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Εισαγωγή 
 

 Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει μια σφαιρική εικόνα 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα στο 

σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο και άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η 

αρθρογραφία και βιβλιογραφία που προσεγγίζει το θέμα των ελληνικών 

τραπεζών είναι ανεξάντλητη, γεγονός που υποδηλώνει με σαφήνεια την 

εξέχουσα θέση που αυτές κατέχουν μέσα στην ελληνική οικονομία. 

Ερωτήματα του τύπου, «Είναι οι ελληνικές τράπεζες αποτελεσματικές και 

ανταγωνιστικές;», «Παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες;» , «Έχουν τη δυνατότητα 

κερδοφόρων επενδύσεων και συνεχούς ανάπτυξης;» , « Έχουν τη δυνατότητα 

να επιβιώσουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον;», θα επιζητούν όλο 

και πιο ολοκληρωμένες απαντήσεις. 

 Καθ’ ένα από τα παραπάνω ερωτήματα κρύβει μια σειρά επιμέρους 

προβληματισμών, οι οποίοι επιζητούν μελέτη. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε 

για αποτελεσματική τράπεζα αν πρώτα δεν έχουμε εξετάσει το κόστος 

κεφαλαίου, τη ποιότητα των πηγών χρηματοδότησης της τράπεζας, τον 

κίνδυνο που έχουν τα περιουσιακά στοιχεία της και αν αυτός συνυπολογίζεται 

σωστά στη διαμόρφωση των επιτοκίων. Επιπλέον, δεν είναι δυνατόν να 

μιλάμε για κερδοφόρες επενδύσεις και συνεχή ανάπτυξη αν δεν εξετάσουμε 

αρχικά τη στρατηγική της εταιρίας, την ποιότητα των κερδών, δηλαδή κατά 

πόσο τα τελευταία προέρχονται από το λειτουργικό και συναλλακτικό 

κύκλωμα της επιχείρησης, καθώς επίσης και το επίπεδο του ανθρώπινου 

δυναμικού από το οποίο απαρτίζεται. Τέλος πρέπει να επισημανθεί ότι 

οποιοδήποτε αριθμητικό και στατιστικό αποτέλεσμα δεν έχει καμία αξία αν 

αυτό δε συγκριθεί με τον ανταγωνισμό, στην περίπτωση των ελληνικών 

τραπεζών με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. 

 Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο κλάδος των τραπεζών στην Ελλάδα έζησε 

την τελευταία εικοσιπενταετία ένα κύμα έντονων και ραγδαίων αλλαγών και 

εξελίξεων. Από τη στασιμότητα και τον καταπιεστικό κρατικό παρεμβατισμό 

της δεκαετίας του ογδόντα πέρασε σε μια άνευ προηγούμενο απελευθέρωση 

την τραπεζικής αγοράς και σε ταχεία ανάπτυξη. Η είσοδος της χώρας στην 

ΕΕ, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, το κοινό νόμισμα, το 

σύμφωνο της Βασιλείας, οι ανάγκες σε νέα πληροφοριακά συστήματα και σε 
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εξειδικευμένο προσωπικό, επηρέασαν τις ελληνικές τράπεζες με ποικίλους 

τρόπους. Το θέμα είναι αυτός ο κυκεώνας αλλαγών σε τι κατάσταση άφησε το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα σήμερα. 

 Η παρούσα εργασία εκτός από την παρουσίαση της σημερινής 

κατάστασης των ελληνικών τραπεζών, θα προσπαθεί να μελετήσει τα δυνατά 

και αδύνατα σημεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και να 

πραγματοποιήσει μια εποικοδομητική κριτική επάνω σε δύο βασικές 

στρατηγικές επιλογές των ελληνικών τραπεζών, τη λιανική τραπεζική και την 

ανάπτυξη προς τη βαλκανική αγορά. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  
1.1 Οι τάσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 
 

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούμε ότι τόσο τα ελληνικά τηλεοπτικά 

μέσα όσο και γενικότερα τα ευρωπαϊκά κατακλύζονται από διαφημιστικά 

μηνύματα τα οποία σχετίζονται με τις τράπεζες. Το γεγονός ότι οι τράπεζες 

πλέον χρειάζεται συνεχώς να υπενθυμίζουν στον δυνητικό καταναλωτή την 

ύπαρξη τους δημιουργεί προβληματισμό αλλά ταυτόχρονα δείχνει και μια 

καινούρια τάση. 

Μια ερμηνεία της παραπάνω  περιγραφόμενης πραγματικότητας 

εστιάζεται στο ότι οι τράπεζες σήμερα έχουν γίνει  απρόσωπες  και έχουν 

υποστεί μια ολοκληρωτική μεταμόρφωση. Η υιοθέτηση μια τέτοιας άποψης 

είναι επικίνδυνη και αποτελεί υπεραπλούστευση των πραγμάτων. Δεν πρέπει 

να διαφεύγει της προσοχή μας ότι σήμερα η οικονομία λειτουργεί υπό 

καθεστώς παγκοσμιοποίησης. 

Η απελευθέρωση των αγορών και ο ακολουθούμενος άκρατος 

ανταγωνισμός επηρεάζει τα συστατικά στοιχεία της οικονομίας με 

ασύμμετρους τρόπους. Το τραπεζικό σύστημα ως η βάση και το κέντρο της 

οικονομίας δέχτηκε την τελευταία εικοσαετία και τις ισχυρότερες πιέσεις. Το 

τελευταίο έχει μετατραπεί από έναν απλό δανειοδότη σ’ έναν παροχέα 

πολλών και διαφορετικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, το 

γεγονός ότι οι τράπεζες σήμερα δε δρουν στα πλαίσια μια κλειστής οικονομίας 

και με δεδομένο την πολυπλοκότητά τους, τις υποχρεώνει σε μεταβολή των 
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στρατηγικών επιλογών τους. Οι τελευταίες, σήμερα, έχουν να αντιμετωπίσουν 

όχι μόνο τις μεταβολές που υφίσταται το κράτος εντός του οποίου εδρεύουν 

αλλά και εκείνες που συμβαίνουν σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (θεωρία 

ντόμινο). Επιπλέον, δεν έχουν μόνο να ανταγωνιστούν τους ομοειδείς τους, 

αλλά και μια πληθώρα άλλων εταιριών, οι οποίες εκμεταλλευόμενες την αργή 

προσαρμογή των τραπεζών στις νέες συνθήκες, κατάφεραν να αποσπάσουν 

ένα σημαντικό μέρος των αποταμιεύσεων του κοινού. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι το πρόβλημα των τραπεζών δεν 

είναι η πολυπλοκότητά τους αλλά το πολύπλοκο περιβάλλον μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιούνται. Είδαν να χάνουν την αποκλειστικότητα σε εργασίες 

όπως είναι η διαχείριση των αποταμιεύσεων του κοινού και να εκτοξεύεται ο 

συνολικός κίνδυνος χρηματοοικονομικής δυσπραγίας. Η δαιδαλώδης σύνθεση 

της αγοράς κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη, αλλά ταυτόχρονα ακόμα 

πιο δύσκολη, τη σωστή πρόβλεψη του κινδύνου που πηγάζει από τα διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία. 

Πίνακας 1.11

Παράγοντες που επηρεάζουν την χρηματοοικονομική δυσπραγία 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ2

Επάρκεια κεφαλαίων - 

Δάνεια/ περιουσιακά 

στοιχεία 

+/- 

Δάνεια/ κεφάλαια + 

Κεφάλαια εξαρτώμενα από 

επιτόκια/ συνολικά κεφάλαια 

+ 

Κυκλοφορούντα στοιχεία/ 

σύνολο περιουσίας 

- 

Όροι εμπορίου - 

Συγκέντρωση κλάδου +/- 

Δομή εταιρίας +/- 

 

                                                 
1 Πηγή: Lindgren, C-J (1996) 
2 Δείχνει την κατεύθυνση προς την οποία επηρεάζεται  η χρηματοοικονομική δυσπραγία σε σχέση με 
τις μεταβλητές. Το +/- σημαίνει ότι η επίδραση της συγκεκριμένης μεταβλητής εξαρτάται και από 
άλλους παράγοντες. 
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 Η αβεβαιότητα που δημιουργεί η ρευστότητα της παγκόσμιας αγοράς 

φαίνεται να έχει επηρεάσει σε έντονο βαθμό το ευρωπαϊκό τραπεζικό 

σύστημα. Δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες 

βρίσκονται σε μια κατάσταση αναστάτωσης (Danthine, 1999). Βέβαια, δεν 

πρέπει να λησμονούμε ότι στη σημερινή κατάσταση έχουν συμβάλλει και οι 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη.  

 Στη δεκαετία του ’90, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα δέχτηκε τις 

πρώτες επιρροές από την απελευθέρωση της αγοράς, η οποία ξεκίνησε με το 

πρόγραμμα της κοινής αγοράς  το 1992 και ολοκληρώθηκε με την είσοδο του 

ευρώ το 1999. Την τελευταία δεκαπενταετία η Ευρώπη έγινε μάρτυρας μιας 

πρωτοφανούς μείωσης των επιτοκίων δανεισμού, καθώς επίσης είδε κάθε 

κράτος- μέλος της ΕΕ να χάνει την αυτοτέλεια του στη διαχείριση της 

νομισματικής πολιτικής μετά την ίδρυση της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας 

και την είσοδο του κοινού νομίσματος. Αυτά είχαν ως αποτέλεσμα δομικές 

αλλαγές στο τραπεζικό σύστημα, το οποίο μετατόπισε το βάρος από την απλή 

διαμεσολάβηση σε νέους τομείς με σκοπό τη συνολική επικράτηση του. 

 Πιο συγκεκριμένα, αν και η ανάγκη για διαμεσολάβηση μέσα στο χρόνο 

αυξήθηκε, παρ’ όλο αυτά η σχετική σημαντικότητα των τραπεζών μειώθηκε 

εξαιτίας της ισχυροποίησης των θεσμικών επενδυτών, όπως είναι 

ασφαλιστικές εταιρίες, τα συνταξιοδοτικά κεφάλαια και τα επενδυτικά 

κεφάλαια. Η αντίδραση των τραπεζών ήταν η προσαρμογή των στρατηγικών 

τους προς την κατεύθυνση της παροχής υπηρεσιών όμοιων με αυτές που 

προσφέρουν οι θεσμικοί επενδυτές. 

Πίνακας 1.2 
Τραπεζικές συγχωνεύσεις στην ΕΕ ($ billions) 

  1993 1995 1997 

Τράπεζα με εγχώρια τράπεζα 9 24 60 
Τράπεζα με εκτός συνόρων τράπεζα 1 8 7 

Τράπεζα με θεσμικό επενδυτή 9 8 55 
Πηγή: GOLDMAN SACHS, 1999 

 Στον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες 

επιδιώκουν την ολοκλήρωση τους και την επέκταση των εργασιών τους εντός 

κυρίως των συνόρων της χώρας στην οποία δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, 

παρατηρούμε μια σαφή τάση οι τράπεζες να επιδιώκουν τη μείωση του 
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κινδύνου χρηματοοικονομικής δυσπραγίας μέσω της εξαγοράς μη τραπεζικών 

φορέων, οι οποίοι ανήκουν εντός των εδαφικών συνόρων της χώρας 

προέλευσης  των τραπεζών. Η διαμορφωμένη αυτή κατάσταση δε διαφαίνεται 

να μεταβάλλεται προτού όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αποκτήσουν κοινό 

φορολογικό σύστημα και κοινή νομοθεσία. 

 Παραπάνω αναφέραμε ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

Ευρώπης είναι τα χαμηλά επιτόκια, τα οποία σ’ ένα μεγάλο βαθμό οφείλονται 

στη σταθερότητα και στη σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους των 

ευρωπαϊκών χωρών εξαιτίας της συνθήκης του Μάαστριχ. Αρχικά , τα χαμηλά 

επιτόκια οδήγησαν σε κεφαλαιακά κέρδη και σε αυξημένο εισόδημα από 

παλιότερες επενδύσεις μεγάλης διάρκειας ωρίμανσης. Σήμερα , το καθαρό 

εισόδημα από τόκους, όπως αναμενόταν, μειώθηκε σημαντικά γεγονός που 

κάνει επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων για την ανάπτυξη της 

κερδοφορίας. Αυτό εξηγεί εν μέρει τη προσπάθεια των τραπεζών για παροχή 

διαφόρων χρηματοοικονομικών προϊόντων. 

Πίνακας 1.3 
Καθαρό εισόδημα από τόκους ως ποσοστό επί των περιουσιακών 

στοιχείων 

 
                πηγή: εκτιμήσεις Smith Barney 

 Πιο συγκεκριμένα, ενώ το 1997 το καθαρό εισόδημα από τόκους ήταν 

για τις ευρωπαϊκές τράπεζες κοντά στο 3,2 %, κατά μέσο όρο, επί των 

περιουσιακών στοιχείων, το 2005 το ποσοστό αυτό έπεσε στο 1,8.  Η μείωση 

είναι αρκετά σημαντική και σίγουρα δημιουργεί αρκετούς κλυδωνισμούς. Η 

συρρίκνωση των κερδών που προέρχεται  από τη μείωση των καθαρών 
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εσόδων από τόκους δεν αντισταθμίζεται από ανάλογη αύξηση στη χορήγηση 

δανείων, καθώς το χρέος των ευρωπαϊκών νοικοκυριών προσεγγίζει το 90% 

του ΑΕΠ και των επιχειρήσεων το 70%. Τα παραπάνω αυτόματα 

συνεπάγονται αύξηση του κινδύνου για τις τράπεζες και ανάγκη για 

διαφοροποίηση, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της παροχής υπηρεσιών, όπως 

ασφάλειες, αμοιβαία κεφάλαια, συνταξιοδοτικά προγράμματα. Το πρόβλημα 

που εντοπίζεται είναι η χαμηλή ακόμη εξοικείωση των ευρωπαίων με τα νέα 

αυτά προϊόντα, η οποία δύναται να βελτιωθεί μέσω της διαφήμισης και 

γενικότερα της ενημέρωσης του κοινού. 

 Συμπερασματικά, από την παραπάνω ανάλυση, που έγινε για το 

ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, αξίζει να επισημάνουμε τα παρακάτω 

στοιχεία. Πρώτον, τα χαμηλά επιτόκια σε συνδυασμό με το υψηλό χρέος των 

νοικοκυριών συμπιέζουν πολύ τα κέρδη των τραπεζών. Δεύτερον, ο έντονος 

ανταγωνισμός που δέχονται από τους θεσμικούς επενδυτές, η ρευστή 

κατάσταση στην ΕΕ, όσο αναφορά το διαφορετικό νομικό πλαίσιο και το 

διαφορετικό φορολογικό σύστημα που επικρατεί σε κάθε χώρα- μέλος της ΕΕ, 

καθώς επίσης και η προαναφερθείσα μείωση των καθαρών κερδών  

μετατοπίζουν τις στρατηγικές επιλογές τους προς τον άξονα της επικράτησης 

στην εγχώρια αγορά εντός της οποίας δραστηριοποιούνται. Η αδυναμία 

επέκτασης των τραπεζών σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές, λόγω κυρίως 

κορεσμού της τραπεζικής αγοράς, και η ανάγκη απαλοιφής του ανταγωνισμού 

που δέχονται από εταιρίες, όπως ασφαλιστικές, τις οδηγεί στη δημιουργία 

διάφορων χρηματοοικονομικών προϊόντων με βασικό στόχο τη διατήρηση του 

μεριδίου αγοράς που κατέχουν, την εξομάλυνση των κερδών τους και όχι 

τόσο την επέκταση τους σε νέες αγορές. Με άλλα λόγια μπορούμε να πούμε 

ότι το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα ζει μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων 

με κύριο γνώρισμα τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που γίνονται μεταξύ 

τραπεζών και διάφορων εταιριών, που δεν ανήκουν στη σφαίρα της 

τραπεζικής, οι οποίες δραστηριοποιούνται και έχουν έδρα στη χώρα 

προέλευσης της τράπεζας με την οποία συγχωνεύονται. 

 Σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των τραπεζών διαδραματίζει η 

νομοθεσία και τα συστήματα ελέγχου που τη διέπουν. Παρακάτω θα 

αναφέρουμε συνοπτικά τις οδηγίες και τους νόμους της ΕΕ και της ΕΚΤ οι 

οποίοι διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργία των τραπεζών. 
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 Η αξιολόγηση της νομοθεσίας και της εποπτείας του ευρωπαϊκού 

τραπεζικού συστήματος μπορεί να χωριστεί σε τρεις περιόδους. Μέχρι τη 

δεκαετία του ’70, όπου οι τράπεζες περιορίζονταν από την εκάστοτε κρατική 

νομοθεσία. Την δεκαετία του ’80. όπου παρατηρούνται οι πρώτες 

προσπάθειες για απελευθέρωση της αγοράς. Τη δεκαετία του ’90, οπού 

γίνονται κινήσεις προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης μεταξύ τους των 

τραπεζικών συστημάτων των διαφόρων χωρών- μελών της ΕΕ. 

 Οι βασικές ευρωπαϊκές οδηγίες που διαμόρφωσαν το σημερινό 

τραπεζικό περιβάλλον είναι η δεύτερη τραπεζική οδηγία του 1989, με την 

οποία πετυχαίνεται η εναρμόνιση των τραπεζικών αρχών και των 

περιφερειακών συστημάτων εποπτείας, η οδηγία του 1993, με την οποία 

καθορίζονται οι τρόποι με τους οποίους οι διάφορες επενδυτικές εταιρείες 

μπορούν να δρουν και να αναπτύσσονται εντός της ΕΕ. Επίσης με τις οδηγίες 

του 1989 και 1993 θεσμοθετείται η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων εντός της 

ΕΕ καθώς και το ελάχιστο ποσοστό κεφαλαίων που πρέπει να έχουν τα 

πιστωτικά ιδρύματα.  

 Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ, οι νεοϊδρυθείσες 

τράπεζες θα πρέπει να έχουν ελάχιστο κεφάλαιο 13 εκατομμύρια ECU. 

Απαγορεύεται το ποσό του δανείου που δίνεται σε έναν μεμονωμένο 

δανειολήπτη να υπερβαίνει το 25% των συνολικών κεφαλαίων καθώς επίσης 

απαγορεύεται το συνολικό ποσό των δανείων να υπερβαίνει το οχταπλάσιο 

των κεφαλαίων. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται το σύνολο των δανείων που 

δίνονται προς επιχειρήσεις που συνδέονται μεταξύ τους να υπερβαίνει το 20% 

των συνολικών κεφαλαίων. Η ρευστότητα που πρέπει να έχουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα καθορίζεται από το κάθε κράτος- μέλος της ΕΕ ξεχωριστά και για 

την επικράτεια του. Η δομή της ευρωπαϊκής τραπεζικής νομοθεσίας βασίζεται 

στους κανόνες ανταγωνισμού που επικρατούν σε κάθε κράτος- μέλος 

ξεχωριστά και στη διεθνή συνεργασία που επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς 

επιτροπών και κανονισμών. 

 Το άρθρο 105/5 της Ευρωπαϊκής συνθήκης διευκρινίζει ότι οι 

ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες πρέπει να συμβάλουν στην εφαρμογή  των 

πολιτικών που αφορούν στην εποπτεία του πιστωτικών ιδρυμάτων και στη 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

άρθρο 25 του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η τελευταία 
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έχει ρόλο συμβουλευτικό απέναντι στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, στην κομισιόν 

και στις αρχές των κρατών- μελών. Επίσης, εντός της ΕΕ έχουν δημιουργηθεί 

μια σειρά επιτροπών για την επίβλεψη και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. 

 Πιο συγκεκριμένα, στην περιοχή της τραπεζικής έχουν δημιουργηθεί 

τρεις, the Banking Advisory Committee(1977), the Groupe de Contact(1973) 

και the Banking Supervision Committee of the ECB(1998).  Δύο στον τομέα 

των ασφαλειών, the Insurance Committee(1992) και the Conference of 

Insurance Supervisory Authorities of the EU. Τέσσερις στην αγορά 

χρεογράφων, the Contact Committee(1979), the UCITS Contact 

Committee(1985), the Forum of European Securities Committee – Fesco 

(1997), the Informal High Level Securities committee(1985).  Αξίζει να τονιστεί 

ότι επιτροπές που αφορούν την τραπεζική αγορά έχουν την μεγαλύτερη 

δύναμη, εν αντιθέσει με εκείνες που αφορούν την αγορά χρεογράφων που 

έχουν την μικρότερη δύναμη. Οι εξουσίες και ο ρόλος των επιτροπών του 

τραπεζικού συστήματος είναι δυνατόν να συμπυκνωθούν στα παρακάτω: 

 Παρέχουν μια βάση ανταλλαγής πληροφοριών και δρουν 

ως ο μεσολαβητής για την εξάπλωση των αποφάσεων της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής. 

 Να συζητούν και να παρέχουν τεχνικές βελτίωσης των 

οδηγιών και νόμων που διέπουν το τραπεζικό σύστημα. 

 Να συμβάλλουν σε θέματα εποπτείας δείχνοντας, όμως, 

παράλληλα τον απαιτούμενο σεβασμό σε προβλήματα 

που ταλανίζουν τα διάφορα ιδρύματα. 

Ανακεφαλαιώνοντας την περιγραφή  της νομοθεσίας που διέπει το 

ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αξίζει να σταθούμε στο γεγονός ότι δεν 

υπάρχει μια επιτροπή που θα ελέγχει τις διαφορετικές επιτροπές που 

υπάρχουν για τις διαφορετικές αγορές. Επιπλέον, παρατηρείται μια σημαντική 

αδυναμία προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μια αρχής της οποίας ο 

βασικός ρόλος θα είναι η επίλυση προβλημάτων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

κοινότητας. Τέλος οι οδηγίες δεν έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα γεγονός που 

υπονοεί ότι δεν είναι απαραίτητο να υιοθετηθούν από τους εκάστοτε 

ενδιαφερόμενους. Οι ανωμαλίες αυτές αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία 

από το γεγονός ότι η φορολογική και η εταιρική νομοθεσία δεν είναι ίδια σε 

 11



όλα τα κράτη- μέλη της ΕΕ. Η σημαντική αυτή αποκέντρωση των εξουσιών 

έχει ως βασικό της μειονέκτημα την έλλειψη ασφαλιστικών δικλείδων και 

επηρεάζει κυρίως τις μικρές και ασθενέστερες οικονομικά χώρες, όπως είναι η 

Ελλάδα. 

 

1.2 Περιγραφή του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 
 
1.2.1 Ιστορική Αναδρομή 

Στην Ελληνική ιστορία οι πρώτες τραπεζικές εργασίες παρατηρούνται 

κατά τον 6ο π.χ. αιώνα. Υπάρχουν εκείνη την εποχή αρκετά επαγγέλματα που 

ασχολούνται με το χρήμα: οι αργυραμοιβοί και κολλυβιστές, οι οποίοι 

αναλαμβάνουν έναντι μικρής αμοιβής (κόλλυβου) τις ανταλλαγές μεταξύ των 

νομισμάτων των πόλεων-κρατών σε ολόκληρη τη χώρα3, οι τραπεζίτες που 

δέχονταν τις καταθέσεις των πολιτών προσφέροντας τους κάποιο τόκο, οι 

τοκιστές οι οποίοι δανείζουν χρήματα με κάποιο ενέχυρο και με υψηλό 

κόστος. 

Αναφορά για τις πρώτες τραπεζικές εργασίες και για τους πρώτους 

τραπεζίτες κάνει ο Ισοκράτης στη δημηγορία του «ο Τραπεζικός». Εκεί 

αναφέρονται ως πρώτοι τραπεζίτες ο Αντισθένης, ο Αρχίστρατος και ο 

Πασίωνας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι υποτυπώδεις αυτές τράπεζες της 

εποχής εκείνης δέχονταν έντονο ανταγωνισμό από τους ναούς. Οι απλοί 

πολίτες και οι πόλεις-κράτη συνήθιζαν να αποταμιεύουν τα πολύτιμα 

περιουσιακά τους στοιχεία στους ναούς επειδή μεταξύ των αρχαίων Ελλήνων 

επικρατούσε το θρησκευτικό απαραβίαστο των χώρων αυτών. Οι κυριότερες 

τραπεζικές εργασίες της εποχής περιστρέφονταν γύρω από την ανταλλαγή 

νομισμάτων των ανεξάρτητων πόλεων-κρατών, τις καταθέσεις και τα 

ναυτοδάνεια τα οποία δίνονταν με ενέχυρο είτε το ίδιο το σκάφος είτε το 

φορτίο του. 

Η ουσιαστική ιστορία του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος το οποίο 

εξελίχτηκε στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα ξεκίνησε στις 2 

Φεβρουαρίου 1828 με την ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστηριακής Τράπεζας. 

                                                 
3 Στην αρχαιότητα κάθε πόλη-κράτος είχε διαφορετικό νόμισμα με διαφορετικά σύμβολα και 
διαφορετική αξία 
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Πρόκειται στην ουσία για έναν δανειστικό οργανισμό του κράτους4 , ο οποίος 

δεν κατάφερε να επιβιώσει και διαλύθηκε το 1834. Το 1841 ιδρύεται η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδος και η οποία αρχικά ασχολείται με όλο το φάσμα των 

τραπεζικών εργασιών, δάνεια, καταθέσεις, ομόλογα κτλ. Το 1928 

μετονομάζεται σε Τράπεζα της Ελλάδος και τα καθήκοντά της περιορίζονται 

στην έκδοση τραπεζογραμματίων και τον καθορισμό του προεξοφλητικού 

επιτοκίου. Μέχρι τότε το εκδοτικό προνόμιο κατείχαν σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους, η Εθνική, η Ιονική, η τράπεζα Κρήτης και η τράπεζα 

Ηπειροθεσσαλίας. Οι πέντε τράπεζες που λειτουργούσαν στην ελληνική 

επικράτεια το 1898 γρήγορα αυξήθηκαν και στα τέλη του 1927 έφτασαν τις 45 

από τις οποίες: 37 εμπορικές, η Εθνική ως μικτή, 3 τράπεζες κτηματικής 

πίστης, 2 μικρές τράπεζες αγροτικής πίστης και 22 ειδικοί πιστωτικοί 

οργανισμοί (πχ ταχυδρομικό ταμιευτήριο). 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έρχεται αντιμέτωπο με τις πρώτες 

δύσκολες καταστάσεις την περίοδο 1929-1932. Η υπερβολική αύξηση στη 

ζήτηση για συνάλλαγμα και η ενίσχυση της τάσης για εξαγωγή κεφαλαίων 

οδήγησε στη μείωση των αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος από 4241 

εκατομμύρια δρχ το 1928 σε 176 εκατομμύρια δρχ το Μάιο του 1932. Είναι η 

περίοδος της πτώσης του τιμαρίθμου, της νομισματικής κυκλοφορίας και της 

προσφοράς χρήματος. Τα επόμενα χρόνια, τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, 

ήταν καταστροφικά για τα πιστωτικά ιδρύματα. Καμία τράπεζα δεν κατάφερε 

να αναπτυχθεί και μάλιστα αυτή τη περίοδο πολλές υπολειτουργούν.  

Η περίοδος μετά την κατοχή και ως το 1974 χαρακτηρίζεται από τους 

ειδικούς ως η περίοδος ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος. Το 1945 μια χάρτινη λίρα Αγγλίας ήταν ίση με 600 νέες δρχ5. 

Σύντομα η ισοτιμία αυτή μεταβλήθηκε με αποτέλεσμα 1 χάρτινη λίρα Αγγλίας 

να είναι ίση με 2000 δρχ. Η νομισματική αυτή αστάθεια οφειλόταν κυρίως στην 

έλλειψη οργάνωσης του κρατικού μηχανισμού. Στις αρχές του1947 πάνω από 

τις μισές τραπεζικές καταθέσεις αποτελούσαν κεφάλαια των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου(ΝΠΔΔ). Αυτό οδήγησε σε στενότητα 

κεφαλαίων και σε αδυναμία των τραπεζών να προβούν σε χρηματοδότηση 

διαφόρων τομέων της οικονομίας. 
                                                 
4 που είχε αναλάβει την έκδοση εντόκων κρατικών ομολόγων και τη συγκέντρωση των απαραίτητων 
δανειακών κεφαλαίων για το κράτος. 
5 1 νέα δραχμή=50 δισεκατομμύρια παλιές δραχμές 
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Μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του ’50 οι τράπεζες χορηγούσαν 

κυρίως βραχυπρόθεσμα δάνεια, με εξαίρεση την Κτηματική και την Αγροτική 

οι οποίες πρόσφεραν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πιστώσεις. Τα 

επιτόκια δανεισμού κυμαίνονταν στο 7-10,5%, ενώ τα επιτόκια καταθέσεων 

ήταν της τάξεως του 5-10%. Η νομισματική αστάθεια συνεχιζόταν, η 

υποτίμηση της δραχμής ήταν ένα συχνό φαινόμενο και το 1949 

1δολλάριο=15000 δρχ και 1 λίρα Αγγλίας=42000δρχ. Η ελληνική οικονομία 

συνέχισε τη ξέφρενη πτωτική πορεία της μέχρι και το 1953, οπότε μια 

καινούρια υποτίμηση έλαβε χώρα με αποτέλεσμα 1δολλάριο=30000δρχ6 . Το 

1956 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα απαρτιζόταν από 19 τράπεζες: την 

κεντρική, 11 εμπορικές, από τις οποίες μια ξένη, και 7 ειδικούς πιστωτικούς 

φορείς. 

Η δεκαετία 1957-1966 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως περίοδος 

νομισματικής σταθερότητας και ανάπτυξης. Η ιδιωτική αποταμίευση 

τριπλασιάστηκε7 και η δημόσια υπεροκταπλασιάστηκε8 . Τα επιτόκια στις 

καταθέσεις όψεως σταδιακά μειώθηκαν από το 7% το 1957 στο 0,75% το 

1966, ταυτόχρονα, όμως, αυξήθηκαν τα επιτόκια στις καταθέσεις μεγαλύτερης 

προθεσμίας. Τα επιτόκια χορηγήσεων για τον αγροτικό τομέα, τη βιοτεχνία και 

το εξαγωγικό εμπόριο κυμαίνονταν μεταξύ 4,5% και 7%. Επιπλέον, κατά τη 

δεκαετία αυτή ιδρύονται και ορισμένοι ειδικοί φορείς για τη χορήγηση 

μακροπρόθεσμων πιστώσεων: ο Οργανισμός βιομηχανικής Αναπτύξεως 

(1959), η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως (1964), η Εθνική 

Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως (1963) και η Τράπεζα 

Επενδύσεων (1962). 

Η περίοδος της δικτατορίας που ακολουθεί είναι μια εποχή 

σταθερότητας και αναπροσαρμογής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

στα νέα δεδομένα που επικρατούν. Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της 

περιόδου αυτής είναι η ενοποίηση των διαφόρων επιτοκίων χορηγήσεων, η 

αύξηση των ορίων ανά τράπεζα για τη χρηματοδότηση του εσωτερικού 

εμπορίου, η χορήγηση αδειών για απευθείας καταναλωτικά δάνεια και για 

δάνεια σε συνάλλαγμα προς ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην 
                                                 
6 Το 1954 έγινε επανέκδοση της δραχμής σε αναλογία μια 1νέα δραχμή=1000παλίες δραχμές, έτσι η 
ισοτιμία διαμορφώθηκε 1δολλάριο=30δρχ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ιδιωτικών 
καταθέσεων, την πτώση των επιτοκίων και την αύξηση των χορηγήσεων. 
7 Από 11099 εκατ. Δρχ σε 33102 εκατ. Δρχ  
8 από 895 εκατ. Δρχ σε 7427 εκατ δρχ  
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ελληνική επικράτεια και τέλος η αλματώδης αύξηση των τιμών των μετοχών 

στο χρηματιστήριο αξιών της Αθήνας. 

Χωρίς αμφιβολία η σημαντικότερη περίοδο για το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα και γενικότερα για την ελληνική οικονομία είναι αυτή που ξεκινάει το 

1974 και ολοκληρώνεται με την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ. 

