3. Εκτιµήσεις για την εξέλιξη των προσδιοριστικών παραγόντων της
τραπεζικής απασχόλησης στην Ελλάδα
Όπως έγινε φανερό από την ανάλυση που προηγήθηκε, η εξέλιξη της τραπεζικής απασχόλησης θα
εξαρτηθεί:
•

•

Πρώτον, από τις γενικές επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας εντός της ΟΝΕ, και πιο
συγκεκριµένα από την ικανότητά της να µεγεθύνεται µε υψηλούς ρυθµούς και να συγκλίνει
πραγµατικά. ∆ιότι, η ταχεία άνοδος του ΑΕΠ ανά κάτοικο επιδρά αφενός µεν άµεσα στην
τραπεζική απασχόληση (βλ. στην ενότητα 2.1.1.) αφετέρου δε έµµεσα, διότι η ανάκαµψη της
οικονοµίας ευνοεί την ανάπτυξη των πιο δυναµικών κλάδων, µεταξύ των οποίων και ο
τραπεζικός κλάδος. Έτσι, όταν υπάρχει άνοδος του ΑΕΠ ανά κάτοικο, η ευνοϊκή επίδραση
στην απασχόληση ασκείται από περισσότερες πλευρές.
∆εύτερον, από τον δυναµισµό του τραπεζικού κλάδου, δηλαδή από την ικανότητά του να
αυξάνει τον όγκο του προϊόντος του ταχύτερα από το ΑΕΠ
-εξέλιξη που ισοδυναµεί µε αύξηση του βάρους του κλάδου στην ελληνική οικονοµία.
Βεβαίως, τον δυναµισµό του κλάδου συνοδεύει αναπόφευκτα και η άνοδος της
παραγωγικότητας της εργασίας. Εάν αυτή αυξηθεί µε πολύ µεγάλη ταχύτητα, τότε, θα
υπερκαλύψει τα θετικά αποτελέσµατα που έχουν επί της απασχολήσεως, τόσο η άνοδος του
πραγµατικού εισοδήµατος ανά κάτοικο, όσο και η αύξηση του βάρους του τραπεζικού κλάδου
στο σύνολο της οικονοµίας.

Σε όσα ακολουθούν, στην ενότητα αυτή, επιχειρούνται κάποιες εκτιµήσεις των δύο αυτών οµάδων
παραγόντων, δηλαδή αυτών που αναφέρονται στις αναµενόµενες γενικές επιδόσεις της ελληνικής
οικονοµίας εντός της ΟΝΕ, και αυτών που αναφέρονται στον δυναµισµό του τραπεζικού κλάδου και
στην παραγωγικότητας της εργασίας.

3.1.Η ΟΝΕ και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας
3.1.1. Αυξάνονται οι βαθµοί ελευθερίας στην άσκηση οικονοµικής πολιτικής
στην ζώνη της ΟΝΕ
∆ύο θεµελιώδη ερωτήµατα σχετικά µε το µέλλον της οικονοµική πολιτικής στην Ευρώπη είναι πώς θα
επιδράσει το ευρώ στο διεθνές εµπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε ποιο τρόπο ακριβώς τρόπο
θα µετατραπεί η θέση τής ΕΕ στον παγκόσµιο ανταγωνισµό.
Η ικανότητα της ΕΕ να διεκδικήσει την παγκόσµια οικονοµική ηγεµονία θα εξαρτηθεί από την
ικανότητα της να συγκεντρώσει πέντε προϋποθέσεις: την "κρίσιµη µάζα" πληθυσµού και παραγωγής,
την παραγωγική ανωτερότητα, την δυνατότητα άσκησης σχετικά αυτόνοµης (δηλαδή σε µεγάλα
βαθµό ανεξάρτητης από το διεθνές περιβάλλον) οικονοµικής πολιτικής, την συγκρότηση ενός ισχυρού
εµπορικού συνασπισµού µε παγκόσµια επιρροή, την χρηµατιστική ισχύ και την καθιέρωση του ευρώ
ως µέσου διεθνών πληρωµών εναλλακτικά προς το δολάριο.
Σε ότι αφορά το µέγεθος, η ζώνη του ευρώ έχει πληθυσµό κατά τι µεγαλύτερο από τον αντίστοιχο των
ΗΠΑ, ενώ το Ακαθάριστο Προϊόν της είναι κατά τι µικρότερο από το αντίστοιχο αµερικανικό. Η
συνολική της εµπορική ισχύς (δηλαδή το εµπόριό της µε τον υπόλοιπο κόσµο, εξαιρουµένου του
ενδοκοινοτικού εµπορίου) υπερβαίνει ελαφρώς την ισχύ των ΗΠΑ. Εποµένως, από άποψη µεγέθους,
οι δείκτες της ΕΕ είναι συγκρίσιµοι µε τους αντίστοιχους της αµερικανικής οικονοµίας, θα βελτιώνονται
δε στον βαθµό που θα αυξάνεται ο αριθµός των χωρών που θα προσχωρούν στην ζώνη του ευρώ.
Αυτή όµως η κατάσταση δεν είναι στατική: Με την ύπαρξη του κοινού νοµίσµατος, το εµπόριο µεταξύ
των έντεκα χωρών δεν θα απαιτεί την αγορά ή την πώληση συναλλάγµατος, ούτε οι συναλλαγές θα
υπόκεινται σε αβεβαιότητες που σχετίζονται µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Για τους λόγους αυτούς,
αλλά και επειδή οι τιµές θα είναι εκπεφρασµένες στο ίδιο νόµισµα και θα επιτρέπουν έτσι ευκολότερες
συγκρίσεις, οι επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ θα εµπορεύονται πιο εύκολα µεταξύ τους, όπως
εξάλλου και οι καταναλωτές κάθε χώρας θα αγοράζουν ευκολότερα τα προϊόντα των άλλων δέκα
χωρών.
Εν ολίγοις, το εµπόριο µεταξύ των 11 χωρών της ζώνης του ευρώ, κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί
ταχύτερα από ότι µε τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Αυτό σηµαίνει ότι το εµπόριο που θα
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της ζώνης ευρώ, ως ποσοστό του συνολικού εµπορίου της ίδιας
ζώνης, θα αυξάνεται. Η εισαγωγή του κοινού νοµίσµατος θα ευνοήσει, λοιπόν, την περαιτέρω µείωση
του βαθµού διείσδυσης των εισαγωγών στην ΕΕ και θα καταστήσει την ζώνη του ευρώ περισσότερο
κλειστή ως προς τις άλλες περιοχές της παγκόσµιας εµπορικής "τριάδας" (ΕΕ, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική
Ασία). Όπως φαίνεται στο σχετικό διάγραµµα, το εµπόριο της ΕΕ µε τον υπόλοιπο κόσµο έχει µειωθεί
ήδη από τα µέσα της δεκαετίας του '80. Η ζώνη του ευρώ, σε σύγκριση µε κάθε µία από τις χώρες
που την συγκρότησαν, θα είναι µια πολύ πιο κλειστή οικονοµία καθότι το αµοιβαίο εµπόριο των εν
λόγω χωρών, υπό καθεστώς ΟΝΕ, θα µετατραπεί σε εσωτερικό εµπόριο.
Απορρέουν από αυτά, δύο συµπεράσµατα: Πρώτον, ότι οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής θα
ανησυχούν για τις διακυµάνσεις του ευρώ, λιγότερο από ότι ανησυχούσαν µέχρι σήµερα για τις
διακυµάνσεις των εθνικών τους νοµισµάτων. ∆εύτερον, ότι η άσκηση οικονοµικής πολιτικής στο
εσωτερικό της ζώνης του ευρώ αποκτά έναν πρόσθετο βαθµό ελευθερίας, ο οποίος σχετίζεται µε την
διαχείριση της συνολικής ζήτησης της οικονοµίας.
Αυτό το τελευταίο, σηµαίνει µε τη σειρά του, δύο πράγµατα: Πρώτον ότι διανοίγεται ο δρόµος για την
άσκηση περισσότερο επεκτατικών πολιτικών (δηλαδή πολιτικών που αποσκοπούν στην τόνωση της
παραγωγής και της απασχόλησης µέσω αυξήσεων στην ζήτηση), εφ' όσον ο πολιτικός συσχετισµός
δυνάµεων το επιτρέψει. Πρόκειται για ένα προφανώς ακούσιο αποτέλεσµα της νεοφιλελεύθερης
πολιτικής που υποδεικνύει τον τρόπο µε τον οποίο συγκροτείται η ΟΝΕ. ∆εύτερον, ότι υπάρχουν
περισσότεροι βαθµοί ελευθερίας στην άσκηση αυτόνοµης (δηλαδή σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητης από
το διεθνές περιβάλλον) νοµισµατικής, συναλλαγµατικής, δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πολιτικής.
Αυτή, όµως, η ύπαρξη µεγάλου αριθµού βαθµών ελευθερίας στην άσκηση αυτόνοµης οικονοµικής
πολιτικής, αποτελεί ένα ακόµη από τα βασικά στοιχεία για την διεκδίκηση της ηγεµονίας. Είναι φανερό
ότι µέσω της ίδιας διαδικασίας ενισχύονται και οι άλλες προϋποθέσεις της ηγεµονίας: δηλαδή, η
συγκρότηση ενός ισχυρού εµπορικού πόλου και η διεκδίκηση για το ευρώ ενός ρόλου εναλλακτικού,

αντίστοιχου, και τελικά ανταγωνιστικού ως προς το δολάριο. Σε αυτό το παιχνίδι, αποκτά µεγάλη
σηµασία η συναλλαγµατική ισοτιµία του ευρώ έναντι του δολαρίου. Στην βραχυπρόθεσµη διάρκεια, αν
το ευρώ θα υποτιµηθεί ή αν θα ανατιµηθεί ως προς το αµερικανικό νόµισµα, είναι µάλλον δύσκολο να
προβλεφθεί, καθώς η εξέλιξη των πραγµάτων θα εξαρτηθεί σε µεγάλο βαθµό από την πορεία των
επιτοκίων κατά τους επόµενους µήνες.

Από µακροχρόνια άποψη, ωστόσο, η ζώνη του ευρώ διαθέτει ένα πλεόνασµα στις τρέχουσες
συναλλαγές της, το οποίο υπερέβη τα 100 δις δολάρια κατά το 1998. Οι ΗΠΑ, αντιθέτως, διατηρούν
ένα αυξανόµενο έλλειµµα που υπερβαίνει τα 200 δις δολάρια. Αυτός ο παράγοντας, των
διαφορετικών επιδόσεων στο διεθνές εµπόριο, είναι σαφώς ευνοϊκός, λοιπόν, για την ΕΕ, και
µακροπρόθεσµα θα µπορούσε να επηρεάσει αρνητικά το δολάριο. Βεβαίως, κάτι τέτοιο δεν θα συµβεί
για όσο καιρό το αµερικανικό έλλειµµα στις τρέχουσες συναλλαγές καλύπτεται από τις εισροές
ιδιωτικών κεφαλαίων. Σε τελευταία, όµως, ανάλυση, δηλαδή στην µακροχρόνια διάρκεια, ο
αποφασιστικός παράγοντας είναι το θεµελιώδες δεδοµένο του ελλείµµατος ή του πλεονάσµατος στο
ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών.
Η ύπαρξη του κοινού νοµίσµατος αναβαθµίζει, εποµένως, την θέση της ΕΕ στην παγκόσµια οικονοµία
µε περισσότερους τρόπους: προσδίδει στην ζώνη του ευρώ περισσότερους βαθµούς ελευθερίας στην
άσκηση κοινής (ευρωπαϊκής) οικονοµικής πολιτικής, επιταχύνει την εµπορική ολοκλήρωση της
Ευρώπης, ενισχύει την θέση της ως εµπορικού συνασπισµού. Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις
ότι το ευρώ θα είναι ένα ισχυρό νόµισµα, ή έστω, ότι δεν θα είναι αδύναµο.

