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ΣΥΝΟΨΗ 

 

Οι ανάγκες της σύγχρονης παγκοσµιοποιηµένης αγοράς επιτάσσουν την επέκταση 

των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων εκτός των εθνικών συνόρων των χωρών 

δραστηριοποίησής τους. Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι: α) να 

διερευνήσει τους λόγους που οδηγούν ένα πιστωτικό ίδρυµα να εξάγει τις υπηρεσίες 

του, β) να ανακαλύψει τους στόχους που κρύβονται πίσω από την εξαγωγική 

συµπεριφορά και γ) να καταλήξει στα οφέλη του όλου εγχειρήµατος, τόσο για την ίδια 

την επιχείρηση, όσο και για τρίτα µέρη. Για το λόγο αυτό επιστρατεύονται στοιχεία από 

τη διεθνή βιβλιογραφία και χρησιµοποιούνται δύο µελέτες περιπτώσεων. 

 

ABSTRACT 

In order to survive the intense competition of the modern globalized markets, 

enterprises have to expand their activities beyond the national borders. The aim of this 

dissertation is: i) to investigate the reasons for a financial institution to export its 

services, ii) discover the objectives behind the export behavior and iii) draw the benefits 

of the exporting practice both for the company and third parties. For this reason data 

from the international literature are recruited and two case studies are presented. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η εργασία αυτή αποτελεί προσπάθεια ερµηνείας της εξαγωγικής δράσης των 

πιστωτικών ιδρυµάτων. Αναζητά τους παράγοντες που οδηγούν τις τράπεζες να 

εξάγουν τις υπηρεσίες τους καθώς και τους επιδιωκόµενους στόχους που συνδέονται 

άρρηκτα µε τα οφέλη που αποκοµίζουν τόσο οι ίδιες όσο και οι πελάτες. Παρέχει 

παραδείγµατα ικανά να στηρίξουν τη θεωρία και δύο µελέτες περιπτώσεων στο τέλος. 

Η πρώτη αφορά την αγγλική τράπεζα HSBC και η δεύτερη τις τέσσερις µεγάλες 

ελληνικές τράπεζες µε το σηµαντικότερο βαθµό επέκτασης στο εξωτερικό.  

Η παρούσα εργασία είναι διαρθρωµένη κατά τον ακόλουθο τρόπο. Το Κεφάλαιο 1 

αναφέρεται γενικά στον τοµέα των υπηρεσιών, στη σηµασία του για την οικονοµία 

εκφραζόµενη σε όρους ΑΕΠ αλλά και απασχόλησης εργατικού δυναµικού, καθώς και 

στη θεσµοθέτηση πλαισίου ικανού να καθορίζει τη διεξαγωγή του διεθνούς εµπορίου 

τους. Μας εισάγει στο θέµα της εργασίας µε την παράθεση µιας σύντοµης ιστορικής 

αναδροµής στην εξαγωγή των τραπεζικών υπηρεσιών αλλά και των τρόπων µε τους 

οποίους µπορεί αυτή να πραγµατοποιηθεί. Τέλος, µας παρουσιάζει επιγραµµατικά τις 

τραπεζικές εργασίες που εξάγονται κάνοντας εκτενέστερη περιγραφή για την παροχή 

συµβουλευτικών υπηρεσιών και το διεθνή δανεισµό.   

Το Κεφάλαιο 2 αναλύει τους λόγους και τους στόχους που οδηγούν τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα να εξάγουν τις υπηρεσίες τους καθώς επίσης και τα οφέλη 

που απολαµβάνουν µε την πρακτική τους αυτή. 

Το Κεφάλαιο 3 αποτελεί µελέτη περίπτωσης του τραπεζικού κολοσσού HSBC 

(Hong Kong Shanghai Banking Corporation). Μέσα από την πορεία του 

Χρηµατοπιστωτικού αυτού ιδρύµατος, επιδιώκεται έµµεσα ν’ αποκαλυφθούν τα 

κίνητρα που ωθούν την Τράπεζα να επεκταθεί σε νέες αγορές. 

Στο Κεφάλαιο 4 ακολουθεί µια δεύτερη µελέτη περίπτωσης, αυτή των τεσσάρων 

συστηµικών Ελληνικών τραπεζών. Εδώ αρχικά καταγράφονται οι εξελίξεις που 

σηµατοδοτούν το υπό εξέταση διάστηµα και στη συνέχεια αναλύονται θεµελιώδη 

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη, προκειµένου να εξετασθεί η εντός και εκτός συνόρων 

παρουσία τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1.1  ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου (στο εξής WTO) µε τον όρο 

“υπηρεσίες”  καλύπτεται µια ευρεία γκάµα άυλων και ετερογενών προϊόντων και 

δραστηριοτήτων, που είναι δύσκολο να συµπτυχθεί µέσα σε έναν απλό ορισµό. Οι 

υπηρεσίες είτε είναι  το αποτέλεσµα της παραγωγικής διαδικασίας που µεταβάλει την 

κατάσταση των καταναλωτών, είτε διευκολύνουν την ανταλλαγή προϊόντων ή 

οικονοµικών αγαθών. Καλύπτουν τοµείς όπως οι µεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η 

πληροφορική, οι κατασκευές, ο οικονοµικός τοµέας, το χονδρικό και το λιανικό 

εµπόριο, η εστίαση, ο τουρισµός, οι ασφάλειες, η εκµετάλλευση ακινήτων, η υγεία, η 

παιδεία, το µάρκετινγκ, η συµβουλευτική στήριξη επιχειρήσεων, τα οπτικοακουστικά 

µέσα, οι υπηρεσίες αναψυχής κλπ.1   

Σύµφωνα µε στοιχεία του WTO για το έτος 2008, όπως απεικονίζεται και στο 

γράφηµα µε αριθµό 1, οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα 2/3 του 

Παγκόσµιου Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Στις υψηλού εισοδήµατος χώρες η 

αξία των  υπηρεσιών ως ποσοστό του Εγχώριου Ακαθάριστου Προϊόντος, ανέρχεται σε 

73%, µε το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ µάλιστα να διαµορφώνεται σε 77%. Για 

τις µεσαίου και χαµηλού  εισοδήµατος χώρες η συνεισφορά των υπηρεσιών στο ΑΕΠ 

ανέρχεται σε 54% και 47% αντίστοιχα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Στο παράρτηµα παρατίθενται συµπληρωµατικοί ορισµοί 
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Γράφηµα 1: Συνεισφορά των υπηρεσιών στο ΑΕΠ επιλεγµένων χωρών για το έτος  2008 

 
  Πηγή: WTO, Measuring Trade in Services, 2010, p.7 

Επίσης η οικονοµική σηµασία των υπηρεσιών µπορεί να αντικατοπτριστεί  σε 

“όρους” απασχόλησης όπως συνοψίζεται και στο γράφηµα µε αριθµό 2. Τη δεκαετία 

1997-2007, έγινε η µεγάλη στροφή του ενεργού πληθυσµού από τη γεωργία και τη 

βιοµηχανία, στις υπηρεσίες.  Σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα το µερίδιο των υπηρεσιών 

στη συνολική απασχόληση σηµείωσε αύξηση κατά περίπου 5% στις χώρες υψηλού 

εισοδήµατος. Τα ποσοστά για τις µεσαίου και χαµηλού εισοδήµατος χώρες 

προσεγγίζουν κατά µέσο όρο το 8% και 10% αντίστοιχα.  

Γράφηµα 2: Η απασχόληση στον τοµέα των υπηρεσιών ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης  
για τα έτη 1997 και 2007 

 
  Πηγή: WTO, Measuring Trade in Services,  2010, p.8 
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Η ολοένα µεγαλύτερη επέκταση του τοµέα των υπηρεσιών καθώς και τυχόν 

ιδιοµορφίες που ανέκυπταν λόγω και της άυλης φύσης τους, ανέδειξαν την ανάγκη 

διαµόρφωσης ενός θεσµικού πλαισίου που να καθορίζει τους όρους και κανόνες 

διεξαγωγής του εµπορίου των υπηρεσιών. Με τις διαπραγµατεύσεις του Γύρου της 

Ουρουγουάης το 1993 θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ για πρώτη φορά (το 1995) 

κοινοί κανόνες (GATS - General Agreement on Trade in Services), στους οποίους 

υπάγονται όλα τα µέλη του ∆ιεθνούς Οργανισµού Εµπορίου. Επίσης καθορίστηκαν οι 

εξής τρόποι  άσκησης του διεθνούς εµπορίου υπηρεσιών (OECD, 2002): 

i Τύπος I : ∆ιασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (Cross border supply)  

Η παροχή της υπηρεσίας γίνεται εξ’ αποστάσεως. Παραδείγµατα αυτής της µορφής 

αποτελούν η αποστολή ενός σχεδίου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από ένα 

αρχιτεκτονικό γραφείο εγκατεστηµένο στη χώρα Α, σ’ ένα γραφείο µηχανικών 

εγκατεστηµένο στη χώρα Β, οι υπηρεσίες συµβούλων, η τηλεϊατρική και εκπαίδευση 

εξ’ αποστάσεως, τα δάνεια µέσω τηλεφώνου, η ηλεκτρονική τραπεζική, οι εσωτερικές 

διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες που ανατίθενται στο εξωτερικό σε 

θυγατρικές εταιρίες ή και σε τρίτους προκειµένου για µείωση κόστους κλπ. 

ii  Τύπος II : Κατανάλωση στο εξωτερικό (Consumption Abroad)    

Οι πελάτες αγοράζουν τις υπηρεσίες εκτός των συνόρων της χώρας τους. Σε αυτήν 

τη µορφή συγκαταλέγονται η επίσκεψη σε ένα µουσείο στο εξωτερικό ή η λήψη 

ιατρικών υπηρεσιών σε µια ξένη χώρα, η εκπαίδευση σε αλλοδαπούς φοιτητές, η 

αποστολή εξοπλισµού ή περιουσιακών στοιχείων για επιδιόρθωση στην αλλοδαπή κλπ. 

iii  Τύπος III: Εµπορική παρουσία στο εξωτερικό (Commercial Presence)   

Με αυτό τον τρόπο το εµπόριο των υπηρεσιών ασκείται µέσω θυγατρικών ή 

υποκαταστηµάτων στη χώρα φιλοξενίας. Παραδείγµατα αποτελούν η παροχή ιατρικών 

υπηρεσιών από “ξένης” ιδιοκτησίας νοσοκοµείο,  οι τραπεζικές υπηρεσίες που 

παρέχονται από τη θυγατρική µιας ξένης τράπεζας κλπ. 

iv Τύπος IV: Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό από φυσικά πρόσωπα 

(Movement of Persons)  

Στον τύπο αυτό διεξαγωγής εµπορίου φυσικά πρόσωπα, είτε ελεύθεροι 

επαγγελµατίες είτε υπάλληλοι επιχειρήσεων, µεταβαίνουν και εγκαθίστανται 

προσωρινά στη χώρα του πελάτη-καταναλωτή στο πλαίσιο της εµπορικής τους 

συνεργασίας και παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα 

αποτελούν οι αρχιτέκτονες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό προκειµένου να επιβλέψουν 

µια κατασκευή. 
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Η GATS αποτελεί προσπάθεια εφαρµογής των κανόνων της GATT (General 

Agreement on Tariffs and Trade) στον τοµέα των υπηρεσιών όπου τα εµπόδια στις 

συναλλαγές δε συνίστανται σε τελωνειακούς δασµούς ή σε ποσοστώσεις εισαγωγής, 

αλλά σε ρυθµίσεις σχετικά µε την πρόσβαση σε αγορές και τις προϋποθέσεις 

ικανότητας που πρέπει να πληρούν οι παρέχοντες τι υπηρεσίες. Η GATS  στοχεύει πλην 

των άλλων στην αύξηση του εµπορίου των υπηρεσιών µεταξύ των µελών του WTO 

ενισχύοντας τη διαφάνεια και ενθαρρύνοντας την καινοτοµία, τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών και την ανταγωνιστικότητα τιµών. Επίσης περιλαµβάνει 

δεσµεύσεις για αποτροπή περιορισµών στο εµπόριο και προβλέπει την περιοδική 

αναθεώρηση του περιεχοµένου της σε µεταγενέστερους κύκλους διαπραγµατεύσεων, 

προς όφελος της φιλελευθεροποίησης του εµπορίου. Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε 

ένας συντονισµένος µηχανισµός ο οποίος συλλέγει πληροφορίες σχετικές µε το 

ρυθµιστικό περιβάλλον της  κάθε χώρας και το πώς µπορεί αυτό να περιορίσει την 

είσοδο στην αγορά µιας ξένης επιχείρησης. Η επιχειρηµατική κοινότητα απολαµβάνει 

µεγαλύτερη αξιοπιστία και νοµική ασφάλεια στο χώρο του εµπορίου. Οι δεσµεύσεις της 

GATS  γεννούν αισιοδοξία για την αποτροπή των αυθαίρετων κυβερνητικών 

παρεµβάσεων.  

 

1.2  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Οι ρίζες της διεθνούς τραπεζικής εντοπίζονται στην Ευρώπη του 12ου και 13ου 

αιώνα µε τους εµποροτραπεζίτες των ιταλικών πόλεων (Park & Zwick, 1988; Smith and 

Walter, 2003). Από το 14ο αιώνα µέχρι και τα τέλη του 15ου µεγάλοι διεθνείς τραπεζικοί 

οίκοι όπως για παράδειγµα η Medici Bank, αναλάµβαναν τη χρηµατοδότηση 

εισαγωγών και εξαγωγών, την εµπορία ξένων νοµισµάτων και πολύτιµων µετάλλων, 

την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και τη χρηµατοδότηση των πριγκιπάτων και του κλήρου. 

Οι τραπεζικοί αυτοί οίκοι οδηγήθηκαν στα τέλη του 15ου αιώνα στην πτώχευση λόγω 

των προβληµατικών δανείων, της κακής διαχείρισης και της έλλειψης συντονισµού στα 

υποκαταστήµατά τους στο εξωτερικό. Το 16ο αιώνα ακολούθησε η ανάπτυξη 

παρόµοιων τραπεζικών οίκων και κέντρων διεθνούς χρηµαταγοράς στην Αντβέρπ και 

τη Λυόν όπου εµπορεύονταν συναλλαγµατικές και αγαθά, ενώ παρέχονταν 

βραχυπρόθεσµα δάνεια σε τράπεζες και κυβερνήσεις. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 

συγκέντρωσαν από την Αντβέρπ µεγάλα χρηµατικά ποσά, κυρίως για τη 

χρηµατοδότηση πολέµων, κατάσταση που συνεχίστηκε και τους δύο επόµενους αιώνες. 

Υπό το πρίσµα των συνεχών πολέµων, το Άµστερνταµ αναδείχθηκε στη σηµαντικότερη 
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χρηµαταγορά της Ευρώπης και το Λονδίνο και το Παρίσι ως κυρίαρχα οικονοµικά 

κέντρα. Το Λονδίνο µάλιστα, µετά το τέλος των Ναπολεόντιων πολέµων 

πρωταγωνίστησε στη χρηµατοδότηση της µεταπολεµικής ανασυγκρότησης της 

Ευρώπης. Υπό την αιγίδα της Baring Brothers και της Rothschild’s οργανώθηκαν 

κοινοπραξίες τραπεζών για τη δανειοδότηση της Γαλλίας, Πρωσίας, Ρωσίας, Αυστρίας, 

Πορτογαλίας, Ισπανίας και Ελλάδας. Οι διεθνείς τραπεζικοί οίκοι χρησιµοποιήθηκαν 

ως µεσίτες ή αντασφαλιστές των οµολογιακών εκδόσεων του εξωτερικού και 

εξυπηρέτησαν την επιθυµία του κόσµου για υπερπόντιες επενδύσεις, µε αντάλλαγµα 

βέβαια υψηλές προµήθειες. Κατά το δεύτερο µισό του 19ου αιώνα δηµιουργήθηκαν 

πολλές κοινοπραξίες τραπεζών (consortia) στην Ευρώπη, µε σκοπό την αποκόµιση 

συνεργατικού οφέλους µε τη συγκέντρωση της διεθνούς τραπεζικής πείρας για τη 

συγκέντρωση κεφαλαίων προς χρηµατοδότηση έργων υποδοµής. 

