαηαζηεί ε δηαδηθαζία πην 

ζεκαληηθή απφ ην απνηέιεζκα. 
 

4.6. Υξεζηκόηεηα ηνπ Budgeting ζηνλ Σξαπεδηθό Σνµέα 

Οη νηθνλνκηθνί πξνγξακκαηηζκνί βνεζνχλ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο λα 

πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηνπο έλαληη ησλ κεηφρσλ ηνπο. Σα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, σο επηρεηξήζεηο πςειήο θεθαιαηνπνίεζεο θαη επί ησ πιείζηνλ 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην πξνγξαµµαηίδνπλ θαη δεζκεχνληαη έλαληη ησλ 

επελδπηψλ ηνπο, νη νπνίνη είλαη δπλαηφλ λα είλαη απινί ηδηψηεο ή ζεζκηθνί. Σν 

budgeting απνηειεί ην εξγαιείν µέζσ ηνπ νπνίνπ ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο νξγαληζκφο:  

1) ζρεδηάδεη βξαρππξφζεζκα ζε ζπλέρεηα ηνπ µαθξνπξφζεζµνπ ζρεδηαζκνχ, 

2) ζπγρξνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ µε ην φξακα θαη ηελ ζηξαηεγηθή 

ηεο δηνίθεζεο,  

3) επηθνηλσλεί ηηο επηζπκίεο θαη ηηο δεζκεχζεηο ηεο δηνίθεζεο πξνο ηνπο 

επελδπηέο, άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη πξνο ηνπο 

νηθνλνκηθνχο αλαιπηέο,  

4) ππνθηλεί, ειέγρεη θαη αμηνινγεί ην πξνζσπηθφ ηεο ζε ζρέζε µε ηνλ 

πξνγξαµµαηηζµφ ηεο. 
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνµέα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δελ έρνπλ γίλεη έξεπλεο, νη 

νπνίεο λα δείρλνπλ ηελ έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ζηα Διιεληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα. Απηφ ην θελφ πξνζπαζεί λα 

θαιχςεη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 

 

 

4.7 Δπίδξαζε ηνπ Benchmarking ζηα Πξνϋπνινγηζηηθά 
πζηήκαηα 

 

ην 2
ν
 θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζην 

benchmarking, θαζψο θαη ζηε ζρέζε ηνπ benchmarking µε ηνλ νηθνλνκηθφ 

πξνγξαµµαηηζµφ. ηελ ελφηεηα απηή ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθαξκνγήο ηνπ benchmarking θαηά ηελ θαηάξηηζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ. 

Μία benchmarking κεζνδνινγία πνπ ζπλήζσο πηνζεηείηαη  γηα ηελ 

θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ είλαη απηφ πνπ βαζίδεηαη ζηα 

ζπλνιηθά έζνδα. ηελ πξνζέγγηζε απηή, ηα ζηνηρεία θφζηνπο ππνινγίδνληαη σο 

πνζνζηφ επί ησλ αζξνηζηηθψλ εζφδσλ. Μηα ηέηνηα benchmarking θηινζνθία, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηα ζπλνιηθά έζνδα, έρεη ην π ιενλέθηεκα φηη ζπλδέεη ηα 

δηνηθεηηθά θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα απεπζείαο µε ηνλ φγθν θαη ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ παξερφµελσλ ππεξεζηψλ θαη π ξντφλησλ. Έηζη, φηαλ ν 

φγθνο ησλ παξερφµελσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ απμάλεηαη, απμάλεηαη αλάινγα 

θαη ην θφζηνο ησλ εμφδσλ (Bogan C, English M, 1994). 

Δπίζεο, ε αλάιπζε αξηζµνδεηθηψλ, ε νπνία απνηειεί έλα δ η α θ ν ξ ε η η θ φ  

είδνο benchmarking, είλαη δπλαηφλ λα πξνζδψζεη ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Οη εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο αλψηεξεο 

δηνίθεζεο ηεο ηξάπεδαο θαη ε ελζσκάησζε ηνπο ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ, 

ιακβάλνληαη χζηεξα απφ ιεπηνκεξεηαθέο αλαιχζεηο, κεηξήζεηο θαη ζπγθξίζεηο φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο, µε ηε βνήζεηα ελφο 

νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο αξηζµνδεηθηψλ. 

Καηά ηνλ Kemp et, al., (2003), κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ζπγθξίλνληαο 

ηελ ηηκή ελφο δείθηε µηαο ηξάπεδαο µε ηελ ηηκή ηνπ ίδηνπ δείθηε αληαγσληζηηθψλ 

ηξαπεδψλ ή ηεο πξφηππεο ή κέζεο ηξάπεδαο, νδεγνχκαζηε ζε ζπµπεξάζµαηα 
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γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, θαζψο θαη ζε 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα επηηεπρζνχλ γηα ηελ ζσζηή 

πνξεία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. 

Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο ελζσκαηψλνληαη ζηνπο επφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο πξνγξακκαηηζκνχο. Παξαδείγκαηνο ράξε, έλαο ρακειφο 

αξηζµνδείθηεο ηαρχηεηαο θπθινθνξίαο απνζεκάησλ είλαη δπλαηφλ λα ζεκαίλεη 

ηε δηαηήξεζε ππεξεπαξθψλ απνζεκάησλ ζε ζρέζε µε ηελ παξαγσγηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα θάηη ην νπνίν ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί θαη  λα απνθεπρζεί ζηελ 

επφκελε ρξήζε (Yasin M., 2002). 

Έλα απφ ηα εμαηξεηηθά  πιενλεθηήκαηα εθαξκνγήο ηεο κεζνδνινγίαο 

benchmarking ζηνπο νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο είλαη φηη ηα πνζά ησλ 

ζηνηρείσλ θφζηνπο πξνζδηνξίδνληαη µε  βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία. Έλα ζπρλφ 

µεηνλέθηεµα ησλ πξνυπνινγηζκψλ είλαη φηη ζπρλά νη ζηφρνη πνπ ζέηνληαη είλαη 

µε ξεαιηζηηθνί θαη αλέθηθηνη. 

Με απνηέιεζκα, ν ξφινο ηνπο πνιιέο θνξέο λα απαμηψλεηαη θαη λα 

θαηαιήγνπλ λα κελ έρνπλ ηδηαίηεξα πξαθηηθή ζεκαζία. Με ηε βνήζεηα φκσο ηνπ 

benchmarking ηα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο 

ζπλδένληαη άκεζα µε ηνλ φγθν θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ π αξαγφκελσλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα  µέζσ ησλ πξνυπνινγηζκψλ 

λα πηνζεηνχληαη πην εθηθηνί θαη απνηειεζκαηηθνί ζηφρνη. Έηζη ν ξφινο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ γίλεηαη νπζηαζηηθφηεξνο θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ πην εληαηηθή. 

Δπηπξνζζέησο, µε ηελ εθαξκνγή η ε ο  κ ε ζ ν δ ν ι ν γ ί α ο  ηνπ 

benchmarking επηζεκαίλνληαη π εδία πξαθηηθήο θαη επηδφζεσλ πνπ απαηηνχλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη βειηίσζε απφ ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα. ηε ζπλέρεηα, θαηά 

ηελ θαηάξηηζε ησλ ν η θ ν λ ν κ η θ ψ λ  πξνυπνινγηζκψλ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζε απηά ηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη δηακνξθψλνληαη έηζη ψζηε λα είλαη 

εθηθηνί νη ζηφρνη πνπ πηνζεηνχληαη αιιά παξάιιεια λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαη 

δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο γηα ηηο αδχλαηεο δηαδηθαζίεο θαη επηδφζεηο ηεο ηξάπεδαο 

(Camp R., 1992). 

Δμαηηίαο φισλ ησλ παξαπάλσ ε π η ρ ε η ξ ε κ ά η σ λ , ε ηξάπεδα έµµεζα 

γίλεηαη π ην αληαγσληζηηθή, αθνχ ηνπνζεηεί ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, βειηηψλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο επηδφζεηο ελψ 
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π αξάιιεια θάλεη πην νπζηαζηηθφ ην ξφιν ησλ ν η θ ν λ ν κ η θ ψ λ  

π ξνυπνινγηζκψλ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηα πξνεγνχκελα ε εθαξκνγή η ε ο  κ ε ζ ν δ ν ι ν γ ί α ο  ηνπ 

benchmarking θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνυπνινγηζκψλ ζα 

π ξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθή. Δίλαη πνιχ ζπρλφ ην θαηλφκελν θαηά ην νπνίν 

νη ηξάπεδεο θαηαξηίδνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο βαζηδφκελεο 

ζε απηνχο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. ηε δηαδηθαζία, φκσο απηή, δε ιακβάλνπλ 

ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηξάπεδαο ηνπο, φπσο ε θνπιηνχξα, ε 

απνζηνιή θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ πηνζέηεζε µε 

εθηθηψλ ζηφρσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπ π ξνυπνινγηζκνχ. 

Σν γεγνλφο πνπ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί ηδηαίηεξα είλαη φηη ε εθαξκνγή ηεο 

κεζνδνινγίαο benchmarking ζηνπο νηθνλνκηθνχο πξνυπνινγηζκνχο π ξνυπνζέηεη 

ηελ πξνζέγγηζε ηνπ θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο ζηελ 

ηερλνινγία ηεο παξαγσγήο, ζηνλ ρξεµαηννηθνλνµηθφ ηνµέα, ζηε δηαρείξηζε 

ησλ απνζεκάησλ. Παξαδείγκαηνο ράξε, ε εθαξκνγή ηνπ benchmarking ζε 

Σξάπεδεο µε δηαθνξεηηθή ηερλνινγία ζα θαηέιεγε ζε πξνυπνινγηζκνχο π νπ 

δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ π ξαγκαηηθφηεηα ηεο Σξάπεδαο. Γηα ην ιφγν απηφ, 

είλαη θαη πνιχ ζεκαληηθή ε επηινγή ηεο πξφηππεο Σξάπεδαο (Anderes T.,1999). 

Σέινο, έλα απφ ηα βαζηθά µεηνλεθηήµαηα είλαη ε δπζθνιία πξφζβαζεο 

ζηα ζηνηρεία θφζηνπο θαη ζηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ρξεηάδεηαη ε επηρείξεζε γηα 

λα θαηαξηίζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο, βαζηδφκελε ζηηο απνδφζεηο ησλ άιισλ 

Σξαπεδψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν  

 5.1 Η Παγθόζκηα Υξεκαηνπηζηωηηθή Κξίζε, νη Δπηπηώζεηο, νη 
Πξννπηηθέο θαη ε Νέα Αξρηηεθηνληθή 

 

Βηψλνπκε ην ηέινο κηαο επνρήο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία. Σεο επνρήο ηεο 

θπξηαξρίαο ησλ αγνξψλ ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ 

ραιαξή έσο αλχπαξθηε επνπηεία, ειάρηζηε θξαηηθή παξέκβαζε, αζηξνλνκηθέο 

ακνηβέο ζηειερψλ, απνζχλδεζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ αμηψλ απφ ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, αλάιεςε ππεξβνιηθψλ θηλδχλσλ, πεξηνξηζκέλε δηαθάλεηα. 

ην ηέινο απηήο ηεο επνρήο, δειαδή ζηηο κέξεο καο, ν θφζκνο απηφο 

θαηέξξεπζε. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, 

γηα φινπο ηνπο πνιίηεο. Ήδε παξαηεξνχληαη έληνλα ζεκάδηα επηβξάδπλζεο ησλ 

ξπζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε 

Διιάδα. 

Οη ειπίδεο φισλ γηα ηε δηάζσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο θαζψο θαη 

γηα ηελ, φζν ην δπλαηφλ, ζπληνκφηεξε έμνδν απφ απηή, ελαπνηίζεληαη ζηα θξάηε θαη 

ηηο θπβεξλήζεηο. Απηφ ζεκαηνδνηεί ηελ επηζηξνθή ζην ξεαιηζκφ θαη ηελ θνηλή 

ινγηθή. Γελ πξέπεη φκσο λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ επηζηξνθή ζε παξσρεκέλεο θαη 

αλαπνηειεζκαηηθέο κνξθέο θξαηηζκνχ. Πξηλ φκσο εμεηαζηνχλ νη επηπηψζεηο, νη 

πξννπηηθέο θαη ηα κέηξα ζεξαπείαο, είλαη ζθφπηκν λα θαηαλνεζνχλ ηα αίηηα ηεο 

θξίζεο. Σα αίηηα ηεο θξίζεο είλαη πνιιά θαη αθφκα ππφ αλαδήηεζε. 

Πξψηνλ, αξθεηνί νηθνλνκνιφγνη αλέκελαλ δηφξζσζε ζηηο ΖΠΑ, αθελφο ιφγσ 

ηεο κεγάιεο δηάξθεηαο θαη έληαζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ αλνδηθνχ θχθινπ (2002-2007) 

φπνπ νη ρξεκαηηζηεξηαθνί δείθηεο είραλ μεπεξάζεη ηα πξνεγνχκελα κέγηζηα θαη νη 

ηηκέο ησλ αθηλήησλ είραλ θζάζεη ζε πςειά επίπεδα, θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

ειιείκκαηνο ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ ησλ ΖΠΑ. 

Γεχηεξνλ, νξηζκέλνη αλαιπηέο ελνρνπνηνχλ ηε ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή 

ζηηο ΖΠΑ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αχμεζε ηεο „δηαξζξσηηθήο‟ ξεπζηφηεηαο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο πςειέο απνηακηεχζεηο ηεο Κίλαο θαη ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ 

ρσξψλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζηηο Γπηηθέο ρψξεο. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε απηή ε ξνή 

θεθαιαίσλ απφ θησρφηεξεο ζε πινπζηφηεξεο ρψξεο (π.ρ. απφ ηελ Κίλα ζηηο ΖΠΑ) 
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φπνπ ε δπλεηηθή απφδνζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη κηθξφηεξε, ζπληζηά ζεκαληηθή 

ζηξέβισζε ζηελ θαηαλνκή πφξσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα. 

Σξίηνλ, θαη απ‟ φηη απνδεηθλχεηαη ζεκαληηθφηεξν, ε θξίζε ζρεηίδεηαη κε ηα 

πξνβιήκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ησλ ηξαπεδψλ θπξίσο ζηηο ΖΠΑ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε ραιάξσζε ηεο επνπηείαο πνπ αθνινχζεζε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

λνκνζεζίαο Glass-Steagall ηνπ 1933, κε απνθνξχθσκα ηε λνκνζεηηθή πξάμε Gramm-

Leach-Bliley ην 1999. ηηο ηξάπεδεο επηθξάηεζε θξελίηηδα πςειψλ έθηαθησλ 

ακνηβψλ (bonuses) πνπ ζπλδέζεθαλ κε απμεκέλε δαλεηνδφηεζε ζε πηζηνχρνπο 

ακθηβφινπ ηθαλφηεηαο απνπιεξσκήο, δάλεηα ακθηβφινπ πνηφηεηαο ηηηινπνηήζεθαλ 

θαη πέξαζαλ ζε ηζνινγηζκνχο νξγαληζκψλ πνπ δελ επνπηεχνληαη απφ ηηο αξρέο ή/θαη 

δηαηέζεθαλ ζε ηειηθνχο πειάηεο σο „δνκεκέλα‟ πξντφληα κε αδηαθαλή 

ραξαθηεξηζηηθά. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αξθεηά ρξφληα πξηλ, έγθπξνη 

νηθνλνκνιφγνη έθαλαλ αλαθνξά αθξηβψο ζε απηά ηα αλεπηζχκεηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ΖΠΑ. 

Σν κέγεζνο ηεο θξίζεο απηήο θαη νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ηεο παξακέλνπλ 

αθφκα αβέβαηεο, αλ θαη φινη πιένλ ζεσξνχλ φηη πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηά ην «θξαρ» ηνπ 1929. Οη επηπηψζεηο, πέξαλ ησλ δεκηψλ 

ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ ξπζκψλ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ ΔΔ, θαη ιηγφηεξν ζηνλ ππφινηπν θφζκν, θαζψο θαη 

ζεκαληηθή θαη απφηνκε δηφξζσζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ δεηθηψλ. 

ηε λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην κεγαιχηεξν 

βάξνο ηεο επζχλεο γηα ηελ απνθπγή παξφκνησλ θξίζεσλ ζην κέιινλ αλήθεη ζηηο 

επνπηηθέο αξρέο. Απηέο πξέπεη λα εμαζθαιίζνπλ: 

(α) Γηαθάλεηα, κε ηελ εγγξαθή φισλ αλεμαηξέησο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηνπο 

ηζνινγηζκνχο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξαπεδψλ θαη ηελ εμαζθάιηζε κε απφθξπςεο 

ησλ θηλδχλσλ θαζψο θαη κε ηελ ππνρξέσζε ιεπηνκεξνχο ελεκέξσζεο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ γηα ηνπο θηλδχλνπο ησλ παξερνκέλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πξντφλησλ. 

(β) Βειηίσζε ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, κε ειέγρνπο ζε 

θαηαζηάζεηο έληαζεο –stress testing, θπξίσο φκσο κε ηε ζχλδεζε ησλ απαηηήζεσλ 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο ησλ ηξαπεδψλ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θχθιν. ην πιαίζην απηφ 

πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ πξφζζεηεο πξνβιέςεηο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο φηαλ ν 

ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ μεπεξλά έλα φξην, ην νπνίν 
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ζρεηίδεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ, θαζψο θαη κεραληζκνί έγθαηξεο 

δηάγλσζεο θηλδχλσλ.  

(γ) πληνληζκφ κεηαμχ ηνπο (ησλ επνπηηθψλ αξρψλ), κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ arbitrage. Ηδαληθά, ε παγθνζκηνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο απαηηεί ηελ δεκηνπξγία κηαο παγθφζκηαο επνπηηθήο αξρήο. Σν ΓΝΣ, ηνπ 

νπνίνπ ν ξφινο έρεη ππνβαζκηζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη 

ζηελ θαηεχζπλζε απηή.  

(δ) Αλαβάζκηζε θαη αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, κε ηελ ηνπνζέηεζε 

ζηειερψλ κεηαμχ αηφκσλ αδηακθηζβήηεηνπ θχξνπο, αλεμαξηεζίαο θαη ηθαλνηήησλ.  

(ε) Αλαζεψξεζε, επί ην απζηεξφηεξν, ησλ θαλφλσλ επνπηείαο ηνπ ιεγφκελνπ 

«ζθηψδνπο» ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (hedge funds, private equity funds, 

θιπ).  

(ζη) Αλαζεψξεζε, επί ην απζηεξφηεξν, ησλ θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, 

ηδηαίηεξα ηνπ ηξφπνπ εγθξίζεσο ησλ πάζεο θχζεσο ακνηβψλ θαη θηλήηξσλ ησλ 

ζηειερψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

(δ) Αλαζεψξεζε, επί ην απζηεξφηεξν, ησλ θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο ησλ νξγαληζκψλ 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ηνπ θηλδχλνπ ησλ πξντφλησλ πνπ παξέρνπλ.  

(ε) Αλαζεψξεζε ησλ ινγηζηηθψλ θαλφλσλ, κε ηξνπνπνίεζε (φρη θαηάξγεζε) ηεο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ „mark to market‟ ε νπνία έρεη ζπκβάιεη ζηελ „πξν-

θπθιηθφηεηα‟.  

ε φξνπο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, ε λέα αξρηηεθηνληθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο σο αδήξηηε αλάγθε ηεο ηξέρνπζαο θξίζεο ζα είλαη, φπσο πνιιέο θνξέο 

ζην παξειζφλ, έλαο λένο ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ 

παγθνζκηνπνηεκέλνπ θαπηηαιηζκνχ. Γηφηη δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη βαζηθή αξρή ηεο 

δεκνθξαηίαο είλαη φηη ε ειεπζεξία ηνπ ελφο ζηακαηά εθεί πνπ αξρίδεη ε ειεπζεξία ηνπ 

άιινπ. Ζ αξρή απηή παξαβηάζηεθε βάλαπζα κε ηε κεηαηξνπή θνινζζηαίσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζηελ νπζία ηεο θαξδηάο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, ζε θαδίλν.  

Γηα ηελ Διιάδα, ε νπνία πξέπεη λα αηζζάλεηαη αξθεηά ηπρεξή πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ Δπξσδψλε αλ αλαινγηζηεί θάπνηνο ηη ζα ηεο ζπλέβαηλε εάλ βξηζθφηαλ εθηφο, ηα 

καζήκαηα απφ ηε δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε είλαη πνιιά. Σα άκεζα ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάγθε επίηεπμεο δεκνζηνλνκηθήο επάξθεηαο ζηηο επλντθέο θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θχθινπ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη νη δπζθνιίεο ζηηο πησηηθέο θάζεηο, ην ξφιν 
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ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη γεληθά κε ηε ζεζκηθή 

ζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο. Σα έκκεζα ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη επειημίαο ηεο νηθνλνκίαο, παξάιιεια κε ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θνηλσληθνχ θξάηνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πιένλ αδχλακσλ πνιηηψλ απφ ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο.  

 

5.2 Ο Ρόινο ηνπ Κξάηνπο θαη νη Δπηπηώζεηο 

 

ε πεξηφδνπο φπνπ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηηο 

θεθαιαηαγνξέο, κία ζπληνληζκέλε πνιηηηθή ηφλσζεο ηεο ξεπζηφηεηαο, είηε κε κείσζε 

ησλ παξεκβαηηθψλ επηηνθίσλ απφ ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο είηε κε άιινπο ηξφπνπο, 

κπνξεί λα θξαηήζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ θεθαιαηαγνξψλ καθξηά απφ ηνπο άιινπο 

ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, βνεζψληαο ζηε δηακφξθσζε ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ.  

Αληηζέησο, ε δηαηήξεζε ησλ επηηνθίσλ ζε πςειφ επίπεδν ζπληεξεί ηα 

πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο ζηηο θεθαιαηαγνξέο θαη δελ βνεζάεη ζηε δηακφξθσζε 

ζεηηθψλ πξνζδνθηψλ κε απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ησλ επελδπηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, 

ηε ζπζηνιή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ, ηε δεκηνπξγία αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία (αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ) θαη ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. 

ηε δεχηεξε πεξίπησζε νη θεθαιαηαγνξέο, πνπ είλαη γλσζηφ φηη απνηεινχλ 

ηνλ βαζηθφ ηξνθνδφηε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζην 

λα δηαδξακαηίζνπλ ηνλ ιεηηνπξγηθφ ηνπο ξφιν. Μία πξσηνπνξηαθή κέζνδνο ε νπνία 

πξνηάζεθε πξφζθαηα απφ ηνλ Μπελ Μπεξλάλθε, πξφεδξν ηεο Ακεξηθαληθήο 

Κεληξηθήο Σξάπεδαο (FED), κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ 

θξίζε πνπ πιήηηεη ηηο θεθαιαηαγνξέο, αθνξνχζε ηε δηνρέηεπζε δνιαξίσλ ζηελ 

επξσπατθή αγνξά κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο (ΔΚΣ). ηελ 

πξνζπάζεηα εμεχξεζεο κεζφδσλ αληηκεηψπηζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θξίζεσλ 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε πηνζέηεζε ηνπ Stock Lending, πνπ αθνινχζεζε ε FED ηελ 

πεξίνδν ηνπ ακεξηθαληθνχ θξαρ, αιιά ιφγσ έιιεηςεο ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ παξνπζηάζηεθαλ αθξαίεο επελδπηηθέο θαη ππέξκεηξα θεξδνζθνπηθέο 

επηινγέο πνπ γηγάλησζαλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηηο αληζνξξνπίεο ηεο αγνξάο.  
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5.2.1 Υξήζε ησλ Υξεκαηνπηζησηηθώλ Πξντόλησλ ζε Πεξίνδν 
Κξίζεο θαη Δπηπηώζεηο 

Ζ θξίζε ζηηο θεθαιαηαγνξέο, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα 

πςεινχ ξίζθνπ ζηηο ΖΠΑ, απνηειεί ην πην πξφζθαην παξάδεηγκα ην νπνίν ζην 

πξνζερέο κέιινλ ζα καο δείμεη θαηά πφζν κία ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε κπνξεί λα 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. 

Σν «Credit Crunch» έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηηο επεθηαηηθέο λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο 

απφ ηε κεξηά ηεο FED, ηεο ΔΚΣ θαη ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο θαηά ην πξψην κηζφ 

ηεο δεθαεηίαο πνπ δηαλχνπκε. Οη Κεληξηθέο Σξάπεδεο δηαηεξνχζαλ ηα επηηφθηά ηνπο 

ζε αζπλήζηζηα ρακειά επίπεδα κε απνηέιεζκα ηελ ππεξβνιηθή αλάιεςε θηλδχλσλ 

θαη ηελ επθαηξηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ δαλεηζηψλ θαη ησλ νθεηιεηψλ, γεγνλφο πνπ 

νδήγεζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε αγνξά ζήκεξα.  

Ζ πηζησηηθή θξίζε είρε θάπνηεο άκεζεο θαη δξαζηηθέο ζπλέπεηεο, φπσο ηελ 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ηε δηακφξθσζε κίαο θαηάζηαζεο παληθνχ φπνπ 

νη ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε ηεο ξεπζηφηεηαο έρνπλ απνθέξεη 

θαηαθφξπθε πηψζε φισλ ησλ αγνξψλ. Δπίζεο, κία πνιχ ζεκαληηθή ζπλέπεηα ηεο 

θξίζεο ζηελ θεθαιαηαγνξά απνηειεί ε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο γηα ηηο 

Σξάπεδεο, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηνπο θαη έρεη 

αξλεηηθφ αληίθηππν ζηα νηθνλνκηθά ηνπο απνηειέζκαηα. 

Σν δηαηξαπεδηθφ επηηφθην έρεη απμεζεί θαηαθφξπθα, ελψ νη δηαγξαθέο 

δαλείσλ (write-offs) ιφγσ ηνπ Subprime έθζαζαλ ηα 130 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

θαη ζχκθσλα κε ηελ S&P αλακέλεηαη ζπλνιηθά λα μεπεξάζνπλ ηα 256 δηζεθ. 

Γνιάξηα. Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί πσο νη 4 δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθνί νίθνη κε 

ηηο κεγαιχηεξεο απψιεηεο ιφγσ ηνπ Subprime έρνπλ ράζεη πεξίπνπ ηελ κηζή 

ρξεκαηηζηεξηαθή ηνπο αμία (46%) ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν. 

5.2.2 Κεθαιαηαθέο Δλέζεηο ζε Υξεκαηννηθνλνκηθνύο Οίθνπο 

Μία ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα ηηο εηαηξίεο πνπ επιήγεζαλ απφ ην Subprime 

απνηέιεζε ε κεηαβίβαζε κεξηδίσλ ζε μέλνπο επελδπηέο. πλνιηθά ε “θεθαιαηαθή 

έλεζε” ζηνπο κεγάινπο νκίινπο, κέζσ ηεο πψιεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, αλήιζε 

ζηα 59.4 δηζεθ. δνιάξηα. 

Πην αλαιπηηθά, ε Citigroup έρεη πξνρσξήζεη έσο ηψξα ζε παξαρψξεζε 

κεγαιχηεξε απφ ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, απνθνκίδνληαο 

θεθάιαηα χςνπο 22 δηζεθ. δνιαξίσλ. Ζ Merrill Lynch κεηαβηβάδνληαο ίδηνπ κεγέζνπο 
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κεηνρηθφ θεθάιαην ηφλσζε ηε ξεπζηφηεηά ηεο θαηά 12,2 δηζεθ. δνιάξηα. Ζ UBS 

πψιεζε ην 12 % ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο βάδνληαο ζηα ηακεία ηεο πεξίπνπ 11.5 

δηζεθ. δνιάξηα. Ζ Morgan Stanley παξαρσξψληαο ην 10% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

άληιεζε πεξίπνπ 5 δηζεθ. δνιάξηα. Ζ Barclays, ε Canadian Imperial θαη ε Bear Sterns 

πξνρψξεζαλ έσο ηψξα ζε πψιεζε κηθξφηεξσλ κεξηδίσλ ηα νπνία κεηαβηβάζηεθαλ ζε 

ηίκεκα πνπ αλέξρεηαη ηα 8.7 δηζεθ. 

Μία μερσξηζηή πεξίπησζε ήηαλ απηή ηεο Northern Rock ε νπνία αλαινγηθά 

ππέζηε ην κεγαιχηεξν πιήγκα απφ ηελ πηζησηηθή θξίζε. Ζ Northern Rock είρε θάλεη 

ζπκβάζεηο κε δηάθνξνπο agents νη νπνίνη είραλ ιάβεη πξνέγθξηζε ζηεγαζηηθψλ 

δαλείσλ (mortgages) απφ ηελ εηαηξία κε απνηέιεζκα λα θαηέρεη ην κεγαιχηεξν 

κεξίδην ζηελ αγνξά δαλείσλ γηα αθίλεηα. Σν πξφβιεκα παξνπζηάζηεθε φηαλ νη 

ζεζκηθνί δαλεηζηέο ησλ εηαηξηψλ πνπ πνπινχζαλ ζηεγαζηηθά δάλεηα, 

αληηιακβαλφκελνη ηελ αδπλακία απνπιεξσκήο κεγάινπ κέξνπο ηνπ δαλεηαθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ, ζηακάηεζαλ ηελ ρνξήγεζε θεθαιαίσλ. 

Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο πνπ παξνπζηάζηεθε έθεξε ηελ εηαηξία ζηα πξφζπξα 

ρξενθνπίαο αιιά ε παξέκβαζε ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο ε νπνία έρεη 

δάλεηζεη ζηε Northern Rock θεθάιαηα χςνπο 26 δηζεθ. δνιαξίσλ, έσο ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 2008, δηαηήξεζε ηελ εηαηξία βηψζηκε. Ζ Northern Rock ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ 

αλαθνίλσζε φηη πνχιεζε κέξνο ηνπ δαλεηαθνχ ραξηνθπιαθίνπ ηεο ζηελ JPMorgan 

εμαζθαιίδνληαο 2.2 δηζεθ. δνιάξηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απνπιεξσκή ηνπ δαλείνπ πξνο ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Αγγιίαο.  

5.2.3 Υξεκαηνπηζησηηθόο Σνκέαο: Ζ Πξόιεςε ζα είλαη Δπθνιόηεξε 
από ηε Θεξαπεία 

Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα κε ηε ζπλέρηζε ηεο ηζρπξήο επνπηείαο θαη ηελ έγθαηξε 

δηάγλσζε ησλ θηλδχλσλ. Με δεδνκέλν ην κεγάιν κέγεζνο ηνπ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηελ 

νηθνλνκία θαη ηα πςειά πνζνζηά ζπγθέληξσζεο (concentration ratio) ζηνλ ηνκέα, 

πξνβιήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ κπνξεί λα θιηκαθσζνχλ γξήγνξα θαη λα πάξνπλ 

ζπζηεκηθέο δηαζηάζεηο, κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία. Χο εθ ηνχηνπ, ηα 

κέηξα ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ ηα πξνβιήκαηα ζηε γέλεζή ηνπο. 

Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο ηνκέαο παξακέλεη ζηεξεφο, ιφγσ ηεο επηθέληξσζήο 

ηνπ ζε παξαδνζηαθέο ηξαπεδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ηε ζεκαληηθή εμάξηεζή ηνπ απφ 

ηελ εγρψξηα ιηαληθή ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πεξηνξηζκέλε έθζεζή ηνπ ζε ηνμηθά 
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ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ. Σφζν νη εγρψξηεο φζν θαη νη μέλεο θαηαζέζεηο παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο ράξε ζηελ εκπηζηνζχλε ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηε ζρεδηαδφκελε επέθηαζε 

ηεο εγγχεζεο ησλ θαηαζέζεσλ, θαζψο θαη ηελ ηζρπξφηεξε ζέζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα 

ζηε ρψξα ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηξαπεδηθνχο ηνκείο ζηελ πεξηνρή. 

Ζ δαλεηνδφηεζε επηβξαδχλεηαη, ιφγσ απζηεξφηεξσλ θξηηεξίσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηξαπεδψλ. Σα θαηαζεηηθά επηηφθηα 

έρνπλ αξρίζεη λα κεηψλνληαη, αθνχ νη αλεζπρίεο γηα ηε ξεπζηφηεηα έρνπλ 

ππνρσξήζεη. 

Οη ηξάπεδεο, νη επνπηηθέο αξρέο θαη νη αξκφδηνη γηα ράξαμε πνιηηηθήο 

αληέδξαζαλ θαηάιιεια ζηελ θξίζε. Οη ηξάπεδεο αλαδηαξζξψλνπλ ηνπο ηζνινγηζκνχο 

ηνπο κε αχμεζε ηεο επηηνθηαθήο ςαιίδαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο, κε 

ελίζρπζε ηνπ θεθαιαίνπ, κε εμαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη κε ελίζρπζε ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ. Οη επνπηηθέο αξρέο έρνπλ απμήζεη ηελ επαγξχπλεζή ηνπο 

ελψ ππφ επεμεξγαζία βξίζθνληαη βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ην επνπηηθφ πιαίζην. 

Έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ζηελ εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ ηεο ΔΔ θαη 

ησλ ζπζηάζεσλ ηνπ ΓΝΣ γηα ην Πξφγξακκα Αμηνιφγεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα ηνπ έηνπο 2009. Ζ ελίζρπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εγγχεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ είλαη θαζεζπραζηηθή. Ζ χπαξμε λνκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα θαιπκκέλα 

νκφινγα ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα ππνβνεζήζεη ζηελ πξφζβαζε ζηηο δηεπθνιχλζεηο 

ξεπζηφηεηαο ηεο ΔΚΣ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζεί ηαρέσο. Σν ζρέδην 

λφκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θξίζεσλ ζα πξέπεη λα εληζρχζεη ηηο αξρέο ζηελ 

πξνιεπηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ξεπζηφηεηαο ή αθεξεγγπφηεηαο. 

Αλ θαη νη δείθηεο επξσζηίαο ησλ ηξαπεδψλ είλαη πηζαλφ λα εμαζζελήζνπλ 

πεξαηηέξσ, νη θίλδπλνη θαίλεηαη λα είλαη δηαρεηξίζεκνη. Ζ θεξδνθνξία ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαζψο θαη ηα θεθαιαηνπρηθά απνζεκαηηθά έρνπλ κεησζεί, ελψ 

έρνπλ απμεζεί ηα κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα (Non performing loans-NPLs.) Οη 

δείθηεο απηνί είλαη πηζαλφλ λα επηδεηλσζνχλ πεξαηηέξσ, αιιά νη αζθήζεηο 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests) ππνδεινχλ φηη νη θίλδπλνη 

παξακέλνπλ ζπγθξαηεκέλνη. 

Οη Διιεληθέο ηξάπεδεο έρνληαο ηελ εκπεηξία ηεο Διιάδαο, έρνπλ απνθχγεη 

ηελ ππέξκεηξε έθζεζε ζε ηέηνηνπ είδνπο πξντφληα, νχηε έρνπλ παξνπζία ζε 

Οπθξαλία θαη Ρσζία”, πνπ ζεσξνχληαη πςεινχ θηλδχλνπ. ζνλ αθνξά ην ζέκα ησλ 

πξνβιέςεσλ γηα ηηο επηζθάιεηεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή θαζψο ε θξίζε αξρίδεη λα πιήηηεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, είλαη 
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θαη‟ αξρήλ αδχλαην λα εθηηκεζεί κε αθξίβεηα ην κέγεζφο ηνπο. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη 

δελ πξέπεη ηα Διιεληθά ηξαπεδηθά ηδξχκαηα λα πξνλνήζνπλ δεκηνπξγψληαο ηα 

θαηάιιεια αλαρψκαηα.  

Πξψην αλάρσκα είλαη ηα θεθαιαηαθά απνζέκαηα, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο είλαη 

απφ ηηο θαιχηεξα θεθαιαηνπνηεκέλεο ηξάπεδεο ζηελ Δπξψπε. Γεχηεξν αλάρσκα είλαη 

ε πξν πξνβιέςεσλ θεξδνθνξία. Με πξνβιεπφκελε πςειή πξν πξνβιέςεσλ 

θεξδνθνξία ηα Διιεληθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα  έρνπλ πνιχ ρψξν λα 

απνξξνθήζνπλ πξνβιέςεηο πξνηνχ αλαγθαζηνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θεθάιαηα γηα 

δεκηέο.  

Σξίην αλάρσκα είλαη ην χςνο ησλ πθηζηάκελσλ πξνβιέςεσλ. Με πξνβιέςεηο 

πνπ θαιχπηνπλ ηα 3/4 ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ ηνπο, πξνηνχ ιεθζνχλ ππφςε νη αμίεο 

ησλ εμαζθαιίζεσλ, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο έρνπλ κία απφ ηηο πην ζπληεξεηηθέο 

θαιχςεηο ηνπ θηλδχλνπ επηζθαιεηψλ”. 

 

5.3 Η Πξόθιεζε γηα ην Σξαπεδηθό ύζηεκα είλαη ε Οξζή 
Γηαρείξηζε ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Κξίζεο  

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο απνδείρζεθαλ αλζεθηηθέο, αιιά παξάιιεια έλησζαλ 

ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ θαηάθεξε λα 

αληαπεμέιζεη θαιά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ιφγσ ηεο παξαδνζηαθήο 

ελαζρφιεζεο κε ιηαληθή ηξαπεδηθή θαη ηεο έιιεηςεο επελδχζεσλ ζε ηνμηθά πξντφληα. 

Παξφια απηά, νη ηξάπεδεο αληηκεηψπηζαλ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο (πνπ ζπκπίεζε ηα πεξηζψξηα θέξδνπο) θαζψο ε ξεπζηφηεηα 

πεξηνξίζηεθε ζηα ηέιε ηνπ 2008, ελψ νη αηηήζεηο ρνξήγεζεο δαλείσλ κεηψζεθαλ φηαλ 

μεθίλεζε ε απνκφριεπζε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Ζ επηβξάδπλζε ζηελ μέλε θαη εγρψξηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ δαλείσλ. Χο 

επαθφινπζν, νη ηξάπεδεο αχμεζαλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα επηζθαιή δάλεηα θαη ηα 

θέξδε κεηψζεθαλ.  

Οη αξρέο αληέδξαζαλ κε ηελ επαξθή πξνλνεηηθφηεηα ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε. Ζ Διιάδα ήηαλ απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ πηνζέηεζαλ 

παθέην ζηήξημεο πξνο ηηο ηξάπεδεο, ζχκθσλα κε ην πιαίζην πνπ θαζνξίζηεθε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε:  

 Ζ εγγύεζε θαηαζέζεσλ αλά θαηαζέηε θαη αλά ηξάπεδα απμήζεθε απφ 

€20.000 ζε €100.000.  
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 Ζ θεθαιαηαθή επάξθεηα εληζρχζεθε θαζψο ζηηο ηξάπεδεο δφζεθε ε 

δπλαηφηεηα λα πνπιήζνπλ ζην Γεκφζην πξνλνκηνχρεο κεηνρέο πεληαεηνχο 

δηάξθεηαο ζπλνιηθνχ χςνπο €5 δηο (κεγάιν κέξνο ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε 

απνξξνθεζεί) κε πξνυπφζεζε ηε ζπκκεηνρή ελφο θξαηηθνχ εθπξνζψπνπ ζην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Ζ δηαλνκή κεξηζκάησλ πεξηνξίζηεθε έηζη ψζηε ε 

θεθαιαηαθή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ λα εληζρπζεί αθφκα πεξηζζφηεξν.  

 Γηα άληιεζε ξεπζηόηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) 

δηαηέζεθαλ ζηηο ηξάπεδεο €8 δηο ζε εηδηθά 3εηή θξαηηθά νκφινγα κεδεληθνχ 

ηνθνκεξηδίνπ . 

 Γφζεθαλ εγγπήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ κέρξη €15 δηο. Δπηπιένλ, ε επνπηεία θαζψο 

θαη νη επαθέο κε ηηο δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ έρνπλ εληαζεί κε ζηφρν ηε ιήςε 

πξφζζεησλ κέηξσλ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ, αλ ρξεηαζηεί.  

Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαίλεηαη λα δηαζέηεη αξθεηέο δηθιείδεο αζθαιείαο 

ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπεμέιζεη ζηελ πξνζδνθψκελε επηβξάδπλζε. Οη ζπζηεκηθνί 

θίλδπλνη θαίλνληαη λα είλαη πεξηνξηζκέλνη ελψ ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ, ηα 

επηπξφζζεηα θεθάιαηα γηα ηε ζσξάθηζή ηνπο θαζψο θαη νη επηπιένλ πξνβιέςεηο 

θαίλνληαη επαξθή γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ απμαλφκελσλ κε εμππεξεηνχκελσλ 

δαλείσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο (ΝΑΔ). Οη 

πνιηηηθέο ξεπζηφηεηαο ηεο ΔΚΣ παξέρνπλ ππνζηήξημε, νη δηαηξαπεδηθέο αγνξέο θαη 

αγνξέο ρξένπο αλνίγνπλ ζηαδηαθά, ελψ ππάξρεη αθφκε ζεκαληηθφ πεξηζψξην 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ παθέηνπ ζηήξημεο.  

Παξφια απηά, νη ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ ηξαπεδψλ ελδέρεηαη λα 

παξακείλνπλ απαηηεηηθέο βξαρππξφζεζκα θαη επηβάιιεηαη επαγξχπλεζε. Σν 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπο αλακέλεηαη λα είλαη δχζθνιν θαζψο ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία πθίζηαηαη ηελ χθεζε. Δπηπιένλ, ε Διιάδα ελδέρεηαη λα βηψζεη κηα 

παξαηεηακέλε πεξίνδν ρακειήο αλάπηπμεο θαη ην θαηλφκελν ηεο ρξεκαηνδνηηθήο 

ζηελφηεηαο ζα κπνξνχζε λα επαλαιεθζεί.  

Καηά ζπλέπεηα, ε πνηφηεηα ησλ εγρψξησλ πηζηψζεσλ ελδέρεηαη λα 

επηδεηλσζεί πεξηζζφηεξν απφ ην αλακελφκελν, θαη ηα ραξηνθπιάθηα ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ ζηε ΝΑΔ κπνξεί λα βξεζνχλ ππφ πίεζε, θαζψο ε αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ 

νηθνλνκηψλ εμαζζελεί θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηνπο ηζνηηκίεο κεηαβάιινληαη. Οη 

θίλδπλνη απηνί πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε πξνζνρή.  
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5.3.1 Αλαγθαία Λήςε ηξαηεγηθώλ Απνθάζεσλ  

 

 ηήξημε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο: ην παθέην ζηήξημεο ησλ ηξαπεδψλ 

έρεη εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε. Παξφια απηά, ην θξάηνο πξέπεη λα 

πεξηνξίζεη ηελ εκπινθή ηνπ ζε φ,ηη αθνξά ηηο ηξάπεδεο. Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πγηνχο παξνρήο πίζησζεο, νη εθπξφζσπνη ηνπ Γεκνζίνπ ζηα δηνηθεηηθά 

ζπκβνχιηα ησλ ηξαπεδψλ ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ λα ηάζζνληαη ππέξ ηνπ 

θαηεπζπλφκελνπ δαλεηζκνχ. Παξφιν πνπ ε ρξήζε ηνπ παθέηνπ έρεη ππάξμεη 

ζπγθξαηεκέλε, ην κέηξν ζα πξέπεη λα παξακείλεη δηαζέζηκν πξνιεπηηθά. 

 Ρεπζηόηεηα: Ζ παξνρή ξεπζηφηεηαο απφ ηελ ΔΚΣ δε ζα δηαξθέζεη επ‟ 

αφξηζην. Οη ηξάπεδεο πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπλ ζηξαηεγηθέο εμφδνπ γηα ην 

θιείζηκν ησλ ζέζεψλ ηνπο θαζψο νη ζπλζήθεο ζα βειηηψλνληαη. 

 Γηαζπλνξηαθά ζέκαηα: Ζ ΝΑΔ πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο. Χζηφζν, ε πεξηνρή απηή δηέξρεηαη ζήκεξα κία δχζθνιε πεξίνδν 

αλαπξνζαξκνγήο θαη είλαη απαξαίηεην λα ππάξμνπλ δεζκεχζεηο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ηξαπεδψλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο παξνπζίαο ηνπο ζηηο ρψξεο απηέο. 

ια ηα θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο, ζα πξέπεη λα 

απνθχγνπλ ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ εζληθηζκφ (θαη θάζε κνξθή 

πξνζηαηεπηηζκνχ). Σν ΓΝΣ πξνηξέπεη ηηο αξρέο λα ζπλερίζνπλ λα 

αλαπηχζζνπλ ζηελέο ζρέζεηο κε ηηο Κεληξηθέο Σξάπεδεο θαη ηνπο επνπηηθνχο 

θνξείο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ΝΑΔ θαη λα δηεμάγνπλ αζθήζεηο δηαρείξηζεο 

θξίζεσλ κε ηηο ρψξεο απηέο.  

 Σν πιαίζην δηαρείξηζεο ηεο θξίζεο: νη αξρέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε 

επηθπιαθή γηα λα ελεξγήζνπλ αλ παξνπζηαζηνχλ ζπζηεκηθέο πηέζεηο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, αξρηθά ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ιχζεηο ζηα πιαίζηα ηεο 

αγνξάο (π.ρ. ζπγρψλεπζε ηξαπεδψλ) θαη εθφζνλ απαηηείηαη θξαηηθή ελίζρπζε 

γηα κεκνλσκέλεο ηξάπεδεο, ζα πξέπεη λα γίλεη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

ειάρηζηεο δπλαηήο θξαηηθήο αλάκημεο θαη ηεο χπαξμεο ζπγθεθξηκέλσλ θαη 

μεθάζαξσλ ζηξαηεγηθψλ εμφδνπ.  
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5.4 Διιεληθέο Σξάπεδεο: Αλαζηνιή ρεδίωλ Δπέθηαζεο ζηε 
ΝΑ Δπξώπε 

ΘΔΜΑ  

Μεηά απφ κηα επηαεηία δπλακηθήο επέθηαζεο θαη θνπι επίζεζεο ζηηο 

γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη εγρψξηεο ηξάπεδεο αλαζεσξνχλ 

ξηδηθά ηεο ζηξαηεγηθή ηνπο πξνζαξκνδφκελεο ζηα λέα δεδνκέλα. Μπξνζηά ηνπο 

βξίζθεηαη ε ζνβαξφηεξε θξίζε πνπ έρεη πιήμεη πνηέ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

θαη ε δηαρείξηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ εκθαλίδνληαη απνηειεί κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε 

απνζηνιή.  

Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο κπνξεί λα κελ είραλ επελδχζεη ζηα πεξηβφεηα ηνμηθά 

επελδπηηθά πξντφληα, αιιά ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη 

επηπξφζζεηα έρνπλ λα ππεξαζπηζηνχλ έλα δχζθνιν κέησπν: ηηο επελδχζεηο ζηελ ΝΑ 

Δπξψπε. Ση ζπλέβε θαη - απφ πξφηππν αλάπηπμεο - νη ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

Δπξψπεο κεηαηξάπεθαλ μαθληθά ζε έλα πεξηβάιινλ απμεκέλνπ θηλδχλνπ; Σα 

ηειεπηαία ρξφληα νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο πεξηνρήο αλαπηχζζνληαη κε κεγάιε 

ηαρχηεηα, απνηέιεζκα ζε κεγάιν βαζκφ ησλ πςειψλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ. 

Χζηφζν, ε πηζησηηθή θξίζε θαη ε κεγάιε αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ ρξήκαηνο 

εθηηκάηαη φηη ζα πξνθαιέζεη κεγάιε πηψζε ζηηο μέλεο επελδχζεηο, πιήηηνληαο ηηο 

ηνπηθέο νηθνλνκίεο. 

Δπηπξφζζεηε αλεζπρία δεκηνπξγεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο 

αληηκεησπίδνπλ ζνβαξέο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, θαζηζηψληαο αθφκα πην 

επηζθαιή ηελ ζέζε ηνπο ζηε ζεκεξηλή εμαηξεηηθά δχζθνιε ζπγθπξία. 

ηηο ρψξεο ηεο ΝΑ Δπξψπεο νη εγρψξηεο ηξάπεδεο αληηκεησπίδνπλ 

κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα ξεπζηφηεηαο, θαζψο νη ρψξεο απηέο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ρακειή απνηακίεπζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζηε Βνπιγαξία νη ζπλνιηθέο 

ρνξεγήζεηο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο θζάλνπλ ηα 3,6 δηζ. επξψ, ελψ νη θαηαζέζεηο ηα 

1,9 δηζ. επξψ. ηελ Σνπξθία - κεγαιχηεξε αγνξά ηεο Δζληθήο κεηα ηελ εγρψξηα - νη 

ρνξεγήζεηο ηεο Finansbank ζε ηνπηθφ λφκηζκα αλέξρνληαη ζε 20,3 ηξηζ., ελψ νη 

θαηαζέζεηο είλαη κφιηο 7,2 ηξηζ. ηνπξθηθέο ιίξεο.  

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ελλεακήλνπ, ε Eurobank EFG ζην εμσηεξηθφ 

έρεη ρνξεγήζεη δάλεηα ζε επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά ζπλνιηθνχ χςνπο 10,9 δηζ. 

επξψ, ελψ νη θαηαζέζεηο πνπ έρεη ζπγθεληξψζεη ζηηο ρψξεο απηέο είλαη 6,2 δηζ. επξψ. 
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Αληίζηνηρα ε Alpha Bank εθηφο Διιάδαο έρεη δάλεηα 9,7 δηζ. επξψ έλαληη 

θαηαζέζεσλ 5,9 δηζ. επξψ, ελψ ε Πεηξαηψο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ρνξεγήζεηο 8,1 δηζ. 

Δπξψ θαη νη αληίζηνηρεο θαηαζέζεηο ηεο είλαη κφιηο 4,3 δηζ. επξψ. Έηζη, νη εγρψξηεο 

ηξάπεδεο ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά εχζξαπζηε ζέζε, θαζψο ε 

αλάπηπμή ηνπο ζηηο γεηηνληθέο αγνξέο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο 

θαηαζέζεσλ ζην ηνπηθφ λφκηζκα, αιιά κέζσ θεθαιαίσλ πνπ άληιεζαλ απφ ηελ 

Διιάδα θαη ηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά. 

 

5.4.1 Οη Άκπλεο ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ 

ην πεξηβάιινλ απηφ ην κεγάιν δεηνχκελν είλαη ε δηαηήξεζε ησλ δπλάκεσλ 

κε ηηο φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξεο απψιεηεο. Ζ Δζληθή Σξάπεδα πεξηθφπηεη ηα 

θηιφδνμα ζρέδηα απηφλνκεο αλάπηπμεο ηνπ δηθηχνπ ηεο ζηε Ρνπκαλία, ελψ έρεη 

πεξηζηείιεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ηεο ζηελ Σνπξθία. Ζ Eurobank EFG έρεη 

αλαζηείιεη ην ηξίην θχκα επέθηαζεο, πνπ πξνέβιεπε ηνπιάρηζηνλ 1.400 θαηαζηήκαηα 

εθηφο Διιάδνο (ζήκεξα θηάλνπλ ηα 1.130), ελψ ε Alpha Bank επίζεο πεξηζηέιιεη 

δξαζηηθά ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ηεο ζρεδίνπ, πνπ πξνέβιεπε 870 

θαηαζηήκαηα ζην εμσηεξηθφ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2010. Ζ Πεηξαηψο, πνπ ζήκεξα 

δηαζέηεη πεξί ηα 513 θαηαζηήκαηα ζε ελλέα ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, επίζεο αλαθφπηεη 

ξπζκνχο, πεξηζηέιινληαο δξαζηηθά ηε δεκηνπξγία λέσλ θαηαζηεκάησλ ζηε 

Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία θαη ηε εξβία. 

'Δηζη, κεηά απφ κηα επηαεηία δπλακηθήο επέθηαζεο ζηηο αγνξέο ησλ γεηηνληθψλ 

ρσξψλ, επέθηαζε πνπ ήδε έρεη απνδψζεη ζεκαληηθνχο θαξπνχο, νη εγρψξηεο ηξάπεδεο 

πξνεηνηκάδνληαη γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εμαηξεηηθά δχζθνιεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, 

εηδηθά γηα ηηο αδχλακεο νηθνλνκίεο ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Σν βάξνο δίλεηαη ζηε 

κείσζε ησλ δαπαλψλ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ ζεκεξηλψλ ζέζεσλ κε ηηο κηθξφηεξεο 

δπλαηέο απψιεηεο. 

Δπηπιένλ πνλνθέθαιν ζηηο ηξάπεδεο πξνθαιεί ε ζχζηαζε ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, κε ηελ νπνία δεηά απφ ηηο ηξάπεδεο λα ρνξεγνχλ, απφ εδψ θαη πέξα, δάλεηα 

ζηηο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη, κφλν εθ' φζνλ έρνπλ 

εμαζθαιίζεη ηελ αλάινγε θαηαζεηηθή βάζε ζε ηνπηθφ λφκηζκα. Ζ πξνυπφζεζε απηή 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηαθφξπθε πηψζε ησλ εξγαζηψλ ησλ εγρσξίσλ ηξαπεδψλ 

ζην εμσηεξηθφ, δεδνκέλνπ φηη ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο νη 

θαηαζέζεηο δηακνξθψλνληαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. 
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Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ήδε έρνπλ παγψζεη ηηο ρνξεγήζεηο λέσλ δαλείσλ ζηηο 

ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, πξνθαιψληαο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ηελ 

έληνλε αληίδξαζε ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ - πειαηψλ ηνπο, πνπ ζεσξνχλ φηη κέλνπλ 

ρσξίο ζηήξημε ζηε δχζθνιε ζεκεξηλή ζπγθπξία. Ο κεγάινο θίλδπλνο γηα ηηο εγρψξηεο 

ηξάπεδεο είλαη ην 2009 λα επσκηζζνχλ ηα ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα απφ ηελ 

κεγάιε επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ηαπηφρξνλα λα δνχλ ηηο 

εξγαζίεο ηνπο ζην εμσηεξηθφ λα ζπξξηθλψλνληαη δξαζηηθά εμ αηηίαο ηεο ζπγθπξίαο. 

χκθσλα κε αλαιπηέο, αλ ε ζεκεξηλή δχζθνιε θαηάζηαζε ζπλερηζζεί, θαη 

επαιεζεπζνχλ νη δπζνίσλεο εθηηκήζεηο γηα ηελ πνξεία ησλ αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, 

ηφηε νξηζκέλεο εγρψξηεο ηξάπεδεο ίζσο ππνρξεσζνχλ ζε απνρψξεζε απφ θάπνηεο 

γεηηνληθέο ρψξεο, κε ηελ πψιεζε ζπγαηξηθψλ ηξαπεδψλ. 

 

5.4.2 Άκπλα θαη ζηελ Διιάδα 

Ζ δηαηήξεζε δπλάκεσλ, απνηειεί ηελ πξψηε πξνηεξαηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ 

ηξαπεδψλ ελ αλακνλή ηεο πινπνίεζεο ηνπ παθέηνπ ησλ κέηξσλ ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο. Οη ηξάπεδεο, ειιείςεη 

ξεπζηφηεηαο, έρνπλ αλαζηείιεη ηηο πξνζπάζεηεο επέθηαζεο ησλ εξγαζηψλ κε ηελ 

πξνζέιθπζε λέσλ δαλεηνιεπηψλ, λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ, ξίρλνληαο φιν ην 

βάξνο ζηελ ππνζηήξημε ησλ ππαξρφλησλ πειαηψλ - δαλεηνιεπηψλ. Οη εληνιέο απφ ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ ηξαπεδψλ είλαη απζηεξέο, ππνγξακκίδνληαο φηη λέα δάλεηα πξέπεη λα 

δίλνληαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε ηελ εθαξκνγή πνιχ απζηεξψλ 

θξηηεξίσλ πηζηνδφηεζεο. 

Αληίζεηα, πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα απνηειεί ε ππνζηήξημε ησλ παιαηψλ 

πειαηψλ - αθφκα θαη κε ηελ εθαξκνγή ειαζηηθψλ θξηηεξίσλ πηζηνδφηεζεο- ψζηε λα 

βνεζεζνχλ ζηελ ζεκεξηλή εμαηξεηηθά δχζθνιε ζπγθπξία. Παξάιιεια, ε πξνζέιθπζε 

θαηαζέζεσλ παξακέλεη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. 

χκθσλα κε ηηο πεξηζζφηεξεο εθηηκήζεηο, φιεο νη κεγάιεο εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

ζα θάλνπλ ρξήζε ησλ κέηξσλ ηνπ παθέηνπ θαζψο κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζηηο 

αγνξέο δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηελ άληιεζε ξεπζηφηεηαο. 

εκεηψλεηαη φηη ην 2009 αλακέλεηαη λα ιήμνπλ νκνινγηαθέο εθδφζεηο ησλ ηξαπεδψλ 

αμίαο άλσ ησλ 16 δηζ. επξψ, δεκηνπξγψληαο πεξαηηέξσ πίεζε ζηα ηξαπεδηθά 

ηδξχκαηα.  



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 85 

Γξακκέο άκπλαο ζρεκαηίδεη θαη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κε ζηφρν ηελ 

θεθαιαηαθή ελδπλάκσζε ησλ εγρσξίσλ ηξαπεδψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

Ζ ΣηΔ πξαγκαηνπνίεζε άζθεζε πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, κε βάζε ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελλεακήλνπ ησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ. Βαζηθή παξάκεηξνο ηνπ κνληέινπ 

ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο είλαη φηη ηα δάλεηα πνπ δελ εμππεξεηνχληαη ζα απμεζνχλ 

ηνπιάρηζηνλ θαηά 80% κέρξη ην ηέινο ηνπ 2009, νπφηε θαη δεηά λα θαηαγξαθνχλ 

πςειφηεξεο πξνβιέςεηο επηζθαιεηψλ. 

Αλ θαη ε ζνβαξφηεηα ηεο θξίζεο είρε απνζαθεληζηεί απφ ην επηέκβξην ηνπ 

2007, νη εγρψξηεο ηξάπεδεο ειάρηζηα αχμεζαλ ηηο πξνβιέςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

κειινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Σν επηέκβξην ηνπ 2008 ν δείθηεο πξνβιέςεηο σο πξνο 

ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ ήηαλ ζην 1,03% γηα ηελ Eurobank EFG, ζην 0,69% γηα 

ηελ Δζληθή, ζην 0,58% γηα ηελ Alpha Bank θαη ζην 0,46% γηα ηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο. 

Παξά ηελ θαζεκεξηλή επηδείλσζε ησλ ζπλζεθψλ απφ ηφηε, ζήκεξα έρνπλ 

απμήζεη νξηαθά ηηο πξνβιέςεηο ε Eurobank ζην 1,11%, ε Alpha Bank ζην 0,63%, θαη 

ε Πεηξαηψο ζην 0,56%. Ζ Δζληθή Σξάπεδα φρη κφλν δελ αχμεζε ηηο πξνβιέςεηο αιιά 

ηηο κείσζε πεξαηηέξσ, κε απνηέιεζκα λα δηακνξθσζνχλ ζην 0,63%. Ο ιφγνο πνπ νη 

ηξάπεδεο δελ αγγίδνπλ ηηο πξνβιέςεηο είλαη απιφο: θάζε αχμεζε ησλ πξνβιέςεσλ 

κεηψλεη αληίζηνηρα ηα θέξδε, κείσζε πνπ νη δηνηθήζεηο ζέινπλ λα απνθχγνπλ πάζε 

ζπζία. 

5.5. Τινπνίεζε Budget 

Καηά ηελ Σξάπεδα πνπ εμεηάδεηαη ηα ζπνπδαηφηεξα πιενλεθηήκαηα (αιιά θαη 

µεηνλεθηήµαηα) πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θαηάξηηζε ησλ budgets, είλαη ην feedback 

πνπ πξνζθέξεη ην budgeting αλαθνξηθά ζηελ πνξεία ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ. Δπίζεο 

ην budget βνεζά ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, νδεγεί ζηελ ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ 

ηµεµάησλ αιιά αληηκεησπίδεη θαη δπζθνιίεο απφ managers, νη νπνίνη δελ δέρνληαη 

εχθνια ηηο αιιαγέο.  

πσο πξνθχπηεη ην top management είλαη ν ηειηθφο απνδέθηεο θαη 

αμηνινγεηήο ησλ αλαθνξψλ ελφο budget. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε αμηνιφγεζε ησλ 

αλαθνξψλ γίλεηαη θαη απφ ηελ επηηξνπή budget ζπµπιεξσµαηηθά µε ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε Σξάπεδα έρεη δψζεη απμεκέλεο εμνπζίεο ζηελ 

επηηξνπή budget, ζρεηηθά µε ηελ εθηέιεζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξαµµαηηζµνχ. 

Ζ πεξηνδηθφηεηα ησλ αλαθνξψλ απφδνζεο είλαη κεληαία, θαζψο ε ηξάπεδα 

επελδχεη ζεκαληηθά θεθάιαηα ζε IT (information technology) ζπζηήκαηα  µε ζηφρν 
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ηελ παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (real time) ηνπ budget ζε εκεξήζηα βάζε, 

έσο θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν ππαιιήινπ.  

Ζ Σξάπεδα ζήκεξα πξνζπαζεί λα ζηξέςεη ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

εηήζηα bonus, κεηαηξέπνληαο έηζη ηα έμνδα ηεο απφ ζηαζεξά ζε κεηαβιεηά. Σν 

πξνζσπηθφ ηεο ηξάπεδαο αμηνινγείηαη ζε κεληαία βάζε θαη ιακβάλεη bonus 

απφδνζεο, ε πεξηνδηθφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη εηήζηα. Μάιηζηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο, εηδηθά ζε αλψηεξα ζηειέρε, ηα bonus δελ ζπλδένληαη µε ηελ κηζζνδνζία 

απνηειψληαο έηζη απνδνρέο µε θνξνινγεηέεο γηα ηνλ εξγαδφκελν. Δπίζεο, ε ηξάπεδα 

µε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη εξγνδνηηθέο εηζθνξέο ζην 

δεκφζην. 

Ζ Σξάπεδα επηηπγράλεη πνιιά ζεηηθά κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ budgeting θαζψο 

επηθνηλσλεί ην φξακα ηεο δηνίθεζεο ζηνπο managers θαη ην πξνζσπηθφ θαη ζηνρεχεη 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο γεληθφηεξεο εηαηξηθήο πνιηηηθήο. Αθφκε ε δηνίθεζε θαη νη 

κέηνρνη ηεο ηξάπεδαο είλαη απηνί πνπ σθεινχληαη πεξηζζφηεξν, αθνχ ηθαλνπνηνχληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ νη ζηφρνη ηνπο θαη νη πξννπηηθέο ηνπο. 

5.5.1 Βξαρππξόζεζκνο θαη Μαθξνπξόζεζκνο ρεδηαζκόο 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ budgeting είλαη έλα κέηξν βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα θαη 

απνηειεί µέξνο ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο ηεο Σξάπεδαο ή planning (Rachlin, 

1981). Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Σξάπεδαο είλαη νπζηαζηηθά ην „φξακα‟ ηεο γηα ην πνπ 

επηζπκεί λα βξίζθεηαη ζην επφκελν δηάζηεκα ην νπνίν θπκαίλεηαη ζπλήζσο απφ 3 έσο 

5 έηε. Πεξηιακβάλεη ηελ αλάιεςε αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ θαη ηελ δέζκεπζε ηεο 

Σξάπεδαο φηη ζα θηάζεη ζην αλψηεξν επίπεδν επίηεπμήο ηνπο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, 

ζα πξέπεη ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα λα αλαιάβεη δξάζε πνπ ζπληζηά αλάιπζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεγψλ δξάζεο ηηο νπνίεο δηαζέηεη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ SWOT analysis (Dunbar, 2003), ε νπνία είλαη έλα εξγαιείν πνπ 

αμηνινγεί: 

 ηα δπλαηά ζεκεία ηεο Σξάπεδαο (Strengths) 

 ηηο αδπλακίεο ηεο (Weaknesses) 

 ηηο επθαηξίεο πνπ πθίζηαληαη (Opportunities) θαη 

 ηηο απεηιέο (Threats).   

 

Δλψ ην ζηξαηεγηθφ πιάλν ηεο Σξάπεδαο ρξεζηµνπνηείηαη ζε µαθξνρξφληεο 

πεξηφδνπο, ν ζρεδηαζµφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε βξαρππξφζεζµε βάζε επηηπγράλεηαη 
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µε ην επηρεηξεµαηηθφ ζρέδην, γλσζηφ επξχηεξα µε ηελ δηεζλή νξνινγία σο business 

plan (Garrison, 2003). Βαζηθφ εξγαιείν ηνπ business plan είλαη ην budgeting, ην 

νπνίν ελζσµαηψλεη ηφζν ηνλ επηρεηξεµαηηθφ ζρεδηαζµφ φζν θαη ηελ δηαδηθαζία 

ειέγρνπ (control process).  

Ζ δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο επηιέγεη ηελ ζηξαηεγηθή µε ηελ νπνία µπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο θαη γηα ην ιφγν απηφ δεµηνπξγεί µαθξνπξφζεζµα ζρέδηα. 