3.1.2. Το µέλλον της οικονοµικής πολιτικής στην ΕΕ
Η αντιπαράθεση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων µε τις κεντρικές τράπεζες στην διάρκεια του 19981999, κατά τα φαινόµενα έχει οδηγηθεί σε µια κατάσταση ισορροπίας, η οποία θα καθορίσει και το
περιεχόµενο της οικονοµικής πολιτικής κατά τα επόµενα έτη. Έτσι, είναι δυνατό να εκτιµηθεί
καλύτερα, εάν βρισκόµαστε µπροστά σε µια µεγάλη αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής στην Ευρώπη
και εάν τίθενται σε αµφισβήτηση οι κανόνες του οικονοµικού παιχνιδιού όπως αυτοί ορίζονται από την
Συνθήκη του Μάαστριχ και το Σύµφωνο Σταθερότητας.
Συγκεκριµένα, πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι οι σοσιαλιστικές και κεντροαριστερές κυβερνήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πρόκειται να αποµακρυνθούν ουσιαστικά από τις βασικές επιλογές που
έχουν ήδη γίνει σχετικά µε την ΟΝΕ. Όπως προκύπτει από το κείµενο για τον “Νέο Ευρωπαϊκό
∆ρόµο”, η Ευρώπη θα πρέπει να παραµείνει πιστή στο Σύµφωνο Σταθερότητας. Αυξάνεται λοιπόν η
πιθανότητα, οι παρεµβάσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να συγκροτήσουν µια “εναλλακτική”
διαχείριση της οικονοµίας στα πλαίσια όµως των βασικών γραµµών της ίδιας οικονοµικής πολιτικής
όπως αυτή καθορίσθηκε από τις Συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άµστερνταµ.
Αυτή η έκβαση της αντίθεσης των σοσιαλιστικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών σχετικά µε το
µέλλον της οικονοµικής πολιτικής, προκύπτει ως η “συνισταµένη” των παραγόντων που ευνοούν την
αλλαγή πολιτικής και εκείνων που την αποτρέπουν.
Καταρχήν, υπάρχουν οι παράγοντες που ωθούν σε αλλαγή πολιτικής:
Ο σηµαντικότερος από αυτούς, είναι η κρίση στις αγορές χρήµατος και κεφαλαίου. Παρά το γεγονός
ότι ο αντίκτυπος της κρίσης µέχρις στιγµής δεν έχει λάβει δραµατικές διαστάσεις στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναµένεται να µετατραπεί σε µια σηµαντική επιβράδυνση των ρυθµών
οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι κυβερνήσεις της ΕΕ και οι διεθνείς οργανισµοί αναθεωρούν σταδιακά
προς τα κάτω τις προβλέψεις για τους ρυθµούς µεταβολής του ΑΕΠ, µε την απειλή µιας ύφεσης της
οικονοµίας και της συνακόλουθης δραµατικής επιδείνωσης της ανεργίας στο βάθος του ορίζοντα. Οι
διαπιστώσεις του ΟΟΣΑ στην τελευταία έκθεσή του για την οικονοµία (Economic Outlook), αποτελούν
εµµέσως συνηγορία των ανησυχιών που έχουν εκφράσει οι κυβερνήσεις: ο διεθνής οργανισµός
επισηµαίνει ότι τα επιτόκια θα πρέπει να µειωθούν, αλλά και ότι εάν αυτό δεν αποδειχθεί αρκετό για
να τονωθεί η ζήτηση, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί η φορολογική πολιτική.
Άλλος σηµαντικός παράγοντας που ωθεί στην αλλαγή πολιτικής είναι το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις
της µεγάλης πλειοψηφίας των χωρών µελών της ΕΕ, συγκροτούνται είτε από σοσιαλιστικά κόµµατα,
είτε από συµµαχικά κεντροαριστερά σχήµατα, τα οποία, οφείλουν να αποδείξουν ότι διατηρούν την
«κοινωνική ευαισθησία» τους, δηλαδή οφείλουν να επιδείξουν έναν κάποιο ζήλο σε ότι αφορά την
αντιµετώπιση της ανεργίας µε τρόπο που θα διαφοροποιείται έστω εν µέρει από τον αντίστοιχο των
προηγουµένων κυβερνήσεων.
Έχουν συγκεντρωθεί, λοιπόν, ορισµένοι ισχυροί παράγοντες που ευνοούν την στροφή στην
οικονοµική πολιτική, η οποία (στροφή) θα αφορούσε, πρώτον, τα δηµόσια ελλείµµατα, και δεύτερον,
το επιτόκια. ∆ιότι, η µείωση των επιτοκίων και η αύξηση των δηµοσίων ελλειµµάτων θα µπορούσε να
τονώσει την οικονοµική δραστηριότητα, να αυξήσει την παραγωγή και συνακόλουθα την ζήτηση
εργασίας, εποµένως να µειώσει την ανεργία -ή έστω να εµποδίσει την περαιτέρω άνοδό της.
Ωστόσο, µια τέτοια στροφή, θα µπορούσε να έχει θεαµατικό χαρακτήρα, οπότε θα οδηγηθούµε σε µια
εγκατάλειψη της ισχύουσας οικονοµικής πολιτικής, είτε να έχει περιορισµένη έκταση, οπότε θα έχουµε
µιαν διαφορετική διαχείριση της οικονοµίας στα πλαίσια των βασικών επιλογών που έχουν ήδη γίνει
σχετικά µε την πορεία και την λειτουργία της ΟΝΕ.
Σε αυτό το σηµείο παρεµβαίνουν οι παράγοντες που ενισχύουν την διατήρηση της ισχύουσας
οικονοµικής πολιτικής: ∆εν πρόκειται µόνον για την σθεναρή αντίσταση που προβάλλουν οι κεντρικές
τράπεζες. Πρόκειται, επίσης, και για την αδυναµία των οπαδών µιας ριζικά διαφορετικής οικονοµικής
πολιτικής να βρουν στηρίγµατα στο κύριο ρεύµα των οικονοµικών. Υπάρχουν, δηλαδή, ορισµένες
οικονοµικές “αλήθειες” στις οποίες στηρίζονται οι βασικές επιλογές της τρέχουσας οικονοµικής
πολιτικής, και οι οποίες, όσο και αν γίνονται αντικείµενο κριτικής, διατηρούν την ηγεµονική τους θέση
στην “αγορά” των οικονοµικών ιδεών. Με άλλα λόγια, µια ριζική στροφή στην οικονοµική πολιτική έχει

ως προϋπόθεσή της µιαν εξίσου ριζική στροφή σ’ αυτά που το κύριο ρεύµα των οικονοµικών θεωρεί
ως ακλόνητες βεβαιότητες.
Θα πρέπει, λοιπόν, να θεωρήσουµε ως επικρατέστερο σενάριο για το µέλλον της οικονοµικής
πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ήπια µεταβολή της: περισσότερη ευελιξία σε ότι αφορά την
νοµισµατική πολιτική και αναζήτηση τρόπων για την αύξηση της ζήτησης µέσα στα πλαίσια που ορίζει
το Σύµφωνο Σταθερότητας, αλλά και συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και των προσπαθειών για
περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας, "απασχολησιµότητα", προσαρµοστικότητα του εργατικού
δυναµικού και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
Εν κατακλείδι, δεν υπάρχουν οι δυνάµεις, ενδεχοµένως δε ούτε την θέληση, να επιβληθεί µια ριζική
στροφή στην οικονοµική πολιτική. Αλλά και οι κεντρικές τράπεζες δεν µπορούν να παραβλέψουν τους
κινδύνους που συνοδεύουν την προσήλωσή τους στον στόχο της σταθερότητας των τιµών. Ως εκ
τούτου, προκύπτει µια ισορροπία δυνάµεων που µας οδηγεί µε µεγάλη πιθανότητα στην ήπια, εντός
της “νοµιµότητας” της Συνθήκης του Μάαστριχτ και του Συµφώνου Σταθερότητας, µεταβολή της
οικονοµικής πολιτικής.