Λίγο αργότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα, πριν τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο, 

ξεχώρισαν τρεις χώρες στο διεθνή δανεισµό κεφαλαίων: η Αγγλία, η Γαλλία και η 

Γερµανία. Κάποιες από τις υπερπόντιες δανειοδοτήσεις τους χαρακτηρίστηκαν 

“αυτοκρατορικές” ή “αποικιακές” καθώς στόχος τους ήταν η οικονοµική ή και πολιτική 

επιρροή πάνω στις δανειζόµενες χώρες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα δάνεια 

προς τη Λατινική Αµερική, Ασία και Αφρική αλλά και τα δάνεια που απευθύνονταν 

απευθείας στις αποικίες τους. Τα εν λόγω αποικιακά δάνεια είχαν το πλεονέκτηµα 

περιορισµού του πολιτικού κινδύνου και του κινδύνου της εκάστοτε χώρας που συχνά 

οδηγούσαν στις δανειακές αθετήσεις. Μετά το τέλος του πολέµου και την κατάρρευση 

της Ευρώπης, η Αγγλία δεν κατάφερε να διατηρήσει την οικονοµική της αίγλη και η 

Αµερική η οποία γνώριζε βιοµηχανική άνθιση, έλαβε τα ηνία. Η Νέα Υόρκη 

αντικατέστησε το Λονδίνο και έγινε το νέο οικονοµικό κέντρο. Η ευηµερία δεν 

κράτησε για πολύ και ακολούθησε ο Β΄ Παγκόσµιος πόλεµος. Η ανασυγκρότηση αυτή 

τη φορά, της Ευρώπης και της Ασίας δεν έγινε από ιδιωτικές τράπεζες (consortia), οι 

οποίες ήταν φοβερά επιφυλακτικές, αλλά από πολυµερείς δανειοδοτικούς οργανισµούς 

όπως η Παγκόσµια Τράπεζα καθώς και από τα προγράµµατα αµερικάνικης βοήθειας 

όπως το Σχέδιο Μάρσαλ. 

Από το 1957 και κατόπιν των περιορισµών που επέβαλε η βρετανική κυβέρνηση 

στη χρησιµοποίηση της στερλίνας για χρηµατοδοτήσεις εξωτερικού εµπορίου, έχουµε 

την ανάπτυξη της αγοράς του ευρωδολαρίου2 ως µιας διεθνούς χρηµαταγοράς για τη 

                                                           
2
 Με τον όρο ευρωδολάρια νοούνται οι καταθέσεις δολαρίων ΗΠΑ σε τράπεζες εκτός των Ηνωµένων 
Πολιτειών (σε τράπεζες τόσο στην Ευρώπη, αλλά και οπουδήποτε αλλού ασχέτως του προθέµατος ευρω-, 
πχ Ασία, Αφρική, κλπ), περιλαµβανοµένων και των υποκαταστηµάτων των αµερικάνικων τραπεζών. 
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διακίνηση βραχυπρόθεσµων πιστώσεων. Οι βρετανικές τράπεζες αντικατέστησαν το 

εγχώριο νόµισµα µε το δολάριο των ΗΠΑ και αύξησαν τη ζήτησή του κατακόρυφα. Σε 

αυτό βοήθησε η κατάσταση που επικρατούσε και στην Αµερική. Η αδυναµία των 

αµερικάνικων τραπεζών για νέες χορηγήσεις εξαιτίας της έλλειψης κεφαλαίων καθώς 

και ο νοµοθετικός κανόνας Q που απαγόρευε την αύξηση του επιτοκίου των 

καταθετικών προϊόντων, οδήγησαν στην απόσυρση των καταθέσεων από τους πελάτες 

τους οι οποίοι αναζήτησαν αλλού πιο επικερδή προϊόντα. Προς αντιµετώπιση του 

προβλήµατος, οι αµερικάνικες τράπεζες ίδρυσαν  υποκαταστήµατα στο εξωτερικό και 

προχώρησαν σε λογιστικές µεταφορές κεφαλαίων, παρακάµπτοντας τους εγχώριους 

νοµοθετικούς περιορισµούς. Επίσης µε το ∆ασµό Εξίσωσης Επιτοκίου, η κυβέρνηση 

των ΗΠΑ αποθάρρυνε τη διάθεση στις αγορές της ξένων οµολογιών από ανεπτυγµένες 

χώρες µε αποτέλεσµα οι Ευρωπαίοι και Ιάπωνες ενδιαφερόµενοι ν’ αποκλειστούν από 

την αµερικάνικη κεφαλαιαγορά, η οποία ήταν και η µεγαλύτερη εκείνη την εποχή. Για 

την κάλυψη της ανάγκης ύπαρξης µιας διεθνούς κεφαλαιαγοράς πιο ελεύθερης και 

προσιτής σε σχέση µε τις εκάστοτε εγχώριες, το 1963 δηµιουργήθηκε η αγορά 

ευρωχρεωγράφων, στην οποία διοχετεύτηκαν µακροπρόθεσµα οµόλογα διεθνών 

δανειοληπτών προς την παγκόσµια πελατεία. Σε αυτήν την αγορά, λόγω του έντονου 

ανταγωνισµού, οι προµήθειες των  αντασφαλιστών (underwriters)  ήταν µειωµένες προς 

όφελος των δανειζόµενων. Βέβαια στην ανάπτυξη των διεθνών τραπεζικών εργασιών 

συνέβαλε και η ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιριών. Η διεθνοποίηση της παραγωγής 

συνέβαλε στη συγκρότηση µιας παγκόσµιας οικονοµίας και ενθάρρυνε την ταχεία 

εξέλιξη των διεθνών τραπεζικών δραστηριοτήτων. Σε αρκετές περιπτώσεις βέβαια, η 

εξάπλωση των χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων συνιστούσε µέτρο 

αυτοπροστασίας των τραπεζών, που σκοπό είχε να εξασφαλίσει τη συνέχιση της 

συνεργασίας τους µε τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις θυγατρικές τους, αλλά και τη 

διατήρηση των µακροχρόνιων προσωπικών επαφών που είχαν δηµιουργηθεί. Από την 

άλλη πλευρά, στην Ασία, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την πρώην Σοβιετική 

Ένωση η διεθνοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, προχώρησε µε αργούς ρυθµούς 

κυρίως λόγω τυπικών και άτυπων εµποδίων εισόδου στην αγορά. 
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1.3  ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η εξαγωγή των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών µπορεί να γίνει πολύ εύκολα και 

γρήγορα µέσω εναλλακτικών δικτύων όπως είναι το ίντερνετ (internet/phone/mobile 

banking) και οι αυτόµατες ταµειακές µηχανές (ΑΤΜ). Η δε δραστηριότητα των 

τραπεζών στο εξωτερικό µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε διάφορους τύπους 

οργανωτικής µορφής, από την τραπεζική µέσω ανταποκριτών µέχρι την ίδρυση 

πλήρους υποκαταστήµατος (Park & Zwick, 1988; Alessandrini, Fratianni and Zazzaro, 

2009). Καθοριστικοί παράγοντες στην επιλογή της οργανωτικής δοµής µιας τράπεζας 

στο εξωτερικό είναι τόσο η νοµοθεσία της χώρας υποδοχής, όσο και οι οικονοµικοί 

πόροι της ίδιας της τράπεζας (Cerutti, Dell’ Ariccia and Martinez Peria, 2007). Οι 

εναλλακτικές οργανωτικές δοµές µιας τράπεζας στο εξωτερικό συνοψίζονται ως εξής: 

i Αντιπροσωπευτικό γραφείο 

Το αντιπροσωπευτικό γραφείο αποτελεί µια φθηνή σχετικά λύση για την επέκταση 

µιας τράπεζας στο εξωτερικό καθώς είναι επανδρωµένο µε ένα ή δύο άτοµα 

προσωπικό. Η δραστηριότητά του συνίσταται στη συλλογή και µεταβίβαση 

επιχειρηµατικών πληροφοριών προς τα υποκαταστήµατα και όχι στη διενέργεια 

ταµειακών συναλλαγών. Η τράπεζα την οποία αντιπροσωπεύει δε θεωρείται παρούσα 

τόσο από δικαστική όσο και από φορολογική άποψη. Εποµένως ο ρόλος του συνίσταται 

κυρίως στην έρευνα αγοράς. 

ii  Πρακτορείο 

Η δράση του συνίσταται στη χρηµατοδότηση διεθνών συναλλαγών και στη 

χορήγηση επιχειρηµατικών πιστώσεων ενώ δεν µπορεί να προσελκύσει και να δεχθεί 

καταθέσεις . 

iii  Συνδεδεµένη τράπεζα: 

Πρόκειται για τοπική τράπεζα µε τοπική συνήθως επωνυµία, στην οποία µια ξένη 

τράπεζα κατέχει µειοψηφικό πακέτο µετοχών. Ως τοπικό ίδρυµα διέπεται από τη 

νοµοθεσία της χώρας υποδοχής και δύναται να διενεργεί τις ίδιες τραπεζικές εργασίες 

µε τα υπόλοιπα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της χώρας. 

iv Υποκατάστηµα 

Ένα τραπεζικό υποκατάστηµα λειτουργεί ως αναπόσπαστο τµήµα της µητρικής 

τράπεζας χωρίς ωστόσο να έχει νοµική αυτοτέλεια. Είναι λιγότερο απαιτητικό 

οργανωτικά και του επιτρέπεται να τελέσει µόνο ένα περιορισµένο φάσµα λειτουργιών 
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στην ξένη χώρα. Το υποκατάστηµα χρησιµοποιείται ως µέθοδος επέκτασης στο 

εξωτερικό προκειµένου η Τράπεζα να εξυπηρετήσει τους πελάτες της που 

δραστηριοποιούνται εκεί, όταν η χώρα φιλοξενίας έχει υψηλούς επιχειρηµατικούς 

φόρους ή ακόµη όταν ο κίνδυνος από τις συχνές παρεµβάσεις της κυβέρνησής της είναι 

έντονος, καθώς είναι δυσκολότερο να κατασχεθούν τα περιουσιακά του στοιχεία. Πίσω 

από ένα υποκατάστηµα βρίσκεται το σύνολο των κεφαλαίων της µητρικής, οπότε για 

τις ενέργειες και τις υποχρεώσεις ενός υποκαταστήµατος µπορεί να εκδιωχθεί 

δικαστικά -σύµφωνα και µε τη νοµοθεσία της χώρας υποδοχής- µια ολόκληρη τράπεζα. 

Προκειµένου να αποφύγουν την έκθεσή τους σε τέτοιου είδους κινδύνους µερικές 

τράπεζες προτιµούν τη διεθνή επέκταση µέσω θυγατρικών. 

v Θυγατρική 

Η θυγατρική αποτελεί χωριστή νοµική οντότητα, η οποία διέπεται από τους νόµους 

της χώρας υποδοχής. Αυτή η µορφή λειτουργίας επιτρέπει στο διεθνές πιστωτικό 

ίδρυµα να έχει απόλυτη πρόσβαση-διείσδυση στην αγορά της χώρας φιλοξενίας και 

περιορίζει το µέγεθος της ευθύνης στο επενδυµένο ποσό. Για το λόγο αυτό οι τράπεζες 

επιλέγουν αυτόν τον τρόπο για την επέκτασή τους σε χώρες µε υψηλό µακροοικονοµικό 

κίνδυνο. Η θυγατρική προτιµάται επίσης όταν στόχος της µητρικής είναι η ανάπτυξη 

µεγάλου δικτύου εργασιών στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής, ενώ πελάτες της είναι 

κυρίως οι κάτοικοι της χώρας φιλοξενίας. Το µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι τα 

υψηλά πάγια κόστη ίδρυσης-εγκατάστασης. ∆εν είναι απαραίτητο η µητρική τράπεζα 

να κατέχει το 100% των µετοχών της θυγατρικής, αρκεί να υπάρχει de facto έλεγχος µε 

µια απλή πλειοψηφία, ή και χωρίς αυτή, αν οι υπόλοιπες µετοχές είναι διασπαρµένες σε 

µικροµετόχους-επενδυτές. Η θυγατρική τέλος είναι διαφορετική σε σχέση µε το 

υποκατάστηµα και ως προς το εύρος των εργασιών µε το οποίο µπορεί να ασχοληθεί.  

vi Consortium τράπεζα : 

Πρόκειται για µια θυγατρική τράπεζα η οποία σχηµατίζεται από πολυάριθµες 

τράπεζες συνήθως διαφορετικής εθνικότητας. ∆εν πρέπει να συγχέεται µε την 

κοινοπραξία τραπεζών που είναι απλά µια οµάδα τραπεζών, καθεµιά εκ των οποίων 

λειτουργεί για δικό της λογαριασµό και οι οποίες ενώνονται προκειµένου να 

χρηµατοδοτήσουν κάποιο συγκεκριµένο δάνειο (syndicated loan). Η οµάδα αυτή 

λέγεται και δανειακό consortium ή δανειακή κοινοπραξία και διαλύεται µόλις 

πραγµατωθεί ο σκοπός της. Η consortium τράπεζα ωστόσο έχει ξεχωριστή νοµική 

προσωπικότητα και λειτουργεί σε µόνιµη βάση. Στο σύγχρονο κόσµο οι ρίζες της 

εντοπίζονται στο 1964, όταν η MAIBL (Midland International Bank Limited) ιδρύθηκε 
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από 4 τράπεζες: τη Midland Bank της Βρετανίας, τη Standard Bank of South Africa, 

την Commercial Bank of Australia και την Toronto Dominion Bank of Canada.  