Το πιο αξιοσημείωτο γεγονός της δεκαετίας του ’70 είναι οι πολλαπλές 

κρίσεις στην αγορά πετρελαίου. Αυτές επηρέασαν την ελληνική οικονομία 

όπως και γενικότερα την ευρωπαϊκή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η μεγάλη 

διαφορά είναι ότι οι εταίροι στην ΕΕ κατάφεραν να ξεπεράσουν το σκόπελο 

πολύ γρήγορα, εν αντιθέσει με την Ελλάδα όπου η νομισματική και 

δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε απέβη άκαρπη με αποτέλεσμα το 

1979 ενώ ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρώπη ήταν 10,8% στην 

Ελλάδα προσέγγιζε το 19%. Το γεγονός αυτό διεύρυνε το χάσμα μεταξύ 

Ευρώπης και Ελλάδας, το οποίο υποβοηθήθηκε και από μια σειρά 

λανθασμένων αποφάσεων που υιοθετήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις 

την περίοδο 1974-1987.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από το 1975 έως το 1980 το ημερομίσθιο 

σε ονομαστικές τιμές αυξήθηκε κατά 24,25%, ενώ την περίοδο 1965-1974 η 

αύξηση είχε ανέλθει σε 11,08%, πράγμα που πυροδότησε τον πληθωρισμό 

μέσα από τον κύκλο τιμών-μισθού9.  Επιπλέον, λανθασμένη πολιτική 

αποτελούσε και η τεράστια διεύρυνση του δημόσιου τομέα που συντελέστηκε 

από το 1981 έως το 1987. Η τότε πολιτική ηγεσία προκειμένου να διατηρήσει 

την ανεργία  σε χαμηλά επίπεδα πήρε υπό την προστασία του δημοσίου 

πολλές επιχειρήσεις που κινδύνευαν με πτώχευση. Η είσοδος χιλιάδων 

εργαζομένων στο δημόσιο κατέληξε σε πτώση της παραγωγικότητας και σε 

αύξηση της δύναμης των εργατικών συνδικάτων. Η ουσιαστικότερη 

παρενέργεια της λογικής κρατικοποιήσεων προβληματικών εταιριών ήταν η 

εκτίναξη του δημοσιονομικού ελλείμματος, το οποίο έπρεπε  με κάποιο τρόπο 

να χρηματοδοτηθεί. Ο πιο εύκολος και επιβλαβής τρόπος είναι μέσω της 

αύξησης της προσφοράς χρήματος, η οποία επιτυγχάνεται με την έκδοση 

νέων τραπεζογραμματίων10 . Στο παιχνίδι αυτό η τότε κυβέρνηση έβαλε και 

                                                 
9 είναι γνωστός ο φαύλος κύκλος μισθού-τιμών, σύμφωνα με τον οποίο μια αύξηση στο γενικό επίπεδο 
τιμών οδηγεί σε απώλειες της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η οποία για να αντισταθμιστεί  
αυξάνεται ο ονομαστικός μισθός, με αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης και επομένως και των τιμών  
10 η έκδοση τραπεζογραμματίων ήταν αποκλειστικό προνόμιο της κυβέρνησης. 

 15



τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες υποχρεώνονταν να κατευθύνουν ένα μεγάλο 

μέρος των δανειοδοτικών δυνατοτήτων τους προς το κράτος και τις 

προβληματικές επιχειρήσεις. 

Η οικονομική κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο εκείνη και οι 

πολιτικές αποφάσεις που ακολουθήθηκαν επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Οι τράπεζες ασφυκτιούσαν κάτω από τον έντονο κρατικό 

παρεμβατισμό, με αποτέλεσμα να χάσουν πολύτιμο έδαφος σε σχέση με τις 

ευρωπαϊκές. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος ήταν ότι ένα μεγάλο μέρος του ελεγχόταν από το κράτος και ότι 

ένα μεγάλο μέρος των καταθέσεων τους πήγαιναν στο δημόσιο. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι το 1985 το ποσοστό το καταθέσεων που χορηγούνταν στο 

δημόσιο ήταν 48.5% και το οποίο το 1989 έφτασε το 56,5%. 

Το σκηνικό στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα αλλάζει άρδην από το 

1992.  Αρχίζει η απελευθέρωση της τραπεζικής αγοράς και η προσπάθεια 

εναρμόνισης της με την ευρωπαϊκή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα: 1) την 

ανάπτυξη του ανταγωνισμού, 2) τη διεθνοποίηση των αγορών και 3) την 

εξάπλωση σύνθετων προϊόντων. 

Η πλήρης απελευθέρωση στη κίνηση κεφαλαίων που 

πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1994 είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του 

ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών. Οι τελευταίες αρχίζουν να παρέχουν 

περισσότερες  πιστώσεις  με μεγαλύτερη διάρκεια και σταθερό επιτόκιο. Η 

συρρίκνωση των ευρωπαϊκών νομισμάτων που γίνεται με το τρίτο στάδιο της 

ΟΝΕ , έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων για τις τράπεζες από 

προμήθειες. Όλα τα τραπεζικά ιδρύματα οφείλουν να εναρμονιστούν με τους 

κανόνες της ΕΕ για τη μετάβαση στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ. Η εναρμόνιση 

αυτή αφορούσε κυρίως: 

1. τους λογιστικούς κανόνες και πρότυπα 

2. τα συστήματα πληροφορικής και επικοινωνιών 

3. τα συστήματα πληρωμών και διακανονισμών 

4. τα συστήματα διαχείρισης κινδύνου και εσωτερικού ελέγχου 

Η απελευθέρωση των αγορών επέτρεψε στις ιδιωτικές τράπεζες να 

αναλάβουν πιο επιθετικό ρόλο και να διευρύνουν τα μερίδια αγοράς τους, 

αφού σ’ ένα διάστημα μικρότερο των δέκα ετών διπλασιάστηκε η συμμετοχή 
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τους στις συνολικές καταθέσεις και υπερδιπλασιάστηκε η συμμετοχή τους στις 

χορηγήσεις. 

Ένα άλλο στοιχείο άξιο αναφοράς είναι η ραγδαία ανάπτυξη των 

αμοιβαίων κεφαλαίων. Μέχρι το 1989 μόνο δύο τράπεζες πρόσφεραν στο 

επενδυτικό κοινό αμοιβαία κεφάλαια, ενώ το 1999 ο αριθμός των τελευταίων 

προσέγγιζε τα 205. Το συνολικό τους ενεργητικό το 1990 ήταν μόλις το 1% 

του ΑΕΠ ενώ το 1999 έφτανε το 27,4% του εθνικού εισοδήματος. 

Στα τέλη του 1997 λειτουργούσαν 41 εμπορικές τράπεζες από τις 

οποίες οι 19 ήταν ελληνικών συμφερόντων και 22 ξένων. Οι τράπεζες εξαιτίας 

του εξαντλητικού ανταγωνισμού έριξαν τα επιτόκια χορηγήσεων και 

στράφηκαν προς νέες πηγές εσόδων. Οι περισσότερες στα τέλη του 1999 

διέθεταν δικές τους ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρίες και 

προσέφεραν δάνεια σε ιδιώτες και σε επιχειρήσεις με ελκυστικά προνόμια. 

 

1.2.2 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σήμερα 
 

Μέχρι τα μέσα του  1990 το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει υποστεί 

πολύ σημαντικές μεταβολές.  Ιδιωτικοποιήσεις, η είσοδος της Ελλάδας στη 

ζώνη του Ευρώ και η ραγδαία μείωση των επιτοκίων άλλαξαν τελείως την 

εικόνα του τραπεζικού συστήματος. Η ανασυγκρότηση που ξεκίνησε στα τέλη 

της δεκαετίας του ’80 κατέληξε στον περιορισμό του κρατικού παρεμβατισμού 

και έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να καθορίζουν, η κάθε μία 

ανεξάρτητα, την πολιτική και στρατηγική που θέλουν ακολουθήσουν. 

Η απελευθέρωση της αγοράς οδήγησε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

σε μεγάλη συγκέντρωση. Η τραπεζική αγορά ελέγχεται σήμερα από έξι 

οργανισμούς, οι οποίοι έχουν προβεί σε πολλές εξαγορές και συγχωνεύσεις. 

Το μερίδιο αγοράς που κατέχουν και οι έξι οργανισμοί μαζί ξεπερνούσε  στα 

τέλη του  2004 το 75%11 . Η  επιρροή του κράτους είναι πλέον μικρή, όπως 

επίσης μικρή είναι σχετικά η παρουσία των ξένων τραπεζών, παρ΄ όλο την 

απορρόφηση της Γενικής τράπεζας από την γαλλική Société Générale. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ η 

κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος βελτιώθηκε σε σημαντικό βαθμό.  Τα 

                                                 
11 Πηγή: STANDARD AND POOR REPORT 2005, Η αξιολόγηση του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος 
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αυξημένα κέρδη προήλθαν κυρίως από τρεις τομείς: τα κρατικά ομόλογα, τα 

οποία είχαν αποκτηθεί πριν τη μείωση των επιτοκίων, την μεγέθυνση των 

πιστώσεων και την έκρηξη της εγχώριας αγοράς μετοχών. Στην ανάλυση που 

θα ακολουθήσει θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά  

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, όπως αυτά διαμορφώνονται σήμερα. 

 

1.2.2.1 Τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 
 Απελευθέρωση και Ιδιωτικοποιήσεις 

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αλλάξει σημαντικά από το 1987 

οπότε και έγιναν οι πρώτες σοβαρές προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Η απελευθέρωση της αγοράς που 

πραγματοποιήθηκε την τελευταία δεκαπενταετία διαμόρφωσε ένα κλίμα εντός 

του οποίου επικρατούν στοιχεία όπως η κατάρρευση των περιορισμών στις 

τραπεζικές εργασίες, η αποκανονικοποίηση στη κίνηση των κεφαλαίων12 και η 

μείωση της συμμετοχής του κράτους στους διάφορους πιστωτικούς 

οργανισμούς. Πέντε μικρές κρατικές τράπεζες ιδιωτικοποιήθηκαν με 

αποτέλεσμα να μειωθεί ο έλεγχος του κρατικού μηχανισμού στην τραπεζική 

αγορά. Οι ιδιωτικοποιήσεις οδήγησαν σε αυστηρότερους ελέγχους, σε μείωση 

του κόστους λειτουργίας και σε μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των 

υποδομών. Το κράτος διατηρεί μια μικρή επιρροή στην τραπεζική αγορά 

μέσω του μικρού ποσοστού μετοχών που κατέχει στην Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος και στην Εμπορική καθώς επίσης και μέσω της Αγροτικής Τράπεζας, 

την οποία ελέγχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό. 

 

 Συγκέντρωση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 

Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών και η είσοδος της Ελλάδας 

στην ΟΝΕ υπήρξαν οι βασικοί καταλύτες για την αύξηση της συγκέντρωσης 

στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Μεταξύ του 1997 και του 2004, 

πραγματοποιήθηκαν 20 συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ εγχώριων 

πιστωτικών ιδρυμάτων13  με στόχο την δημιουργία ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος μέσω των οικονομιών κλίμακας. Στα τέλη του 2003 οι έξι 

μεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισμοί της Ελλάδος κατείχαν το 89,7% των 

                                                 
12 Η απελευθέρωση στη κίνηση των κεφαλαίων ολοκληρώθηκε το 1994 
13  Πίνακας με τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που έλαβαν χώρα αυτήν την εφταετία στο παράρτημα 
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συνολικών αποταμιεύσεων, ποσοστό μεγαλύτερο από τον μέσο όρο στην ΕΕ. 

Παρ’ όλο αυτά η απελευθέρωση οδήγησε και στην ίδρυση μικρών τραπεζών, 

οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις κατάφεραν να αποσπάσουν ένα σημαντικό 

μέρος της αγοράς. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η ΑΣΠΙΣ και η 

ΕΓΝΑΤΙΑ τράπεζα, οι οποίες ιδρύθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Η 

προοπτική περαιτέρω συγκέντρωσης του τραπεζικού τομέα στα χρόνια που 

ακολουθούν δε φαίνεται πιθανή. 

Το 2001 μια σχεδιαζόμενη συγχώνευση μεταξύ της Εθνικής και της 

ALPHA σταμάτησε στη διαφωνία μεταξύ των διοικητικών συμβουλίων των 

δύο τραπεζών. Η ελληνική νομοθεσία για λόγους ανταγωνισμού, φαίνεται 

πρόθυμη να δεχτεί περαιτέρω συγκέντρωση του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος. Η προθυμία αυτή στηρίζεται στο γεγονός ότι τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύματα παραμένουν σημαντικά μικρότερα από τα αντίστοιχα 

ευρωπαϊκά. Η τράπεζα της Ελλάδος επισημαίνει ότι η οποιαδήποτε επιπλέον 

συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί θα πρέπει να προέλθει από τη 

συγχώνευση των μικρών τραπεζών μεταξύ τους. Από την άλλη πλευρά η 

πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να 

στρέψει τις ελληνικές τράπεζες προς την κατεύθυνση της δημιουργίας 

στρατηγικών συμμαχιών με τράπεζες του εξωτερικού. 

 

 Αύξηση περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών 

Η αύξηση της ζήτησης για δάνεια, εξαιτίας της πτώσης των επιτοκίων 

και της εξάλειψης των περιορισμών14 στη δανειοδότηση των νοικοκυριών και 

των επιχειρήσεων, οδήγησε σε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών για 

την απόκτηση μεγαλύτερου μέρους της αγοράς και κατέληξε σε μια 

πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα έκρηξη της αγοράς δανείων. Η 

αναλογία δάνεια προς ΑΕΠ εκτινάχτηκε από το 14% το 1995 στο 64% στα 

τέλη του 200315. H αύξηση στις δανειοδοτήσεις προήλθε κυρίως από δάνεια 

στον ιδιωτικό τομέα, η χορήγηση των οποίων στα τέλη του 2004 καθώς και τα 

προηγούμενα πέντε χρόνια γνώρισε ένα ρυθμό ανάπτυξης που προσέγγιζε 

κατά μέσο όρο το 14%. Αντίθετα, την ίδια περίοδο, παρατηρείται μια μείωση 

στις χορηγήσεις δανείων προς τον δημόσιο τομέα. 
                                                 
14 η μείωση των περιορισμών στη χορήγηση δανείων ξεκίνησε το 1997 και ολοκληρώθηκε το 2003 με 
την γενική εξάλειψη τους. 
15 Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, οικονομικό δελτίο 2004 και εκτιμήσεις της CITIGROUP 2004 
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Η έκρηξη στα δάνεια αρχικά στηρίχτηκε από τις επιχειρήσεις και στη 

συνέχεια από τα νοικοκυριά. Οι παλιότεροι περιορισμοί υποχρέωναν τα 

νοικοκυριά να δανείζονται πολύ λίγα, γεγονός που κράτησε σε χαμηλό 

επίπεδο τα χρέη των νοικοκυριών. Η εξάλειψη αυτών, η μείωση των επιτοκίων 

και ο χαμηλός δείκτης χρέους των νοικοκυριών έδωσαν επιπρόσθετη ώθηση 

στην ήδη συντελούμενη έκρηξη στο τομέα της χορήγησης δανείων. Τα 

στεγαστικά δάνεια την τριετία 2000-2003 παρουσίαζαν μια ετήσια αύξηση της 

τάξεως του 30%, η οποία το 2004 επιβραδύνθηκε φτάνοντας το 25%16.  Τα 

καταναλωτικά δάνεια το 2004 παρουσιάζουν μια αύξηση της τάξεως του 

37,4%, ποσοστό το οποίο σύμφωνα με εκτιμήσεις ΕΚΤ προβλέπεται να 

παραμείνει σταθερό και τα επόμενα χρόνια. Η τράπεζα της Ελλάδος τελευταία 

επέτρεψε την ίδρυση οργανισμών οι οποίοι εξειδικεύονται αποκλειστικά στα 

καταναλωτικά και γενικότερα στα προσωπικά δάνεια. 

Πίνακας 1.417

Αύξηση πιστώσεων 2000-2004 (σε εκατομ. €) 

 
  

 Διαχείριση κινδύνου 

Ταυτόχρονα με την αύξηση των πιστώσεων, μεγαλώνει και η ανάγκη 

για σωστότερη διαχείριση του κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

περισσότερες ελληνικές τράπεζες έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα 

προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν δημιουργήσει εσωτερικά συστήματα 

αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από την δανειοδότηση 

                                                 
16 πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 2004 και Fitch reports- the Greek banking system 2004  
17 πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 
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επιχειρήσεων. Η υιοθέτηση του συμφώνου της Βασιλείας II θα αναγκάσει τα 

πιστωτικά ιδρύματα να αναβαθμίσουν και άλλο τα συστήματα διαχείρισης 

κινδύνου. 

Σήμερα, προτεραιότητα των τραπεζών πρέπει να είναι η αντικατάσταση 

των παραδοσιακών συστημάτων αξιολόγησης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών με πιο επιστημονικά και αξιόπιστα 

συστήματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μέχρι και πρόσφατα  το κριτήριο για τα 

στεγαστικά δάνεια ήταν τα τελευταία να μην υπερβαίνουν το 75 με 85% της 

αξίας των ακινήτων, την αγορά των οποίων καλούνται να χρηματοδοτήσουν. 

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του σύγχρονου ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος είναι η υπερπήδηση του εμποδίου που ονομάζεται 

έλλειψη ιστορικών δεδομένων και το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην 

προσαρμογή των συστημάτων διαχείρισης κινδύνου και στη σωστή πρόβλεψη 

των προσδοκώμενων απωλειών από επισφάλειες. Η πρώτη κίνηση που έγινε 

προς αυτή τη κατεύθυνση είναι η δημιουργία του Τειρεσία το 2003, μια βάση 

δεδομένων στην οποία έχουν πρόσβαση οι ελληνικές τράπεζες. 

 

 Ποιότητα περιουσιακών στοιχείων , ρευστότητα, κεφάλαια 

Η ραγδαία ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η είσοδος στο ευρώ και 

η μακροοικονομική σταθερότητα που πέτυχε η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια 

είχαν θετική επίδραση στην εικόνα των ισολογισμών των ελληνικών 

τραπεζών. 

Πιο συγκεκριμένα, το ενεργητικό των πιστωτικών ιδρυμάτων δείχνει 

πλέον να αποτελείται από σαφώς πολύ πιο ποιοτικά στοιχεία. Η παραπάνω 

διαπίστωση υπονοεί κυρίως δύο πράγματα. Καταρχήν, οι εγγεγραμμένες 

απαιτήσεις των τραπεζών στους ισολογισμούς τους από δάνεια εμπεριέχουν 

αρκετά μικρό κίνδυνο. Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το γεγονός ότι οι 

επισφάλειες ως ποσοστό επί του συνόλου των χορηγήσεων στις αρχές του 

2004 προσέγγιζε το 5%, ποσοστό πολύ μικρότερο από αυτό που επικρατούσε 

τη δεκαετία του ’80. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ποσοστό αυτό επηρεάζεται 

πολύ από τις μεγάλες επισφάλειες της Αγροτικής τράπεζας, οι οποίες στα 

τέλη του 2003 προσέγγιζαν το 21%. Η τελευταία προκειμένου να βελτιώσει 

την εικόνα της προέβη σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τάξεως του 1,5 

δις. € με στόχο τη διαγραφή ενός μέρους από τις επισφάλειες. Στον αντίποδα 
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της Αγροτικής βρίσκεται η Eurobank , που έχει καταφέρει να διατηρεί τις 

επισφάλειες της σ’ ένα ποσοστό επί του συνόλου των χορηγήσεων που δε 

ξεπερνά το 2,9%.  

Ένα άλλο ποιοτικό στοιχείο του ενεργητικού των τραπεζών είναι χωρίς 

αμφιβολία η πολύ καλή ρευστότητα που παρουσιάζουν στο σύνολο τους τα 

πιστωτικά ιδρύματα. Αυτή οφείλεται κυρίως σε δύο παράγοντες: στον μεγάλο 

αριθμό αποταμιεύσεων που συγκεντρώνουν και στη χαμηλή σχέση μεταξύ 

δανείων και αποταμιεύσεων, η οποία παραδοσιακά υφίσταται στην ελληνική 

οικονομία. Το γεγονός αυτό δίνει ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα στις 

ελληνικές τράπεζες το οποίο εστιάζεται στο ότι τα ελληνικά πιστωτικά 

ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίξουν και επομένως να 

χρηματοδοτήσουν την έκρηξη που παρατηρείται στις πιστώσεις.  Απόδειξη 

των παραπάνω αποτελεί το ότι οι τράπεζες κατάφεραν να υποστηρίξουν την 

αύξηση στις χορηγήσεις δανείων η οποία την περίοδο 1997-2003 έφτασε σε 

ποσοστό το 194%. Το ίδιο διάστημα οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 85%, 

πράγμα που καταδεικνύει την ισχυρή βάση σε καταθέσεις του τραπεζικού 

συστήματος και υποδηλώνει ότι παρά το γεγονός ότι οι αποταμιεύσεις πλέον 

διευρύνονται με ρυθμό μικρότερο απ’ ότι τα δάνεια, η ρευστότητα των 

τραπεζών συνεχίζει να επαρκεί για τη χρηματοδότηση των πιστώσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα τέλη του 2003 η αναλογία δάνεια προς 

καταθέσεις προσέγγιζε το 66,8%, την ίδια ώρα που στην Ευρώπη φτάνει το 

120%. Βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι το ελληνικό τραπεζικό δεν είναι 

ακόμα αρκετά έτοιμο να συγκλίνει με τα ευρωπαϊκά δεδομένα καθώς 

απαιτείται καλύτερη διαχείριση του κινδύνου που πηγάζει από τη 

χρηματοδότηση μακροχρόνιων δανείων με βραχυπρόθεσμα κεφάλαια. Η 

διασφάλιση της αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων που αποτελούν και 

τη βασική κατηγορία μακροχρόνιων δανείων αποτελεί επιτακτική ανάγκη 

καθώς η συνολική τους αξία το 2004 ήταν ίση με το 20% του ΑΕΠ, ποσό 

αρκετά υψηλό το οποίο προβλέπεται να αυξηθεί στα επόμενα χρόνια. 

Η υψηλή ρευστότητα είναι σίγουρα ένας από τους βασικούς μοχλούς 

για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών, ο οποίος όμως πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί με αρκετή σύνεση έτσι ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση με 

το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και να αποφθεχθεί η επανάληψη 
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καταστάσεων της δεκαετίας ’80 όπου οι τράπεζες έχασαν μεγάλα κεφάλαια 

από τη χορήγηση δανείων σε προβληματικές εταιρίες. 

Ένα άλλο θετικό στοιχείο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

αποτελεί η ισχυρή κεφαλαιακή βάση τους. Μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 

’90 οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να καταθέτουν ένα μεγάλο μέρος των 

αποταμιεύσεων τους στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με το χαμηλό ρυθμό αύξησης των χορηγήσεων οδήγησε σε 

πλεονασμό κεφαλαίων. Η χρησιμότητα του έγκειται στο ότι προσφέρει τη 

δυνατότητα κάλυψης του κινδύνου που προέρχεται από την έκρηξη στη 

ζήτηση δανείων. Στη παρούσα φάση το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι 

υποχρεωμένο να έχει, αναλογικά, μεγαλύτερα κεφάλαια από τις ευρωπαϊκές 

τράπεζες καθώς έχει αυξημένο κίνδυνο επισφαλειών και χρηματοοικονομικής 

δυσπραγίας. 

 

 Κερδοφορία  
Αποτελεί γεγονός ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών συνεχώς 

βελτιώνεται.  

Πίνακας 1.518

 
 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα η κερδοφορία των 

ελληνικών τραπεζών το 2000 ήταν αρκετά υψηλή. Αυτό οφείλεται στα κέρδη 

                                                 
18 πηγή: Fitch reports 2004, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
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που δημιουργήθηκαν από τα κρατικά ομόλογα μεγάλης διάρκειας καθώς τα 

επιτόκια έπεφταν προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύγκλιση με τα 

ευρωπαϊκά δεδομένα. Επιπλέον, οφείλεται στα μεγάλη οφέλη που 

αποκόμισαν από τη ραγδαία άνοδο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθήνας. Το 

2002 παρατηρείται μια κάθετη πτώση στη κερδοφορία των τραπεζών η οποία 

κυρίως οφείλεται στην απότομη πτώση στις τιμές των μετοχών στο 

χρηματιστήριο. Η βελτίωση της κερδοφορίας που ακολούθησε το 2003 και το 

2004 οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ζήτησης για συναλλαγές και στην 

έκρηξη στις χορηγήσεις δανείων. 

Πίνακας 1.619

 
Η αύξηση στις εργασίες της λιανικής τραπεζικής, η οποία οφείλεται στη 

μείωση των επιτοκίων, αποτελεί το βασικό κινητήριο μοχλό της ανόδου της 

κερδοφορίας. Η καλύτερη αξιοποίηση των καταθέσεων από τη πλευρά των 

τραπεζών και η μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων 

και επιτοκίων βραχυπρόθεσμων πιστώσεων οδήγησαν στην επίτευξη ενός 

περιθωρίου κέρδους που προσεγγίζει το 3,1%20 . Το ποσοστό αυτό είναι 

ιδιαίτερα υψηλό αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια χρονική περίοδο στην 

Ευρώπη το περιθώριο κέρδους από επιτόκια είναι μόλις 1,42%. Παρ’ όλο 

αυτά μπορεί να θεωρείται σίγουρο ότι ο έντονος ανταγωνισμός θα συμπιέσει 

το καθαρό εισόδημα από τόκους. Γι’ αυτό το λόγο, οι ελληνικές τράπεζες αν 

                                                 
19 πηγή: Fitch reports 2004, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
20 πηγή: STANDARD AND POOR REPORTS 2005, Αξιολόγηση του ελληνικού τραπεζικού 
συστήματος. 
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θέλουν να κρατήσουν τη κερδοφορίας τους σε υψηλά ποσοστά θα πρέπει να 

αρχίζουν από τώρα να προετοιμάζονται για τη δημιουργία καινούριων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων τα οποία θα εξισώνουν το χάσιμο από τη 

συμπίεση των καθαρών εσόδων από τόκους. 

 

 Κόστος  
Ένα από τα σημαντικότερα ίσως εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι πιθανότατα το υψηλό λειτουργικό 

κόστος που έχουν. Αν και έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια να πετύχουν 

μια αξιοσημείωτη μείωση των εξόδων τους, παρ’ όλο αυτά υπάρχουν κάποιοι 

σκόπελοι που πρέπει να ξεπεραστούν. 

Βασικό πρόβλημα παραμένει οι υψηλές ασφαλιστικές υποχρεώσεις 

των τραπεζών για συντάξεις, το οποίο γίνεται ακόμα πιο έντονο στη 

περίπτωση των ιδιωτικοποιημένων κρατικών τραπεζών. Το μεγάλο, ηλικιακά, 

ανθρώπινο δυναμικό πολλών ιδρυμάτων, τα ισχυρά συνδικάτα και η 

δαιδαλώδης μορφή των ασφαλιστικού φορέα όπου κάθε ίδρυμα έχει το δικό 

του επικουρικό ταμείο θολώνει την καλή εικόνα του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος. Οι τελευταίες προβλέψεις υπολογίζουν τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις των τραπεζών στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ21, με μερικές 

τράπεζες να έχουν από μόνες τους υποχρεώσεις που αγγίζουν τα 700 

εκατομμύρια ευρώ. Η λύση του προβλήματος γίνεται επιτακτική καθώς με την 

είσοδο των διεθνών λογιστικών προτύπων τα πιστωτικά ιδρύματα θα 

αναγκαστούν  να εμφανίσουν στον ισολογισμό τους τις ασφαλιστικές 

υποχρεώσεις τους. Στο κλίμα αυτό εντάσσονται και οι πρόσφατες 

διαπραγματεύσεις της ένωσης ελληνικών τραπεζών με την κυβέρνηση 

προκειμένου να απορροφηθούν τα επιμέρους τραπεζικά ταμεία από το ΙΚΑ 

και να καλυφθεί ένα μέρος των υποχρεώσεων από τον κρατικό μηχανισμό. 

Η ελληνική εργατική νομοθεσία και η γραφειοκρατία δε βοηθούν τις 

τράπεζες να μειώσουν το λειτουργικό κόστος τους. Το 2001 το εργατικό 

κόστος κάλυπτε το 61% των λειτουργικών εξόδων των τραπεζών όταν στην 

Ευρώπη φτάνει το 52%. Γίνεται αντιληπτό ότι εάν η εργατική νομοθεσία στη 

χώρα μας δε γίνει πιο ευέλικτη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των 

ευρωπαϊκών  τραπεζών έναντι των ελληνικών θα είναι αρκετά σημαντικό με 
                                                 
21 Πηγή: στατιστικά στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος 
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αποτέλεσμα να αρχίσει να μεγεθύνεται πάλι το χάσμα μεταξύ των δύο. 

Σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους το εργατικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο 

από αυτό που αποτυπώνεται καθώς η παραγωγικότητα και η εξειδίκευση του 

προσωπικού δεν είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

 
 

Πίνακας 1.722

 
   Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε στον παραπάνω πίνακα είναι ότι 

οι τράπεζες που μείωσαν ελάχιστα ή αύξησαν το λειτουργικό τους κόστος 

είναι αυτές που ανήκουν στη σφαίρα επιρροής του δημόσιου τομέα. 

 

1.2.2.2 Η δομή του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος 
Η ελληνική τραπεζική βιομηχανία αποτελείται από τρία διαφορετικά 

είδη ιδρυμάτων: 1) τις εμπορικές τράπεζες, 2) τους εξειδικευμένους 

τραπεζικούς οργανισμούς και 3) τις συνεταιριστικές τράπεζες. Στα τέλη του 

2004 υπήρχαν 62 πιστωτικά ιδρύματα από τα οποία τα 44 ήταν εμπορικές 

τράπεζες( 21 εγχώριων συμφερόντων), τα 2 ήταν εξειδικευμένοι οργανισμοί ( 

ταχυδρομικό ταμιευτήριο και ταμείο δανείων και παρακαταθηκών) και τα 16 

ήταν συνεταιριστικές τράπεζες. Σύμφωνα με την τράπεζα της Ελλάδος, οι 

εμπορικές τράπεζες στα τέλη του 2003 κατείχαν μερίδιο της αγοράς που 

προσέγγιζε το 82,1%, ενώ τα υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, τα 

εξειδικευμένα ιδρύματα και συνεταιριστικές τράπεζες κατείχαν μερίδιο της 

αγοράς που έφτανε το 9,2%, 8,1% και 0,6% αντίστοιχα. 

                                                 
22  πηγή: Fitch reports 2004, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 
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 Εμπορικές τράπεζες 

Στην ελληνική επικράτεια λειτουργούν πάρα πολλές εμπορικές 

τράπεζες αλλά τα δύο τρίτα  σχεδόν της αγοράς ελέγχεται από έξι τραπεζικά 

ιδρύματα. Οι έξι αυτοί ηγέτες αναπτύχθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’90 

μέσα από οργανική ανάπτυξη και μέσα από μια σειρά εξαγορών τραπεζών 

που μόλις είχαν ιδιωτικοποιηθεί ή που βρίσκονταν σε άσχημη οικονομική 

θέση.  Τον Ιούνιο  του 2003, οι βασικές ελληνικές εμπορικές τράπεζες είχαν 

2500 υποκαταστήματα και απασχολούσαν περίπου 50000 εργαζομένους.  

 

 Εξειδικευμένα πιστωτικά ιδρύματα 

Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ιστορικά, δέχεται μόνο καταθέσεις από το 

κοινό, οι οποίες είναι εγγυημένες από το κράτος , και χορηγεί δάνεια σε 

τοπικές αρχές, σε δημόσιους υπαλλήλους και σε συνταξιούχους. Η εποπτεία 

του πραγματοποιείται από το υπουργείο οικονομικών. Στα τέλη του 2003 είχε 

περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ , ανθρώπινο 

δυναμικό που αριθμούσε 1250 εργαζόμενους και ένα δίκτυο 135 

υποκαταστημάτων. Το ταχυδρομικό ταμιευτήριο παραμένει ένα ίδρυμα 

πλούσιο σε καταθέσεις (οι καταθέσεις είναι τετραπλάσιες των χορηγήσεων), 

παρ’ όλο που τα τελευταία χρόνια έχει αυξήσει τις δανειοδοτήσεις. Το μέλλον 

του συγκεκριμένου ιδρύματος είναι η μετατροπή του σε μια τυπική εμπορική 

τράπεζα, που θα παρέχει όλο το φάσμα των τραπεζικών εργασιών. Το 

ταχυδρομικό ταμιευτήριο ήδη έχει κάνει αίτηση για να της χορηγηθεί τραπεζική 

άδεια και σύμφωνα με εκτιμήσεις της τράπεζας της Ελλάδος αυτή αναμένεται 

να εκδοθεί τον Σεπτέμβριο του 2005. 

Το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων είναι ένα κρατικό ίδρυμα το 

οποίο χρηματοδοτεί κρατικά έργα και ελέγχει τις καταθέσεις διάφορων 

δημόσιων οντοτήτων. Επιπλέον, χορηγεί στεγαστικά δάνεια σε δημόσιους 

υπαλλήλους και συνταξιούχους, αλλά δε δέχεται καταθέσεις. Το ταμείο 

ελέγχεται από το υπουργείο οικονομικών. Το 2003 το ταμείο παρακαταθηκών 

και δανείων διέθετε 4 υποκαταστήματα, απασχολούσε 450 εργαζόμενους και 

είχε περιουσιακά στοιχεία αξίας 6,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση εξειδικευμένου πιστωτικού ιδρύματος 

αποτελούσε η Αγροτική τράπεζα, η οποία όμως στις αρχές του 1990 
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μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρία και από τότε λειτουργεί πλέον περισσότερο 

ως εμπορική τράπεζα. 