3.1.3. Ο κίνδυνος της βραδείας ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας
Η αρνητική επίδραση που είχε το εξωτερικό εµπόριο της Ελλάδας στο ΑΕΠ κατά το 1996-1997, ήταν
τόσο µεγάλη ώστε ακύρωνε κατά 40% την ευνοϊκή επίδραση της εγχώριας ζήτησης: ενώ η τελευταία
είχε θετική συµβολή στο προϊόν 4,8% µέχρι το τέλος του 1997, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ,
οι µέτριες εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας και η συνεχιζόµενη διείσδυση των εισαγωγών είχαν
αρνητική συµβολή -1,4%. Από την διαφορά των δύο µεγεθών προκύπτει η αύξηση κατά 3,4% του
ΑΕΠ (4,8%-1,4%=3,4%) κατά το εν λόγω έτος. Οι εξελίξεις στο διεθνές εµπόριο της Ελλάδας
παρήγαγαν έντονες τάσεις προς ύφεση της παραγωγής καθώς ένα πολύ µεγάλο µέρος της εγχώριας
ζήτησης εξετρέπετο από την εγχώρια παραγωγή και απευθυνόταν στις επιχειρήσεις του εξωτερικού,
ιδιαίτερα δε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εν λόγω εκτροπή συσχετιζόταν άµεσα µε την
συναλλαγµατική ισοτιµία της δραχµής.
Σε διεθνή σύγκριση, η Ελλάδα παρουσίαζε κατά το 1995-1997, την µεγαλύτερη αύξηση της εγχώριας
ζήτησης µεταξύ των χωρών της ΕΕ, πλην όµως παρουσίαζε και την µεγαλύτερη αρνητική συµβολή
του εξωτερικού εµπορίου στο ΑΕΠ. Μάλιστα, από τις δεκαπέντε χώρες µέλη, µόνον δύο ακόµη (η
Πορτογαλία και η ∆ανία) δεν επωφελούνται της αύξησης των καθαρών εξαγωγών τους για να
επιταχύνουν την οικονοµική τους µεγέθυνση. Αντιθέτως, η Ιρλανδία, όχι µόνον παρουσιάζει µεγάλες
αυξήσεις της εγχώριας ζήτησης, αλλά ταυτοχρόνως χρησιµοποιεί και το εξωτερικό της εµπόριο για να
επιτύχει αυξήσεις του ΑΕΠ της τάξης του 7%.
Η υποτίµηση της δραχµής στις αρχές του 1998, αναµένεται να επιβραδύνει την εκτροπή ενός µεγάλου
µέρους της εγχώριας ζήτησης από τις επιχειρήσεις της Ελλάδας προς τις επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Εντούτοις, η περίοδος της ανατίµησης της δραχµής (1986-1997) κατέστησε σαφές ότι το εξωτερικό
εµπόριο της Ελλάδας στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην ανταγωνιστικότητα τιµής.
Επειδή αυτό το φαινόµενο, της εκτροπής ενός µεγάλου µέρους της εσωτερικής ζήτησης προς τις
εισαγωγές υπό συνθήκες ανατιµηµένου νοµίσµατος (σε πραγµατικούς όρους), υπήρξε έντονο και
διαρκές, τίθεται το ερώτηµα, µε τι ρυθµούς θα µπορεί, άραγε, να αναπτύσσεται η ελληνική οικονοµία
όταν θα βρίσκεται σε καθεστώς σταθερών ονοµαστικών συναλλαγµατικών ισοτιµιών, όταν δηλαδή θα
συµµετέχει στην ΟΝΕ.
Ο ρυθµός µε τον οποίο µεγεθύνεται µια µικρή ανοικτή οικονοµία υφίσταται δύο περιορισµούς, έναν
εσωτερικό και έναν εξωτερικό: έναν περιορισµό από την παραγωγική ικανότητα τής χώρας και έναν
περιορισµό από τις διεθνείς οικονοµικές της σχέσεις.
Καταρχήν, υπάρχει ένα επίπεδο παραγωγής, το οποίο αντιστοιχεί στην βέλτιστη χρήση των
παραγωγικών συντελεστών: το επίπεδο αυτό, είναι ο υψηλότερος βαθµός χρησιµοποίησης του
παραγωγικού δυναµικού για τον οποίο δεν δηµιουργούνται πληθωριστικές πιέσεις. Το εν λόγω
κατώφλι αποτελεί, λοιπόν, έναν πρώτο εσωτερικό περιορισµό στον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης.
Ο δεύτερος περιορισµός είναι εξωτερικός: σχετίζεται, αφενός µεν, µε το εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών
και υπηρεσιών που θα διαµορφωθεί χωρίς την προστατευτική ασπίδα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας,
αφετέρου δε, µε την εισροή πόρων από τις πιο πλούσιες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τις
λιγότερο εύπορες. Ο εξωτερικός περιορισµός στον ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, είναι η
υποχρέωση της χώρας να διατηρεί σε ισορροπία το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Με αυτά τα δεδοµένα, η βέλτιστη κατάσταση για µιαν ανοικτή οικονοµία, είναι η εξής: η µεν παραγωγή
να βρίσκεται στα επίπεδα της “δυνητικής” παραγωγής (κοντά, δηλαδή, στο κρίσιµο κατώφλι πέραν
του οποίου ο βαθµός χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού δηµιουργεί πληθωριστικές
πιέσεις), οι δε ροές εµπορευµάτων και υπηρεσιών που δηµιουργούνται στο επίπεδο αυτό της
παραγωγής, να εξασφαλίζουν την ισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών.
Εάν οι τρέχουσες συναλλαγές παρουσιάζουν έλλειµµα όταν η οικονοµία χρησιµοποιεί πλήρως τις
παραγωγικές της δυνατότητες, δηµιουργείται η υποχρέωση να διορθωθεί η εξωτερική ανισορροπία,
είτε µε προσαρµογή των τιµών, είτε µε προσαρµογή του επιπέδου της εγχώριας παραγωγής, σε
χαµηλότερα επίπεδα.

Αν κάνουµε αφαίρεση, προς στιγµήν, της επίδρασης των τιµών --δηλαδή των µεταβολών της
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, του κόστους εργασίας και των περιθωρίων κέρδους-- στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, τότε, για να αποκατασταθεί η εξωτερική ισορροπία, θα πρέπει η παραγωγή
να κατέλθει χαµηλότερα από το επίπεδο της “δυνητικής παραγωγής” (δηλαδή της µέγιστης µη
πληθωριστικής χρησιµοποίησης του παραγωγικού δυναµικού). Η ελληνική οικονοµία θα πρέπει να
επιβραδύνει την οικονοµική της µεγέθυνση, έτσι ώστε να ισορροπήσει σε εκείνο το χαµηλό σηµείο
υποαπασχόλησης του παραγωγικού δυναµικού που αντιστοιχεί στην εξωτερική της ισορροπία.
Σε αυτήν την περίπτωση, ο µέγιστος δυνατός ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης καθορίζεται από την
ελαστικότητα που παρουσιάζουν οι εξαγωγές και οι εισαγωγές στις µεταβολές της ζήτησης, δηλαδή
από τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας --για τα οποία, είναι γενικά αποδεκτό
ότι δεν είναι τα ευνοϊκότερα δυνατά και ότι µεταβάλλονται δύσκολα και µε τους µακροχρόνιους
ρυθµούς της οικονοµίας.
Με αυτές τις υποθέσεις εργασίας προκύπτει, λοιπόν, ότι στα πλαίσια της ΟΝΕ, οι χώρες µε τα
δυσµενέστερα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά θα είναι υποχρεωµένες να επιβραδύνουν τον ρυθµό της
οικονοµικής µεγέθυνσης σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά των κυριότερων εµπορικών τους εταίρων,
δηλαδή των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να αποφύγουν µια τέτοια εξέλιξη, οι εν λόγω χώρες θα πρέπει να προσαρµόσουν τις τιµές των
προϊόντων τους. Yπό καθεστώς ευέλικτων συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η προσαρµογή των τιµών
µπορεί να γίνει µε αλλαγή της ισοτιµίας. Σε καθεστώς σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορεί
να γίνει µε συνεχή µεταφορά του βάρους της προσαρµογής στην αγορά εργασίας ή στα περιθώρια
κέρδους.
Ωστόσο, η προσαρµογή µέσω της ευελιξίας των µισθών, δεν µπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές, διότι
σηµαίνει αδιάλειπτη αναδιανοµή του εισοδήµατος σε βάρος των εργαζόµενων τάξεων. Το ίδιο ισχύει
και για µια ενδεχόµενη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων, που
µακροπρόθεσµα θα οδηγούσε σε επιβράδυνση των επενδύσεων, της παραγωγής και της
απασχόλησης.
Μακροπρόθεσµα, όταν θα έχουν πλέον εξαντληθεί τα περιθώρια που ενδεχοµένως προσφέρουν τα
“κανάλια” βραχυπρόθεσµης προσαρµογής (channels of adjustment), η θέση της ελληνικής οικονοµίας
µπορεί να βελτιωθεί µόνον µέσω των αυξήσεων της παραγωγικότητας της εργασίας.
Oι άνισοι ρυθµοί αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στις χώρες µέλη, θα µπορούσαν
µακροπρόθεσµα να οδηγήσουν σε συγκέντρωση της παραγωγής σε ορισµένες περιοχές µε
αντίστοιχη αποψίλωση άλλων περιοχών. Αυτή η ανακατανοµή των παραγωγικών δραστηριοτήτων,
είτε θα προκαλούσε µιαν άνοδο της ανεργίας στις λιγότερο παραγωγικές περιοχές, είτε µετανάστευση
εργατικού δυναµικού προς τις περιοχές που θα είχαν προσελκύσει τις επενδύσεις και την παραγωγή.
Οι εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούν να µειώσουν την σηµασία του προβλήµατος µε
το επιχείρηµα ότι τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως “η παραγωγικότητα της εργασίας δεν αυξάνεται
µε σηµαντικά διαφορετικούς ρυθµούς σε χώρες όπως η Γερµανία, η Γαλλία, η Βρετανία, το Βέλγιο, η
Ολλανδία, από ότι αυξάνεται στην Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία”.
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∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το όνοµα της Ελλάδας δεν αναφέρεται καν στην παραπάνω σύγκριση:
η µακροχρόνια τάση αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας αυξάνεται στην Ελλάδα µε ρυθµούς
συγκριτικά χαµηλούς.
Οι φορείς της οικονοµικής πολιτικής δεν λαµβάνουν, κατά τα φαινόµενα, υπόψη τους αυτό το
αποφασιστικής σηµασίας δεδοµένο, ενδεχοµένως διότι αναµένουν πως η µακροχρόνια τάση αύξησης
τής παραγωγικότητας θα βελτιωθεί καθώς οι ρυθµοί οικονοµικής µεγέθυνσης φαίνονται να
ακολουθούν, στο εξής, ανοδική πορεία στην οποία συµπαρασύρουν και τις επενδύσεις, ενώ
ταυτοχρόνως, ο µηχανικός εξοπλισµός αποκτά αυξανόµενη συµµετοχή σε αυτές (τις συνολικές
επενδύσεις).
Ωστόσο, αυτές οι εξελίξεις θα αποδειχθούν πιθανότατα συγκυριακές, δηλαδή αντιστρέψιµες, στην
πρώτη ύφεση που θα επέλθει. Στην διάρκεια της οικονοµικής ανάκαµψης, η αύξηση της παραγωγής
οδηγεί και σε αυξήσεις της παραγωγικότητας για λόγους που σχετίζονται µε τον οικονοµικό κύκλο. Η
διαφορά της παραγωγικότητας που χωρίζει την Ελλάδα από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, µπορεί να µειωθεί µόνον µακροπρόθεσµα. Πρώτον, διότι η απόσταση αυτή είναι πολύ
µεγάλη (είτε ως απόλυτο µέγεθος, είτε ως ρυθµός µεταβολής), και δεύτερον, διότι η µακροχρόνια τάση
αύξησης της παραγωγικότητας είναι ένα εξαιρετικά δυσµετάβλητο µέγεθος, που µεταβάλλεται
“αργόσυρτα”.
Άλλη δυνατότητα που υπάρχει, για την προστασία των λιγότερο παραγωγικών περιοχών από τον
κίνδυνο της συρρίκνωσης της παραγωγής τους ή της υποβάθµισης των συνθηκών ζωής των
εργαζόµενων τάξεων, είναι η συνεχής εισροή πόρων από τον προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Ένα τέτοιο ενδεχόµενο, όµως, δεν ανήκει στον ορίζοντα της ΟΝΕ, αλλά στον ορίζοντα της
πολιτικής ένωσης.
Εν κατακλείδι, το ενδεχόµενο µιας βραδείας οικονοµικής µεγέθυνσης εντός της ΟΝΕ εµφανίζεται ως
ένα ενδεχόµενο µε αρκετά µεγάλη πιθανότητα πραγµατοποίησης -υπό την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι
διατηρούνται αµετάβλητα τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστήµατος στην
Ελλάδα, ότι υστερούν οι ρυθµοί αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας έναντι του µέσου όρου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και διατηρείται το "έλλειµµα" διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονοµίας.