1.4  ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΓΟΝΤΑΙ 

Οι τραπεζικές υπηρεσίες που εξάγονται συνοψίζονται στις εξής: 

− Αποδοχή καταθέσεων 

− Χρηµατοδοτική µίσθωση 

− Πληρωµές και  εισπράξεις υπέρ τρίτων, µεταβιβάσεις χρηµάτων, εµβάσµατα 

− Εγγυήσεις και δεσµεύσεις (π.χ. Εγγυητικές επιστολές) 

− Συναλλαγές είτε για λογαριασµό πελατών, είτε για ίδιο λογαριασµό στο 

χρηµατιστήριο ή σε εξωχρηµατιστηριακές αγορές (over-the-counter) σε 

προϊόντα όπως π.χ. οι τίτλοι χρηµαταγοράς (επιταγές, γραµµάτια, πιστοποιητικά 

καταθέσεων), συνάλλαγµα, παράγωγα προϊόντα, κινητές αξίες, περιουσιακά 

στοιχεία όπως ο χρυσός κλπ 

− Συµµετοχή στην έκδοση κάθε είδους κινητής αξίας ως ανάδοχος (σε δηµόσιο ή 

ιδιωτικό επίπεδο) 

− Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές  

− ∆ιαχείριση περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεων, συνταξιοδοτικών 

ταµείων/προγραµµάτων 

− Υπηρεσίες φύλαξης, θεµατοφυλακής  

− Υπηρεσίες διακανονισµού και εκκαθάρισης 

− Παροχή χρηµατοπιστωτικών πληροφοριών και επεξεργασία χρηµατοπιστωτικών 

δεδοµένων και σχετικού λογισµικού, που προέρχεται από άλλες 

χρηµατοπιστωτικές εταιρίες 

− Συµβουλευτικές και άλλες συµπληρωµατικές χρηµατοοικονοµικής φύσεως 

υπηρεσίες (ανάλυση επενδύσεων, ανάλυση/έρευνα χαρτοφυλακίου, παροχή 

συµβουλών σε εξαγορές και συγχωνεύσεις) 

− ∆ανεισµός όλων των τύπων (προϊόντα λιανικής τραπεζικής, πρακτόρευση και 

επιχειρηµατικές πιστοδοτήσεις) 

Κρίνεται σκόπιµο να µη γίνει εκτενέστερη αναφορά στις προαναφερθείσες 

υπηρεσίες, παρά µόνο για τις δύο τελευταίες κατηγορίες τους από τις οποίες γίνονται 

κατανοητά κάποια από τα οφέλη που καρπώνονται οι τράπεζες κατά την εξαγωγή 

υπηρεσιών τους. 
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1.4.1 Παροχή Συµβουλευτικών υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικής φύσης  

 Σχετικά µε τις υπηρεσίες παροχής συµβουλών χρηµατοοικονοµικής φύσης, αυτές 

απαιτούν εξειδικευµένη γνώση των εµπλεκόµενων αγορών καθώς επίσης και ένα 

δίκτυο επαφών και εκτεταµένη πληροφόρηση των εκάστοτε τοπικών πρακτικών. Οι 

υπηρεσίες αυτές παρέχονται έναντι αδρής προµήθειας, το ύψος της οποίας 

αντικατοπτρίζει και την αξία της συναλλαγής (Smith and Walter, 2003). Λίγες πηγές 

εισοδήµατος είναι περισσότερο ελκυστικές, αν λάβουµε υπόψη και τα εξής : 

∗ Η χορήγηση ενός δανείου προϋποθέτει τη δέσµευση κεφαλαίων από την 

τράπεζα, ενώ ταυτόχρονα εµπεριέχει και την έννοια του πιστωτικού κινδύνου. 

∗ Η έκδοση οµολόγων ή µετοχών απαιτεί δέσµευση αναδοχής και έκθεση στον 

κίνδυνο της αγοράς 

∗ Οι προµήθειες από την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών προκύπτουν 

αποκλειστικά από την εκµετάλλευση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

στελεχών της τράπεζας αλλά και του δικτύου επαφών της.  

 

1.4.2 ∆ιεθνής Τραπεζικός ∆ανεισµός 

Ο διεθνής τραπεζικός δανεισµός αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι των παγκόσµιων 

οικονοµικών αγορών. Σε περιόδους χρηµατοοικονοµικής αστάθειας που οι 

κεφαλαιαγορές συρρικνώνονται ή ακόµη και εξαφανίζονται, οι δανειζόµενοι ρέουν πάλι 

προς τις τράπεζες. Εξάλλου υπάρχουν συγκεκριµένα είδη πιστοδοτήσεων όπως ο 

βραχυπρόθεσµος δανεισµός που χρηµατοδοτεί συγχωνεύσεις και µοχλευµένες 

εξαγορές, αλλά και ο µακροπρόθεσµος δανεισµός που χρηµατοδοτεί  την υλοποίηση 

συγκεκριµένων project, για τις οποίες εργασίες δεν υπάρχουν καλά υποκατάστατα για 

τον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισµό. Αυτό βέβαια συµβαίνει γιατί ο δανειζόµενος δε 

µπορεί να γνωρίζει µε ακρίβεια πότε θα απαιτηθούν τα κεφάλαια ή πότε θα είναι 

διαθέσιµα στην περίπτωση που αποφασίσει να εκποιήσει µετοχές ή να εκδώσει 

οµόλογα. 

Ο τραπεζικός δανεισµός µπορεί να είναι άµεσος καθώς εµπεριέχει την έννοια των 

στενών επαφών µεταξύ πιστούχου και πιστωτή και κατά συνέπεια απαιτεί µικρότερο 

κόστος λήψης πληροφοριών (contracting & information costs).  

Ο διεθνής δανεισµός προς τις επιχειρήσεις, τις κυβερνήσεις αλλά και σε άλλους 

πιστωτές µπορεί να γίνει µε διάφορους τρόπους: 

α. Μια τράπεζα µπορεί να χρηµατοδοτήσει µέσω των υποκαταστηµάτων ή των 

θυγατρικών της, τοπικούς πελάτες  των ξένων χωρών στις οποίες λειτουργεί και να 
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ανταγωνιστεί έτσι µε τις εκεί τοπικές τράπεζες. Οι ξένες τράπεζες ανταγωνίζονται µε 

τις τοπικές ως προς την τιµή και την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών που 

προσφέρουν ή απλά επικεντρώνονται σε εξειδικευµένα τµήµατα της αγοράς, τα οποία 

απαιτούν συγκεκριµένη τεχνογνωσία και ικανότητες. Επίσης ο δανεισµός των ξένων 

τραπεζών µπορεί να εστιάσει στις θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

εδρεύουν στη χώρα προέλευσης των ξένων τραπεζών. 

β. Μια τράπεζα µπορεί επίσης να προχωρήσει σε άµεσο διασυνοριακό δανεισµό 

πελατών της που πλέον βρίσκονται σε ξένη χώρα. Βασικό στοιχείο αυτής της πρακτικής 

αποτελούν οι µακροχρόνιες επαγγελµατικές σχέσεις της τράπεζας µε τους πελάτες της 

και η επιθυµία της να τις διατηρήσει. 

γ. Ωστόσο οι περισσότερες διεθνείς χρηµατοδοτήσεις είναι κοινοπρακτικές (loan 

syndication). Ένα διεθνές κοινοπρακτικό δάνειο περιλαµβάνει τις συνδυασµένες 

ενέργειες ενός πλήθους τραπεζών κάτω από την καθοδήγηση µιας ή περισσότερων εκ 

των τραπεζών, προκειµένου να “συναρµολογηθεί” ένα σχετικά µεγάλο δάνειο προς ένα 

και µοναδικό δανειζόµενο (Smith and Walter, 2003). Από ένα κοινοπρακτικό δάνειο 

κερδισµένος είναι σίγουρα ο δανειολήπτης, καθώς δύναται να λάβει µεγαλύτερη και 

φθηνότερη χρηµατοδότηση από αυτή που θα µπορούσε να του χορηγήσει κάθε 

πιστωτικό ίδρυµα ξεχωριστά, ενώ εισέρχεται στην αγορά των δανείων λιγότερες φορές, 

γεγονός που του επιτρέπει καλύτερη µελλοντική πρόσβαση στον τοµέα των δανείων 

(αξιολογείται θετικά προφανώς η µικρή συχνότητα µε την οποία κάποιος αιτείται 

πίστωσης). Επίσης είναι γεγονός ότι η εµπλοκή κάποιας επιχείρησης, κυβέρνησης σε 

ένα δάνειο αυτής της µορφής εξυπηρετεί και από την άποψη ότι ο δανειζόµενος 

αξιολογείται από πληθώρα τραπεζών (τις συµµετέχουσες δανείστριες), και το 

συναλλακτικό του προφίλ, η πιστοληπτική του ικανότητα καταχωρείται στα αρχεία-

µηχανογραφικά τους συστήµατα, βελτιώνοντας τις προοπτικές τυχόν µελλοντικής 

χρηµατοδότησης λόγω της υπάρχουσας συνεργασίας (εκτός και αν ο πιστούχος δεν 

ανταποκριθεί µε συνέπεια στις υποχρεώσεις του).  

Ωστόσο ωφέλειες από τη συµµετοχή σε ένα διεθνές κοινοπρακτικό δάνειο έχουν και 

οι πιστωτές! Ένα δάνειο αυτής της µορφής είναι εµπορεύσιµο και κατ’ επέκταση 

εύκολα ρευστοποιήσιµο και αυτό το χαρακτηριστικό του ευνοεί τη χορήγηση µε 

ευνοϊκότερους όρους. Άλλα πλεονεκτήµατα για τους δανειστές είναι τα παρακάτω: 

� Καλύτερη διαφοροποίηση του ενεργητικού τους  

� Συµµετοχή σε µια χρηµατοδότηση, που διαφορετικά δε θα είχαν τη δυνατότητα 

να υλοποιήσουν 
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� Συνεργασία µε πληθώρα τραπεζών, η οποία επιτρέπει τη συλλογική εµπειρία 

και καλύτερη πληροφόρηση (τόσο όσο αφορά το δανειολήπτη, όσο και τις 

ακολουθούµενες εργασίες και πρακτικές). Κοινώς τα κοινοπρακτικά δάνεια 

αποτελούν ευκαιρία για τις συµµετέχουσες τράπεζες να αποκτήσουν πρόσβαση 

σε νέα τεχνογνωσία και να λάβουν το ρίσκο ενός δανεισµού, χωρίς ωστόσο να 

εκτεθούν σε σηµαντικό κίνδυνο. 

� Ο πιστωτικός κίνδυνος συνήθως είναι χαµηλότερος από την άποψη των 

αυστηρότερων ποινών στην περίπτωση αθέτησης των δανειακών υποχρεώσεων, 

σε όρους απαγορευµένης ή περιορισµένης µελλοντικής πρόσβασης στης 

χρηµατοοικονοµικές αγορές  

� Το νοµικό πλαίσιο των προϊόντων αυτών είναι ιδιαίτερο. 

 

1.5   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Το πρώτο κεφάλαιο µας εισήγαγε στον τοµέα των υπηρεσιών. Αρχικά, µε την 

παράθεση δύο διαγραµµάτων του WTO ανέδειξε τη σηµασία των υπηρεσιών για την 

οικονοµία (συνεισφορά  66% περίπου στο Παγκόσµιο ΑΕΠ). Στη συνέχεια γίνεται η 

µετάβαση στο κυρίως θέµα µε µια ανασκόπηση στο παρελθόν µέχρι το 1913, όπου 

εντοπίζονται οι ρίζες της ∆ιεθνούς Τραπεζικής. Μέσα από την ιστορική αυτή αναδροµή 

προκύπτουν οι λόγοι και οι στόχοι που οδήγησαν την εποχή εκείνη τις τράπεζες στη 

∆ιεθνή Επέκταση,  Παραγωγή και στην Εξαγωγή των υπηρεσιών τους αλλά και κάποια 

οφέλη που αποκόµισαν. Έτσι παρατηρούµε την ανάγκη για αποφυγή των νοµοθετικών 

περιορισµών, για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς, για µεγιστοποίηση κερδών, για 

χρηµατοδότηση του εµπορίου. Παρατηρούµε επίσης την επιδίωξή τους για διατήρηση 

των σχέσεων µε τους πελάτες τους, για την κάλυψη των υπερπόντιων επενδυτικών 

αναγκών των τελευταίων, για χρηµατοδότηση κυβερνήσεων-αποικιών µε απώτερο 

σκοπό την πολιτική και οικονοµική τους εξάρτηση, για διεθνείς πιστοδοτήσεις µε 

σκοπό τη συγκέντρωση πείρας. Τελικά πόσο έχουν διαφοροποιηθεί οι λόγοι εξαγωγής 

και οι επιδιώξεις των Τραπεζών σήµερα?  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΛΟΓΟΙ, ΣΤΟΧΟΙ & ΟΦΕΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

2.5  ΛΟΓΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Μια τράπεζα οδηγείται στην απόφαση να επεκτείνει την παραγωγική της 

δραστηριότητα στο εξωτερικό λαµβάνοντας υπόψη τους εξής παράγοντες: 

i. Κορεσµός στην εγχώρια αγορά  

Η τοπική αγορά, που περιορίζεται εντός των εθνικών συνόρων, παρέχει λιγότερες 

ευκαιρίες για αύξηση ή διατήρηση του κύκλου εργασιών και κατ’ επέκταση των 

κερδών σε σύγκριση µε το διεθνές περιβάλλον. Για πολλά έτη οι διεθνείς επενδυτές 

στην πλειοψηφία τους ήταν Ελβετικές τράπεζες, οι οποίες προσέλκυαν κεφάλαια προς 

φύλαξη από τους πελάτες τους, τα οποία  λόγω των περιορισµένων επιλογών επένδυσής 

τους στην εγχώρια αγορά, τα κατηύθυναν σε ξένες επενδυτικές ευκαιρίες (Claessens 

and Jansen, 2000).  Έτσι οι τράπεζες αυτές τις δεκαετίες του ’60 και ’70 αποτέλεσαν 

τους κυριότερους ξένους επενδυτές στο χρηµατιστήριο των ΗΠΑ, και αργότερα και στο 

Ιαπωνικό. Παρόµοια περίπτωση αποτέλεσαν και οι τράπεζες της Ολλανδίας, Βελγίου 

και του Λουξεµβούργου, που επίσης στράφηκαν προς την Ιαπωνία. Οι αγορές των 

αναπτυγµένων χωρών είναι σε µεγάλο βαθµό κορεσµένες. Μια στρατηγική 

προσανατολισµένη στην εγχώρια αγορά, έχει λίγες πιθανότητες να φέρει το επιθυµητό 

αποτέλεσµα. Αντίθετα, στα αναπτυσσόµενα κράτη κυρίως, βρίσκονται οι µεγαλύτερες 

ευκαιρίες για ανάπτυξη καθώς οι οικονοµίες τους διαθέτουν αναξιοποίητη 

δυναµικότητα σε πολλούς τοµείς. 

ii.  Εντατικοποίηση του ανταγωνισµού στην εγχώρια αγορά 

Με τη φιλελευθεροποίηση των όρων του διεθνούς εµπορίου και την είσοδο ξένων 

επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά, η ένταση του ανταγωνισµού αυξάνεται. Αυτό εκτός 

από τις θετικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει για την εγχώρια αγορά, ταυτόχρονα 

συνεπάγεται πιέσεις για τις τοπικές επιχειρήσεις που επιδιώκουν αν όχι να αυξήσουν τα 

µερίδια αγοράς τους, να τα διατηρήσουν. Οι πιο αδύναµες επιχειρήσεις προκειµένου να 

επιβιώσουν, αναζητούν «διέξοδο» στο εξωτερικό όπου η εµπειρία, η τεχνογνωσία, τα 

προϊόντα και οι υπηρεσίες τους, τις παρέχουν συγκριτικό πλεονέκτηµα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες µετά την 

είσοδο της χώρας µας στην τότε ΕΟΚ και λόγω ανταγωνισµού από τις ξένες τράπεζες 
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που εισήλθαν στην Ελλάδα (ΤτΕ,2013) στράφηκαν κυρίως στις Βαλκανικές και 

Παρευξείνιες χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας, της µικρότερης ανάπτυξης και 

ανταγωνισµού σε αυτές, αλλά και χαµηλότερου κόστους (Χατζηδηµητρίου, 2003). 

iii.  Η συγκέντρωση του πλούτου  

Με τον όρο πλούτο (individual wealth) εννοούµε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία όπως 

συνάλλαγµα, µετοχές, οµόλογα, κλπ, ακίνητη περιουσία, εµπορεύµατα, έργα τέχνης, 

πολύτιµους λίθους και άλλα αντικείµενα που έχουν µια αξία για την αγορά (Smith, 

2003). Οι “πλούσιοι” επενδυτές ενδιαφέρονται για αποτελεσµατικά χαρτοφυλάκια, που 

ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο για δεδοµένο ύψος απόδοσης, ή αντίστοιχα µεγιστοποιούν 

την απόδοση για δεδοµένο ύψος κινδύνου. Ωστόσο έχουν να προστατέψουν µια µεγάλη 

περιουσία και για το λόγο αυτό είναι πιο συντηρητικοί στις κινήσεις και τις επενδυτικές 

επιλογές τους. Αναζητούν έντονα εµπιστευτικότητα, εχεµύθεια, διακριτικότητα, 

ασφάλεια, ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών, διαφοροποίηση του κινδύνου και 

αποτελεσµατικότητα στο φορολογικό σύστηµα καθώς είναι αυτοί που επωµίζονται τα 

µεγαλύτερα φορολογικά βάρη. Έτσι λοιπόν στις περιοχές όπου οι αγορές επιτρέπεται 

να καθορίζουν το ατοµικό εισόδηµα και το επίπεδο του πλούτου όπως για παράδειγµα 

συµβαίνει στο Λονδίνο, Λουξεµβούργο, Ν. Υόρκη, Χονγκ Κονγκ, Ελβετία, 

Σιγκαπούρη, αλλά και τους φορολογικούς παραδείσους (π.χ. Παρθένες νήσοι, 

Λιχτενστάιν, Νήσοι Κέιµαν, κλπ), υπάρχει αυξηµένη ζήτηση για τις υπηρεσίες του  

private banking3 µε το οποίο τα πιστωτικά ιδρύµατα διαχειρίζονται περιουσιακά 

στοιχεία συνήθως µη κατοίκων. 