 

 Συνεταιριστικές τράπεζες 

Αυτή τη στιγμή στην ελληνική επικράτεια λειτουργούν 16 

συνεταιριστικές τράπεζες, οι οποίες απευθύνονται σε μικρές και μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις εντός μιας συγκεκριμένης  γεωγραφικής περιφέρειας. Για 

παράδειγμα η συνεταιριστική τράπεζα των Χανίων έχει υποκαταστήματα 

κυρίως στην περιφέρεια των Χανίων και οι εργασίες της απευθύνονται στους 

κατοίκους αυτής της γεωγραφικής περιοχής. Αυτού του είδους οι οργανισμοί 

πρωτοεμφανίστηκαν στην ελληνική επικράτεια στις αρχές του 1990 και 

σήμερα η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων που κατέχουν όλες μαζί 

δε ξεπερνά το 1% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού 

τραπεζικού συστήματος. Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν χαρακτήρα μη 

κερδοσκοπικό, απολαμβάνουν μια πολύ καλή σχέση καταθέσεων προς 

δάνεια καθώς επίσης έχουν και μια πολύ καλή κεφαλαιακή βάση. Ένας από 

τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία των συνεταιριστικών τραπεζών 

ήταν η ίδρυση της Πανελλήνιας τράπεζας. Η δημιουργία της τελευταίας ήταν ο 

καρπός της σύμπραξης κάποιων συνεταιριστικών τραπεζών μεταξύ τους με 

σκοπό αυτή να λειτουργεί ως εμπορική τράπεζα, να προωθεί τα προϊόντα των 

μετόχων και να συμβουλεύει τις συνεταιριστικές τράπεζες. Η πανελλήνια 

Τράπεζα έχει αναλάβει να καλύψει το κενό που δημιουργείται από την 

απουσία συνεταιριστικών τραπεζών σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας. 

 

 Ξένες τράπεζες/ Επενδύσεις 

Η παρουσία ξένων τραπεζών στην Ελλάδα δε θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ούτε πολύ έντονη αλλά ούτε πολύ δυναμική, παρόλο που όπως 

διαπιστώσαμε από την προηγούμενη ανάλυση η ελληνική τραπεζική αγορά 

έχει πολλά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. . Σύμφωνα με αναλυτές για την 

κατάσταση αυτή υπεύθυνοι είναι η εργατική νομοθεσία, η γραφειοκρατία και 

χαώδες φορολογικό πλαίσιο. Στα τέλη του 2004 οι ξένες τράπεζες κατείχαν το 

10% των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 

ποσοστό πολύ μικρό αν αναλογιστούμε το μεγάλο αριθμό ξένων εμπορικών 

τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα. 
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Αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής είναι η πορτογαλικών 

συμφερόντων τράπεζα Banco commercial Portuguese, η οποία εισχώρησε 

στην ελληνική αγορά μέσω της Nova bank, η οποία αναπτύσσεται με 

ραγδαίους ρυθμούς και από τα 45 υποκαταστήματα που είχε το 2000 έφτασε 

το 2004 τα 107. Ένας δεύτερος μεγάλος ξένος επενδυτής είναι η γαλλική 

συμφερόντων Société Générale η οποία προχώρησε στην εξαγορά της 

Γενικής το 2004. Άλλες ξένες τράπεζες με σημαντική παρουσία στην ελληνική 

επικράτεια είναι: η τράπεζα Κύπρου με περιουσιακά στοιχεία 5 δις. €, η 

Citibank με 4,5 δις €, η HSBC με 1,8 δις €, η Royal bank of Scotland με 1,8 

δις €. Υπολογίζεται ότι στα τέλη του 2003 οι ξένες τράπεζες είχαν κεφάλαια 

που έφταναν τα 19 δις €, διέθεταν 200 υποκαταστήματα και απασχολούσαν 

περίπου 4800 εργαζόμενους23.  Η νέα τάση που δημιουργείται στην ελληνική 

τραπεζική αγορά δεν είναι οι απευθείας ξένες επενδύσεις, αλλά οι στρατηγικές 

συμμαχίες με ελληνικές τράπεζες. Ενδεικτικές τέτοιου τύπου συμμαχίες, είναι 

της Εμπορικής με την Credit Agricole, της Ασπίς με την ABN Amro, της 

Πειραιώς με την ING Group. Οι συμπράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα συμφέρουσες 

για τις ελληνικές τράπεζες καθώς δίνουν τη δυνατότητα μεταφοράς 

τεχνογνωσίας, νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και νέων συστημάτων 

οργάνωσης και διοίκησης. 

 

1.2.2.3 Σύντομη περιγραφή της ελληνικής τραπεζικής νομοθεσίας. 
Σύμφωνα με τον τραπεζικό νόμο του 1992 ως πιστωτικό ίδρυμα 

ορίζεται ο οργανισμός που δέχεται καταθέσεις κάθε είδους από το κοινό και 

χορηγεί πιστώσεις με στόχο τη δημιουργία κερδών. 

Η εποπτεία και η λειτουργία των τραπεζών καθορίζονται από τους 

νόμους 2076/1992 και 1665/1951. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει τη μορφή ανώνυμης εταιρίας. Το ελάχιστο 

απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας 

ανέρχεται στα 18 εκατομμύρια €. Για την ίδρυση συνεταιριστικών τραπεζών το 

ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο κυμαίνεται μεταξύ 6 εκατ. € και 18 εκατ. € και 

εξαρτάται από το μέγεθος της γεωγραφική περιοχή στην οποία η 

συνεταιριστική θέλει να δραστηριοποιηθεί. Ένα πιστωτικό ίδρυμα που δεν έχει 

έδρα σε χώρα της ΕΕ, για να ανοίξει υποκαταστήματα στην Ελλάδα θα πρέπει 
                                                 
23 Πηγή: STANDARD AND POOR report 2004, αξιολόγηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. 
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να πάρει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και να διαθέτει αρχικά κεφάλαια 

ύψους 9εκατ. € για τη λειτουργία μέχρι 4 υποκαταστημάτων. 

Οι τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θα πρέπει να παρέχουν 

στην Τράπεζα της Ελλάδος όλα τα στοιχεία των μετόχων τους, οι οποίοι 

κατέχουν μετοχές ύψους μεγαλύτερου του 10%. Οι τράπεζες που ανήκουν σε 

χώρα της ΕΕ μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανοίξουν υποκαταστήματα στην 

Ελλάδα χωρίς την προηγούμενη  εξουσιοδότηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η λειτουργία των τελευταίων καθορίζεται από τις ευρωπαϊκές οδηγίες και η 

εποπτεία τους γίνεται σε συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος με την 

κεντρική τράπεζα της χώρας στην οποία έχουν έδρα. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δικαίωμα να κάνει ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας μιας τράπεζας στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Όταν η τράπεζα δε χρησιμοποιήσει την άδεια που της 

χορηγήθηκε μέσα σε 12 μήνες 
 Όταν η τράπεζα μένει ανενεργή για περίοδο έξι μηνών 
 Όταν το ζητήσει η ίδια η τράπεζα 

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να κάνει ανάκληση μιας άδειας για 

λόγους παροχής ψευδών στοιχείων προς αυτήν, ανεπάρκειας κεφαλαίων και 

για λόγους μη συμμόρφωσης με τους νόμους. 

 Όλες οι τράπεζες υποχρεώνονται να θέτουν στη διάθεση της κεντρικής 

τράπεζας τις παρακάτω πληροφορίες: 

 Τριμηνιαία: αναφορά για την επάρκεια κεφαλαίων, για τη 

ρευστότητα, τις επισφάλειες, την κερδοφορία και για την έκθεση 

τους σε τραπεζικούς κινδύνους. 

 Εξαμηνιαία: αναφορά για τις διεθνείς συναλλαγές  

 Ετήσια: αναφορά Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

 

1.2.2.4 Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε αριθμούς 
Σ’ αυτό το σημείο θα παραθέσουμε κάποιους πίνακες προκειμένου να 

ενισχυθούν αυτά που υποστηρίχτηκαν παραπάνω. 
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Πίνακας 1.824

Δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

 
   

Πίνακας 1.925

Έσοδα και καθαρά κέρδη από τόκους 

 
   

 

Πίνακας 1.1026

Χαρτοφυλάκιο δανείων και καθαρά κέρδη από τόκους ανά 
κατηγορία δανείων 

                                                 
24 Πηγή: Moody’s investor services 2004,  το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
25 πηγή: Smith Barney estimations 2005  
26 πηγή: Smith Barney estimations 2005, σημειώνεται ότι το spread income Mix δείχνει τη συμμετοχή 
κάθε κατηγορίας δανείου στη διαμόρφωση του τελικού δείκτη καθαρών κερδών από τόκους  
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Πίνακας 1.1127

Δείκτες αποδοτικότητας των δέκα σημαντικότερων ελληνικών 
τραπεζών 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 πηγή: Fitch reports 2004, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
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Πίνακας 1.1228

Μερίδια αγοράς των βασικών ελληνικών τραπεζών το 2003 

 
 

Πίνακας 1.1329

 
 

 

          

 

                                                 
28 πηγή: Fitch reports 2004, Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
29 πηγή: STANDARD AND POOR 2004 
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1.3 Σύγκριση ευρωπαϊκών τραπεζών με τις ελληνικές 
 

Πίνακας 1.1430

Δάνεια / ΑΕΠ 

 
 

Πίνακας 1.1531

Οι 10 πρώτες ευρωπαϊκές τράπεζες σε αύξηση εσόδων για το 
2004 

 
  

 

                                                 
30 Πηγή: STANDARD AND POOR 2004 
31  πηγή: Smith Barney estimations 2004 
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Πίνακας 1.1632

Καθαρό εισόδημα από τόκους ως ποσοστό επί των εσόδων (2004) 

 
 

 Η ανάλυση που προηγήθηκε έδειξε με σαφήνεια ποια είναι τα 

χαρακτηριστικά και η δομή του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  Το 

ερώτημα που συνεχίζει να επιζητά απαντήσεις είναι κατά πόσο τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύματα είναι ανταγωνιστικά σε σχέση με τα ευρωπαϊκά. 

 Καταρχήν, θα έπρεπε να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα του 

ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος έναντι του ελληνικού. Το πιο σημαντικό 

θετικό που πρέπει να αναφερθεί είναι η υπεροχή όσο αναφορά το μέγεθος. 

Τα ευρωπαϊκά πιστωτικά ιδρύματα πετυχαίνουν σαφώς καλύτερες οικονομίες 

κλίμακας λόγω μεγέθους. Αυτό σημαίνει καλύτερη διασπορά του κινδύνου 

μικρότερο κόστος ως ποσοστό των εσόδων και άρα μεγαλύτερα περιθώρια 

κέρδους. Επιπλέον, ένα άλλο πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών τραπεζών είναι η 

αγορά στην οποία απευθύνονται. Η τελευταία έχει δύο σημαντικά 

χαρακτηριστικά που λείπουν από την ελληνική. Πρώτον, είναι πολύ 

μεγαλύτερη γεγονός που αυξάνει τους δυνητικούς πελάτες για την τράπεζα. 

Δεύτερον, είναι πολύ πιο ώριμη και έτοιμη να δεχτεί και να αγοράσει 

καινούρια χρηματοοικονομικά προϊόντα. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 

έχασαν σημαντικό έδαφος σ΄ αυτό το θέμα εξαιτίας της κρίσης του ελληνικού 

χρηματιστηρίου. Το ελληνικό κοινό, χωρίς προετοιμασία και ενημέρωση, 

μετατράπηκε απότομα σε επενδυτή με τη πίστη ότι σε σύντομο χρονικό 
                                                 
32 Πηγή: Smith Barney estimations 2004 
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διάστημα θα μπορούσε να αποκομίσει μεγάλα κέρδη. Η απότομη πτώση του 

χρηματιστηρίου και το «χάσιμο» δισεκατομμυρίων από τη πλευρά των μικρών 

επενδυτών δημιούργησε αποστροφή στο ελληνικό κοινό για οποιαδήποτε 

επένδυση τέτοιας μορφής. Το κλίμα αυτό για να αναστραφεί θα χρειαστεί 

αρκετό χρόνο και προσπάθεια από τη πλευρά των τραπεζών. Η παρενέργεια 

της κατάστασης αυτής είναι ότι τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα 

αναγκαστούν να στηρίζουν για κάποια χρόνια ακόμα την κερδοφορία τους στα 

καθαρά έσοδα από τόκους. Τέλος ένα άλλο πλεονέκτημα των ευρωπαϊκών 

τραπεζών είναι το σταθερό φορολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν, 

το ξεκάθαρο εργατικό δίκαιο και τα υψηλά εισοδήματα των ευρωπαίων 

πολιτών. Το τελευταίο σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια σταθερή ανάπτυξη 

των τραπεζών δίνει τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης του πιστωτικού 

κινδύνου και μειώνει τις επισφάλειες. 

 Βέβαια, πλεονεκτήματα έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών έχουν και οι 

ελληνικές. Το πρώτο και βασικότερο είναι το μικρό χρέος των Ελλήνων έναντι 

των Ευρωπαίων( πίνακας 1.14), γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει ακόμα 

μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης των δανειοδοτήσεων. Η απελευθέρωση της 

καταναλωτικής πίστης έδωσε ώθηση στα έσοδα από τόκους με αποτέλεσμα 

να βλέπουμε τέσσερις από τις δέκα τράπεζες με την μεγαλύτερη αύξηση 

εσόδων να είναι ελληνικές (πίνακας 1.15). Η κατάσταση αυτή δε πρόκειται να 

μεταστραφεί προτού το χρέος των ελληνικών νοικοκυριών φτάσει τον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μεγάλο πλεονέκτημα για το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα αποτελεί το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες δε προχωρούν σε 

επενδύσεις στην ελληνική αγορά και έτσι αφήνουν την εκμετάλλευση της στα 

ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Επιπλέον, σημαντικό είναι για το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα ότι η Ελλάδα συνορεύει με παρθένες αγορές, με τις 

οποίες την συνδέουν ισχυροί πολιτισμικοί δεσμοί, και άρα η εκμετάλλευση 

τους είναι αρκετά εφικτή. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στις ελληνικές τράπεζες να 

επενδύσουν με στόχο να πετύχουν οικονομίες κλίμακας. 

 Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες 

υπολείπονται ακόμα των ευρωπαϊκών αλλά ότι έχουν όλα τα εφόδια για να τις 

φτάσουν. Τα κέρδη τους αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, η οργάνωση και 

ποιότητα τους βελτιώνονται ραγδαία και για πρώτη φορά βλέπουμε τις 

ελληνικές τράπεζες να επενδύουν στο εξωτερικό με αξιώσεις. Αυτό που χρίζει 

 36



άμεσης αντιμετώπισης είναι η ποιότητα των κερδών. Οι ελληνικές τράπεζες 

σήμερα κατά ένα μεγάλο ποσοστό βασίζονται στα έσοδα από τόκους 

(πίνακας 1.16), πράγμα που υπονοεί ότι με το που θα έρθει κορεσμός στην 

ελληνική τραπεζική αγορά τα κέρδη τους θα μειωθούν απότομα. Είναι 

αναγκαίο τα πιστωτικά ιδρύματα να προετοιμαστούν από τώρα για τη 

δημιουργία καινούριων χρηματοοικονομικών προϊόντων ως πηγές κερδών.  Η 

προετοιμασία τους περιλαμβάνει και την σωστή ενημέρωση του κοινού, έτσι 

ώστε το τελευταίο να δεχτεί με τη μικρότερη δυνατή καχυποψία τα νέα 

προϊόντα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

2.1 SWOT ανάλυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
 
 Η σταθερή ανοδική πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

υποδηλώνει τη μετάλλαξη που έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, η οποία 

οδηγείται κυρίως από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα. Η σημαντική βελτίωση 

των χρηματοοικονομικών επιδόσεων του, η δημιουργία καινούριων 

προϊόντων και οι ραγδαίοι ρυθμοί ανάπτυξης αποτελούν πραγματική 

επανάσταση με δεδομένο ότι η τραπεζική αγορά στην Ελλάδα θεωρείται ως 

αναπτυσσόμενη.  Βέβαια, όπως επισημάνθηκε και στο πρώτο κεφάλαιο, η 

απότομη άνοδος συνοδεύεται και από υψηλό κίνδυνο για τις τράπεζες. 

 Η μετάλλαξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος χαρακτηρίζεται 

κυρίως από ιδιωτικοποιήσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς επίσης και 

από την εστίαση των τραπεζών στην αύξηση του μεριδίου της αγοράς που 

κατέχουν.  Αναμένεται ότι αυτές οι προσαρμογές θα συνεχιστούν 

μεσοπρόθεσμα και θα οδηγήσουν σ’ ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα το οποίο 

θα είναι σε θέση να πυροδοτήσει την περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής 

οικονομίας. 

 

2.1.1 Δυνατά σημεία- ευκαιρίες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 
 Ένα από τα πιο δυνατά σημεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

αποτελεί η μεγάλη συγκέντρωση που αυτό παρουσιάζει. Οι ελληνικές 

τράπεζες γρήγορα αντιλήφθηκαν ότι για να μπορέσουν να επιβιώσουν στον 

ευρωπαϊκό στίβο θα πρέπει να αυξήσουν το μέγεθος τους έτσι ώστε να 

πετύχουν οικονομίες κλίμακας οι οποίες προσφέρουν μείωση του κόστους 

λειτουργίας και δυνατότητα απόκτησης μεγαλύτερου μέρους της αγοράς. 

Σημαντικός αρωγός στην κατεύθυνση της συγκέντρωσης υπήρξε το ίδιο το 

κράτος το οποίο προχώρησε στη μείωση της συμμετοχής του σε διάφορα 

πιστωτικά ιδρύματα και στην αποκρατικοποίηση πολλών εξ αυτών.  Αξίζει να 

αναφέρουμε για μια ακόμα φορά ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε 

συγκέντρωση βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. 

 Η παραπάνω περιγραφόμενη κατάσταση παρέχει πλήθος σημαντικών 

ευκαιριών στο ελληνικό πιστωτικό σύστημα. Αρχικά παρέχει τη δυνατότητα 
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διαφοροποίησης από τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες. Η είσοδος της 

Ελλάδας στην ΕΕ, η γρήγορη ανάπτυξη και η απελεύθερωση της αγοράς 

έφεραν στην επιφάνεια μια παρθένα αγορά, την αγορά της καταναλωτικής 

πίστης. Το θέμα που προκύπτει είναι ποιά τράπεζα θα καταφέρει να εισέλθει 

δυναμικά σ’ αυτήν και να αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος της. Η εξέλιξη των 

ευρωπαϊκών τραπεζών απόδειξε ότι η τράπεζα με το μεγαλύτερο μερίδιο 

αγοράς είναι αυτή που καταφέρνει να αποκτήσει το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα την κατάλληλη χρονική στιγμή και πριν οι υπόλοιπες προλάβουν 

να αντιδράσουν. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι τι σημαίνει για το τραπεζικό 

σύστημα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πως αυτό δημιουργείται. 

 Τα πιστωτικά ιδρύματα δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παροχέα 

υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα έναν παροχέα χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών. Ως εκ τούτου ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποκτά η τράπεζα η 

οποία καταφέρνει να αναπτύσσει και να παρέχει στο επενδυτικό και 

καταναλωτικό κοινό καινούρια χρηματοοικονομικά προϊόντα. Το δύσκολο 

κομμάτι για τις τράπεζες είναι τα προϊόντα που δημιουργεί να είναι 

ταυτόχρονα ελκυστικά για το κοινό, γεγονός που σημαίνει ότι τους παρέχουν 

κάποια απόδοση ανάλογη με τον κίνδυνο που εμπεριέχουν, και αποδοτικά για 

την ίδια την τράπεζα. Η δημιουργία τέτοιων προϊόντων απαιτεί την ύπαρξη 

εντός της τράπεζας οργανωμένου τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο 

το πιστωτικό ίδρυμα θα είναι σε θέση να χρηματοδοτεί. Είναι αντιληπτό ότι η 

τράπεζα προκειμένου να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χρειάζεται 

πολλά κεφάλαια και χαμηλό κόστος, χαρακτηριστικά που είναι δυνατον να 

αποκτήσει μέσω της μεγέθυνσης και κατ’ επέκταση της ισχυροποίησης της. 

 Η συγκέντρωση δημιουργεί για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα το 

δυνατό σημείο της μεγέθυνσης το οποίο με τη σειρά του επιτρέπει την 

εκμετάλλευση της ευκαιρίας της παρθένας αγοράς. Η ισχυροποίηση των 

ελληνικών τραπεζών δημιουργεί ταυτόχρονα ένα ακόμα δυνατό σημείο για 

αυτές το οποίο συνοψίζεται στο γεγονός ότι η μεγέθυνση των ελληνικών 

τραπεζών αποτρέπει την εισχώρηση ευρωπαϊκών τραπεζών και την 

εκμετάλλευση της εντόπιας αγοράς. 

 Πιθανότατα, το θετικότερο που η συγκέντρωση προσφέρει στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι η αλλαγή στην αντιμετώπιση των ελληνικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων από την πλευρά των ευρωπαϊκών. Οι τελευταίες 

 39



βλέπουν στις ελληνικές τράπεζες άξιους και σημαντικούς συνεργάτες, γι’ αυτό 

παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιούνται μια σειρά από 

συνεργασίες. Το καινούριο αυτό στοιχείο προσφέρει ευκαιρίες και στα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βλέπουν στις ελληνικές τη 

δίοδο, το μέσο προκειμένου να εισχωρήσουν και να αναπτυχθούν στις αγορές 

της βαλκανικής χερσονήσου. Η Ελλάδα αποτελεί τη μόνη χώρα της 

βαλκανικής χερσονήσου η οποία είναι αναπτυγμένη και είναι πλήρες μέλος 

της ΕΕ. Από την άλλη αποτελεί τη μόνη χώρα που πλησιάζει στη φιλοσοφία 

και στη κουλτούρα των βαλκανικών χωρών. Η είσοδο των τελευταίων στην ΕΕ 

θα δώσει την ευκαιρία για εκμετάλλευση μιας αγοράς η οποία είναι 

αναπτυσσόμενη και άρα θα χρειαστεί δανειακά κεφάλαια προκειμένου να 

υποστηρίξει την οικονομική άνθησή της. Αύτο για τις ευρωπαϊκές τράπεζες 

σημαίνει τόνωση των κερδών τους για μια σειρά ετών. Η εκμετάλλευση αυτής 

της αγοράς προϋποθέτει όμως απο τη μια τη γνώση της νοοτροπίας της 

αγοράς αυτής και απο την άλλη τη γρήγορη αποδοχή των ευρωπαϊκών 

τραπεζών από τη κοινωνία των βαλκανικών χωρών. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της Ελλάδας η οποία εκτός απο τους άρρηκτους δεσμούς 

που διατηρεί με τις χώρες αυτές έχει ήδη διεισδύσει οικονομικά και 

επιχειρηματικά με αξιοσημείωτα αποτελέσματα. 

 Ευκαιρίες, όμως, σημαντικές από τη συνεργασία με τις ευρωπαϊκές 

τράπεζες προκύπτουν και για τις ελληνικές. Τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα 

εξαιτίας κυρίως των πολιτικών συνθηκών που επί χρόνια επικρατούσαν 

έχασαν κάποιο έδαφος σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, με αποτέλεσμα να 

υπολείπονται σε εξέλιξη και ανάπτυξη από αυτά. Η συνεργασία μεταξύ των 

δύο δίνει τη δυνατότητα εισαγωγής τεχνογνωσίας η οποία είναι απαραίτητη 

προκειμένου να επιτευχθεί πολύ πιο γρήγορα η σύγκλιση. Επιπλέον, η 

συνεργασία με τις ευρωπαϊκές τράπεζες ανοίγει στα ελληνικά πιστωτικά 

ιδρύματα τη πύλη της παγκόσμιας αγοράς, πραγματικότητα η οποία μέχρι 

πριν λίγα χρόνια φάνταζε ουτοπική. 

 Βέβαια, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι αυτές οι 

διεθνείς συνεργασίες προσβλέπουν σ’ έναν απότερο σκοπό. Η πρακτική της 

συνεργασίας είναι ένας αξιόπιστος τρόπος προκειμένου να τεστάρουν, με 

μηδαμινό κόστος, τα συμβαλλόμενα μέρη κατά πόσο είναι εφικτή μια 

μετέπειτα διεθνή συγχώνευση. Καθώς η παγκασμιοποίηση διευρύνεται οι 
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συγχωνεύσεις μεταξύ τραπεζών που προέρχονται από διαφορετικές χώρες 

της ΕΕ φαντάζει μονόδρομος προκειμένου να ανταγωνιστούν ισάξια τα 

αμερικάνικα και ιαπωνικά πιστωτικά ιδρύματα. 

 Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ένα ακόμα δυνατό σημείο- 

ευκαιρία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο καλούνται να 

αξιοποιήσουν στο έπακρο. Η εκμετάλλευση της βαλκανικής χερσονήσου 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Μια ματιά 

στη βαλκανική οικονομία αρκεί για να διαπιστώσουμε ότι νευραλγικοί τομείς 

της κατέχονται από ελληνικές επιχειρήσεις και ότι πολλές από αυτές 

δημιουργούν παραγωγικές μονάδες εκεί. Το γεγονός αυτό εξασφαλίζει στις 

ελληνικές τράπεζες την ομαλή και πετυχημένη εισχώρηση τους σ’ αυτήν την 

αγορά. Η κατάσταση που επικρατεί στη βαλκανική δίνει τη δυνατότητα για 

παράταση επι μακρόν της ήδη αυξημένης κερδοφορίας των τραπεζών. 

 Με δεδομένο το ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών πιστωτικών ιδρυμάτων 

για την αγορά της βαλκανικής και με την πεποίηθηση ότι μπορούν να την 

προσεγγίσουν μόνο μέσω της Ελλάδος, διαπιστώνουμε ότι η γρήγορη και 

συστηματική διείσδυση των ελληνικών τραπεζών είναι επιτακτική για δύο 

λόγους. Πρώτον, θα τις επιτρέψει να αποκτήσουν ένα μεγάλο μέρος της 

αγοράς πρίν εμφανιστούν δυνατοί ανταγωνιστές και δεύτερον θα αυξήσει τη 

διαπραγματευτική δύναμη των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι των 

ευρωπαϊκών στις επικείμενες στο μέλλον διεθνείς συγχωνεύσεις. 

 Ένα ακόμα δυνατό σημείο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος το 

οποίο αξίζει να αναφερθεί είναι η ταυτόχρονη αύξηση των κερδών και μείωση 

του λειτουργικού κόστους. Η συμπίεση του κόστους σε συνδυασμό με τα 

αυξημένα έσοδα οδήγησαν στη βελτίωση της λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας γενικότερα. Ο έντονος 

ανταγωνισμός είναι σίγουρο ότι στα επόμενα χρόνια θα συμπιέσει τα 

περιθώρια κέρδους. Έτσι, στον εσωτερικό στίβο αναμένεται να επικρατήσουν 

οι τράπεζες οι οποίες θα καταφέρουν να αποκτήσουν προβάδισμα στον τομέα 

της συμπίεσης του λειτουργικού κόστους.  

Πίνακας 2.133

Λειτουργική αποτελεσματικότητα (κόστος/εισόδημα) 

                                                 
33 πηγή: MOODY’S: Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 2004 
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 Τα τελευταία χρόνια βασική πρωτεραιότητα του ανώτατου μάνατζμεντ 

των τραπεζών, όπως φαίνεται και απο τον πίνακα, είναι η μείωση του 

κόστους. Με τις τράπεζες να περιορίζουν την αύξηση του κόστους για το 2003 

στο 5% κατά μέσο όρο κατάφεραν να έχουν μια λειτουργική 

αποτελεσματικότητα κοντά στο 62% έναντι του 69% το 2002. Βέβαια στην 

κατεύθυνση αυτή βοήθησε καταλυτικά και η ραγδαία αύξηση των εσόδων που 

επιτεύχθηκε το 2003. Αξίζει να παρατηρήσουμε στον παραπάνω πίνακα τη 

σημαντική διαφορά των 10 ποσοστιαίων μονάδων που υπάρχει μεταξύ της 

αποτελεσματικότητας των ιδιωτικών τραπεζών και των δημοσίων, η οποία 

κύριως οφείλεται στο υπέρογκο εργατικό δυναμικό και στη χαμηλή 

παραγωγικότητα του. 

 

2.1.2 Αδύνατα σημεία- απειλές για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
 Η μεγαλύτερη απειλή για το ελληνικό τραπεζικό ίσως είναι το ασταθές 

και ευμετάβλητο  περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί. Η ελληνική οικονομία 

τα τελευταία πέντε χρόνια και μέχρι το 2004 αναπτυσσόταν με γοργούς 

ρυθμούς, κυρίως εξαιτίας της έκρηξης της καταναλωτικής πίστης και των 

σημαντικών δημόσιων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν για τη 

διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας. Στην άνθηση αυτή 

σημαντικό ρόλο έπαιξε και η σημαντική εισροή κονδυλίων απο την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  Η ελληνική ανάπτυξη δημιούργησε ενα πολύ καλό κλίμα 

για τις ελληνικές τράπεζες το οποίο δύσκολα μπορεί να διατηρηθει και τα 

επόμενα χρόνια, καθώς οι παράγοντες που το τροφοδοτούσαν φαίνεται να 

τελειώνουν. 

 Οι Ολυμπιακοί αγώνες έφτασαν στο τέλος τους, αφήνοντας στην 

ελληνική οικονομία μια τεράστια μαύρη τρύπα η οποία καλείται να κλείσει σε 

μια περίοδο που χαρακτηρίζεται απο  παγκόσμια ύφεση. Η ανάπτυξη 

μεγέθους 4% που επιτεύχθει το 2004 φαίνεται να επιβραδύνεται σημαντικά το 

2005, σύμφωνα με προβλέψεις δε προβλέπεται να ξεπεράσει το 2,5%, και το 
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2006.  Η νέα αυτή πραγματικότητα που διαμορφώνεται προκαλεί την Ελλάδα 

να προβεί σε όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες για να πετύχει τις δομικές 

αλλαγές που απαιτούνται προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της 

και να πετύχει τη σύγκλιση με τον ευρωπαϊκό μέσο. Στην περίπτωση που η 

κυβέρνηση αποτύχει να προχωρήσει σε δομική ανασυγκρότηση, τότε 

αναμένεται ότι η ελληνική οικονομία θα βαλτώσει, με αποτέλεσμα οι τράπεζες 

να έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πολύ επικίνδυνο περιβάλλον. 

 Ένα άλλο αδύνατο σημείο και ταυτόχρονα απειλή για το ελληνικό 

τραπεζικό σύστημα είναι η ραγδαία διεύρυνση των πιστώσεων η οποία 

δημιουργεί προβληματισμούς για τη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων. Ο 

ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για την απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου 

της αγοράς, τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια δανεισμού και το μικρό χρέος των 

ελληνικών νοικοκυριών ήταν οι βασικές αιτίες της εκρηξης που συντελέστηκε 

στις πιστώσεις, και η οποία αγγίζει σε ετήσια βάση το 20%. 

 Αν και αντιλαμβανόμαστε ότι η ραγδαία αυτή αύξηση είναι μέρος της 

διαδικασίας σύγκλισης της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 

παρ’ όλο αυτά δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τη ποιότητα των 

περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες πηγάζουν από τους παρακάτω 

παράγοντες: 

• Αν και ο δείκτης χρέους των ελληνικών νοικοκυρών ως ποσοστό 

του ΑΕΠ είναι πολύ μικρότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 

είναι πολύ πιθανό ένα μεγάλο μέρος των δανειζόμενων να μην 

είναι σε θέση στο απότερο μέλλον να ανταπεξέλθει στς 

υποχρεώσεις τους. Η ανησυχία μας σ’ αυτό το θέμα προκύπτει 

από το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα το οποίο 

θα είναι στη διάθεση των τραπεζών και θα παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με το πόσο έχει δανειστεί κάθε νοικοκυριό καθώς και με 

το είδος των δανείων που έχει συνάψει. Επιπλέον, οι βάσεις 

δεδομένων που κάθε τράπεζα έχει δεν είναι διατεθειμένη να τις 

κοινοποιήσει.  