3.2. Ορισµένες εκτιµήσεις σχετικά µε την ένταση της τραπεζικής
απασχόλησης. ∆ιεθνείς συγκρίσεις.
Οι διεθνείς συγκρίσεις που ακολουθούν βασίζονται στην σχέση (1)

όπου
(Υb/Y) το προϊόν του κλάδου των τραπεζών ως ποσοστό του ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές,
όπου Υb= το προϊόν του κλάδου, Y= το ΑΕΠ),
(Υb/Ν) η παραγωγικότητα της εργασίας στον τραπεζικό κλάδο (όπου Ν η τραπεζική απασχόληση,
(Ν/Ρ) η τραπεζική απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσµού (όπου Ρ ο πληθυσµός),
(Υ/Ρ) το ΑΕΠ ανά κάτοικο (σε σταθερές τιµές).
Ορίζουµε ως ένταση της απασχόλησης (Ε) το µέγεθος

Με βάση τον παραπάνω ορισµό, η ένταση της απασχόλησης (Ε) είναι ο αριθµός των
απασχολουµένων στον κλάδο των τραπεζών ανά µονάδα προϊόντος (δηλαδή του ΑΕΠ).
Εποµένως, η ένταση της τραπεζικής απασχόλησης είναι Ýíá ìÝãåèïò ðïõ óõãêñßíåé ôïν ρυθµό êáôÜ
ôïν ïðïßï áõîÜíåôáé ç τραπεζική áðáó÷üëçóç ìå ôïν ρυθµό áýîçóçò ôïõ ÁÅÐ. Ìå ìåãáëýôåñç Ýíôáóç
áðáó÷üëçóçò, ìéá ðïóïóôéáßá ìïíÜäá áýîçóçò ôïõ ÁÅÐ äçìéïõñãåß ðåñéóóüôåñåò èÝóåéò åñãáóßáò
-και αντιστρόφως.
Η ένταση της απασχόλησης ενός κλάδου είναι ένα µέγεθος του οποίου η εξέλιξη εξαρτάται από το
στάδιο ανάπτυξης του κλάδου. Αναλυτικότερα, µπορούµε να διαιρέσουµε την διαδικασία ανάπτυξης
ενός κλάδου σε δύο στάδια: στο στάδιο της "συσσώρευσης κεφαλαίου κατ' έκταση" και στο στάδιο της
"συσσώρευσης κεφαλαίου κατ' ένταση". Κατά το πρώτο στάδιο, της συσσώρευσης κατ' έκταση, ο
κλάδος αναπτύσσεται ακολουθώντας κυρίως διαδικασίες γεωγραφικής επέκτασης και αύξησης του
όγκου της παραγωγής, και βασιζόµενος σε σχετικά σταθερές τεχνολογικές βάσεις και σταθερούς
κανόνες οργάνωσης της εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να αυξάνεται ταχύτατα η παραγωγή του
κλάδου ως ποσοστό του ΑΕΠ, δηλαδή ο δείκτης (Υb/Y), καθώς οι δυνατότητες επέκτασης ενός νέου
κλάδου είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες δυνατότητες των ήδη εγκατεστηµένων, "ώριµων"
κλάδων της οικονοµίας. Η παραγωγικότητα της εργασίας (Υb/Ν), παρά το γεγονός ότι αυξάνεται, στο
στάδιο της κατ' έκταση συσσώρευσης κεφαλαίου, υστερεί ως προς τους ρυθµούς αύξησης έναντι της
επέκτασης του κλάδου, δηλαδή έναντι του (Υb/Y). Αυτό έχει ως συνέπεια, η ένταση κεφαλαίου

να αυξάνεται κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης ενός νέου κλάδου, δηλαδή κατά το στάδιο της κατ'
έκταση συσσώρευσης κεφαλαίου, αφού ο αριθµητής (Υb/Y), δηλαδή το βάρος του κλάδου στο σύνολο
των παραγωγικών δραστηριοτήτων, αυξάνεται ταχύτερα από τον παρονοµαστή (Υb/Ν), δηλαδή από
την παραγωγικότητα της εργασίας.
Αντιθέτως, κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης ενός κλάδου (της κατ' ένταση συσσώρευσης
κεφαλαίου), όταν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επέκτασης, η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής
επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού. Με άλλα λόγια, η
περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου βασίζεται σε αλλαγές που αφορούν είτε στις τεχνολογικές βάσεις της
παραγωγής, είτε στους κανόνες οργάνωσης της εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, να αυξάνεται
ταχύτατα η παραγωγικότητα της εργασίας. Σε ότι αφορά το βάρος του κλάδου ως ποσοστό του ΑΕΠ
(δηλαδή τον δείκτη Υb/Y), επιβραδύνεται καθώς οι δυνατότητες επέκτασης του κλάδου έχουν
εξαντληθεί, όπως συµβαίνει µε όλους τους "ώριµους" κλάδους της οικονοµίας. Παρά το γεγονός ότι το
εν λόγω µέγεθος µπορεί να αυξάνεται στο στάδιο της κατ' ένταση συσσώρευσης κεφαλαίου, υστερεί
ως προς τους ρυθµούς αύξησης έναντι της παραγωγικότητας της εργασίας.
Αυτό έχει ως συνέπεια, η ένταση κεφαλαίου να µειώνεται κατά το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης ενός
κλάδου, δηλαδή κατά το στάδιο της κατ' ένταση συσσώρευσης κεφαλαίου, αφού ο αριθµητής (Υb/Y),
δηλαδή το βάρος του κλάδου στο σύνολο των παραγωγικών δραστηριοτήτων, αυξάνεται βραδύτερα
από τον παρονοµαστή (Υb/Ν), δηλαδή την παραγωγικότητα της εργασίας.
Ως εκ τούτου, η πορεία της έντασης κεφαλαίου ενός κλάδου αναµένεται να παρουσιάζει µια τυπική
µορφή σαν και αυτήν που φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα: να αυξάνεται κατά το πρώτο στάδιο
(οπότε η διαδικασία της οικονοµικής µεγέθυνσης δηµιουργεί πολλές θέσεις εργασίας για κάθε
εκατοστιαία µονάδα αύξησης του ΑΕΠ), και να µειώνεται στο δεύτερο στάδιο (οπότε η διαδικασία της
οικονοµικής µεγέθυνσης δηµιουργεί λίγες θέσεις εργασίας για κάθε εκατοστιαία µονάδα αύξησης του
ΑΕΠ).

Σε ότι αφορά την απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσµού (Ν/Ρ), ισούται προς το γινόµενο της
έντασης της απασχόλησης (Ε) και του ΑΕΠ ανά κάτοικο (Υ/Ρ).

Όπως φαίνεται, όµως, από το παραπάνω διάγραµµα, το (Ε) εξαρτάται από το ΑΕΠ ανά κάτοικο (Υ/Ρ).
Κατά την φάση της κατ' έκταση συσσώρευσης κεφαλαίου στον υπό εξέταση κλάδο, τα δύο µεγέθη (Ε)
και (Υ/Ρ) αυξάνονται ταυτοχρόνως, έτσι ώστε αυξάνεται και το γινόµενό τους, δηλαδή η απασχόληση
ως ποσοστό του πληθυσµού. Κατά το δεύτερο στάδιο, της κατ' ένταση συσσώρευσης, το (Ε) αρχίζει
να µειώνεται σταδιακά. Για όσο χρονικό διάστηµα η εν λόγω µείωση είναι µικρή, τότε, η αύξηση του
(Υ/Ρ) υπερτερεί, έτσι ώστε το γινόµενο Ε*(Υ/Ρ) να αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι ο ένας εκ των δύο
όρων του µειώνεται. Εν ολίγοις, η αύξηση της απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσµού (Ν/Ρ),

ενδέχεται να συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστηµα στις αρχές του σταδίου της εντατικής
συσσώρευσης κεφαλαίου. Στην συνέχεια, όµως, όταν η πτώση του (Ε) γίνει αρκετά µεγάλη, τότε
αρχίζει και η µείωση της απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσµού.
Γενικά, εποµένως, περιµένουµε ότι για την εξέλιξη της απασχόλησης ενός κλάδου, εν προκειµένω του
τραπεζικού, έχουν σηµασία δύο σηµεία καµπής:
•
•

Το πρώτο σηµείο καµπής αφορά στην εξέλιξη της έντασης της απασχόλησης: όταν το εν
λόγω µέγεθος µειώνεται, έχουν αρχίσει να επικρατούν τα χαρακτηριστικά της εντατικής
συσσώρευσης κεφαλαίου στον κλάδο.
Το δεύτερο σηµείο καµπής αφορά στην εξέλιξη της απασχόλησης ως ποσοστό του
πληθυσµού: όταν το εν λόγω µέγεθος αυξάνεται παρά το γεγονός ότι η ένταση της
απασχόλησης µειώνεται, βρισκόµαστε είτε στο µεταίχµιο µεταξύ κατ' έκταση συσσώρευσης
και εντατικής συσσώρευσης, είτε στις αρχικές φάσεις της εντατικής συσσώρευσης.

Από την ανάλυση των στοιχείων που περιέχονται στο Bank Profitability του ΟΟΣΑ για µια σειρά
χωρών, προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα:
Στις περισσότερες χώρες, η ένταση της τραπεζικής απασχόλησης µειώνεται ήδη από το 1983, το
οποίο είναι το παλαιότερο έτος των χρονολογικών σειρών που χρησιµοποιούνται στην παρούσα
µελέτη. Αυτό σηµαίνει ότι στις εν λόγω χώρες, ο τραπεζικός κλάδος βρίσκεται στο στάδιο της
εντατικής συσσώρευσης, εποµένως ότι η ανάπτυξη του κλάδου γίνεται κυρίως µέσω αυξήσεων της
παραγωγικότητας (τεχνολογική και οργανωτική αλλαγή). Επιπλέον, για τις περισσότερες χώρες
µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι µείωση παρουσιάζει και η απασχόληση ως ποσοστό του
πληθυσµού. Αυτό σηµαίνει ότι η διαδικασία της εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου στον τραπεζικό
κλάδο, όχι µόνον έχει εκκινήσει, αλλά βρίσκεται πλέον και σε φάση πέραν της αρχικής.
Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της κατάστασης αποτελούν οι ΗΠΑ, η Ισπανία, η Γαλλία και η
Αυστρία, των οποίων οι δείκτες φαίνονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν.
∆ιαφορετικές περιπτώσεις αποτελούν η Βρετανία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Για την Βρετανία έγινε
αρκετά εκτενής αναφορά στην ενότητα 2.3.3. Η περίπτωση της Ιταλίας παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, διότι η µεν ένταση της τραπεζικής απασχόλησης παρουσιάζει πτώση, πλην όµως, η
απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσµού, ενώ παρουσίαζε αύξηση µέχρι το 1994, κατά το 19951996 εµφάνισε κάµψη. Το γεγονός ότι η ένταση της απασχόλησης µειώνεται στην Ιταλία, σηµαίνει ότι
ο τραπεζικός κλάδος εκεί έχει εισέλθει στο στάδιο της εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου -µε τα
χαρακτηριστικά που ήδη περιγράφηκαν παραπάνω, πλην όµως, το γεγονός ότι η απασχόληση ως
ποσοστό του πληθυσµού παρουσίασε σηµείο καµπής κατά το 1995-1996, αποτελεί ένδειξη ότι ο
κλάδος µόλις πρόσφατα ολοκλήρωσε την αρχική φάση της εντατικής συσσώρευσης.