Η Ελβετία είναι η χώρα µε το µεγαλύτερο  offshore τραπεζικό τοµέα, για 

“πλούσιους πελάτες”, κατέχοντας το 1/3 της συγκεκριµένης αγοράς (Smith, 2003). Η 

πρωτιά της αυτή αποδίδεται στη µακρά ιστορία της σχετικά µε το τραπεζικό απόρρητο, 

το οποίο προστάτευε και συνεχίζει να προστατεύει τους πελάτες που επιδιώκουν να 

αποφύγουν τους φόρους στη χώρα τους. Επίσης οφείλεται και στην άρνησή της να 

υιοθετήσει, ακόµη και σήµερα (Καλπαδάκης, 2012), τις οδηγίες του ΟΟΣΑ 

(Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) για την αντιµετώπιση του 

επιζήµιου ανταγωνισµού στο δηµοσιονοµικό τοµέα. Σηµειώνεται ότι στην Ελβετία από 

τις 297 συνολικά τράπεζες, οι 132 είναι ξένες  ή ελέγχονται από ξένους (Switzerland 

National Bank, 2013; Association of Foreign Banks in Switzerland, 2013).  

                                                           
3
 Yπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίου, χρηµατιστηριακές υπηρεσίες, διαχείριση επενδύσεων, 
χρηµατοδοτήσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων, προσωπικές υπηρεσίες 
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Τα τελευταία έτη φαίνεται πως τα κεφάλαια των µεγαλοεπενδυτών κάνουν στροφή 

από την Ευρώπη στην Ασία και πιο συγκεκριµένα στη Σιγκαπούρη, µε γνώµονα την 

υψηλή κερδοφορία, την εχεµύθεια, την ασφάλεια αλλά και τις εκτιµήσεις ότι η 

τελευταία θα αντικαταστήσει σύντοµα την Ελβετία στο βάθρο του πιο επιτυχηµένου 

χρηµατοοικονοµικού κέντρου. Η συνεχιζόµενη κρίση στη ∆ύση, αλλά και οι 

διακρατικές συµφωνίες τύπου Ρούµπικ, που αποδυναµώνουν το τραπεζικό απόρρητο, 

είναι οι κύριοι λόγοι που οδηγούν το κεφάλαιο σε πιο προστατευµένα µέρη 

(Καλπαδάκης, 2012). Στη Σιγκαπούρη το τραπεζικό απόρρητο διασφαλίζεται από το 

νόµο και είναι αρκετά επαρκές για όσους νιώθουν τα περιθώρια να στενεύουν στην 

Ευρώπη. Η Σιγκαπούρη δε φορολογεί τις καταθέσεις ή τις κεφαλαιακές ροές, και µέχρι 

πρότινος αρνιόταν την αποκάλυψη οποιουδήποτε στοιχείου σε ξένες Αρχές, γεγονός 

που οδήγησε στην ένταξή της στη µαύρη λίστα του ΟΟΣΑ. Συγχρόνως, δίνει τη 

δυνατότητα στους πελάτες των τραπεζών της να διασπείρουν τις αποταµιεύσεις τους σε 

ασιατικά νοµίσµατα, διευκολύνοντας την αντιστάθµιση τυχόν κινδύνων από τις 

διακυµάνσεις ευρώ και δολαρίου, καθώς και να κερδίσουν από τη συνεχόµενη 

ανατίµηση των ασιατικών νοµισµάτων.  Η ανάπτυξη της χώρας, διόλου 

ευκαταφρόνητη, αποτελεί έναν επιπλέον λόγο για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, 

καθώς υπολογίζεται ότι το 2010 η αύξηση του ΑΕΠ έφθασε το 14%, ενώ το 2011 το 

5% (Κουριδάκης, 2012). Επιπρόσθετα ρόλο κλειδί στη ανάδειξη της οικονοµίας της, 

διαδραµατίζει η γεωγραφική της θέση, στρατηγικής σηµασίας, στα στενά της 

Μαλαισίας, η οποία την ανέδειξε εδώ και 40 έτη σε κέντρο του εµπορίου και των 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Το αδιάφθορο περιβάλλον της επίσης, σε συνδυασµό 

µε την πολιτική της σταθερότητα δηµιούργησαν το επιθυµητό περιβάλλον για τα 

κεφάλαια των µεγαλοεπενδυτών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι Άµεσες Ξένες 

Επενδύσεις (ΑΞΕ) στη Σιγκαπούρη ετησίως αγγίζουν τα 40 δις δολάρια, ενώ το 15,5% 

των νοικοκυριών έχουν διαθέσιµα προς επένδυση κεφάλαια άνω του ενός 

εκατοµµυρίου δολαρίων. (Ν. Κουριδάκης, 2012),  Από τις 124 εµπορικές τράπεζες στη 

Σιγκαπούρη, οι 119 είναι ξένες και µόνο οι 5 είναι εγχώριες (MAS, 2013).  

iv. Η στρατηγική θέση της χώρας φιλοξενίας και η πρόσβαση σε νέες αγορές  

Η γεωγραφική θέση µιας χώρας, µπορεί να είναι ελκυστική για τις επιχειρήσεις, εάν 

τις προσφέρει πλεονεκτήµατα σε σχέση µε την πρόσβαση, π.χ. σε γειτονικές αγορές. 

Παράδειγµα αποτελούν τράπεζες που ήρθαν σε κάποια χώρα της Ε.Ε., ή σε χώρες που 

συµµετέχουν σε RTA (Regional Trade Agreements) προκειµένου να εκµεταλλευτούν τα 

οφέλη του σχήµατος οικονοµικής ολοκλήρωσης (Χατζηδηµητρίου, 2003). Το 
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πρόγραµµα της ενιαίας Αγοράς (SMP) µε το Ενιαίο ∆ιαβατήριο (Single Passport) 

επέτρεψε στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα της ΕΕ, να παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες για 

τις οποίες έχουν εξουσιοδότηση στη χώρα έδρα τους, σε οποιαδήποτε χώρα-µέλος της 

ΕΕ. Επίσης χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση της Σενεγάλης, στην οποία εδρεύει η 

Κεντρική Τράπεζα της ∆υτικής Αφρικανικής Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης 

(WAEMU), που αποτελεί για πολλές τράπεζες κοµβικό σηµείο για την είσοδο στο 

οικονοµικό σχήµα 8 αφρικανικών χωρών (Wallace, 2012). 

Ένας άλλος λόγος που οδηγεί τις τράπεζες στο διεθνή στίβο, και µπορεί να τεθεί 

σαν υποκατηγορία της στρατηγικής θέσης,  είναι οι διαφορετικές χρονικές ζώνες που 

επικρατούν από χώρα σε χώρα σε συνδυασµό µε την επιθυµία για διαρκή συναλλαγή 

του συναλλάγµατος και αδιάλειπτη συµµετοχή σε ξένες κεφαλαιαγορές. Η υπεράκτια 

αγορά της Σιγκαπούρης για παράδειγµα, οφείλει πλην των άλλων την ύπαρξη και την 

ανάπτυξή της στη στρατηγική της θέση, η οποία προσφέρει στα πιστωτικά ιδρύµατα 

χρονική επικάλυψη των εργάσιµων ωρών τους, µε αυτές των δυτικών ακτών των ΗΠΑ, 

του Τόκυο και του Λονδίνου (για 2 ώρες στην τελευταία περίπτωση). Αντίστοιχα οι 

χρηµατοοικονοµικές αγορές του Λονδίνου, χάρη επίσης στη γεωγραφική του θέση, 

επικοινωνούν µε µεγάλα οικονοµικά κέντρα στη διάρκεια της ηµέρας όπως το Τόκυο, η 

M.Ανατολή, η Ν. Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες  και το Σαν Φρανσίσκο (Valdez, 

2007).  

v. Το µέγεθος και οι προοπτικές της αγοράς της χώρας φιλοξενίας  

Όπως έχει σηµειωθεί και παραπάνω, πολλές τράπεζες επενδύουν σε αναδυόµενες 

και αναπτυσσόµενες χώρες προς εκµετάλλευση αναξιοποίητων ευκαιριών.  

Η ανοιχτή και ταχύτατα αναπτυσσόµενη οικονοµία της Σενεγάλης για παράδειγµα, 

προσέλκυσε πολλές ξένες τράπεζες. Οι 5 από τις 6 µεγαλύτερες τράπεζες-δανειστές 

είναι ξένες θυγατρικές (Wallace, 2012) και κυριαρχούν στον τραπεζικό τοµέα της 

χώρας. Μακρά παρουσία στη χώρα έχουν γαλλικοί κολοσσοί Societe Generale de 

Banques au Senegal και Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie du 

Senegal (BICIS), θυγατρικές των Societe Generale and BNP Paribas αντίστοιχα, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι µέχρι και το 1960 η Σενεγάλη ήταν γαλλική αποικία. 

Σηµαντική παρουσία έχουν και πιστωτικά ιδρύµατα γειτονικών αφρικανικών χωρών 

όπως η Μαροκινή Attijariwafa, της οποίας η θυγατρική [Banking Company of West 

Africa (CBAO)] είναι η µεγαλύτερη τράπεζα της Σενεγάλης. Κύριες πηγές ανάπτυξης 

της corporate τραπεζικής αποτελούν οι τοµείς υποδοµών, τηλεπικοινωνιών, 

κατασκευών, ενέργειας, ενώ ιδιαίτερη σηµασία έχει και ο ανεκµετάλλευτος για πολλά 
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χρόνια φυσικός ορυκτός πλούτος της χώρας. Μάλιστα αναµένεται στο επικείµενο 

µέλλον, η Σενεγάλη να κατακτήσει την 5η θέση παγκοσµίως, ανάµεσα στους 

παραγωγούς της χηµικής ουσίας µε βάση το φωσφορικό άλας, για τα λιπάσµατα. 

Υποανάπτυκτος είναι ο τοµέας χρηµατοδότησης µικροµεσαίων επιχειρήσεων (SME’s), 

οι οποίες αποτελούν και το 90% των επιχειρήσεων της χώρας και στερούνται 

περιουσιακών στοιχείων ικανών να εξασφαλίσουν τις δανειοδοτήσεις τους, µ’ 

αποτέλεσµα την αποστροφή των τραπεζών. Από τις µεγαλύτερες ευκαιρίες για τα 

πιστωτικά ιδρύµατα ωστόσο, είναι ο πληθυσµός ο οποίος δεν έχει καµία συνεργασία µε 

τις τράπεζες (the unbanked), το ποσοστό του οποίου ανέρχεται στο 80% του συνολικού 

πληθυσµού της χώρας. Πρόκειται για περίπτωση όπου η αγορά έχει προοπτικές 

αυξητικές, µε την προσέλκυση όλο και περισσότερων πελατών. Προς αυτή την 

κατεύθυνση βοηθάει και η κυβέρνηση, η οποία απαιτεί όλες οι µηνιαίες αποδοχές άνω 

των 208$ να κατατίθενται σε τραπεζικούς λογαριασµούς παρά να πληρώνονται 

µετρητοίς στους εργαζοµένους. Επίσης η µεγάλη συγκέντρωση των πιστωτικών 

ιδρυµάτων στην πρωτεύουσα (Dakar), αφήνει περιθώρια ανάπτυξης στις λοιπές 

περιοχές µε τον αγροτικό πληθυσµό. 

Μια δεύτερη περίπτωση είναι αυτή της Λατινικής Αµερικής, όπου η είσοδος 

των αµερικάνικων και καναδικών τραπεζών, έγινε στα πρώιµα στάδια της οικονοµικής 

της ανάπτυξης, όταν δηλαδή δεν υπήρχε πραγµατικός εγχώριος ανταγωνισµός. 

Στις δε ΗΠΑ, η ανάπτυξη των ξένων τραπεζών τη δεκαετία του ‘80 ωθήθηκε 

από τις ολοένα και περισσότερες ΑΞΕ, την επίµονη υποτίµηση του δολαρίου το 

διάστηµα 1972-1979, τις προσδοκίες ότι η ∆ιεθνής Τραπεζική Πράξη του 1978 

(International Banking Act) θα περιόριζε τη δραστηριότητα των ξένων τραπεζών αλλά 

και τις συµπιεσµένες προς τα κάτω τιµές των αµερικάνικων τραπεζών, που ευνοούσαν 

την εξαγορά µέρους ή την ολική εξαγορά εγχώριων εκεί τραπεζών (Goldberg and 

Saunders, 1981). 

Για να επιλεγεί µια χώρα ως τόπος υποδοχής των διεθνών δραστηριοτήτων µιας 

οποιασδήποτε επιχείρησης, σηµαντικό ρόλο παίζουν οι κυβερνητικές πολιτικές της, η 

ύπαρξη σταθερότητας τόσο στον πολιτικό όσο και τον οικονοµικό τοµέα, το µέγεθος 

της οικονοµίας, διαπλοκής – διαφθοράς, κλπ. Ένας ακόµη λόγος που οι ΗΠΑ 

προσέλκυαν και ακόµη προσελκύουν ξένες τράπεζες, είναι το µέγεθος των εγχώριων 

χρηµατοοικονοµικών αγορών τους, οι οποίες προσφέρουν στις ξένες τράπεζες µια 

εύκολη επενδυτική διέξοδο, καθώς και µια πηγή χρηµατοδότησης. Εξάλλου ο ρόλος 

του δολαρίου, ως νοµίσµατος του παγκόσµιου εµπορίου και επενδύσεων, ενισχύει την 

επιθυµία µιας τράπεζας για εγκατάσταση-επέκταση στην αγορά των ΗΠΑ. 
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Όσον αφορά την Κίνα η οποία έχει 5 από τα 10 µεγαλύτερα  λιµάνια container, 

αποτελεί το µεγαλύτερο ξένο επενδυτή σε Βραζιλία, Λάος, Μιανµάρ, Ιράν, Μογγολία 

και Αφγανιστάν. O Πληθυσµός της αγγίζει τα 1,2 δις περίπου. Το κατά κεφαλή  της 

ΑΕΠ, επταπλασιάστηκε από το 1980 και η βιοµηχανία της γνώρισε µεγάλη άνθιση, 

µετά την άρση πολλών περιορισµών και εµποδίων στις εµπορικές της σχέσεις µε άλλες 

χώρες (Valdez, 2007). 

vi. Ακολουθώντας τους πελάτες - Χρηµατοδότηση του εµπορίου 

Η προσέλκυση των επενδύσεων και η διασφάλιση ότι αυτή θα συµβάλλει στην 

ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις χώρες. Η διεθνής τραπεζική 

αναπτύχθηκε παράλληλα µε τις ΑΞΕ επιχειρήσεων-πελατών προκειµένου να 

ικανοποιηθούν οι χρηµατοοικονοµικές ανάγκες των τελευταίων στο εξωτερικό. Στην 

ουσία, πρόκειται για µια αµυντική κίνηση, απαραίτητη για να διασφαλιστεί η συνέχεια 

της επιχειρηµατικής σχέσης µε τους πελάτες αυτούς. Η διαρκής συνεργασία µιας 

τράπεζας µε τους πελάτες της βασίζεται σε θεσµούς εµπιστοσύνης και στενών επαφών, 

που της επιτρέπουν την πρόσβαση σε σηµαντικές πληροφορίες για τη 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση της επιχείρησης, µε ελάχιστο κόστος, µεγάλη ταχύτητα 

και την τοποθετούν σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών στην ανταπόκριση 

των αναγκών του πελάτη. Τυχόν αδυναµία ν’ ακολουθήσει µια τράπεζα τους πελάτες 

της, θα σήµαινε πιθανόν έναρξη νέων σχέσεων των τελευταίων ή µε ανταγωνίστριες 

εγχώριες τράπεζες που διαθέτουν υποκαταστήµατα και θυγατρικές στο εξωτερικό ή µε 

τις τράπεζες της χώρας φιλοξενίας. Οι εταιρείες που διεθνοποιούνται ακολουθώντας 

τους πελάτες τους έχουν εξασφαλισµένο κάποιο επίπεδο πωλήσεων και µειώνουν έτσι 

σηµαντικά τον κίνδυνο που συνεπάγεται η διεθνοποίηση. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, Βρετανοί, Γάλλοι και Ολλανδοί ίδρυσαν τράπεζες στις 

ΗΠΑ, προκειµένου να διευκολύνουν τις συναλλαγές και τις επενδύσεις µεταξύ του 

Παλιού και του Νέου Κόσµου. Η HSBC επεκτάθηκε στην Αµερική ακολουθώντας τους 

πελάτες της, αλλά και πολλές ελληνικές τράπεζες, επεκτάθηκαν σε Βαλκάνια και 

Αµερική, έχοντας αρχικά ένα έτοιµο πελατολόγιο, λόγω του έντονο ελληνικού 

στοιχείου (απόδηµος Ελληνισµός, ελληνικές επιχειρήσεις που βγήκαν προς τα έξω 

αναζητώντας φθηνότερες α ύλες, εργατικό δυναµικό και φορολογικές ελαφρύνσεις). 