• Επιπλεόν, ανησυχίες δημιουργούνται σχετικά με την αξιοπιστία 

των συστημάτων αξιολόγησης του κινδύνου που οι τράπεζες 

χρησιμοποιούν. Αν εξαιρέσουμε τις μεγάλες τράπεζες οι οποίες 

έχουν καταβάλει τεράστιες προσπάθειες στην κατεύθυνση της 
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μείωσης του πιστωτικού κινδύνου, το σύνολο των μικρών, λόγω 

κυρίως αδυναμίας σωστού εσωτερικού ελέγχου των εργασιών 

τους, συνεχίζει να χρησιμοποιεί απαρχαιωμένα και 

αναποτελεσματικά συστήματα. Τα πληροφοριακά συστήματα 

τους δεν είναι αυτά που απαιτούνται για τη σωστή εκτίμηση του 

κινδύνου που προκύπτει από τη σύναψη ενός δανείου. 

• Η έκρηξη στις πιστώσεις συντελέστηκε σε μια εποχή όπου η 

ελληνική οικονομία αναπτυσσόταν με πολύ γρήγορους ρυθμούς, 

έτσι το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών δεν έχει δοκιμαστεί υπό 

συνθήκες πίεσης και οικονομικής ύφεσης. Ένας συνδυασμός 

οικονομικής καθίζησης και ανόδου των επιτοκίων θα δοκίμαζε 

πραγματικά τις ελληνικές τράπεζες. 

• Τέλος, ανησυχίες δημιουργούνται από το γεγονός ότι κάποιοι 

τομείς της ελληνικής οικονομίας βρίσκονται κάτω από ασφυκτική 

πίεση. 

1. Μερικές μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξαιτίας του 

πολέμου τιμών και της άνευ συντονισμού εξάπλωσης των 

εργασιών τους. Το πρόβλημα επιτείνεται από τον υψηλό 

δείκτη δανεισμού που παρουσιάζουν. 

2. Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών κλυδωνίστηκε μετά 

την απελευθέρωση της αγοράς. Οι τράπεζες όταν 

διαπίστωσαν ότι ο τομέας αυτός βρισκόταν σε αδιέξοδο 

αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε επιπλέον 

χρηματοδότησή του προκειμένου να μη δημιουργήσουν 

επισφάλειες και να διατηρήσουν έτσι την ελπίδα ότι οι 

θαλάσσιες μεταφορές θα καταφέρουν  να ανακάμψουν. 

3. Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα αυτή τη στιγμή  είναι ο 

τομέας της κλωστοϋφαντουργίας. Τα τελευταία χρόνια 

βλέπουμε τα εργαστάσια να κλείνουν το ένα μετά το άλλο 

με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι να 

παιρνούν στην ανεργία και στην αβεβαιότητα. 

4. Ο τομέας των κατασκευών γνώρισε τρομερή άνθηση τα 

τελευταία χρόνια εξαιτίας της προετοιμασίας για τους 
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Ολυμπιακούς αγώνες και της εισροής κεφαλαίων από την 

ΕΕ για την κατασκευή υποδομών. Με δεδομένο ότι αυτές 

οι κινητήριες δυνάμεις πλησιάζουν στο τέλος τους είναι 

λογικό να περιμένουμε ότι πολλές από τις κατασκεαστικές 

εταιρίες στο άμεσο μέλλον δε θα είναι σε θέση να 

αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες. 

Επιστρέφοντας στα αδύνατα σημεία του ελληνικού τραπεζικού 

συστήματος, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μια ακόμα απειλή γι’ αυτό είναι η 

μείωση της ρευστότητας που παρουσιάζει εξαιτίας της έκρηξης που 

συντελέστηκε στον τομέα των πιστώσεων. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η μόνη 

τράπεζα η οποία καταφέρνει να αποφύγει αυτή τη τάση που δημιουργείται 

είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 

                                            Πίνακας 2.234

 
 

 Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν διαφοροποιήσει τη 

σύνθεση των περιουσιακών στοιχείων τους, κυρίως εξαργυρώνοντας μέρος 

του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους, όπως κρατικά ομόλογα, με στόχο να 

καλύψουν την έντονη ζήτηση σε δάνεια. Έτσι στα τέλη του 2003 το 57% των 

περιουσιακών τους στοιχείων αποτελούνταν από απαιτήσεις δανείων, 

ποσοστό αρκετά αυξημένο σε σχέση με το 42% που υπήρχε το 200035. Η 

μείωση της ρευστότητας αποτελεί στοιχείο επικίνδυνο διότι όπως αναφέραμε 

παραπάνω υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ένα μέρος των απαιτήσεων να 
                                                 
34 πηγή: Fitch reports 2004, Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
35 στοιχεία Τράπεζας της Ελλάδος 2004 
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μετατρεπούν σε επισφάλειες. Ανάμεσα στις ελληνικές τράπεζες, η εθνική είναι 

η μόνη τράπεζα που φαίνεται να διαφεύγει τον κίνδυνο, καθώς η ρευστότητα 

της, εξαιτίας της μεγάλης καταθετικής βάσης της, συνεχίζει να είναι πολύ 

καλή. Στα τέλη του 2003, η Εθνική είχε μια αναλογία ρευστότητα/περιουσιακά 

στοιχεία ίση με 53%, ενώ για τις υπόλοιπες τράπεζες άγγιζε το 29%. 

Επιπλέον, η σχέση δάνεια/ καταθέσεις για την πρώτη ήταν στο 55% ,ενώ για 

τις υπόλοιπες έφτανε το 88%. Οι ελληνικές τράπεζες προκειμένου να 

εξομαλύνουν την άσχημη κατάσταση η οποία διαγράφεται καταφεύγουν στην 

εισροή κεφαλαίων μέσα από τις διαθέσιμες κεφαλαιαγορές. 

Πίνακας 2.336

 
 
 Ένα τελευταίο αρνητικό σημείο γα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, το 

οποίο μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα είναι η χρησιμοποίηση του 

ελληνικού λογιστικού σχεδίου και η επικείμενη υιοθέτηση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων. Προβλέπεται ότι η εισαγωγή των τελευταίων θα φέρει 

στην επιφάνεια προβλήματα, τα οποία με τη βοήθεια του σημερινού 

καθεστώντος επικαλύπτονται. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι ασφαλιστικές εταιρίες σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα δε 

θεωρούνται εταιρίες του χρηματοοικονομικού τομέα, πράγμα που 

συμβαίνει στα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

• Για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις οι τράπεζες σήμερα χρησιμοποιούν 

τη ταμειακή μέθοδο και δεν τις εμφανίζουν πουθενά στον ισολογισμό. 

Η εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων θα τις αναγκάσει να τις 

εμφανίσουν στο παθητικό δεσμεύοντας έτσι ένα μέρος του ενεργητικού 

τους και αυξάνοντας τη μόχλευση τους.  

• Οι μετοχές θυσαυροφυλακείου σύμφωνα με το ελληνικό λογιστικό 

σχέδιο εμφανίζονται ως ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία, αντίθετα τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα τις εμφανίζουν ως μέρος του μετοχικού 

κεφαλαίου και δεν αναγνωρίζουν κέρδη ή ζημιές απ’ αυτές. 
                                                 
36 πηγή: MOODY’S reports 2004 
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• Η τράπεζα της Ελλάδος απαγορεύει στα πιστωτικά ιδρύματα να 

εμφανίζουν δεδουλευμένους τόκους για δάνεια των οποίων οι δόσεις 

είναι καθυστερημένες για πάνω απο τρείς μήνες. Σύμφωνα με τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα σε όλα τα δάνεια μπαίνουν τόκοι ανεξάρτητα 

από το πόσο καθυστερημένα είναι. Η αξία τους προσδιορίζεται με βάση 

τις διάφορες μεθόδους παρούσας αξίας που υπάρχουν. 

Η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων του ελληνικού τραπεζικού 

σύστηματος ξεκαθαρίζει αρκετά την εικόνα που αυτό που παρουσιάζει. 

Πιθανότατα το στοιχείο που μας κρατάει από το να πούμε ότι πλέον το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα κινείται σε ευρωπαϊκά πρότυπα είναι το γεγονός 

ότι αυτό χρειάστηκε να καλύψει μια απόσταση και να αναπτυχθεί σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα, εξέλιξη που οι ευρωπαϊκές τράπεζες ακολούθησαν 

βήμα-βήμα και επί μακρόν. Η ταχύτατη άνθηση δημιουργεί αναπόφευκτα και 

καρκινώματα, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά και αποτελεσματικά, 

είναι σε θέση να καταστρέψουν οποιοδήποτε οικοδόμημα. 

 

2.2 Λιανική Τραπεζική 
 Ο τεράστιος όγκος αλληλοσυγκρουόμενων μηνυμάτων και αναλύσεων 

που περιστρέφονται γύρω από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δημιουργεί 

τρομερή σύγχυση, κυρίως στους εν δυνάμει επενδυτές οι οποίες προσπαθούν 

να αντιληφθούν το κατά πόσο αξίζει να τοποθετήσουν χρήματα στις ελληνικές 

τράπεζες. Η συμβουλή για όλους αυτούς είναι να ακολουθήσουν την τακτική 

του «σκαντζόχοιρου», δηλαδή να επικεντρωθούν σ’ ένα σημαντικό στοιχείο 

χωρίς να επηρεάζονται από διάφορες άλλες παραμέτρους. Στην περίπτωση 

του ελληνικού τραπεζικού συστήματος το πλέον αξιοσημείωτο είναι η τρομερή 

αύξηση των πιστώσεων, η οποία δεν πρόκειται να καμφθεί τα επόμενα 

χρόνια. Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυξημένης 

κερδοφορίας, στοιχείο που πρέπει να αξιοποιηθεί αναλόγως από τους εν 

δυνάμει επενδυτές. 

 Οι ελληνικές τράπεζες παράγουν τη πλειονότητα των κερδών τους, 

περίπου το 70%, από τα καθαρά έσοδα από τόκους. Η μεγάλη προσήλωση 

τους στο περιθώριο κέρδους από επιτόκια υποδηλώνει τη στρατηγική επιλογή 

τους, η οποία δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής. Στις  

EFG Eurobank και  Alpha Bank το 70% των καθαρών εσόδων από τόκους 
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προέρχεται από δανεισμό, σε αντίθεση με την Εθνική στην οποία, εξαιτίας της 

μεγάλης καταθετικής βάσης της, το ποσοστό αυτό πέφτει στο 50%.  Αν και για 

όλες τις τράπεζες η λιανική τραπεζική καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των 

εργασιών τους, διαφοροποιήσεις παρατηρούνται στο τρόπο εφαρμογής της 

και στην αγορά στην οποία στοχεύουν. Έτσι, η EFG  κατευθύνει τις 

προσπάθειες της κυρίως στην καταναλωτική πίστη και στις μικρές 

επιχειρήσεις, αγορές που απορροφούν περίπου το 80% των δανείων της. 

Αντίθετα, η NBG και η Alpha bank φαίνεται να έχουν πιο διευρυμένο 

χαρτοφυλάκιο. 

 Την τετραετία 2000-2004 η αγορά της λιανικής τραπεζικής 

αναπτυσσόταν με ετήσιο ρυθμό που άγγιζε το 32%, πραγματικότητα η οποία 

συνεχίζει να υπάρχει και το πρώτο εξάμηνο του 200537.  Η ανάπτυξη αυτή 

βασίστηκε στην αύξηση των στεγαστικών δανείων και της καταναλωτικής 

πίστης. Για το μέλλον προβλέπεται να συνεχιστεί το ενδιαφέρον για 

στεγαστικά δάνεια, εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων, αλλά αναμένεται κάμψη 

στην ταχύτητα αύξησης των καταναλωτικών πιστώσεων. Ειδικότερα, οι 

προβλέψεις που γίνονται για τη μακροχρόνια πορεία των ελληνικών τραπεζών 

δίνουν για τη δεκαετία 2004-2014 μια μέση ετήσια αύξηση για τα στεγαστικά 

δάνεια ύψους 16% και για τα καταναλωτικά 13%38. 

 

2.2.1 Η Ελλάδα και η ανάπτυξη της λιανικής τραπεζικής 
 Σήμερα, οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν ένα από τα καλύτερα 

παραδείγματα ανάπτυξης της λιανικής τραπεζικής στον ευρωπαϊκό χώρο. Την 

ώρα που γα την πλειονότητα των ευρωπαϊκών κρατών η βελτίωση τέτοιων 

υπηρεσιών έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα, υπάρχουν τρείς περιοχές που 

δείχνουν σημαντικό ενδιαφέρον για τη λιανική τραπεζική και οι οποίες είναι η 

Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιρλανδία. Παρόλο αυτά, οι ελληνικές τράπεζες 

ξεχωρίζουν γιατί είναι οι μόνες που παρουσιάζουν ταυτόχρονα αύξηση του 

όγκου δανείων και του περιθωρίου κέρδους. Στις δύο άλλες χώρες 

παρατηρείται αύξηση του όγκου με ταυτόχρονη μείωση του περιθωρίου 

κέρδους. 

                                                 
37 πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, στοιχεία 2005 
38 προβλέψεις της Citigroup για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 
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 Πιθανότατα, ο βασικός οδηγός στη μεγιστοποίηση των καθαρών 

εσόδων απο τόκους για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ο συνδυασμός 

μεγάλου όγκου δανείων και η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού μείγματος 

περιουσιακών στοιχείων. Η αύξηση της μόχλευσης για τα ελληνικά νοικοκυριά 

είναι ένα στοιχείο σημαντικό, αφού η αύξηση των καθαρών εσόδων από 

τόκους προέρχεται και εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό από τα στεγαστικά 

δάνεια και την καταναλωτική πίστη. Τα χαμηλά επιτόκια και η διεύρυνση της 

αγοράς στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων βοήθησαν στην ανάπτυξη 

της λιανικής τραπεζικής σε πολλές χώρες της ΕΕ, όπως και στην Ελλάδα. 

Όμως, στην περίπτωση της τελευταίας υπήρξαν και κάποιοι άλλοι σημαντικοί 

παράγοντες οι οποίοι ήταν αρκετά ισχυροί για να οδηγήσουν στη 

διαφοροποίηση απο τη συνηθισμένη πρακτική. Πιο συγκεκριμένα: 

• Οι ελληνικές τράπεζες στηρίζονται στη λιανική τραπεζική περισσότερο 

από τους ευρωπαίους εταίρους. Έτσι, ενώ για τις ευρωπαϊκές 

τράπεζες τα κέρδη από τη λιανική τραπεζική αποτελούν κατα μέσο το 

50% των συνολικών τους κερδών, για τις ελληνικές προσεγγίζουν το 

80%.39 

• Στα τέλη του 2004 το χρέος των ελληνικών νοικοκυριών προσέγγιζε το 

30% του ΑΕΠ40, την ίδια ώρα που στην Ισπανία ήταν 53% και στην 

Ιρλανδία 62%, τις δύο άλλες χώρες στην Ευρώπη με τη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη στη λιανική τραπεζική. 

• Αν και το χρέος των ελληνικών νοικοκυριών είναι μικρό, παρόλο αυτά 

είναι σημαντικό το γεγονός ότι τη περίοδο 2001-2004 σχεδόν 

διπλασιάστηκε, πράγμα που σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στην 

έντονη οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 

 
Πίνακας 2.441

Στεγαστικά και προσωπικά δάνεια ως ποσοστό του ΑΕΠ 

                                                 
39 στοίχεια Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα  
40 στοιχεία Τράπεζα της Ελλάδος  
41 πηγή: Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα 2004 
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 Οι διεθνείς οίκοι προβλέπουν ότι η αύξηση των κερδών των 

ευρωπαϊκών τραπεζών για το έτος 2005 θα προσεγγίσει κατα μέσο το 7%. 

Στον κατάλογο των τραπεζών που θα καταφέρουν να πετύχουν διψήφιο 

ρυθμό αύξησης το 2005 βρίσκονται και οι τέσσερις πιο σημαντικές ελληνικές 

τράπεζες42, EFG Eurobank, Εθνική, Πειραιώς και Alpha Bank. Στον αντίποδα, 

αναμένεται ότι οι βασικές τράπεζες της Ισπανίας και της Ιρλανδίας δε θα 

καταφέρουν να πετύχουν αύξηση κερδών μεγαλύτερη απο το 8-9%. Τα 

καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση για τις 

ελληνικές τράπεζες της τάξεως του 16% για το 2005, του 14% για το 2006 και 

του 11% για το 200743. 

 

2.2.2 Λιανική τραπεζική και περιθώρια κέρδους 
 Όπως αναφέραμε και παραπάνω, οι ελληνικές τράπεζες παράγουν το 

μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους από τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα 

οποία με τη σειρά τους προέρχονται κυρίως από τα στεγαστικά και 

προσωπικά δάνεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναμένεται το 2005 τα καθαρά 

έσοδα από τόκους να αποτελούν το 70% των συνολικών εσόδων, ενώ ο 

αντίστοιχος  ευρωπαϊκός μέσος όρος θα είναι 53%. Η τεράστια συμμετοχή 

                                                 
42 για περισσότερες πληροφορίες πίνακας 1.15 
43 για περισσότερες πληροφορίες πίνακας 1.9 
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των καθαρών εσόδων από τόκους υποδηλώνει τη στρατηγική επιλογή των 

ελληνικών τραπεζών, η οποία δεν είναι άλλη από τη συγκέντρωση των 

προσπαθειών τους στη βελτίωση των υπηρεσιών στο τομέα της λιανικής 

τραπεζικής. Οι μόνες τράπεζες που μπορούν να προσεγγίσουν τα 

αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών στον τομέα των καθαρών εσόδων 

από τόκους είναι αυτές που ασχολούνται με αναδυόμενες αγορές και αυτές 

που επικεντρώνουν τις εργασίες τους στην λιανική τραπεζική. 

 Το στοιχείο που διαφοροποιεί τις ελληνικές τράπεζες από τους 

ευρωπαίους εταίρους είναι η προέλευση των καθαρών εσόδων από τόκους. 

Έτσι, ενώ στη περίπτωση των ευρωπαϊκών τραπεζών αυτά προέρχονται 

κυρίως από προμήθειες, στους πρώτους προέρχονται από τις πιστώσεις που 

δίνονται. Τα ώριμα πιστωτικά συστήματα της ΕΕ στοχεύουν στη δημιουργία 

ενός πιο διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μείγματος, πρακτική που δεν 

ακολουθείται στην περίπτωση της Ελλάδας. Από την άλλη, οι αναδυόμενες 

ευρωπαϊκές αγορές δε μπορούν να φτάσουν τα αποτελέσματα των ελληνικών 

τραπεζικών ιδρυμάτων διότι ούτε η οικονομία σ’ αυτές τις χώρες είναι ισχυρές 

αλλά ούτε τα νοικοκυριά έχουν τόσο πλούτο ώστε να μπορούν να στηρίξουν 

αποφάσεις που σχετίζονται με τη λήψη δανείων. 

 Μια διεξοδική παρατήρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 

ελληνικών τραπεζών αποδεικνύει εύκολα τα όσα ισχυριστήκαμε στην 

παραπάνω ανάλυση μας. Έτσι, στην Alpha bank το 50% των καθαρών 

εσόδων από τόκους προέρχεται από τη λιανική τραπεζική, ενώ μόνο το 20% 

προέρχεται από δάνεια σε εταιρίες και από καταθέσεις. Στην EFG Eurobank 

τα στεγαστικά και προσωπικά δάνεια συμμετέχουν στη διαμόρφωση των 

καθαρών εσόδων από τόκους με ποσοστό μεγαλύτερο του 60%. Από τις 

μεγάλες ελληνικές τράπεζες η μόνη που παρουσιάζει κάποια διαφοροποίηση 

είναι η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος. Η τελευταία, εξαιτίας της μεγάλης 

καταθετικής βάσης, παρουσιάζει έσοδα από τη λιανική τραπεζική που 

προσεγγίζουν μόλις το 40% των συνολικών εσόδων από τόκους. Επιπλέον, η 

αναλογία δάνεια προς καταθέσεις για την EFG είναι 120%, για την Alpha bank 

είναι 107%, ενώ για την Εθνική είναι 70%44.   

 

                                                 
44 τα παραπάνω στοιχεία που παρουσιάστηκαν προέρχονται από τις οικονομικές εκθέσεις των 
τραπεζών για το 2004 και από στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
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Πίνακες 2.5 και 2.645

Συμμετοχή στα καθαρά έσοδα από τόκους 

 
          

 
    

 Από τη μέχρι τώρα εξέταση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος 

μπορούμε να εξάγουμε δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτον, το μεγαλύτερο 

μέρος των εσόδων του προέρχεται από τα καθαρά έσοδα από τόκους. 

Δεύτερον, αυτά διαμορφώνονται κυρίως από τις διάφορες πιστώσεις, οι τόκοι 

των οποίων αποτελούν το 50 με 70% των συνολικών καθαρών εσόδων από 

τόκους. Το επόμενο βήμα σ’ αυτό το στάδιο της ανάλυσης μας είναι να 

διερευνήσουμε τη δομή της λιανικής τραπεζικής, η καλύτερα τον τρόπο με τον 

οποίο το κάθε ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα την αξιοποιεί. 

                                                 
45 πηγή: SMITH BARNEY αναλύσεις 2005 
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 Με τη βοήθεια του πίνακα 1.10 μπορούμε να εξάγουμε κάποια 

σημαντικά στοιχεία για τη διαφορετική αντίληψη που υπάρχει μεταξύ των 

ελληνικών τραπεζών  γύρω από τη λιανική τραπεζική. Πιο συγκεκριμένα: 

• Το 70 με 90% των εσόδων από δάνεια προέρχονται από την λιανική 

τραπεζική. Η EFG είναι ο ηγέτης στην αγορά της καταναλωτικής 

πίστης και των μικρών επιχειρήσεων , με την έννοια ότι το μεγαλύτερο 

μέρος δανειοδοτήσεων της στρέφεται προ τα εκεί.  Η Alpha bank και η 

Εθνική έχουν χαρτοφυλάκια με καλύτερη διασπορά κινδύνου. Το 

αξιοσημείωτο είναι ότι για την EFG τα έσοδα από τη λιανική τραπεζική 

αποτελούν το 92,8% των συνολικών εσόδων από τόκους, την ίδια 

ώρα που για τις δύο άλλες μεγάλες τράπεζες το ποσοστό αυτό είναι 

κοντά στο 70% 

• Η EFG παρουσιάζει το μεγαλύτερο κίνδυνο καθώς το 61,7% των 

δανείων απορροφούνται από τις μικρές επιχειρήσεις και την 

καταναλωτική πίστη. Η Εθνική και η Alpha bank  κατευθύνουν μόνο το 

25% των δανείων τους προς αυτές τις αγορές. Φυσικά, η EFG 

ανταμείβεται για το μεγαλύτερο κίνδυνο που αναλαμβάνει με 

μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Το συμπέρασμα που αναδύεται από 

τα παραπάνω είναι ότι η αξιοποίηση της λιανικής τραπεζικής γίνεται 

ανάλογα με τον κίνδυνο που κάθε τράπεζα θέλει να αναλάβει. Η 

διάσπαση της σε τρεις υποκατηγορίες, στεγαστικά, καταναλωτικά και 

δάνεια προς μικρές επιχειρήσεις, υποδηλώνει ότι υπάρχει λιανική 

τραπεζική δύο ταχυτήτων. Η τράπεζα μπορεί να επιλέξει μεταξύ του 

χαμηλού κινδύνου που προσφέρουν τα στεγαστικά δάνεια και να 

επωφεληθεί μόνο από το μεγάλο όγκο δανείων που χορηγούνται, και 

του υψηλού κινδύνου που προσφέρουν τα καταναλωτικά δάνεια και 

να επωφεληθεί ταυτόχρονα από το μεγάλο όγκο πιστώσεων και το 

διευρυμένο περιθώριο κέρδους. 

• Βέβαια, η οποιαδήποτε τακτική ακολουθηθεί έχει και το ανάλογο 

κόστος της. Πεποίθηση μας είναι ότι η επιλογή του ισορροπημένου 

χαρτοφυλακίου που ακολουθούν οι Alpha bank  και η Εθνική είναι η  

πιο σωστή, καθώς δίνει τη δυνατότητα αντιμετώπισης οποιασδήποτε 

ύφεσης παρουσιαστεί σε κάποιο τμήμα της αγοράς. Η τακτική της 

Eurobank, συνειρμικά, ίσως μας οδηγεί στη σκέψη ότι με αυτόν τον 
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τρόπο υποθηκεύει το μέλλον της στην ανεξέλεγκτη κερδοφορία του 

σήμερα. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι στη περίπτωση της Ελλάδας η λιανική 

τραπεζική είναι ένα ισχυρό χαρτί στα χέρια των τραπεζών στη προσπάθεια 

τους να διαμορφώσουν το περιθώριο κέρδους τους. Η ισχύ αυτή 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ακόμα και οι τράπεζες με χαρτοφυλάκιο 

που εμπεριέχει μικρό σχετικά ποσοστό καταναλωτικών δανείων καταφέρνουν 

να πετυχαίνουν υψηλή κερδοφορία, εξαιτίας του μεγάλου όγκου πιστώσεων 

και των υψηλών επιτοκίων. Σ’ αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε και ένα 

ακόμα θετικό της λιανικής τραπεζικής. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 

προκειμένου να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση για δάνεια αναγκάστηκαν να 

μεταβάλουν τη δομή των περιουσιακών στοιχείων τους, έτσι προέβησαν στη 

πώληση ομολογιών και άλλων ρευστοποιήσιμων στοιχείων , αυξάνοντας 

παράλληλα τη συμμετοχή των δανείων στο ενεργητικό τους. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα τη μεταβολή της σχέσης δάνεια προς περιουσιακά στοιχεία, 

πράγμα που οδήγησε στην αύξηση της αποδοτικότητας των περιουσιακών 

στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων. 

Πίνακας 2.746

Δάνεια ως ποσοστό των συνολικών περιουσιακών στοιχείων 

 
   

 

 

                                                 
46 πηγή: Smith Barney estimations 2005 
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2.2.3 Τάσεις της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα 
 Ο συνολικός δανεισμός στην Ελλάδα μεταξύ 2002 και 2004 αυξανόταν 

με ρυθμό κοντά στο 17%, τάση η οποία συνεχίζεται και το πρώτο εξάμηνο του 

2005. Παρ’ όλο αυτά παρατηρείται μια κάμψη στην ανάπτυξη των πιστώσεων 

σε σχέση με το 2000-2001, εξαιτίας της μείωσης του εταιρικού δανεισμού. Ο 

τελευταίος το 2000 γνώρισε ανάπτυξη της τάξεως του 25%, ποσοστό που το 

2002-2004 έπεσε στο 10% και οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν ότι το 2005 θα 

βρεθεί σε μονοψήφιο ρυθμό ανάπτυξης. Η μείωση αυτή σ’ ένα μεγάλο βαθμό 

υπερκαλύπτεται από τη συνεχώς επιταχυνόμενη ανάπτυξη των 

δανειοδοτήσεων προς τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις. 

 Η ραγδαία άνθηση της λιανικής τραπεζικής είχε αποτέλεσμα τη 

δραματική μεταβολή των χαρτοφυλακίων των ελληνικών τραπεζών. Πιο 

συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2005 οι πιστώσεις προς τα νοικοκυριά άγγιζαν 

σε αξία τα 54,6 δισεκατομμύρια ευρώ και αποτελούσαν το 45% των 

συνολικών δανείων. Το υπόλοιπο 55% είναι πιστώσεις προς μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις με αξία 66,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε αντίθεση, το 2000 

το μερίδιο των δανείων προς τα νοικοκυριά μόλις που έφτανε το 30% των 

συνολικών πιστώσεων. 

Πίνακας 2.847

Ποσοστό αύξησης του συνολικού δανεισμού την περίοδο Ιαν. 2003-
Μαρτιο 2005  

 
 Η σύνθεση των  δανείων προς τα νοικοκυριά αποτελείται κατά δύο 

τρίτα από στεγαστικά και κατά ένα τρίτο από καταναλωτικά. Η αναλογία αυτή 

παραμένει σταθερή τα τελευταία πέντε χρόνια. Τον Ιούνιο του 2005 η αξία των 
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στεγαστικών δανείων άγγιζε τα 35,1 δις. € ενώ των  καταναλωτικών τα 18 δις. 

€. Στα τέλη του 2000 τα πρώτα ανέρχονταν σε  11,3 δις. € και τα δεύτερα σε 

5,5 δις. €. 

 Την περίοδο 2003- 2005 τα στεγαστικά δάνεια γνώρισαν μια μέση 

ετήσια αύξηση της τάξεως του 25%, ποσοστό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με 

το 30% της περιόδου 2000-2002. Οι ρυθμοί αυτοί ανάπτυξης οφείλονται στα 

μειωμένα επιτόκια καθώς επίσης και στην απότομη άνοδο των τιμών των 

ακινήτων. Η τάση αυτή, μεσοπρόθεσμα τουλάχιστον, δε φαίνεται να αλλάζει 

σημαντικά αφού η αξία των  στεγαστικών δανείων ανέρχεται μόνο στο 20% 

του ΑΕΠ, ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

Πίνακας 2.948

Αύξηση των στεγαστικών δανείων την περίοδο Ιαν. 2003- Μαρ. 2005 

 
    Παρόμοια τάση με τα στεγαστικά δάνεια φαίνεται να ακολουθεί και η 

καταναλωτική πίστη. Τη περίοδο 2000-2005 η μέση ετήσια αύξηση 

προσέγγιζε το 30%, με εξαίρεση μια περίοδο του 2004 όπου ο ρυθμός  

ανάπτυξής της άγγιξε το 40%. Από τις δύο κατηγορίες καταναλωτικών 

δανείων τα προσωπικά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, που 

ποσοστιαία φτάνει το 50%. Στον αντίποδα η έκδοση πιστωτικών καρτών 

συνεχίζεται με ετήσιο ρυθμό αύξησης κοντά στο 20%. Το σημείο στο οποίο 

αξίζει να σταθούμε στην καταναλωτική πίστη είναι ότι η αξία των δανείων ως 

ποσοστό του ΑΕΠ έχει φτάσει τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το 

γεγονός αυτό μας προκαλεί να προβλέψουμε τη μεσοπρόθεσμη πορεία 

αυτής. Το σίγουρο είναι ότι η συνέχιση της υπάρχουσας τάσης είναι πιθανόν 
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να δημιουργήσει τα πρώτα σοβαρά προβλήματα στην οικονομία, η αιτία των 

οποίων θα είναι η απότομη άνοδος των επισφαλειών.  

Πίνακας 2.1049

Σύνθεση της καταναλωτικής πίστης 

 
    

 Σ’ αυτό το σημείο αρκετό ενδιαφέρον θα είχε και η παρουσίαση 

κάποιων στοιχείων σχετικά με τις τάσεις που δημιουργούνται στον τομέα του 

εταιρικού δανεισμού. Κατ’ αρχήν αξίζει να σημειώσουμε ότι το 60% των 

δανείων προς εταιρίες διοχετεύεται στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τη 

ναυτιλία. Το υπόλοιπο 40% απορροφάται από τον τουρισμό, τα  πιστωτικά 

ιδρύματα και τις διάφορες άλλες επιχειρήσεις. Οι εταιρικές πιστώσεις 

ακολουθούν τελείως αντίστροφη πορεία από τα καταναλωτικά δάνεια. Έτσι, 

ενώ το 2000 παρουσίαζαν αύξηση της τάξεως του 28%, το 2005 αυτή 

προσγειώθηκε στο 5,5%. Η πραγματικότητα αυτή μας βάζει σε πολλές 

σκέψεις αν αναλογιστεί κανείς ότι την περίοδο 2000-2004 η ελληνική 

οικονομία παρουσίαζε μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης. Η αλήθεια πιθανότατα 

βρίσκεται στην απάντηση της ερώτησης που οφείλεται η ανάπτυξη αυτή. Η 

προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς αγώνες και οι μεγάλες εισροές κεφαλαίου 

από την ΕΕ για τη βελτίωση των υποδομών της Ελλάδας καταδεικνύει με 

σαφήνεια ότι η όποια ανάπτυξη έχει επιτευχθεί οφείλεται κατά κύριο λόγο στις 

δημόσιες επενδύσεις και όχι στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Σαν φυσικό 

επακόλουθο έρχεται και η απορία μας για το μέλλον, τώρα που οι Ολυμπιακοί 
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αγώνες τελείωσαν και η στρόφιγγα εισροής κεφαλαίων από την ΕΕ φαίνεται 

να κλείνει. 