Η περίπτωση της Ελλάδας είναι επίσης ιδιαίτερη:
· Η ένταση της τραπεζικής απασχόλησης (Ν/Υ) αυξανόταν µέχρι το 1988, εποµένως είχαµε µέχρι τότε
επικράτηση των χαρακτηριστικών της κατ' έκταση συσσώρευσης κεφαλαίου στον κλάδο, πλην όµως,
στην συνέχεια το εν λόγω µέγεθος σταθεροποιείται, ενδεχοµένως δε, παρουσιάζει τα πρώτα σηµεία
µεταστροφής. Κατά τα φαινόµενα, έχουµε προσεγγίσει το πρώτο κρίσιµο σηµείο καµπής, το οποίο
αφορά στην εξέλίξη της έντασης της απασχόλησης και το οποίο σηµατοδοτεί ότι έχουν αρχίσει να
επικρατούν τα χαρακτηριστικά της εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου στον τραπεζικό κλάδο της
Ελλάδας.
· Το δεύτερο κρίσιµο σηµείο καµπής, που αφορά στην εξέλιξη της απασχόλησης ως ποσοστό του
πληθυσµού (Ν/Ρ) δεν είναι ακόµη ορατό: όταν το εν λόγω µέγεθος αυξάνεται, παρά το γεγονός ότι η
ένταση της απασχόλησης µειώνεται, βρισκόµαστε είτε στο µεταίχµιο µεταξύ κατ' έκταση
συσσώρευσης και εντατικής συσσώρευσης, είτε στις αρχικές φάσεις της εντατικής συσσώρευσης.
Πράγµατι, η απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσµού αυξάνεται, πλην όµως, επιβραδύνεται. Όπως
φαίνεται στο σχετικό διάγραµµα, κατά τα τελευταία έτη, ο εν λόγω δείκτης τείνει να σταθεροποιηθεί.
Φαίνεται, εποµένως, ότι ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα έχει εισέλθει στο στάδιο της εντατικής
συσσώρευσης κεφαλαίου, κατά το οποίο τείνουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επέκτασης και στο
οποίο η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του τεχνολογικού και
οργανωτικού εκσυγχρονισµού. Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου βασίζεται κυρίως σε αλλαγές που
αφορούν είτε στις τεχνολογικές βάσεις της επιχείρησης, είτε στους κανόνες οργάνωσης της εργασίας.
Έτσι, η ένταση της τραπεζικής απασχόλησης (Ν/Υ) αρχίζει να µειώνεται σταδιακά. Για όσο χρονικό
διάστηµα η εν λόγω µείωση παραµένει µικρή, η απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσµού θα
αυξάνεται: η αύξηση της απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσµού, ενδέχεται να συνεχίζεται για
κάποιο χρονικό διάστηµα καθώς βρισκόµαστε ακόµη στις αρχές του σταδίου της εντατικής
συσσώρευσης κεφαλαίου. Στην συνέχεια, όµως, όταν η πτώση του (Ε) γίνει αρκετά µεγάλη, θα
αρχίσει και η µείωση της απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσµού.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εξελίξεις αυτές δεν πραγµατοποιούνται σε κάθε χώρα στο ίδιο επίπεδο
ανάπτυξης της οικονοµίας, όπως αυτό φαίνεται στο παρακάτω διάγραµµα, που περιλαµβάνει την
εξέλιξη της έντασης της απασχόλησης σε περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ. Για να είναι θεµιτή η
σύγκριση του εν λόγω µεγέθους στις διαφορετικές χώρες, ο υπολογισµός του ΑΕΠ έχει γίνει σε
Ισοτιµίες Αγοραστικής ∆ύναµης (PPS). Όπως φαίνεται στο διάγραµµα, η πτώση της έντασης της
τραπεζικής απασχόλησης πραγµατοποιείται σε διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης για τις ΗΠΑ, την
Αυστρία, για τρεις µεγάλες χώρες της ΕΕ, την Γαλλία, την Βρετανία και την Ιταλία (που φαίνεται ότι
ακολουθούν σχετικά όµοιο "µονοπάτι" εξέλιξης), την Ισπανία και την Ελλάδα. Έτσι, η πτώση της
έντασης της τραπεζικής απασχόλησης στην Ισπανία πραγµατοποιήθηκε, και συνεχίζεται πολύ πριν η
ισπανική οικονοµία προσεγγίσει το ΑΕΠ ανά κάτοικο της Ιταλίας, της Βρετανίας ή της Γαλλίας.
Εποµένως, δεν είναι ορθολογική η προσδοκία ότι η πτώση στην ένταση της τραπεζικής
απασχόλησης, στην περίπτωση της Ελλάδας θα αργοπορήσει επειδή το επίπεδο ανάπτυξης της
χώρας (µετρούµενο µε το ΑΕΠ ανά κάτοικο) απέχει ακόµη αρκετά από το αντίστοιχο επίπεδο των
περισσότερο ανεπτυγµένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτήν την παρατήρηση ας
προστεθεί η διαπίστωση ότι στην Ελλάδα παρουσιάζεται ο υψηλότερος δείκτης αριθµού
απασχολουµένων / συνολικών κεφαλαίων (total assets σε PPS).

3.3 Συµπέρασµα και εκτιµήσεις σχετικά µε την απασχόληση στον
κλάδο των τραπεζών…
3.3.1 …µε βάση την ανάλυση που προηγήθηκε
Η εκτίµηση σχετικά µε την εξέλιξη της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών, στηρίζεται στην
σχέση

(για τη σηµασία των συµβόλων βλ. στην ενότητα 3.2.).Εποµένως, η εν λόγω εκτίµηση αναλύεται
•

•

πρώτον, σε µια εκτίµηση για τις γενικές επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας εντός της
ΟΝΕ, και πιο συγκεκριµένα για την ικανότητά της να µεγεθύνεται µε υψηλούς ρυθµούς και να
συγκλίνει πραγµατικά, διότι, η ταχεία άνοδος του ΑΕΠ ανά κάτοικο επιδρά αφενός µεν άµεσα
στην τραπεζική απασχόληση, αφετέρου δε έµµεσα, διότι η ανάκαµψη της οικονοµίας ευνοεί
την ανάπτυξη των πιο δυναµικών κλάδων, µεταξύ των οποίων και ο τραπεζικός κλάδος. Έτσι,
όταν υπάρχει άνοδος του ΑΕΠ ανά κάτοικο, η ευνοϊκή επίδραση στην απασχόληση ασκείται
από περισσότερες πλευρές.
∆εύτερον, σε µια εκτίµηση για την ικανότητα του κλάδου να αυξάνει τον όγκο του προϊόντος
του ταχύτερα από το ΑΕΠ (εξέλιξη που ισοδυναµεί µε αύξηση του βάρους του κλάδου στην
ελληνική οικονοµία), αλλά και για την άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας. Εάν αυτή
αυξηθεί µε πολύ µεγάλη ταχύτητα, τότε, θα υπερκαλύψει τα θετικά αποτελέσµατα που έχουν
επί της απασχολήσεως, τόσο η άνοδος του πραγµατικού εισοδήµατος ανά κάτοικο, όσο και η
αύξηση του βάρους του τραπεζικού κλάδου στο σύνολο της οικονοµίας.

Σε ότι αφορά το πρώτο σηµείο, δηλαδή τις γενικές επιδόσεις της ελληνικής οικονοµίας εντός της ΟΝΕ,
διαπιστώθηκε ότι στο εσωτερικό της ζώνης του ευρώ υπάρχουν για την ΕΕ ως σύνολο, περισσότεροι
βαθµοί ελευθερίας στην άσκηση αυτόνοµης (δηλαδή σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητης από το διεθνές
περιβάλλον) νοµισµατικής, συναλλαγµατικής, δηµοσιονοµικής και εισοδηµατικής πολιτικής, καθώς και
ότι ευνοούνται οι συνθήκες για την άσκηση περισσότερο επεκτατικών πολιτικών (δηλαδή πολιτικών
που αποσκοπούν στην τόνωση της παραγωγής και της απασχόλησης µέσω αυξήσεων στην ζήτηση).
Ακόµη, ότι ενισχύονται και οι προϋποθέσεις για ενίσχυση της θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
διεθνή ανταγωνισµό, είτε οι εµπορικές (η συγκρότηση ενός ισχυρού εµπορικού πόλου), είτε οι
νοµισµατικές (η διεκδίκηση για το ευρώ ενός ρόλου εναλλακτικού, αντίστοιχου -και τελικά
ανταγωνιστικού- ως προς το δολάριο). Από µακροχρόνια άποψη, η ζώνη του ευρώ διαθέτει
πλεόνασµα στις τρέχουσες συναλλαγές της, ενώ οι ΗΠΑ, αντιθέτως, διατηρούν αυξανόµενο έλλειµµα.
Αυτός ο παράγοντας, των διαφορετικών επιδόσεων στο διεθνές εµπόριο, είναι το θεµελιώδες
δεδοµένο που θα τείνει να καθιερώσει το ευρώ ως ισχυρό νόµισµα.
Η ύπαρξη του κοινού νοµίσµατος αναβαθµίζει, εποµένως, την θέση της ΕΕ στην παγκόσµια οικονοµία
µε περισσότερους τρόπους: προσδίδει στην ζώνη του ευρώ περισσότερους βαθµούς ελευθερίας στην
άσκηση κοινής (ευρωπαϊκής) οικονοµικής πολιτικής, επιταχύνει την εµπορική ολοκλήρωση της
Ευρώπης, ενισχύει την θέση της ως εµπορικού συνασπισµού. Επιπλέον, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις
ότι το ευρώ θα είναι ένα ισχυρό νόµισµα, ή έστω, ότι δεν θα είναι αδύναµο.
Για το µέλλον της οικονοµικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαπιστώνεται ότι επικρατέστερο
σενάριο είναι η ήπια µεταβολή: περισσότερη ευελιξία σε ότι αφορά την νοµισµατική πολιτική και
αναζήτηση τρόπων για την αύξηση της ζήτησης µέσα στα πλαίσια που ορίζει το Σύµφωνο
Σταθερότητας, αλλά και συνέχιση των ιδιωτικοποιήσεων και των προσπαθειών για περισσότερη
ευελιξία στην αγορά εργασίας, "απασχολησιµότητα", προσαρµοστικότητα του εργατικού δυναµικού
και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχουν οι δυνάµεις, ενδεχοµένως δε
ούτε την θέληση, να επιβληθεί µια ριζική στροφή στην οικονοµική πολιτική. Αλλά και οι κεντρικές
τράπεζες δεν µπορούν να παραβλέψουν τους κινδύνους που συνοδεύουν την προσήλωσή τους στον
στόχο της σταθερότητας των τιµών. Ως εκ τούτου, προκύπτει µια ισορροπία δυνάµεων που µας