Βέβαια µια τράπεζα, µπορεί να βγει στο εξωτερικό προκειµένου να αναπτύξει 

σχέσεις µε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες εξάγουν προϊόντα στην χώρα-έδρα της. Η 

χρηµατοδότηση του εµπορίου, µε τις προµήθειες που περιλαµβάνει για τις τράπεζες και 

τα επιτοκιακά κέρδη, σαν παράγοντας είναι σηµαντικός για να δελεάσει τις τράπεζες να 
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ασχοληθούν στο διεθνή στίβο. Το 2011 30% των συνολικών εξαγωγών εµπορευµάτων, 

κατευθύνθηκε από αναπτυσσόµενες χώρες σε άλλες αναπτυσσόµενες χώρες. 

vii.   Ακολουθώντας τον ανταγωνισµό  

Ο έντονος ανταγωνισµός οδήγησε πολλές τράπεζες να ακολουθήσουν  τους 

ανταγωνιστές τους στις κινήσεις τους είτε είναι η δηµιουργία νέων προϊόντων, η 

επέκταση στο εξωτερικό και η παροχή νέων υπηρεσιών, προκειµένου να διατηρήσουν 

τη θέση τους στην αγορά ή και να την ενισχύσουν. Για παράδειγµα αρκετές ελληνικές 

τράπεζες βγήκαν η µία µετά την άλλη στα Βαλκάνια διεκδικώντας µεγαλύτερα µερίδια 

αγοράς η κάθε µία και διαµορφώνοντας συνθήκες εντεινόµενου ανταγωνισµού. Είναι 

επίσης δυνατόν επιχειρήσεις µιας χώρας να αποφασίσουν να επεκταθούν στο 

εξωτερικό, σε χώρα ανταγωνιστριών επιχειρήσεων, µόνο και µόνο για να προκαλέσουν 

δυσκολίες στον αντίπαλο. 

viii.   Η τάση των καιρών 

Γεγονότα τόσο στις χώρες προέλευσης-υποδοχής µιας τράπεζας όσο και στο 

παγκόσµιο στερέωµα συνέβαλαν στην κατεύθυνση των πιστωτικών ιδρυµάτων προς 

εξαγωγή υπηρεσιών. Στη γρήγορη επέκταση των δικτύων τραπεζικών 

υποκαταστηµάτων, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, συνέβαλε η αναταραχή στις 

χρηµαταγορές των ΗΠΑ, που κατέληξε στην πιστωτική κρίση του 1966. Η κρίση του 

πετρελαίου το 1973, προκάλεσε αύξηση στη ζήτηση δανείων από τις 

πετρελαιοεισαγωγικές χώρες. Προκειµένου να ανταποκριθούν σ’ αυτή, οι τράπεζες, 

αναζήτησαν φερέγγυους διεθνείς πελάτες και ίδρυσαν στις χώρες τους 

υποκαταστήµατα. Αυτή η γεωγραφική ανακατανοµή δηµιούργησε προοπτικές για 

σύναψη δανείων και παροχή υπηρεσιών σε κυβερνήσεις και µεγάλες επιχειρήσεις (Park 

and Zwick, 1988). 

Η παγκοσµιοποίηση, δηλαδή η αυξανόµενη οικονοµική αλληλεξάρτηση των χωρών 

σε παγκόσµιο επίπεδο µέσω της αύξησης του όγκου και της ποικιλίας των διεθνών 

συναλλαγών αγαθών και υπηρεσιών, των ελεύθερων ροών κεφαλαίου και της 

ταχύτερης και ευρύτερης διάδοσης της τεχνολογίας, (Ορισµός ∆ιεθνούς Νοµισµατικού 

Ταµείου),  είναι φαινόµενο των καιρών που επηρεάζει όλες τις εταιρίες, είτε παράγουν 

προϊόντα είτε υπηρεσίες, και µοιραία τις οδηγεί προς την κατεύθυνση αυτή της 

διεθνοποίησης. Για παράδειγµα η αναγνώριση της ανάγκης για τη βιοµηχανική 

αναδόµηση της Ευρώπης, το άνοιγµα των αγορών της και τη δηµιουργία της  

οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, οδήγησε εν µέρει σε διασυνοριακές εξαγορές 
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και συγχωνεύσεις, προκειµένου να δηµιουργηθούν µεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις, ικανές να εκµεταλλευτούν τις προκύπτουσες οικονοµίες κλίµακας. Η 

αλήθεια είναι ότι τη δεκαετία του ’80 οι τράπεζες βίωναν µια δύσκολη περίοδο, µε τα 

αυξηµένα µη εξυπηρετούµενα δάνεια να πιέζουν και να απειλούν ακόµη και τη 

συνέχιση της λειτουργίας τους. Τράπεζες έσπευσαν να εξαγοράσουν άλλες ή να 

συγχωνευτούν µε αυτές, αλλά και να χρηµατοδοτήσουν/ή και να παρέχουν 

συµβουλευτικές υπηρεσίες για εξαγορές και συγχωνεύσεις σε εταιρίες άλλων τοµέων.  

ix.  Συγκριτικό πλεονέκτηµα 

Σύµφωνα µε τη Θεωρία του ∆ιεθνούς Εµπορίου, η τραπεζική απόδοση θα είναι 

µεγαλύτερη στις χώρες που παρουσιάζουν κάποιο συγκριτικό πλεονέκτηµα στον τοµέα 

της «τραπεζικής παραγωγής» και κυρίως στους τοµείς των καταθέσεων και των 

δανείων  (Aliber, 1976). Όπως αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο µε τα ιστορικά στοιχεία, 

οι αµερικανικές τράπεζες άνοιξαν υποκαταστήµατα στην Ευρώπη, προκειµένου ν’ 

αποφύγουν τον έλεγχο και την εποπτεία της Federal Reserve (Park and Zwick, 1988). 

Ωστόσο στο εξωτερικό, και καθώς οι συναλλαγές τους διεξάγονταν σε δολάρια, 

«διέφυγαν» των ελέγχων της εκάστοτε ευρωπαϊκής χώρας φιλοξενίας. Αυτό 

µεταφράζεται σε δυνατότητα των αµερικάνικων τραπεζών, να προσφέρουν υψηλότερες 

αποδόσεις στις καταθέσεις και χαµηλότερα χορηγητικά επιτόκια και εποµένως σε 

συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστριών τραπεζών. 

Επίσης ένα δεύτερο παράδειγµα αποτελεί το Hong Kong, το οποίο έχει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα έναντι της Σιγκαπούρης στη σύναψη κοινοπρακτικών δανείων, λόγω των 

απαιτούµενων νοµικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται.  

x. Τεχνολογικές εξελίξεις 

Η ραγδαία ανάπτυξη των µέσων επικοινωνίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις: επέτρεψαν 

την εµπορευσιµότητα των χρεογράφων διεθνώς, αλλά και τη σύνδεση των οικονοµικών 

αγορών µεταξύ τους. Στο διεθνές εµπόριο αγαθών, τα εµπορεύµατα στέλνονται από τη 

χώρα παραγωγής στη χώρα του αγοραστή. Αυτό δε συµβαίνει συνήθως, στην 

περίπτωση των υπηρεσιών. Λόγω της άυλης φύσης τους, αυτό που αποστέλλεται είναι 

το αποτέλεσµα από την παροχή τους, π.χ. µια ασφαλιστική κάλυψη. Οι συναλλαγές των 

υπηρεσιών απαιτούν τη γεωγραφική εγγύτητα αγοραστή και πωλητή. Έτσι, οι διεθνείς 

συναλλαγές των υπηρεσιών προϋποθέτουν συνήθως τη µετακίνηση είτε του αγοραστή 

είτε του πωλητή. Η εξέλιξη της τεχνολογίας, έχει ατονήσει την έννοια της εγγύτητας. 

Σαφώς ένας γιατρός προκειµένου να χειρουργήσει τον ασθενή του, θα πρέπει να 
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βρίσκεται στον ίδιο χώρο, όµως ο πελάτης µιας τράπεζας µπορεί να επικοινωνήσει µε 

αυτή είτε µε fax, είτε µε γραπτή επιστολή, είτε µέσω τηλεφώνου, είτε µέσω ίντερνετ, 

χωρίς να απαιτείται η παρουσία του στο χώρο της. 

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

i. Η αποφυγή εµποδίων και άρση προστατευτικών µέτρων  

Μέχρι το 1913 που ίσχυσε ο νόµος Federal Reserve Act, στις ΗΠΑ µόνο οι 

κρατικές τράπεζες είχαν άδεια να ανοίξουν υποκαταστήµατα στο εξωτερικό. Στις 

εγχώριες ιδιωτικές τράπεζες απαγορεύονταν η διεθνής εξάπλωση. Μεγάλες 

Αµερικάνικες τράπεζες, άρχισαν µετά το 1913 να επεκτείνονται διεθνώς, προκειµένου 

να απαλλαγούν από τους περιορισµούς του Regulation Q, που έθετε ανώτατα όρια στα 

χορηγούµενα επιτόκια ως αποδόσεις καταθέσεων. Το 1964 τρεις Αµερικάνικες 

τράπεζες, είχαν εκτεταµένα δίκτυα σε όλο τον κόσµο (Citibank, Chase, Bank of 

America), τα οποία συνέβαλαν στο ξεπέρασµα των κρατικών ελέγχων επί των 

χρηµατοδοτήσεων προς το εξωτερικό, ενώ επίσης επέτρεψαν και την καταβολή τόκων 

για προθεσµιακές καταθέσεις λήξης µικρότερης των 30 ηµερών (Park and Zwick, 

1988). Πλέον στην Αµερική υπάρχουν τα λεγόµενα IBFs (International Banking 

Facilities), τα οποία δεν αποτελούν παρά ένα ξεχωριστό τοµέα µέσα στις εγχώριες 

αµερικάνικες τράπεζες, που προσφέρει οικονοµικές υπηρεσίες σε αλλοδαπούς – φυσικά 

πρόσωπα και επιχειρήσεις (Lewis, 1999). Τα IBFs και οι υπηρεσίες που παρέχουν δεν 

υπόκεινται  στις απαιτήσεις-περιορισµούς της FED και σε κάποιους κρατικούς και  

κοινοτικούς φόρους. Προϋπόθεση βέβαια αποτελεί η τήρηση ξεχωριστών βιβλίων για 

αυτές τις δραστηριότητες. 

Τα περισσότερα εθνικά προστατευτικά µέτρα και εµπόδια στο χώρο του εµπορίου 

και των επενδύσεων έχουν χαλαρώσει σηµαντικά πλέον. Μεγάλες ευκαιρίες ανοίγονται 

στις διάφορες εθνικές αγορές που τώρα γίνονται ελκυστικότερες. Η έλλειψη ή 

εξοµάλυνση οικονοµικών-νοµοθετικών ρυθµιστικών εµποδίων, ευνοεί και τη 

διασυνοριακή τραπεζική. 

Αξιοσηµείωτο παράδειγµα άρσης εµποδίων και περιορισµών παρατηρήθηκε κατά 

τη δηµιουργία της Ε.Ε. Νέα µέλη της, κυρίως από την ανατολική και Κεντρική 

Ευρώπη, που υπέφεραν από τραπεζικές κρίσεις, επέτρεψαν την εξαγορά των αδύναµων 

ή υπό κατάρρευση τραπεζών τους, από πιστωτικά ιδρύµατα του εξωτερικού. Οι 

εξαγορές αυτές στην ΕΕ αποτέλεσαν και την κινητήριο δύναµη για την 

χρηµατοοικονοµική ενοποίηση της αγοράς της.  
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Σηµαντικό ρόλο παίζει η συµµετοχή της χώρας προέλευσης, αλλά και της χώρας 

υποδοχής σε κάποια οικονοµική-πολιτική-στρατηγική συµµαχία, ένα ενιαίο οικονοµικό 

σχήµα το οποίο επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση ανθρώπων, εµπορευµάτων, υπηρεσιών 

και κεφαλαίων και ίσως προϋποθέτει ή επιβάλλει την υιοθέτηση κοινού νοµίσµατος. 

Από το 1992 µε µια σειρά από µέτρα (Single Market Act) προετοιµάστηκε το έδαφος 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση (χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ελλάδας η οποία 

είχε ξεκινήσει τις επενδύσεις στα Βαλκάνια, κυρίως στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία, 

όχι µόνο λόγω γεωγραφικής εγγύτητας αλλά και λόγω των προοπτικών των χωρών 

αυτών για ενσωµάτωση στην Ε.Ε. προοπτικές που έγιναν πραγµατικότητα το 2007. 

Αντίστοιχη είναι και η αντιµετώπιση της Τουρκίας ως χώρα επενδυτικού 

ενδιαφέροντος, λόγω επίσης των προδιαγραφών για ενσωµάτωση στο ευρωπαϊκό σχήµα 

οικονοµικής ολοκλήρωσης.  

ii.  Η µείωση του κόστους παραγωγής-συναλλαγών  

Ο παράγοντας αυτός καθ αυτός δεν είναι καθοριστικός για την επέκταση των 

δραστηριοτήτων µιας τράπεζας στο εξωτερικό, ωστόσο σε συνδυασµό µε άλλους είναι 

πιθανό να επηρεάσει τη στρατηγική απόφαση της επιχείρησης. Το κόστος παραγωγής 

απαρτίζεται µεταξύ άλλων από τους µισθούς, τα ενοίκια κτιριακών εγκαταστάσεων και 

γης, το κόστος αποθήκευσης, το κόστος τηλεπικοινωνιών, τη φορολογία κλπ. 