Απηά ηα ζρέδηα ζε επίπεδν ηµεµάησλ, µνλάδσλ θαη µηθξφηεξσλ δηαζηεµάησλ ρξφλνπ 

µεηαζρεµαηίδνληαη ζε εηήζηα budgets. ήµεξα ηα budget ρξεζηµνπνηνχληαη βαζηθά 

σο ζεµείν αλαθνξάο (benchmark), πξνθεηµέλνπ λα µεηξεζεί ε απφδνζε µηαο 

επηρείξεζεο (Kemp, 2003).  

5.5.2. ∆ηνίθεζε ηεο ∆ηαδηθαζίαο ηνπ Budgeting 

Σν budgeting ζήκεξα αληηκεησπίδεηαη σο έλα δνµεµέλν επηρεηξεζηαθφ 

κνληέιν, πνπ ζα πξέπεη λα δηνηθεζεί µε ηνλ βέιηηζην δπλαηφ ηξφπν (Rachlin, 1981). 

Ζ δηαδηθαζία είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα έρεη ζεηηθή θαηάιεμε. Σα 

νηθνλνκηθά ηµήµαηα ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζνπλ ηηο πηζαλφηεηεο 

επηηπρίαο, αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλεο δνκέο θαη κνληέια γηα ηα budget ηνπο.  

Έλα ζχλεζεο κνληέιν budgeting πεξηιακβάλεη ηξία μερσξηζηά ζηάδηα 

(Brookson, 2000): 

1. ηελ πξνεηνηκαζία 

2. ηελ ζχληαμε θαη 

3. ηνλ έιεγρν - αμηνιφγεζε ηνπ budget. 

Απφ ηα ηξία απηά ζηάδηα, ην πξψην θαη ηξίην έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ 

επηρείξεζε, απνηειψληαο ην ζεκείν εθθίλεζεο θαη ηεξµαηηζµνχ ηεο δηαδηθαζίαο. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα πεξηζζφηεξα budgets απνηπγράλνπλ ιφγσ ζεκαληηθψλ 

ειιείςεσλ ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ηνλ έιεγρν–αμηνιφγεζε, πνπ απνηειεί έλα 

ηθαλνπνηεηηθφ feed back γηα ηηο απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο (Fitzgerald, 2002).  

ηαηηζηηθά, ην 30% ησλ επηρεηξήζεσλ απνηπγράλνπλ ζηα εηήζηα 

πξνγξάµµαηα ηνπο, ηνπιάρηζηνλ µία θνξά, αθνχ αζρνινχληαη µφλν µε ηελ ζχληαμε 

ηνπο θαη αγλννχλ ή παξαβιέπνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ δηαδηθαζηψλ, 

πνπ είλαη πξναπαηηνχµελεο γηα ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ πξνγξαµµαηηζµνχ. Οη 

ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνβαίλεη µηα επηρείξεζε γηα θάζε έλα απφ ηα ηξία ζηάδηα πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ απνηππψλνληαη παξαθάησ. 
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5.6. Δηδηθόηεξα γηα ηελ Πξνεηνηκαζία ηνπ Budgeting 

5.6.1 Πξνζαξκνγή ηνπ Budget ζηελ Δπηρείξεζε 

ζν θαιχηεξα πξνεηνηκαζηεί έλα budget ηφζν ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζα 

αληηκεησπίζεη ε Σξάπεδα ζηελ πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ. εκαληηθφ θιεηδί θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ελφο πιάλνπ είλαη ε επηινγή ηνπ ζηπι (Noreen, 2003). πσο έρεη ήδε 

αλαθεξζεί, ην budgeting κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο:   

α) βνεζεηηθφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο,   

β) κέζν κέηξεζεο ηεο απφδνζεο µηαο επηρείξεζεο,   

γ) κέζν αμηνιφγεζεο ησλ επηκέξνπο ηµεµάησλ θαη ησλ επηθεθαιψλ ηνπο αιιά θαη 

δ) κέζν ππνθίλεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.   

Με ηελ επηινγή ηνπ ζηπι ε Σξάπεδα νπζηαζηηθά επηιέγεη πνηα ιεηηνπξγία ηνπ 

budgeting ζα έρεη ην κεγαιχηεξν „εηδηθφ βάξνο‟ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν 

εθαξκνγήο (Sweeny, 1981). εκαληηθφ βήκα ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ budget ζηελ 

Σξάπεδα είλαη ε πιήξεο γλψζε απφ ηελ νκάδα πνπ ην αλαιακβάλεη, ηφζν ηεο 

επηρείξεζεο φζν θαη ηεο επξχηεξεο αγνξάο φπνπ απηή δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν πιάλν 

ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ εηήζηα πεξίνδν ζα πξέπεη λα είλαη επηηεχμηκν θαη ζίγνπξα φρη 

ππεξαηζηφδνμν, αθνχ ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο απαμίσζεο ηνπ 

απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ζα θιεζεί λα ην εθαξκφζεη (Lawrence Gitman, 2000). 

Οη ηάζεηο θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία µαο νδεγνχλ ζε budgets ησλ νπνίσλ ε 

επίηεπμε κπνξεί λα είλαη νιηθή ή ελαιιαθηηθά θαη κεξηθή, µε ηελ πνζνζηηαία 

πινπνίεζε ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πνζνζηφ πινπνίεζεο ελφο budget πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ άλσ ηνπ 80%, ψζηε λα ζεσξεζεί φηη ην πιάλν επεηεχρζε. 
 

5.6.2. Δμεηδίθεπζε ηόρσλ θαη ηξαηεγηθώλ 

Σα budgets ζηεξίδνληαη ζπλήζσο ζε µία πξνζέγγηζε ηεζζάξσλ βεµάησλ, 

φπσο παξαηεξνχµε ζην ζρήµα 1, θαηά ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη ζηφρνη θάζε 

ηµήµαηνο ηεο επηρείξεζεο ζε νηθνλνµηθνχο φξνπο (Brookson, 2000). 
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ρήκα 2 

Βήµα 4: 

Καζνξηζµόο 

νηθνλνµηθώλ 

ζηόρωλ 

Βήµα 3: Απόθαζε 

ζπγθεθξηµέλωλ ζηόρωλ 
 

Βήµα 2: Σρεδηαζµόο γηα 

ην µέιινλ 
 
Βήµα 1: Δπηζθόπεζε 

ηεο επηρείξεζεο 

ρήµα 2: Σα ηέζζεξα βήµαηα ηεο ζηνρνπνίεζεο 

Ζ επηζθφπεζε ηεο Σξάπεδαο πξέπεη λα γίλεη µε έλα ξεαιηζηηθφ µάηη θαη λα 

εμεηάζεη δηεμνδηθά–νιηζηηθά ην ζχλνιν ηεο. Υξήζηκν εξγαιείν ζηελ πεξίπησζε απηή 

είλαη ε SWOT αλάιπζε, γηα ηελ νπνία έρεη ήδε γίλεη ιφγνο. Αλαθνξηθά ζην 

ζρεδηαζκφ γηα ην κέιινλ αιιά θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή απφθαζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ην ζηξαηεγηθφ πιάλν ηεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

ζηξαηεγηθή θαη ην φξακα γηα ην πνπ ζέιεη λα βξίζθεηαη ε Σξάπεδα µεηά απφ θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα.  

Σν 4ν θαη ηειεπηαίν βήκα είλαη ην πην δχζθνιν αθνχ ζα πξέπεη νη γεληθνί 

ζηφρνη ηεο Σξάπεδαο λα µκεηαηξαπνχλ ζε νηθνλνκηθνχο. Δδψ ιακβάλεηαη ππφςε ε 

Σξάπεδα νιηζηηθά, απφ ηελ παξαγσγή ππεξεζηψλ κέρξη ην marketing θαη απφ ηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε κέρξη ηελ δηνίθεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Dunbar, 

2003). 
 

5.6.3. Πξνηππνπνίεζε Βudget   

Πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα είλαη νµνηφµνξθν έλα budget ζα πξέπεη 

λα γίλνπλ θάπνηεο αξρηθέο ελέξγεηεο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ (Rachlin, 

1981): 

 ύληαμε ελόο νδεγνύ (manual) 

Ο νδεγφο είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο θαη βνεζά ζηελ θαηαλφεζε απφ 

ην ζχλνιν ηνπ πξνζσπηθνχ ηφζν ηεο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ έρεη ε 

ζσζηή εθηέιεζε ηνπ budget απφ ην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο. Σν manual κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη: α) µία εηζαγσγή γηα ηελ ζεκαζία πνπ έρεη ην budget γηα ηελ 

επηρείξεζε, β) έλα ρξνλνδηάγξαµµα µε ηηο θαηαιεθηηθέο εµεξνµελίεο (deadlines) 

ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπληαρζεί ηα επηκέξνπο budgets θαη ε εµεξνµελία 

θαηάξηηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ (master) budget γηα ην ζχλνιν ηεο Σξάπεδαο, γ) 
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θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο πνπ κπνξνχλ λα αθνξνχλ αλψηεξα φξηα εμφδσλ, αλψηεξα 

επίπεδα παξαγσγήο θ.ι.π., δ) πξφηππεο θφξκεο ζηηο νπνίεο ζα ζπκπιεξσζνχλ ηα 

budgets θαη ε) θάπνην ηειεθσληθφ θέληξν πνπ ζα αλαιάβεη ηελ ππνζηήξημε (budget 

help desk) θαηά ηελ δηάξθεηα ζχληαμεο ηνπ πιάλνπ. Φπζηθά κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ 

ή λα αθαηξεζνχλ ζηνηρεία απφ ηα παξαπάλσ. 

 Δπηηξνπή ειέγρνπ (Budget Committee) 

Δπίζεο, πνιχηηµε είλαη ε παξνπζία µηαο επηηξνπήο, ε νπνία ζα απνηειείηαη απφ 

αληηπξνζψπνπο ησλ δηαθφξσλ ηµεµάησλ θαη ζα εμαζθαιίζεη ηελ απφιπηε 

ζπλεξγαζία ηνπ ζπλφινπ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζµαηηθή 

πξνεηνηµαζία ηνπ budget (Noreen, 2003).  

Ο ξφινο ηεο επηηξνπήο είλαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ν ζεµαηνθχιαθαο ηνπ budget 

µε ηνλ έιεγρν ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ επίιπζε φισλ ησλ πηζαλψλ πξνβιεµάησλ, ηνλ 

θαζνξηζµφ θαηεπζπληεξίσλ γξαµµψλ θαη ηέινο ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο µε 

ηελ ζχληαμε ηνπ master budget. 

 Πξόηππεο θόξµεο 

Οη πξφηππεο θφξµεο ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην budget. πλήζσο νη θφξµεο είλαη πξνθαζνξηζµέλεο θαη 

επηηξέπνληαη ειάρηζηα επίπεδα επειημίαο θαηά ηελ ζχληαμή ηνπο (Fitzgerald 2002).  

Οη πέληε θαλφλεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ κεγαιχηεξε 

απνδνηηθφηεηα απηψλ ησλ θνξκψλ είλαη: 

1. Απιή γξαθή, άκεζα ζηελ νπζία µε ιίγεο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο 

2. πληζηάηαη λα απνθεχγεηαη ν ππεξελζνπζηαζµφο 

3. Οη θφξκεο είλαη νµνηφµνξθεο θαη µε ην ίδην ζηπι γξαθήο 

4. Σα πεξηερφκελα παξνπζηάδνληαη µε ινγηθή ζεηξά θαη θαιά νξγαλσκέλα 

5. ζν πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνγξάµµαηα µε ινγηζηηθά θχιια ηφζν πην 

εχθνιν ζα είλαη λα ζπληαρζεί ζηε ζπλέρεηα ην master budget (Kemp, 2003) αιιά θαη 

λα γίλεη ε απαξαίηεηε έξεπλα ζηα budgets ησλ επηκέξνπο ηµεµάησλ. 

 

5.6.4. πζηαηηθά ηνηρεία ελόο Δπηηπρεκέλνπ budget   

Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζηελ αγνξά θαη θπξίσο νη Σξάπεδεο, πνπ ζρεδφλ 

πξψηεο εθάξκνζαλ ηελ δηαδηθαζία ηνπ budgeting, αθνινπζνχλ ηνπο νθηψ (8) 

ρξπζνχο θαλφλεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο budget (Brookson, 2000). Οη θαλφλεο 

απηνί αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα 2. 
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Πίλαθαο 2 

Οη 8 Υξπζνη Καλνλεο Απνηειεζκαηηθνηεηαο Δλνο Βudget 

 Καλόλαο Από ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε 

Budgeting σο ζπλερήο δηαδηθαζία 

Ο ζρεδηαζµφο δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη γεγνλφο πνπ 

ζπµβαίλεη µφλν µία θνξά 

Δπεηδή ην µέιινλ θξχβεη αβεβαηφηεηα, ηα budget 

ελεµεξψλνληαη ζπλέρεηα ψζηε λα πξνζαξµφδνληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

Όρη ζηελ πίεζε ρξόλνπ Σα budgets επεηδή απνηεινχλ 

ην θιεηδί ηνπ ζρεδηαζµνχ απαηηνχλ πξνζεθηηθή ζθέςε 

Ζ µνξθνπνίεζε ηνπ budget ζε έλα ξεαιηζηηθφ πιάλν 

Απαηηεί ηνλ απαξαίηεην ρξφλν ζπγθέληξσζεο ηεο 

απαξαίηεηεο πιεξνθφξεζεο 

Δµπινθή ηνπ ζπλόινπ ηνπ πξνζσπηθνύ Σν budget 

ελέρεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ σο 

ππφζεζε πνπ αθνξά φινπο 

Ζ εµπινθή ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνζσπηθνχ απνηειεί 

ζηφρν ηεο δηαδηθαζίαο, αθνχ φινη ζηελ επηρείξεζε ζα 

πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεµαληηθφηεηα ηνπ budget 

Κάπνηεο θνξέο ιφγσ ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ή αθφµε 

Καη ιαλζαζµέλεο είλαη πηζαλφ λα εμάγνπµε 

ππεξαηζηφδνμεο πξνβιέςεηο 

Ρεαιηζµόο Δζηίαζε ζηελ δηαδηθαζία µε ξεαιηζηηθφ 

µάηη θαη φρη µε ππεξαηζηφδνμε δηάζεζε 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην παξειζφλ µπνξεί λα µαο δψζεη 

Κάπνηα πιεξνθφξεζε δελ πξέπεη λα ππάξρεη 

πξνζθφιιεζε ζε ζηνηρεία ηνπ παξειζφληνο 

Μαηηά ζην κέιινλ Καηά ηηο απνθάζεηο ησλ πνζψλ ηνπ 

budget πξέπεη θάπνηνο λα θνηηά ζην κέιινλ θαη φρη ζην 

παξειζφλ 

Οη πνιηηηθέο απνθπγήο ή παξαπιάλεζεο (budgeting 

games) είλαη επηζπκεηφ λα απνθεχγνληαη, αθνχ 

νδεγνχλ ζε ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο 

Πνιηηηθέο budgeting Ζ δηαδηθαζία ηνπ budgeting δελ 

ηπγράλεη θνηλήο απνδνρήο ζε φια ηα ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο 

Πξνηεξαηφηεηα ζηελ δηαδηθαζία έρεη ε επίιπζε φισλ 

Σσλ δπλεηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ budgeting 

Δπηζθόπεζε γεγνλόησλ Οη πξνηεξαηφηεηεο κπνξεί λα 

αιιάμνπλ αλάινγα µε ηελ ξνή ησλ γεγνλφησλ 

∆ελ είλαη επηζπκεηφ γηα έλα manager λα εμαληιήζεη 

φιε ηελ εμνπζία πνπ ηνπ έρεη δνζεί αιιά είλαη 

πξνηηκφηεξν λα αθήζεη ηνπο πθηζηάκελνπο ηνπ 

πεξηζψξηα δεκηνπξγηθφηεηαο 

Δπειημία Σα budgets δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη 

πξνζθνιιεκέλα ζε θάπνηα δχζθακπηε δηαδηθαζία 

 

Πίλαθαο 2: Καλόλεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ελόο Budget  

 

Ζ ζσζηή νξγάλσζε ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα γηαηί ζχκθσλα µε ηνλ θαλφλα ηνπ Pareto:‘Μπνξείο λα εμάγεηο ην 

80% ηνπ απνηειέζκαηνο µόλν µε 20% πξνζπάζεηαο, όκωο ρωξίο ηελ θαηάιιειε 
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νξγάλωζε ην 20% ηνπ απνηειέζκαηνο ζα ζηνηρίζεη ην ππόινηπν 80% ηεο 

πξνζπάζεηαο.’  

 

5.7. ύληαμε ελόο Βudget 

5.7.1. Αμηνινγώληαο ηηο Δμσηεξηθέο Δπηξξνέο 

εκαληηθή εξγαζία θαηά ηελ ζχληαμε ελφο budget είλαη ε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ πνπ µκπνξεί λα αθνξνχλ εμσηεξηθνχο ή εζσηεξηθνχο παξάγνληεο ηεο 

επηρείξεζεο. Καηά ην ζηάδην απηφ θαη αμηνινγψληαο ζσζηά ηελ πιεξνθφξεζε 

µπνξνχµε ηειηθά λα πξνβιέςνπκε πνηνη είλαη νη ινγηθνί θαη ζπλεπψο επηηεχμηκνη 

ζηφρνη (Garrison, 2003). Οη εμσηεξηθέο επηξξνέο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί, έρνπλ ζπλήζσο  κεγαιχηεξε δπλακηθή θαη βνεζνχλ ηελ δηνίθεζε λα 

αληηιεθζεί ηη ζπκβαίλεη θαη ηη πξφθεηηαη λα ζπκβεί ζην κέιινλ. 

Πίλαθαο 3 

Πηζαλεο Δμσηεξηθεο Δπηξξνεο Δλόο Βudget 

Πεγή Δπηξξνήο Παξάγνληεο Αμηνιάγεζεο 
 

 

 

 

 

 

 

Οηθνλνµία θαη Κνηλσλία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κπβέξλεζε θαη Ννµνζεζία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δµπνξηθέο ρέζεηο 

 

Οηθνλνµία 

∆νµή, θχθινη, επηηφθηα, πιεζσξηζµφο, θνξνινγία 

Πιεζπζµόο 

Σχπνο, αξηζµφο, θηλεηηθφηεηα, ηάζεηο 

Κνηλσλία 

Κνπιηνχξα, θνηλσληθέο ηάζεηο, πεξηβάιινλ 

Δξγαζία 

∆ηαζεζηµφηεηα, αλεξγία, εθπαίδεπζε, επηδεμηφηεηεο 

Ννµνζεζία 

Δξγαζηαθνί λφµνη, πξνζηαζία θαηαλαισηή 

Κπβέξλεζε 

Ννµηζµαηηθή πνιηηηθή, βηνµεραλία, αληαγσληζµφο 

Παγθόζµηεο Δµπνξηθέο πµθσλίεο 

Δηζαγσγέο, εμαγσγέο, δαζµνί, θνξνιφγεζε εµπνξίνπ 

Οξγαληζµνί 

Σξάπεδεο, θπβεξλεηηθνί νξγαληζµνί 

Πειάηεο 

Δπίπεδα δήηεζεο, αλάπηπμε, νηθνλνµηθή βησζηµφηεηα 

Αληαγσληζηέο 

Πξντφληα, δξαζηεξηφηεηα, θζνξά πνπ πξνθαιε 

Πξνµεζεπηέο 

Δπίπεδα πξνζθνξάο, αλάπηπμε, βησζηµφηεηα 



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 93 

Πίλαθαο 3: Δμσηεξηθέο επηξξνέο 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα βιέπνπµε θάπνηεο εμσηεξηθέο επηξξνέο πνπ 

ζεσξνχληαη βαζηθέο. Έηζη ε θπβεξλεηηθή λνµνζεζία µπνξεί λα δεµηνπξγήζεη 

επηρεηξεµαηηθφ πεξηβάιινλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν θηιειεχζεξν, ην θφζηνο εξγαζίαο 

µπνξεί λα δεµηνπξγήζεη θηλεηηθφηεηα αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ελψ ηέινο νη δηαθνξέο 

επηρεηξεµαηηθήο θνπιηνχξαο µπνξνχλ λα δεµηνπξγήζνπλ δεηήµαηα ρξεµαηνξνψλ 

απφ ηηο δηαθνξέο πιεξσµψλ απφ πειάηεο θαη πξνο πξνµεζεπηέο (Fitzgerald, 2002). 
 

5.7.2. Αμηνινγώληαο ηηο Δζσηεξηθέο Δπηξξνέο 

Οη εζσηεξηθέο επηξξνέο απνηεινχλ έλα επίζεο ζεκαληηθφ ζεκείν θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ζχληαμεο ελφο budget. Θα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ζπλερψο αθνχ µία 

αιιαγή ζε απηή ηελ νκάδα ζπκβαίλεη πην „αζφξπβα‟ ζε ζρέζε µε ηηο αιιαγέο ζηηο 

εμσηεξηθέο επηξξνέο ελψ επίζεο ε δηνίθεζε νθείιεη λα είλαη έηνηκε λα αληηκεησπίζεη 

απξφβιεπηα γεγνλφηα (Garrison, 2003). ηνλ πίλαθα 3 γίλεηαη ζπλνπηηθή αλαθνξά 

ζηηο εζσηεξηθέο επηξξνέο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ην εηήζην πιάλν. 

Πίλαθαο 4 

Πηζαλεο Δζσηεξηθεο Δπηξξνεο Δλνο Βudget 

ΠΖΓΖ ΔΠΗΡΡΟΖ 

 

 

 

 
Δπηρείξεζε 

 

 

 

 

 

 

Παξάγνληεο Τςειήο εκαληηθόηεηαο 

 

 

 

 

 

 

∆ηαζεζηµόηεηα Πόξσλ 

 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Πξντόληα θαη Τπεξεζίεο 

Μέζνδνη παξαγσγήο, ηηκέο, κέζνδνη θνζηνιφγεζεο 

Σµήµαηα ηεο επηρείξεζεο 

Πσιήζεηο, παξαγσγή, marketing, πξνκήζεηεο 

Άλζξσπνη 

Managers, κέηνρνη, εξγαδφκελνη, ζχιινγνη 

Αληηθείκελα Γξαζηεξηόηεηαο 

Βξαρππξφζεζκα, µεζνπξφζεζµα, µαθξνπξφζεζµα 

Πόξνη 

Κεθάιαηα, θέξδε, γε, εγθαηαζηάζεηο, µερ. εμνπιηζκφο 

Budgets ηµεµάησλ 

Πσιήζεηο, παξαγσγή, marketing, πξνκήζεηεο 

Πίλαθαο 4: Δζσηεξηθέο Δπηξξνέο 
 

5.7.3. Αμηνινγώληαο ηνπο Πεξηνξηζηηθνύο Παξάγνληεο 

Οη πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο ζε µία επηρείξεζε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ 



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 94 

θαηαιπηηθά ηελ δηαδηθαζία ηνπ budgeting. Πξφθεηηαη γηα επηξξνέο πνπ ζηελ πξάμε 

πξέπεη λα πξνζµεηξεζνχλ, πξνθεηκέλνπ ην ηειηθφ budget λα είλαη αμηφπηζην θαη 

απνηειεζκαηηθφ. Ζ έγθαηξε αλαγλψξηζε ηνπο απνηειεί πξσηαξρηθφ θιεηδί γηα ηελ 

επηηπρία. Πεξηνξηζηηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη (Kemp, 2003): 

• Σν επίπεδν πσιήζεσλ ζην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη µία επηρείξεζε, 

• Σν επίπεδν παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο,   

• Ζ δηαζεζηκφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ή αθφκε θαη 

• Ζ έιιεηςε ή ζηελφηεηα δηαζεζηκφηεηαο πξψησλ πιψλ. 

Μία επηρείξεζε πνπ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα ζην επίπεδν πσιήζεσλ ζα 

κπνξνχζε λα κεηψζεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο θαη λα δηαζέζεη 

πεξηζζφηεξα θεθάιαηα ζηελ πξνψζεζε θαη ηε δηαθήκηζε. Σν δήηεκα εδψ είλαη φηη 

απηφ ην πθηζηάκελν φξην ζηηο πσιήζεηο ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί πξηλ ηελ ζχληαμε 

ηνπ budget. 

 

5.8. Παξαθνινύζεζε θαη Έιεγρνο ηνπ Οηθνλνµηθνύ 
Πξνγξαµµαηηζµνύ 

5.8.1. Αλάιπζε Γπλεηηθώλ Λαζώλ 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε δηαδηθαζία ηνπ budgeting είλαη ζπλερήο θαη 

αδηάθνπε (Kemp, 2003). Γηα ην ιφγν απηφ θάζε έηνο ζα πξέπεη λα πξνζζέηεη εµπεηξία 

ζηελ δηνίθεζε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε ην επφκελν έηνο λα είλαη πεξηζζφηεξν 

αθξηβέο. 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο κάζεζεο είλαη απφ ηα ίδηα ηα ιάζε πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί είηε απφ ειιηπή πξνεηνηκαζία είηε απφ ιαλζαζκέλε γλψζε ηεο 

Σξάπεδαο (Fitzgerald, 2002). Οη απνθιίζεηο ηνπ budget κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 

απψιεηεο εζφδσλ θαη αλεμέιεγθηα έμνδα. Δξσηήζεηο–θιεηδηά θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ειέγρνπ είλαη νη παξαθάησ: 

• Πνηεο είλαη νη ζπλεζέζηεξεο απνθιίζεηο ζηα έζνδα απφ πσιήζεηο, γηαηί 

πξνθαινχληαη θαη πνηεο είλαη νη πηζαλέο ζεξαπείεο; 

• Πνην είλαη ην εχξνο δηαθχκαλζεο ηνπ θφζηνπο θαηά δξαζηεξηφηεηα θαη πσο µπνξεί 

λα µκεηξηαζηεί; 

Καη ελψ νη δπλεηηθέο δηαθπκάλζεηο θαη απνθιίζεηο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 

ζρεηηθά εχθνια, παξακέλεη ην δχζθνιν ζηάδην ηεο ζεξαπείαο. ην ζηάδην απηφ ε 

δηνίθεζε ζπγθξίλεη ηα πξαγκαηηθά (actual) κεγέζε µε ηα πξνυπνινγηζκέλα 
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(budgeted) πξνθείκελνπ λα αηηηνινγήζεη ηηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη 

(Fitzgerald, 2002). 

εκαληηθά ζεκεία εδψ απνηεινχλ νη ηηκέο θαη νη φγθνη πνπ έρνπλ 

πξνυπνινγηζηεί ζε ζχγθξηζε µε ηα ηξέρνληα θαη ν ρξφλνο ζηνλ νπνίν έρνπλ γίλεη νη 

πσιήζεηο θαη νη πιεξσκέο. Αληρλεχνληαο ηα παξαπάλσ ιαµβάλνπµε ζεκαληηθή 

πιεξνθφξεζε ηφζν γηα ηελ αηηία φζν θαη γηα ην απνηέιεζκα πνπ έρνπλ νη κεηαβνιέο, 

νη νπνίεο κπνξεί λα µελ εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξνο δηεξεχλεζε 

επηρείξεζε αιιά απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, είλαη πηζαλφ ε 

επηρείξεζε λα µελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηήζεη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο άκεζα, αθνχ 

απηέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ έλα πιήζνο αιπζηδσηψλ αληηδξάζεσλ (domino 

effect) ελίνηε εηο βάξνο ηεο. 
 

5.8.2. Σειηθέο Αλαπξνζαξκνγέο ελόο Βudget 

Έρνληαο αλαιχζεη ηα δπλεηηθά ιάζε πνπ παξνπζηάζηεθαλ, ε δηνίθεζε ηεο 

Σξάπεδαο πξνρσξά ζηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ budget, ψζηε λα αληηθαηνπηξίδεη 

παξνχζεο θαη πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο (Kemp, 2003). Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

budgeting ζπκβαίλνπλ αιιαγέο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Καηά ζπλέπεηα, φηαλ ην αξρηθφ budget (original budget) 

αξρίδεη λα παξεθθιίλεη απφ ηελ ηειεπηαία πξφβιεςε ηεο δηνίθεζεο, ηφηε είλαη θαηξφο 

λα γίλνπλ αλαπξνζαξκνγέο ζην αξρηθφ budget πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζεη ηελ 

ζεκαζία ηνπ θαη λα µελ αγλνεζεί σο άλεπ νπζίαο, γηα παξάδεηγκα ιφγσ ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ην budget ηεο Σξάπεδαο 

αλαπξνζαξκφζζεθε θέηνο ζε κεγάιε θιίκαθα, εμαηηίαο ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ.  

Οη αλαζεσξήζεηο απηέο γίλνληαη ζπλήζσο αλά ηξίκελν, ηεηξάκελν ή αθφκε 

θαη εμάκελν. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο ζηηο µέξεο µαο ρξεζηκνπνηνχλ ηα ιεγφκελα 

επέιηθηα budgets (flexible budgets).Σν πιάλν απηφ ιακβάλεη ππφςε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ζπκβεί ζε ζρέζε µε ην original budget, 

δίλνληαο έηζη µία εηθφλα πνιχηηκε γηα ηελ δηνίθεζε, επεηδή πιεζηάδεη πεξηζζφηεξν 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (Brewer, 2000). Αλ, ινηπφλ, ην αξρηθφ budget πεξηειάβαλε 100 

κνλάδεο πνπ ζα παξαρζνχλ θαη πσιεζνχλ ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξάρζεθαλ θαη 

πσιήζεθαλ 70 κνλάδεο, ην αλαζεσξεκέλν flexible budget ζα αμηνινγήζεη ηελ 

απφδνζε βάζεη ησλ 70 κνλάδσλ, ζε αληίζεζε µε έλα θιαζζηθφ budget πνπ ζα 

ιάκβαλε ππφςε ηηο 100 κνλάδεο. 
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5.9. Υξεζηκόηεηα ηνπ Οηθνλνκηθνύ Πξνγξαµµαηηζµνύ 

Σα budgets βνεζνχλ ηφζν έλα ζπγθεθξηκέλν ηµήµα φζν θαη έλαλ επξχηεξν 

νξγαληζκφ λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο πξνγξαµµαηηζµέλνπο ζηφρνπο ηνπ. Δπίζεο, 

ζπκβάινπλ ζηελ ζπγθεθξηκελνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επζπλψλ µηαο επηρείξεζεο 

έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ, ησλ δαλεηζηψλ, ηνπ πξνζσπηθνχ, ησλ πειαηψλ θαη θπζηθά 

έλαληη ησλ κεηφρσλ (Noreen, 2003). 

Σν budgeting ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνχο, φπνπ έρεη αλαπηπρζεί ε θαηάιιειε θηινζνθία θαη ηερλνγλσζία γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηνπ. Απηφ θπζηθά δελ ζεκαίλεη φηη ε ρξήζε ηνπ budgeting ζε κηθξφηεξεο 

επηρεηξήζεηο είλαη ιηγφηεξν ζεκαληηθή. Άιισζηε, ε ρξεζηκφηεηα θαη ε εγθπξφηεηα 

ελφο budget εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηνπο αλζξψπνπο πνπ ην θαηαξηίδνπλ. 

Λέγεηαη φηη:‘Έλα budget είλαη ηόζν θαιό όζν θαη ε νκάδα πνπ ην 

πξνεηνηµάδεη.’Ο ξφινο ηνπ budget είλαη λα δεκηνπξγεί έλα πιαίζην φπνπ ηα άηνκα, 

ηα ηµήµαηα θαη γεληθφηεξα ε επηρείξεζε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

θαη δεκηνπξγηθά (Fitzgerald, 2002). ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί πεξηγξάθνληαη νη έμη 

(6) βαζηθνί ζηφρνη–πιενλεθηήµαηα ηνπ budgeting.  

Πίλαθαο 5 

ΟΙ 6 ΣΤΟΦΟΙ – ΠΛΔΟΝΔΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ BUDGETING 

 ΣΟΥΟΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΥΔ∆ΗΑΜΟ 

 

 

 

 

ηνρεχεη ζηνλ ζρεδηαζµφ ηεο επηρείξεζεο µε έλαλ 

ζπζηεµαηηθφ θαη ινγηθφ ηξφπν θαη σο εξγαιείν ηεο 

µαθξνρξφληαο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. 

ΤΓΥΡΟΝΗΜΟ 

 

 

 

 

Βνεζά ζηνλ ζπγρξνληζµφ δξαζηεξηνηήησλ αηφµσλ θαη 

ηµεµάησλ θαη επηβεβαηψλεη πσο νη ελέξγεηεο είλαη 

ζπλεπείο µε ηελ ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. 

ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

 

 

 

Δπηθνηλσλεί ηηο επηζπµίεο, ηα ζρέδηα, ηηο επθαηξίεο θαη 

ηηο πξννπηηθέο ηεο δηνίθεζεο πξνο ηα ππφινηπα ζηειέρε 

(managers ηµεµάησλ).   