οδηγεί µε µεγάλη πιθανότητα στην ήπια, εντός της “νοµιµότητας” της Συνθήκης του Μάαστριχτ και του
Συµφώνου Σταθερότητας, µεταβολή της οικονοµικής πολιτικής. Μια τέτοια µεταβολή, θα αποµάκρυνε
τον κίνδυνο του αντί-πληθωρισµού (deflation) και θα ευνοούσε την οικονοµική µεγέθυνση, εποµένως
και την ζήτηση που απευθύνεται στην ελληνική οικονοµία από τις άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό, θα
αποτελούσε και µιαν ευνοϊκή συνθήκη για την ταχύτερη οικονοµική µεγέθυνση στην Ελλάδα.
∆ιαπιστώθηκε, όµως, ότι στα πλαίσια της ΟΝΕ, οι χώρες µε τα δυσµενέστερα διαρθρωτικά
χαρακτηριστικά -όπως η Ελλάδα- θα αντιµετωπίζουν τον κίνδυνο να επιβραδύνουν τον ρυθµό της
οικονοµικής µεγέθυνσης σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά των κυριότερων εµπορικών τους εταίρων,
δηλαδή των χωρών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποφύγουν µια τέτοια εξέλιξη, οι εν λόγω
χώρες θα πρέπει να προσαρµόσουν τις τιµές των προϊόντων τους. Yπό καθεστώς ευέλικτων
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, η προσαρµογή των τιµών µπορεί να γίνει µε αλλαγή της ισοτιµίας. Σε
καθεστώς σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών µπορεί να γίνει µε συνεχή µεταφορά του βάρους της
προσαρµογής στην αγορά εργασίας ή στα περιθώρια κέρδους. Ωστόσο, η προσαρµογή µέσω της
ευελιξίας των µισθών, δεν µπορεί να συνεχίζεται στο διηνεκές, διότι σηµαίνει αδιάλειπτη αναδιανοµή
του εισοδήµατος σε βάρος των εργαζόµενων τάξεων. Το ίδιο ισχύει και για µια ενδεχόµενη
συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους των επιχειρήσεων, που µακροπρόθεσµα θα οδηγούσε σε
επιβράδυνση των επενδύσεων, της παραγωγής και της απασχόλησης. Μακροπρόθεσµα, όταν θα
έχουν πλέον εξαντληθεί τα περιθώρια που ενδεχοµένως προσφέρουν τα “κανάλια” βραχυπρόθεσµης
προσαρµογής (channels of adjustment), η θέση της ελληνικής οικονοµίας µπορεί να βελτιωθεί µόνον
µέσω των αυξήσεων της παραγωγικότητας της εργασίας.
Εντούτοις, προς το παρόν, η µακροχρόνια τάση αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας
αυξάνεται στην Ελλάδα µε ρυθµούς συγκριτικά χαµηλούς. Για τον λόγο αυτό, και επειδή δεν υπάρχει
πολιτική -ούτε πρόγραµµα- πραγµατικής σύγκλισης, το ενδεχόµενο µιας βραδείας οικονοµικής
µεγέθυνσης εντός της ΟΝΕ εµφανίζεται ως ένα ενδεχόµενο µε αρκετά µεγάλη πιθανότητα
πραγµατοποίησης, εφόσον διατηρούνται αµετάβλητα τα βασικά διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του
παραγωγικού συστήµατος στην Ελλάδα. Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στην
απασχόληση του τραπεζικού τοµέα
•
•

πρώτον, διότι η επιβράδυνση του ΑΕΠ ανά κάτοικο επιβραδύνει άµεσα τις τραπεζικές
δραστηριότητες και συνακόλουθα την τραπεζική απασχόληση, και
δεύτερον, διότι επιβραδύνει την αύξηση του βάρους του κλάδου στο σύνολο της οικονοµίας
(βλ. στην ενότητα 3.2).

Σε ότι αφορά την ικανότητα του τραπεζικού κλάδου στην Ελλάδα να αυξάνει το βάρος του στην
οικονοµία και να αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας, διαπιστώθηκε ότι ένταση της τραπεζικής
απασχόλησης αυξανόταν µέχρι το 1988, εποµένως είχαµε µέχρι τότε επικράτηση των
χαρακτηριστικών της κατ' έκταση συσσώρευσης κεφαλαίου στον κλάδο, πλην όµως, στην συνέχεια το
εν λόγω µέγεθος σταθεροποιήθηκε, ενδεχοµένως δε, παρουσιάζει τα πρώτα σηµεία µεταστροφής.
Κατά τα φαινόµενα, έχουµε προσεγγίσει ένα κρίσιµο σηµείο καµπής, το οποίο σηµατοδοτεί ότι έχουν
αρχίσει να επικρατούν τα χαρακτηριστικά της εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου στον κλάδο.
∆ιαπιστώθηκε, ακόµη, πως µολονότι η ένταση της απασχόλησης µειώνεται, βρισκόµαστε είτε στο
µεταίχµιο µεταξύ κατ' έκταση συσσώρευσης και εντατικής συσσώρευσης, είτε στις αρχικές φάσεις της
εντατικής συσσώρευσης. Πράγµατι, η απασχόληση ως ποσοστό του πληθυσµού αυξάνεται, πλην
όµως, επιβραδύνεται.
Φαίνεται, εποµένως, ότι ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα έχει εισέλθει στο στάδιο της
εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου, κατά το οποίο τείνουν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες
επέκτασης και στο οποίο η περαιτέρω αύξηση της παραγωγής επιτυγχάνεται κυρίως µέσω του
τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισµού. Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου βασίζεται
κυρίως σε αλλαγές που αφορούν είτε στις τεχνολογικές βάσεις της επιχείρησης, είτε στους κανόνες
οργάνωσης της εργασίας. Έτσι, η ένταση της τραπεζικής απασχόλησης αρχίζει να µειώνεται
σταδιακά. Για όσο χρονικό διάστηµα η εν λόγω µείωση είναι µικρή, η απασχόληση ως ποσοστό του
πληθυσµού θα αυξάνεται: η αύξηση της απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσµού, ενδέχεται να
συνεχίζεται για κάποιο χρονικό διάστηµα καθώς βρισκόµαστε ακόµη στις αρχές του σταδίου της
εντατικής συσσώρευσης κεφαλαίου. Στην συνέχεια, όµως, όταν η πτώση του γίνει αρκετά µεγάλη, θα
αρχίσει και η µείωση της απασχόλησης ως ποσοστό του πληθυσµού.
Με βάση αυτές τις εκτιµήσεις, όλοι οι παράγοντες της σχέσης

δεν εµφανίζονται ως ιδιαίτερα ευνοϊκοί: ο µεν όρος Υ/Ρ, δηλαδή το προϊόν ανά κάτοικο, ενδέχεται να
µην αυξηθεί µε υψηλούς ρυθµούς στον βαθµό που η ελληνική οικονοµία διατηρεί το γνωστό και
χρόνιο έλλειµµα διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, ο δε όρος (Υb/Y)/(Yb/N), δηλαδή η ένταση της
απασχόλησης, έχει σταθεροποιηθεί και κατά πάσα πιθανότητα στο µέλλον θα τείνει να µειωθεί. Εάν
για την εξέλιξη αυτού του µεγέθους λάβουµε υπόψη µας και το γεγονός ότι µερικές µεγάλες τράπεζες
διατηρούν πλεονάζον προσωπικό, οι προοπτικές εµφανίζονται ως ακόµη δυσµενέστερες. Προκύπτει,
εποµένως, ως συµπέρασµα της ανάλυσης που προηγήθηκε, ότι κατά πάσα πιθανότητα, η εξέλιξη της
απασχόλησης του τραπεζικού κλάδου θα παρουσιάσει ελαφρά µείωση στην µεσοπρόθεσµη διάρκεια
και µεγαλύτερη µείωση στην µακροπρόθεσµη διάρκεια, καθώς τα αποτελέσµατα της εντατικής
συσσώρευσης κεφαλαίου θα γίνονται πιο έντονα.

3.3.2 …µε βάση την γνώµη των στελεχών του τραπεζικού κλάδου
Στα πλαίσια της µελέτης έγινε προσπάθεια διερεύνησης της γνώµης των στελεχών του τραπεζικού
τοµέως σχετικά µε τις προοπτικές της απασχόλησης εν όψει της ΟΝΕ και της επιτάχυνσης των
διαρθρωτικών αλλαγών που αυτή αναµένεται να προκαλέσει. Η εν λόγω διερεύνηση
πραγµατοποιήθηκε µε ερωτηµατολόγια τα οποία απευθύνθηκαν σε 27 στελέχη τραπεζών, 3 στελέχη
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και 3 συνδικαλιστικά στελέχη του κλάδου. Στα ερωτηµατολόγια
απάντησαν οι τράπεζες Αγροτική, Εθνική, Εµπορική, Εργασίας, Ιονική και Πειραιώς. Μολονότι το
δείγµα των 33 ερωτηµατολογίων δεν πληροί τις προϋποθέσεις του αντιπροσωπευτικού δείγµατος µε
την αυστηρά στατιστική έννοια, οι απαντήσεις θα πρέπει να θεωρηθούν, όχι ως αντιπροσωπευτικές,
πλην όµως, ως ενδεικτικές. Ως εκ τούτου παρουσιάζουν ενδιαφέρον και τα κυριότερα σηµεία τους
εκτίθενται παρακάτω.
Στην ερώτηση 27, αν " Πιστεύετε ότι η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις εργασιακές διαδικασίες, η
εξοικονόµηση εργασίας λόγω αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας, οι συγχωνεύσεις, η
εξωτερίκευση εργασιών σε τρίτες επιχειρήσεις και η ανάπτυξη εργασιών από απόσταση (phone
banking, telebanking), εφ’ όσον επιταχυνθούν λόγω ΟΝΕ, θα οδηγήσουν στην µεταβολή του αριθµού
των απασχολουµένων; Σε ποιές δραστηριότητες και σε ποιο βαθµό;", τα 33 στελέχη απάντησαν όπως
φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Όπως φαίνεται από τις απαντήσεις του παραπάνω πίνακα, οι αναµενόµενες από τα στελέχη
µεταβολές είναι αυτές που προκύπτουν από την ανάλυση του επικείµενου µετασχηµατισµού του
τραπεζικού κλάδου, όπως αυτός περιγράφηκε στην ενότητα 1.1 της µελέτης: µείωση της
απασχόλησης στις παραδοσιακές εργασίες (χορηγήσεις, καταθέσεις, διοικητικές υπηρεσίες…) και
αύξηση της απασχόλησης σε "ανερχόµενες" δραστηριότητες (µηχανογράφηση, οργάνωση, private
banking, κεφαλαιαγορά…). Από τον εν λόγω πίνακα, είναι φανερό ότι κατά την αντίληψη των
στελεχών βαίνουµε µάλλον προς µείωση της απασχόλησης εξαιτίας των διαρθρωτικών αλλαγών.
Εντούτοις, σε αυτές τις απαντήσεις θα πρέπει να προσθέσουµε και ορισµένες άλλες:

Στην ερώτηση 26, αν "Κατά την γνώµη σας, η εισαγωγή του ευρώ (χωρίς να λάβουµε υπόψη µας
άλλους παράγοντες όπως π.χ. οι συγχωνεύσεις ή οι νέες τεχνολογίες), θα οδηγήσει σε µεταβολές
στον αριθµό των απασχολουµένων; Εάν ναι, σε ποιές δραστηριότητες και σε τι βαθµό;", οι
απαντήσεις ήταν πιο αισιόδοξες, διότι µε εξαίρεση τις εργασίες συναλλάγµατος, τις εισαγωγέςεξαγωγές, το λογιστήριο συναλλάγµατος και άλλες δραστηριότητες που πλήττονται για προφανείς
λόγους από την εισαγωγή του κοινού νοµίσµατος, το ευρώ αναµένεται να έχει θετικές επιπτώσεις
στην απασχόληση των άλλων τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Επίσης, στην ερώτηση 28, αν " Κατά την γνώµη σας, η ενδεχόµενη µείωση της απασχόλησης λόγω
τεχνολογίας, αλλαγών στην εσωτερική οργάνωση της εργασίας, εισαγωγής του ευρώ, εξωτερίκευσης
εργασιών και συγχωνεύσεων, θα µπορούσε να αντισταθµισθεί από την επέκταση της δραστηριότητας
του κλάδου (είτε µε την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων, είτε µε την ανάπτυξη του
τραπεζικού δικτύου); Σε ποιό βαθµό; (Ως ποσοστό των συνολικών απωλειών)", τα στελέχη
απάντησαν, κατά µέσο όρο, ότι το 60% περίπου των απωλειών σε απασχόληση µπορεί να
αντισταθµισθεί µε την επέκταση της δραστηριότητας του κλάδου.
Ωστόσο, η επέκταση της δραστηριότητας του κλάδου εξαρτάται από µια σειρά παραγόντων, για τους
οποίους τα στελέχη εξέφρασαν την γνώµη τους, απαντώντας στην ερώτηση 30, "Ποιοί είναι, κατά την
γνώµη σας, οι σηµαντικότεροι παράγοντες για την επέκταση των δραστηριοτήτων της τράπεζάς σας;"

Φαίνεται ότι ως σηµαντικότερος παράγοντας θεωρείται η "ταχύτερη οικονοµική ανάπτυξη και
συνακόλουθα η αυξηµένη ζήτηση για τραπεζικές υπηρεσίες". Αναµένεται, άραγε, να επιτευχθεί µια
τέτοια ταχύτερη ανάπτυξη; Στις αµφιβολίες που εκτέθηκαν στην ενότητα3.1.3 σχετικά µε τον κίνδυνο
βραδείας οικονοµικής µεγέθυνσης της ελληνικής οικονοµίας στα πλαίσια του νέου µακροοικονοµικού
περιβάλλοντος της ΟΝΕ, φαίνεται να συνηγορεί η γνώµη των 33 τραπεζικών στελεχών που
απάντησαν στην ερώτηση 29, "Κατά την γνώµη σας, σε ποιό βαθµό θα επέλθουν ή θα επιταχυνθούν
οι παρακάτω αλλαγές εξ' αιτίας της ΟΝΕ;", καθώς στην βαθµολογία του σχετικού πίνακα, η
επιτάχυνση του οικονοµικής µεγέθυνσης συγκέντρωσε βαθµολογία µόλις 6,5 (µε 1=ελάχιστο και
10=µέγιστο). Βεβαίως, από τον ίδιο πίνακα προκύπτει ότι θα αυξηθούν η ανταγωνιστική πίεση και η
µακροοικονοµική σταθερότητα (βαθµολογία 8,7 και 8,5 αντίστοιχα), οι οποίες επιτείνουν τις
διαρθρωτικές αλλαγές και την µείωση της απασχόλησης, πλην όµως, θεωρούνται από τα στελέχη
(ερώτηση 30) και ως σηµαντικοί παράγοντες επέκτασης των δραστηριοτήτων του κλάδου. Επίσης,
κατά την γνώµη των στελεχών, η ΟΝΕ θα επιταχύνει την διεύρυνση του φάσµατος των παρεχόµενων
τραπεζικών υπηρεσιών και προϊόντων (βαθµολογία 8,3 στην ερώτηση 29), εξέλιξη που θα έχει
µεγάλη σηµασία και για την επέκταση των δραστηριοτήτων του κλάδου (απάντηση στην ερώτηση 30).
Εποµένως, σε ότι αφορά τις προοπτικές επέκτασης του κλάδου εξαιτίας της συµµετοχής στην ΟΝΕ, η
γνώµη των στελεχών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως
συγκρατηµένα αισιόδοξη.

Από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις 26 και 27, µπορούµε να συνάγουµε ότι αναµένεται να επέλθει µια
µείωση της απασχόλησης της τάξης του 2%-3% (λαµβάνοντας υπόψη µας κατά προσέγγιση και το
βάρος των διαφόρων δραστηριοτήτων στην συνολική απασχόληση). Εάν λάβουµε υπόψη µας την
απάντηση στην ερώτηση

τότε, η αναµενόµενη µείωση θα είναι της τάξης του 1%-1,5%. Εάν λάβουµε, όµως, υπόψη µας το
γεγονός ότι σχετικά µε την επέκταση του κλάδου, όπως εξάλλου και µε την επιτάχυνση της
οικονοµικής µεγέθυνσης στην Ελλάδα εντός ΟΝΕ, διατυπώνεται αισιοδοξία, πλην όµως,
συγκρατηµένη, η αναµενόµενη µείωση της απασχόλησης θα έπρεπε να είναι της τάξης του 1% έως
2%.
Στην παραπάνω κατά προσέγγιση εκτίµηση θα πρέπει να προστεθεί και µία ακόµη απάντηση στο
ερωτηµατολόγιο, αυτή που αφορά στην ερώτηση 1:

Όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, το προσωπικό που θεωρείται πλεονάζον, είναι της
τάξης του 5%. Επειδή, όµως, το βάρος ορισµένων τραπεζών είναι εξαιρετικά αυξηµένο στο δείγµα,
στο οποίο δεν συµµετέχουν τράπεζες για τις οποίες εκτιµάται ότι δεν διαθέτουν πλεονάζον
προσωπικό, το τελικό ποσοστό θα ήταν ενδεχοµένως της τάξης του 2%.
Έτσι, ως τελική εκτίµηση της µεταβολής της απασχόλησης, είτε σύµφωνα µε την ανάλυση των
στατιστικών στοιχείων της τραπεζικής απασχόλησης στην Ελλάδα, είτε σύµφωνα µε τις -έστω ατελώς
αντιπροσωπευτικές- απαντήσεις των στελεχών του τραπεζικού τοµέως όπως αυτές διατυπώθηκαν
στο ερωτηµατολόγιο, προκύπτει µια µικρή µείωση της τάξης του 2% για την µεσοπρόθεσµη διάρκεια
(5ετία), ενώ θα πρέπει να αναµένεται µια µεγαλύτερη µείωση µακροπρόθεσµα.

3.4 Οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις του κλάδου των τραπεζών
Οι διαρθρωτικές αλλαγές που πραγµατοποιούνται στον τραπεζικό κλάδο, και οι οποίες αναµένεται να
επιταχυνθούν από την συµµετοχή στην ΟΝΕ, συνοδεύονται -ή µάλλον προκαλούν- µια σειρά
µεταβολών και στις εργασιακές σχέσεις του κλάδου. Ειδικότερα, έχει εµφανισθεί, κατά την διατύπωση
της Β.Γεωργακοπούλου µια
"…ισχυρή τάση µετάβασης από ένα δοµηµένο, θεσµικά προστατευµένο, συλλογικά ελεγχόµενο και
σχετικά σταθερό µοντέλο εργασιακών σχέσεων
•
•
•

σε µια κατάσταση συνεχούς µεταβολής, επιλεκτικής διαφοροποίησης, εξατοµίκευσης ή και
ανατροπής σε όλες τις πτυχές και τις διαστάσεις των εργασιακών σχέσεων,
σε ένα καθεστώς γενικευµένης ρευστότητας και αβεβαιότητας (…)
σε πρακτικές προβολής του ατοµικισµού και των ατοµικών λύσεων (…)".

Πιο συγκεκριµένα, οι διαρθρωτικές αλλαγές του τραπεζικού κλάδου ευνοούν την αλλαγή του
"κλασικού εργασιακού προτύπου", την ανάπτυξη της προσαρµοστικότητας του εργαζοµένου στις νέες
συνθήκες ανταγωνισµού, την ανανέωση των γνώσεών του και την συνεχή ενηµέρωσή του, την πολύειδίκευση, την ανάληψη πρωτοβουλιών και την ανάπτυξη διαπραγµατευτικής ικανότητας. Για την
περιγραφή του συνόλου αυτών των φαινοµένων παραπέµπουµε στην σχετική βιβλιογραφία στην
οποία περιλαµβάνεται αναλυτική περιγραφή των αλλαγών.
Επιγραµµατικά, τα κυριότερα ζητήµατα των εργασιακών σχέσεων ή της οργάνωσης της εργασίας, τα
οποία τίθενται µε αφορµή τις διαρθρωτικές αλλαγές του κλάδου είναι η επιµήκυνση του χρόνου
λειτουργίας των τραπεζών (σε ηµερήσια ή εβδοµαδιαία βάση), η βελτίωση των διαδικασιών
επαγγελµατικής κατάρτισης, η διατήρηση ή η κατάργηση των αυστηρά διοικητικών ιεραρχικών δοµών,
η ικανότητα του προσωπικού να χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τις νέες τεχνολογίες, η εξωτερίκευση
εργασιών (outsourcing), η επέκταση των εφαρµογών των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των
τηλεπικοινωνιών, η υποκίνηση των εργαζοµένων µε σκοπό την ανάπτυξη πρωτοβουλίας, η ανάθεση
ευθυνών στις κατώτερες βαθµίδες της εργασιακής ιεραρχίας, η απλοποίηση στην οργάνωση των
εργασιών, η σύνδεση αµοιβής και εργασιακής επίδοσης, η καταλληλότητα και η σαφήνεια των
επιχειρησιακών στόχων, η ευελιξία της αγοράς εργασίας, η διάχυση της πληροφορίας µεταξύ των
στελεχών, η µερική απασχόληση, οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου, η ανάπτυξη νέων συστηµάτων
υπηρεσιακής αξιολόγησης του προσωπικού, η ευελιξία του χρόνου εργασίας, η σύνδεση των αµοιβών
του προσωπικού µε τα αποτελέσµατα της επιχείρησης, η αποσύνδεση της καριέρας από τον χρόνο
προϋπηρεσίας, η ύπαρξη ηθικών κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ποιότητας
των προσφεροµένων υπηρεσιών, η µη µονιµότητα της απασχόλησης, η αποσύνδεση της
δραστηριότητας από τον κύριο χώρο εργασίας (τραπεζικά καταστήµατα), η προσέλκυση “έτοιµων
στελεχών” από την αγορά εργασίας και η αποδυνάµωση των "εσωτερικών αγορών εργασίας", η
µείωση του χρόνου εργασίας µε ή χωρίς µείωση των αποδοχών….