Χαρακτηριστικό αποτελεί ότι πολλές επιχειρήσεις, µεταξύ αυτών και τράπεζες έχουν τα 

τηλεφωνικά τους κέντρα,  τα κέντρα υποστήριξης πελατών (Help Desk) σε περιοχές µε 

φθηνότερο εργατικό δυναµικό και ά ύλες (Lewis, 1999). Ιδίως στις αναπτυσσόµενες και 

αναδυόµενες αγορές, η διαφορά στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών µπορεί να 

είναι πολύ σηµαντική. Για παράδειγµα πολλές επενδυτικές τράπεζες, όπως οι JP 

Morgan και UBS, έχουν εισέλθει στην Ινδία όχι µόνο για την άσκηση τραπεζικής 

δραστηριότητας αλλά και για ανάθεση υπηρεσιών outsourcing (Valdez, 2007). Επίσης 

το κέρδος µπορεί να προκύψει και από τη χρήση σε πολύ χαµηλό κόστος σύγχρονων 

τεχνολογικών µέσων αλλά και διοικητικής – οργανωτικής – marketing τεχνογνωσίας (η 

οποία αναπτύχθηκε στη χώρα έδρα τους). 

iii.  Φορολογικά κίνητρα 

Στην κατεύθυνση της συρρίκνωσης του κόστους, ένας επιπλέον λόγος που 

συνηγορεί στη διεθνοποίηση των τραπεζών και των υπηρεσιών που προσφέρουν, είναι 

η ευκαιρία να µεταφέρουν το φορολογητέο εισόδηµά τους σε χώρες µε ευνοϊκότερο 

φορολογικό σύστηµα, έτσι ώστε να ελαχιστοποιήσουν τη συνολική φορολογική τους 
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επιβάρυνση. Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι αυτή των ΗΠΑ, όπου οι ξένες 

τράπεζες καλούνται να καταβάλουν µόλις τα 2/3 του φόρου που πληρώνουν οι εγχώριες 

τράπεζες (Claessens and Jansen, 2000). Σχετικά χαµηλούς φόρους πληρώνουν οι ξένες 

και σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες, όπως στην Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδά, 

Γαλλία, Ολλανδία και Ισπανία. Βέβαια το µοτίβο αυτό δεν είναι τόσο διάχυτο στις 

αναπτυσσόµενες χώρες.  

Οι φορολογικές ανισότητες µεταξύ των διαφόρων οικονοµιών ανέδειξαν κάποιες χώρες 

σε λεγόµενους «φορολογικούς παράδεισους». Πρόκειται για τοποθεσίες όπου συνήθως 

αντλούνται κεφάλαια από µη κατοίκους τα οποία κατευθύνονται επίσης σε µη 

κατοίκους, µε τη διαµεσολάβηση των τραπεζών και άλλων χρηµατοοικονοµικών 

οργανισµών (Lewis, 1999). Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του επιχειρηµατικού κόσµου, 

η ανάπτυξη της διεθνούς τραπεζικής και η ανοχή των ανεπτυγµένων χωρών που 

επέτρεψαν στους φορολογούµενους πολίτες τους να ωφεληθούν από τα χαρακτηριστικά 

των αγορών αυτών, αποτέλεσαν την κινητήρια δύναµη που οδήγησε στη λειτουργία και 

την ύπαρξη των κέντρων αυτών. Ο πρωτεύων λόγος ωστόσο για την ίδρυση τραπεζικών 

υποκαταστηµάτων σε αυτά ήταν οι νοµοθετικοί περιορισµοί στη χώρα έδρα των 

τραπεζών. 

Ο ρόλος του χρηµατοοικονοµικού τοµέα σε µια «tax haven country» είναι 

βοηθητικός ή υποστηρικτικός. Ο κύριος στόχος πολλών τραπεζών είναι να παρέχουν 

υπηρεσίες όπως π.χ. διοικητικές συµβουλές και να συγκεντρώνουν καταθέσεις ξένων 

επενδυτών. Ο Παναµάς, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα φορολογικού 

παραδείσου καθώς συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που τον καθιστούν ελκυστικό 

προορισµό για επιχειρήσεις και τράπεζες.  

Βέβαια εκτός από τις τράπεζες που διευκολύνονται στο έργο τους, είναι και οι ίδιοι 

οι πελάτες τους που µεταφέρουν εκεί τις επιχειρήσεις τους ή/και τις αποταµιεύσεις 

τους, προκειµένου να επωφεληθούν των χαµηλότερων φορολογικών συντελεστών, των 

ιδιαίτερα αυστηρών και ενισχυµένων νόµων περί απορρήτου-µυστικότητας που 

προστατεύουν την τοποθέτηση κεφαλαίων, αλλά και της απώλειας στενής επίβλεψης-

επιτήρησης από τις κυβερνητικές αρχές.  

iv. Η πρόσβαση σε υψηλή τεχνολογία και τεχνογνωσία 

Η τεχνολογία και η τεχνογνωσία διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη 

οποιασδήποτε επιχείρησης. Κάποιες φορές προκειµένου µια επιχείρηση  να έχει 

πρόσβαση σε αυτές, χρειάζεται στρατηγικές κινήσεις. Μια τέτοια κίνηση είναι η 

εξαγορά άλλων επιχειρήσεων, που ήδη χρησιµοποιούν εξελιγµένα λογισµικά 
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προγράµµατα, ή ακόµη και η µετάβαση στην αγορά όπου έχουν αναπτυχθεί 

βελτιωµένες πρακτικές  προκειµένου ν’ αποκτήσει εµπειρία. 

Το Λονδίνο έχει ιστορικό και παραδοσιακό ρόλο ως µεγάλο χρηµατοοικονοµικό 

κέντρο, και ως εκ τούτου προσελκύει τις ξένες τράπεζες, που πλέον ξεπερνούν τις 500. 

Οι υποδοµές του είναι ικανές να στηρίξουν την ανάπτυξη και την καινοτοµία 

(εκτεταµένο δίκτυο λογιστών, δικηγόρων, σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, κλπ). Η δε 

αγγλική γλώσσα, έχει καθιερωθεί στις διεθνείς χρηµατοδοτήσεις και το εµπόριο.  

v. Αναδόµηση τράπεζας – Αναβάθµιση υπηρεσιών 

 Τη δεκαετία του ’80, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια 

είχαν πολλαπλασιαστεί και απειλούσαν τον τραπεζικό κλάδο. Η κρίση αντιµετωπίστηκε 

µε την αναδόµηση της λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυµάτων, την αναδιοργάνωση του 

δικτύου των υποκαταστηµάτων και τις συγχωνεύσεις-εξαγορές τόσο µε οµοειδείς 

επιχειρήσεις όσο και µε επιχειρήσεις άλλων κλάδων. Σκοπός ήταν η είσοδος σε νέες 

αγορές, η ενασχόληση µε δραστηριότητες που εµπεριέχουν πλήθος προµηθειών (όπως 

π.χ. είναι ο ασφαλιστικός κλάδος και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων –asset 

management). Η Credit Suisse για παράδειγµα απέκτησε το εν λόγω διάστηµα τις: 

Credit Suisse First Boston, Volksbank , Winterthur Insurance, και Donaldson, Lufkin & 

Jenrette. Άλλο παράδειγµα αποτελεί η Deutsche Bank, η οποία εξαγόρασε τη Morgan 

Grenfell & Co, έναν κυρίαρχο αγγλικό οίκο, στον τοµέα παροχής συµβουλών για 

συγχωνεύσεις και εξαγορές. Πρόκειται για διασυνοριακές συναλλαγές και στις 2 

περιπτώσεις.  

Στις µέρες µας πάνω από 250 χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα χειρίζονται χρήµατα, 

σύµφωνα µε τον ισλαµικό νόµο, τη sharia. Στην Αγγλία µόλις το 2004 ιδρύθηκε η 

πρώτη ισλαµική τράπεζα, προκειµένου να καλύψει τις οικονοµικές ανάγκες των 

2.000.000 µουσουλµάνων της χώρας (Valdez, 2007), ενώ άλλες τράπεζες ήδη νωρίτερα 

αντιλήφθηκαν το ιδιαίτερο αυτό κοµµάτι της αγοράς και δηµιούργησαν ειδικά τµήµατα 

(το λεγόµενο Islamic Banking) προκειµένου να το εξυπηρετήσουν (HSBC, Citigroup, 

Loyds TSB, Barclays Capital, Deutsche Bank, BNP, Standard Chartered,κλπ). 

vi.  Αύξηση µεριδίου αγοράς 

Έχει παρατηρηθεί ότι αυτοί που εισέρχονται πρώτοι σε µια διεθνή αγορά συνήθως 

κερδίζουν σηµαντικά µερίδια αγοράς, καρπώνονται µεγαλύτερα οφέλη σε σχέση µε τις 

επιχειρήσεις που ακολουθούν  και συγχρόνως µε την παγίωση της κυριαρχίας τους, 
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δηµιουργούν τέτοιες συνθήκες, εκµεταλλευόµενοι τις οικονοµίες κλίµακας, ώστε να 

δυσχεραίνουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών.  

Το 2004, στην Ευρώπη των 25 τότε, το µέσο µερίδιο αγοράς που αντιστοιχούσε στις 

5 µεγαλύτερες τράπεζες µιας χώρας (Big Five), ανέρχονταν περίπου σε 45%, αρκετά 

υψηλότερο από το 33% του 1997 (Hernando, Nieto and Wall, 2009). Οι 

αντιµονοπωλιακές ανησυχίες, εµπόδισαν περεταίρω συγχωνεύσεις και οδήγησαν σε 

εξαγορές στο εξωτερικό. Βέβαια οι εγχώριες εξαγορές που είχαν ήδη γίνει, 

δηµιούργησαν εγχώριους πρωταθλητές και κατά συνέπεια ελκυστικούς στόχους για 

εξαγορές/συγχωνεύσεις από Τράπεζες του εξωτερικού.  

vii.   ∆ιασπορά κινδύνου 

Οι τράπεζες, µε την παρουσία τους σε περισσότερες αγορές, εγχώριες και διεθνείς, 

επιδίωξαν και επιδιώκουν τη διαφοροποίηση των πηγών των πόρων τους, αλλά και τη 

µείωση των κινδύνων στο ενεργητικό τους. Η πολυεθνική τραπεζική εξυπηρετεί τα 

συµφέροντα των τραπεζών και για άλλους λόγους. Ένας από αυτούς είναι η δυνατότητα 

για arbitrage στην αγορά συναλλάγµατος. Η τραπεζική ξένου συναλλάγµατος 

εξαιρείται από τους περισσότερους ρυθµιστικούς τραπεζικούς κανόνες και άρα 

συνδράµει στη µείωση του κόστους της πολυεθνικής. 

2.3 ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΩΡΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Τον τελευταίο αιώνα, το διεθνές εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών αναδείχθηκε 

ιδιαίτερα σηµαντικό για την οικονοµία. Προκειµένου να διευκολυνθεί η διεξαγωγή του, 

πολλές τράπεζες επεκτάθηκαν διεθνώς µε την ίδρυση ξένων θυγατρικών αλλά και 

υποκαταστηµάτων ή µε την εξαγορά πιστωτικών ιδρυµάτων στις χώρες ενδιαφέροντός 

τους.  

Στην κατεύθυνση αυτή σπουδαίο ρόλο διαδραµάτισε η φιλελευθεροποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών αγορών παγκοσµίως. Ολοένα και περισσότερες ανεπτυγµένες και 

αναπτυσσόµενες χώρες επιτρέπουν πλέον το ξένο ιδιοκτησιακό καθεστώς στις τράπεζές 

τους. Πολιτικές που δυσχεραίνουν τον ανταγωνισµό και θέτουν εµπόδια στην είσοδο 

ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων, έχει αποδειχθεί ότι αυξάνουν το κόστος των 

οικονοµικών υπηρεσιών και πλήττουν την οικονοµική απόδοση (World Development 

Report 2005, World Bank). Η απελευθέρωση του οικονοµικού τοµέα και κατ’ επέκταση 

η είσοδος ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων σε µια χώρα,  εκτός από την καινοτοµία και 

την αναβαθµισµένη τεχνολογία που επιφέρει, µπορεί να συνδράµει στη µείωση του 
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κόστους οικονοµικών υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα 

των εγχώριων εταιριών που είναι χρήστες των οικονοµικών υπηρεσιών στην παγκόσµια 

αγορά.  Για παράδειγµα  µεγάλες σενεγαλέζικες εταιρίες κέρδισαν από τον έντονο 

ανταγωνισµό των πιστωτικών ιδρυµάτων (19 τράπεζες αντιστοιχούν σε πληθυσµό 13 

εκ.) απολαµβάνοντας στη νοµισµατική τους ένωση χαµηλότερο κόστος 

χρηµατοδότησης έναντι των αντίστοιχων επιχειρήσεων στη Νιγηρία (24 τράπεζες 

αντιστοιχούν σε πληθυσµό 160 εκ), (Wallace, 2012).  

  Αναλυτικά τα οφέλη της εξαγωγής των υπηρεσιών για τη χώρα υποδοχής  

συνοψίζονται στα εξής : 

i Βελτίωση της ποιότητας και της διαθεσιµότητας χρηµατοοικονοµικών 

υπηρεσιών στην εγχώρια αγορά εξαιτίας της αύξησης του ανταγωνισµού στον 

τοµέα αυτό και της εφαρµογής πιο σύγχρονης τεχνολογίας και δεξιοτήτων. 

Κατ’ επέκταση βελτιώνεται και η ευηµερία των πελατών του τραπεζικού 

κλάδου.   

Μέχρι τον Ιούνιο του 1980 για παράδειγµα, η Τουρκία ήταν µια κλειστή οικονοµία 

(από τις 42 τράπεζες το 1980, µόνο οι 4 ήταν ξένης ιδιοκτησίας), ενώ µόλις το 1984 

επέτρεψε στους πολίτες της ν’ αποκτήσουν λογαριασµούς σε συνάλλαγµα (Claessens 

and Jansen, 2000). Ο χρηµατοοικονοµικός τοµέας ήταν αναποτελεσµατικός µε 

περιορισµένο εύρος προϊόντων και η Κυβέρνηση ήλεγχε αυστηρά το ισοζύγιο 

χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. Η είσοδος των ξένων τραπεζών συνέβαλε στη 

βελτίωση της οργάνωσης στους τοµείς του Σχεδιασµού-Προγραµµατισµού, 

Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας, Μάρκετινγκ και Ανθρώπινου ∆υναµικού. Οι 

εγχώριες τράπεζες που µέχρι τότε λειτουργούσαν σε καθεστώς «χειµερίας νάρκης» 

µιµήθηκαν τις ξένες, υιοθέτησαν µεθόδους προγραµµατισµού, προϋπολογισµού 

δαπανών αλλά και σύγχρονα πληροφοριακά συστήµατα (MIS). Σηµαντικές βελτιώσεις 

παρατηρήθηκαν στον τοµέα των πιστώσεων και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας, η οποία µέχρι πρότινος βασίζονταν σε προσωπικές πληροφορίες που 

συνέλεγαν οι υπάλληλοι και σε στοιχεία που παραχωρούσαν οι ενδιαφερόµενοι 

δανειολήπτες, καθώς οι περισσότερες τράπεζες δε διέθεταν µονάδες πληροφοριών για 

τη συστηµατική διερεύνηση των απαιτούµενων στοιχείων. Το µάρκετινγκ ήταν ένας 

άγνωστος τοµέας για τα δεδοµένα του κλάδου. Το σύνηθες ήταν οι τράπεζες να 

περιµένουν τον πελάτη να τις επισκεφθεί και να ζητήσει τα τυποποιηµένα προϊόντα και 

τις υπηρεσίες τους, κάτι το οποίο βεβαίως άλλαξε µε το άνοιγµα της αγοράς. Όταν το 

1981 εισήλθε η Citibank στην Τούρκικη αγορά, και προσέλκυσε αρκετές εταιρίες 
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υψηλής κεφαλαιοποίησης, χάρη στα οργανωµένα τµήµατα marketing που διέθετε, 

ανάγκασε έµµεσα τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύµατα να οργανώσουν αντίστοιχα τµήµατα. 