Πίνακας 2.1150

Μερίδια του εταιρικού δανεισμού το Μάρτιο του 2005 

 
πίνακας 2.1251

Τάσεις εταιρικού δανεισμού ανά κλάδο 

 
 Οι παραπάνω πίνακες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες προς δύο 

κατευθύνσεις. Πρώτον, δείχνουν ποιοι επιχειρηματικοί κλάδοι απορροφούν το 

μεγαλύτερο μέρος των δανείων και δεύτερον ποιοι έχουν τους μεγαλύτερους 

ρυθμούς ανάπτυξης.  Παίρνοντας ως δεδομένο το γεγονός ότι η 

επιχειρηματική άνθηση συμβαδίζει με την άνοδο στις δανειοδοτήσεις, θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι οι τρεις πιο ελπιδοφόροι τομείς για την ελληνική 

οικονομία είναι το εμπόριο, η ναυτιλία και ο τουρισμός. 

 Βέβαια, οι παραπάνω πίνακες έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα. Δε 

δείχνουν τι γίνεται με τις μικρές επιχειρήσεις, ο δανεισμός των οποίων 

αυξάνεται με ρυθμούς ανάλογους με αυτούς που επικρατούν στα νοικοκυριά. 

Η συλλογή πληροφοριών προς αυτή τη κατεύθυνση είναι σημαντική γιατί 
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τέτοιου είδους επιχειρήσεις ούτε κεφάλαια πολλά έχουν, αλλά κυρίως οι 

επιχειρηματίες που συμμετέχουν σε τέτοιες οντότητες ευθύνονται προσωπικά, 

που σημαίνει ότι μια τυχόν πτώχευση της εταιρίας θα έχει άμεσο αντίκτυπο 

στη περιουσία και τα χρέη του. Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι τα χρέη των δύο 

κλάδων που κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στα εταιρικά δάνεια, εμπόριο  και 

βιομηχανία, τον Ιούνιο του 2005 άγγιζαν τα 19,3 και 15,6 δις. ευρώ αντίστοιχα. 

 Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της μελέτης μας, ίσως είναι 

χρήσιμο να παραθέσουμε κάποια στοιχεία τα οποία δημιουργούν μια 

διαφορετική εικόνα σχετικά με τις τάσεις που δημιουργούνται σήμερα στο 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα. 

 Είναι γνωστό ότι μέχρι αυτή τη στιγμή το βασικό επιτόκιο της 

Ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας είναι στο 2%. Αν δεχτούμε ότι ο 

πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι κοντά στο 3%, αυτόματα προκύπτει ότι το 

πραγματικό επιτόκιο στη χώρα μας είναι –1%, το οποίο είναι από τα πιο 

χαμηλά στην ΕΕ. 

Πίνακας 2.1352

Πραγματικά επιτόκια στις χώρες της ΕΕ 

 
  Το γεγονός αυτό κατ’ αρχήν συνεπάγεται ότι δε συμφέρει  τις τράπεζες 

να παρακρατούν μεγάλα ρευστά διαθέσιμα και άρα κατά μια έννοια τις 

αναγκάζει να δανείζουν βραχυχρόνια με αρκετά χαμηλό επιτόκιο. Δεν είναι 

τυχαίο ότι πλέον ο βραχυχρόνιος δανεισμός στην Ελλάδα είναι πολύ πιο 

φθηνός από την Γερμανία. Το γεγονός αυτό θα περιμέναμε να οδηγούσε σε 

γενική αύξηση των βραχυχρόνιων πιστώσεων, πράγμα που όμως συμβαίνει 
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μόνο στη περίπτωση της λιανικής τραπεζικής. Από την άλλη, είναι γνωστό ότι 

τα επιτόκια καταθέσεων είναι σε επίπεδα κάτω του 2% και άρα δε συμφέρει  

ούτε τις επιχειρήσεις αλλά ούτε τα νοικοκυριά να παρακρατούν πολλά ρευστά 

διαθέσιμα. Σύμφωνα με τα παραπάνω θα περιμέναμε  τα νοικοκυριά να 

μειώσουν τις αποταμιεύσεις τους και να αυξήσουν την κατανάλωση σήμερα 

και επίσης τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε επενδύσεις προκειμένου να 

αξιοποιήσουν τα ρευστά τους. Τα προβλήματα και οι απορίες ξεκινάνε  όταν 

παρατηρήσουμε τα διάφορα στοιχεία, τα οποία δείχνουν μια τάση διαφορετική 

από την αναμενόμενη. Η κατανάλωση δεν αυξάνεται, παρόλο που οι 

αποταμιεύσεις μειώθηκαν και τα δάνεια αυξήθηκαν, η ανάπτυξη μειώθηκε 

γεγονός που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις δεν επενδύουν. Η ερώτηση που 

έρχεται αβίαστα είναι γιατί συμβαίνουν αυτά. 

 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η φούσκα του χρηματιστηρίου απορρόφησε 

μεγάλα ποσά από τους μικρούς επενδυτές και οδήγησε σε μείωση των 

αποταμιεύσεων και σε χειροτέρευση της οικονομικής θέσης των τελευταίων, η 

οποία επιτάθηκε από την πρακτική που ακολουθούσαν πολλοί να δανείζονται 

προκειμένου να παίξουν στο χρηματιστήριο. Από την άλλη, η είσοδο του 

ευρώ, οι αλλεπάλληλες ανατιμήσεις σε διάφορα αγαθά και η συγκράτηση των 

μισθών οδήγησαν σε πτώση του πραγματικού μισθού. Άρα διαπιστώνουμε ότι 

πιθανόν το μεγαλύτερο μέρος των ατόμων που καταφεύγουν στην 

καταναλωτική πίστη σήμερα δεν είναι για να επωφεληθούν από τα χαμηλά 

επιτόκια και για να αυξήσουν την κατανάλωση τους αλλά για να επουλώσουν 

παλιότερες πληγές και για να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες. 

 Στον αντίποδα οι επιχειρήσεις μέσα στο αβέβαιο αυτό κλίμα που 

δημιουργείται αποφεύγουν να προβούν σε οποιαδήποτε επένδυση. Τα 

ρευστά τους χρησιμοποιούνται με τον πιο αντιπαραγωγικό τρόπο. Για να 

αιτιολογήσουμε το τελευταίο, θα αναφέρουμε μόνο ότι η πρακτική σήμερα 

είναι οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται με επιταγές λήξεως που φτάνει 

μέχρι και τους 12 μήνες. Αυτό σημαίνει ότι μια επιχείρηση πουλάει σήμερα, 

εισπράττει μετά από ένα χρόνο αλλά είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει το 

ΦΠΑ τώρα. Με άλλα λόγια οι εταιρίες πλέον δε κοιτάνε πως θα αξιοποιήσουν 

τα ρευστά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αλλά πως με αυτά θα 

ικανοποιήσουν τις καθημερινές ανάγκες τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα το 

αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες εξαιτίας του γεγονότος ότι δε 

 60



διαθέτουν μεγάλο κεφάλαιο κίνησης αναγκάζονται να δανείζονται προκειμένου 

να ικανοποιήσουν τις καθημερινές ανάγκες τους. Για αυτές δημιουργείται ένα 

υπέρογκο κόστος που προέρχεται από την καθυστέρηση στις εισπράξεις, που 

συνεπάγεται μείωση της αξίας του χρήματος, και από τον δανεισμό στον 

οποίο καταφεύγει.  

 Αυτές οι σκέψεις δημιουργούν μια εικόνα σύμφωνα με την οποία  

εμφανίζεται ένα ελληνικό τραπεζικό σύστημα να αυξάνει σημαντικά τα κέρδη 

της μέσω της αύξησης των πιστώσεων και των περιθωρίων κέρδους, και από 

την άλλη παρουσιάζεται μια τάση τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις να μην 

αξιοποιούν σωστά τα δάνεια στα οποία καταφεύγουν. Για να 

ισχυροποιήσουμε την παραπάνω άποψη παραθέτουμε ακόμα ένα στοιχείο 

που σχετίζεται με τα στεγαστικά δάνεια. Τα τελευταία, όπως προείπαμε, 

αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς παρόλο που οι τιμές των ακινήτων 

παραμένουν στην ελληνική επικράτεια σταθερές και το 80% των Ελλήνων 

διαθέτει δικό του σπίτι. Άρα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ένα μεγάλο μέρος των 

χρημάτων που διοχετεύονται μέσω των στεγαστικών απορροφούνται από 

ενέργειες διαφορετικές από αυτές για τις οποίες προορίζονται. 

 

2.2.4 Οι μελλοντικές τάσεις της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα 
 Στον βραχυχρόνιο ορίζοντα, αναμένουμε ότι οι τωρινές τάσεις στα 

στεγαστικά δάνεια και στην καταναλωτική πίστη θα διατηρηθούν. Παρ’ όλο 

αυτά, μια προσπάθεια μας να κάνουμε προβλέψεις για μια περίοδο πέραν 

των δύο ετών καταλήγει να είναι  μια πολύ δύσκολη υπόθεση. Μια απάντηση 

στην ερώτηση της μακροχρόνιας ανάπτυξης υποθέτει ότι η Ελλάδα θα 

ακολουθήσει την κατεύθυνση που χάραξαν οι πιο αναπτυγμένες τραπεζικές 

αγορές. 

 Στη δημιουργία ενός μοντέλου σύγκλισης για τη λιανική τραπεζική στην 

Ελλάδα, πιο εύστοχο, προκειμένου να εξάγουμε όσο το δυνατόν πιο 

αξιόπιστα συμπεράσματα, θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε ως βάση την 

Ισπανία και αυτό για τρεις λόγους. Πρώτον, έχει περάσει μια μακροχρόνια 

περίοδο ανάπτυξης. Δεύτερον, η οικονομία της είναι λιγότερο πλούσια από 

τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο και τρίτον, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Ευρώπης.  

Κανένας άλλος από τους υποψήφιους, όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία και η 

Πορτογαλία, δεν ικανοποιεί αυτά τα κριτήρια καθώς είναι είτε πιο πλούσιοι 
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(Ιρλανδία, Ιταλία), είτε δεν έχουν αναπτυχθεί για μακροχρόνιο διάστημα 

(Πορτογαλία, Ιταλία), ή δεν ανήκουν στην νότια Ευρώπη (Ιρλανδία). 

 Στα τέλη του 2004, το χρέος των νοικοκυριών στην Ισπανία ανερχόταν 

στο 53% του ΑΕΠ, από το οποίο το 40% προερχόταν από τα στεγαστικά 

δάνεια. Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα το χρέος άγγιζε το 27% του ΑΕΠ, από 

το οποίο τα στεγαστικά δάνεια αποτελούσαν το 18%. Η Ελλάδα του  2004, 

όσο αναφορά τη στεγαστική πίστη, μοιάζει με την Ισπανία του 1996, το οποίο 

σημαίνει ότι η πρώτη παρουσιάζει μια υστέρηση οχτώ χρόνων. Στην 

καταναλωτική πίστη το χάσμα αυτό είναι αρκετά πιο μικρό. 

 Αν υποθέσουμε ότι το χάσμα των οχτώ χρόνων παραμένει τότε αυτό 

θα σημαίνει ότι η Ελλάδα του 2012 θα μοιάζει με την Ισπανία του 2004 και 

άρα η αξία των στεγαστικών δανείων θα είναι στο 40% του ΑΕΠ. Αυτό 

υπονοεί ότι η μέση ετήσια αύξηση των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα για 

την περίοδο 2004-2012 θα είναι περίπου 17%. Βέβαια, το χάσμα αυτό μπορεί 

να μεγαλώσει ή να μικρύνει. Αν υποθέσουμε ότι χάσμα στενεύει στα πέντε 

χρόνια τότε η ανάπτυξη των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα αυξάνεται στο 

25% ετήσια. Αν το χάσμα διευρυνθεί στα δέκα χρόνια τότε η ετήσια αύξηση 

πέφτει στο 15%. 

Πίνακας 2.1453

Πρόβλεψη αύξησης των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα με βάση την 
Ισπανία  

 
 Βάσει του μοντέλου σύγκλισης η ανάπτυξη των στεγαστικών δανείων 

θα συνεχίσει στην Ελλάδα μ’ έναν ρυθμό κοντά στο 20%, με την προϋπόθεση 

φυσικά ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν στα σημερινά χαμηλά επίπεδα και το 

εισόδημα των ατόμων θα συνεχίσει να αυξάνεται. Στον αντίποδα η 

καταναλωτική πίστη στην Ελλάδα φαίνεται ότι θα μειώσει τους ρυθμούς 
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ανάπτυξης της καθώς ο βαθμός διείσδυσής της βρίσκεται πολύ κοντά στον 

ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

 Υποθέτοντας ένα μοντέλο σύγκλισης για την καταναλωτική πίστη με 

βάση πάλι την Ισπανία, αναμένεται ότι τα καταναλωτικά δάνεια στην Ελλάδα 

θα παρουσιάζουν έναν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 10-14%, 

ποσοστό αρκετά μικρότερο από το 30% που υπάρχει σήμερα. Βέβαια, δεν 

υπάρχει κανένας νόμος που να λέει ότι Ελλάδα θα φτάσει τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο και ότι δεν μπορεί να τον ξεπεράσει και να βρίσκεται στην πρώτη 

θέση σε διείσδυση των καταναλωτικών δανείων. Παρ’ όλο αυτά μια 

υπερβολική αύξηση της καταναλωτικής πίστης είναι πιθανόν να δημιουργήσει 

πολλά προβλήματα τόσο στις τράπεζες όσο και στους πελάτες της. Είναι 

σίγουρο ότι αν η κατάσταση αρχίζει να εκτροχιάζεται τότε θα παρέμβουν η 

κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να αποφευχθεί η 

λανθάνουσα κατάσταση όπου τα νοικοκυριά θα είναι υπερχρεωμένα. 

 Χρησιμοποιώντας  ένα συνδυασμό της πρόσφατης ιστορίας του χρέους 

των νοικοκυριών στην Ελλάδα και του μοντέλου σύγκλισης που παραπάνω 

παρουσιάσαμε είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε μια εικόνα για τη 

μακροχρόνια πορεία του δανεισμού των νοικοκυριών. Σύμφωνα μ’ αυτήν, για 

την περίοδο 2005-2014 αναμένεται ένας ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα 

στεγαστικά δάνεια γύρω στο 16% και για την καταναλωτική πίστη γύρω στο 

13%, την ίδια ώρα που τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2005 πρόκειται να 

προσεγγίσουν το 25% και 35%. Το κίνητρο για την πραγματοποίηση 

μακροχρόνιων προβλέψεων είναι για να διαπιστωθεί ποιο είναι το μέλλον της 

αγοράς του δανεισμού προς τα νοικοκυριά, του όγκου των πιστώσεων για τις 

τράπεζες και των καθαρών εσόδων από τόκους. Η προσπάθειά μας για την 

πραγματοποίηση τέτοιων προβλέψεων υπονομεύεται από τη μεγάλη 

πιθανότητα σφάλματος και προϋποθέτει να γίνουν μια σειρά από υποθέσεις, 

οι οποίες είναι: 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδας υποθέτουμε ότι μέσα 

στον δεκαετή ορίζοντα που θέσαμε θα συνεχίζει να αυξάνεται με 

τέτοιους ρυθμούς έτσι ώστε στο τέλος της περιόδου το κατά κεφαλήν 

εισόδημα της Ελλάδας να προσεγγίζει το αντίστοιχο της Ισπανίας. 

 63



 Εξαιτίας του γεγονότος ότι στην καταναλωτική πίστη η Ελλάδα 

φτάνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποθέτουμε ότι η σύγκλιση με την 

Ισπανία θα γίνει το 2006 και με την Αγγλία το 2008.  

 Επιπλέον, υποθέτουμε ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης που επικρατούσαν 

το 2003 και 2004 στα στεγαστικά δάνεια θα συνεχιστούν και το 2005-

2006. Θετικό μήνυμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν και τα 

πρώτα στοιχεία για το 2005 που δείχνουν ότι η τάση των 

προηγούμενων ετών συνεχίζει να υπάρχει. 

 Η καταναλωτική πίστη προβλέπεται ότι για το 2005 θα αυξηθεί με 

ρυθμούς όμοιους με αυτούς που επικρατούσαν και το 2004, αλλά 

από εκεί και πέρα θα υποστεί μια μεγάλη μείωση στους ρυθμούς 

ανάπτυξης της. Σημειώνεται ότι η μεγάλη ανάπτυξη της 

καταναλωτικής πίστης τα τελευταία χρόνια οφειλόταν κυρίως στην 

απελευθέρωση της αγοράς των προσωπικών δανείων. Αξίζει επίσης 

να επισημάνουμε ότι η έκδοση  πιστωτικών καρτών αυξάνεται πλέον 

με πολύ μικρότερους ρυθμούς από το παρελθόν και απέχει πολύ 

από τους ρυθμούς ανάπτυξης της καταναλωτικής πίστης γενικότερα. 

Πίνακας 2.1554

Μήτρα της μακροχρόνιας πορείας των ρυθμών αύξησης των 
πιστώσεων προς τα νοικοκυριά, 2001- 2014 

 
                                                 
54 πηγή: smith Barney estimations και Citigroup, 2005 
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   Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι κίνδυνοι που είναι ικανοί να 

μεταβάλλουν την αξιοπιστία των προβλέψεων αυτών είναι πολλοί και 

σημαντικοί. Η μείωση της ταχύτητας ανάπτυξης της οικονομίας, η άνοδος των 

επιτοκίων, οι λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις και η εντατικοποίηση του 

ανταγωνισμού μπορούν ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν τις προβλέψεις για 

τους ρυθμούς αύξησης των δανειοδοτήσεων, για τον όγκο των πιστώσεων και 

για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Προς στιγμήν πάντως, η αναμενόμενη 

επιβράδυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και η ανακοίνωση 

οικονομικών μέτρων για τη μείωση του υπέρογκου δημόσιου χρέους φαίνεται 

να εξουδετερώνονται από τις ισχυρές δυνάμεις που οδηγούν τις 

δανειοδοτήσεις σε συνεχή αύξηση, μια από τις οποίες είναι τα πολύ χαμηλά 

επιτόκια. 

 Πιο συγκεκριμένα, η κυβέρνηση στη προσπάθεια της να μειώσει το 

δημόσιο έλλειμμα από το 6% το 2004 στο 3% τα επόμενα χρόνια ανακοίνωσε 

ότι προτίθεται να αυξήσει τους φόρους στις κατοικίες που θα αρχίσουν να 

ανοικοδομούνται από το 2006 και από 9-11% που είναι σήμερα θα αυξηθούν 

στο 19%. Σημειώνεται ότι μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει την αγορά των 

στεγαστικών δανείων από το 2007 και μετά, καθώς επίσης ότι η αναμενόμενη 

αυτή αύξηση στη φορολογία θα αντισταθμιστεί από μια μείωση στο φόρο 

μεταβίβασης ακινήτων, ο οποίος από το 9-11% που είναι σήμερα θα πέσει 

στο 5-6% από το 2006. Επιπλέον, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι προτίθεται να 

αυξήσει τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων προκειμένου αυτές να είναι πιο 

κοντά στις αγοραίες αξίες. Η απορία που προκύπτει είναι αυτές οι πρακτικές 

πως θα επηρεάσουν την αγορά των στεγαστικών δανείων. 

 Αν και δεν είναι αρκετά σαφείς οι επιδράσεις, παρ’ όλο αυτά είναι 

αρκετά πιθανόν οι αυξήσεις στους φόρους στην αγορά κατοικίας να 

απορροφηθούν είτε από τις εταιρίες που αναλαμβάνουν την ανέγερση 

οικοδομών είτε από τους αγοραστές μέσω της λήψης μεγαλύτερων σε αξία 

στεγαστικών δανείων. Το τελευταίο είναι και το πιο εφικτό να συμβεί αν 

αναλογιστούμε τη χαμηλή διείσδυση των στεγαστικών δανείων στην Ελλάδα 

σήμερα. 

 Επιπλέον, αναφέραμε παραπάνω ότι ένα άλλο στοιχείο που μπορεί 

εύκολα να αλλάξει λόγω των μεταβαλλόμενων συνθηκών είναι τα περιθώρια 

κέρδους από τόκους. Σήμερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους είναι πολύ υψηλά 
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για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τόσο σε εταιρικό επίπεδο όσο και για το 

κάθε χρηματοοικονομικό προϊόν χωριστά. Για παράδειγμα, τα περιθώρια 

κέρδους των στεγαστικών δανείων στις αναπτυγμένες τραπεζικές αγορές της 

δυτικής Ευρώπης  είναι πολλές φορές συρρικνωμένα κατά δύο τρίτα σε σχέση 

με τα ελληνικά δεδομένα. Ενώ τα υψηλά περιθώρια κέρδους είναι 

χαρακτηριστικό κυρίως των αναπτυσσόμενων αγορών, στην περίπτωση του 

ελληνικού τραπεζικού συστήματος το φαινόμενο αυτό επιτείνεται από την 

ολιγοπωλιακή του δομή. Το ερώτημα είναι αν είναι δυνατόν ο ανταγωνισμός 

να οδηγήσει σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους τουλάχιστον στο 

κοντινό μέλλον. 

 Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον για τους επόμενους 18-24 μήνες οι 

ελληνικές τράπεζες δε πρόκειται να επηρεαστούν από τους διάφορους 

σκοπέλους που στόχο θα έχουν να πλήξουν τα καθαρά έσοδα από τόκους. 

Αυτή η αισιοδοξία πηγάζει από ένα δυνατό όπλο που έχει στα χέρια του 

ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Πιο συγκεκριμένα, μια τυχόν συρρίκνωση στο 

περιθώριο κέρδους ενός προϊόντος είναι δυνατόν να αντισταθμιστεί 

μεταβάλλοντας το χαρτοφυλάκιο δανείων που κατέχουν οι τράπεζες. Με άλλα 

λόγια, έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν την αναλογία δάνεια λιανικής 

τραπεζικής προς συνολικά δάνεια ή τη σχέση δάνεια προς συνολικά 

περιουσιακά στοιχεία. Παρ’ όλο αυτά σ΄ ένα χρονικό ορίζοντα πέραν των δύο 

ετών θα ήταν λογικό να περιμένουμε μείωση του περιθωρίου κέρδους, διότι η 

καταναλωτική πίστη, τομέας ο οποίος συνεισφέρει τα μέγιστα στα υψηλά 

καθαρά έσοδα από τόκους, πρόκειται να υποστεί μια μεγάλη μείωση στους 

ρυθμούς με τους οποίους αναπτύσσεται.  

 Ανακεφαλαιώνοντας αυτό το μέρος της ανάλυσης μας για το μέλλον 

της λιανικής τραπεζικής στην Ελλάδα αξίζει να σταθούμε σε δύο σημεία τα 

οποία είναι και τα πιο σημαντικά. Σ’ έναν χρονικό ορίζοντα μιας δεκαετίας οι 

ελληνικές τράπεζες θα έρθουν αντιμέτωπες με δύο συμβάντα. Η 

καταναλωτική πίστη θα μειώσει αισθητά τους ρυθμούς ανάπτυξης της και 

αυτό θα οδηγήσει σε κάθετη πτώση τα καθαρά έσοδα από τόκους. Υπό αυτό 

το πρίσμα τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα αναγκαστούν να μεταβάλλουν 

τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου δανείων που κατέχουν προκειμένου να 

μετριάσουν τις επιπτώσεις.  Κλειδί σ’ αυτήν την προσπάθεια τους θα είναι τα 

στεγαστικά δάνεια. Όπως έχουμε προαναφέρει τα τελευταία μέχρι και το 2014 
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θα έχουν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που θα προσεγγίζει το 17%. Οι 

ελληνικές τράπεζες θα προσπαθήσουν να βάλουν στο χαρτοφυλάκιο τους 

όσο το δυνατόν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με στόχο να διατηρήσουν ένα 

κάλο ρυθμό αύξησης κερδών. Βέβαια, αυτός ο ρυθμός σε καμία περίπτωση 

δε θα είναι διψήφιος, όπως είναι σήμερα, αλλά πιθανότατα θα μπορέσει να 

διατηρηθεί σε υψηλούς μονοψήφιους αριθμούς.  Η τακτική αυτή θα δώσει στις 

ελληνικές τράπεζες τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ηρεμία τους και να 

απολαύσουν τα μέχρι τώρα επιτεύγματά τους τουλάχιστον για μια δεκαετία 

ξεκινώντας από σήμερα. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι τα καθαρά κέρδη 

των τραπεζών μπορούν να συγκρατηθούν από την απότομη μείωση 

υποβοηθούμενα από την ολιγοπωλιακή δομή του ελληνικού πιστωτικού 

συστήματος, η οποία επιτρέπει τις συνεννοήσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και 

αποτρέπει των πόλεμο τιμών σε χαλεπούς καιρούς.   
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Κεφάλαιο 3Ο  
3.1 Στρατηγική ανάπτυξης στα Βαλκάνια 
 Η έξοδος των ελληνικών τραπεζών στην ευρύτερη οικονομική και 

γεωπολιτική ζώνη της νοτιοανατολικής μεσογείου και των Βαλκανίων έχει, το 

τελευταίο διάστημα, περάσει σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα  φάση. Μετά τις 

αρχικές πρωτοβουλίες και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως 

ήταν αναμενόμενο, εμφανίστηκαν σε εκείνο το στάδιο, η ελληνική τραπεζική 

παρουσία πρέπει να δώσει απαντήσεις στις νέες προκλήσεις. 

 Οι ελληνικές τράπεζες αξιοποίησαν με δυναμισμό τις ευκαιρίες, όταν 

και όπως εμφανίστηκαν στη γεωγραφική γειτονία μας. Ανέλαβαν τους 

κινδύνους, που αφορούσαν κυρίως την αστάθεια που προέκυπτε από τις 

συνταρακτικές πολιτικές ανακατατάξεις, αλλά και από τις επιπτώσεις που 

είχαν στην οικονομική ζωή της κάθε μίας χώρας. Κίνδυνοι που 

αντιμετωπίστηκαν με συνέπεια και επιμονή, αλλά και ακόμα μεγαλύτερη 

εμπέδωση της ελληνικής παρουσίας. Η εξαγωγή της ελληνικής τραπεζικής 

τεχνογνωσίας, η αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών στις γειτονικές χώρες, 

ήταν, για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δείγμα ωριμότητας.  Η πολύτιμη 

εμπειρία, που αποκτήθηκε από την προσαρμογή της Ελλάδας στα νέο 

περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς και της Ευρωζώνης, 

υποστηρίζει τη μακρόπνοη επενδυτική στρατηγική των τραπεζών μας. Ακόμη, 

η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των οργανωτικών δομών που αποκτούν και 

εκμεταλλεύονται αποδοτικά οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και η πλουσιότερη 

εμπειρία που διαθέτουν τα τραπεζικά στελέχη, που έχουν αναλάβει τη 

διαχείριση της εξόδου δημιουργούν τις προϋποθέσεις για σημαντικές 

επιτυχίες. 

 Από μια άλλη σκοπιά, η ελληνική τραπεζική επέκταση διευρύνει το 

πεδίο ανταγωνισμού και καθιστά επιτακτικότερη τη συζήτηση, συνεργασία και 

κατοχύρωση προτύπων στον ευρύτερο τραπεζικό χώρο που δημιουργείται με 

αφετηρία τους ελληνικούς τραπεζικούς οργανισμούς. Συνοδεύει ανάλογες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά ξεπερνά τα όρια των παραδοσιακών 

εμπορικών σχέσεων. Εντάσσεται στο περιβάλλον που δημιουργεί η 

παγκοσμιοποίηση των οικονομικών δραστηριοτήτων και εκμεταλλεύεται με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σταθερότητα που απέκτησε η ελληνική 

οικονομία με την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ. 
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Στόχος πάντως δεν είναι μόνο η κερδοφορία των επενδύσεων που έχουν 

αναληφθεί. Είναι, ακόμα σπουδαιότερος στόχος, η ανάδειξη των δυνατοτήτων 

που κατέχει και πρέπει να εκμεταλλευτεί ακόμα καλύτερα η ελληνική 

τραπεζική αγορά. Η προοπτική ενός ενιαίου και με ευρωπαϊκή σφραγίδα 

χώρου συναλλαγών είναι εκείνη που οδηγεί τα βήματα των ελληνικών 

τραπεζών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. 

 

3.1.1 Σύντομη περιγραφή των οικονομιών των Βαλκανίων 
 Αλβανία55 
Η χώρα αυτή, αν και είναι αρκετά μικρή, αποτελεί πρόσφορο έδαφος για 

επενδύσεις από τις ελληνικές τράπεζες κυρίως γιατί υπάρχουν πολλοί 

αλβανοί που έχουν μεταναστεύσει στην Ελλάδα και άρα είναι εξοικειωμένοι με 

τις ελληνικές τράπεζες και επίσης είναι γνωστό το πρόσφατο γεγονός των 

τραπεζών πυραμίδες που σχηματίστηκαν εκεί και δημιούργησε μια 

αποστροφή των πολιτών απέναντι στις προϋπάρχουσες τράπεζες. Από 

οικονομικής απόψεως η Αλβανία παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Εκτός από 

τις ανύπαρκτες υποδομές, στη χώρα αυτή το 30% του πληθυσμού ζει κάτω 

από τα όρια της φτώχειας. Η Αλβανία, με πληθυσμό κοντά στα 3,5 

εκατομμύρια, το 2003 παρήγαγε προϊόν αξίας 6,1 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. Το κατά κεφαλήν εισόδημα ήταν 1740 δολάρια και ο ρυθμός 

αύξησης του ΑΕΠ για τη περίοδο 1993-2003 ήταν περίπου, κατά μέσο όρο, 

6%.  Το 1993 ο πληθωρισμός ήταν 52%, ενώ το 2003 προσγειώθηκε στο  

5,2%. Το δημόσιο χρέος από το 65% που ήταν το 1993 έπεσε  στο 24% το 

2003.  Αξιοσημείωτη είναι η μεταβολή της σύνθεσης του Ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος που συντελέστηκε τα τελευταία 20 χρόνια, έτσι ενώ το 

1983 ο αγροτικός τομέας παρήγαγε το 34,1% του ΑΕΠ, η βιομηχανία το 

43,3% και οι υπηρεσίες το 22,6%, το 2003 τα ποσοστά αυτά ήταν 25,3%, 

18,9% και 55,7% αντίστοιχα. Η Αλβανία επηρεάστηκε έντονα από τον πόλεμο 

στην πρώην Γιουγκοσλαβία και τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης αρχίζουν 

να φαίνονται τα τελευταία δύο χρόνια. Η δημιουργία υποδομών, η αύξηση της 

παραγωγικότητας, η στήριξη της βιομηχανίας, η οποία φαίνεται να καταρρέει, 

και η μείωση της φτώχιας είναι από τα πρώτα προβλήματα με τα οποία 

πρέπει να ασχοληθεί και να επιλύσει η ηγεσία της γειτονικής χώρας. 
                                                 
55 πηγή: τα στοιχεία αποτελούν  εκτιμήσεις της παγκόσμιας τράπεζας 
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 Βουλγαρία56  
Η Βουλγαρία τα τελευταία τρία χρόνια δείχνει σημαντικά σημάδια 

βελτίωσης και πιθανολογείται ότι σύντομα θα καταφέρει να γίνει πλήρες μέλος 

της ΕΕ.  Στα τέλη του 2003 ο πληθυσμός της άγγιζε τα 8 εκατομμύρια από τα 

οποία μόλις το 13% ζούσε κάτω από τα όρια φτώχειας. Το ακαθάριστο 

εγχώριο προϊόν της, μετά από μια μακροχρόνια περίοδο συνεχούς μείωσής 

του, από το 1993 αρχίζει πάλι να αυξάνεται με αποκορύφωμα τη διετία 2002-

2003 όπου η ετήσια αύξηση έφτασε το 4,7%. Οι προβλέψεις που γίνονται 

υποστηρίζουν ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και ότι για την περίοδο 2004-

2007 το ΑΕΠ θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό κοντά στο 6%. Το 2003 το ΑΕΠ 

προσέγγιζε τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ,  ενώ το δημόσιο χρέος ήταν στο 

66,7% του ΑΕΠ, την ίδια στιγμή που το 1993 ήταν στο 117%. Ο πληθωρισμός 

στη γειτονική χώρα μειώθηκε από το 78% το 1993 στο 2,3% το 2003. Η 

σύνθεση του ΑΕΠ έχει ως εξής: το 10% δημιουργείται από τον αγροτικό 

τομέα, το 26,2% από τη βιομηχανία, το 16% από την μεταποίηση και το 

63,8% από τις υπηρεσίες. Η Βουλγαρία, όπως δείχνουν τα νούμερα, 

βρίσκεται πολύ κοντά στην εκπλήρωση των στόχων του Μάαστριχ, η οποία 

θα της δώσει το εισιτήριο για την πλήρη ένταξη στην ΕΕ. Αν παρατηρήσουμε 

καλύτερα τα στοιχεία που δημοσιεύονται για την χώρα αυτή θα 

διαπιστώσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών που γίνονται 

αποτελούνται από καύσιμα και ενέργεια. Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο 

πράγματα: πρώτον, ότι η ζήτηση σε ενέργεια αυξάνεται συνεχώς και 

δεύτερον, ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για να καλύψουν την 

αυξημένη αυτή ζήτηση. 