ΤΠΟΚΗΝΖΖ 

 

 

Παξέρεη ηελ θαηάιιειε ππνθίλεζε ζην πξνζσπηθφ 

ψζηε λα ηαπηίδνπλ ηνπο πξνζσπηθνχο ηνπο ζηφρνπο µε 
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απηνχο ηεο επηρείξεζεο. 

ΔΛΔΓΥΟ 

 

 

 

 

Βνεζά ζηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζρέζε µε 

ην αξρηθφ ζρέδην µε ηηο θαηάιιειεο αλαπξνζαξµνγέο , 

φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεην. 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 

Παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ εθηίµεζε ηεο απφδνζεο 

ησλ managers ζε επίπεδν επηηπρνχο εθπιήξσζεο ησλ 

αηνµηθψλ θαη νµαδηθψλ ζηφρσλ 

Πίλαθαο 5: Οη βαζηθνί ηόρνη ηνπ Budgeting 

Δπηπιένλ, πέξαλ ησλ βαζηθψλ, έρνπλ θαηαγξαθεί θαη άιια πιενλεθηήκαηα 

φπσο: ε απειεπζέξσζε ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απφ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ, ε νξζή θαηαλνκή ησλ 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ζε µαθξνπξφζεζµν 

επίπεδν  (Μπαξαιέμεο, 1999). 

Παξά, φκσο, ηα νµνινγνπµέλσο ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ησλ budgets, 

έρνπλ παξαηεξεζεί θαηά θαηξνχο αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη δειψζεηο ζηειερψλ γηα 

ηα µεηνλεθηήµαηα ηνπο. Οη δειψζεηο απηέο αλαθέξνληαη παξαθάησ (Gitman, 2000): 

1. Σα budgets απμάλνπλ ηελ γξαθηθή εξγαζία θαη κπνξνχλ λα είλαη ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο «δηαξξνήο» ρξφλνπ γηα ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. 

2. Αξγνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη δείρλνπλ ηα νθέιε ηνπο µεηά ην πέξαο ηεο πξψηεο, 

ηνπιάρηζηνλ, πεξηφδνπ. 

3. Απαηηνχλ πξνηππνπνίεζε, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε έιιεηςε επειημίαο 

θαη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θφζηνπο. 

4. Ζ δηαδηθαζία ηνπ budgeting ζπλαληάεη δπζθνιίεο, θπξίσο απφ ηα ζηειέρε πνπ δελ 

είλαη επηδεθηηθά αιιαγψλ.  

ζα αλαθέξζεθαλ ζε απηφ ην θεθάιαην αθνξνχλ ζην budgeting ππφ επξεία έλλνηα. 

ηελ επφκελε ελφηεηα ζα παξνπζηαζζεί ην πξαγκαηηθφ Budget κηαο Διιεληθήο 

Σξάπεδαο ελ‟ κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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(Β) ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ (ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ) 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν 

6.1. Μειέηε Πεξίπηωζεο Διιεληθήο Σξάπεδαο 

ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο πνπ έγηλε φζνλ αθνξά ηελ Διιεληθή Σξάπεδα πνπ κειεηήζεθε. ηελ έξεπλα 

απηή βξέζεθε φηη ε Σξάπεδα πνπ καο απαζρφιεζε θαηαξηίδεη budgets θαη ζεσξεί ηελ 

δηαδηθαζία πάξα πνιχ ζεκαληηθή, ηδηαίηεξα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη 

ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Σα budgets ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ πνπ καο απαζρφιεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνβιέςνπλ ην κέιινλ θαη λα βνεζήζνπλ ηνλ νξγαληζκφ λα 

κεγηζηνπνηήζεη ηα θέξδε ηνπ, αιιά επηπιένλ θαη ζαλ εξγαιείν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

δίθαησλ αληακνηβψλ, φπσο παξαηεξήζεθε ζηνλ Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ηνµέα. 

 

6.2. ρεδηαζκόο Budgeting 

 

Ζ ηξάπεδα πνπ κειεηήζεθε ( ζην εμήο Σξάπεδα) εθαξκφδεη µαθξνπξφζεζµα 

νηθνλνκηθά πιάλα, σο ζπλέρεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο. Ζ Σξάπεδα είλαη 

εηζεγκέλε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ (Υ.Α.Α.) δεζκεχεηαη πξνο ηνπο 

κεηφρνπο ηεο γηα ηελ ζπλερή ηεο αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνηειεί δηαρξνληθά µία ειθπζηηθή επέλδπζε. 

Δπίζεο, µέζσ ησλ µαθξνπξφζεζµσλ πιάλσλ ηεο παξνπζηάδεη ηελ δπλεηηθή 

πνξεία ηεο πξνο ηνπο μέλνπο ζεζκηθνχο επελδπηέο θαη ηνπο δηεζλείο 

ρξεµαηννηθνλνµηθνχο νίθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο αληινχληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα. 

Δπφκελν ινηπφλ ήηαλ φηη ην µαθξνπξφζεζµν νηθνλνκηθφ πιάλν ηεο Σξάπεδαο, 

θαιχπηεη δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 5 εηψλ. Σα εηήζηα budgets είλαη ηα εξγαιεία ηα 

νπνία πινπνηνχλ ην µαθξνπξφζεζµν νηθνλνκηθφ πιάλν ηεο Σξάπεδαο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο ηα ε αλψηαηε δηνίθεζε ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία ηνπ ηδξχκαηνο 
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θαζεκεξηλά θαη πξνβαίλεη ζηηο αλαγθαίεο δηνξζσηηθέο θηλήζεηο φηαλ παξαηεξνχληαη 

ζεκαληηθέο απνθιίζεηο απφ ην πιάλν. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή απνδείρζεθε ε 

ρξεζηκφηεηα ησλ budgets ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε θαζψο ε παγθφζκηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε αλάγθαζε φιεο ηεο ηξάπεδεο λα ηα ιάβνπλ ζνβαξφηεξα 

ππφςε, ιφγσ ηεο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. 

Γεληθφηεξα ππάξρεη ζην εζσηεξηθφ ηεο Σξάπεδαο, ηάζε ζπγθξφηεζεο 

αλεμάξηεησλ ηµεµάησλ, ηα νπνία αζρνινχληαη απνθιεηζηηθά µε ηνλ 

πξνγξαµµαηηζµφ ηεο Σξάπεδαο, κάιηζηα ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξάπεδαο πνπ 

εξεπλήζεθε, ε ζπγθξφηεζε ησλ ηµεµάησλ θαζψο θαη νη αξρηθέο νδεγίεο ζρεηηθά µε 

ηελ δηαδηθαζία ηνπ budgeting αλαηέζεθε ζε δηεζλείο νίθνπο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ 

(Boston Consultants Group). 

πµπεξαζµαηηθά πξνθχπηεη φηη αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη 

νξγαλνγξαµµαηηθά ν ππεχζπλνο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ budgeting, αλαθέξεηαη απ‟ 

επζείαο ζην top management, ζπµµεηέρνληαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζην ∆.. ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. ε θάζε πεξίπησζε, ην ζηέιερνο θαηαιακβάλεη ζέζε 

ππνζηεξηθηηθή θαη αλαθέξεηαη µε θαζεκεξηλέο αλαθνξέο ζην ∆.. θαη εηδηθά ζηνλ 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν ηεο ηξάπεδαο. 

 

6.2.1. Ζ Σξάπεδα Θέηεη Καηεπζπληήξηεο Γξαµµέο 

Ζ Σξάπεδα ζέηεη θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο νη νπνίεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ 

budgeting είλαη απαξαίηεηεο, πξνθεηκέλνπ ν νξγαληζκφο λα θηάζεη ζε έλα πιάλν 

βξαρππξφζεζκνπ ραξαθηήξα, ην νπνίν απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηεο. Αλ δελ ππήξραλ θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο ην πην πηζαλφ ζα ήηαλ ηα 

ζηειέρε λα θαηαθεχγνπλ ζε budgets, ζρεηηθά εχθνια επηηεχμηκα, ηα νπνία φκσο δελ 

ζα έθεξλαλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηελ ηξάπεδα θαη ζηε ζπλέρεηα γηα ηνπο 

κεηφρνπο ηεο. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ budgeting γηα θάζε έηνο μεθηλά ζην ηειεπηαίν ηεηξάκελν 

ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. ηελ ζπγθεθξηκέλε Σξάπεδα ν κήλαο εθθίλεζεο κπνξεί λα 

είλαη είηε ν επηέκβξηνο είηε ν Οθηψβξηνο, ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο φπσο ηελ ρξνληά 

πνπ δηαλχνπκε θαη ιφγσ ζπγθεθξηκέλσλ δπζρεξεηψλ ε δηαδηθαζία ηνπ budgeting 

έιαβε κέξνο ηνλ Ννέκβξην.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ ηξάπεδα πνπ κειεηήζεθε, ν πξνγξαµµαηηζµφο 

βαζίδεηαη ζε απηφλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο πξνζζέηνληαο αθφκε έλα πνζνζηφ 
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επηπιένλ. Αξρηθά, απηφ δείρλεη πσο ν πξνγξαµµαηηζµφο γίλεηαη µάιινλ θαηά ηξφπν 

κεραληθφ, αθνχ βαζίδεηαη ζε απηφλ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ ζα έπξεπε λα 

ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε, νη γεληθφηεξεο θαη εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο εληφο ηνπ νπνίνπ απηέο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Βέβαηα νη ζπλζήθεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θξίζεο ψζεζαλ ηηο ηξάπεδεο λα ελδηαθεξζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηνλ νηθνλνκηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ηνπο θαη ηελ επηηπρία ηνπ, θαζψο απνηειεί έλαλ βαζηθφ δείθηε ηεο 

κειινληηθήο ηνπο πνξείαο.  

Σν πην δεκνθηιέο πξφγξαµµα ηεο ηξάπεδαο πνπ εμεηάδεηαη είλαη ηα budgets 

εζφδσλ φισλ ησλ ηχπσλ (θχξησλ, δεπηεξεπφλησλ θαη παξάιιεισλ εξγαζηψλ), ελψ 

επίζεο παξαηεξείηαη φηη ε Σξάπεδα θαηαξηίδεη budget φγθσλ. Δπίζεο ε Σξάπεδα 

θαηαξηίδεη budget απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ζχκθσλα µε νδεγίεο 

ησλ δηεζλψλ νίθσλ πνπ αλέιαβαλ ηνλ αξρηθφ ζπληνληζκφ ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

budgeting. Δηδηθά ζηελ Σξάπεδα ην εηήζην budget θηάλεη έσο θαη ην αηνκηθφ επίπεδν 

θάζε ππαιιήινπ, κεηξψληαο έηζη θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. Έηζη, ζηφρνο ηεο 

δηεχζπλζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ είλαη ε ζχλδεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ππαιιήινπ 

(πσιήζεηο πξντφλησλ, επαθέο µε λένπο πειάηεο θ.ν.θ.) µε ηελ εμέιημή ηνπ ζηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηελ κηζζνινγηθή ηνπ θαηάηαμε.  

πσο ζα δνχκε παξαθάησ ζην θεθάιαην, δείθηεο φπσο θαηαζέζεηο αλά 

ππάιιειν, ρνξεγήζεηο αλά ππάιιειν ή έζνδα αλά ππάιιειν, ιακβάλνληαη πνιχ 

ζνβαξά ππφςε ζην budget ηεο Σξάπεδαο πνπ εξεπλάηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 

6.2.2 Μέζνδνη πνπ Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ Πξόβιεςε ησλ 
Όγθσλ 

Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη άιια θαη νη ππνθεηκεληθέο πξνβιέςεηο είλαη νη κέζνδνη 

πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνβιεθζεί ν φγθνο ελφο budget, δίλνληαο έηζη 

έκθαζε ζηελ εκπεηξία θαη ηελ αίζζεζε πνπ έρνπλ θάπνηα ζηειέρε ηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο αγνξάο θαη πφζν απηή επεξεάδεη ηελ πνξεία ηεο Σξάπεδαο. Βέβαηα 

ζηελ πεξίπησζε απηή ην benchmarking αλαδείρζεθε πνιχ ζεκαληηθφ, δηφηη νη 

πεξηζζφηεξεο Σξάπεδεο φπσο θαη απηή πνπ εμεηάδεηαη, αθνινχζεζαλ εθαξκνζκέλεο 

θαη επηηπρεκέλεο πξαθηηθέο Σξαπεδψλ πνπ βξεζήθαλ ζην θέληξν ηεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Κξίζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη λσξίηεξα απφ ηηο Διιεληθέο. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν νη Διιεληθέο Σξάπεδεο θαηφξζσζαλ λα αθνινπζήζνπλ θαη 
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λα πηνζεηήζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο εθείλεο πνπ ζα ηηο βγάινπλ 

γξεγνξφηεξα θαη αζθαιέζηεξα απφ ηελ θξίζε.  

Παξαηεξείηαη φηη ζηνλ επξχηεξν ηνµέα ησλ ππεξεζηψλ ν δηαρσξηζκφο ησλ 

ζηαζεξψλ απφ ηα κεηαβιεηά έμνδα δελ παίδεη ηφζν ζεκαληηθφ ξφιν, φπσο ι.ρ. ζηνλ 

βηνκεραληθφ θιάδν φπνπ ν δηαρσξηζκφο ησλ εμφδσλ είλαη βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. 

πγθεθξηκέλα ζηελ Σξάπεδα ηα πεξηζζφηεξα έμνδα είλαη ζηαζεξά, ζεκαληηθφ 

είλαη ην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα φπσο θαη νιφθιεξνο ν ηξαπεδηθφο ηνµέαο ζηελ 

Διιάδα έρεη μεθηλήζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα µηα πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ησλ ακνηβψλ 

ησλ ππαιιήισλ (ζηαζεξά έμνδα) ζε bonus απνδνηηθφηεηαο (κεηαβιεηά έμνδα). Έηζη 

µε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα θαηαθέξεη λα ζπλδέζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ έμνδν µε ηηο 

πσιήζεηο ηεο, δηαθπιάζζνληαο ηε ζέζε ηεο ζε πεξηφδνπο θάκςεο πσιήζεσλ θαη 

θεξδψλ, φπσο ε παξνχζα. 

6.2.3 ηαηηθά ή Διαζηηθά Βudgets; 

Ζ Σξάπεδα επηιέγεη ηα ζηαηηθά budget ζε επίπεδν φγθσλ θαη εζφδσλ, αθφκε 

δηεπθξηλίζηεθε φηη ζε επίπεδν εμφδσλ επηιέγνληαη ζπλήζσο επέιηθηα budgets 

πξνθεηκέλνπ λα αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ ι.ρ. µία κεηαβνιή ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο ∆.Δ.Ζ. ή ηνπ Ο.Σ.Δ. κπνξεί λα εθηνμεχζεη ηα έμνδα θαη λα απαμηψζεη 

θαηά ζπλέπεηα έλα budget εμφδσλ πνπ πξνυπνινγίζζεθε µε παιηφηεξα δεδνκέλα. Σν 

εχξεκα πεξί θαηάξηηζεο ζηαηηθψλ budgets έξρεηαη θαη‟ αξρήλ ζε αληίζεζε µε ηα φζα 

αλαθέξνληαη ζηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα. Μία πηζαλή εμήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε 

ζηαηηθψλ budgets θαίλεηαη λα είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα έμνδα ησλ 

ηξαπεδψλ είλαη ζηαζεξά. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη–ζηφρνη ησλ βξαρππξνζέζκσλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ 

πξνγξαµµάησλ, είλαη ε κειινληηθή πξφβιεςε ησλ κεγεζψλ θαη ε ππνθίλεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. χκθσλα µε ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε θαίλεηαη φηη ε θαηάξηηζε ησλ 

budgets έρεη ζπλδεζεί άκεζα µε ηηο αληακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ιηγφηεξν µε ηα 

πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ. 

Ζ Σξάπεδα επηιέγεη ηελ ζπµµεηνρηθή θαηάξηηζε ηνπ budget ζε ζπλδπαζκφ µε 

ηελ επηβαιιφκελε θαηάξηηζε. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη αθνχ ε ηξάπεδα σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε θαηά ην πιείζην δελ κπνξεί λα αθήλεη ηα κεγέζε ζηελ 

ηχρε ηνπο. Απηά πξνγξαµµαηίδνληαη θαη ζπλήζσο παξνπζηάδνληαη ζηηο Γεληθέο 

πλειεχζεηο κεηφρσλ, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη πξνυπνινγηζκνί αιιά θαη νη 

απνινγηζκνί κεγεζψλ. εκαληηθή είλαη ε πνξεία ησλ κεγεζψλ γηα ηελ Σξάπεδα φπνπ 
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ηα κεγέζε ζπλδένληαη άξξεθηα µε ηηο αμηνινγήζεηο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

θαη ζπλεπψο µε ην θφζηνο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ δηεζλείο νίθνπο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

θάηη ην νπνίν βαζηθά είλαη γλσζηφ µφλν ζηα αλψηεξα θιηκάθηα δηνίθεζεο ηεο 

Σξάπεδαο. 

6.2.4 πµµεηνρηθή ή Δπηβαιιόκελε Γηαδηθαζία; 

Ζ ηξάπεδα ηνπ δείγκαηνο επηιέγεη ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν δηαδηθαζηψλ θαη 

εθαξκφδεη ηελ ζπµµεηνρηθή δηαδηθαζία ιφγσ ηεο πςειήο θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο, γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, αθνχ ε 

πιεξνθφξεζε ζηα θάησ επίπεδα είλαη ζεκαληηθή θαη πιεξέζηεξε, γηα ηελ 

απηνδέζκεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηέινο σο θίλεηξν γηα πεξαηηέξσ πξνζπάζεηα 

επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Κάπνηεο θνξέο ε Σξάπεδα ζηφρνο επηιέγεη ηελ επηβαιιφκελε δηαδηθαζία 

επεηδή δελ ππάξρεη ηερλνγλσζία ζε φια ηα επίπεδα θαη επεηδή ε έλλνηα ηεο 

απνθεληξσκέλεο νξγάλσζεο δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνµέα, φπνπ 

επηθξαηεί µάιινλ ν ζπγθεληξσηηζκφο. Βέβαηα παξαηεξείηαη φηη νη ηξάπεδεο 

ρακειφηεξεο θεθαιαηνπνίεζεο πηνζεηνχλ ηελ επηβαιιφκελε δηαδηθαζία ιφγσ ηνπ 

µκηθξφηεξνπ κεγέζνπο ηνπο θάηη πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία 

(Garrison, Noreen θαη Brewer, 2006). 

6.2.5 Σα Καηαζηήκαηα ηεο Σξάπεδαο Αληηκεησπίδνληαη σο Profit 
Centers; 

Ζ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηεκάησλ σο profit centers είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα αθνχ µφλν έηζη κπνξεί λα αμηνινγεζεί έλα θαηάζηεκα ζρεηηθά µε 

ηελ απφδνζε ηνπ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαη ηειηθά µε ηελ βησζηκφηεηα ηνπ. Ζ 

αλάγθε γηα ηελ βέιηηζηε απφθαζε έλαξμεο ιεηηνπξγίαο ή ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ελφο 

θαηαζηήκαηνο έρεη νδεγήζεη ηελ Σξάπεδα λα αμηνινγεί θάζε µεµνλσµέλε κνλάδα 

ζαλ λα είλαη µία απηνηειήο επηρείξεζε, ε νπνία πξέπεη λα είλαη θεξδνθφξα γηα λα 

ζπλερίζεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο.  

Γείθηεο φπσο ρνξεγήζεηο αλά θαηάζηεκα, θαηαζέζεηο αλά θαηάζηεκα θαη 

έζνδα αλά θαηάζηεκα, ζα δνχκε παξαθάησ πσο δηαδξακαηίδνπλ ηνλ πξσηεχνληα 

ξφιν ζηελ αμηνιφγεζε ηεο Σξάπεδαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηεο. 
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6.3 Μειέηε Πεξίπηωζεο 

 

Ζ Σξάπεδα πνπ εμεηάδεηαη ζπλέρηζε θαη ην 2008 ηελ αλνδηθή ηεο πνξεία, 

παξά ηελ πξσηνθαλή ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ χθεζε πνπ έπιεμε ηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία. ε έλα δπζκελέο ιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ ε Σξάπεδα 

θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηελ θεξδνθνξία ηεο ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. 

Ο ξπζκφο πηζησηηθήο επεθηάζεσο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ 

απνθιηκαθψζεθε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο πθέζεσο. Σν θφζηνο ηνπ 

ρξήκαηνο απμήζεθε ππεξβνιηθά ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο πνπ έγηλε γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πξνζεζκηαθψλ θαηαζέζεσλ κε πςειφ επηηφθην, ηδίσο ην ηειεπηαίν 

ηξίκελν ηνπ έηνπο, θαζψο νη δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίνπ 

ζπξξηθλψζεθαλ ή ζηακάηεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ. 

Έλα ηέηνην πεξηβάιινλ αζηάζεηαο ησλ αγνξψλ απαηηεί ηελ εμαζθάιηζε 

ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ ξεπζηφηεηαο θαη επάξθεηαο θεθαιαίσλ θαζψο θαη 

πξνβιέςεσλ γηα ηελ θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. Ζ Σξάπεδα αμηνπνίεζε φιεο 

ηηο δπλαηέο επηινγέο πνπ είρε ζηε δηάζεζή ηεο. Δλίζρπζε ηε ξεπζηφηεηά ηεο κέζσ 

ηηηινπνηεζέλησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ελέρπξν, γηα 

αλαρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη κέζσ ηεο εληάμεψο 

ηεο ζην πξφγξακκα ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ εληζρχζεσο ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ 

νηθνλνκία.  

ζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή ηεο βάζε, είλαη επαξθήο γηα λα θαιχςεη ηελ 

αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο αιιά θαη γηα λα αληηκεησπηζζνχλ ελδερφκελεο 

πξνθιήζεηο πνπ επηθπιάζζεη ην δπζκελέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Σαπηνρξφλσο, γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο, πξνέβεθε ζε πξνιεπηηθή 

δηελέξγεηα πξνβιέςεσλ, ελφςεη ηεο αλακελφκελεο απμήζεσο ησλ επηζθαιεηψλ. 

Σν 2009 ζα ζεκεησζεί πηψζε ηνπ ξπζκνχ αλφδνπ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ. 

Δλζαξξπληηθφ, φκσο, είλαη ην γεγνλφο φηη αλακέλεηαη αλάθακςε ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο θπξίσο απφ ην 2010, παξά ην φηη ε αβεβαηφηεηα σο πξνο ηηο εμειίμεηο 

εμαθνινπζεί αθφκε λα είλαη κεγάιε. Πξνβιέπεηαη επίζεο αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη απνθαηάζηαζε κίαο νκαιήο ξνήο θεθαιαίσλ πξνο ηηο 

αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, κεηά ηε ζηελφηεηα πφξσλ πνπ αληηκεηψπηζαλ ην 2009. 
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Ήδε, πάλησο, έρνπλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη νη πξψηεο ελδείμεηο εμφδνπ απφ 

ηελ χθεζε κεηά ηε ζπγρξνληζκέλε θηλεηνπνίεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ηδηαίηεξα ζηηο ΖΠΑ, ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηελ Ηαπσλία. 

ηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο εθαξκφδνληαη ήδε κέηξα επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο 

θπξίσο πνιηηηθήο. Σα κέηξα απηά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ησλ 

κεδεληθψλ θαη‟ νπζία επηηνθίσλ θαη ηεο παξνρήο ξεπζηφηεηαο πνπ εθαξκφδνπλ νη 

θεληξηθέο ηξάπεδεο, ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο γηα ηελ έμνδν 

απφ ηελ θξίζε. 

Ζ Σξάπεδα πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε κφλε εηζεγκέλε εηαηξία πνπ δίδεη κέξηζκα 

ζηνπο Μεηφρνπο ηεο αδηαιείπησο απφ ην 1948. Δθέηνο φκσο, παξά ηελ ηθαλνπνηεηηθή 

θεξδνθνξία θαη ηηο πξνζδνθίεο ησλ Μεηφρσλ ηεο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 

εηζεγήζεθε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Μεηφρσλ ηε κε δηαλνκή κεξίζκαηνο ζε 

κεηξεηά γηα ην 2008, ζχκθσλα κε ηελ εξκελεία πνπ δφζεθε ζην λφκν 3723 πεξί 

εληζρχζεσο ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Οηθνλνκίαο.  

Με ζηαζεξά θαη πξνζεθηηθά βήκαηα αληηκεησπίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ θξίζε 

θαζψο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα κία δπλακηθή αλαπηπμηαθή θαη θεξδνθφξν πνξεία. ε απηή 

ηελ πνξεία βνήζεζε πνιχ θαη ε ζηξαηεγηθή budgeting ηεο Σξάπεδαο, θαηά ηελ νπνία 

ζεκείσζαλ αχμεζε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαηά Δπξψ 7,9 δηζ., ή ζε πνζνζηφ 22,7%, 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε πεξπζηλή πεξίνδν.  

ηφρνο ηεο Σξάπεδαο πάληνηε είλαη λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζηελ αχμεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ θαη ζηελ πηζησηηθή ηεο επέθηαζε. Πέξαλ φκσο ηεο απμήζεσο ησλ 

θαηαζέζεσλ, ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ξεπζηφηεηα ζηελ Διιάδα θαη ζηε 

Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηηηινπνηήζεσλ ζηεγαζηηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο ελέρπξν γηα ηελ άληιεζε 

ξεπζηφηεηαο απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. 

πγθεθξηκέλα, ηνλ Ηνχιην 2008 νινθιήξσζε ηελ πξψηε έθδνζε θαιπκκέλσλ 

νκνιφγσλ ζηεγαζηηθήο πίζηεσο ζηελ Διιάδα, χςνπο Δπξψ 2 δηζ. Οη νκνινγίεο απηέο 

αμηνινγήζεθαλ απφ ηνπο δηεζλείο νίθνπο πηζηνιεπηηθήο δηαβαζκίζεσο κε ηελ 

αλψηεξε δηαβάζκηζε ΑΑΑ. Δμίζνπ ζεκαληηθή επηηπρία είρε θαη ε πξψηε ηηηινπνίεζε 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ κε ηελ έθδνζε νκνινγηψλ χςνπο Δπξψ 1,5 δηζ. Δληφο ηνπ 

2009, ην απφζεκα ησλ αλαρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή 

Σξάπεδα ηίηισλ πξφθεηηαη λα απμεζεί θαηά Δπξψ 4,4 δηζ., κέζσ επηπξφζζεησλ 

ηηηινπνηήζεσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο. 
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Πέξαλ απηψλ, απφ ηηο Κπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ηεο νηθνλνκίαο, αλαινγνχλ ζηελ Σξάπεδα πεξίπνπ Δπξψ 5,5 δηζ. Οη 

ρνξεγήζεηο απμήζεθαλ θαηά 21,1%, θαη δηακνξθψζεθαλ ζε Δπξψ 52 δηζ. ηελ 

ειιεληθή αγνξά, ε ζηεγαζηηθή θαη θαηαλαισηηθή πίζηε θαζψο θαη νη 

ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο κηθξέο επηρεηξήζεηο, παξά ηελ πησηηθή ηάζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ, εμαθνινπζνχλ λα απμάλνληαη κε ξπζκφ ζεκαληηθά πςειφηεξν ζε 

ζρέζε κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο. 

ην ηέινο ηνπ έηνπο, ηα ππφινηπα ζηεγαζηηθήο πίζηεσο ηεο Σξαπέδεο αλήιζαλ 

ζε Δπξψ 11,2 δηζ., απμεκέλα θαηά 13,3%, παξά ηε κεησκέλε δήηεζε θαηά ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ έηνπο. ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009, παξά ηελ δχζθνιε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ε Σξάπεδα ηθαλνπνίεζε 2.100 αηηήκαηα ρνξεγήζεσο ζηεγαζηηθνχ 

δαλείνπ εθηακηεχνληαο Δπξψ 214,1 εθαη. 

Σελ ίδηα πεξίνδν, ηα ππφινηπα θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ εληζρχζεθαλ ζε Δπξψ 

3,6 δηζ. ή θαηά 19,5%. ζνλ αθνξά ηηο πηζησηηθέο θάξηεο, ε Σξάπεδα είλαη ν 

κνλαδηθφο ζηελ Διιάδα εθδφηεο θαη απνδέθηεο θαξηψλ θαη ησλ ηξηψλ κεγαιχηεξσλ 

δηεζλψλ ζπζηεκάησλ πιεξσκψλ, American Express, Visa, θαη MasterCard θαη 

θάηνρνο ελφο εθ ησλ κεγαιχηεξσλ ραξηνθπιαθίσλ θαξηψλ ηεο αγνξάο. 

ε νξγαλσηηθφ επίπεδν, δεκηνχξγεζε ηε Γηεχζπλζε Πίζηεσο Ηδησηψλ ζηελ 

νπνία αλαηέζεθε ε θεληξηθή δηαδηθαζία αμηνινγήζεσο αηηεκάησλ γηα πξντφληα 

θαηαλαισηηθήο πίζηεσο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ αξρψλ θαη ηεο πνιηηηθήο 

δηαρεηξίζεσο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη απφ ηελ επίζεο 

λενζπζηαζείζα Γηεχζπλζε Γηαρεηξίζεσο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ Ληαληθήο Σξαπεδηθήο. 

ηελ θαηαλαισηηθή, φπσο θαη ζηε ζηεγαζηηθή πίζηε, νινθιεξψζεθε ε 

κεραλνγξαθηθή έληαμε ηνπ ζπλφινπ ησλ Καηαζηεκάησλ ζηελ θεληξηθή δηαρείξηζε 

ηεο δηαδηθαζίαο εγθξίζεσλ. Με ηηο ελέξγεηεο απηέο επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο 

εληαίαο θαη απνηειεζκαηηθήο δηαρεηξίζεσο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο θαζψο θαη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη πηζησηηθνχ θηλδχλνπ. 

Οη ρξεκαηνδνηήζεηο πξνο κηθξέο επηρεηξήζεηο απμήζεθαλ θαηά 14%, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα δάλεηα πξνο ηηο πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε 

ππνινίπσλ θαηά 20%. Σν 2008 νινθιεξψζεθαλ έξγα ππνδνκήο θαη αλαδηαξζξψζεσο 

ηνπ ηνκέα κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ε αλαδηνξγάλσζε ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαζηψλ 

ησλ Καηαζηεκάησλ κε δηάθξηζή ηνπο ζε Καηαζηήκαηα Βαζηθήο Υξεκαηνδνηηθήο 

Δμππεξεηήζεσο, ηα νπνία εζηηάδνπλ ζηελ έκθαζε ζηα ελαιιαθηηθά δίθηπα, βειηίσζε 

ηηο ππεξεζίεο Web Banking επηρεηξήζεσλ θαη ηδησηψλ, εγθαηέζηεζε 79 λέα ΑΣΜ θαη 



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 106 

118 Κέληξα Απηφκαησλ πλαιιαγψλ, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ζην 52% ην 

πνζνζηφ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγείηαη απφ ην δίθηπν Καηαζηεκάησλ, παξά ηε 

ζπλερή αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ έξγσλ πνπ πινπνηήζεθαλ ην 2008 

ζπγθαηαιέγνληαη ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο απφ ην 

μέπιπκα ρξήκαηνο θαζψο θαη ην λέν ζχζηεκα δηαρεηξίζεσο ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

ζην νπνίν δφζεθε άκεζε πξνηεξαηφηεηα. Σν πξφγξακκα αλαβαζκίζεσο ηεο πνηφηεηαο 

ησλ παξεξρφκελσλ ππεξεζηψλ πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ πηζηνπνίεζε 

Μνλάδσλ θαηά ην πξφηππν ISO 9001, θάηη πνπ ζα ζπλερηζζεί θαη θαηά ην 2009. 

 Σν 2008 πηζηνπνηήζεθαλ νη εξγαζίεο ηεο Τπεξεζίαο Δμππεξεηήζεσο 

Πειαηψλ, Γηεζλνχο Δκπνξίνπ θαη αλαλεψζεθε ε πηζηνπνίεζε ηεο Γηεπζχλζεσο 

Μεραλνγξαθηθψλ Δθαξκνγψλ. ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε αληηκεησπίδεη ηηο 

πξνθιήζεηο κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη θπξίσο ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο 

ηεο Σξαπέδεο ζηηο ρψξεο απηέο, κέζσ ηεο ππθλψζεσο ηνπ Γηθηχνπ κε ηε δεκηνπξγία 

Καηαζηεκάησλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη ζηελ επξχηεξε πεξηθέξεηα. Ήδε, ζε 

θάζε ρψξα, δηαζέηεη Γίθηπν εζληθήο εκβέιεηαο. 