Μια ακόµη συνέπεια του ανοίγµατος της οικονοµίας ήταν να βελτιωθεί σηµαντικά η 

ποιότητα του ανθρώπινου δυναµικού του κλάδου και οι προϋποθέσεις πρόσληψής του. 

Οι ξένες τράπεζες προσέφεραν υψηλότερους µισθούς και άλλα κίνητρα, προκειµένου 

να προσελκύσουν τους καλά εκπαιδευµένους απόφοιτους κολεγίου. Βέβαια φρόντισαν 

να επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού, µε τη διοργάνωση σεµιναρίων, ενώ 

σε πολλές περιπτώσεις έστειλαν νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους στα εκπαιδευτικά τους 

κέντρα στο εξωτερικό ή ακόµη ίδρυσαν σχολή για την Τραπεζική (Citibank), ώστε να 

είναι σε θέση το ανθρώπινο δυναµικό ν’ αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής. 

Στον τραπεζικό κλάδο της Κίνας και της Ινδίας κυριαρχούν οι κρατικές τράπεζες, οι 

οποίες ελέγχουν το σύνολο του τραπεζικού ενεργητικού µε µικρές εξαιρέσεις. Εκεί όλες 

οι εξαγορές από ξένες τράπεζες είναι ελεγχόµενες και µόνο όταν οι τοπικές τράπεζες 

αντιµετωπίζουν πρόβληµα και χρειάζονται αναδιοργάνωση και κεφάλαια, είναι 

ευπρόσδεκτα τα ξένα πιστωτικά ιδρύµατα. Έτσι ενώ η συνολική συµµετοχή ξένων 

τραπεζών σε µια κρατική τράπεζα δε µπορεί να υπερβαίνει το 25% και καµιά ξένη 

τράπεζα δε δύναται να κατέχει µόνη της ποσοστό άνω του 20%, στην περίπτωση που η 

Κινέζικη τράπεζα αντιµετωπίζει σοβαρό οικονοµικό κίνδυνο και χρειάζεται κρατική 

ενίσχυση ώστε να µειώσει τα επίπεδα χρέους της, επιτρέπεται τα ποσοστά συµµετοχής 

των ξένων τραπεζών να υπερβούν τα ανώτατα όρια (Valdez, 2007). Οι κινέζικες 

τράπεζες επωφελούνται από το “ξεπούληµα” των µη εξυπηρετούµενων δανείων αλλά 

και το προσφερόµενο κεφάλαιο και την τεχνογνωσία των ξένων πιστωτικών ιδρυµάτων, 

ενώ οι τελευταίες αποκτούν πρόσβαση στον τοµέα της λιανικής τραπεζικής για την 

ολοένα αυξανόµενη µέση αστική τάξη. 

Τέλος στην Ουγγαρία, οι ξένες τράπεζες ανάγκασαν µε την παρουσία τους τη µόνη 

µεγάλη τράπεζα χωρίς ξένους µετόχους να αναπτύξει νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

ii  Αύξηση συναλλαγµατικών εισροών, βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος και 

της πρόσβασης της χώρας στη διεθνή χρηµατοδότηση. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κίνας, η οποία άνοιξε τις αγορές της µόλις 

στα τέλη του 2001 όταν έγινε µέλος του WTO. Τον Ιούνιο του 2002 τα δάνεια σε 

συνάλλαγµα που χορηγήθηκαν από ξένες τράπεζες ανήλθαν σε 18,2 δις $, από τα οποία 

τα 14,56 δις $, δηλαδή το 80%, είχε παραλήπτες εγχώριες κινεζικές επιχειρήσεις, ενώ 

τα 12,74$  δις (70%), προήλθαν από τις µητρικές ξένες τράπεζες ή διεθνείς 

χρηµαταγορές (WTO, 2002). Οι αποδείξεις που επιβεβαιώνουν τους παραπάνω 

ισχυρισµούς είναι λίγες, ωστόσο σύµφωνα µε µελέτες περιπτώσεων (McFadden, 1994) 



 

32 

 

στην Αυστραλία η είσοδος ξένων τραπεζών συνέβαλε στη βελτίωση των λειτουργιών 

των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων, ενώ στο Πακιστάν, Τουρκία και Κορέα βοήθησε 

την πρόσβαση στην ξένη χρηµατοδότηση και κατ’ επέκταση την υλοποίηση 

σηµαντικών δηµοσίων έργων (Bhattacharaya, 1993). 

iii  Οι επιχειρήσεις που ανοίγονται στο εξωτερικό,  µειώνουν το ρίσκο αποτυχίας όταν 

εκπροσωπούνται από µεγάλα πιστωτικά ιδρύµατα.  

Τα τελευταία διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις και τις δεξιότητες, ώστε να 

βοηθήσουν την επιχειρηµατικότητα µε ιδιωτικά και δηµόσια προγράµµατα 

χρηµατοδότησης σε “επικίνδυνες” οικονοµικές συνθήκες, εκµεταλλευόµενα φυσικά τη 

συνεργασία και µε άλλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς. 

iv Αύξηση της απασχόλησης 

Μειώνεται η ανεργία, τόσο λόγω της πρόσληψης ντόπιων υπαλλήλων στα 

τραπεζικά ιδρύµατα όσο και λόγω συσχετιζόµενων προαπαιτούµενων εργασιών όπως 

είναι οι κτιριακές  κατασκευές και ανακαινίσεις, ενώ κάποιοι ιδιοκτήτες γης 

επωφελούνται από την εκποίηση ή την εκµίσθωση της ακίνητης περιουσίας τους σε 

τιµές υψηλότερες των επικρατούντων στην αγορά. 

v Αύξηση φορολογικών εισόδων της χώρας υποδοχής των ξένων τραπεζών, η οποία 

συνεπάγεται δυνατότητα για  νέες ή αυξηµένες επενδύσεις στο χώρο της παιδείας, 

της υγείας, σε βιοµηχανικά project, δηµόσια έργα κλπ. 

vi ∆ηµιουργία ερεθίσµατος-κινήτρου στο Τραπεζικό εποπτικό και θεσµικό πλαίσιο να 

αναπτυχθεί-ανασυγκροτηθεί ώστε να ανταποκριθεί στις ταχύτατα µεταβαλλόµενες 

ανάγκες του τραπεζικού κλάδου. 

Βέβαια εκτός από τα οφέλη υπάρχουν και οι απώλειες-προκλήσεις. Όσο αυξάνονται 

οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε µία αγορά, είναι αναµενόµενο το µερίδιο των 

παλαιών επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η κερδοφορία τους, να µειωθούν (µείωση 

εσόδων από προµήθειες, αύξηση γενικών εξόδων, µεταφορά των “καλών δανείων” 

στον ανταγωνισµό). Επίσης, εγχώριες Τράπεζες χάνουν ικανά στελέχη, τα οποία 

απορροφώνται από τον ξένο ανταγωνισµό, καθώς η ευέλικτη, µε διαφανείς διαδικασίες 

προώθηση και ο µηχανισµός κινήτρων των ξένων τραπεζών προσελκύουν  αξιόλογο 

ανθρώπινο δυναµικό. 
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2.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά περιγράφηκαν οι λόγοι για τους οποίους τα 

πιστωτικά ιδρύµατα αποφασίζουν να εξάγουν τις υπηρεσίες τους και να παράγουν 

διεθνώς. Οι αναφερόµενοι λόγοι συνοδεύτηκαν µε αντίστοιχα παραδείγµατα, 

προκειµένου να γίνει κατανοητό πώς λειτούργησαν στην πράξη στις αποφάσεις των 

τραπεζών. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι στόχοι, που δικαιολογούν τη στρατηγική 

εξαγωγική συµπεριφορά και παρατέθηκαν αντίστοιχα παραδείγµατα. Η διαχωριστική 

γραµµή ανάµεσα στους στόχους και τους λόγους είναι λεπτή. Στους κυρίαρχους 

στόχους ανήκουν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς, η µεγιστοποίηση της αξίας και 

κατ’ επέκταση της κερδοφορίας. Οι τράπεζες επίσης στοχεύουν στην αποφυγή τυχόν 

εµποδίων (νοµοθετικών, φορολογικών), στη µείωση του κόστους τους, στην πρόσβαση 

σε υψηλή τεχνολογία-τεχνογνωσία, στην αναδόµησή τους, αναβάθµιση των υπηρεσιών 

τους και στη διασπορά του κινδύνου του χαρτοφυλακίου τους. Το κεφάλαιο κλείνει µε 

την παράθεση των ωφελειών τόσο για το πιστωτικό ίδρυµα, όσο και για την κοινωνία. 

Πόσο αποδίδει η εξαγωγική συµπεριφορά µιας Τράπεζας? 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: HSBC – ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

2.1 HSBC – ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Η HSBC (Hong Kong Shanghai Banking Corporation) επιλέχθηκε ανάµεσα σε 

άλλες, για τη µελέτη της εξαγωγής τραπεζικών υπηρεσιών, λόγω της µοναδικής της 

θέσης στην παγκόσµια αγορά.  Λειτουργεί µε περίπου 6.600 καταστήµατα/γραφεία σε 

80 χώρες εξυπηρετώντας  55 εκατοµµύρια πελάτες (HSBC, 2013).  Σύµφωνα δε, µε το 

περιοδικό “the Banker ” (Palmer, 2012) κατέχει την 4η θέση παγκοσµίως µε κριτήριο το 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και την 7η θέση µε κριτήριο την κερδοφορία, ενώ 

αξιολογήθηκε 1η στη λίστα Brand Finance Banking 500 για το έτος 2012.   

Βασική επιδίωξη της Τράπεζας είναι να βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει ανάπτυξη ή 

περιθώρια-βάσεις για να υλοποιηθεί αυτή. Στόχος της είναι να συνδράµει  “στη 

σύνδεση”  των αγορών, µέσω παροχής χρηµατοδότησης και προϊόντων διαχείρισης 

κινδύνου, και κατά συνέπεια στην επιβίωση των επιχειρήσεων, στην ευηµερία των 

οικονοµιών και στην επίτευξη των φιλοδοξιών των πελατών της. Προτεραιότητα του 

στρατηγικού σχεδιασµού της είναι να αναγνωρισθεί παγκοσµίως ως “ηγέτιδα διεθνής 

τράπεζα” µέσω συνεχόµενων επενδύσεων κυρίως στην Κίνα και την Ινδία (HSBC, 

2013). Έτσι γίνεται κατανοητή η ακολουθούµενη στρατηγική της να κάνει εµφανή την 

παρουσία της στις αγορές που βιώνουν µεγάλες εµπορικές και κεφαλαιακές ροές. 

Τέτοιες αγορές είναι οι αναδυόµενες, το µέγεθος των οποίων αναµένεται να 

πενταπλασιαστεί µέχρι το 2050, ωφελούµενο από τα δηµογραφικά στοιχεία και την 

αστικοποίηση. Έτσι ως τότε 19 από τις 30 µεγαλύτερες οικονοµίες θα είναι αυτές που 

τώρα χαρακτηρίζονται αναδυόµενες (Valdez, 2007). Αυτός είναι και ένας  βασικός 

λόγος επέκτασης της Τράπεζας, δηλαδή η παγίωση της παρουσίας της σε θέσεις 

κλειδιά,  η εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών πελατών της όπως θα εξελίσσονται από 

µικρές/µικροµεσαίες τοπικές εταιρίες σε διεθνείς επιχειρήσεις, αλλά και των ιδιωτών 

της που θα γίνουν εύποροι. 

3.1.1 Ακολουθώντας τον πελάτη 

Όλες οι αποφάσεις σταθµίζονται πριν παρθούν, καθώς βαρύνει ο παράγοντας για 

αυστηρό έλεγχο του κόστους και για µακροχρόνιες επαγγελµατικές σχέσεις µε την 

πελατεία, οι οποίες µε τη σειρά τους θα δηµιουργήσουν αξία για την Τράπεζα, 

αναφορικά µε τις επόµενες γενιές πελατών. Η HSBC ακολούθησε πελάτες της, κατά 
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την επέκτασή τους στο εξωτερικό. Ένας από αυτούς είναι και ο ινδικός όµιλος 

GODREJ (ο οποίος εµπορεύεται από καταναλωτικά αγαθά, έπιπλα γραφείου, χηµικά 

προϊόντα έως και γεωργικά εργαλεία-υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες real estate) που 

χάραξε µια φιλόδοξη στρατηγική διεθνούς επέκτασης στις γρήγορα αναπτυσσόµενες 

αγορές, µέσω επιχειρήσεων παραγωγής και διανοµής. Το 2010 ο όµιλος GODREJ, 

απέκτησε τη PT Megasari Magmur, την ηγέτιδα εταιρία στην Ινδονησία, για την 

πλειοψηφία των προϊόντων του οµίλου  GODREJ. H εξαγορά συνέβαλε ώστε ο όµιλος 

GODREJ να εδραιώσει τις επιχειρήσεις του σε µια χώρα µε πληθυσµό 245 

εκατοµµυρίων –η 4η πολυπληθέστερη παγκοσµίως-, που προσφέρει σηµαντικές 

δυνατότητες ανάπτυξης. Η HSBC συνεργάζεται µε τον όµιλο GODREJ 37 έτη, ενώ έχει 

παρουσία στην Ινδονησία από το 1984 (HSBC, 2013). Αυτό µεταφράζεται σε 

δυνατότητα της Τράπεζας να χρησιµοποιήσει την υπάρχουσα γνώση για την εταιρία-

πελάτη, την αποκτηθείσα εµπειρία στην Ινδονησία, αλλά και τις διεθνείς διασυνδέσεις 

της, ώστε να δράσει ως ο αποκλειστικός σύµβουλος, πληρεξούσιος οργανωτής, 

ανάδοχος για την πολλών εκατοµµυρίων εξαγορά της PT Megasari Magmur. Η HSBC 

συνέβαλε στον εκσυγχρονισµό των διασυνοριακών εµπορικών συναλλαγών της 

GODREJ, στην ανάπτυξη καινοτόµας εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και στην επέκταση 

του οµίλου σε άλλες περιοχές της Ασίας, Μέσης Ανατολής και Λατινικής Αµερικής 

(HSBC, 2012). 

3.1.2 Χρηµατοδότηση Εµπορίου 

Το εµπόριο είναι η κινητήρια δύναµη που οδηγεί την παγκόσµια οικονοµία και 

προωθεί την ανάπτυξη. Η συνεργασία Νότου-Νότου4 που ενώνει την Ασία, µε τη Μέση 

Ανατολή, τη  Λατινική Αµερική και την Αφρική αναµένεται να µεταµορφώσει την 

παγκόσµια αγορά. Παράδειγµα τέτοιας συνεργασίας είναι αυτή της Κίνας µε τη 

Βραζιλία, η οποία καθιστά την πρώτη, το µεγαλύτερο εµπορικό συνεργάτη της 

δεύτερης  (18% του εµπορίου της Βραζιλίας). Οι εµπορικές ροές µεταξύ των 2 χωρών 

αυξήθηκαν κατά 31% το 2011. Η ζήτηση για αγαθά από την Κίνα εκτοξεύτηκε, ενώ και 

οι υποδοµές των 2 χωρών γνώρισαν σηµαντική βελτίωση. Από το 2010 οι Εξαγωγές της 

Βραζιλίας προς τις χώρες χαµηλού εισοδήµατος, ισοφάρισαν αυτές προς τις 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες, κυρίως λόγω των εξαγωγών φυσικών πόρων, προς την 

Κίνα. 