 

 Ρουμανία 

Η Ρουμανία μετά την Ελλάδα δείχνει να είναι η πιο αναπτυγμένη χώρα της 

βαλκανικής χερσονήσου. Με πληθυσμό κοντά στα 22 εκατομμύρια αποτελεί 

τη μεγαλύτερη αγορά των Βαλκανίων. Το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι 2260 

δολάρια και το 25% του πληθυσμού ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας. Το 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν ανήλθε το 2003 στα 57 δισεκατομμύρια δολάρια, 

όταν το 1993 ήταν μόλις 26,4 δις. δολάρια. Το τελευταίο προβλέπεται να 

αυξάνεται την τριετία 2003-2007 με ρυθμό κοντά στο 5%. Το δημόσιο χρέος 
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της Ρουμανίας  δε ξεπερνά το 37% του ΑΕΠ, το οποίο τη τελευταία τριετία 

παρουσιάζει μια πολύ μικρή αυξητική τάση που κυμαίνεται γύρω στο 2 με 3%. 

Η σημαντικότερη επιτυχία της χώρας την τελευταία δεκαετία είναι η δραστική 

μείωση του πληθωρισμού, ο οποίος από το 256% το 1993 προσγειώθηκε στο 

24% το 2003. Το στοιχείο που τη διαφοροποιεί από τις υπόλοιπες χώρες της 

βαλκανικής χερσονήσου είναι  η ισχυρή βιομηχανία που έχει. Το 2003 η 

σύνθεση του ΑΕΠ ήταν: 13% αγροτικός τομέας,  45% βιομηχανία και 

μεταποίηση και 42% υπηρεσίες.  Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αυξάνονται 

περίπου με τον ίδιο ρυθμό και τα βασικά εξαγωγικά προϊόντα είναι υφάσματα, 

μέταλλα και μεταποιητικά προϊόντα. 

 

 Σκόπια57 
Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν των Σκοπίων τα τελευταία τρία χρόνια 

πριν ξεσπάσει η κρίση του 2001 αναπτυσσόταν με μέσο ετήσιο ρυθμό 3%. Ο 

πόλεμος αδρανοποίησε απότομα την οικονομική ζωή στη χώρα με 

αποτέλεσμα το 2001 το ΑΕΠ να μειωθεί κατά 4,6% σε σχέση με το 2000 και 

το δημοσιονομικό πλεόνασμα του 2,5% που υπήρχε να μετατραπεί σε 

έλλειμμα της τάξεως του 4,6% του ΑΕΠ.  Ο πληθωρισμός πριν το 2001 

κυμαινόταν κοντά στο 6%, ενώ το 2002 παρουσιαζόταν αυξημένος κατά 5,8%. 

Μεγάλη έκπληξη αποτελεί η ανεργία η οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου 

αντί να αυξηθεί μειώθηκε και από το 33% έφτασε στο 30,8%. Αυτό μπορεί να 

εξηγηθεί από το γεγονός ότι η κυβέρνηση προκειμένου να μειώσει τη βία στην 

περίοδο κρίσης αναγκάστηκε να προσλάβει στα σώματα ασφαλείας 

περισσότερα άτομα. Ο πληθυσμός της χώρας αυτής είναι κοντά στα 2 

εκατομμύρια και το κατά κεφαλήν εισόδημα προσεγγίζει τα 7485 δολάρια. 

 

 Σερβία- Μαυροβούνιο58 

Τα διαθέσιμα στοιχεία για την χώρα αυτή πριν το 1998 είναι πολύ 

περιορισμένα. Το σίγουρο είναι ότι το 1998 το ΑΕΠ εμφανιζόταν μειωμένο 

κατά 60% σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν. Οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ 

χειροτέρευσαν ακόμα περισσότερο την οικονομική ζωή στη χώρα και έτσι το 

1999 το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 18% σε σχέση με τη προηγούμενη χρονιά. Από 
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το 2000 και μετά, οπότε η κατάσταση στη περιοχή αρχίζει να ομαλοποιείται, η 

εγχώρια παραγωγή αυξάνεται ετησίως κατά 5,5%. Ο πληθωρισμός το 2001 

είχε εκτιναχτεί στο 90% και η ανεργία άγγιζε το 25% του εργατικού δυναμικού. 

Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας από 0,2% του ΑΕΠ το 2000 

εκτινάχτηκε στο 5% το 200259.  Ο πληθυσμός της χώρας ανέρχεται σε 11 

εκατομμύρια και το κατά κεφαλήν εισόδημα στα 2000 δολάρια. 

 

3.1.2 Ευρωπαϊκή ένωση και Βαλκάνια 
 Η ΕΕ σε κάθε ευκαιρία δεν παραβλέπει να τονίσει τη προσοχή που 

δίνει στη προσπάθεια ένταξης όλων των βαλκανικών χωρών στο χώρο της 

ΕΕ. Στην ανάλυση που ακολουθεί θα προσπαθήσουμε να φωτίσουμε τις 

προεργασίες που γίνονται για να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν πιο ομαλή 

εκπλήρωση του στόχου της ένταξης καθώς επίσης τους λόγους που 

επιβάλλουν αυτήν την πρακτική. 

 Η μαγική λέξη που κυκλοφορεί στους κόλπους της ΕΕ είναι οικονομική 

ολοκλήρωση της περιοχής των Βαλκανίων. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του ’90 έχουν υπογραφεί μια σειρά από οικονομικές 

συμφωνίες που το πνεύμα τους είναι προς την κατεύθυνση αυτή και των 

οποίων τα αποτελέσματα είναι αντικείμενο έντονων συζητήσεων. Η 

βιβλιογραφία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της σε τρία θέματα σχετικά με αυτές 

τις συμφωνίες: τους λόγους που επιβάλλουν την ολοκλήρωση, τα εμπόδια 

που δημιουργούνται και η μέχρι στιγμής πορεία τους. 

 Οι υποστηρικτές της ολοκλήρωσης χρησιμοποιούν κυρίως τέσσερα 

επιχειρήματα για να υποστηρίξουν την άποψη τους. Πρώτον, την άνθιση του 

εμπορίου μέσω της εξάλειψης των δασμών και των ποσοτικών περιορισμών. 

Επιπλέον, τα χαμηλά μεταφορικά κόστη θα αυξήσουν τη ροή κεφαλαίων από 

το εμπόριο και θα αποζημιώσουν τις χώρες των Βαλκανίων για τη φτωχή 

αποτελεσματικότητάς τους στη προώθηση των εξαγωγών τους προς την 

πλούσια δύση. Δεύτερον, η ολοκλήρωση είναι δυνατόν να λύσει προβλήματα 

που συσχετίζονται με την μετανάστευση, την ενέργεια, τις υποδομές και το 

παράνομο εμπόριο. Εξαιτίας της φύσης αυτών των θεμάτων, η προσπάθεια 

για τη λύση τους από τη κάθε χώρα χωριστά πιθανολογείται ότι θα έχει μικρή 

                                                 
59 σημειώνεται ότι το 2000 το έλλειμμα είναι τόσο χαμηλό διότι στο υπολογισμό του λαμβάνονται υπ’ 
όψιν και η οικονομική βοήθεια που έλαβε η χώρα από διάφορους διεθνείς φορείς. 
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επιτυχία και περιστασιακή. Τρίτον, η ολοκλήρωση είναι δυνατόν να αυξήσει τις 

επενδύσεις λόγω της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην περιοχή.  

Η βαλκανική συνεργασία μπορεί να μειώσει το πολιτικό ρίσκο, να 

δημιουργήσει οικονομική σταθερότητα και να αυξήσει το μέγεθος των τοπικών 

αγορών.  Τέταρτον, η βαλκανική ολοκλήρωση μπορεί να λειτουργήσει ως 

μέσο για τη γρηγορότερη και ομαλότερη ένταξη στην ΕΕ. Η συνεργασία 

μεταξύ των βαλκανικών χωρών θα τις φέρει πιο κοντά στην Ευρώπη και θα 

αποτρέψει τον αναμεταξύ τους ανταγωνισμό για το ποια θα καταφέρει να 

διεισδύσει στις ευρωπαϊκές αγορές. 

 Ο Αναστασάκης ( 2002) δίνει επιπλέον επιχειρήματα στους 

υποστηρικτές της ολοκλήρωσης.  Προκειμένου να κάμψει οποιεσδήποτε 

αντιρρήσεις σχετικά με την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος φέρνει ως 

παράδειγμα την επιτυχία της ΟΝΕ και τα οφέλη που αποκόμισαν οι χώρες 

που εντάχθηκαν σ’ αυτήν. Επιπλέον, ο Αναστασάκης βλέπει στην βαλκανική 

ολοκλήρωση την απαρχή μιας παγκόσμιας προσπάθειας για την εγκαθίδρυση 

της δημοκρατίας και την προώθηση της οικονομίας της αγοράς μέσω της 

πολύπλευρης συνεργασίας.  Τέλος, πιστεύει ότι αυτή η πρακτική θα βοηθήσει 

από την μια τις πρώην κομμουνιστικές χώρες να μάθουν να λειτουργούν σ΄ 

μια ενιαία οικονομία και από την άλλη θα κάμψει τις προκαταλήψεις και την 

επιφυλακτικότητα των υπολοίπων χωρών απέναντι σ’ αυτές. Μ’ αυτόν  τον 

τρόπο διαπιστώνει ότι η ένταξη των πρώην κομμουνιστικών κρατών στην ΕΕ 

θα είναι πολύ πιο ομαλή.  

 Όσο αναφορά το θέμα των εμποδίων που υπάρχουν και δυσχεραίνουν 

την προσπάθεια για την βαλκανική ολοκλήρωση οι αναλυτές επισημαίνουν ότι 

αυτά προέρχονται τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά 

της προσφοράς των οικονομιών της περιοχής. Πιο συγκεκριμένα, οι 

περιορισμοί στη ζήτηση προέρχονται από το μικρό μέγεθος των οικονομιών 

αυτών, τη χαμηλή ανάπτυξη και το περιορισμένο κατά κεφαλήν εισόδημα, τα 

οποία υπονομεύουν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα δημιουργίας 

οικονομιών κλίμακας. Το αποτέλεσμα είναι η κάθε χώρα της βαλκανικής να 

προσπαθεί να διεισδύσει από μόνη της στην ευρωπαϊκή αγορά έτσι ώστε να 

εισρεύσουν κεφάλαια, παρά να προσπαθεί να έλθει σε συμφωνία και σε 

συνεργασία με τα γειτονικά κράτη της περιοχής. Από την πλευρά της 

προσφοράς, οι βαλκανικές οικονομίες στηρίζουν τη παραγωγή τους στο 
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φτηνό εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι εξειδικευμένο σε χαμηλής και μεσαίας 

αξίας τεχνολογία. Η απουσία προηγμένων οργανωτικών δομών, τεχνολογίας 

και γενικότερα ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων καθιστά σχεδόν αδύνατη τη 

συνεργασία και τη σύναψη εμπορικών σχέσεων μεταξύ των βαλκανικών 

επιχειρήσεων, καθώς η κάθε μια από αυτές στην προσπάθεια της να εξελιχτεί 

προσπαθεί να αποκτήσει σχέσεις με πιο προηγμένες εταιρίες από τις οποίες 

μπορούν να εισάγουν τεχνογνωσία.  Επιπλέον, ένα ακόμα εμπόδιο στην 

βαλκανική ολοκλήρωση είναι οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούν. Η 

ύπαρξη πολλών συνόρων, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών που 

πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και οι συχνές συγκρούσεις έχουν 

δημιουργήσει ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη της παραοικονομίας και 

της βίας. Είναι αναμφισβήτητο ότι η παραοικονομία υπονομεύει την 

ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ των βαλκανικών χωρών, δημιουργεί 

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των οικονομικών και πολιτικών 

οργανισμών και επομένως αποτελεί τροχοπέδη στις διεργασίες για την 

ολοκλήρωση. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ένα ακόμα εμπόδιο αποτελεί η 

απουσία προηγούμενης εμπειρίας σε συνθήκες ανοιχτής αγοράς και  διεθνής 

συνεργασίας.  

 Όσο αναφορά τα αποτελέσματα των μέχρι στιγμής προσπαθειών για 

την βαλκανική ολοκλήρωση, η κριτική που αναπτύσσεται είναι έντονη και 

σημαντική. Οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί 

μέχρι σήμερα παρουσιάζουν δύο σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, δε 

προωθούν τη συνεργασία μεταξύ των βαλκανικών χωρών αλλά στόχο έχουν 

κυρίως την ανάπτυξη της κάθε χώρας ξεχωριστά. Δεύτερον, οι στόχοι που 

θέτουν οι διάφορες συμφωνίες είναι συνήθως χαμηλής αξίας με αποτέλεσμα 

να μην προχωράει με γοργούς ρυθμούς η οικονομική ανάπτυξη, ο 

εκσυγχρονισμός και η πολιτική σταθερότητα στη περιοχή. 

 Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ βλέποντας ότι οι προηγούμενες πολιτικές δεν 

έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα αποφάσισε να αλλάξει ρότα 

επαναλαμβάνοντας τον απώτερο στόχο της που είναι η πλήρη ένταξη των 

βαλκανικών χωρών. Το 2003 η κομισιόν εισήγαγε τον SAP60 με τον 

υπογράμμιζε τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να 

αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις ένταξης. Τον Ιούνιο του 2003 στη Θεσσαλονίκη 
                                                 
60 Stabilization and Association process 

 74



καλέστηκαν οι ηγέτες των βαλκανικών χωρών προκειμένου να υπογράψουν 

συμφωνία με την οποία αναγνωρίζεται το SAP ως το μέσο για την ένταξη στην 

ΕΕ. Τα προγράμματα, CARDS61, TAIEO62 και EP63, ενεργοποιήθηκαν και 

επιβλήθηκαν για το σκοπό της ένταξης. Φυσικά, οι βαλκανικές χώρες 

προχώρησαν προς τη σύγκλιση με την ΕΕ με διαφορετικό βηματισμό. Η 

Βουλγαρία και η Ρουμανία βρίσκονται πολύ κοντά στο να πετύχουν το στόχο 

της ένωσης μέχρι το 2007. Για τις υπόλοιπες χώρες , η έναρξη των 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων περνάει μέσα από την υπογραφή και 

αποδοχή μιας σειράς συμφωνιών και συνθηκών (SAA64), οι οποίες είναι 

διαφορετικές για το κάθε κράτος. Η Κροατία και τα Σκόπια έχουν υπογράψει 

ήδη από το 2001 αυτές τις συνθήκες. Η Αλβανία και η Βοσνία- Ερζεγοβίνη 

διαπραγματεύονται τα δικά τους SAA, ενώ η Σερβία-Μαυροβούνιο δεν έχει 

προχωρήσει λόγω νομικών κωλυμάτων. 

 Τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν ότι οι βαλκανικές 

οικονομίες, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της μετάλλαξης, προσπαθούν να 

συνάψουν εμπορικές σχέσεις και να δημιουργήσουν διαύλους επικοινωνίας με 

τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και όχι με τους γείτονες τους. Το γεγονός αυτό 

ενισχύει ακόμα περισσότερο την άποψη ότι η προηγούμενη πολιτική της ΕΕ 

για τα Βαλκάνια, σύμφωνα με την οποία η ένταξη των χωρών της περιοχής 

περνάει μέσα από την βαλκανική ολοκλήρωση, ήταν ολότελα λανθασμένη. 

 Ο αυξημένος πλέον ρόλος της ΕΕ στα Βαλκάνια βοηθάει τις χώρες της 

περιοχής όχι μόνο στην αύξηση των εξαγωγών τους αλλά επίσης στη 

βελτίωση των υποδομών και φέρνει μια σειρά από αλλαγές σε διάφορα 

ιδρύματα και οργανισμούς. Ένας τομέας στον οποίο έχει καταβληθεί πολλή 

προσπάθεια, προκειμένου να βελτιωθεί και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα 

του, είναι ο τραπεζικός. 

 

3.1.3 Ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος των βαλκανικών 
χωρών 
 Όλες οι βαλκανικές χώρες, με εξαίρεση την πρώην Γιουγκοσλαβία, 

αναδύθηκαν από κομμουνιστικά καθεστώτα και επομένως κληρονόμησαν ένα 
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τραπεζικό σύστημα το οποίο στηριζόταν σε μια τράπεζα που έπαιζε 

ταυτόχρονα το ρόλο της κεντρικής και της εμπορικής. Το πρώτο στάδιο της 

ανασυγκρότησης περιλάμβανε το διαχωρισμό της κεντρικής τράπεζας από τις 

εμπορικές εργασίες, προς αυτή την κατεύθυνση δημιουργήθηκε και το 

κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Σ’ αυτό το αρχικό στάδιο της αναμόρφωσης του 

τραπεζικού συστήματος το ενδιαφέρον στράφηκε κυρίως στην ποσότητα 

παρά στην ποιότητα. Ο αριθμός των πιστωτικών ιδρυμάτων γρήγορα 

πολλαπλασιάστηκε μέσω της ιδιωτικοποίησης κρατικών τραπεζών και τη 

δημιουργία καινούριων. Σε πολλές χώρες το τραπεζικό σύστημα δέχτηκε 

αμέσως ξένες επενδύσεις. 

 Αρχικά, οι καινούριες τραπεζικές αγορές αντιμετώπισαν μια σειρά από 

προβλήματα. Πρώτον, τα πιστωτικά ιδρύματα λειτουργούσαν κάτω από ένα 

αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σωστή 

εποπτεία. Δεύτερον, η κακή φήμη τους και η αναξιοπιστία τους περιόριζε την 

ικανότητα τους στη προσέλκυση καταθέσεων και εμπόδιζε την αύξηση των 

δανειοδοτήσεων. Έτσι ήταν δύσκολο για τα πιστωτικά ιδρύματα να 

αναπτύξουν ένα ευρύ πελατολόγιο. Τρίτον, οι κρατικές τράπεζες παρουσίαζαν 

πολύ μεγάλες επισφάλειες, οι οποίες οφειλόταν στην πρακτική των 

προηγούμενων κυβερνήσεων να χρηματοδοτούν προβληματικές επιχειρήσεις 

προκειμένου αυτές να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Οι περισσότερες 

βαλκανικές κυβερνήσεις βλέποντας τα προβλήματα αυτά και το μεγάλο 

αριθμό τραπεζών που άνοιξαν αποφάσισαν να προχωρήσουν στις ενέργειες 

εκείνες που θα οδηγούσαν στη συγκέντρωση του τραπεζικού κλάδου, στην 

αύξηση των κεφαλαίων του και στη διεύρυνση των δανειοδοτήσεων. 

 Στην Αλβανία η αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος ξεκίνησε με 

αργό ρυθμό. Στην αρχές της δεκαετίας του ’90 η αγορά χαρακτηριζόταν από 

το ανύπαρκτο θεσμικό πλαίσιο και από το τεράστιο ξέπλυμα χρημάτων. Η 

εμφάνιση καρκινωμάτων, όπως οι πυραμίδες που οδήγησαν στο χάσιμο 

πολλών καταθέσεων, ανάγκασε την κυβέρνηση να καταβάλλει μεγάλες 

προσπάθειες για την ανακατασκευή του πιστωτικού συστήματος.  Η ψήφιση 

καινούριων νόμων ισχυροποίησε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 

τραπεζών και βελτίωσε την εποπτεία του συστήματος. Η επάρκεια κεφαλαίων 

έφτασε σε πολύ υψηλό βαθμό, 31,5% το 2002, σε σύγκριση με το 

απαιτούμενο 12,5% που είχε τεθεί ως στόχος. Τον Οκτώβριο του 2002 τέθηκε 
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σε εφαρμογή μια πολιτική ασφάλισης όλων των αποταμιεύσεων, μέχρι το 

ποσό των 5000 δολαρίων, πράγμα που κάλυπτε το 60% του συνόλου των 

αποταμιεύσεων. Τα μέτρα αυτά βοήθησαν το αλβανικό τραπεζικό σύστημα 

στο να κερδίσει τη χαμένη αξιοπιστία του. 

 Στα τέλη του 2002, η Αλβανία διέθετε 13 πιστωτικά ιδρύματα, από τα 

οποία μόνο ένα, η τράπεζα αποταμιεύσεων, ήταν κρατικό. Βέβαια, αξίζει να 

σημειώσουμε ότι η τελευταία κατείχε το 59% των περιουσιακών στοιχείων του 

τραπεζικού συστήματος και το 64% των αποταμιεύσεων. Το 2003 η τελευταία 

εξαγοράστηκε από την αυστριακών συμφερόντων τράπεζα Raiffeisen 

ZentralBank, γεγονός που σηματοδότησε την αρχή της ιδιωτικοποίησης του 

τραπεζικού συστήματος. Στο τέλος του 2003, στην Αλβανία λειτουργούσαν 16 

τράπεζες, από τις οποίες οι 14 ήταν ξένων συμφερόντων65.  

 Στη Βουλγαρία, νέα νομοθεσία ψηφίστηκε το 1991, η οποία επέτρεπε 

τη δημιουργία τραπεζών με ιδιωτικά ή ξένα κεφάλαια. Μέσα στα επόμενα δύο 

έτη ιδρύθηκαν στη χώρα πάνω από 80 πιστωτικά ιδρύματα. Όπως και στη 

περίπτωση της Αλβανίας, το θεσμικό πλαίσιο στη Βουλγαρία δημιουργούσε 

πολλά προβλήματα στη λειτουργία και στην εποπτεία των τραπεζών. Τα 

επόμενα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα καθώς η κυβέρνηση υποχρέωνε τις 

κρατικές τράπεζες να χρηματοδοτούν προβληματικές εταιρίες, με αποτέλεσμα 

το 1995 οι επισφάλειες να αγγίζουν το 15% του ΑΕΠ. Η ρευστότητα πολλών 

τραπεζών μειώθηκε επικίνδυνα, ο κίνδυνος πτώχευσης ήταν φανερός, 

γεγονός που ανάγκασε τη κεντρική τράπεζα στην ανεξέλεγκτη έκδοση 

τραπεζογραμματίων προκειμένου να χρηματοδοτήσει το καταρρέων 

τραπεζικό σύστημα. Αυτή η υπερπροσφορά χρήματος ταρακούνησε την 

αξιοπιστία του εθνικού νομίσματος και οδήγησε στην υποτίμηση από 10 λεβ/ 

δολάριο το 1995 σε 3200 λεβ/ δολάριο το 1996. Ο πληθωρισμός εκτινάχτηκε 

στο 1000% και μια στις τέσσερις τράπεζες κινδύνευε με πτώχευση.     

                   Η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση 

προχώρησε στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις. Προχώρησε στην εκτεταμένη 

εποπτεία των προβληματικών κρατικών επιχειρήσεων, απελευθέρωσε το 

εμπόριο και προώθησε με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς τις 

αποκρατικοποιήσεις. Επιπλέον, συμπίεσε τις κρατικές δαπάνες και μείωσε τις 

αρμοδιότητες της κεντρικής τράπεζας, η οποία πλέον μπορούσε να δίνει στις 
                                                 
65 πηγή: κεντρική τράπεζα της Αλβανίας, ετήσιες εκθέσεις 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004 
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εμπορικές μόνο μέχρι τρίμηνες πιστώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν η δραστική 

μείωση του πληθωρισμού και η σταδιακή αποκατάσταση της ισορροπίας. 

Βέβαια, η πολιτική αυτή είχε και τις επιπτώσεις της, όπως ήταν η μείωση της 

ζήτησης και συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 7,4%. 

 Μετά από έξι χρόνια συστηματικής αναδόμησης , το τραπεζικό 

σύστημα της Βουλγαρίας επανέκτησε την αξιοπιστία του. Το 2003 

λειτουργούσαν 35 τράπεζες, η πλειονότητα των οποίων ήταν ιδιωτικών 

συμφερόντων και από τις οποίες οι 27 άνηκαν σε ξένα κεφάλαια. Οι ξένοι 

επενδυτές κατέχουν περίπου το 84% των περιουσιακών στοιχείων του 

τραπεζικού συστήματος. Το βουλγάρικο τραπεζικό σύστημα θεωρείται σήμερα 

αρκετά κερδοφόρο και με υψηλή κεφαλαιοποίηση66.  

 Στη Ρουμανία η αναμόρφωση του τραπεζικού συστήματος προχώρησε 

με πολύ πιο αργό ρυθμό απ’ ότι στις άλλες χώρες της βαλκανικής 

χερσονήσου. Τη δεκαετία του ’90 η πλειονότητα των τραπεζών άνηκαν στο 

δημόσιο και το πρόβλημα των υψηλών επισφαλειών παρέμενε. Η αναδόμηση 

ξεκίνησε το 1999 με το κλείσιμο της κρατικής τράπεζας Bancorex, την 

ιδιωτικοποίηση της Banka Agricola και τη διαγραφή ενός σημαντικού μέρους 

των επισφαλειών. Στο τέλος του 2002, στη Ρουμανία λειτουργούσαν 39 

τράπεζες από τις οποίες οι 24 ελέγχονταν από ξένα συμφέροντα. Η 

κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μεγάλα άλματα και στην 

ενδυνάμωση της νομοθεσίας και της τραπεζικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα 

πολύ γρήγορα να συγκλίνει με τη πρόοδο που έχουν πετύχει οι υπόλοιπες 

χώρες της βαλκανικής.  

 Στα Σκόπια η ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήματος βασίστηκε 

στην αναμόρφωση και στην ιδιωτικοποίηση των υπαρχόντων τραπεζών. Τα 

πιστωτικά ιδρύματα τελούσαν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης, η οποία ήταν 

υπεύθυνη για την εξυγίανσή τους και για την επαρκή κεφαλαιοποίηση. 

Ταυτόχρονα η κεντρική τράπεζα είχε αναλάβει το έργο της δημιουργίας του 

κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα βοηθούσε στην εγκαθίδρυση 

ενός αξιόπιστου τραπεζικού συστήματος. Αυστηροί νόμοι υιοθετήθηκαν για το 

ξέπλυμα χρήματος και για τον έλεγχο των πιστώσεων προς τις μικρές και 

μεσαίες επιχειρήσεις. Στα τέλη του 2002 υπήρχαν 20 εμπορικές τράπεζες από 

τις οποίες η 7 ήταν ξένων συμφερόντων και από τις οποίες οι 17 
                                                 
66 πηγή: ετήσιες εκθέσεις κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας. 
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χαρακτηρίζονταν ως τράπεζες αποταμιεύσεων. Σήμερα, το 40% των 

περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού συστήματος των Σκοπίων ανήκει σε 

ξένα συμφέροντα και το 50% της αγοράς ελέγχεται από δύο πιστωτικά 

ιδρύματα. 

 Στη Σερβία- Μαυροβούνιο η ανασυγκρότηση του τραπεζικού 

συστήματος έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2001 για να ξεκινήσει. Μέχρι τότε, 

όπως και ολόκληρη η οικονομία της χώρας, υπέφερε από τις λανθασμένες 

πολιτικές αποφάσεις της τότε κυβέρνησης. Όπως και στις περισσότερες 

βαλκανικές χώρες έτσι και στη Σερβία το τραπεζικό σύστημα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα διαδραμάτιζε το ρόλο του χρηματοδότη του δημοσίου και 

των προβληματικών εταιριών. Οι συνθήκες για τα πιστωτικά ιδρύματα 

παρέμειναν δύσκολες μέχρι και το 2000 οπότε άρχισαν να διαφαίνονται οι 

πρώτες τάσεις εκσυγχρονισμού. 

 Όταν ξεκίνησε η ανασυγκρότηση οι τράπεζες υπέφεραν από την 

χαμηλή ρευστότητα και πολλές ήταν στα πρόθυρα της πτώχευσης. Η κεντρική 

τράπεζα της Σερβίας με συμβολή της παγκόσμιας τράπεζας προχώρησε το 

Μάιο του 2001 στην εφαρμογή ενός μεγαλόπνοου σχεδίου. Αυτό προέβλεπε 

το κλείσιμο και την ρευστοποίηση όλων των ιδρυμάτων που αντιμετώπιζαν 

σοβαρά προβλήματα καθώς επίσης και την εξυγίανση όλων των υπολοίπων, 

τα οποία στη συνέχεια θα ιδιωτικοποιούνταν. Μέχρι και αυτή τη στιγμή η 

ανασυγκρότηση συνεχίζεται και οι τράπεζες πλέον χωρίζονται σε τρεις 

κατηγορίες: στις υγιείς, σ΄ αυτές με ανεπαρκή κεφαλαιοποίηση και σ’ αυτές 

που είναι υπό καθεστώς πτώχευσης. Το 2002 28 τραπεζικοί οργανισμοί 

κήρυξαν πτώχευση, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και τέσσερις από τις 

μεγαλύτερες τράπεζες. Άλλες 50, από τις οποίες 15 ήταν ξένων 

συμφερόντων, χαρακτηρίζονταν ως υγιείς αλλά πολλές συνέχιζαν να έχουν 

προβλήματα κεφαλαιοποίησης.   

 Ανακεφαλαιώνοντας την ανάλυση μας για το βαλκανικό τραπεζικό 

σύστημα αξίζει να σταθούμε σ΄ ένα σημείο. Τα πιστωτικά ιδρύματα σε όλες τις 

χώρες της βαλκανικής αντιμετώπιζαν σχεδόν παρόμοια προβλήματα, πριν την 

ανασυγκρότηση. Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούσαν τις τράπεζες όχι σαν 

μοχλό ανάπτυξης αλλά ως μέσο διατήρησης του υπάρχοντος πολιτικού 

συστήματος. Μέσω αυτών χρηματοδοτούσαν το αντιπαραγωγικό δημόσιο 

καθώς επίσης και τον προβληματικό βιομηχανικό τομέα. Συντηρούσαν την 
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εικόνα ενός οικονομικού γίγαντα, ο οποίος όμως είχε γυάλινα πόδια. Η από 

πριν προδιαγραμμένη καθίζηση των βαλκανικών οικονομιών οδήγησε στη 

φτώχεια, στους υψηλούς πληθωρισμούς, στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, 

στη δημοσιονομική αστάθεια και στη κατάρρευση, γενικότερα, της οικονομικής 

δραστηριότητας και των υπαρχόντων πολιτικών συστημάτων. Η αλλαγή και η 

ανασυγκρότηση των βαλκανικών οικονομιών και κατ’ επέκταση των τραπεζών 

ήταν μονόδρομος. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η αναμόρφωση δε θα 

εξελισσόταν με τόσο ραγδαίους ρυθμούς χωρίς την αμέριστη αρωγή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

3.1.4 Το βαλκανικό τραπεζικό σύστημα σε αριθμούς 
Πίνακας 3.167

Βαθμός ανασυγκρότησης των τραπεζικών συστημάτων των 
βαλκανικών χωρών  

 
    

                                                 
67 Πηγή: European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), 2003. Σημειώνεται ότι μια 
βαθμολογία 3 εξηγεί ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στη χρηματοοικονομική εξυγίανση των τραπεζών, 
υπάρχει λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο και ότι υπάρχει μια δυναμική στη δανειοδότηση ιδιωτικών 
επιχειρήσεων και στη δημιουργία ιδιωτικών τραπεζών    
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Πίνακας 3.268

Συμμετοχή του κράτους στα περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού 
συστήματος 

 
 

Πίνακας 3.369

Συμμετοχή ξένων κεφαλαίων στα περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού 
συστήματος 

 

         
 
                                                 
68 πηγή: EBRD οικονομικές εκθέσεις 2003 
69 πηγή: EBRD οικονομικές εκθέσεις 2003,2004 
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Πίνακας 3.470

Κεφαλαιοποίηση του τραπεζικού συστήματος 

 
                                                 
70 πηγή: Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα 
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Πίνακας 3.571

Αποδοτικότητα του τραπεζικού συστήματος 

 
 Πίνακας 3.672

Χρέος του ιδιωτικού τομέα στις βαλκανικές χώρες 

 

                                                 
71 πηγή: Fitch reports 2004 
72 πηγή: EBRD οικονομικές εκθέσεις 2003,2004 
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Πίνακας 3.7 
Ποιότητα χαρτοφυλακίου δανείων 

    

 
 

3.1.5 Αιτίες εισχώρησης των ελληνικών τραπεζών στη βαλκανική αγορά 
 Ένας από τους κυριότερους λόγους που οδήγησε τις ελληνικές 

τράπεζες να σκέφτονται την έξοδο τους στα Βαλκάνια ήταν η σύγκλιση της 

ελληνικής οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς τις 

αναπτυγμένες αγορές. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική αγορά φτάνει σε σημείο 

κορεσμού, γεγονός που θα οδηγήσει στο μέλλον σε μείωση του λειτουργικών 

κερδών. Επομένως, η εισχώρηση των ελληνικών τραπεζών σε νέες αγορές 

αποτελεί το επόμενο βήμα προκειμένου αυτές να διατηρήσουν μια καλή 

κερδοφορία αναλαμβάνοντας πάντα και ένα λογικό ρίσκο. Επίσης, ένας άλλος 

λόγος είναι η επιθυμία των ελληνικών τραπεζών να ακολουθήσουν τις 

επιχειρήσεις, πελάτες τους, όπου αυτές ιδρύουν μονάδες είτε εμπορικές είτε 

βιομηχανικές. 
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 Επιπλέον, δε πρέπει να διαφεύγει από την αντίληψη μας ότι η 

ανάπτυξη των ελληνικών τραπεζών στις βαλκανικές χώρες δεν ήταν μια 

στρατηγική επιλογή που προκρίθηκε μεταξύ πολλών άλλων, αλλά ήταν η 

μοναδική. Με άλλά λόγια, οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν αυτό που 

ονομάζεται «Global license», με αποτέλεσμα οποιαδήποτε προσπάθεια τους  

να επεκταθούν σε αναπτυγμένες χώρες θα εμποδιζόταν τόσο από τον έντονο 

ανταγωνισμό όσο και από το γεγονός ότι δε θα είχαν την κατάλληλη 

αναγνωρισιμότητα, ή αλλιώς το Brand name, στοιχείο απαραίτητο για την 

προσέλκυση πελατών και για την αφοσίωση τους στο προϊόν.  Επίσης, ένας 

άλλος λόγος που υποβοήθησε τις ελληνικές τράπεζες να εισχωρήσουν στη 

βαλκανική αγορά υπήρξε το γεγονός ότι αυτή περιοχή ήταν κάποτε ενιαία με 

παρόμοιο πολιτισμό και κουλτούρα. 