Ζ παξνπζία ηεο Σξαπέδεο ππνζηεξίδεηαη απφ έλα ηζρπξφ δίθηπν 610 

Καηαζηεκάησλ ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ζεκαληηθέο πφιεηο ησλ ρσξψλ, κε 7.120 άηνκα 

Πξνζσπηθφ. ε νξγαλσηηθφ επίπεδν, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο έρεη βειηησζεί 

ζεκαληηθά κε ηελ δεκηνπξγία ηνκέσλ ιηαληθήο θαη εηαηξηθήο ηξαπεδηθήο, θαζψο θαη 

αληίζηνηρσλ ππνζηεξηθηηθψλ Μνλάδσλ, ηελ εγθαηάζηαζε λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε δηαδηθαζηψλ θαη ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ 

ζπληνληζκφ ησλ εξγαζηψλ εμσηεξηθνχ απφ ηηο αληίζηνηρεο Μνλάδεο ηεο Διιάδνο. 

Ζ Σξάπεδα αλαδεηθλχεηαη ζηαδηαθά ζε κηα απφ ηηο θπξηφηεξεο ηξάπεδεο ηηο 

Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο, δηαδξακαηίδνληαο φιν θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε θαη αλαζπγθξφηεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο, καδί κε 

δηεζλείο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαη δηαθξαηηθνχο νξγαληζκνχο. 

Σν 2008 νη θαηαζέζεηο αλήιζαλ ζε Δπξψ 6,1 δηζ. ζεκεηψλνληαο αχμεζε θαηά 

15% έλαληη 5% ηνπ ζπλφινπ ηεο αγνξάο. Οη ρνξεγήζεηο απμήζεθαλ θαηά 48% ζε 

Δπξψ 11,2 δηζ., ξπζκφο δηπιάζηνο ηεο αγνξάο, κε απνηέιεζκα λα απμεζεί ην κεξίδηφ 

ηεο απφ 7,3% ην 2007 ζε 8,5% ην 2008. Σν κέγεζνο απηφ αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 

22% ηνπ ζπλφινπ ησλ ρνξεγήζεψλ ηεο ζε ελνπνηεκέλε βάζε. Παξάιιεια, έλαο απφ 

ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο είλαη ε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηεο, 

πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπλερή βειηίσζε ησλ εγθξηηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 
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παξαθνινχζεζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ κέζσ ηεο θεληξηθήο δηαρεηξίζεσο 

απηψλ. 

Χο απνηέιεζκα, ην πνζνζηφ θαζπζηεξήζεσλ δηαηεξήζεθε θαηά ην 2008 ζε 

ρακειφ επίπεδν θαη δηακνξθψζεθε ζε 2%. ην γεγνλφο απηφ ζπλέβαιε θαη ε πνιηηηθή 

αλαπηχμεσο ηεο Σξαπέδεο ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία δελ ζηεξίρζεθε ζηελ εμαγνξά 

ηξαπεδψλ, αιιά ζηελ απηφλνκε αλάπηπμε δηθηχνπ Καηαζηεκάησλ, κεηαθέξνληαο 

έηζη ηελ πνιηηηθή, ηε δνκή θαη ηα ζπζηήκαηα ηεο Διιάδνο. 

Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ απφ εξγαζίεο απμήζεθε θαηά 38,5% θαη έθηαζε ηα 

€514,4 εθαη. Ζ ηζρπξή αλάπηπμε ηφζν ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ρνξεγήζεσλ φζν θαη ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ θαηαζέζεσλ είρε σο απνηέιεζκα ηα θαζαξά έζνδα απφ ηφθνπο λα 

εληζρπζνχλ ζεκαληηθά θαη λα δηακνξθσζνχλ ζε €267,4 εθαη. ζεκεηψλνληαο αχμεζε 

θαηά 27% ζε ζρέζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ 2007. 

Σα έζνδα απφ θαζαξέο πξνκήζεηεο είραλ αμηνζεκείσηε αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 

84% θαη έθηαζαλ ηα €197,4 εθαη. Δληζρχζεθαλ ηφζν απφ ηηο απμήζεηο ζηηο 

ηξαπεδηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο, επελδπηηθέο πξνκήζεηεο φζν θαη απφ ηηο πξνκήζεηεο 

δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίνπ πειαηψλ. Σα ζπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα παξνπζίαζαλ 

άλνδν θαηά 26% ζηα €258,3 εθαη.  

Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ νθείιεηαη ζηε κεηεγθαηάζηαζε 10 θαηαζηεκάησλ θαη 

ην άλνηγκα 10 λέσλ ηξαπεδηθψλ θέληξσλ θαη 16 θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα, θαζψο 

θαη 11 λέσλ θαηαζηεκάησλ ζηε Ρνπκαλία. Ο δείθηεο ιεηηνπξγηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Οκίινπ ζεκείσζε ζεκαληηθή βειηίσζε ζην 50,2% ζε 

ζχγθξηζε κε 55,2% ζην ηέινο ηνπ πεξζηλνχ ρξφλνπ. Ζ αχμεζε ζηελ θεξδνθνξία ηνπ 

Οκίινπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

ελεξγεηηθνχ (Return on Assets) ζε 1,23% ζε ζχγθξηζε κε 0,84% ην 2007, ελψ ε 

απνδνηηθφηεηα ελζψκαησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Return on Tangible Equity) αλήιζε ζε 

19,6%. 

Ο κηινο αμηνπνηεί φιεο ηηο ζχγρξνλεο κεζφδνπο δηαρεηξίζεσο ηεο 

θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Έρεη πξνβεί ζε έθδνζε 10εηνχο νκνινγηαθνχ δαλείνπ, πνπ 

εληάζζεηαη ζηα ζπκπιεξσκαηηθά θεθάιαηα (Lower Tier 2), ρξεζηκνπνηεί επηηπρψο ην 

Γεξκαληθφ πξφγξακκα Schuldschein, ελψ παξάιιεια έρεη εγθξίλεη πξφγξακκα 

έθδνζεο θαιπκκέλσλ νκνινγηψλ (Covered Bonds) επί ζηεγαζηηθψλ θαη λαπηηιηαθψλ 

δαλείσλ ην νπνίν αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη κέζα ζην 2010. 

Έηζη, δηαηεξεί ηελ θεθαιαηαθή ηνπ επάξθεηα παξαδνζηαθά πάλσ απφ ηα 

ειάρηζηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΣηΔ) φξηα. ην ηέινο ηνπ 
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έηνπο, ν Γείθηεο Κεθαιαηαθήο Δπάξθεηαο ηνπ Οκίινπ αλήιζε ζην 10,79% (έλαληη 

ηνπ ειάρηζηνπ ζεζκηθά πξνβιεπφκελνπ δείθηε 8%), ελψ ν Γείθηεο Tier 1 αλήιζε ζην 

7,95% (έλαληη ειάρηζηνπ 4%). Οη λέεο Πξάμεηο ηνπ Γηνηθεηνχ ηεο ΣηΔ πνπ έζεζαλ ζε 

εθαξκνγή ηηο δηαηάμεηο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζην ειιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ψζεζαλ 

ηνλ κηιν ζηελ αλαζχληαμε ησλ παξαδνζηαθψλ κνλάδσλ παξαθνινχζεζεο θηλδχλσλ 

(πηζησηηθνχ θαη αγνξάο), ζηελ εθαξκνγή κνλάδαο δηαρείξηζεο ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ 

θαη ζηε ζπγθξφηεζε εηδηθήο κνλάδαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Παξάιιεια 

ζπζηήζεθε Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ε νπνία επνπηεχεη ηηο πξναλαθεξζείζεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ιακβάλεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο θαη ηξνπνπνίεζεο λέσλ πξντφλησλ/δηαδηθαζηψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

ζπλίζηαηαη ζηελ αμηνιφγεζε θαη παξνρή ζπκβνπιψλ πξν ηνπ ζηαδίνπ εηζαγσγήο ησλ 

ζρεηηθψλ πξντφλησλ/δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα 

ακβιχλνληαη νη πθηζηάκελνη θίλδπλνη. 

Παξάιιεια, ελζσκαηψζεθαλ νη απμεκέλεο ζεζκηθέο απαηηήζεηο ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ. Γεκηνπξγήζεθε εληαία κεζνδνινγία εληνπηζκνχ θαη κέηξεζεο ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ γηα ηνλ κηιν κε εληαίν δπζδηάζηαην ζχζηεκα δηαβάζκηζεο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη εληαία κεζνδνινγία ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ. Ζ πηζησηηθή πνιηηηθή 

θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο αξρέο αλάιεςεο ηνπ θηλδχλνπ, ηα φξηα κε βάζε ηα ζπζηήκαηα 

κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρέδην αλάπηπμεο ηεο Σξάπεδαο θαη 

απνηειεί έλα δπλακηθφ εγρεηξίδην πνπ πξνζαξκφδεη ηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο ζηηο 

εμειίμεηο.  

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ κε αλακελφκελνπ θηλδχλνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

δηελέξγεηα πξνζνκνίσζεο θαηαζηάζεσλ θξίζεο θαη ηε δεκηνπξγία ζρεηηθψλ 

αλαθνξψλ γηα ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κέζσ ζρεδίσλ δξάζεο απφ ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

κνλάδεο ή γηα ζθνπνχο πξνγξακκαηηζκνχ άληιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ θεθαιαίσλ. 

Γηα ηνλ θίλδπλν αγνξάο ζε επίπεδν Οκίινπ, ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε 

πνιηηηθή, δηαδηθαζίεο θαη φξηα ζρεηηθά κε ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο ηνπ (θίλδπλνο 

ηηκψλ, επηηνθηαθφο, ζπλαιιαγκαηηθφο, ξεπζηφηεηαο, αληηζπκβαιινκέλνπ, ρψξαο) πνπ 

ππνζηεξίδνληαη απφ εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη 

απηνκαηνπνηεκέλεο αλαθνξέο.  

Ζ κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο πξαγκαηνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ κνληέιν 

ππνινγηζκνχ «αμίαο ζε θίλδπλν» (Value at Risk), ελψ γίλνληαη θαη αζθήζεηο 

πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ. Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 
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θηλδχλνπ ην λεντδξπζέλ ηκήκα ζεκειίσζε ηα ηξία θπξηφηεξα εξγαιεία ηνπ, 

ζπγθεθξηκέλα ηελ Operational Loss Event Collection (Loss Database), ηα Δξγαζηήξηα 

Risk Control Self Assessment θαη ηνπο Key Risk Indicators. Σαπηφρξνλα, 

ζπζηεκαηνπνίεζε ειέγρνπο ζπκβάζεσλ θαη παξνρψλ αλαθνξηθά κε ην outsourcing, 

ζχκθσλα κε ηηο ζεζκηθέο απαηηήζεηο. Ηδξχζεθε, επίζεο, Δηδηθή Μνλάδα Αζθαιείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ε νπνία πινπνηεί ζπγθεθξηκέλνπο ειέγρνπο γηα ηελ 

απνθπγή θξίζεσλ. 

6.3.1 Ζ Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδύλσλ 

Ζ Γηεχζπλζε Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ηεο ηξάπεδαο ελαζρνιείηαη ηε κέηξεζε 

θαη παξαθνινχζεζε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (Credit Risk), ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο 

(Market Risk ) αιιά πξφζθαηα θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ (Operational Risk ), φπσο απηνί 

αλαιακβάλνληαη απφ ηε ηξάπεδα ζηελ εθαξκνγή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο πιάλνπ θαη 

αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή θαη ζην Γ ηεο Σξάπεδαο.  

Οη πξνζπάζεηεο ηεο ηξάπεδαο ην 2008 εζηηάζηεθαλ ζηελ πηνζέηεζε 

ζχγρξνλσλ θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλσλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ θηλδχλσλ, ηε βειηηζηνπνίεζε απηψλ, κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηελ 

αθξηβέζηεξε κέηξεζε ηνπ αλαιακβαλφκελνπ θηλδχλνπ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ραξηνθπιαθίσλ ηεο ηξάπεδαο θαη ηελ επνπηηθή παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

δηαιακβαλνκέλνπ ξίζθνπ ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. 

6.3.2 Πηζησηηθόο Κίλδπλνο 

Σν 2008 ε Σξάπεδα νινθιήξσζε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηεο ραξηνθπιαθίνπ θαη ζθνπεχεη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 2009 λα 

πξνρσξήζεη ηφζν ζηελ πνηνηηθή φζν θαη ζηελ πνζνηηθή επηθχξσζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

ηεο κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ησλ πηζαλνηήησλ αζέηεζεο θαη ηελ 

αληηζηνίρεζε ηνπο ζηελ 16βάζκηα θιίκαθα πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ εθαξκφδεη 

ε Σξάπεδα.  

Ζ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ φζνλ αθνξά ηηο πηζαλφηεηεο αζέηεζεο ζα 

βνεζήζεη ηελ Σξάπεδα λα ππνινγίζεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηνλ αλαιακβαλφκελν 

θίλδπλν θαη ζα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηελ ιήςε απνθάζεσλ φζνλ αθνξά ηελ 

δηαδηθαζία έγθξηζεο ή απφξξηςεο ησλ αηηνχκελσλ ρνξεγήζεσλ. 
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6.3.3 Κίλδπλνο Αγνξάο 

Ο θίλδπλνο αγνξάο, φζνλ αθνξά ην εκπνξηθφ ραξηνθπιάθην ηεο ηξάπεδαο, 

ππνινγίδεηαη κε ηε κέζνδν Μέγηζηεο Γπλεηηθήο Εεκηάο (Value-at-risk methodology), 

κε δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο 99% θαη πεξίνδν δηαθξάηεζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ κίαο 

(1) εκέξαο. Ζ αθξίβεηα ηνπ ππνδείγκαηνο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ αγνξάο ειέγρεηαη 

βάζεη ησλ δνθηκαζηηθψλ εθ ησλ πζηέξσλ ειέγρσλ (back testing) ησλ ππνζεηηθψλ 

κεηαβνιψλ ηεο αμίαο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ. 

6.3.4 Λεηηνπξγηθόο Κίλδπλνο 

Λεηηνπξγηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο ν νπνίνο ελδέρεηαη λα πξνθχςεη απφ 

αλεπαξθή ή απνηπρεκέλε εζσηεξηθή δηαδηθαζία ηεο ηξάπεδαο, αλζξψπηλν ιάζνο, 

δπζιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ή απφ άιινπο εμσγελείο παξάγνληεο. Ο θίλδπλνο απηφο 

αλακέλεηαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνµέα ηα επφκελα 

ρξφληα. χκθσλα µε ηηο λέεο πξνηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ , νη ηξάπεδεο 

ζα πξέπεη λα δηαθξαηνχλ επνπηηθά θεθάιαηα θαη γηα ηνλ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν. Ζ 

Σξάπεδα πνπ εμεηάδεηαη έρεη μεθηλήζεη ηε δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ θαηαγξαθήο 

δεκηψλ απφ ιεηηνπξγηθφ θίλδπλν, θαζψο επίζεο θαη ηε δηακφξθσζε ελφο ζπλνιηθνχ 

πιαηζίνπ δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ ζηελ ηξάπεδα. 

 

6.3.5 Ο Σνκέαο Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηµήµα είλαη επηθνξηηζκέλν µε ηελ δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ηεο ηξάπεδαο, φπσο επίζεο, θαη µε ηνλ ζρεδηαζκφ φισλ ησλ 

εμεηδηθεπκέλσλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ πξντφλησλ, πξνζαξµνζµέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ηεο ηξάπεδαο. 

Σα πξντφληα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη θαιχπηνπλ ην µκεγαιχηεξν θάζκα ησλ 

επελδπηηθψλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο θαη αθνξνχλ σο επί ην πιείζηνλ: 

• Πξντφληα ζπλαιιάγκαηνο 

• Καηαζεηηθά πξντφληα 

• REPOS 

• SWAP 

• Οκνινγηαθά πξντφληα 

• Δπηηνθηαθά, νκνινγηαθά θαη ζπλαιιαγκαηηθά παξάγσγα 
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6.3.6 Ζ Δπίδξαζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ ζηε Υξεκαηννηθνλνκηθή 
ηαζεξόηεηα θαη ζην Budget ηεο Σξάπεδαο 

Ζ έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο αλαθέξεηαη ζην είδνο ηεο ηζνξξνπίαο πνπ 

πξνθχπηεη, φηαλ ε ζπλνιηθή δήηεζε θαη πξνζθνξά αληαλαθινχλ ηαπηφρξνλα ηδησηηθά 

θαη θνηλσληθά θφζηε θαη νθέιε. Σαπηφζεκα, ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία σο 

απνηειεζκαηηθφηεηα λνείηαη ν επηκεξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ κέζσ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο πην 

απνηειεζκαηηθέο επελδπηηθέο επθαηξίεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Οη θχξηνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο είλαη: 

1) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα επηκεξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην ζχζηεκα, νχησο ψζηε ν θαζέλαο λα αλαιακβάλεη ην κέξνο ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαρεηξηζηεί. 

2) Ζ δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ψζηε απηέο λα είλαη δηαζέζηκεο θαη πξνζηηέο 

ζε φινπο θαη νη αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ νθεηιεηψλ θαη ησλ δαλεηζηψλ λα επηιχνληαη 

κέζσ ηεο αγνξάο. 

3) Ζ ηζρπξή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ε νπνία ζα επηιχεη απνηειεζκαηηθά ηα 

πξνβιήκαηα εμνπζηνδφηεζεο (agency problem) πνπ εκθαλίδνληαη ζπκβάιινληαο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαηαλνκή ησλ δηαζεζίκσλ πφξσλ. 

ε αληίζεζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ε έλλνηα ηεο ζηαζεξόηεηαο δελ έρεη 

θνηλά απνδεθηφ νξηζκφ. Τπάξρνπλ πνιιέο νπηηθέο γσλίεο θαη ν νξηζκφο πνπ δίλεηαη 

θάζε θνξά πξνζπαζεί λα θαιχςεη κηα ζπγθεθξηκέλε αλάγθε. χκθσλα κε έλαλ απφ 

απηνχο, σο ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο λα αληηζηέθεηαη ζε εμσηεξηθέο ή εζσηεξηθέο 

δηαηαξαρέο θαη λα αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ πξνθαινχληαη, ε δε 

δπλαηφηεηα απηή πξέπεη λα θαιχπηεη ην παξφλ, αιιά θαη λα επεθηείλεηαη ζην κέιινλ. 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα είλαη: 

1) Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο. 

2) Ζ δπλαηφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα λα απνξξνθά δηαηαξαρέο. 

3) Ο θίλδπλνο κεηάδνζεο θξίζεο, θαζψο θαη ηα πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο κεηάδνζεο. 

Δλψ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο, απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνθχπηεη φηη είλαη αιιειέλδεηεο. Πξνθαλψο, έλαο πςειφο βαζκφο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπκβάιιεη ζηε ζηαζεξφηεηα.  
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Παξάιιεια, ε ζηαζεξφηεηα είλαη κηα πξνυπφζεζε γηα κηα νκαιή θαη 

απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Δληνχηνηο, ελψ ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε απνδνηηθφηεηα είλαη ζε γεληθέο γξακκέο 

ζπκπιεξσκαηηθέο, ε εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ππάξρνπλ επίζεο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο νη πξνζπάζεηεο λα εληζρπζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα κπνξνχλ λα 

ππνλνκεχζνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα. Σν 

αληίζηξνθν κπνξεί, επίζεο, λα ηζρχεη. 

Δπνκέλσο, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην budget ηεο Σξάπεδαο είλαη: 

A. Δπηκεξηζκόο θηλδύλνπ 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ξαγδαία αχμεζε ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηεο αγνξάο πξφζζεζε λέεο δηαζηάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηλνηνκίεο 

είλαη ε κεηαθνξά ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ κέζσ ηηηινπνίεζεο απαηηήζεσλ θαη 

ρξήζεο πηζησηηθψλ παξαγψγσλ. 

Απηφ αλακέλεηαη λα βνεζήζεη ζε νξζφηεξν επηκεξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ κέζα ζην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Ζ κεηαθνξά φκσο ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ έρεη δεκηνπξγήζεη 

λένπο θνξείο θηλδχλνπ, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη έμσ απφ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη πέξα απφ ηα φξηα εθαξκνγήο ηεο Βαζηιείαο ΗΗ. Ο επηκεξηζκφο ηνπ 

θηλδχλνπ ζε ηνκείο, πνπ βξίζθνληαη εθηφο επνπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ελδερνκέλσο ζε κε 

θαηάιιεινπο επελδπηέο (naive investors), παξακέλεη έλα ζεκείν πνπ είλαη δπλαηφ λα 

απνηειέζεη πεγή θηλδχλσλ κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε ζηαζεξφηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

B. Γηάρπζε πιεξνθνξηώλ 

Ζ Βαζηιεία ΗΗ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηε δηαθάλεηα θαη ηε δηάρπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ, αθνχ αθηεξψλεη νιφθιεξν ηνλ ηξίην ππιψλα ζηελ πεηζαξρία ηεο 

αγνξάο. Ζ έλλνηα ηεο πεηζαξρίαο ηεο αγνξάο δελ είλαη θαηλνχξηα θαη κπνξεί λα 

αλαρζεί ζην αφξαην ρέξη (invisible hand) ηνπ Adam Smith. ηε ζχγρξνλε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζεσξία παίξλεη πην ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη λνείηαη σο ην 

ζχλνιν ησλ κέηξσλ πνπ κπνξνχλ λα πηνζεηήζνπλ νκαδηθά νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο 

γηα λα ηηκσξήζνπλ κηα ηξάπεδα ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο αλάιεςεο θηλδχλσλ.  

Ζ ηηκσξία εθδειψλεηαη σο απνηέιεζκα ηηκήο (price effect), φπνπ νη επελδπηέο 

απαηηνχλ κεγαιχηεξε απφδνζε γηα ηα νκφινγα ηεο ηξάπεδαο, σο απνηέιεζκα 

πνζφηεηαο (quantity effect), φπνπ νη θαηαζέηεο απνζχξνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο απφ ηελ 
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ηξάπεδα ή σο απνηέιεζκα αμίαο (valuation effect), φπνπ νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο 

νδεγνχλ ζε κείσζε ηελ αμία ηεο κεηνρήο.  

Γηα ηελ επηβνιή πεηζαξρίαο νη παξάγνληεο ηεο αγνξάο πξέπεη λα έρνπλ ηα 

θαηάιιεια θίλεηξα, θαη ην ηζρπξφηεξν θίλεηξν είλαη ε πηζαλφηεηα λα ππνζηνχλ 

δεκία θαη λα απνιέζνπλ θάπνηα απφ ηα θεθάιαηά ηνπο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, γηα 

λα επηβάιινπλ πεηζαξρία πξέπεη λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ ηξαπεδψλ.  

Ζ Βαζηιεία ΗΗ εζηηάδεη θπξίσο ζην πξψην. Θεσξεί ηελ πιεξνθνξία σο 

νκνηνγελέο αγαζφ θαη επηβάιιεη ζηηο ηξάπεδεο θαη ηηο επνπηηθέο αξρέο ηελ ππνρξέσζε 

δεκνζηνπνίεζεο πνιιψλ πιεξνθνξηψλ. κσο ε πεηζαξρία ηεο αγνξάο εμαξηάηαη θαη 

απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο αγνξάο λα αμηνινγεί ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ηξαπεδψλ, 

θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα επηβάιιεη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ αληαλαθινχλ 

απηέο ηηο αμηνινγήζεηο. Σν λέν πιαίζην αγλνεί ηηο δχν απηέο παξακέηξνπο. 

C. Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε 

Χο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε λνείηαη ην ζχλνιν ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζεζκνζεηεζεί γηα ηε επίιπζε αληηζέζεσλ εληφο ησλ ηξαπεδψλ. 

Ζ Δπηηξνπή Βαζηιείαο έρεη δεκνζηνπνηήζεη νθηψ αξρέο πνπ νξηνζεηνχλ ηελ έλλνηα 

ηεο ηζρπξήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο ηξάπεδεο. Σν λέν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ 

δίλεη κεγάιε βαξχηεηα ζηηο αξρέο απηέο θαη απαηηεί απφ ηηο ηξάπεδεο λα πηνζεηήζνπλ 

έλα ηζρπξφ θαη απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο. ινη νη εκπιεθφκελνη 

θνξείο, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε δηνίθεζε, ε εζσηεξηθή επηζεψξεζε θαη νη 

ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ, θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ππεπζπλφηεηεο γηα δηαθνξεηηθέο 

πηπρέο ζπζηεκάησλ. Παξάιιεια, θάζε ηξάπεδα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ιεηηνπξγίεο 

ειέγρνπ, πνπ ζα εμεηάδνπλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ ζπζηεκάησλ.  

Σέινο, ην λέν πιαίζην απαηηεί ηελ πινπνίεζε ζπζηήκαηνο αλαθνξψλ, ψζηε ε 

πιεξνθφξεζε λα θζάλεη ζηα αλψηαηα δηνηθεηηθά θιηκάθηα. ια ηα παξαπάλσ 

ζπλζέηνπλ έλα ζχζηεκα ηζρπξήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, θαζψο απνηειεί θνηλή 

πεπνίζεζε φηη θαιά ζπζηήκαηα κε θαθή εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζνπλ πεγέο θηλδχλνπ πνπ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηε ζηαζεξφηεηα. 

D. Γπλαηόηεηα απνξξόθεζεο δεκηώλ 

Σν πιαίζην ηεο Βαζηιείαο ΗΗ πηνζεηεί ηελ αξρή φηη νη πξνβιέςεηο θαιχπηνπλ 

αλακελφκελεο δεκηέο, ελψ ηα θεθάιαηα κε αλακελφκελεο δεκηέο. Οη ηξάπεδεο πνπ ζα 

εθαξκφζνπλ ηηο εμειηγκέλεο κεζνδνινγίεο πξέπεη λα εθηηκήζνπλ ηηο παξακέηξνπο 
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θηλδχλνπ πνπ ηηο νδεγνχλ ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ αλαγθαίσλ πξνβιέςεσλ θαη 

θεθαιαίσλ. 

πλεπψο, δεκηνπξγείηαη κηα αζπίδα πξνζηαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνξξφθεζε δεκηψλ ρσξίο λα θινληζηεί ε επξσζηία ηεο 

ηξάπεδαο. Σν ζέκα είλαη ε επάξθεηα θαη ε δηαθχκαλζε ησλ θεθαιαίσλ ζε ζρέζε κε 

ηηο επνπηηθέο πξνζδνθίεο. Μειέηε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε A-IRB ππνεθηηκά 

ηα θεθάιαηα, ελψ ε F-IRB ηα ππεξεθηηκά. ζνλ αθνξά ζηε δηαθχκαλζε, ε Βαζηιεία 

ΗΗ εηζάγεη κεγαιχηεξε δηαθχκαλζε ζηα θεθάιαηα, αιιά παξάιιεια πξνζπαζεί λα 

δηαηεξήζεη ζηαζεξή ηε ζρέζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνο ηνλ αλαιακβαλφκελν θίλδπλν. 

Πεξαηηέξσ, κε βάζε ηε ινγηθή ηνπ λένπ πιαηζίνπ ηα θεθάιαηα πξννξίδνληαη 

λα θαιχςνπλ κηθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο (πηζησηηθφ θίλδπλν, θίλδπλν αγνξάο 

θ.ιπ.), αιιά αγλννχλ ηνπο καθξννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο, δειαδή ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

δεκηνπξγεί ην κάθξν-πεξηβάιινλ. Σν ζέκα είλαη πνηα κνξθή θηλδχλσλ επεξεάδεη 

πεξηζζφηεξν ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα. Αλ ε 

ζηαζεξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ επξσζηία ησλ κνλάδσλ πνπ ην 

απαξηίδνπλ θαη νη κηθξννηθνλνκηθνί θίλδπλνη έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα, ε 

επίπησζε ηεο Βαζηιείαο ΗΗ αλακέλεηαη λα είλαη ζεηηθή. Αλ ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ καθξννηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο θαη ε επίδξαζε ηνπ κάθξν-

πεξηβάιινληνο είλαη ζεκαληηθή, ηφηε ε Βαζηιεία ΗΗ έρεη κηθξή επίπησζε δηφηη δελ 

είλαη ζρεδηαζκέλε λα ιακβάλεη ππφςε απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 

E. Κίλδπλνο κεηάδνζεο θξίζεωλ 

Ζ κεηάδνζε θξίζεσλ ζην ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα εμαξηάηαη 

απφ ην βαζκφ ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη απφ ηνλ ηξφπν αληίδξαζεο ησλ 

επνπηηθψλ αξρψλ ζε κηα θξίζε. Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ, σο απνηέιεζκα 

ηεο δηαηξαπεδηθήο αγνξάο θαη ησλ επελδχζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε θνηλνχο 

παξάγνληεο θηλδχλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε απφ ηε Βαζηιεία ΗΗ θαη ζπλεπψο ε 

ζπκβνιή ηεο αλακέλεηαη κηθξή. 

Αληίζεηα, ε Βαζηιεία ΗΗ αλακέλεηαη λα βειηηψζεη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ κέζσ ηνπ Ππιψλα ΗΗ, θαζψο θαη ηελ πξνβιεπφκελε 

ζπλεξγαζία ησλ επνπηψλ ζηα πιαίζηα ηεο επνπηείαο δηαζπλνξηαθψλ νκίισλ. Ζ 

ζπλεξγαζία απηή πθίζηαηαη θαη ηψξα, αιιά αλακέλεηαη φηη ζα ελδπλακσζεί ζηηο 

πεξηπηψζεηο ζπζηεκηθά ζεκαληηθψλ ηξαπεδψλ θαη δηαζπλνξηαθήο θξίζεο, ψζηε λα 

κεησζεί ε πηζαλφηεηα κεηάδνζεο ηεο θξίζεο. 
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6.3.7 Ζ Δθαξκνγή Benchmarking από ηελ Σξάπεδα ηεο Έξεπλαο 

 

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ φηη νη Σξάπεδεο άιιαμαλ. Έλα απμεηηθά θαηλνηνκηθφ 

θαη επηζεηηθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 

δεκηνχξγεζαλ πςειφ αληαγσληζκφ θαη κία αηειείσηε πνηθηιία πξντφλησλ. Έηζη ηα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα εθ‟ ησλ πξαγκάησλ αλαγθάδνληαη λα δηαθνξνπνηεζνχλ, ψζηε λα 

πξνζθέξνπλ άξηζηε πνηφηεηα ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Ζ άξηζηε πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη απηή πνπ θάλεη ηελ 

κεγάιε δηαθνξά: “Φέξλεη ηνλ πειάηε θαη θξαηάεη δηαξθψο ηελ πξνζνρή ηνπ.” Σν 

απνηέιεζκα ηεο πξνζθνξάο άξηζηνπ service είλαη απηφ πνπ απμάλεη ηελ θεξδνθνξία 

ησλ Σξαπεδψλ. 

Οη ηξνκεξέο αιιαγέο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

Υξεκαηννηθνλνκηθνχ Κιάδνπ πξνήιζαλ θπξίσο απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ θαλνληζκψλ 

θαη ηελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ Σξάπεδα ηφρνο πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζ‟ 

απηέο ηηο δπλάκεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ πξνζαξκνδφκελε 

θαη αιιάδνληαο ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο, πηνζεηψληαο ηηο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη παξακεξίδνληαο ηηο πξαθηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ 

πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ηεο. 

Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ φηη ε Σξάπεδα ηφρνο απνδίδεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

γλψζε ησλ πξντφλησλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη ππάιιεινη ελεκεξψλνληαη απφ 

ηελ δηνίθεζε γηα ηα πξντφληα ηνπ αληαγσληζκνχ, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηνπο έλαληη ησλ δηθψλ ηνπο πξντφλησλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα 

πξαγκαηνπνηνχλ κε επηηπρία πσιήζεηο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ θαηαδεηθλχεη φηη νη 

ιεηηνπξγνί αηζζάλνληαη άλεηα θαη αξθεηά ελεκεξσκέλνη λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

ελεκεξσκέλνπο πειάηεο ηνπο. 