Η υπάρχουσα κατάσταση
Για τις εξελίξεις στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, η µελέτη χρησιµοποίησε την µέθοδο του
ερωτηµατολογίου, το οποίο απευθύνθηκε σε 33 στελέχη του τραπεζικού κλάδου.
Το ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει καταρχήν µία ενότητα που αφορά στην σηµερινή κατάσταση των
εργασιακών σχέσεων στον τραπεζικό κλάδο (επίπεδο γενικής εκπαίδευσης του προσωπικού, ειδικές
γνώσεις και δεξιότητες, νοοτροπία και "κοινωνικό κλίµα"…), αλλά και τα άλλα γενικά χαρακτηριστικά
της εργασιακής διαδικασίας (τεχνολογικό επίπεδο, αµοιβές, οργάνωση της εργασίας…). Τα
αποτελέσµατα της πρώτης ενότητας του ερωτηµατολογίου φαίνονται στους παρακάτω πίνακες.
Καταρχήν, µολονότι οι απαντήσεις είχαν την δυνατότητα να κυµανθούν στο εύρος της κλίµακας 1 έως
10 (1=ελάχιστο, 10=µέγιστο), οι µέσοι όροι των απαντήσεων κυµαίνονται µεταξύ 5 και 8. Το γεγονός
αυτό υποδηλώνει µια επιφυλακτικότητα εκ µέρους των στελεχών που απάντησαν στο
ερωτηµατολόγιο. Έτσι, στην ερώτηση αν η σύνθεση του προσωπικού από την άποψη του επιπέδου
γενικής εκπαίδευσης ή από την άποψη των ειδικών γνώσεων, των δεξιοτήτων και της πείρας, είναι η
επιθυµητή ("έτσι ώστε να αντιστοιχεί στην βέλτιστη λειτουργία της τράπεζας"), περίπου το 2/3 των
απαντήσεων συγκεντρώθηκαν µεταξύ 6 και 7, ο δε µέσος όρος των απαντήσεων είναι 6,5. Αυτές οι

απαντήσεις υποδηλώνουν ότι οι τράπεζες έχουν ακόµη να καλύψουν ένα σηµαντικό κενό στον τοµέα
των γενικών ή των ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων των απασχολουµένων σε αυτές.

Ακόµη λιγότερο θετική είναι η απάντηση στην ερώτηση "αν το προσωπικό διαθέτει όλες τις αναγκαίες
γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για την βέλτιστη χρήση των νέων τεχνολογιών": ο µέσος όρος
είναι µόλις 5,7. Φαίνεται, µάλιστα, ότι οι εν λόγω γνώσεις και δεξιότητες υστερούν έναντι της
τεχνολογικής υποδοµής, αφού στην ερώτηση αν "η τράπεζά σας διαθέτει τεχνολογικό εξοπλισµό που
θεωρείται επαρκής για τις σύγχρονες απαιτήσεις του ανταγωνισµού", ο µέσος όρος των απαντήσεων
είναι 6,6, σαφώς ανώτερος από τον µέσο όρο που αναφέρεται στις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες
του προσωπικού.
Η ανάγκη αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα της εργασίας
και η ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, είναι έντονη σύµφωνα µε τις απαντήσεις των
στελεχών (µέσος όρος περίπου 8). Μάλιστα, η οργάνωση της εργασίας θεωρείται ότι διαθέτει την
απαραίτητη ευελιξία µε βαθµολογία µόλις 5 µονάδες. Την έλλειψη ευελιξίας συνοδεύει, κατά την
αντίληψη των στελεχών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο, µια σηµαντική έλλειψη
προσαρµοστικότητας του προσωπικού στις αλλαγές της οργάνωσης της εργασίας (µέσος όρος 6,5),
αν και από την βαθµολογία προκύπτει ότι το πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στην οργάνωση της
εργασίας και λιγότερο στην προσαρµοστικότητα του προσωπικού.

Σε ότι αφορά ειδικότερα τις εργασιακές σχέσεις, οι απαντήσεις σχετικά µε την υπάρχουσα κατάσταση
είναι µάλλον απαισιόδοξες: στις ερωτήσεις αν η νοοτροπία, το "κοινωνικό κλίµα" και οι εργασιακές
σχέσεις που επικρατούν, υποκινούν το προσωπικό να αυξήσει την παραγωγικότητα και να βελτιώσει
την ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, οι µέσοι όροι των απαντήσεων ανήλθαν µόλις σε 5 και
6 περίπου. Αυτή η εικόνα γίνεται δυσµενέστερη εάν λάβουµε υπόψη µας τις απαντήσεις στις
ερωτήσεις 22 έως 25.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις 22 έως 25 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Όπως φαίνεται στις απαντήσεις, οι ισχύουσες συνδικαλιστικές πρακτικές θεωρούνται -κατά την γνώµη
των στελεχών που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο- ως µάλλον ακατάλληλες για τις νέες συνθήκες

που διαµορφώνει η ΟΝΕ (µέσος όρος 3,7), ενώ ο κοινωνικός διάλογος µπορεί να συµβάλει θετικά
στην εγκατάσταση νέων µορφών οργάνωσης της εργασίας και νέων εργασιακών σχέσεων, πλην
όµως, ο µέσος όρος των απαντήσεων τοποθετείται µόλις στις 5,9 και 6,2 µονάδες (ερωτήσεις 24 και
22 αντίστοιχα), ελαφρώς υψηλότερα από τον µέσο όρο των απαντήσεων στην ερώτηση εάν η
νοµοθετική παρέµβαση σε θέµατα εργασιακών σχέσεων µπορεί να συµβάλει θετικά (5,3).

Οι επερχόµενες αλλαγές
Η γνώµη των στελεχών για τις επερχόµενες αλλαγές συνοψίζεται στις απαντήσεις των ερωτήσεων 15,
20 και 21, που αφορούν αντίστοιχα τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, τα απαιτούµενα
χαρακτηριστικά των απασχολουµένων και τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Τα αποτελέσµατα
φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Από τους παραπάνω πίνακες, είναι δυνατό να οµαδοποιήσουµε τις πιο θετικές απαντήσεις (µε
βαθµολογία µεγαλύτερη των 8 µονάδων) που έδωσαν τα στελέχη, σε τρεις κατηγορίες:
•

Πρώτον, στις απαντήσεις που αφορούν τις καθαρά τεχνικές και οργανωτικές πλευρές της
εργασιακής διαδικασίας: έµφαση δίδεται στην επέκταση των εφαρµογών των ηλεκτρονικών
υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών, στην καταλληλότητα και την σαφήνεια των
επιχειρησιακών στόχων, και στην διάχυση της πληροφορίας µεταξύ των στελεχών.

•

•

∆εύτερον, στις απαντήσεις που αφορούν στις τεχνικές ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες του
προσωπικού: ικανότητα να χρησιµοποιεί τις νέες τεχνολογίες αποτελεσµατικά, να εξυπηρετεί
µε ταχύτητα τους πελάτες, να αυξάνει τις πωλήσεις, να επιλύει προβλήµατα, να προσφέρει
εξειδικευµένες επενδυτικές συµβουλές και να διαπραγµατεύεται αποτελεσµατικά. Σε αυτήν
την οµάδα απαντήσεων ανήκουν και εκείνες που δίνουν έµφαση στο επίπεδο γενικής
εκπαίδευσης των απασχολουµένων στις τράπεζες, στις ειδικές τεχνικές τους γνώσεις, καθώς
και στην σηµασία της επαγγελµατικής κατάρτισης.
Τρίτον, στις απαντήσεις που αφορούν στην "κοινωνική" πλευρά της εργασιακής διαδικασίας:
έµφαση δίδεται στην υποκίνηση των εργαζοµένων να αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες, στην
ανάπτυξη νέων συστηµάτων υπηρεσιακής αξιολόγησης και στην σύνδεση της αµοιβής, είτε µε
την εργασιακή επίδοση, είτε µε τα αποτελέσµατα της επιχείρησης.

Η παραπάνω οµαδοποίηση των θετικών απαντήσεων των στελεχών, πρέπει να συνδυασθεί µε τις
απαντήσεις στην ερώτηση 18, της οποίας οι απαντήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ως διοικητικό µοντέλο χαρακτηρίζεται, στο ερωτηµατολόγιο, αυτό που δίνει "έµφαση στην ιεραρχία,
την εργασιακή πειθαρχία, την απαρέγκλιτη εκτέλεση των εντολών, την κατάτµηση των εργασιών και
την εξειδίκευση, την µονόδροµη -εκ των άνω προς τα κάτω- επικοινωνία", ως συµβουλευτικό µοντέλο
χαρακτηρίζεται αυτό που "στηρίζεται στην εµπιστοσύνη των υφισταµένων προς το διευθυντικό
στέλεχος, την διαβούλευση του διευθυντή µε τους εργαζόµενους, τον καθορισµό των στόχων µετά
από συζήτηση και την αµφίδροµη επικοινωνία", ενώ ως συµµετοχικό µοντέλο χαρακτηρίζεται αυτό
"που έχει τα χαρακτηριστικά του συµβουλευτικού µοντέλου, αλλά βασίζεται στην πλήρη εµπιστοσύνη
στον υπάλληλο και στην θέλησή του να συµβάλει αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της
επιχείρησης, στην µεταβίβαση αρµοδιοτήτων και την πλήρη ανάπτυξη της πρωτοβουλίας".
Από τις απαντήσεις στην ερώτηση 18, φαίνεται ότι υπάρχει µια σαφώς αρνητική στάση των στελεχών
έναντι του διοικητικού µοντέλου (βαθµολογία 3,5), µια µεγάλη προτίµηση προς το συµβουλευτικό
µοντέλο διοίκησης (7,5), ενώ το συµµετοχικό µοντέλο φαίνεται ότι αντιµετωπίζεται µε µια κάποια
επιφύλαξη (6,5).
Με βάση τα παραπάνω, η γνώµη των στελεχών σχετικά µε τις σηµαντικότερες αλλαγές που θα
επέλθουν συνοψίζεται,
•

•
•
•

στην εγκατάσταση ενός µοντέλου διοίκησης που θα έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα, δηλαδή
θα στηρίζεται στην εµπιστοσύνη των υφισταµένων προς το διευθυντικό στέλεχος, την
διαβούλευση του διευθυντή µε τους εργαζόµενους, τον καθορισµό των στόχων µετά από
συζήτηση και την αµφίδροµη επικοινωνία,
σε ορισµένες αλλαγές τεχνικού-οργανωτικού χαρακτήρα, όπως η εκτεταµένη χρήση των νέων
τεχνολογιών, η σαφήνεια των επιχειρησιακών στόχων και η διάχυση της πληροφορίας µεταξύ
των στελεχών,
σε αναβάθµιση των ικανοτήτων του προσωπικού (ταχύτητα εξυπηρέτησης, ικανότητα
διαπραγµάτευσης, παροχής εξειδικευµένων επενδυτικών συµβουλών και πώλησης), και
σε υποκίνηση του προσωπικού για την ανάληψη πρωτοβουλιών, µέσω ανάπτυξης νέων
συστηµάτων υπηρεσιακής αξιολόγησης και σύνδεσης της αµοιβής µε την εργασιακή επίδοση
και τα αποτελέσµατα της επιχείρησης.