 Οι ελληνικές τράπεζες ακολούθησαν κατά κάποιο τρόπο το 

παράδειγμα άλλων ιδρυμάτων, όπως των ισπανικών, τα οποία όταν ήταν 

αρκετά ώριμα εισχώρησαν στην πορτογαλική αγορά όπως επίσης και στην 

νότια Αμερική, περιοχές με τις οποίες διατηρούσαν πολιτισμικούς δεσμούς. 

Παρόμοια τακτική ακολούθησαν και οι Πορτογάλοι που προσπάθησαν να 

μπουν στην Ισπανία, άλλοι με επιτυχία και άλλοι ανεπιτυχώς, και λιγότερο 

στην Γαλλία. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι αυστριακές τράπεζες, οι οποίες 

είχαν πετύχει σημαντική διείσδυση σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. 

 Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή αγορά, 

μόλις δέκα εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι μοιραίο, τώρα που τραπεζικό 

σύστημα στην Ελλάδα αναπτύχθηκε και έφθασε σ’ ένα βαθμό ωριμότητας να 

κοιτάζει και προς άλλες κατευθύνσεις. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις τράπεζες 

αλλά και για άλλους τομείς, οι οποίοι κοιτάζουν πέρα από τα σύνορά τους. Δε 

θα πάμε στην Αγγλία και στη Γερμανία για να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες 

διεθνείς τράπεζες, αλλά θα πάμε σε χώρες που είναι πιο κοντά μας 

γεωγραφικά και όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία.  

 Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες ωρίμασαν την 

κατάλληλη στιγμή. Την ώρα που τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα ένιωσαν 

έτοιμα εξέλθουν από τα σύνορα γεννήθηκε στους κόλπους της ΕΕ η ιδέα της 

βαλκανικής ολοκλήρωσης. Όπως προαναφέραμε, μια από τις βασικές 

προτεραιότητες της ΕΕ είναι η πλήρη ένταξη των βαλκανικών χωρών στους 

κόλπους της, γεγονός που μεταφράζεται σε μεταφορά κεφαλαίων και 
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επενδύσεων προς αυτές. Η πραγματικότητα αυτή διευκόλυνε το έργο των 

ελληνικών τραπεζών, καθώς οι εγγυήσεις της ΕΕ υπήρξαν παράγοντας 

καταλυτικός που διασφάλιζε την ανάπτυξη και σταθερότητα στην περιοχή, με 

αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος αποτυχίας των οποιοδήποτε 

επενδύσεων.  Η ιστορική αυτή στιγμή βρήκε τις ελληνικές τράπεζες έτοιμες, οι 

οποίες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία και με γνώμονα τα μακροχρόνια κέρδη 

που θα τις αποφέρει η ένταξη ολόκληρης της βαλκανικής χερσονήσου στους 

κόλπους της ΕΕ, δέχτηκαν να αναλάβουν τους κινδύνους που υπάρχουν 

σήμερα. 

 

3.1.6 Τα αποτελέσματα των ελληνικών τραπεζών από τη στιγμή εισόδου 
τους στα Βαλκάνια 
 Στην προσπάθεια μας να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα που μέχρι 

στιγμής πέτυχαν οι ελληνικές τράπεζες με την είσοδο τους στη βαλκανική 

αγορά θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεχτικοί κυρίως για δύο λόγους. 

Πρώτον, κάθε χώρα έχει διαφορετικά προβλήματα και άρα επιβάλλει ιδιαίτερη 

μεταχείριση από την πλευρά των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Δεύτερον, τα έξοδα πρώτης εγκατάστασης για τις ελληνικές τράπεζες ήταν 

πολύ υψηλά, γεγονός που συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους σημαντικά και 

μειώνει την αποδοτικότητα των επενδύσεων. Είναι φυσικό να περιμένουμε ότι 

θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των αποτελεσμάτων όταν θα 

ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στις βαλκανικές χώρες και όταν αυτές θα 

καταφέρουν να γίνουν πλήρη μέλη της ΕΕ. Επιπλέον, οι παραπάνω λόγοι μας 

επιβάλλουν να δούμε τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε κάθε χώρα 

ξεχωριστά. 

 Τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι ελληνικές τράπεζες τις παρουσιάζουν στη 

Βουλγαρία. Στη χώρα αυτή έχουν καταφέρει να αναπτύξουν ένα αρκετά καλό 

δίκτυο και η επιρροή τους είναι αρκετά σημαντική. Έτσι, μπορούν να 

εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, όχι μόνο μέσω χορηγητικών προϊόντων, 

αλλά και με την προσφορά υπηρεσιών κάθε είδους που απαιτούν σωστή 

γεωγραφική κάλυψη. Κατά γενική ομολογία οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει 

πολύ καλή δουλειά, παρά την αρχική δυσκολία του πληθυσμού να δεχτεί τους 

Έλληνες ως επιχειρηματίες και τραπεζίτες. Κατάσταση που οφειλόταν σε 

μερικούς Έλληνες οι οποίοι αρχικά έβλαψαν το ελληνικό «όνομα». Βέβαια, η 
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επιτυχία των ελληνικών τραπεζών οφείλεται και στο γεγονός ότι αυτή η χώρα 

εμφανίζεται να έχει κάνει και τα μεγαλύτερα βήματα προόδου και 

εκσυγχρονισμού, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει το μικρότερο κίνδυνο 

αποτυχίας των επενδύσεων. Στον πίνακα 3.1 βλέπουμε ότι το τραπεζικό 

σύστημα της  Βουλγαρία είναι το πιο αξιόπιστο στην ευρύτερη περιοχή της 

βαλκανικής, αφού η EBRD του δίνει την υψηλότερη βαθμολογία. 

 Στη Ρουμανία, που δεν προσομοιάζει με τη Βουλγαρία, αφού 

πληθυσμό 22,5 εκατομμυρίων έναντι των 8 εκατομμυρίων της Βουλγαρίας, 

έχουμε μια διαφορετική κατάσταση, αφού η ελληνική τραπεζική παρουσία ως 

ποσοστό της συνολικής τραπεζικής αγοράς, είναι σημαντικά μικρότερη. Παρά 

ταύτα, είναι μια αγορά, την οποία οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να προσέξουν 

περισσότερο εξαιτίας του μεγέθους και της δυναμικής της. Βέβαια τα 

προβλήματα που σχετικά πρόσφατα αντιμετώπισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις 

με σημαντικότερο αυτό του ΟΤΕ, δημιούργησαν ένα κλίμα δυσπιστίας και 

ανασφάλειας, που όμως πρέπει να λησμονηθεί και να προχωρήσουμε 

δυναμικά σε μια χώρα που φαίνεται να βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Στη 

Ρουμανία είναι αναγκαίο να δημιουργήσουμε πιο σύγχρονα προϊόντα και 

υπηρεσίες για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε επιχειρήσεις από πολλές 

χώρες και με αυξημένες απαιτήσεις.  

 Η Σερβία είναι διαφορετική. Είναι χώρα στην οποία το κοινό έχει 

συμπάθεια προς τους Έλληνες για λόγους ιστορικούς, θρησκευτικούς και 

άλλους, άσχετους προς την τραπεζική, αλλά πάντως υπάρχει συμπάθεια. 

Επίσης είναι σημαντικό ότι οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι είναι ακόμα διστακτικοί, 

ενώ οι Έλληνες έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτό το χρονικό πλεονέκτημα πρέπει να 

αξιοποιηθεί. Οι βασικές ελληνικές τράπεζες δουλεύουν ήδη στη χώρα. Η 

παρουσία άλλων ξένων τραπεζών στη περιοχή είναι περιορισμένη και 

ταυτόχρονα οι τοπικές τράπεζες έχουν ακόμα να διανύσουν πολύ δρόμο 

προτού γίνουν υπολογίσιμοι ανταγωνιστές. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι 

Σέρβοι έχουν επιδείξει ισχυρή επιχειρηματικότητα, άρα υπάρχει έδαφος για τις 

τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να δείξουν δυναμική, αφού στη χώρα 

αυτή μπορούνε να επιτύχουν πάρα πολλά πράγματα και ενδεχομένως να 

καταλάβουν την πρώτη θέση χωρίς πολλές δυσκολίες. Η επιφυλακτικότητα 

που μέχρι στιγμής δείχνουν, τόσο οι ελληνικές όσο και οι ευρωπαϊκές 
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τράπεζες, απέναντι στη σερβική αγορά, οφείλεται στο χαμηλό βαθμό 

ανάπτυξης της τελευταίας.  

 Όσο αναφορά την Αλβανία και τα Σκόπια, τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζουν εκεί η ελληνικές τράπεζες είναι πολύ μικρά. Αυτό δεν οφείλεται 

στην ανικανότητα των Ελλήνων, αλλά κυρίως στα μεγάλα προβλήματα 

υποδομών που έχουν αυτές οι χώρες. Προβλέπεται όμως ότι αυτά τα κράτη 

γρήγορα θα αναπτυχθούν καθώς δέχονται μεγάλη οικονομική βοήθεια από 

την ΕΕ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η EBRD έχει ενισχύσει οικονομικά 

την Αλβανία με το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, αντίστοιχα τα 

Σκόπια τα έχει ενισχύσει μ’ ένα ποσό που αγγίζει τα 800 εκατομμύρια ευρώ. 

Το μεγαλύτερο μέρος από αυτά τα χρήματα έχει διατεθεί για τις 

τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές και την ενέργεια. Στα άμεσα σχέδια της EBRD 

είναι και η χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν και 

δραστηριοποιούνται σ’ αυτές τις χώρες. 

 Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε  ότι σ΄ αυτά τα πρώτα 

χρόνια της επέκτασης των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια, το ζητούμενο 

γι’ αυτές δεν είναι τόσο η δημιουργία ισχυρής κερδοφορίας όσο η σωστή 

γεωγραφική κάλυψη της περιοχής και η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης 

του πληθυσμού της περιοχής προς τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα. Τακτική 

των ελληνικών τραπεζών είναι να αντιμετωπίζουν τα Βαλκάνια σαν εσωτερική 

αγορά, γεγονός που τις επέτρεψε να κάνουν πολύ σημαντικότερα βήματα από 

οποιεσδήποτε άλλες ξένες τράπεζες. Βέβαια, αυτού του είδους η πρακτική 

εμπεριέχει και πολλούς κινδύνους, με σημαντικότερο τον κατακερματισμό της 

περιοχής.  

 Οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν ως πρωταρχικό τους στόχο να 

πείσουν τον πληθυσμό των χωρών της βαλκανικής ότι είναι στρατηγικοί 

επενδυτές και όχι εφήμεροι, όπως διάφορες άλλες διεθνείς τράπεζες, οι 

οποίες εισχέρονται σε μια αγορά μόλις αντιληφθούν ευκαιρίες και εξέρχονται 

μόλις αυτές οι ευκαιρίες εξαφανιστούν. Η αίτια για την οποία οι ελληνικές 

τράπεζες ρίχνουν τόσο βάρος προς αυτή τη κατεύθυνση προέρχεται από τις 

εμπειρίες που συνέλεξαν κατά την περίοδο ’60 –’70 στην Ελλάδα. Τότε 

πολλές ξένες τράπεζες μπήκαν στην ελληνική αγορά καθώς είδαν ευκαιρίες 

για αποκόμιση κερδών. Όταν όμως τα περιθώρια κέρδους συρρικνώθηκαν και 

οι ντόπιες τράπεζες έγιναν αρκετά ανταγωνιστικές εξήλθαν απ’ αυτήν, με 
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αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα πολύ άσχημο κλίμα εναντίον τους. 

Επιπρόσθετα, αν οι λαοί της βαλκανικής δεν αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τις 

ελληνικές τράπεζες ως στρατηγικούς επενδυτές, τότε θα είναι πολύ δύσκολο 

για αυτές να πραγματοποιήσουν τον απώτερο στόχο τους που είναι η 

ολοκληρωτική επικράτηση τους στις αγορές της βαλκανικής. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της λογικής του στρατηγικού επενδυτή είναι η Alpha bank, η 

οποία στην Αλβανία, σε μια χώρα υποανάπτυκτη και με πολλά εσωτερικά 

προβλήματα, έχει βοηθήσει πολύ την οικονομία και μάλιστα έχει προβεί στην 

αγορά εντόκων γραμματίων δημοσίου προκειμένου να βοηθήσει στη μείωση 

του δημόσιου χρέους. Ήδη η τράπεζα απολαμβάνει τα αποτελέσματα των 

ενεργειών αυτών που μεταφράζονται σε αύξηση των δανειοδοτήσεων. Η 

Alpha Bank  αυτή τη στιγμή έχει το 35% με 37% του συνόλου των δανείων της 

χώρας.  

 

3.1.7 Δυσκολίες ανάπτυξης των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια 
 Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που οι ελληνικές τράπεζες 

αντιμετώπισαν στα Βαλκάνια είναι τα οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων 

που σου παρουσιάζονται εκεί, προκειμένου να αποφασίσεις αν θα πρέπει  

χρηματοδοτήσεις  κάποιο αίτημα της συγκεκριμένης επιχείρησης ή όχι. Τα 

ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα αρχικά προτιμούσαν να χάσουν έναν εν δυνάμει 

καλό πελάτη παρά να διακινδυνεύσουν να βρεθούν μ’ ένα ακίνητο σε μια 

περιοχή όπου δε θα είχε καμία αξία. Βέβαια, σιγά-σιγά η κατάσταση άρχισε να 

βελτιώνεται σημαντικά και οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν πλέον θεωρημένα 

οικονομικά στοιχεία, γεγονός που παρέχει μια μικρή εξασφάλιση στις 

τράπεζες για την εγκυρότητα των στοιχείων.  

 Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα, το οποίο κυρίως το αντιμετώπισαν οι 

τράπεζες που αναπτύχθηκαν στη βαλκανική αγορά μέσω εξαγοράς τοπικών 

πιστωτικών ιδρυμάτων, ήταν τα απαρχαιωμένα συστήματα λειτουργίας. 

Θέματα όπως Risk Management, credit control και κεντροποίηση βοηθητικών 

λειτουργιών, τα οποία θεωρούνται δεδομένα για τις ελληνικές τράπεζες, εκεί 

τα αγνοούσαν τελείως. Τα οργανωτικά σχήματα που χρησιμοποιούσαν ήταν 

αντιπαραγωγικά και κάθε υποκατάστημα ήταν μια απομίμηση του κεντρικού, 

δηλαδή η διάρθρωση του κεντρικού επαναλαμβανόταν και στα 

υποκαταστήματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
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δυσλειτουργίες, υπερπληθυσμός και αδυναμία ελέγχου των διαφόρων 

καταστάσεων. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τις ελληνικές τράπεζες να 

προχωρήσουν σε μια σειρά παρεμβάσεων και στην καθιέρωση καινούριων 

οργανωτικών σχημάτων, τα οποία αρχικά δύσκολα αφομοιώθηκαν από τους 

εργαζομένους καθώς δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την αναγκαιότητά τους. 

Έτσι λοιπόν υπήρξε χρόνος προσαρμογής και πολλές δαπάνες, οι οποίες 

επηρέασαν αρνητικά την απόδοση της επένδυσης. Χρειάστηκε χρόνος και 

χρήμα για να καταφέρουν οι ελληνικές τράπεζες να φέρουν τα ντόπια 

πιστωτικά ιδρύματα σε κατάσταση αποδεκτής λειτουργίας. 

 Σίγουρα ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις ελληνικές τράπεζες ήταν η 

οικονομική κατάσταση των βαλκανικών χωρών. Την περίοδο που τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύματα έκαναν τα πρώτα βήματα ανάπτυξης των 

δραστηριοτήτων τους στα Βαλκάνια, οι οικονομίες εκεί ήταν σε κατάσταση 

πλήρης αποσύνθεσης. Τα ρίσκα που ανέλαβαν οι ελληνικές τράπεζες ήταν 

πραγματικά πολύ μεγάλα καθώς η  πολιτική και οικονομική αστάθεια 

κυριαρχούσε. Οι επισφάλειες ήταν πολύ μεγάλες, οι οποίες σε κάποιες 

περιπτώσεις έφταναν και το 50% του συνόλου των δανείων, ο πολύ υψηλός 

πληθωρισμός γονάτιζε τα εισοδήματα, οι συνεχείς υποτιμήσεις των 

νομισμάτων των βαλκανικών χωρών και η χαμηλή παραγωγικότητα σε 

συνάρτηση με το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών 

δημιουργούσαν ένα κλίμα άκρως αβέβαιο. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα 

χρειάστηκε να κάνουν υπομονή τουλάχιστον δύο χρόνια πριν ανακτήσουν 

πάλι την ησυχία και ηρεμίας τους, καθώς έβλεπαν ότι οι προβλέψεις τους για 

σταθεροποίηση και οικονομική ανάκαμψη της περιοχής άρχισαν να 

επαληθεύονται. 

 Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ένα ακόμα πρόβλημα που 

αντιμετώπισαν οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια ήταν η δυσπιστία των 

λαών. Είναι γνωστές οι υποθέσεις των τραπεζών «πυραμίδες», οι οποίες με 

το πρόσχημα ότι θα αξιοποιούσαν τις καταθέσεις των πελατών τους προς 

όφελος των τελευταίων κατάφεραν να συλλέξουν και να κλέψουν μεγάλα 

χρηματικά ποσά. Ταυτόχρονα, η δυσχερή θέση στην οποία είχαν έλθει πολλές 

βαλκανικές τράπεζες εξαιτίας των πολιτικών αποφάσεων των εκάστοτε 

κυβερνήσεων και το κλείσιμο πολλών απ’ αυτές δημιούργησε ένα κλίμα 

δυσπιστίας. Οι ελληνικές τράπεζες αναγκάστηκαν να καταβάλλουν μεγάλη 
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προσπάθεια και πολύ χρήμα προκειμένου να μεταβάλλουν αυτό το κλίμα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην Αλβανία οι ελληνικές τράπεζες δέχονταν 

εξονυχιστικό έλεγχο από την κρατική μηχανή δύο φορές το χρόνο. 

 

3.1.8 Οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια 
 Οι αποφάσεις των ελληνικών τραπεζών για περαιτέρω ανάπτυξη στα 

Βαλκάνια είναι άμεσα συνυφασμένες με τις πολιτικές και οικονομικές 

συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή. Προβληματισμοί σχετικά με το τι 

πρόκειται να γίνει στο Κόσοβο και αν θα πραγματοποιηθεί η ιδέα της μεγάλης 

Αλβανίας αποτελούν τροχοπέδη για την επίτευξη καινούριων επενδύσεων. Οι 

τράπεζες είναι υποχρεωμένες, πριν εκτιμήσουν τον τραπεζικό κίνδυνο, που 

θα τις επιτρέψει να ρίξουν ή όχι επιπλέον λεφτά, να κάνουνε άλλες ευρύτερες 

συνεργασίες και να εκτιμήσουνε συνετά τον πολιτικό κίνδυνο που θα έχουν να 

αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Ειδικά, στις χώρες που φαίνεται ότι θα αργήσουν 

να μπουν στην ΕΕ.  

 Όσο αναφορά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καταρχήν, τα πράγματα 

είναι διαφορετικά από τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, αφού και οι δύο είναι 

υπό ένταξη χώρες. Και οι δύο έχουν καλύψει τις περισσότερες από τις 

προϋποθέσεις και αναμένεται ότι το 2007 θα γίνουν πλήρη μέλη της ΕΕ. Το 

γεγονός αυτό δίνει κάποιες εξασφαλίσεις στις τράπεζες. Υπάρχουν βέβαια και 

κάποιοι κίνδυνοι. Γνωστοί, αφού θα συμβούν και εκεί ότι συνέβη και στην 

Ελλάδα. Θα περιοριστούν τα περιθώρια κέρδους, θα ενταθεί ο ανταγωνισμός 

και αυτός είναι ο κίνδυνος, με την έννοια ότι για να αντιμετωπίσεις τις 

καταστάσεις αυτές πρέπει καταρχήν να έχεις μέγεθος. Δεν μπορείς να είσαι ο 

μικρός της αγοράς, γιατί τότε μοιραία θα φύγεις ή θα εξαγοραστείς. Ο 

δεύτερος κίνδυνος είναι η πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων που 

βρίσκονται στις χώρες αυτές και είναι πελάτες των ελληνικών τραπεζών. Ο 

ανταγωνισμός δεν είναι τώρα τόσο έντονος. Όταν όμως ενταθεί, είναι δύσκολο 

να προβλέψει κανείς ποιες θα καταφέρουν να επιβιώσουν στη νέα 

πραγματικότητα.  

 Η Σερβία είναι μια διαφορετική περίπτωση. Έχει ακόμα διάφορα 

ανοιχτά μέτωπα, το Κόσοβο, τη λειτουργική εφαρμογή της συμφωνίας με το 

Μαυροβούνιο. Όμως, η χώρα αυτή έχει αποδείξει, αφού λύσει αυτά τα 
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προβλήματα, ότι θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τα πράγματα με επιτυχία και 

η περίοδος προσαρμογής θα είναι σχετικά μικρή.  

 Από εκεί και πέρα, το αν και κατά πόσο οι ελληνικές τράπεζες θα 

επεκταθούν μελλοντικά και σε άλλες χώρες της περιοχής εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες τόσο γεωπολιτικούς όσο και οικονομικούς και 

τραπεζικούς. Είναι γενική παραδοχή ότι καταρχήν οι ελληνικές τράπεζες 

διδάχθηκαν από τα μέχρι στιγμής βήματα τους. Αντιλήφθηκαν τη σημασία 

τέτοιων ενεργειών και την επίδραση τους τόσο στον ισολογισμό και στα 

αποτελέσματα όσο και στην εικόνα της τράπεζας. Αντιλήφθηκαν καλύτερα τις 

προοπτικές που δημιουργούνται αλλά και τα προβλήματα. Αυτό θα κάνει 

ευκολότερη την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για το μέλλον.  Όσο αναφορά 

συγκεκριμένες χώρες, αναμένεται ότι περισσότερο ενδιαφέρον θα 

παρουσιάσουν οι χώρες που σχηματίστηκαν μετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης. Επίσης η Τουρκία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι 

πολύ μεγάλη αλλά με συγκέντρωση του ενδιαφέροντος πληθυσμού σε μία 

πόλη. Βέβαια, η ανάπτυξη λιανικής τραπεζικής στην Τουρκία από μια 

ελληνική τράπεζα με το όνομα της παρουσιάζει ειδικές δυσκολίες, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι αυτή η αγορά θα πρέπει να αγνοηθεί. Επιπλέον, μια άλλη 

χώρα που ίσως μελλοντικά παρουσιάσει ενδιαφέρον είναι η Αίγυπτος. Και σ’ 

αυτήν την περίπτωση ο πληθυσμός είναι συγκεντρωμένος σε δύο πόλεις, 

αλλά κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει με βεβαιότητα τις γεωπολιτικές εξελίξεις, 

οι οποίες όμως, αν είναι ικανοποιητικές, ανοίγουν καινούριους ορίζοντες.  

 Ανακεφαλαιώνοντας, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, οι ελληνικές τράπεζες έχουν φτάσει στα 

γεωγραφικά όρια τους. Από εδώ και πέρα η επέκταση τους θα πρέπει να είναι 

ποιοτική και να κινείται σε τέσσερις άξονες. Πρώτον οι ελληνικές τράπεζες θα 

πρέπει ταυτόχρονα να καταφέρουν να αναπτύξουν ένα δυνατό Front office και 

ένα εξίσου δυνατό Back office. Δεν είναι δυνατόν τα ελληνικά τραπεζικά 

ιδρύματα να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των βαλκανικών οικονομιών σε 

κλίμακα χωρίς αυτήν την προϋπόθεση. Αν δεν το καταφέρεις δεν μπορείς να 

μιλήσεις και να κατακτήσεις το πελάτη σου. Από την άλλη αν έχεις πολύ καλή 

υποστήριξη των μηχανισμών και δεν έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις αυτά 

που μπορείς να παράγεις, τότε πάλι δεν επιτυγχάνεις τίποτα.  
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 Δεύτερον, πρέπει οι ελληνικές τράπεζες να φανούνε  ότι εισφέρουν 

τεχνογνωσία και ότι προσφέρουν στη χώρα στην οποία εισέρχονται. Οι αρχές 

εκεί, οι πελάτες, οι παράγοντες της αγοράς παρακολουθούν και βλέπουν τις 

επενδύσεις που πραγματοποιούν οι ελληνικές τράπεζες. Είναι πολύ 

σημαντικό να φανεί ότι οι τελευταίες πάνε εκεί βάσει οργανωμένου σχεδίου, 

ότι πάνε να βοηθήσουνε και να ενισχύσουνε την αξία της εκεί οικονομίας.  

Τρίτον, οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να αντιληφθούν ότι το περιβάλλον 

στις βαλκανικές οικονομίες μεταβάλλεται αδιάκοπα και προσαρμόζεται στα 

ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει από τώρα τα ελληνικά 

πιστωτικά ιδρύματα προετοιμάσουν το έδαφος για να είναι σε θέση να 

ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες και απαιτήσεις της αγοράς. Τέταρτον, είναι 

οι απαιτήσεις των πελατών. Που ξεκινούν από τους μεγάλους Έλληνες 

πελάτες, που θέλουν να έχουν μια ομοειδή αντιμετώπιση και δεν μπορούν να 

περιμένουν, ξαφνικά, επειδή θα είναι σε μια άλλη χώρα, να βρεθούν με 

χιλιάδες προβλήματα. Αλλά βεβαίως και των μεγάλων Βαλκανίων, ευρωπαίων 

πλέον, πελατών, που δεν περιμένουν να έχουν αντιμετώπιση ελαφρώς 

αδιάφορη και αποστασιοποιημένη. 

 Οι ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να επικρατήσουν στη βαλκανική 

αγορά, οφείλουν να αναπτυχθούν με τρόπο ανάλογο με αυτόν στην Ελλάδα, 

δηλαδή να δημιουργήσουν ομίλους. Έτσι, θα είναι σε θέση να παρέχουν όλο 

το φάσμα των υπηρεσιών, όπως ασφαλιστικές υπηρεσίες, leasing, factoring 

και internet banking, τις οποίες οι εκεί οικονομίες θα ζητήσουν καθώς 

αναπτύσσονται. Τέλος, για να διακηρύξουμε τη σημασία της βαλκανικής 

αγοράς για τις ελληνικές τράπεζες παραθέτουμε ένα τελευταίο στοιχείο. Η 

Ελλάδα έχει δέκα εκατομμύρια ανθρώπους και η ελληνική οικονομία παράγει 

ένα συγκεκριμένο τραπεζικό προϊόν. Αν μετρήσουμε το ενεργητικό του 

τραπεζικού τομέα είναι περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υπόλοιπες 

βαλκανικές χώρες έχουν περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους και το 

συνολικό ενεργητικό των τραπεζών δε ξεπερνά τα 20 δις. ευρώ. Γίνεται 

αντιληπτό ότι εάν το ΑΕΠ αυτών των χωρών αυξηθεί, πράγμα πολύ πιθανό, 

και φτάσει τα ελληνικά επίπεδα τότε ανοίγονται πολύ μεγάλες ευκαιρίες για τις 

ελληνικές τράπεζες καθώς η αγορά εκεί είναι πολύ μεγάλη. Οι λέξεις κλειδιά 

για τις ελληνικές τράπεζες είναι δύο. Στρατηγικοί επενδυτές, είναι η ιδέα που 

πρέπει να προωθηθεί και να γίνει η ταυτότητα με την οποία οι βαλκανικοί λαοί 
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θα αναγνωρίζουν και θα ξεχωρίζουν τους Έλληνες από τους υπόλοιπους. 

Επένδυση, στο μέγεθος, στην τεχνολογική μηχανοργάνωση, στο 

αποτελεσματικό μάνατζμεντ έτσι ώστε οι ελληνικές τράπεζες να είναι σε θέση 

στο μέλλον να αντιμετωπίσουν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I  
Η Παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια73

Βουλγαρία 

 
 

Ρουμανία 

 
 

                                                 
73 πηγή: τα στοιχεία στους πίνακες προέρχονται από τις κεντρικές τράπεζες των αντίστοιχων χώρων 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Συγχωνεύσεις- εξαγορές στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα74  

74 πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 



 

 

 

Συγκεντρωτικά στοιχεία των σημαντικότερων ευρωπαϊκών τραπεζών75

 Price #Shares 
in Mill.