χκθσλα κε ηνπο Allen F. θαη Carletti, E., (2008), δελ είλαη πιένλ αξθεηφ ην 

παξαδνζηαθφ κνληέιν δειεαζκνχ ησλ πειαηψλ κέζσ ηεο δηαθήκηζεο ε νπνία 

„„ππφζρεηαη‟‟. Απαηηνχληαη αιιαγέο θνπιηνχξαο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ θαη ζα 

ζπληεξήζνπλ ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, κέζσ δηαηήξεζεο ηνπ άξηζηνπ 

ζέξβηο θαη ηεο εζηίαζεο ζηνπο πειάηεο. Σν θέξδνο ζα έξρεηαη πιένλ απφ ηελ 

ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγήζεηο απηή ηελ λέα εζσηεξηθή θνπιηνχξα, ε νπνία απαηηεί 

ηζρπξέο δεζκεχζεηο ζηελ αιιαγή θαη εκπινθή ηνπ management. 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο Σξάπεδαο ηφρνπ γηα πνηνηηθή παξνρή ππεξεζηψλ είλαη 

απηή εμαηηίαο ηεο νπνίαο κεηψλνληαη ηα θφζηε ππνρξεψλνληαο ηνπο ππαιιήινπο λα 
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είλαη πην πξνζεθηηθνί ζηελ ιεπηνκέξεηα, κεηψλνληαο ηα ιάζε θαη ηα θφζηε ησλ 

ζρεηηθψλ δηνξζψζεσλ, ελψ πξνζπαζεί λα εθηηλάμεη ηα θέξδε απμάλνληαο ηελ πίζηε 

ησλ πειαηψλ. Οη επαλαιακβαλφκελεο εξγαζίεο είλαη ε βάζε γηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

αγνξάο. Ζ πνηφηεηα ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη κία θξίζηκε ζηξαηεγηθή γηα 

ηελ θεξδνθνξία ηεο Σξάπεδαο ηφρνπ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε ε παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηζρπξέο 

δεζκεχζεηο απφ θάζε επίπεδν εληφο ηεο Σξάπεδαο, απαηηεί αλάινγε θνπιηνχξα, ην 

αλψηεξν ζηειερηαθφ δπλακηθφ, ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 

ελδπλακσζεί κε εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ηνπ, θαζψο θαη ε 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνζηήξημε, έηζη ψζηε λα 

επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

Βαζηδφκελε ζε απηέο ηηο δεζκεχζεηο ε Σξάπεδα κπνξεί λα πξνζειθχζεη, 

δηαηεξήζεη θαη εληζρχζεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνπο πειάηεο ηεο, πξνζθέξνληαο ηελ 

κέγηζηε θαη βέιηηζηε εθπαίδεπζε θαη πιεξνθφξεζε γηα ην πξνζσπηθφ ηεο. 

Απηή ε πειαηνθεληξηθή θηινζνθία ηεο Σξάπεδαο ζα θαζνξίζεη ηειηθά ην 

πνηνο ζα επηβηψζεη θαη πνηνο φρη. Ζ πηνζέηεζε ησλ αιιαγψλ γίλεηαη κε πνιινχο 

ηξφπνπο ζηελ Σξαπεδηθή βηνκεραλία θαη απηνί είλαη: 

a. Δλδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

b. Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

c. Βειηίσζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ηερλνινγίαο. 

Ζ βαζηθή ηδέα φκσο ηεο “πηνζεζίαο” αλαθέξεηαη ζηελ αιιαγή θνπιηνχξαο ηεο 

Σξάπεδαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ. Ζ πην ζεκαληηθή 

ηδέα πνπ θαιείηαη ε Σξάπεδα ηφρνο λα ππεξεηήζεη, είλαη ε αξηζηνπνίεζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ “Service Excellence‟‟ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, είλαη κηα 

ζπλερήο δηαδηθαζία κε ηζρπξέο δεζκεχζεηο απφ θάζε επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ γίλεηαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ν νπνίνο δηαθνξνπνηεί ηνλ 

ηξαπεδηθφ νξγαληζκφ θαη θαζνξίδεη αλ θαη εθφζνλ απηή ζα επηβηψζεη. 

Ζ δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο αλαγλσξίδεη ηελ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε πηνζέηεζεο 

ησλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη ζπλερίδεη λα 

εθνδηάδεη ην πξνζσπηθφ κε ην φξακα ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

Οη ππάιιεινη πνπ κνηξάδνληαη απηφ ην φξακα ελδπλακψλνληαη θαη βειηηψλνπλ ηηο 

γλψζεηο ηνπο ζε φθεινο ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ.  

Παξάιιεια βειηηψλεη θαη ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ 
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ζα πξνζθέξεη βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο ζηηο 

ιεηηνπξγηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο. Σαπηφρξνλα ε Σξάπεδα ιεηηνπξγψληαο θάησ απφ απηφ 

ην πξίζκα εμαζθαιίδεη κεγαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Σν 

απνηέιεζκα ηεο επηδίσμεο ηεο αξηζηνπνίεζεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ απφ ηελ 

Σξάπεδα είλαη ζε ηειηθή αλάιπζε ε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο. Γηα λα ππάξρεη 

φκσο δηάξθεηα ζηελ επηηπρία ζα πξέπεη ε θηινζνθία ηεο δηνίθεζεο λα είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ πξνζπάζεηα γηα αξηζηνπνίεζε ηνπ service θαη λα ηελ ζεσξεί 

κία δηαξθή δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηζρπξέο δεζκεχζεηο απφ θάζε επίπεδν ζηνλ 

νξγαληζκφ. 

ε θάζε πεξίπησζε ην management είλαη απηφ πνπ δεκηνπξγεί ην φξακα ηνπ 

αχξην γηα ηνλ νξγαληζκφ κε ππαιιήινπο αθνζησκέλνπο ζηελ πινπνίεζή ηνπ. Σν 

φξακα ηνπο νδεγεί ζηελ “Αξηζηνπνίεζε” θαη απνηειεί ιφγν χπαξμήο ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ. Δίλαη ε δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ζηφρνπ, απηή ε νπνία κνηξάζηεθε ην 

φξακά ηεο γηα ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο ελέπλεπζε λα ην αθνινπζήζνπλ θαη ε νπνία 

θαιιηεξγεί ζπλερψο ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επαγξχπλεζε ζην ζέκα πνηφηεηα ζην 

θπλήγη επίηεπμεο ηνπ νξάκαηφο ηεο.  

Ζ πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο ζηφρνπ ζην κνίξαζκα ηνπ νξάκαηνο ηεο δηνίθεζεο 

ήηαλ λα ηνπνζεηήζεη ηνπο ππαιιήινπο ζηελ πξψηε ζέζε, απμάλνληαο ηαπηφρξνλα ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ, έδσζε ζηνπο ππαιιήινπο ηεο κία κεγαιχηεξε θαη πην 

καθξνπξφζεζκε εηθφλα ηεο κειινληηθήο ηνπο πνξείαο ζηνλ νξγαληζκφ επηδηψθνληαο 

κέζσ ηεο εθπιήξσζεο ησλ πξνζσπηθψλ ζηφρσλ λα δεζκεχζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηελ 

αξηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο. ε θάζε επίπεδν ε δηνίθεζε θξφληηζε λα θαίλεηαη ε 

ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αιιαγή θαη ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

Δπίζεο ε πνιηηηθή ηεο Σξάπεδαο είλαη ην λα εληάζζεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηελ 

πνιηηηθή ηνπ “Service Excellence”, κνηξαδφκελε ην φξακα ηεο δηνίθεζήο ηεο απφ ηελ 

εκέξα ηεο πξφζιεςήο ηνπο. Ζ εθπιεθηηθή πνξεία ηεο Σξάπεδαο ζηφρνπ, ζηνλ ρψξν 

ηεο δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ρσξίο λα έρεη κνηξαζζεί ζην πξνζσπηθφ ην φξακα 

ηεο δηνίθεζεο γηα Σξαπεδηθή εκπεηξία απφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

παγθνζκίσο. 

ηαλ νη ππάιιεινη ηεο Σξάπεδαο, νη πξνκεζεπηέο θαη νη πειάηεο ηεο βιέπνπλ 

ην management δεζκεπκέλν θαη θαζαξφ γχξσ απφ ην φξακα θαη βιέπνπλ ηηο πξάμεηο 

ηνπο σο ζπλεπείο κε ηηο απαηηνχκελεο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο, είλαη βέβαην φηη ζα 

θάλνπλ πξνζπάζεηεο λα εκπεδψζνπλ ηελ θνπιηνχξα ηεο Σξάπεδαο ε νπνία ζα ηνπο 

νδεγήζεη ζηελ επηηπρία ζην κέιινλ. 
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Γηα λα γίλεη απηφ απαηηείηαη: 

a. Ζ αλάπηπμε ηνπ ππαιιειηθνύ πξνζσπηθνύ. 

Έλα θξίζηκν βήκα γηα ηελ επίηεπμε ηεο άξηζηεο πνηφηεηαο ζηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ είλαη ε επέλδπζε ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο γλψζεο ησλ 

αηφκσλ πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο, δίλνληαο ηνπο ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα 

ην πινπνηήζνπλ αλαδσππξψλνληαο ηελ επηζπκία ηνπο λα εμππεξεηήζνπλ.  

Ζ εθπαίδεπζε ηεο Σξάπεδαο ζηφρνπ θαζηζηά ζαθέο γηαηί απαηηείηαη θαη είλαη 

ζεκαληηθή ε άξηζηε πνηφηεηα ηφζν γηα ηνλ νξγαληζκφ φζν θαη γηα ηα ίδηα ηα άηνκα 

ηνπο ππαιιήινπο θαη φρη κφλν λα ηνπο ππνδεηθλχεη ηηο ιεηηνπξγηθέο πξαθηηθέο. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ, ηεο γλψζεο πνπ απνθηηέηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ππνθεηκεληθνπνίεζεο ηνπ ραξαθηήξα ησλ ζηφρσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ είλαη ην θιεηδί γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Απηφ επηδξά 

δηεγεξηηθά ζηνλ ελζνπζηαζκφ γηα ηελ δνπιεηά ηνπο θαη ζηελ πξφθιεζε λα 

ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο.  

Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνζσπηθνχ μεθηλά απφ ηελ ζηξαηνιφγεζε πξνζσπηθνχ ην 

νπνίν έρεη ηελ ηθαλφηεηα, επηζπκία θαη πξνζσπηθφηεηα ζην λα παξέρεη άξηζηε 

πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Οη εξγαδφκελνη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

παξνρή άξηζηεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ ζεσξνχληαη “ζηξαηεγηθφ θεθάιαην”. Ζ 

ελδπλάκσζε απηνχ ηνπ πξνζσπηθνχ ζεκαίλεη λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα έρνπλ 

ηελ επειημία θαη ηελ δεκηνπξγηθή ειεπζεξία λα εμππεξεηνχλ ηνπο πειάηεο θαιχηεξα. 

b.“Αξηζηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο” κε ηελ βνήζεηα θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

Ζ πςειή απφδνζε ηεο Σξάπεδαο θαηεπζχλεηαη απφ ηελ εζηίαζε ζηνλ 

νξγαληζκφ ζηελ εζηίαζε ζηελ δηαδηθαζία. Ζ πξσηαξρηθή έκθαζε ζηελ δηαδηθαζία 

είλαη λα πινπνηεζεί κε ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ. Καηά ζπλέπεηα 

αληαλαθιά ηελ άπνςε ησλ πειαηψλ πεξηζζφηεξν παξά ηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ. ηελ Σξάπεδα ζηφρν, ε βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ησλ δαλείσλ θαη ησλ 

ππνζεθψλ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφθηεζε πςειφηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη 

θαηαγεγξακκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. 

Σν data warehouse system θαη ην εθηεηακέλν ζχζηεκα δηνίθεζεο ζηελ 

Σξάπεδα πνπ κειεηάηαη, βειηίσζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηελεξγνχκελσλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη έδσζε κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο πειάηεο 

εμαζθαιίδνληαο κεγάιεο δπλαηφηεηεο γηα βειηίσζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Σν 

εθηεηακέλν δίθηπν ATM ηεο Σξάπεδαο ζηφρνπ έρεη επηηπρψο θαιχςεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ θαζψο έρεη πξνζδψζεη ζηελ Σξάπεδα εμαηξεηηθά βειηησκέλε δηαρεηξηζηηθή 
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απνηειεζκαηηθφηεηα. Ζ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ βειηίσζε 

ησλ δηαδηθαζηψλ γίλεηαη πιένλ έλα κέξνο ηνπ service πνηφηεηαο. Γίλεη ζηελ Σξάπεδα 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αλάγθεο ,ησλ πειαηψλ θαη φηαλ ηθαλνπνηνχληαη 

απηέο νη αλάγθεο γίλνληαη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. 

 

6.3.8 Απνδνηηθόηεηα – Κεξδνθνξία θαη Πνηόηεηα ζηελ παξνρή 
Σξαπεδηθώλ Τπεξεζηώλ 

Σα εκπεηξηθά απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε αλψηεξε εζσηεξηθή επίγλσζε 

κπνξεί λα επηηεπρζεί αλαιχνληαο ιεηηνπξγίεο, πνηφηεηα ζέξβηο θαη θεξδνθνξία 

ηαπηφρξνλα παξά κε πιεξνθφξεζε πνπ ζα απνθηεζεί απφ κειέηεο Benchmarking γηα 

ηηο ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ρσξηζηά.  

Ζ Σξάπεδα έρνληαο δερζεί επίζεζε θαη πηέζεηο απφ ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηνλ 

αληαγσληζκφ απφ ηα κε Σξαπεδηθά ηδξχκαηα, ηελ αζηάζεηα δπλακηθήο ζηελ αγνξά, 

ςάρλεη επίκνλα λένπο ηξφπνπο λα απμήζεη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντφλ ηεο. Ζ 

εξψηεζε “Ση είλαη απηφ πνπ νδεγεί ηελ πξνζπάζεηα (επίδνζε-απφδνζε)”, απνηειεί 

πξσηαξρηθή ζθέςε ησλ managers θαη απηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο 

επηρείξεζεο σο ην πξψην βήκα ζηελ θαηαλφεζή ηεο αλψηεξεο επίδνζεο θαη γη‟ απηφ 

ηνλ ιφγν πξνζπαζνχλ γη‟ απηφ. 

Μεγάινο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη γίλεη ζ΄απηήλ ηελ θαηεχζπλζε κε ζθνπφ λα 

απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε απηή, έξεπλεο πνπ μεθίλεζαλ απφ ην ζηξαηεγηθφ επίπεδν 

θαη έθζαζαλ έσο θαη ηηο δηαδηθαζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Δηδηθφηεξα πξνβιεκαηηζκφο 

αλαπηχρζεθε γηα ηα θάησζη: 

ε πνην νξγαλσηηθφ επίπεδν πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε έξεπλα 

Benchmarking? Μπνξεί λα γίλεη είηε ζε επίπεδν νξγαληζκψλ (άκεζσλ 

αληαγσληζηξηψλ Σξαπεδψλ) είηε ζε επίπεδν νξγαλσηηθήο κνλάδαο θαηαζηήκαηα 

δηθηχνπ ηεο ίδηαο Σξάπεδαο, ή ην retail banking πνιιψλ Σξαπεδψλ κεηαμχ ηνπο. 

ηηο έξεπλεο Benchmarking ζήκεξα, απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία είλαη 

πσο αληηιακβάλνληαη νη πειάηεο ηελ πνηφηεηα εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηεο Σξάπεδαο. χκθσλα κε επηρεηξήκαηα πνπ αλέπηπμε 

ζηελ έξεπλά ηνπ ν Heskett (1994) ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχλ ηελ αιπζίδα 

ππεξεζηψλ – θεξδψλ είλαη ηα εμήο: 

1. Κέξδνο θαη αλάπηπμε ελεξγνπνηνχληαη πξσηίζησο απφ ηελ πίζηε ηνπ 

πειάηε. 



Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 120 

2. Ζ πίζηε είλαη άκεζν απνηέιεζκα ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε. 

3. Ζ ηθαλνπνίεζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο. 

4. Ζ αμία δεκηνπξγείηαη απφ ηθαλνπνηεκέλνπο, πηζηνχο θαη παξαγσγηθνχο 

ππαιιήινπο. 

5. Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ππαιιήισλ πξνέξρεηαη πξσηίζησο απφ ηελ πςειή 

πνηφηεηα ησλ ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα 

κεηαθέξνπλ απνηειέζκαηα ζηνπο πειάηεο. 

Δθφζνλ ζέινπκε λα ειέγμνπκε ηελ επηρεηξεζηαθή απνδνηηθφηεηα, ηελ 

πνηνηηθή απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηεο θεξδνθνξίαο ησλ Σξαπεδηθψλ 

Καηαζηεκάησλ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα θάησζη 3 κνληέια ειέγρνληαο ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο. Ο ζηφρνο γηα ηνλ έιεγρν απηφ είλαη ε επηινγή ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθφηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα, 

ελψ νη γεληθά παξερφκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο 

θπκαίλνληαη ζην ίδην επίπεδν κε απηφ ησλ ινηπψλ θαηαζηεκάησλ. 

Μνληέιν Δπηρεηξεζηαθήο απνδνηηθόηεηαο. 

Α. Δηζεξρόκελα: 

1) Πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην θαηάζηεκα. 

2) Οη ππάξρνληεο ινγαξηαζκνί φισλ ησλ θαηεγνξηψλ νη νπνίνη 

αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ ζηαζεξή θαηάζηαζε ησλ ζπλζεθψλ αγνξάο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θαηαζηήκαηνο. 

Β. Δμεξρόκελα: 

1) Ζ ζπλνιηθή πνζφηεηα εξγαζίαο πνπ δηεθπεξαηψλεη ην θαη/κα γηα 

λα ππνζηεξίμεη ηελ δεδνκέλε πειαηεηαθή βάζε. 

Ζ Σξάπεδα ζηφρνο ζπγθέληξσζε ζηνηρεία απφ ηα απνδνηηθφηεξα θαηαζηήκαηα 

ζηνλ ηνκέα απηφ θαη ζθνπεχεη λα κνηξάζεη ηελ πιεξνθφξεζε φζνλ αθνξά ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηελ ιεηηνπξγία απηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ ζε φια ηα θαηαζηήκαηα ηνπ 

δηθηχνπ, 

Μνληέιν Πνηνηηθήο Απνδνηηθόηεηαο. 

Α. Δηζεξρόκελα: 

1.Απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν κνληέιν θαζψο θαη ε εθπαίδεπζε, 

επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θ.ι.π. 

Β. Δμεξρόκελα: 

1.Σν επίπεδν ηεο επηηεπρζείζεο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 
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2.Ζ πνηφηεηα ππεξεζηψλ κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε φξνπο αληηθεηκεληθφηεηαο 

θαη αληηιεπηφηεηαο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

a. Αληηθεηκεληθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

παξνρή ηεο ππεξεζίαο, ν ρξφλνο αλακνλήο ζην ηειέθσλν, ν ρξφλνο έγθξηζεο δαλείνπ 

θ.ι.π. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη εχθνιν λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. 

b. Σα αληηιεπηά-πξνζιακβαλφκελα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ άιιε εμαξηψληαη 

άκεζα απφ ηνλ ίδην ησλ πειάηε. Οη αληηιεπηέο δηαζηάζεηο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ είλαη νη θάησζη: 

1. Reliability (Αμηνπηζηία) = Ζ ηθαλφηεηα λα παξάγεηο ηηο ππνζρεζείζεο 

ππεξεζίεο κε αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα. 

2. Responsiveness (Αληαπφθξηζε) = Ζ πξνζπκία λα εμππεξεηήζεηο ηνπο 

πειάηεο θαη λα παξέρεηο άκεζε ππεξεζία. 

3. Assurance (Αζθάιεηα-ηγνπξηά) = Ζ γλψζε, ε θαηαδεθηηθφηεηα θαη 

γελλαηνδσξία ησλ ππαιιήισλ θαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα κεηαβηβάδνπλ ην αίζζεκα ηεο 

εκπηζηνζχλεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο 

4. Tangibles (Υεηξνπηαζηά) = Ζ θπζηθή εκθάληζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

εμνπιηζκψλ, πξνζσπηθνχ θαη ησλ πιηθψλ επηθνηλσλίαο. 

5. Empathy (πλαηζζεκαηηθή ζπκκεηνρή) = Σν ελδηαθέξνλ, ε εμαηνκηθεπκέλε 

πξνζνρή πνπ παξέρεηαη ζηνπο πειάηεο. 

ζνλ αθνξά ηελ παξάκεηξν απηή ε Σξάπεδα ζηφρνο εθαξκφδεη έλα 

πξσηνπνξηαθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη αληαπφδνζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο πνπ 

ζηεξίδεηαη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο, 

αμηνινγψληαο ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ζπιιέγνληαο ζε θαζεκεξηλή βάζε feed back 

απφ ηηο παξαηεξήζεηο θαη επηζεκάλζεηο ηνπ πειαηνινγίνπ ηεο.  

Μνληέιν Απνδνηηθόηεηαο ηεο Κεξδνθνξίαο. 

Α. Δηζεξρόκελα: 

1.Απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ζην πξνεγνχκελν κνληέιν. 

Β. Δμεξρόκελα: 

1.Δμεξρφκελν ηνπ κνληέινπ απνηειεί ε βξαρπρξφληα θεξδνθνξία ε 

παξαγφκελε ζε θάζε θαηάζηεκα. Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ελψ έρεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα κεηξήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα αδπλαηεί λα κεηξήζεη ηελ αλεπάξθεηα ησλ επηινγψλ 

πνπ πεξηιακβάλνπλ πςειφ ξίζθν. 

Ζ Σξάπεδα ζηφρνο εθαξκφδνληαο ηελ παξαπάλσ ζηξαηεγηθή, αθνινπζεί κηα 

πνιηηηθή αληαπφδνζεο θαη ηθαλνπνίεζεο ησλ θαιχηεξσλ θαηαζηεκάησλ, 
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ζπιιέγνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην 

θάζε θαηάζηεκα, πξνζπαζψληαο λα κεηαδψζεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ 

θαηάζηεκα ζε θαηάζηεκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν 

πγθξηηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλάιπζε ηεο 
Σξάπεδαο 
 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε αλάιπζε αξηζµνδεηθηψλ απνηειεί έλα 

είδνο benchmarking. Βαζηδφκελνη, δειαδή, ζηνπο ηζνινγηζκνχο µηαο πξφηππεο 

Σξάπεδαο ή άιισλ αληαγσληζηξηψλ Σξαπεδψλ ή ηεο κέζεο Σξάπεδαο ηνπ θιάδνπ, 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε µηαο Σξάπεδαο, γηα ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ηεο ζεκεία, θαζψο θαη γηα 

ηελ ελζσκάησζε πνιιψλ απφ απηά ηα ζηνηρεία ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Έηζη, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο Σξάπεδαο ζηφρνπ ησλ εηψλ 

2007 θαη 2008 θαη πξαγκαηνπνηψληαο µηα αλάιπζε ησλ θπξηφηεξσλ αξηζµνδεηθηψλ, 

έγηλε πξνζπάζεηα εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά µε δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ ζηνπο επφκελνπο πξνυπνινγηζκνχο. Οη αξηζµνδείθηεο απηνί 

αλαιχνληαη θαη ζπγθξίλνληαη µε ηε κέζε ηηκή ηνπο ζηνλ θιάδν. Ζ κέζε απηή ηηκή 

πξνέθπςε κεηά απφ ηελ αλάιπζε ηνπ νµαδνπνηεµέλνπ ηζνινγηζκνχ γηα ηα αληίζηνηρα 

έηε. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν νµαδνπνηεµέλνο ηζνινγηζκφο πεξηιακβάλεη 21 πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2008 θαη 31 θαηά ην 2007. Ο αξηζκφο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ θαηάξηηζε ηνπ νµαδνπνηεµέλνπ ηζνινγηζκνχ έρεη 

ζρέζε µε ην αλ ηα ηδξχκαηα ζπληάζζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο βάζεη ησλ 

δηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ή βάζεη ηνπ Διιεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. 

Μηα άιιε παξαηήξεζε, πνπ πξέπεη λα γίλεη ζην ζεκείν απηφ, είλαη φηη ζηα 

κεγέζε ηνπ νµαδνπνηεµέλνπ ηζνινγηζκνχ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηά ηεο 

Σξάπεδαο πνπ κειεηάηαη, θαη επνκέλσο νη ηηκέο ησλ αξηζµνδεηθηψλ πνπ έρνπλ 

ππνινγηζηεί επεξεάδνληαη θαη απφ ηα δεδνκέλα ηεο Σξάπεδαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα 

µηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ειιεληθέο ηξάπεδεο.  

ηα πιαίζηα απηήο ηεο εξγαζίαο δελ αθαηξέζαµε ηα ζηνηρεία ηνπ ηζνινγηζκνχ 

ηεο Σξάπεδαο απφ ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ, αιιά θάλνπκε ηελ παξαδνρή φηη 

νη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ αξηζµνδεηθηψλ ηεο Σξάπεδαο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο 

αξηζµνδείθηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ παξνπζηάδνληαη 

αµβιπµµέλεο, εμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο. 
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Πίλαθαο 6 
 
 

∆είθηεο 

 
Αξηζµνδείθηεο 

Σξάπεδαο ηόρνπ 

Αξηζµνδείθηεο 

Οµαδνπνηεµέλνπ 

Ηζνινγηζµνύ 

Απνθιίζεηο 

Σξάπεδαο 

 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

1. ∆είθηεο απνδνηηθόηεηαο & απνηειεζµαηηθόηεηαο 
Απνδνηηθόηεηα 

Ηδίσλ Κεθαιαίσλ – 

ROE (πξν Φόξνπ)  

Δηζνδήκαηνο) (%) 

 

13,23 

 

22,26 

 

11,43 

 

18,60 
 

    1,8 

 

3,66 

Απνδνηηθόηεηα 

Δλεξγεηηθνύ – 

ROA(%) 

0,72 1,23 0,72 1,11    0 0,13 

Δπηηνθηαθή 

Απνδνηηθόηεηα 

Σνθνθόξσλ 

ηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνύ(%) 

 

4,31 

 

4,80 

 

5,63 

 
6,11 

 

-1,32 

 

-1,31 

Δπηηνθηαθό 

Κόζηνο 

Σνθνθόξσλ 

ηνηρείσλ 

Παζεηηθνύ (%) 

 
1,60 

 
1,77 

 
2,19 

 
2,44 

 

-0,59 

 

-0,67 

∆ηαθνξά 

Απνδόζεσλ 

Σνθνθόξσλ 

ηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνύ – 

Παζεηηθνύ (Υ) 

 
 

2,71 

 
 

3,03 

 
 

3,44 

 
 

3,67 

 

 

-0,73 

 

 

-0,64 

Καζαξή 

Δπηηνθηαθή 

Απνδνηηθόηεηα 

Σνθνθόξσλ 

ηνηρείσλ 

Δλεξγεηηθνύ(%) 

 

2,67 

 

2,97 

 

3,34 

 

3,40 
 

-0,67 

 

-0,43 

Καζαξό  
Δπηηνθηαθό 
Πεξηζώξην (%) 

2,41 2,63 2,88 2,76    -0,47    -0,13 

Απνηειεζκαηηθ
όηεηα (%) 

289,37 264,56 324,05 262,63    -34,68    1,93 

Απνηειεζκαηηθόη

εηα (εθηόο 

Δζόδσλ από 

Υξεµαηννηθνλνµη

θέο 

Πξάμεηο) (%) 

 
 

349,67 

 
 

271,48 

 
 

356,56 

 
 

281,26 

 

 

-6,89 

 

 

-9,78 

Λεηηνπξγηθά 

Έζνδα εθηόο 

Σόθσλ 

πξνο ύλνιν  

Δλεξγεηηθνύ (%) 

 
0,74 

 
0,83 

 
0,80 

 
0,86 

 

-0,06 

 

-0,03 

Λεηηνπξγηθά 

Έμνδα  πξνο 

Δλεξγεηηθό (%) 

 
2,57 

 
2,26 

 
3,03 

 
2,56 

 

-0,46 

 

-0,30 

Γεληθά Έμνδα  

πξνο 

Λεηηνπξγηθά 

Έζνδα (%) 

 
63,02 

 
49,18 

 
56,55 

 
47,92 

 

6,47 

 

1,26 
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2. ∆είθηεο Παξαγσγηθόηεηαο 
 

Παξαγσγηθόηεηα 

Πξνζσπηθνύ 

(ΔΤΡΧ) 

 
115.037 

 
128.243 

 
110.215 

 
131.247 

 

4.821 

 

-3.004 

Απνδνηηθόηεηα 

Πξνζσπηθνύ 

(ΔΤΡΧ) 

 
25.166 

 
45.154 

 
21.042 

 
39.437 

 

4.124 

 

5.717 

Δλεξγεηηθό πξνο 
Αξηζκό 
Πξνζσπηθνύ 
(ΔΤΡΧ) 

 
3.490.462 

 
3.862.471 

 
3.155.051 

 
3.901.118 

 

335.411 

 

-38.647 

Υνξεγήζεηο πξνο 
Αξηζκό 
Πξνζσπηθνύ 
(ΔΤΡΧ) 

 
1.674.420 

 
1.970.328 

 
1.858.301 

 
2.262.083 

 

-183881 

 

-291755 

Καηαζέζεηο πξνο 
Αξηζκό 
Πξνζσπηθνύ 
(ΔΤΡΧ) 

 
2.694.980 

 
2.976.671 

 
2.394.320 

 
2.684.560 

 

300660 

 

292111 

3. ∆είθηεο ∆ηάξζξσζεο Ηζνινγηζκνύ 
Σνθνθόξα 

ηνηρεία 

Δλεξγεηηθνύ 

πξνο ύλνιν  

Δλεξγεηηθνύ (%) 

 
90,07 

 
87,18 

 
82,46 

 
80,19 

 

7,61 

 

6,99 

Υνξεγήζεηο 

πξνο ύλνιν 

ελεξγεηηθνύ (%) 

 
47,97 

 
51,01 

 
58,90 

 
57,98 

 

-10,93 

 

-6,97 

Πξνβιέςεηο 

πξνο 

Υνξεγήζεηο (%) 

4,05 3,39 4,76 3,89 -0,71 -0,5 

Οκόινγα  πξνο 

ζύλνιν 

Δλεξγεηηθνύ (%) 

 
22,87 

 
24,76 

 
7,98 

 
6,74 

 

14,89 

 

18,02 

Σνθνθόξεο 

Τπνρξεώζεηο 

πξνο 

ύλνιν  

Παζεηηθνύ 

 
92,44 

 
90,22 

 
90,97 

 
90,08 

 

1,47 

 

0,14 

Ίδηα Κεθάιαηα 

πξνο πλνιηθά 

Κεθάιαηα (%) 

 
5,45 

 
5,58 

 
5,49 

 
6,33 

 

-0,04 

 

-0,75 

Καηαζέζεηο  πξνο 

ύλνιν 

Παζεηηθνύ (%) 

 
77,21 

 
77,07 

 
75,89 

 
68,82 

 

1,32 

 

8,25 

Υνξεγήζεηο 
πξνο 
Καηαζέζεηο  (%) 

62,13 66,19 77,61 84,26 -15,48 -18,07 

Σόθνη θαη 

Δμνµνηνύµελα 

Έμνδα 

πξνο Σόθνπο θαη 

Δμνµνηνύµελα 

Έζνδα (%) 

 
 

38,09 

 
 

37,99 

 
 

40,63 

 
 

44,44 

 

 

-2,54 

 

 

-6,45 

4. ∆είθηεο ∆ηάξζξσζεο Δζόδσλ 
Αλαινγία 

Καζαξώλ 

Δζόδσλ από 

Σόθνπο ζην 

 
 

73 

 
 

75,51 

 
 

76,63 

 
 

74,92 

 

 

-3,63 

 

 

0,59 
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ύλνιν  ησλ 

Λεηηνπξγηθώλ 

Δζόδσλ (%) 

Αλαινγία Δζόδσλ 

από 

Υξεµαηννηθνλνµηθέ

ο Πξάμεηο ζην 

ύλνιν  ησλ 

Λεηηνπξγηθώλ 

Δζόδσλ (%) 

 
 
 

4,66 

 
 
 

0,62 

 
 
 

2,27 

 
 
 

1,76 

 

 

2,39 

 

 

-1,14 

Αλαινγία 

δαπαλώλ 

Πξνζσπηθνύ 

ζηα Λεηηνπξγηθά 

Έζνδα (%) 

 
49,86 

 
37,18 

 
39,55 

 
32,73 

 

10,31 

 

4,45 

Πίλαθαο 6: Αξηζµνδείθηεο Σξάπεδαο & Οµαδνπνηεµέλνπ Ηζνινγηζκνύ (ICAP, 2009) 

ηα κεγέζε ηοσ οκαδοποηεκέλοσ ηζοιογηζκού περηιακβάλοληαη θαη ηα κεγέζε ηες Τράπεδας 

ποσ κειεηάκε τωρίς λα επερεάδεη οσζηαζηηθά ηελ εγθσρόηεηα ηωλ ζσγθρίζεωλ θαζώς ε 

Τράπεδα κας ζσκκεηέτεη ζε ποζοζηό ζε ζύλοιο 13% περίποσ ζτεηηθά κηθρό. έηζη δελ 

επερεάδεηαη ηδηαίηερα ε ζύγθρηζε ποσ γίλεηαη κε ηο ζύλοιο ηοσ θιάδοσ παρά κόλο ζε 

περηπηώζεης ποσ οη δείθηες είλαη ζηα ίδηα περίποσ επίπεδα*** 

 

7.1 Απνδνηηθόηεηα θαη Απνηειεζκαηηθόηεηα 

πσο παξαηεξείηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα ν δείθηεο απνδνηηθφηεηαο Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ (ROE) πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ 

δηακνξθψζεθε ζε 11.43% γηα ην έηνο 2007, ελψ απμήζεθε ζε 18,60% ην 2008. Ζ 

αληίζηνηρε ηηκή ηνπ δείθηε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο Σξάπεδαο ζηφρνπ 

είλαη 13,23% γηα ην έηνο 2007 θαη 22,26% γηα ην έηνο 2008. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε 

παξνπζηάδεη αχμεζε απφ ην έηνο 2007 ζην 2008 ηφζν γηα ηελ Σξάπεδα ζηφρν φζν θαη 

γηα ηνλ θιάδν, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ ζηε δηακφξθσζε ησλ θεξδψλ.  

