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Quo Vadis
Την εκτίµηση ότι η πανδηµία του
Covid-19 θα υποχρεώσει τις
τράπεζες να προχωρήσουν σε
νέες περικοπές εξόδων, ώστε,
αφενός να αντισταθµίσουν την
επιδείνωση στα έσοδα, λόγω της
αύξησης
των
µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων,
αφετέρου να προσαρµόσουν τη
λειτουργία τους στην επόµενη
ηµέρα, ανέφεραν ανώτατα
στελέχει του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα.
Η διακοπή λειτουργίας των
επιχειρήσεων, οι περιορισµοί
στις µετακινήσεις και η µείωση
θα επηρεάσουν όλους τους τοµείς
ένταση και διάρκεια,
Με βάση τα στοιχεία συµµετοχής
το βαθµό έκθεσης των τραπεζών
µεγαλύτερος όγκος επισφαλειών
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της ζήτησης, που έφερε η πανδηµία της Covid-19
της οικονοµίας, αλλά µε διαφορετική
οδηγώντας σε αυξηµένες επισφάλειες.
των πληττόµενων κλάδων στο ΑΕΠ της χώρας και
σε αυτούς τους κλάδους, οι εκτιµήσεις είναι ότι ο
και πτωχεύσεων θα έρθει από τις
επιχειρήσεις Τουρισµού και Μεταφορών.
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Με δεδοµένο ότι το πρόγραµµα κρατικών εγγυήσεων, που σχεδιάζει η κυβέρνηση, για
χορήγηση κεφαλαίου κίνησης στις πληγείσες επιχειρήσεις είναι µικρό, οι τράπεζες
καλούνται να παράσχουν χρηµατοδότηση κυρίως από ιδία κεφάλαια, εξέλιξη που αυξάνει
τους κινδύνους.
Υπό το παραπάνω πρίσµα, θα πρέπει να
ρυθµίσεων για την στήριξη των πελατών
πιστωτικής αξιολόγησης και τη δηµιουργία
για διάφορους κλάδους της οικονοµίας.
αξιολόγηση της βιωσιµότητας των
µήνες. Η κρίση που προκαλεί η πανδηµία
ακόµη ταχύτερα βήµατα και µεγαλύτερο

αναπτύξουν νέα προϊόντα
τους, να επιταχύνουν τις διαδικασίες
εξειδικευµένων σεναρίων COVID-19
Στόχος τους θα πρέπει να είναι η
επιχειρήσεων για τους επόµενους 18
επιβάλει στις τράπεζες να τρέξουν µε
βάθος τα πλάνα µετασχηµατισµού
τους, καθώς η έξαρση
των NPEs θα µειώσει τα
έσοδα, ενώ η ίδια η
πανδηµία αλλάζει
συµπεριφορές και
τρόπους εργασίας,
καθιστώντας πιο
αναγκαία την ταχύτερη
ψηφιοποίηση. Οι νέοι
τρόποι ευέλικτης
µορφής εργασίας και
τηλεργασίας, που
προέκυψαν
ως
αντίδραση στην
πανδηµία,
θα
παραµείνουν και
µετά την κρίση, υποχρεώνοντας τις τράπεζες να προχωρήσουν
σε δραστικές
αλλαγές για να ευθυγραµµιστούν µε τα νέα δεδοµένα. Συνεπώς,
οι
άξονες
µετασχηµατισµού των τραπεζών θα πρέπει να περιλαµβάνουν
νέο & µικρότερο
µέγεθος, ανάδειξη ηγετικών στελεχών, τα οποία να
αντιλαµβάνονται
την ανάγκη τεχνολογικών αλµάτων, αλλά και τη σηµασία του
ανθρώπινου
παράγοντα, εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες και διαµόρφωση
κουλτούρας
καινοτοµίας και ατοµικής και συλλογικής
υπευθυνότητας.
Κατά τη διάρκεια της ενότητας, ζητήθηκαν Οι εκτιµήσεις είναι
για το εάν η κρίση
θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του δικτύου καταστηµάτων των
τραπεζών ή και θα επιτρέψεει να ανάδειξη νεών τραπεζικών σχηµα´των, όπως η Optima
Bank ή Πανκρήτια Τράπεζα;
Mε εκτίµηση, Γιάννης Ν. Έξαρχος (Γεν. Δντης)
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