Mkt Cap 
(#Shares 

Fix) 
Country Exchange 

Rate 
Estimated 
Mean P/E 

05 

Mean 
P/E 
06 

Mean 
P/E 
07 

Estimated 
Mean 

Price/Book 
05 

Mean 
Price/Book 

06 

Mean 
Price/Book 

07 

Return 
on 

Equity 
05 

Mean 
Return 

on 
Equity 

06 

Mean 
Return 

on 
Equity 

07 

                              
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen AG 40,2 241 9.694 Austria 1,00 14,3 x 12,2 x 11,1 x 2,6 x 2,2 x 1,9 x 17,50% 18,27% 17,40% 
Bank Austria Creditanstalt AG 77,8 147 11.438 Austria 1,00 14,2 x 12,4 x 10,6 x 1,6 x 1,5 x 1,4 x 11,33% 11,87% 12,79% 
Oberbank Ag 80,2 8 653 Austria 1,00                   
Bank Fuer Tirol U Vorarl. 100,5 5 487 Austria 1,00                   
Bank Fuer Kaernten Steie. 96,1 5 442 Austria 1,00                   
Vorarlberger Volksbank 632,0 0 24 Austria 1,00                   
                              
Fortis 22,4 1.301 29.119 Belgium 1,00 9,5 x 9,3 x 8,9 x 1,8 x 1,7 x 1,5 x 18,46% 17,86% 17,26% 
Dexia 17,9 1.093 19.604 Belgium 1,00 10,9 x 9,9 x 8,9 x 1,6 x 1,5 x 1,4 x 14,83% 15,33% 15,71% 
KBC Groupe 66,0 371 24.491 Belgium 1,00 11,6 x 10,7 x 10,1 x 1,9 x 1,7 x 1,5 x 15,79% 15,94% 15,29% 
Almancora Comm 74,7 56 4.175 Belgium 1,00 10,0 x 9,8 x 9,3 x             
Banque Nat de Belgique 3.450,0 0 1.380 Belgium 1,00                   
Keytrade Bank 27,9 4 98 Belgium 1,00                   
                              
Komercni Banka 100,6 38 3.825 Czech Republic 30,21 12,2 x 12,6 x 11,5 x 2,4 x 2,2 x 2,2 x 18,89% 17,55% 18,69% 
                              
Danske Bank 23,5 672 15.813 Denmark 7,44 11,4 x 10,9 x 10,1 x 1,6 x 1,5 x 1,4 x 13,93% 13,64% 13,48% 
Jyske Bank 31,6 68 2.150 Denmark 7,44 12,5 x 11,8 x 10,7 x 1,7 x 1,5 x 1,4 x 14,04% 13,02% 13,53% 

                                                 
75 πηγή: JCF GROUP, έκθεση 3/6/2005 
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Sydbank 16,8 70 1.176 Denmark 7,44 12,4 x 11,3 x 10,3 x 1,8 x 1,7 x 1,5 x 14,86% 14,76% 14,79% 
Spar Nord Bank 100,9 5 524 Denmark 7,44 14,8 x 12,6 x   1,7 x 1,5 x   10,62% 11,56%   
Ringkjoebing Landobank 332,4 1 439 Denmark 7,44 15,3 x 14,1 x 11,4 x 2,3 x 2,3 x 2,1 x 14,86% 15,93% 18,07% 
Roskilde Bank 76,2 5 373 Denmark 7,44 13,7 x 13,3 x   2,1 x 1,8 x   14,01% 13,78%   
Vestjysk Bank 28,2 9 253 Denmark 7,44 14,0 x 12,9 x   1,4 x 1,3 x   9,68% 9,83%   
Fionia Bank A/S 139,8 2 254 Denmark 7,44 12,3 x 13,3 x   1,4 x 1,3 x   11,22% 9,51%   
Amagerbanken 133,1 2 298 Denmark 7,44 14,1 x 13,3 x   1,6 x 1,5 x   11,67% 11,20%   
Sparbank Vest 37,8 6 228 Denmark 7,44 14,7 x 15,6 x   1,3 x 1,2 x   8,98% 7,86%   
Forstaedernes Bank 69,5 4 260 Denmark 7,44 11,8 x 11,4 x   1,7 x 1,4 x   13,55% 12,68%   
Sparekassen Faaborg 309,1 1 198 Denmark 7,44 14,7 x 14,0 x               
Norresundby Bank 430,1 1 215 Denmark 7,44 19,7 x 19,4 x               
Egnsbank Han Herred 131,7 2 211 Denmark 7,44 14,7 x 16,2 x               
Nordjyske Bank 163,3 1 137 Denmark 7,44 14,7 x 14,3 x               
Lan And Spar Bank 41,1 3 115 Denmark 7,44 30,7 x 28,6 x               
Diba Bank 185,5 1 122 Denmark 7,44 17,9 x 16,3 x               
Ringkjoebing Bank 69,5 2 111 Denmark 7,44 12,3 x 11,6 x               
Groelandsbanken 53,2 2 96 Denmark 7,44 10,6 x 10,0 x               
Lokalbanken I Nordsjaelland 35,2 3 95 Denmark 7,44 23,6 x 22,3 x               
Djurslands Bank 60,3 1 84 Denmark 7,44 15,5 x 15,1 x               
Max Bank 43,7 2 80 Denmark 7,44 18,3 x 16,6 x   2,5 x 2,3 x   13,74% 13,93%   
Svendborg Sparekasse 168,1 0 81 Denmark 7,44 15,8 x 15,3 x               
Skjern Bank 69,2 1 65 Denmark 7,44 10,7 x 11,3 x               
Oestjydsk Bank 100,8 1 64 Denmark 7,44 11,2 x 10,2 x               
Kreditbanken 270,8 0 48 Denmark 7,44 17,1 x 16,3 x               
Skaelskor Bank 26,9 2 52 Denmark 7,44 18,9 x 16,6 x               
Morsoe Bank 131,0 0 42 Denmark 7,44 15,1 x 14,6 x               
Toender Bank 47,0 1 47 Denmark 7,44 24,0 x 22,9 x               
Totalbanken 137,8 0 39 Denmark 7,44 13,4 x 13,0 x               
Bonusbanken 1,7 20 35 Denmark 7,44 21,7 x 21,3 x               
Lollands Bank 34,3 1 31 Denmark 7,44 10,6 x 11,5 x               
Hadsten Bank 141,1 0 35 Denmark 7,44 16,4 x 15,0 x               
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Mons Bank 123,7 0 30 Denmark 7,44 11,0 x 10,7 x               
Nordfyns Bank 125,0 0 28 Denmark 7,44 14,6 x 13,6 x               
Salling Bank 79,3 0 24 Denmark 7,44 16,9 x 15,3 x               
Vestfyns Bank 104,2 0 26 Denmark 7,44 18,5 x 16,8 x               
Vordingborg Bank 99,5 0 20 Denmark 7,44 16,0 x 13,8 x               
Vinderup Bank 114,9 0 12 Denmark 7,44 29,3 x 26,4 x               
Hvidbjerg Bank 80,6 0 12 Denmark 7,44 18,9 x 18,2 x               
                              
Hansabank 13,5 317 4.284 Estonia 1,00 19,5 x 17,1 x 14,8 x 4,3 x 3,5 x 3,2 x 22,23% 20,36% 21,77% 
                              
Okobank 12,9 77 995 Finland 1,00 12,3 x 11,5 x 11,2 x 1,5 x 1,4 x 1,3 x 12,40% 12,32% 11,22% 
Alandsbanken 21,8 10 222 Finland 1,00 20,9 x 19,7 x   2,2 x 2,2 x   10,49% 11,06%   
                              
Bnp Paribas 56,0 885 49.587 France 1,00 9,2 x 8,8 x 8,3 x 1,5 x 1,3 x 1,2 x 15,67% 15,05% 14,52% 
Credit Agricole 21,4 1.474 31.533 France 1,00 9,7 x 8,7 x 7,7 x 1,2 x 1,1 x 1,0 x 12,11% 12,74% 13,25% 
Societe Generale 81,2 434 35.261 France 1,00 9,7 x 9,2 x 8,5 x 1,7 x 1,6 x 1,5 x 17,61% 16,93% 17,45% 
Cic 180,0 35 6.337 France 1,00 11,2 x 9,4 x 8,2 x 1,1 x 1,0 x   9,97% 10,95%   
Cred Ag Ile De France 98,0 9 875 France 1,00 9,7 x 9,4 x   1,3 x 1,2 x   13,35% 12,65%   
Banque De La Reunion 330,0 1 462 France 1,00                   
Cred Ag Nord De France 125,6 3 371 France 1,00                   
Banque Tarneaud 136,9 2 227 France 1,00                   
Cred Ag De L' Oise 93,7 3 242 France 1,00                   
Cred Ag Centre Loire 65,0 3 186 France 1,00                   
Cred Ag Ille Et Villaine 82,0 2 187 France 1,00                   
Cred Ag De L' Aquitaine 169,5 1 226 France 1,00                   
Cred Ag De La Somme 86,7 2 141 France 1,00                   
Cred Ag Du Morbihan 77,5 2 139 France 1,00                   
Cred Ag De Toulouse Et Midi-Toulousain 91,1 1 136 France 1,00                   
Cred Ag Du Midi 107,2 1 136 France 1,00                   
Cred Ag De La Brie 107,0 1 135 France 1,00                   
Cred Ag De La Touraine et Du Poitou 87,6 1 116 France 1,00 21,7 x 15,8 x               
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Cred Ag Sud Rhone Alpes 124,0 1 102 France 1,00                   
Cred Ag De Normandie Seine 90,3 1 95 France 1,00                   
Cred Ag Alpes Provence 101,6 1 79 France 1,00                   
Cred Ag De La Loire-Haute-Loire 62,4 1 63 France 1,00                   
                              
Deutsche Bank 63,8 544 34.671 Germany 1,00 9,6 x 8,4 x 7,7 x 1,3 x 1,1 x 1,0 x 12,78% 13,32% 12,72% 
Bayerische Hypo & Vereinsbank 19,8 751 14.856 Germany 1,00 14,4 x 12,0 x 10,7 x 1,2 x 1,1 x 1,0 x 8,12% 9,17% 9,72% 
Commerzbank AG 17,8 599 10.667 Germany 1,00 13,1 x 11,3 x 9,5 x 1,0 x 0,9 x 0,9 x 7,75% 8,42% 9,33% 
Eurohypo AG 23,2 351 8.135 Germany 1,00                   
Deutsche Postbank AG 38,8 164 6.355 Germany 1,00 13,9 x 12,3 x 10,9 x 1,3 x 1,2 x 1,1 x 9,37% 9,82% 10,43% 
Bankgesellschaft Berlin AG 3,0 999 2.998 Germany 1,00                   
Ikb Deutsche Industriebk AG 21,7 88 1.909 Germany 1,00 14,2 x 12,3 x 10,9 x 1,4 x 1,3 x 1,3 x 10,14% 10,98% 11,61% 
Vereins Und Westbank AG 28,0 58 1.628 Germany 1,00                   
Oldenburgische Landesbnk AG 59,5 23 1.384 Germany 1,00                   
Baden Wuertt. Bank AG 46,1 36 1.661 Germany 1,00                   
Dsl Holding AG 25,9 21 544 Germany 1,00                   
                              
Hsbc Holdings 12,9 11.188 144.539 Great-Britain 0,68 13,3 x 12,4 x 11,2 x 2,2 x 2,0 x 1,9 x 16,05% 16,48% 17,30% 
Royal Bank Of Scotland 24,0 3.171 75.962 Great-Britain 0,68 8,7 x 8,1 x 7,7 x 1,6 x 1,5 x 1,3 x 19,61% 18,13% 16,83% 
Barclays 7,7 6.453 49.656 Great-Britain 0,68 9,3 x 8,7 x 8,3 x 1,8 x 1,7 x 1,6 x 18,90% 19,27% 18,99% 
Hbos Plc 12,0 3.922 47.075 Great-Britain 0,68 9,2 x 8,5 x 8,3 x 1,7 x 1,5 x 1,4 x 18,43% 18,06% 16,83% 
Lloyds Tsb Group 6,7 5.596 37.721 Great-Britain 0,68 10,2 x 9,6 x 9,5 x 2,5 x 2,4 x 2,3 x 23,75% 24,78% 23,78% 
Standard Chartered 14,8 1.297 19.232 Great-Britain 0,68 14,7 x 13,2 x 11,9 x 2,5 x 2,4 x 2,1 x 15,95% 17,86% 17,80% 
Alliance & Leicester 12,6 447 5.638 Great-Britain 0,68 9,9 x 9,9 x 9,6 x 2,0 x 1,8 x 1,7 x 20,01% 18,58% 17,94% 
Northern Rock 11,2 421 4.709 Great-Britain 0,68 9,4 x 8,6 x 8,3 x 1,9 x 1,7 x 1,5 x 19,86% 19,23% 18,17% 
Bradford And Bingley 4,7 634 3.003 Great-Britain 0,68 9,8 x 9,6 x 8,9 x 1,5 x 1,5 x 1,4 x 15,95% 15,47% 15,67% 
Egg 1,6 824 1.333 Great-Britain 0,68 16,2 x 13,6 x 11,3 x 2,2 x 1,9 x 1,6 x 14,20% 13,96% 14,56% 
                              
National Bank Of Greece 28,2 332 9.344 Greece 1,00 15,4 x 12,8 x 10,9 x 3,3 x 2,9 x 2,6 x 22,38% 22,88% 23,87% 
Efg Eurobank Ergasias 25,7 314 8.070 Greece 1,00 17,8 x 14,7 x 11,9 x 3,5 x 3,1 x 2,7 x 19,74% 20,86% 22,71% 
Alpha Bank 23,4 282 6.607 Greece 1,00 13,9 x 11,9 x 10,5 x 2,5 x 2,3 x 2,0 x 17,82% 19,02% 19,13% 
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Bank Of Piraeus 14,7 200 2.952 Greece 1,00 16,9 x 13,6 x 10,9 x 2,7 x 2,5 x 2,3 x 15,61% 18,70% 21,26% 
Emporiki Bank Of Greece Sa 26,5 86 2.281 Greece 1,00 24,2 x 18,2 x 13,5 x 1,8 x 1,7 x 1,6 x 7,34% 9,46% 12,16% 
Agricultural Bk Greece 5,3 281 1.501 Greece 1,00 22,3 x     1,3 x     5,98%     
Bank Of Greece 105,6 12 1.258 Greece 1,00                   
Bank Of Attica 4,9 83 401 Greece 1,00                   
General Hellenic Bank 8,2 42 344 Greece 1,00                   
Egnatia Bank 2,8 94 258 Greece 1,00 15,8 x     0,9 x     5,47%     
Aspis Bank 2,6 49 126 Greece 1,00                   
                              
Otp Bank 26,1 280 7.301 Hungary 250,82 11,2 x 10,2 x 8,7 x 3,2 x 2,6 x 2,1 x 28,15% 25,00% 24,37% 
Inter Europa Bank 7,4 5 40 Hungary 250,82                   
                              
Unicredito Italiano 4,1 6.339 25.673 Italy 1,00 11,1 x 9,8 x 8,9 x 1,8 x 1,7 x 1,5 x 16,29% 17,09% 17,01% 
Intesa Bci 3,8 6.773 25.704 Italy 1,00 12,0 x 10,6 x 9,9 x 1,6 x 1,5 x 1,4 x 13,27% 13,97% 14,50% 
San Paolo Imi 11,3 1.863 21.132 Italy 1,00 13,7 x 12,0 x 10,7 x 1,8 x 1,7 x 1,5 x 12,63% 14,00% 14,35% 
Banca Monte Dei Paschi 2,9 2.805 8.058 Italy 1,00 13,8 x 11,7 x 11,1 x 1,3 x 1,2 x 1,2 x 9,55% 10,65% 10,97% 
Capitalia Spa 4,3 2.207 9.556 Italy 1,00 16,2 x 11,8 x 10,9 x 1,4 x 1,3 x 1,2 x 8,79% 11,42% 11,45% 
Banco Popolare di Verona 14,6 370 5.418 Italy 1,00 11,3 x 9,9 x 9,4 x 1,4 x 1,3 x 1,2 x 12,84% 13,41% 12,94% 
Banca Antonveneta 25,8 288 7.446 Italy 1,00 17,8 x 14,2 x 13,3 x 2,6 x 2,3 x 2,2 x 15,46% 16,37% 16,40% 
Banche Popolari Unite 16,6 348 5.789 Italy 1,00 13,8 x 11,3 x 9,7 x 1,4 x 1,4 x 1,2 x 10,31% 11,98% 12,63% 
Banca Naz Lavoro 2,7 3.029 8.315 Italy 1,00 20,4 x 16,0 x 15,6 x 1,6 x 1,5 x 1,4 x 8,23% 9,22% 9,22% 
Banca Carige 2,9 1.142 3.314 Italy 1,00 29,0 x     1,9 x     6,67%     
Banca Lombarda 10,4 321 3.333 Italy 1,00 13,7 x 6,1 x   2,1 x 1,4 x   10,58% 23,33%   
Banca Popolare De Emilta 42,0 74 3.090 Italy 1,00                   
Banca Popolare Di Lodi 7,9 295 2.323 Italy 1,00 9,0 x 7,8 x 10,1 x 1,0 x 0,9 x 1,1 x 13,74% 12,18% 10,48% 
Banca Popolare Milano 8,7 415 3.598 Italy 1,00 18,1 x 13,4 x 11,5 x 1,4 x 1,3 x 1,3 x 7,96% 10,05% 10,97% 
Banca Popolare Di Sondrio 11,5 220 2.531 Italy 1,00                   
Credito Emiliano 9,0 275 2.465 Italy 1,00 16,4 x 13,8 x 12,1 x 2,2 x 2,0 x 1,9 x 13,53% 14,67% 15,74% 
Cassa Di Risparmio Di Firenze 2,0 1.137 2.322 Italy 1,00 15,6 x 13,6 x 11,3 x 2,6 x 2,1 x 1,8 x 17,50% 15,64% 15,65% 
Credito Bergamasco 23,7 62 1.464 Italy 1,00                   
Banco Di Desio E Della Brianza 6,5 129 844 Italy 1,00 14,2 x 13,1 x   2,3 x 2,1 x   16,25% 16,18%   
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Reti Bancarie Holding Spa 38,0 49 1.848 Italy 1,00                   
Credito Valtellinese 12,3 66 813 Italy 1,00 18,4 x 13,0 x               
Banca Popolare Eturia Lazi 11,5 43 495 Italy 1,00 15,4 x 12,8 x 10,5 x 1,4 x 1,3 x 1,2 x 8,82% 9,87% 11,19% 
Banca Popolare Intra 13,3 48 632 Italy 1,00 18,2 x 12,4 x   1,6 x 1,5 x   9,06% 12,06%   
Credito Artigiano 3,4 150 511 Italy 1,00                   
Meliorbanca 3,1 94 292 Italy 1,00 7,9 x                 
Banca Finnat 1,1 363 417 Italy 1,00 63,8 x 63,8 x   3,7 x 3,9 x   5,81% 6,06%   
Banca Popolare Di Spoleto 9,3 18 167 Italy 1,00                   
Banco Di Sardegna 16,2 7 107 Italy 1,00                   
                              
Allied Irish Banks 16,9 866 14.593 Ireland 1,00 12,0 x 10,9 x 9,9 x 2,4 x 2,2 x 2,0 x 20,29% 19,79% 20,00% 
Bank Of Ireland 12,8 1.025 13.091 Ireland 1,00 10,7 x 9,8 x 9,0 x 2,3 x 2,1 x 1,8 x 22,03% 21,08% 20,34% 
Anglo Irish Bank 9,7 674 6.547 Ireland 1,00 14,2 x 12,2 x 10,5 x 4,1 x 3,3 x 2,7 x 28,85% 26,79% 25,35% 
                              
Prima Banka Plc 3,6 37 132 Latvia 0,70                   
                              
Bank Snoras 9,1 8 69 Lithuania 3,45                   
Ukio Bankas 2,9 9 26 Lithuania 3,45                   
                              
Kredietbank Luxembourg. 143,5 20 2.888 Luxembourg 1,00                   
                              
Abn Amro Holding 19,2 1.838 35.306 Netherlands 1,00 9,8 x 9,2 x 8,6 x 1,8 x 1,7 x 1,6 x 19,46% 18,46% 18,50% 
Van Lanschot 50,5 13 680 Netherlands 1,00 11,5 x 10,0 x 9,3 x 1,8 x 1,7 x 1,5 x 16,43% 16,79% 16,72% 
                              
DnB Nor 8,1 1.327 10.811 Norway 7,92 11,4 x 10,6 x 9,9 x 1,6 x 1,5 x 1,3 x 13,77% 13,91% 13,53% 
Sparebanken Rogaland 22,4 23 507 Norway 7,92 11,5 x 11,9 x 12,6 x 2,0 x 1,9 x 1,8 x 17,79% 16,13% 14,32% 
Bolig og Naringsbanken 42,4 10 413 Norway 7,92 15,1 x 13,2 x   1,5 x 1,4 x   9,93% 10,84%   
Sparebanken Midt Norge 35,3 8 271 Norway 7,92 10,3 x 10,6 x 10,8 x 1,8 x 1,6 x 1,5 x 17,99% 15,17% 13,54% 
Sparebanken Nord Norge 15,1 16 239 Norway 7,92 10,9 x 11,4 x 11,8 x 1,7 x 1,7 x 1,6 x 16,10% 14,74% 13,62% 
Sparebanken More 34,9 6 193 Norway 7,92 12,5 x 13,0 x 13,9 x 1,5 x 1,5 x 1,4 x 12,04% 11,26% 10,39% 
Acta Holding 1,5 252 372 Norway 7,92 9,3 x 9,2 x               
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Sparebanken Ost 30,9 4 113 Norway 7,92 7,9 x 15,1 x 17,7 x 1,8 x 2,0 x 1,6 x 27,19% 13,30% 9,11% 
Sandnes Sparebank 20,8 5 108 Norway 7,92 9,4 x 11,5 x 12,2 x 1,3 x 1,3 x 1,3 x 11,28% 11,55% 10,44% 
Privatbanken 2,1 63 135 Norway 7,92 18,9 x 17,9 x 16,5 x 1,5 x 1,4 x 1,4 x 7,79% 7,98% 8,38% 
Totens Sparebank 23,1 2 52 Norway 7,92 12,7 x 11,3 x 10,3 x             
Sparebanken Pluss 28,0 1 35 Norway 7,92 14,6 x 14,1 x 14,5 x 1,5 x 1,5 x 1,5 x 10,16% 10,42% 10,15% 
Sparebanken Vestfold 22,6 1 29 Norway 7,92 11,2 x 11,4 x 11,3 x             
Sandsvaer Sparebanken 24,2 1 25 Norway 7,92 12,0 x 13,5 x 14,3 x 1,6 x 1,6 x 1,6 x 13,71% 12,11% 11,45% 
Indre Sogn Sparebank 13,8 1 9 Norway 7,92 16,3 x 13,8 x 14,0 x 1,0 x 1,0 x 1,0 x 5,91% 6,97% 6,88% 
Ringerike Sparebank 19,7 1 10 Norway 7,92 17,3 x 16,8 x 17,1 x 1,2 x 1,2 x 1,2 x 6,92% 7,09% 6,94% 
                              
Pekao (BK Polska Kasa Opi 33,7 166 5.614 Poland 4,12 15,9 x 14,0 x 12,2 x 2,8 x 2,6 x 2,4 x 17,12% 18,66% 20,01% 
Bph-Pbk Bank 132,0 29 3.790 Poland 4,12 17,1 x 14,7 x 13,3 x 2,5 x 2,4 x 2,3 x 14,47% 16,15% 17,31% 
Bz-Wbk Bank 22,9 73 1.673 Poland 4,12 14,4 x 11,6 x 9,7 x 2,1 x 1,8 x 1,7 x 14,21% 15,89% 17,19% 
Bsk (Bank Slaski Katowicac 102,9 13 1.338 Poland 4,12 13,0 x 11,7 x   1,7 x 1,5 x   12,82% 13,04%   
Bank Millennium 0,8 849 649 Poland 4,12 12,6 x 13,6 x 15,0 x 1,4 x 1,4 x 1,4 x 10,86% 10,17% 9,33% 
Bank Ochrony Srodowiska 12,3 13 162 Poland 4,12                   
                              
Banco Comercial Portugues 2,1 3.257 6.841 Portugal 1,00 12,4 x 10,8 x 9,1 x 1,9 x 1,8 x 2,0 x 16,34% 17,09% 21,50% 
Banco Espirito Santo 12,9 300 3.855 Portugal 1,00 12,5 x 10,7 x   1,6 x 1,4 x   12,64% 12,71%   
Banco Totta & Acores 36,0 106 3.810 Portugal 1,00                   
Banco Portugues De Inv. 3,1 760 2.371 Portugal 1,00 11,2 x 10,2 x 9,8 x 1,7 x 1,7 x   15,28% 16,93%   
Banif Banco Int Funchal 8,2 45 370 Portugal 1,00                   
Finibanco 1,3 100 134 Portugal 1,00                   
                              
Sberbank 532,6 19 10.379 Russia 1,23 13,6 x 10,7 x 9,7 x 2,1 x 1,7 x 1,5 x 13,94% 16,07% 15,58% 
                              
Otp Banka Slovensko As 12,9 3 39 Slovakia 38,78                   
Vub (Vseobec Uver Bk) 100,6 4 410 Slovakia 38,78                   
                              
BBVA (Banco Bilbao) 12,8 3.391 43.335 Spain 1,00 12,3 x 10,9 x 9,9 x 2,5 x 2,3 x 2,0 x 20,59% 20,97% 20,61% 
Banco Santander Central Hispano 9,4 6.254 58.790 Spain 1,00 12,2 x 10,7 x 9,2 x 1,8 x 1,6 x 1,5 x 14,01% 14,82% 15,94% 
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Banco Popular Espanol 48,4 243 11.768 Spain 1,00 12,5 x 11,1 x 9,9 x 2,5 x 2,3 x 2,0 x 20,37% 20,39% 20,06% 
Banco Espanol Credito (Banesto) 11,9 694 8.235 Spain 1,00 14,1 x 12,3 x 11,4 x 2,5 x 2,3 x 2,2 x 17,17% 18,88% 19,31% 
Banco Sabadell 21,1 306 6.447 Spain 1,00 15,5 x 13,2 x 12,1 x 1,9 x 1,8 x 1,7 x 12,80% 13,34% 14,03% 
Banco Interc (Bankinter) 41,9 77 3.217 Spain 1,00 16,5 x 14,6 x 13,2 x 2,9 x 2,6 x 2,7 x 17,29% 17,84% 20,24% 
Banco De Valencia 23,7 101 2.391 Spain 1,00 26,6 x 24,5 x 21,4 x 3,5 x 2,7 x 2,4 x 12,75% 11,08% 11,29% 
Banco De Andalucia 72,1 22 1.566 Spain 1,00                   
Banco Pastor 30,7 65 2.005 Spain 1,00 20,5 x 17,0 x 12,0 x 2,2 x 2,0 x   10,73% 11,98%   
Banco Guipuzcoano 17,3 31 539 Spain 1,00 22,9 x 21,3 x 20,8 x 3,5 x 2,3 x   15,44% 10,81%   
Banco De Castilla 16,6 43 720 Spain 1,00                   
Banco De Galicia 20,6 30 627 Spain 1,00 340,9 x 250,2 x               
Banco Vasconia 12,5 32 400 Spain 1,00                   
Banco De Credito Balear 20,5 14 289 Spain 1,00                   
UBC International 2,0 20 41 Spain 1,00                   
                              
Ubs 63,9 1.125 71.882 Switzerland 1,53 11,4 x 10,6 x 9,6 x 2,7 x 2,5 x 2,2 x 23,98% 23,59% 22,84% 
Credit Suisse Group 32,6 1.211 39.431 Switzerland 1,53 9,7 x 9,0 x 8,2 x 1,4 x 1,3 x 1,2 x 14,70% 14,77% 14,90% 
Liechtensteinische Landbk 456,9 3 1.498 Switzerland 1,53 14,5 x 13,5 x 12,7 x 1,4 x 1,3 x 1,3 x 9,72% 9,74% 10,00% 
Valiant Holding 71,7 17 1.190 Switzerland 1,53 15,8 x 15,0 x 13,9 x 1,2 x 1,2 x   7,80% 7,73%   
Luzerner Kantonalbank 157,7 9 1.341 Switzerland 1,53 16,5 x 15,0 x 14,2 x 1,4 x 1,3 x 1,3 x 8,37% 8,79% 8,89% 
Neue Aargauer Bank 425,6 3 1.165 Switzerland 1,53                   
St Galler Kantonalbank 206,9 5 1.040 Switzerland 1,53 12,3 x 13,8 x 13,1 x 1,2 x 1,1 x 1,1 x 10,35% 8,05% 8,06% 
Berner Kantonalbank 123,2 9 1.096 Switzerland 1,53                   
Banque Cantonale Vaudoise 182,5 9 1.558 Switzerland 1,53 10,5 x 8,0 x 7,8 x 1,1 x 1,3 x 1,1 x 12,79% 15,61% 14,14% 
Bank Sarasin & Compagnie Ag 1.328,8 1 813 Switzerland 1,53 15,7 x 14,6 x 12,8 x 1,4 x 1,3 x 1,3 x 8,91% 9,08% 10,05% 
Verwaltungs & Privat Bk 120,5 5 640 Switzerland 1,53 11,0 x 10,7 x 9,5 x 1,3 x 1,2 x 1,1 x 11,60% 11,16% 11,50% 
Bank Coop 37,8 17 638 Switzerland 1,53                   
Basler Kantonalbank 68,0 6 401 Switzerland 1,53 16,3 x                 
Basellandschaftliche Kan. 645,2 1 387 Switzerland 1,53                   
Banque Cant. Geneve 120,6 3 338 Switzerland 1,53                   
Bank Linth 226,1 1 182 Switzerland 1,53                   
Hypothekarbank Lenzburg 2.118,1 0 153 Switzerland 1,53                   
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Graubuendner Kantonalbk 554,6 0 166 Switzerland 1,53                   
St Gallische Creditanstalt 2.672,0 0 118 Switzerland 1,53 190,7 x 178,3 x   15,4 x 14,7 x   8,06% 8,23%   
Schweiz Nationalbank 641,9 0 64 Switzerland 1,53                   
Bqe Cantonale Du Jura 247,7 0 74 Switzerland 1,53                   
Zuger Kantonalbank 2.150,7 0 620 Switzerland 1,53 27,2 x 26,6 x   1,1 x 1,0 x   4,03% 3,93%   
Walliser Kantonalbank 259,4 0 104 Switzerland 1,53                   
                              
Nordea Bank Ab 7,4 2.847 20.960 Sweden 9,13 10,8 x 9,9 x 8,9 x 1,5 x 1,4 x 1,3 x 13,92% 14,08% 14,16% 
Svenska Handelsbanken 17,6 693 12.218 Sweden 9,13 10,9 x 10,1 x 9,6 x 1,6 x 1,5 x 1,4 x 14,84% 14,89% 14,42% 
S E Banken 14,3 704 10.054 Sweden 9,13 11,4 x 10,6 x 10,0 x 1,6 x 1,5 x 1,3 x 14,07% 14,07% 13,55% 
Foreningsparbanken 18,7 528 9.882 Sweden 9,13 10,6 x 10,0 x 9,5 x 1,8 x 1,6 x 1,5 x 16,78% 16,35% 15,55% 
                              
Akbank 4,5 1.500 6.681 Turkey 1,67 8,9 x 7,3 x 7,4 x 1,7 x 1,5 x 1,5 x 18,05% 20,65% 20,15% 
Isbank (Turkiye Is Bankasi 4,6 1.713 7.886 Turkey 1,67 12,1 x 10,2 x 8,5 x 1,5 x 1,3 x 1,3 x 12,25% 12,93% 15,30% 
Garanti Bank 3,4 1.200 4.054 Turkey 1,67 12,2 x 9,0 x 8,7 x 2,0 x 1,6 x 1,4 x 15,91% 17,68% 16,48% 
Yapi Kredi Bankasi 3,2 752 2.429 Turkey 1,67 68,4 x 10,0 x 9,5 x 1,1 x 1,0 x 0,9 x 3,97% 10,32% 9,89% 
Finansbank 3,0 590 1.750 Turkey 1,67 11,5 x 9,1 x 8,7 x 2,4 x 2,0 x 2,2 x 20,05% 22,28% 24,78% 
Turkie Disbank As 2,5 364 927 Turkey 1,67 13,5 x 12,6 x 13,7 x 1,5 x 1,4 x 1,4 x 11,02% 10,97% 10,40% 
Teb 5,4 58 311 Turkey 1,67 10,0 x 7,2 x 5,0 x 1,2 x 0,9 x 1,0 x 12,89% 12,25% 19,51% 
Alternatif Bank 0,7 220 163 Turkey 1,67 42,5 x     2,5 x     5,95%     
Tskb 1,3 200 253 Turkey 1,67 7,9 x 7,7 x   1,1 x 1,1 x   13,48% 14,47%   
Sekerbank 2,1 125 259 Turkey 1,67 5,4 x 5,6 x   1,6 x     30,14%     
Tekstilbank 0,8 123 92 Turkey 1,67                   
Aurskog Sparebank Asa 24,5 1 18 Norway 7,92 14,3 x 14,0 x 13,6 x             
Helgeland Sparebank Asa 21,3 2 43 Norway 7,92 15,4 x 11,3 x 11,1 x 1,0 x 1,0 x 0,9 x 6,37% 8,48% 8,49% 
Hol Sparebank 15,4 0 6 Norway 7,92 13,4 x 15,4 x 15,6 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 8,22% 7,20% 7,11% 
Holand Sparebank 20,7 1 10 Norway 7,92 18,2 x 16,4 x 16,2 x             
Info Menkul Kiymetler Yatirim Ortakligi As 0,7 3 2 Turkey 1,67                   
Melhus Sparebank 20,8 1 17 Norway 7,92 13,4 x 12,3 x 12,2 x             
Nes Prestegjeld Sparebank Asa 13,0 1 13 Norway 7,92 11,8 x 10,4 x 9,8 x 1,0 x 1,0 x 0,9 x 8,11% 9,14% 9,59% 
Siauliu Bankas ORS 0,9 56 48 Lithuania 3,45                   
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Karlovacka Banka d.d. 19,1 1 13 Croatia 7,33                   
Privredna Banka Zagreb d.d. 73,7 17 1.228 Croatia 7,33                   
Zagrebacka Banka d.d. 477,8 3 1.373 Croatia 7,33                   
PKO Bank Polski 6,5 1.000 6.453 Poland 4,12 15,4 x 13,8 x 13,0 x 4,3 x 3,2 x 2,4 x 23,32% 23,24% 18,22% 
Cred Ag De L'Atlantique Vendee 109,2 1 146 France 1,00                   
Denizbank As 2,8 316 896 Turkey 1,67 9,3 x 7,8 x 6,4 x 1,7 x 1,6 x 1,1 x 17,96% 20,61% 17,54% 
Nova Banka d.d 95,6 2 203 Croatia 7,33                   

 

 





Χρηματοοικονομική δύναμη των τραπεζικών συστημάτων ανά χώρα76

 
                                                 
76 πηγή: FITCH REPORTS, Μάρτιος του 2005 
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