Χζηφζν παξαηεξνχκε φηη ε Σξάπεδα ππεξέρεη ζε ζρέζε κε ηνλ θιάδν, άξα ε 

δηαρείξηζε ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο Σξάπεδαο είλαη αξθεηά απνηειεζκαηηθή. Οη ηηκέο 

ηνπ δείθηε γηα ηελ Σξάπεδα ζηφρν είλαη αξθεηά κεγαιχηεξεο απφ ην κέζν φξν ηνπ 

θιάδνπ, φπσο θαίλεηαη θαη ζην ∆ηάγξαµµα 4, πνπ ζεκαίλεη φηη ρξεζηκνπνηεί 

θαιχηεξα ηα Ίδηα Κεθάιαηά ηεο γηα ηε δεκηνπξγία θεξδψλ. 
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Γηάγξακκα 4 

Απνδνηηθφηεηα ηδίσλ θεθαιαίσλ- ROE % 

13,23

11,43

22,26

18,6
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αριθμοδείκηες ηράπεζας

αριθμοδείκηες

ομοαδοποιημένοσ

ιζολογιζμού

Πεγή (ICAP, 2009) 

 

Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ (ROA) παξνπζίαζε θαη απηφο 

αλνδηθέο ηάζεηο θαη απμήζεθε απφ 0,72% ζε 1,11% γηα ηνλ θιάδν θαη απφ 0,72% ζε 

1,23% γηα ηελ Σξάπεδα ηφρν. Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ Δλεξγεηηθνχ 

ππνδειψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ νξγαληζκνχ λα κεηαηξέπεη 

ην ελεξγεηηθφ ζε θαζαξά θέξδε.  

Σν γεγνλφο φηη ην 2007 ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ Σξάπεδα ήηαλ ίδηα µε ην 

κέζν φξν ηνπ θιάδνπ ζεκαίλεη φηη ππήξραλ ηξάπεδεο πνπ δηαρεηξίδνληαλ ην 

ελεξγεηηθφ ηνπο µε θαιχηεξν ηξφπν απφ ηελ Σξάπεδα. Ζ δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο 

εκθαλίδεηαη λα αληηζηξέθεη απηή ηελ ηάζε ηελ επφκελε ρξνληά φπνπ ε ηηκή ηνπ 

δείθηε γηα ηελ ηξάπεδα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ 

νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ, φπσο βιέπνπκε θαη παξαθάησ ζην Γηάγξακκα 5. 
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Γηάγξακκα 5 

Απνδνηηθφηεηα ελεξγεηηθνχ- ROA % 
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 Πεγή (ICAP, 2009) 

ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε αθφκα φηη ε επηηνθηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ 

ηνθνθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ είλαη ζηαζεξά ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν 

ηνπ θιάδνπ θαη γηα ηα δχν έηε πνπ έρνπκε δηαζέζηκα ζηνηρεία. Γεγνλφο πνπ 

απνθαιχπηεη μαλά φηη ε δηαρείξηζε ηνπ ελεξγεηηθνχ δελ γίλεηαη µε ηνλ θαιχηεξν 

δπλαηφ ηξφπν. Απηφ ελδέρεηαη λα έρεη άκεζε ζρέζε µε ην κέγεζνο ηεο Σξάπεδαο. 

Μηθξφηεξεο ηξάπεδεο, απφ άπνςε ελεξγεηηθνχ, κπνξεί λα είλαη πην επέιηθηεο 

ζηε δηαρείξηζή ηνπ θαη λα επηηπγράλνπλ θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα. Σελ ίδηα εηθφλα 

παξνπζηάδνπλ θαη νη ηηκέο ηνπ δείθηε ηεο θαζαξήο επηηνθηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ηνθνθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ. Αληίζεηα, είλαη ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ 

Σξάπεδα φηη ε ηηκή ηνπ επηηνθηαθνχ θφζηνπο ησλ ηνθνθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ 

Παζεηηθνχ είλαη ρακειφηεξε απφ απηή ηνπ νµαδνπνηεµέλνπ ηζνινγηζκνχ ηφζν γηα ην 

έηνο 2007 φζν θαη γηα ην έηνο 2008. Σν ζηνηρείν απηφ ελδέρεηαη λα απνθαιχπηεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Σξάπεδαο λα πξνζειθχεη θαηαζέζεηο µε ρακειφηεξν θφζηνο, δειαδή 

επηηφθην, απφ άιινπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Σν Καζαξφ Δπηηνθηαθφ Πεξηζψξην γηα ηνλ θιάδν ήηαλ 2,88% ην έηνο 2007 

θαη 2,76% ην έηνο 2008, ελψ γηα ηελ Σξάπεδα ήηαλ 2,41% θαη 2,63% αληίζηνηρα. Σν 

Καζαξφ Δπηηνθηαθφ Πεξηζψξην πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ θαη ηε ζρέζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ επηηνθίσλ. Ζ ηηκή 

ηνπ πεξηζσξίνπ γηα ηελ Σξάπεδα ηφρν είλαη ρακειφηεξε απφ ην κέζν φξν ηνπ 

ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλδεημε φηη ε ηξάπεδα ζα κπνξνχζε λα 

ηνπνζεηήζεη ην ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ηεο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 
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απνιακβάλεη κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα απφ ηηο αιιαγέο ηνπ επηηνθίνπ, φπσο 

πξάηηνπλ θάπνηνη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Ο δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ εθθξάδεη ην ιφγν ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ πξνο ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα, δηακνξθψζεθε βάζεη ηνπ νµαδνπνηεµέλνπ 

ηζνινγηζκνχ ζε 324,05% ην 2007 θαη ζε 262,63% ην 2008. Γηα ηελ Σξάπεδα ε ηηκή 

ηνπ δείθηε ήηαλ ειαθξψο ρακειφηεξε θαη ζπγθεθξηκέλα ήηαλ 289,37% ην 2007 θαη 

264,56% ην 2008.  

Παξαηεξείηαη φηη ην 2008 ν δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο εκθαλίδεηαη 

βειηησκέλνο ζε ζρέζε µε ην 2007 ηφζν γηα ην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ φζν θαη γηα ηελ 

Σξάπεδα. Σν 2008 ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ Σξάπεδα ζρεδφλ ηαπηίδεηαη µε απηή πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ 

ηξάπεδεο ζηνλ θιάδν πνπ επηηπγράλνπλ θαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο έξεπλαο. 

Ο δείθηεο απηφο, βέβαηα, επεξεάδεηαη απφ ηε δνκή ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ηξφπνπ αλάπηπμεο ησλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηεο εμεηδίθεπζήο ηνπο. Δλ πξνθεηµέλσ, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

πνπ έρνπλ επξχ δίθηπν θαηαζηεκάησλ είλαη θπζηθφ λα έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθνχο 

δείθηεο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ θαηαλαισηηθή ή ηε 

ζηεγαζηηθή πίζηε µέζσ ζπλεξγαδφµελσλ δηθηχσλ, µε απνηέιεζκα λα έρνπλ 

πεξηνξηζκέλα θεληξηθά έμνδα θαη ρακειή παγηνπνίεζε. 

Έηζη, ινηπφλ ην γεγνλφο φηη ε Σξάπεδα δελ είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

ηξάπεδα ηνπ θιάδνπ έρεη λα θάλεη µε ην κέγεζνο ηεο, ηνλ αξηζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ 

ηνπ δηθηχνπ ηεο θαη ην πιήζνο ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ απηή πξνζθέξεη. 

ηα ίδηα ζπµπεξάζµαηα ζα νδεγεζνχκε θαη αλ εμεηάζνπκε ηηο ηηκέο ηνπ δείθηε 

απνηειεζκαηηθφηεηαο–εθηφο εζφδσλ απφ ρξεµαηννηθνλνµηθέο πξάμεηο, πνπ ήηαλ ίζνο 

µε 356,56% ην 2007 θαη 281,26% ην 2008 γηα ηνλ θιάδν. Οη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηελ 

Σξάπεδα ήηαλ 349,67% θαη 271,48%. 

Σέινο, ν ιφγνο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ πξνο ην Δλεξγεηηθφ βειηηψζεθε 

βάζεη ηνπ νµαδνπνηεµέλνπ ηζνινγηζκνχ απφ 3,03% ην 2007 ζε 2,56% ην 2008. 

Αλάινγε ήηαλ ε βειηίσζε θαη γηα ηελ Σξάπεδα απφ 2,57% ζε 2,26%. Έλαο 

παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε ζηε κείσζε ηνπ δείθηε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηξάπεδαο ήηαλ θαη ε κεγάιε εζεινπζία έμνδνο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004.  
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Ζ κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ε αληηθαηάζηαζε θάπνησλ 

ζηειερψλ µε λένπο θαη ρακειφηεξα αµεηβφµελνπο ππαιιήινπο επέδξαζε ζεκαληηθά 

ζηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηεο Σξάπεδαο. Βέβαηα, ε ηάζε κείσζεο ηνπ 

απαζρνινχκελνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ παξαηεξείηαη ζην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ 

θιάδνπ, γεγνλφο πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηηο ηηκέο ησλ δεηθηψλ ηνπ 

νµαδνπνηεµέλνπ ηζνινγηζκνχ. 

 

7.2 Παξαγσγηθόηεηα Πξνζσπηθνύ 

 

Ο δείθηεο παξαγσγηθφηεηαο πξνζσπηθνχ ζεκείσζε αχμεζε ζχκθσλα µε ηνλ 

νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ απφ 110.215,74€ ζε 131.247,65€ αλά ππάιιειν. Αλνδηθή 

ήηαλ ε πνξεία θαη ηνπ αληίζηνηρνπ δείθηε γηα ηελ Σξάπεδα απφ 115.037,05€ ζε 

128.243,15€ αλά ππάιιειν. Ο δείθηεο απνδνηηθφηεηαο πξνζσπηθνχ, πνπ εθθξάδεη ηα 

θέξδε πξν θφξσλ αλά ππάιιειν, δηακνξθψζεθε ζε 39.437,20€ γηα ηνλ 

νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ ην 2008, ζεκεηψλνληαο αχμεζε  ηεο ηάμεο ηνπ 87,4% ζε  

ζρέζε µε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά. Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ 

ηεο Σξάπεδαο ήηαλ εμίζνπ ζεκαληηθή απφ 25.166,52€ ζε 45.154,92€ αλά ππάιιειν. 

πληζηψζα απηψλ ησλ απμήζεσλ είλαη θαη ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ 

πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

χκθσλα µε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ην Δλεξγεηηθφ αλά ππάιιειν απμήζεθε 

γηα ηελ Σξάπεδα θαηά 10,6%, ελψ ε αχμεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νµαδνπνηεµέλν 

ηζνινγηζκφ είλαη 23,6%. Ζ αχμεζε ησλ ρνξεγήζεσλ αλά ππάιιειν αλεξρφηαλ γηα 

ηελ Σξάπεδα ζην 17,7%, ελψ ε αληίζηνηρε αχμεζε γηα ην ζχλνιν ησλ ηξαπεδψλ ήηαλ 

21,7%. Σέινο, ε αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ αλά ππάιιειν ηεο Σξάπεδαο ήηαλ 10,4% 

θαη ε αχμεζε γηα ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ ήηαλ 12,1%. 
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Γηάγξακκα 6 
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Γηάγξακκα 7 
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Πεγή (ICAP, 2009) 

Οη παξαπάλσ δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηελ  παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ 

εκθαλίδνπλ δηαρξνληθά βειηίσζε απφ ην έηνο 2007 ζην 2008, φπσο δηαπηζηψλνπκε 

θαη απφ ηα ∆ηαγξάµµαηα 6 θαη 7. Ζ βειηίσζε απηή αθνξά φρη µφλν ηελ Σξάπεδα 

αιιά θαη ηα ζηνηρεία ηνπ νµαδνπνηεµέλνπ ηζνινγηζκνχ, πνπ απνηειεί έλα κέζν φξν 

ηνπ θιάδνπ.  

χκθσλα µε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία νη ηηκέο ησλ δεηθηψλ γηα ηελ Σξάπεδα 

θπκαίλνληαη γχξσ απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ππάξρνπλ 

ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν θαη επηηπγράλνπλ κεγαιχηεξε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζε επίπεδν ρνξεγήζεσλ, θαηαζέζεσλ, 

ελεξγεηηθνχ ή θεξδνθνξίαο. 

Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ελ κέξεη ζηελ εμεηδίθεπζε θάπνησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε θάπνηεο εξγαζίεο. Έηζη, ινηπφλ, ε FBB– Πξψηε 
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Δπηρεηξεκαηηθή Σξάπεδα παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν δείθηε ρνξεγήζεσλ αλά 

ππάιιειν (4.054.492,23€) ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη 

εηδίθεπζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή πίζηε θαη ε Marfin Bank παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν 

δείθηε θαηαζέζεσλ αλά ππάιιειν (6.147.354,65€) ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ δηθηχνπ 

θαηαζηεκάησλ αιιά θαη εμεηδίθεπζεο ζην private banking θαη ην wealth 

management.  

Έλαο άιινο ιφγνο είλαη φηη ε Σξάπεδα είλαη κηα ηξάπεδα µε αξθεηά κεγάιν 

αξηζκφ ππνθαηαζηεκάησλ θαη αξθεηά κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ. Με ηελ 

πξνζπάζεηα αλαδηνξγάλσζεο πνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη ζηελ Σξάπεδα, µε ηηο εζεινχζηεο 

εμφδνπο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηελ πξφζιεςε πεξηζζφηεξν θαηαξηηζκέλσλ 

ππαιιήισλ, αιιά θαη µε ηε κείσζε ηνπ ίδηνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ, ε 

δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο πξνζπαζεί λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα. ην ζεκείν απηφ 

κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο αληαγσληζηξηψλ ηξαπεδψλ πνπ 

επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, 

λα ηηο πξνζαξκφζεη ζηελ θνπιηνχξα ηεο θαη λα ηηο εθαξκφζεη. 

 

7.3 Γηάξζξσζε Ηζνινγηζκνύ 
 

Ο δείθηεο ησλ ηνθνθφξσλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ πξνο ην ζχλνιν ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ παξνπζίαζε κείσζε, ζχκθσλα µε ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ απφ 

82,46% ην 2007 ζε 80,19% ην 2008. Ζ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ Σξάπεδα ήηαλ 

πςειφηεξε απφ ην κέζν φξν θαη ζπγθεθξηκέλα αλεξρφηαλ ζε 90,07% ην 2007 θαη 

87,18% ην 2008.  

Ο δείθηεο ησλ ηνθνθφξσλ ππνρξεψζεσλ (δειαδή θαηαζέζεηο θαη δαλεηαθά 

θεθάιαηα) πξνο ην ζχλνιν ηνπ Παζεηηθνχ κεηψζεθε ειάρηζηα γηα ηνλ νµαδνπνηεµέλν 

ηζνινγηζκφ απφ 90,97% ζε 90,08%. Οη αληίζηνηρεο ηηκέο γηα ηελ Σξάπεδα ηφρν ήηαλ 

92,44% θαη 90,22%. ζν κηθξφηεξε είλαη ε δηαθνξά ησλ δχν απηψλ δεηθηψλ, ηφζν 

θαιχηεξε είλαη ε δηάξζξσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Πξάγκαηη, 

νη απνθιίζεηο ησλ δχν δεηθηψλ γηα ηελ Σξάπεδα είλαη θαηά πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηηο 

απνθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, γεγνλφο πνπ αληαλαθιά ηελ 

πνιχ θαιή δηάξζξσζε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο. 

Ο ιφγνο ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο ην ζχλνιν ηνπ Δλεξγεηηθνχ κεηψζεθε γηα ηνλ 

νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ απφ 58,90% ζε 57,98%. Αληίζεηα, ν αληίζηνηρνο ιφγνο 
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γηα ηελ Σξάπεδα απμήζεθε απφ 47,97% ζε 51,01%. Αθφκα, παξαηεξνχκε φηη ν ιφγνο 

ησλ πξνβιέςεσλ πξνο ηηο ρνξεγήζεηο βειηηψζεθε θαζψο κεηψζεθε απφ 4,76% ζε 

3,89% γηα ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ θαη απφ 4,05% ζε  3,39% γηα ηελ Σξάπεδα.  

Ζ πςειή ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζεκαίλεη θαθή πνηφηεηα ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Άξα, απφ ηνπο δχν παξαπάλσ δείθηεο ζπλάγεηαη φηη ε Σξάπεδα έρεη 

απμήζεη ηηο ρνξεγήζεηο ηεο θξαηψληαο παξάιιεια ην πνζνζηφ ησλ πξνβιέςεσλ πξνο 

ηηο ρνξεγήζεηο ρακειφηεξν απφ ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη 

έρεη ιηγφηεξεο επηζθάιεηεο θαη επνκέλσο θαιχηεξε πνηφηεηα ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

χκθσλα µε ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ, ηα νκφινγα  ζαλ πνζνζηφ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ έρνπλ κεησζεί απφ 7,98% ην έηνο 2007 ζε 6,74% ην 2008. ηελ 

Σξάπεδα, αληίζεηα, ην πνζνζηφ ησλ νκνιφγσλ ζην ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ έρεη 

απμεζεί απφ 22,87% ζε 24,76%. Δδψ παξαηεξείηαη µηα πνιχ κεγάιε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ 

ηξαπεδψλ. ρεδφλ ην 1/4 ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Σξάπεδαο απνηειείηαη απφ νκφινγα, 

ελψ ην πνζνζηφ απηφ θαηά κέζν φξν ζηηο άιιεο ηξάπεδεο δελ μεπεξλά ην 7%. 

ζνλ αθνξά ηελ θεθαιαηαθή επάξθεηα παξαηεξνχκε φηη ν ιφγνο ησλ Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ πξνο ηα πλνιηθά Κεθάιαηα έρεη απμεζεί απφ 5,49% ζε 6,33% ζχκθσλα 

µε ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ. Γηα ηελ Σξάπεδα ε αχμεζε απηή ήηαλ κηθξφηεξε 

θαη ε ηηκή ηνπ δείθηε δηακνξθψζεθε ζε 5,45% ην 2007 θαη ζε 5,58% ην 2008. ε 

πςειή ηηκή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε ζεκαίλεη ρακειή αλάγθε γηα εμσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη άξα κεγαιχηεξε θεθαιαηαθή επάξθεηα. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε γηα 

ηελ Σξάπεδα θπκαίλνληαη γχξσ απφ ηηο ηηκέο ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ. 

 

 

Γηάγξακκα 8 
Γείθηεο δηάξζξσζεο Ηζνινγηζκνχ 2008 
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7.4 Πξαθηηθή Δθαξκνγή ηνπ Benchmarking από ηελ Σξάπεδα 

 

ηελ παξνχζα ελφηεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζζεί ε εθαξκνγή ηνπ 

benchmarking αλάκεζα ζηα 21 παξαπάλσ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα κε βάζε ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπιιέρζεθαλ. Βαζηδφκελνη ζηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, γίλεηαη µηα πξνζπάζεηα 

ζχγθξηζεο θαη εμαγσγήο ζπµπεξαζµάησλ γηα ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο 

Σξάπεδαο πνπ εξεπλάηαη. Σα ζπµπεξάζµαηα απηά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

αθελφο ζε επίπεδν Σξάπεδαο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, θαη 

αθεηέξνπ γηα λα ελζσκαησζνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Σξάπεδαο θαη ηελ 

ζηνρνζεζία επφκελσλ πεξηφδσλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη ηα ππφινηπα ησλ 

θαηαζέζεσλ αλά θαηεγνξία (δειαδή θαηαζέζεηο φςεσο, ηακηεπηεξίνπ, πξνζεζκίαο 

θιπ) θαη νη ρνξεγήζεηο αλά θαηεγνξία (δειαδή ρνξεγήζεηο ζηεγαζηηθψλ, 

θαηαλαισηηθψλ θιπ) θαη αθνξνχλ ην έηνο 2008.  

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία έρεη γίλεη θαη ππνινγηζκφο θάπνησλ 

αξηζµνδεηθηψλ, πνπ αθνξνχλ θπξίσο ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηελ 

εμεηδίθεπζε ηνπ θάζε ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο. πγθξίλνληαο ηηο ηηκέο απηψλ ησλ 

αξηζµνδεηθηψλ, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ηα ζεκεία φπνπ ε Σξάπεδα 

παξνπζηάδεη μερσξηζηά απνηειέζκαηα θαη ζα δηεξεπλεζνχλ νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

πνπ νδεγνχλ ζε απηά.  

Δπηπιένλ, νη ηηκέο ησλ αξηζµνδεηθηψλ ζα πξνζθέξνπλ µηα έλδεημε γηα ηα 

ζεκεία φπνπ ε Σξάπεδα ηεο έξεπλαο αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα θαη επηηπγράλεη 

ρακειέο απνδφζεηο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζα αλαδεηεζνχλ νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο 

πνπ είλαη δπλαηφλ λα γίλνπλ απφ ηελ Σξάπεδα γηα λα βειηησζνχλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αιιά θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζηνρνζεζίαο. 

Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ζπκβνιίδνληαη σο Υ1, Υ2,…, Υ21 θαη απνθεχγεηαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νλφκαηνο ηνπο, ηφζν ζηνπο Πίλαθεο φζν θαη ζηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε, γηα ιφγνπο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ. Ζ Σξάπεδα ηεο έξεπλάο καο 

ζπκβνιίδεηαη κε ην Υ1. 
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Πίλαθαο 7 
 
 
 

ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΗΓΡΤΜΑ 

 

 
ΟΦΔΩ 
 

(Δθαηνκ. €) 

 

 
ΣΡΔΥΟΤΜΔΝΟΗ 

 

(Δθαηνκ. €) 

 

 
ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟ 

 

(Δθαηνκ. €) 

 

 
ΠΡΟΘΔΜΗΑ 

 

(Δθαηνκ. €) 

 

 
ΤΝΟΛΟ 

ΚΑΣΑΘΔΔΩΝ 

(Δθαηνκ. €) 

Υ1 22.237 4.274 83.566 86.918 196.994 

Υ2 299 494 26.926 15.008 42.728 

Υ3 
 

10.617 
 

800 
 

36.217 
 

70.569 
 

118.203 

Υ4 
 

1.096 
 

948 
 

27.886 
 

14.112 
 

44.042 

Υ5 1.646 107 11.100 9.631 22.483 

Υ6 
 

358 
 

379 
 

18.744 
 

9.978 
 

29.458 

Υ7 352 596 34.107 26.187 61.243 

Υ8 1.011 235 19.943 19.679 40.869 

Υ9 
 

938 
 

221 
 

33.853 
 

27.617 
 

62.629 

Υ10 5.801 918 59.804 42.313 108.836 

Υ11 13.080 734 59.073 58.791 131.678 

Υ12 
 

956 
 

121 
 

24.920 
 

11.837 
 

37.883 

Υ13 925 215 20.070 20.690 41.899 

Υ14 
 

662 
 

383 
 

23.292 
 

12.487 
 

36.824 

Υ15 1.404 385 26.064 15.451 43.304 

Υ16 1.900 345 33.102 29.403 64.750 

Υ17 
 

488 
 

244 
 

26.951 
 

34.254 
 

61.937 

 

Υ18 
 

212 
 

189 
 

14.376 
 

11.388 
 

26.165 

Υ19 1.664 438 30.446 20.757 53.304 

 

Υ20 
 

109 
 

121 
 

9.902 
 

5.608 
 

15.740 

Υ21 
 

105 
 

27 
 

8.113 
 

8.105 
 

16.350 

 

ΤΝΟΛΟ 
 

65.860 
 

12.174 
 

628.453 
 

550.782 
 

1.257.269 

Πίλαθαο 7: Καηαζέζεηο Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ Διιάδαο ην 2008 
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Πίλαθαο 8 
 

 
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

 

 
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗΚΑ 

 

∆ΑΝΔΗΑ (εθαηνκ. 

€) 

 

 
ΣΔΓΑΣΗΚΑ 

 

∆ΑΝΔΗΑ (εθαηνκ. 

€) 

 

ΠΗΣΟ∆ΟΣΖΔΗ 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ 

(εθαηνκ. €) 

 

ΤΝΟΛΟ 

ΥΟΡΖΓΖΔΩΝ 

(εθαηνκ. €) 

Υ1 
 

9.168,1 
 

17.989,72 
 

19.813,4 
 

46.971,22 

Υ2 
 

1.673,4 
 

3.849,99 
 

1.635,0 
 

7.158,43 

Υ3 
 

2.720,6 
 

9.219,96 
 

2.934,4 
 

14.875,00 

Υ4 
 

1.002,2 
 

3.982,02 
 

1.773,9 
 

6.758,12 

Υ5 
 

1.329,4 
 

1.785,59 
 

2.783,7 
 

5.898,66 

Υ6 
 

1.782,5 
 

1.790,83 
 

8.002,8 
 

11.576,11 

Υ7 
 

3.329,6 
 

3.290,60 
 

4.303,7 
 

10.923,95 

Υ8 
 

375,8 
 

2.386,30 
 

1.125,5 
 

3.887,62 

Υ9 
 

819,4 
 

5.209,07 
 

6.304,5 
 

12.333,01 

Υ10 
 

3.050,9 
 

7.203,94 
 

9.892,2 
 

20.147,04 

Υ11 
 

1.307,4 
 

8.793,93 
 

17.647,1 
 

27.748,40 

Υ12 
 

1.290,6 
 

3.244,32 
 

5.293,4 
 

9.828,37 

Υ13 
 

341,3 
 

2.859,98 
 

3.039,1 
 

6.240,33 

Υ14 
 

2.863,1 
 

4.962,10 
 

7.720,3 
 

15.545,46 

Υ15 
 

243,2 
 

1.624,23 
 

4.123,3 
 

5.990,75 

Υ16 
 

1.319,2 
 

5.153,40 
 

7.237,5 
 

13.710,08 

Υ17 
 

856,1 
 

3.710,65 
 

1.199,6 
 

5.766,35 

 

Υ18 
 

807,1 
 

7.499,50 
 

1.471,4 
 

9.777,96 

Υ19 
 

4.703,0 
 

19.727,96 
 

8.356,9 
 

32.787,82 

 

Υ20 
 

999,0 
 

944,00 
 

195,0 
 

2.138,00 

Υ21 
 

2.919,0 
 

13.261,23 
 

2.754,3 
 

18.934,49 

 

ΤΝΟΛΟ 
 

42.900,9 
 

128.489,30 
 

117.606,9 
 

288.997,15 

Πίλαθαο 8: Υνξεγήζεηο Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ Διιάδαο ην 2008 
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Πίλαθαο 9 
 

 
ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ 

ΗΓΡΤΜΑ 

 

 
ΑΡΗΘΜΟ 

ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ 

 

 
ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΑΝΑ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

(εθαηνκ. €) 

 

 
ΥΟΡΖΓΖΔΗ ΑΝΑ 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ 

(εθαηνκ. €) 

ΥΟΡΖΓΖΔΗ 

ΠΡΟ 

ΚΑΣΑΘΔΔΗ 

(%) 

Υ1 
 

47 
 

4.191,37 
 

999,39 
 

23,84 

Υ2 
 

11 
 

3.884,32 
 

650,77 
 

16,75 

Υ3 
 

10 
 

11.820,30 
 

1.487,50 
 

12,58 

Υ4 
 

8 
 

5.505,22 
 

844,76 
 

15,34 

Υ5 
 

5 
 

4.496,69 
 

1.179,73 
 

26,24 

Υ6 
 

11 
 

2.678,03 
 

1.052,37 
 

39,30 

Υ7 
 

15 
 

4.082,85 
 

728,26 
 

17,84 

Υ8 
 

5 
 

8.173,78 
 

777,52 
 

9,51 

Υ9 
 

13 
 

4.817,59 
 

948,69 
 

19,69 

Υ10 
 

30 
 

3.627,87 
 

671,57 
 

18,51 

Υ11 
 

20 
 

6.583,91 
 

1.387,42 
 

21,07 

Υ12 
 

13 
 

2.910,25 
 

756,03 
 

25,98 

Υ13 
 

6 
 

6.983,17 
 

1.040,06 
 

14,89 

Υ14 
 

12 
 

3.068,70 
 

1.295,46 
 

42,22 

Υ15 
 

7 
 

6.186,34 
 

855,82 
 

13,83 

Υ16 
 

15 
 

4.316,64 
 

914,01 
 

21,17 

Υ17 
 

8 
 

7.742,09 
 

720,79 
 

9,31 

 

Υ18 
 

5 
 

5.232,94 
 

1.955,59 
 

37,37 

Υ19 
 

17 
 

3.135,53 
 

1.928,70 
 

61,51 

 

Υ20 
 

5 
 

3.147,97 
 

427,60 
 

13,58 

Υ21 
 

8 
 

2.043,71 
 

2.366,81 
 

115,81 

 

ΤΝΟΛΟ 
 

271 
 

Μ.Ο. 4.639,37 
 

Μ.Ο. 1.066,41 
 

Μ.Ο. 22,99 

Πίλαθαο 9: Αξηζµνδείθηεο Σξαπεδηθψλ Ηδξπκάησλ Διιάδαο ην 2008 
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Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, παξαηεξνχκε φηη ζε επίπεδν 

θαηαζέζεσλ ε Σξάπεδα (Υ1) ηεο έξεπλάο καο μεπεξλά θαηά πνιχ ηα ππφινηπα 

ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, γηα ηα νπνία δηαζέηνπκε ζηνηρεία. Απηφ νθείιεηαη αθελφο ζην 

φηη πξφθεηηαη γηα κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο ηξάπεδεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν µε ηνλ 

κεγαιχηεξν αξηζκφ ππαιιήισλ θαη αθεηέξνπ ζην γεγνλφο φηη απνηειεί ζηφρν ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Σξάπεδαο ε πξνζέιθπζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ θαηαζέζεσλ 

γηα ηελ ρνξήγεζε πεξηζζφηεξσλ δαλείσλ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηνλ δείθηε 

θαηαζέζεσλ πξνο ρνξεγήζεηο ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα ζχκθσλα κε ην ζχκθσλν ηεο 

Βαζηιείαο ΗΗ.  

χκθσλα, ινηπφλ κε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, δηαζέηεη έλα πνιχ κεγάιν πνζφ 

θαηαηεζεηκέλν ζε ινγαξηαζκνχο φςεσο, θαζψο ν φγθνο ησλ εξγαζηψλ ηεο έρεη λα 

θάλεη κε ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ 

ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο πνπ δηαζέηνπλ, γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ επηηαγψλ ηνπο. εκαληηθφ επίζεο απνδεηθλχεηαη θαη ην χςνο ησλ 

ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ πνπ ηεξεί θαη πνπ πξνέξρεηαη απφ κηζζνδνζίεο ησλ 

παξαπάλσ νξγαληζκψλ θαη επηρεηξήζεσλ. 

Δπηπιένλ, παξαηεξείηαη φηη απφ άπνςε ζπλφινπ θαηαζέζεσλ δεχηεξν έξρεηαη 

ην ηξαπεδηθφ ίδξπκα Υ11, ην νπνίν επίζεο έρεη κεγάιν φγθν εξγαζηψλ κε 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα δηαζέηεη πνιιά θαηαζηήκαηα 

ζην εμσηεξηθφ ζε δηάθνξεο ρψξεο, νπφηε ην ζεκαληηθφ χςνο θαηαζέζεσλ 

ηακηεπηεξίνπ θαη πξνζεζκίαο πνπ δηαζέηεη, κπνξεί λα απνδνζεί ζην κεγάιν αξηζκφ 

πειαηψλ πνπ είλαη Έιιελεο νκνγελείο, µφληµνη θάηνηθνη εμσηεξηθνχ. Απηνί είηε 

ζηέιλνπλ εµβάζµαηα είηε έξρνληαη ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαη θάλνπλ  ζεκαληηθέο 

θαηαζέζεηο. 

Μηα άιιε παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ Πίλαθα είλαη ν 

ρακειφο αξηζκφο ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ πνπ δηαζέηεη ε ηξάπεδα Υ21. Σν γεγνλφο 

απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζην φηη είλαη κηα θαηλνχξηα ζρεηηθά ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί 

µφλν ηξία ρξφληα ζηελ Διιάδα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη πξνζειθχζεη αθφκα κεγάιν 

αξηζκφ πειαηψλ.  

ηνλ ηνµέα ησλ ρνξεγήζεσλ, ε Σξάπεδα πνπ έξρεηαη πξψηε ζε απφιπηνπο 

αξηζκνχο είλαη ε Σξάπεδα ηεο έξεπλάο καο (Υ1), γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Έρεη απνθηήζεη έλα κεγάιν αξηζκφ πειαηψλ επηρεηξήζεσλ ηηο νπνίεο 

ρξεκαηνδνηεί θαη απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζην κεγάιν χςνο επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ 
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πνπ ρνξεγεί. Δπηπιένλ , έξρεηαη δεχηεξε ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα, µε ρνξεγήζεηο πνπ 

πιεζηάδνπλ ηα 18 δηζεθαηνµµχξηα επξψ. 

ηνλ Πίλαθα 9 παξαηεξείηαη φηη ε ηξάπεδα Υ19, έξρεηαη δεχηεξε ζηελ 

θαηάηαμε ησλ ηξαπεδψλ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ρνξεγήζεσλ. Σν χςνο ησλ ζπλνιηθά 

ρνξεγνπκέλσλ δαλείσλ πιεζηάδεη ηα 33 δηζεθαηνµµχξηα επξψ, ελψ ην κεγαιχηεξν 

θνµµάηη απηψλ ησλ ρνξεγήζεσλ, πεξίπνπ 20 δηζεθαηνµµχξηα επξψ, πξνέξρεηαη απφ 

ζηεγαζηηθά δάλεηα. Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ, κάιηζηα, είλαη ε πξψηε ηξάπεδα ζηηο 

ρνξεγήζεηο ζηεγαζηηθψλ. Βαζηθφο παξάγνληαο γηα απηή ηελ “πξσηηά” είλαη φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα Σξάπεδα πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηηο ρνξεγήζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. 

Γεληθά, παξαηεξείηαη φηη ζην ηξαπεδηθφ ίδξπκα απηφ κεηά ηελ εμαγνξά ηνπ απφ 

κεγάιε ηξάπεδα πνπ εμεηδηθεπφηαλ ζηε ζηεγαζηηθή πίζηε, ηα θαηαζηήκαηα ηεο 

δηαηήξεζαλ έλα πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο ρνξεγήζεηο ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, 

παξνπζηάδνληαο ζεκαληηθά απνηειέζκαηα. 

Ζ ηξάπεδα Υ11 είλαη ε ηξίηε απφ άπνςε ρνξεγήζεσλ, ζχκθσλα πάληα µε ηα 

δηαζέζηκα ζηνηρεία. Ζ δηάξζξσζε, φκσο, απηψλ ησλ ρνξεγήζεσλ είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθή απφ άιιεο ηξάπεδεο, αθνχ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ δαλείσλ αθνξά 

πηζηνδνηήζεηο επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, πάλσ απφ ην 60% ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ 

ησλ δαλείσλ ρνξεγήζεθε ζε επηρεηξήζεηο. Σα θαηαλαισηηθά δάλεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο είλαη πνιχ ρακειφηεξα θαη κεηά βίαο θηάλνπλ ην 5% ησλ 

ζπλνιηθψλ ρνξεγήζεσλ, ελψ ηα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαιχπηνπλ ην ππφινηπν θνµµάηη 

ησλ ρνξεγήζεσλ. 

Δπίζεο , ε ηξάπεδα Υ21 παξφηη ιεηηνπξγεί κφλν ηξία ρξφληα ζηνλ Διιεληθφ 

ρψξν παξνπζηάδεη αμηνζεκείσηα απνηειέζκαηα ζε επίπεδν ρνξεγήζεσλ. πσο 

πξναλαθέξζεθε, έρεη επηηχρεη λα μεπεξάζεη αξθεηέο ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο παξά ηα 

ιίγα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο θαη παξά ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ αληηκεησπίδεη. 

Καηάθεξε, ινηπφλ, λα ρνξεγήζεη ην έηνο 2008 δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 

πεξίπνπ 19 δηζεθαηνµµπξίσλ επξψ. Σν ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ απηψλ ησλ δαλείσλ, θαη 

ζπγθεθξηκέλα πεξίπνπ ην 70%, είλαη ζηεγαζηηθά δάλεηα. ∆ελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα 

ζεσξεζεί φηη ε ηξάπεδα απηή ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πξφηππν γηα ηελ Σξάπεδα 

ηεο έξεπλάο καο ζηνλ ηνµέα ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Οη πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνληαη ζηελ πψιεζε ησλ δαλείσλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ 

ηελ Σξάπεδα ηεο έξεπλαο, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο. 

ηνλ Πίλαθα 9 ρξεζηµνπνηνχµε ηνλ αξηζκφ ππαιιήισλ θάζε ηξάπεδαο γηα λα 

ππνινγίζνπκε αξηζµνδείθηεο φπσο νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο αλά ππάιιειν θαη νη 
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ζπλνιηθέο ρνξεγήζεηο αλά ππάιιειν. Οη αξηζµνδείθηεο απηνί απνηεινχλ κέηξν ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ηεο θάζε ηξάπεδαο. Οπζηαζηηθά, μεθεχγνπκε απφ 

ηνπο απφιπηνπο αξηζκνχο ησλ Πηλάθσλ 7 θαη 8 θαη ζπγθξίλνπκε πνζά πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ µε ην κέγεζνο ηεο θάζε ηξάπεδαο θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ 

αληηκεησπίδεη. Οη ηηκέο ησλ αξηζµνδεηθηψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλδεημε φηη 

θάπνηεο ηξάπεδεο επηηπγράλνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε θάπνηεο εξγαζίεο (πρ. 

θαηαζέζεηο ή ρνξεγήζεηο) ή ην αληίζεην. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ ηηκψλ ησλ δεηθηψλ γηα θάζε 

ηξάπεδα λα µπνξνχµε λα νδεγεζνχκε ζηνλ εληνπηζκφ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ή 

πξνβιεκαηηθψλ πεξηνρψλ, ζηνλ απψηεξν ζθνπφ δειαδή ηνπ benchmarking.  

Δπίζεο, ππνινγίδεηαη ν ιφγνο ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηηο θαηαζέζεηο. Δπί ηεο 

νπζίαο, απηφ πνπ µαο δείρλεη απηφο ν ιφγνο είλαη ηί πνζνζηφ ησλ θαηαζέζεψλ ηεο 

ρξεζηκνπνηεί ε θάζε ηξάπεδα γηα λα θάλεη ρνξεγήζεηο, βαζηθφο δείθηεο ηεο Βαζηιείαο 

ΗΗ αιιά θαη ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο θάζε ηξάπεδαο. Ζ ηηκή ηνπ ιφγνπ 

κπνξεί λα απνθαιχςεη θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο θάζε ηξάπεδαο ζηηο δηάθνξεο 

εξγαζίεο. Με άιια ιφγηα, ε ηηκή ηνπ ιφγνπ απηνχ δείρλεη εάλ κία ηξάπεδα είλαη 

πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο θαηαζέζεηο ή ηηο ρνξεγήζεηο. 

Γηάγξακκα 9 
 ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΑΝΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ (ρηι. €) 
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Ο Οηθνλνκηθόο Πξνγξακκαηηζκόο θαη ε Καηάξηηζε Πξνϋπνινγηζκώλ ζηηο Δκπνξηθέο Τξάπεδεο ζε 

Πεξηόδνπο Οηθνλνκηθήο Κξίζεο. 

 141 

πσο θαίλεηαη ζην ∆ηάγξαµµα 9, ην κεγαιχηεξν πνζφ θαηαζέζεσλ αλά 

ππάιιειν έρεη ε ηξάπεδα Υ3. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο 

κεγάινπο νξγαληζκνχο πνπ εμππεξεηεί ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα, φπσο αλαθέξζεθε 

θαη πξνεγνπκέλσο. Θα κπνξνχζε, ινηπφλ, θαη ε Σξάπεδα ηεο έξεπλάο καο, πνπ 

επηζπκεί λα απμήζεη πεξεηαίξσ ην χςνο ησλ θαηαζέζεψλ ηεο, λα ρξεζηκνπνηήζεη 

απηή ηελ πξαθηηθή θαη λα πξνζειθχζεη κεγάινπο πειάηεο, λα ζπλεξγαζηεί µε 

δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, λα αλαιάβεη ηε κηζζνδνζία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θιπ. 

Ζ ηξάπεδα Υ8 έρεη ην δεχηεξν κεγαιχηεξν πνζφ θαηαζέζεσλ αλά ππάιιειν. 

χκθσλα µε ηνλ Πίλαθα 9 ζε θάζε ππάιιειν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο 

αληηζηνηρνχλ 8.173,78 ρηι. € θαηαζέζεσλ. ηελ θαηάηαμε ησλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε µε 

απηφ ην δείθηε αθνινπζνχλ νη ηξάπεδεο Υ17, Υ13 θαη Υ11, πνπ δηαηεξνχλ  επίζεο 

πνιχ πςειφ αξηζκφ θαηαζέζεσλ αλά ππάιιειν.  

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ζηελ πςειή ηηκή ηνπ δείθηε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ην 

πνιχ κεγάιν χςνο θαηαζέζεσλ ή ν κηθξφο αξηζκφο ππαιιήισλ ηεο ηξάπεδαο. 

πγθξίλνληαο, ινηπφλ, ηελ ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηηο δηάθνξεο ηξάπεδεο ζα µπνξνχζαµε 

λα θαηαιήμνπκε ζην άξηζην κέγεζνο ηξαπεδψλ απφ άπνςε πξνζσπηθνχ. Έηζη, ε 

δηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο ηεο έξεπλάο καο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βειηηψζεη ηελ ηηκή 

ηνπ δείθηε θαηαζέζεσλ αλά ππάιιειν γηα θάπνηα θαηαζηήκαηα κεηψλνληαο ή 

απμάλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ απαζρνινχκελσλ ζε απηά. 

Παξαηεξψληαο ην δηάγξαµµα, µπνξνχµε λα εληνπίζνπκε θαη θάπνηεο 

ηξάπεδεο µε πνιχ κηθξφ χςνο θαηαζέζεσλ αλά ππάιιειν, φπσο ε ηξάπεδα Υ6 θαη ε 

Υ12. Γηα απηέο ηηο ηξάπεδεο, ζα πξέπεη λα δηεξεπλεζνχλ νη ηδηαίηεξνη ιφγνη πνπ 

ζπκβάιινπλ ζην ρακειφ αξηζκφ θαηαζέζεσλ αλά ππάιιειν θαη λα ιεθζνχλ σο 

παξάδεηγκα πξνο απνθπγή γηα ηηο άιιεο ηξάπεδεο.  

Λακβάλνληαο φια ηα παξαπάλσ ππφςε ε Σξάπεδα ηεο έξεπλάο καο, ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη, θαηαξρήλ, ηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ πξαθηηθψλ άιισλ 

ηξαπεδψλ, παξαδείγκαηνο ράξε άλνηγκα ζηελ ηνπηθή αγνξά θαη ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ 

µε ηνπηθνχο νξγαληζκνχο, ∆εµφζηεο ππεξεζίεο, ζπλεηαηξηζκνχο θιπ, φπσο θάλεη ε 

ηξάπεδα Υ3. Άιια κέηξα ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε άζθεζε πίεζεο γηα αχμεζε ησλ 

θαηαζέζεσλ, µέζσ ελφο κεγαιχηεξνπ ζηφρνπ ζηνλ επφκελν πξνυπνινγηζκφ, ε 

κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππαιιήισλ, µε ηε κεηάζεζε θάπνησλ απφ απηνχο ζε άιια 

θαηαζηήκαηα, ή αθφκα θαη ην θιείζηκν θάπνησλ θαηαζηεκάησλ, αλ απηφ θξηζεί 

απαξαίηεην, ζπλππνινγίδνληαο βέβαηα θαη άιιεο παξακέηξνπο, φπσο ε θεξδνθνξία 
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ησλ θαηαζηεκάησλ, ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζε άιια πξντφληα, ε ζεκαζία ηεο αγνξάο 

ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη θιπ. 

 

Γηάγξακκα 10 
ΥΟΡΖΓΖΔΗ ΑΝΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ (Δθαηνκ. €) 
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∆ηάγξαµµα 10: Υνξεγήζεηο αλά ππάιιειν 

(Δθαηνκ. €) 
 

ζνλ αθνξά ην δείθηε ρνξεγήζεσλ αλά ππάιιειν, θαίλεηαη ζην ∆ηάγξαµµα 

10 φηη πξψηε έξρεηαη ε ηξάπεδα Υ21 µε 2.366,81 εθαηνκ. € ρνξεγήζεσλ αλά 

ππάιιειν. Αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα κπνξεί λα 

απνηειέζεη πξφηππν γηα ηηο ππφινηπεο ηξάπεδεο ζηνλ ηνµέα ησλ δαλείσλ. Φαίλεηαη 

φηη ζηα πξψηα ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ηξάπεδαο φιν ην βάξνο έπεζε ζηελ 

επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ απνηειεζκάησλ ζηηο ρνξεγήζεηο. 

Βέβαηα, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα απηή ηελ επηηπρία είλαη θαη ε ηνπνζεζία 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδαο αθνχ ηα πεξηζζφηεξα θαηαζηήκαηα 

βξίζθνληαη ζε αλαπηπζζφκελεο πεξηνρέο ηεο αγνξάο. Δπνκέλσο, ε Σξάπεδα ηεο 

έξεπλάο καο κπνξεί λα ζηξαθεί ζηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο 

γηα λα βειηηψζεη ηα απνηειέζκαηα θαη ζε απηφλ ηνλ ηνµέα. 

Ζ δεχηεξε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ δείθηε ησλ ρνξεγήζεσλ αλά ππάιιειν 

παξαηεξείηαη ζηελ ηξάπεδα Υ18, ελψ πνιχ θνληά ζηελ ηξίηε ζέζε ζπλαληάκε ην 
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ηξαπεδηθφ ίδξπκα Υ19. Πξφθεηηαη γηα δχν ηξάπεδεο πνπ αλέθαζελ παξνπζηάδνπλ µηα 

κεγαιχηεξε εμεηδίθεπζε ζηηο ρνξεγήζεηο, ίζσο ζα έπξεπε ε Σξάπεδα ηεο έξεπλάο καο 

λα δαλεηζηεί βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηξάπεδεο γηα λα βειηηψζεη 

ηνλ παξαπάλσ πνιχ ζεκαληηθφ δείθηε ρνξεγήζεσλ. Βέβαηα ζε θάπνηεο ηξάπεδεο ε 

πςειή ηηκή ηνπ δείθηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ηξάπεδαο Υ18 µκπνξεί 

επηπξφζζεηα λα απνδνζεί ζην κηθξφ αξηζκφ ππαιιήισλ. 

Γηάγξακκα 11 

ΥΟΡΖΓΖΔΗ  ΠΡΟ ΚΑΣΑΘΔΔΗ 
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∆ηάγξαµµα 11: Υνξεγήζεηο πξνο 

Καηαζέζεηο 

Απφ ηνλ Πίλαθα 9µπνξνχµε λα παξαηεξήζνπκε φηη, φπσο αλακελφηαλ, ην 

κεγαιχηεξν δείθηε παξνπζηάδεη ε ηξάπεδα Υ21, πνπ εκθαλίδεη ηηο πςειφηεξεο 

ρνξεγήζεηο ζε ζρέζε µε ηηο θαηαζέζεηο. ην ∆ηάγξαµµα 11 απηφ απεηθνλίδεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ην ζεκείν πνπ αληηζηνηρεί ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα βξίζθεηαη πην 

θνληά ζηνλ άμνλα ησλ Υ. Αθνινπζεί ε ηξάπεδα Υ19 µε αξθεηά πςειή ηηκή ηνπ 

δείθηε γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ήδε έρνπλ αλαθεξζεί. 
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Δπηπξφζζεηα, ε ηηκή ηνπ δείθηε γηα ηελ ηξάπεδα Υ14 είλαη 42,22% θαη γηα ην 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα Υ6 είλαη 39,3%. Οη ηηκέο απηέο απνθαιχπηνπλ φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

δχν ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ρνξεγήζεηο ζε ζρέζε µε ηηο θαηαζέζεηο ηνπο. 

ηνλ αληίπνδα, θάπνηεο ηξάπεδεο παξνπζηάδνπλ πνιχ ρακειέο ηηκέο ζην ιφγν 

ρνξεγήζεσλ πξνο θαηαζέζεηο. Σέηνηεο ηξάπεδεο είλαη ε Υ17 µε δείθηε κφιηο 9,31%, ε 

ηξάπεδα Υ8 µε δείθηε 9,51%, ε ηξάπεδα Υ3 µε 12,58% θαζψο θαη ε ηξάπεδα Υ15 µε 

13,83%.  

Απηφ πνπ µπνξνχµε λα ζρνιηάζνπκε γηα ηηο ηξάπεδεο απηέο είλαη φηη 

δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ θαηαζέζεσλ θαη ζρεηηθά ιηγφηεξεο ρνξεγήζεηο. Απηφ πνπ 

µαο δείρλεη ην ∆ηάγξαµµα 11 είλαη φηη φζν πεξηζζφηεξν πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηηο 

ρνξεγήζεηο είλαη κηα ηξάπεδα, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ιφγνο ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο 

ηηο θαηαζέζεηο, θαη επνκέλσο, ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε θιίζε ηνπ ζεκείνπ πνπ 

απεηθνλίδεη ε ηξάπεδα ζην δηάγξαµµα.  

Σα ζεκεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ άμνλα ησλ Υ ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεγάιεο ρνξεγήζεηο ζε ζρέζε µε ηηο θαηαζέζεηο ηνπο. Αληίζηξνθα, φζν πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηηο θαηαζέζεηο είλαη κία ηξάπεδα, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν 

ιφγνο ησλ ρνξεγήζεσλ πξνο ηηο θαηαζέζεηο, θαη επνκέλσο, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

θιίζε ηνπ ζεκείνπ πνπ απεηθνλίδεη ηελ ηξάπεδα. Έηζη, ινηπφλ, ηα ζεκεία πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζηνλ άμνλα ησλ Τ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιεο θαηαζέζεηο ζε 

ζρέζε µε ηηο ρνξεγήζεηο ηνπο. 

Παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιεγεί είλαη πξνθαλέο φηη ε Σξάπεδα 

ηεο έξεπλαο καο απνηειεί κηα απφ ηηο εγέηηδεο δπλάκεηο ηνπ Διιεληθνχ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, σζηφζν παξακέλνπλ θάπνηνη ηνκείο πνπ 

ρξεηάδνληαη βειηίσζε, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο 

θάπνησλ αληαγσληζηξηψλ ηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, είλαη ζίγνπξν πσο ε 

Σξάπεδα ζα ηα πάεη αθφκε θαιχηεξα ζην κέιινλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8ν 

πµπεξάζµαηα–Πξνηάζεηο 

8.1. Σειηθά πµπεξάζµαηα 

Ζ θξίζε πνπ αξρηθά μεθίλεζε ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ζηε ζπλέρεηα 

επεθηάζεθε ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία θπξηαξρεί ζηελ αηδέληα ησλ νηθνλνκηθψλ 

φινπ ηνπ θφζκνπ. Απηή ε εξγαζία έδσζε κφλν κηα κηθξή γεχζε απφ ηηο πνιιέο 

πξνθιήζεηο πνπ επηθέξεη ε θξίζε ζηε πηζησηηθή πνιηηηθή, ζηηο κεζφδνπο κέηξεζεο 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο θαη ηελ κεγάιε ζεκαζία πιένλ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ ησλ Σξαπεδψλ. 

Γπζηπρψο δελ ππάξρεη θάπνηα κπζηηθή ζπληαγή πνπ ζα καο βγάιεη απφ ηε 

θξίζε. Ζ ζπλεηή ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε κπνξεί λα πξνζηαηέςεη ηελ Σξάπεδα 

απφ ηα ρεηξφηεξα θαη ελψ παξάιιεια δίλεη ηελ επθαηξία ζηα ζηειέρε ηεο λα κάζνπλ 

απφ ηε θξίζε θαη λα επηθέξνπλ αιιαγέο ψζηε ε Σξάπεδα ηνπο λα είλαη θαιχηεξα 

πξνεηνηκαζκέλε γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο. 

Παξφιν πνπ θαλείο δελ μέξεη ηη ζα γίλεη ζην άκεζν κέιινλ θαη πφηε ε 

θαηάζηαζε ζα αλαζηξαθεί ψζηε ε αγνξά λα αθνινπζήζεη ηελ επφκελε θάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ, έλα είλαη ζίγνπξν: φηη ε αβεβαηφηεηα απμάλεη ζε έλα 

παγθνζκηνπνηεκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο θαλείο λα κπνξεί λα κείλεη 

αλεπεξέαζηνο απφ ηηο εμειίμεηο. 

Γηα λα επηβηψζνπλ νη ζχγρξνλεο Σξάπεδεο θαη γεληθφηεξα νη επηρεηξήζεηο ζα 

πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα νξγαλψζνπλ εμίζνπ ζχγρξνλα ηκήκαηα νηθνλνκηθήο 

δηεχζπλζεο πνπ δελ ζα ζπκίδνπλ ζε ηίπνηα ηα παξαδνζηαθά απαξραησκέλα 

νηθνλνκηθά ηκήκαηα πνπ ήηαλ θξπκκέλα ζε θάπνηα γξαθεία καθξηά απφ ην θσο ηεο 

εκέξαο.  

Σν νηθνλνκηθφ ηκήκα ζην ζχγρξνλν πεξηβάιινλ πξέπεη λα είλαη θνληά ζηα 

ππφινηπα ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο, λα ζπλεξγάδεηαη ζηελά καδί ηνπο θαη λα 

αθνπγθξάδεηαη ηηο εμειίμεηο ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ. Δπειημία θαη δηαρείξηζε 

θηλδχλνπ είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά κηα πεηπρεκέλεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηα ζπκθέξνληα θαη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ 

ζπκκέηνρσλ ηεο επηρείξεζεο (Stakeholders).  

θνπφο ηεο εξγαζίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη ε εμέηαζε ηεο 

ρξεζηκφηεηαο θαη ηεο έθηαζεο εθαξκνγήο ηνπ budgeting ζην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα, ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ κέζνδνο πνπ 
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ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ απηή ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο 

θαη αλάιπζεο ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ θαη επξεκάησλ γηα ην ζέκα, ηδηαίηεξα έγηλε 

πξνζπάζεηα λα αλαιπζεί ε ζηξαηεγηθή ζπγθεθξηκέλεο εγέηηδαο Διιεληθήο Σξάπεδαο, 

ζέηνληαο ζην κηθξνζθφπην θαη θάησ απφ αθαδεκατθή αλάιπζε ηηο ζηξαηεγηθέο 

ελέξγεηεο πξνεηνηκαζίαο θαη εθαξκνγήο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο ζε 

απηφ ην ηδηαίηεξν παγθφζκην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπιιέγνληαο ζηνηρεία ηφζν απφ ηα δειηία ηχπνπ 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδαο αιιά φζν θαη απφ βηβιηνζήθεο, αθαδεκατθά έληππα θαη 

ην δηαδίθηπν. Απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηνπλ πνιιά ρξήζηκα ζπµπεξάζµαηα εθ ησλ 

νπνίσλ ηα ζεκαληηθφηεξα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Φάλεθε απφ ηελ έξεπλα φηη ε Σξάπεδα εθαξκφδεη µαθξνπξφζεζµν πιάλν, 

θαζψο πξαγκαηνπνηεί ζρεδηαζκφ γηα πεξίνδν µκεγαιχηεξν ηεο πεληαεηίαο 

 Δπίζεο θαηαξηίδεη εηήζην budget 

 Τπάξρεη ε ηάζε γηα ζπγθξφηεζε αλεμάξηεησλ ηµεµάησλ πνπ ζπληνλίδνπλ ηελ 

δηαδηθαζία, µε επηθεθαιήο πνπ αλαθέξνληαη απεπζείαο ζην top management  

 Αθφκε Ζ ηξάπεδα ζέηεη θαηεπζπληήξηεο γξαµµέο πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ζηνλ 

απαξαίηεην θαη επηζπκεηφ πξνγξαµµαηηζµφ, ε δηαδηθαζία budgeting θάζε 

έηνπο μεθηλά ην ηειεπηαίν ηεηξάκελν ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ελψ ην 

ζπρλφηεξν είδνο budget πνπ θαηαξηίδεη είλαη ην budget εζφδσλ θαη φγθσλ. Ζ 

κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ πξφβιεςε ησλ φγθσλ είλαη θπξίσο 

ζηαηηζηηθέο, ηα budgets είλαη ζηαηηθά θαη δελ θαίλεηαη λα δηαρσξίδνπλ ηα 

ζηαζεξά απφ ηα κεηαβιεηά έμνδα ηεο ηξάπεδαο. 

 Οη ζεκαληηθφηεξνη ζηφρνη ησλ budgets είλαη ε πξφβιεςε ησλ κεγεζψλ θαη ε 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ηξάπεδαο θαζψο θαη ε πξνζηαζία απφ 

δχζθνιεο θαηαζηάζεηο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θξίζεηο φπσο απηή πνπ 

δηαλχνπκε. Ζ δηαδηθαζία ηνπ budgeting είλαη θπξίσο επηβαιιφκελε, ιφγσ 

έιιεηςεο ηερλνγλσζίαο ζε φια ηα επίπεδα. 

 Σα θαηαζηήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο Σξάπεδαο αληηκεησπίδνληαη σο profit 

centers  πξνθεηκέλνπ λα κεηξεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε βησζηκφηεηα 

ηνπο. Σα budgets παξέρνπλ ζεκαληηθέο µκεληαίεο αλαθνξέο ζρεηηθά µε ηελ 

πνξεία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ηξάπεδαο, ελψ ππάξρεη ε ηάζε ζχλδεζεο ηεο 
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πνξείαο ησλ κεγεζψλ µε ηηο απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Σέινο, ζχκθσλα µε ηελ έξεπλα ηα budgets επηθνηλσλνχλ µε απνηειεζκαηηθφ 

ηξφπν ην φξακα ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ κεηφρσλ ζε φια ηα επίπεδα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Σα παξαπάλσ επξήκαηα είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθά θαη 

ζπκβάινπλ ζηνλ εµπινπηηζµφ ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο, ηδίσο ηεο 

ειιεληθήο θαη ηνχην επεηδή είλαη απφ ηηο ειάρηζηεο θνξέο πνπ έξρεηαη ζην θσο 

ηεο δεκνζηφηεηαο ε έθηαζε εθαξκνγήο ηνπ budgeting απφ ηηο ειιεληθέο 

ηξάπεδεο, θαζψο θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ηνπ ζε πεξηφδνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα παξνπζηάζεη ηε κέζνδν ηνπ 

benchmarking θαη ηα πεξηζψξηα εθαξκνγήο ηεο ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξαµµαηηζµφ 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ο έληνλνο 

αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη, εηδηθά ζηελ ηξαπεδηθή αγνξά, ππνρξεψλεη ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο θαη ηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο µηα ηξάπεδα παξαθνινπζεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, αλαδεηψληαο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα ηελ βνεζήζνπλ λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηεο ζε νπνηνλδήπνηε ηνµέα. 

Δπί ηεο νπζίαο, απηή ε δηαδηθαζία ηνπ benchmarking κπνξεί λα θαλεί 

ρξήζηκε ηφζν ζε κηθξνχο νξγαληζκνχο, πνπ ζέινπλ  λα ηζρπξνπνηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο 

ζηνλ  θιάδν “δηδαζθφκελνη” απφ ηνπο εγέηεο, φζν θαη ζε νξγαληζκνχο πνπ έρνπλ 

εγεηηθή ζέζε, φπσο ε Σξάπεδα ηεο έξεπλάο καο, γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθνί 

θαη επέιηθηνη ζηα πιαίζηα ηνπ δπλακηθνχ θαη έληνλα µεηαβαιιφµελνπ 

πεξηβάιινληνο. 

ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε αξθεηέο ηερληθέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

ηνπ benchmarking, φπσο ε DEA, ε GRA, ε αλάιπζε αξηζµνδεηθηψλ θιπ. ηα πιαίζηα 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξνπζηάδεηαη µηα ζεσξεηηθή εθαξκνγή ηνπ benchmarking 

απφ µηα κεγάιε ειιεληθή ηξάπεδα. Ζ εθαξκνγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίδεηαη ζε 

δχν ζθέιε. Απφ ηε µία πιεπξά έρνπκε µηα ζχγθξηζε ηεο Σξάπεδαο µε ηνλ θιάδν θαη 

απφ ηελ άιιε πιεπξά έρνπκε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο benchmarking, ζχγθξηζε 
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δειαδή αλάκεζα ζηηο πξαθηηθέο ηεο ηξάπεδαο κε ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ θιάδνπ, 

κία ζχγθξηζε πνπ θαλεξψλεη ηελ θάιε θαηάζηαζε ηεο Σξάπεδαο πνπ εξεπλάηαη, αιιά 

επίζεο θαλεξψλεη θαη ηνπο ηνκείο πνπ ρξεηάδεηαη επηπιένλ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

πνηνηηθή ζηξαηεγηθή. 

Σν έλα ζθέινο αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ benchmarking αλάκεζα ζηελ 

Σξάπεδα θαη ηνλ ηξαπεδηθφ θιάδν θαη ε ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο ηηκέο 

ζπγθεθξηκέλσλ αξηζµνδεηθηψλ ηεο Σξάπεδαο, ζε ζρέζε µε ην κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ νµαδνπνηεµέλν ηζνινγηζκφ.  

Ζ αλάιπζε απηή µαο βνεζά λα αληηιεθζνχκε ηε ζέζε ηεο Σξάπεδαο ζηνλ 

θιάδν θαη λα εληνπίζνπκε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο νη αληαγσληζηέο θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία κπνξεί, 

ινηπφλ, µηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφο λα εληνπίζεη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ, 

γεγνλφο πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ αλάπηπμε αιιά θαη ηε δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζηελ αγνξά.  

ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε benchmarking ε δηνίθεζε ηεο ηξάπεδαο κπνξεί 

λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, κεηαθέξνληαο ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο κηαο πεηπρεκέλεο 

ηξάπεδαο ζε θάπνηνπο ηνκείο, θαη ηε γλψζε πνπ πεγάδεη απφ απηέο θαη ζηα ππφινηπα 

θαηαζηήκαηα ηνπ δηθηχνπ ηεο.  

Παξάιιεια, βέβαηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ ζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο επφκελσλ πεξηφδσλ. Οη πεξηνξηζκνί ηεο αλάιπζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε έρνπλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν µε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

θαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ. Έηζη, ελψ ην benchmarking κπνξεί λα 

απνδεηρζεί πνιχ ρξήζηκν γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ππάξρεη ελδνηαζκφο γηα ην εάλ κπνξνχλ λα θνηλνπνηεζνχλ θάπνηα 

ζηνηρεία πνπ ηηο αθνξνχλ.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

κειινληηθήο έξεπλαο γχξσ απφ ην ζέκα. Μηα ελδερφκελε εθαξκνγή ηνπ 

benchmarking ζα κπνξνχζε λα είλαη ε ζχγθξηζε αλάκεζα ζε δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

ηξάπεδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα (benchmarking αληαγσληζηψλ), αληί 

ηεο ζχγθξηζεο µηαο ηξάπεδαο µε ηνλ κέζν φξν ηνπ θιάδνπ, ή αλάκεζα ζε πνιιέο 

ηξάπεδεο γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζε θάζε δηαδηθαζία  

Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο εηθάδεηαη φηη ζα βνεζήζνπλ θαη 

ζα πιαηζηψζνπλ ηελ Διιεληθή βηβιηνγξαθία θαζψο θαη ηα ζρεηηθά ειιεληθά 
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εγρεηξίδηα µε ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα, ηδηαίηεξα ζε µηα πεξίνδν ηζρπξήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ηείλεη λα ιάβεη ηηο δηαζηάζεηο ηεο θξίζεο ηνπ 1929. 

Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη ζεκαληηθή, γηαηί δίλεη ηα εξεζίζκαηα γηα αθφκε 

κεγαιχηεξε εηο βάζνο κειέηε ζε ζπγθεθξηκέλα πεδία φπσο ε αμηνιφγεζε ή ε 

ππνθίλεζε θαζψο θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ζε 

πεξηφδνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. 
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