                                                           
4
 South-South Cooperation- ορολογία που χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει την ανταλλαγή πόρων, 
τεχνολογίας, γνώσης ανάµεσα στις αναπτυσσόµενες χώρες του Νότου 



 

36 

 

Αντίστοιχα, οι εξαγωγές αγαθών της Κίνας στις αναπτυσσόµενες χώρες  αυξήθηκαν 

από 13% το 2000 σε 25% το 2011, ενώ προς τις ανεπτυγµένες χώρες µειώθηκαν από 

87% σε 75% αντίστοιχα για την ίδια περίοδο  (Huang, 2013). Οι βαθιές ρίζες της 

Τράπεζας στην Κίνα και η αποκτηθείσα τεχνογνωσία στη Βραζιλία, συνέβαλαν στην 

ικανοποιητική στήριξη των πελατών. Η HSBC εισήλθε στη Βραζιλία το 1997 και 

έκτοτε έχει εδραιωθεί στην αγορά της µε κέρδη προ φόρων 1,2 δις το 2011, αυξηµένα 

κατά 19% σε σχέση µε το 2010 (HSBC, 2011; 2010). Εκτιµάται ότι  η Τράπεζα 

χρηµατοδοτεί το 6% του συνολικού εµπορίου της Βραζιλίας και το 9% του εµπορίου 

που διεξάγει µε την Κίνα. Από τις 6.250 βραζιλιάνικες επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι 

έχουν εµπορικές συναλλαγές µε τη Κίνα, η HSBC εξυπηρετεί τις 3.182, δηλαδή 

περισσότερες από τις µισές (HSBC, 2012). 

Οι επιδόσεις της τράπεζας το 2011 στα γρήγορα αναπτυσσόµενα κράτη (ηπειρωτική 

Κίνα, Βραζιλία, Ινδία, Αργεντινή, Μαλαισία), χαρακτηρίζονται ισχυρές. Τα δε έσοδά 

της  εµφανίζονται αυξηµένα έως και κατά 12% στο Hong Κong, Asia Pacific, Λατινική 

Αµερική, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, περιοχές από τις οποίες προέρχεται 

τελικά το 49% των εσόδων του οµίλου (HSBC, 2011).  

Η HSBC έχει καταφέρει να γίνει µια “παγκόσµια τοπική τράπεζα” εξαγοράζοντας 

επιθετικά τράπεζες ανά τον κόσµο. Με τις ρίζες της στην Ασία και την ιστορία της εκεί 

που µετράει κάτι παραπάνω από 140 έτη, κατέχει “εθνικά περιουσιακά στοιχεία (ethnic 

assets)” από διάφορα µέρη της διασποράς της Ασίας.  

Η επιθετική επέκταση της Τράπεζας, άρχισε το 1980, όταν εξαγόρασε το 15% της 

αγγλικής Midland Bank, µιας εκ των µεγαλύτερων τραπεζών της Αγγλίας µε παγκόσµιο 

δίκτυο (Li, Oberle and Dymski, 2009). Η κίνηση αυτή της άνοιξε τις πόρτες για τις 

Ευρωπαϊκές αγορές και συντέλεσε στη µεταφορά της έδρας της από την Ασία στο 

Ηνωµένο Βασίλειο. Παράλληλα της έδωσε ώθηση και στήριγµα για επέκταση στην 

Αµερική, καθώς η Midland είχε εξαγοράσει στο παρελθόν τη Marine Midland , 

αξιόλογη τοπική τράπεζα στο Μπάφαλο (N.Y.). Η Τράπεζα ωστόσο προκειµένου να 

παγιώσει την παρουσία της στην Αµερικάνικη αγορά, εξαγόρασε την HFC (Household 

Finance Corporation), δηλαδή τo 2o µεγαλύτερο ίδρυµα χορήγησης στεγαστικών και 

καταναλωτικών δανείων. Στις ΗΠΑ στόχος ήταν η εδραίωση µιας γενικής τραπεζικής 

παρουσίας. Αντίθετα στον Καναδά, στόχος ήταν η εστίαση σε µια συγκεκριµένη 

πελατειακή βάση, όπου θα µπορούσε να αξιοποιήσει στο έπακρο τα ethnic assets του 

ενεργητικού της και το δεσµό της µε την Ασία. Η δράση της στον Καναδά ξεκίνησε 

µόλις το 1981 µε την ίδρυση της HongKong Bank of Canada, η οποία στη συνέχεια 

συγχωνεύτηκε και εξαγόρασε άλλα πιστωτικά ιδρύµατα και το 1999 µε την επωνυµία  
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HSBC και δίκτυο 116 υποκαταστηµάτων, έγινε η 2η µεγαλύτερη διεθνής τράπεζα της 

χώρας (Li, Oberle and Dymski, 2009). Στον Καναδά ένα ακόµη πλεονέκτηµα για την 

εδρευόµενη στο Βανκούβερ  HSBC Bank of Canada ήταν η συγκέντρωση των  Big 

Five στο Τορόντο. Η έλλειψη ανταγωνισµού από µικρές και µεσαίου µεγέθους τοπικές 

τράπεζες, επέτρεψε στην HSBC να οχυρωθεί ικανοποιητικά και να ανταγωνισθεί µε 

τους εθνικούς πρωταθλητές. 

Όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο στο οποίο αναλύθηκαν οι λόγοι εξαγωγής, 

χαρακτηριστικό της παγκοσµιοποίησης αποτελεί η αµφίδροµη διασυνοριακή ροή 

κεφαλαίου, χρηµατικού και ανθρωπίνου. Ωστόσο, σηµαντική είναι σε ορισµένες 

περιπτώσεις η συν-µετακίνηση των 2 παραπάνω παραγόντων, δηλαδή η µετάβαση προς 

την ίδια κατεύθυνση. Σύµφωνα µε έρευνες, κατά την περίοδο 1986-2002, µετά τη Σινο-

Βρετανική κοινή ∆ιακήρυξη του 1984, πολλοί πολίτες του Χονγκ Κονγκ, αλλά και της 

Ηπειρωτικής Κίνας, αναζήτησαν νέα ασφαλή καταφύγια για τις καταθέσεις τους.  Η 

κυβέρνηση του Καναδά προκειµένου να εκµεταλλευτεί τις καταστάσεις δηµιούργησε 

ειδικά επενδυτικά προγράµµατα για τους µετανάστες και προσέλκυσε αρκετούς 

Κινέζους. Ο Καναδάς υποδέχθηκε 737.351 Κινέζους µετανάστες καθώς και 14,9 $ δις 

τα οποία κουβαλούσαν µαζί τους, περίπου 1 ½  φορά µεγαλύτερο κεφάλαιο από το 

αντίστοιχο των λοιπών µεταναστών στον Καναδά. Επίσης παρατηρήθηκε ότι µετά την 

άφιξή τους στον Καναδά και για ένα εξάµηνο το 10% των Κινέζων µεταναστών και το 

25% των επιχειρηµατιών και εργαζοµένων Κινέζων µεταναστών, συνέχισε να λαµβάνει 

εµβάσµατα από πηγές εκτός της χώρας φιλοξενίας (Li, Oberle and Dymski, 2009).  

Ακόµη και σήµερα το µεγαλύτερο πελατειακό γκρουπ της HSBC παραµένουν οι 

Κινέζοι από το Χονγκ Κονγκ, και την ηπειρωτική Κίνα, ακολουθούµενοι από τους 

πολίτες της Ταιβάν. Κάποια υποκαταστήµατα µάλιστα, κερδίζουν τα έσοδά τους 

αποκλειστικά, από καταθέσεις και επενδύσεις της παραπάνω πελατειακής οµάδας, ενώ 

αξιοσηµείωτο είναι πως τα καταστήµατα στην πλειοψηφία τους, βρίσκονται σε 

γειτονιές µε ασιατικό πληθυσµό (Chinatown).  

∆εν είναι τυχαία η επιλογή της Κίνας και των πολιτών της από την Τράπεζα. Η 

Κίνα είναι ο µεγαλύτερος παγκόσµιος εξαγωγέας και η 2η µεγαλύτερη οικονοµία, ενώ 

το νόµισµά της, αποδείχθηκε το πιο γρήγορα αναπτυσσόµενο νόµισµα των τελευταίων 

3 ετών. Η HSBC ήδη έχει διαµορφώσει προϊόντα που επενδύουν στο νόµισµά της  

(RMB). Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι  το 10% του εµπορίου της Κίνας, µε άλλες 

χώρες διεξάγεται στο RMB και αναµένεται το ποσοστό αυτό να φθάσει το 50% ως το 

2015, ενώ επίσης και το πλήθος των πιστωτικών ιδρυµάτων που χρησιµοποιούν το 

RMB σε εργασίες τους έχει αυξηθεί σε 10.000 (Αύγουστος 2012) από µόλις 900 τον 
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Ιούνιο του 2011 (HSBC, 2011). Στόχος των αρχών της Κίνας είναι η διεθνοποίηση του 

νοµίσµατός της σε 1η φάση, δηλαδή η κυριαρχία του ως νόµισµα του εµπορίου, σε 2ο 

στάδιο η παγίωσή του ως νόµισµα επενδύσεων και σε τελικό στάδιο η καθιέρωσή του 

ως νόµισµα αποταµίευσης (σκληρό νόµισµα). 

Γιατί όµως αυτή η εµµονή της Τράπεζας µε τους µετανάστες, όταν η µεγάλη 

πλειοψηφία τους δεν έχει περιουσιακά στοιχεία κατά την άφιξή τους στον Καναδά-

Αµερική, και θεωρείται από πολλά πιστωτικά ιδρύµατα ως η λιγότερο επικερδής 

πελατειακή οµάδα σε όρους απαιτούµενης εργασίας για την παροχή υπηρεσιών ? 

Η HSBC στηρίζει την ανάπτυξή της στους µετανάστες, οι οποίοι χρειάζονται ολοένα 

και περισσότερα τραπεζικά προϊόντα - καταθέσεις, δάνεια, κάρτες, οικονοµικές 

συµβουλές, κλπ - σε αντίθεση µε τους µεγαλύτερους οικονοµικά πελάτες οι οποίοι 

καλύπτονται µε 1-2 τραπεζικά προϊόντα. Τα έσοδα από την 1η πελατειακή οµάδα 

προέρχονται, όπως γίνεται φανερό, από περισσότερες εργασίες, και παρά το κόστος 

διαχείρισης, καταλήγουν να είναι ψηλότερα από τα αντίστοιχα της 2ης πελατειακής 

οµάδας, η οποία εκµεταλλευόµενη τον ανταγωνισµό των πιστωτικών ιδρυµάτων, και τη 

δύναµή της, καταφέρνει και ασκεί πιέσεις απαιτώντας έκπτωση ή και απαλλαγή από 

προµήθειες-έξοδα (Li, Oberle and Dymski, 2009). Η HSBC ρίσκαρε επενδύοντας στους 

µετανάστες, καθώς επρόκειτο για νέους πελάτες χωρίς διαµορφωµένο συναλλακτικό 

προφίλ, όµως η µετέπειτα πορεία της, επιβράβευσε το ρίσκο, και η πρακτική της αυτή, 

συνέβαλε στην προσαρµογή των µεταναστών στο νέο τους περιβάλλον (Park and 

Zwick, 1988). 

Βέβαια η Τράπεζα δεν “επενδύει” αποκλειστικά στους Κινέζους µετανάστες, την 

ενδιαφέρει γενικά το αλλοδαπό στοιχείο, και αυτό προκύπτει και από έρευνες που 

διεξάγει (international explorer expatriate survey). Η Τράπεζα, αντιλαµβανόµενη τα 

κενά της αγοράς, συµπεριέλαβε στους στόχους της, την επέκταση στην Ισπανική αγορά, 

η οποία αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, κυρίως στη νότια Καλιφόρνια και την 

περιοχή του Φοίνιξ. Κίνητρο προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η έντονη δηµογραφική 

αύξηση του πληθυσµού στις περιοχές αυτές, αλλά και ο ελάχιστος ανταγωνισµός µε 

άλλα πιστωτικά ιδρύµατα για µερίδιο στην επικερδή Λατινική αγορά. Επίσης 

ενδιαφέρουσα πελατειακή οµάδα για την Τράπεζα αποτελούν οι Ινδο-Καναδοί, τόσο οι 

µετανάστες, όσο και αυτοί που γεννήθηκαν στο Καναδά. Η σηµασία της συνεργασίας 

µε αυτό το τµήµα της αγοράς, έγκειται στις αναφορές/εκτιµήσεις, ότι η Ινδία θα 

ξεπεράσει την Κίνα ως πηγή µεταναστών για τον Καναδά. 

 

 



 

39 

 

Πίνακας 1: Κριτήρια επιλογής χώρας µετανάστευσης  
(Η βαθµολογική κλίµακα είναι από 1 έως 15, όπου το 1 είναι το ελάχιστο και το 15 το µέγιστο) 

Χώρα Μακροβιότητα 
Έσοδα & 

Αποταµίευση Πολυτέλεια ∆ιαµονή 
Μέση 

Βαθµολογία 
Σιγκαπούρη 10 14 14 15 13 
Ην.Αραβ.Εµιράτα 9 13 15 12 12 
ΗΠΑ 13 12 10 14 12 
Βέλγιο 12 7 11 13 11 
Χονγκ Κονγκ 11 14 12 4 10 
Γερµανία 14 4 5 11 8 
Ολλανδία 15 9 3 5 8 
Καναδάς 8 7 6 10 8 
Ινδία 1 15 13 1 7 
Αυστραλία 2 7 7 10 6 
Κίνα 3 7 9 6 6 
Ισπανία 4 1 8 8 5 
Γαλλία 5 2 4 7 5 
Ην. Βασίλειο 6 8 1 3 4 

Πηγή: HSBC International explorer expatriate survey 2008 
 

 

Από έρευνα της Τράπεζας (International Explorer Expatriate Survey, 2008) που 

έγινε σε 2155 µετανάστες σε 48 χώρες, σε 4 ηπείρους, το χρονικό διάστηµα 

Φεβρουάριος - Απρίλιος 2008, σχετικά µε τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν στη 

χώρα φιλοξενίας, τη βιοποριστική τους ικανότητα εκεί, την ευκολία προσαρµογής – 

ενσωµάτωσης στην κοινωνία,  προκύπτουν τα εξής : 

Το πιο πολυτελές µέρος για να µείνει κανείς είναι τα Αραβικά Εµιράτα 

ακολουθούµενα από τη Σιγκαπούρη. Ωστόσο οι χώρες στις οποίες οι µετανάστες 

εγκαθίστανται για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, είναι  οι  Ολλανδία,  Γερµανία, 

Αµερική, Βέλγιο, και το Χονγκ Κονγκ, ενώ οι υψηλότεροι µισθοί στους µετανάστες 

καταγράφονται στο Χονγκ Κονγκ και την Ινδία, µε τους µισούς ερωτηθέντες 

µετανάστες εκεί να λαµβάνουν ετήσιες αποδοχές πάνω από 100.000 £. Οι µετανάστες 

αποτελούν για την Τράπεζα, σηµαντική πηγή εσόδων, και για το λόγο αυτό η τελευταία 

διεξάγει σε ετήσια βάση πλέον την παραπάνω αναφερθείσα έρευνα, προκειµένου να 

εντοπίσει τις τάσεις που επικρατούν στο µεταναστευτικό ρεύµα. 

3.1.3 Όφελος στην Τράπεζα και την Κοινωνία 

Η ίδια η τράπεζα, έχει ωφεληθεί, από την επέκταση των εργασιών της στο 

εξωτερικό, καθώς πολλοί πελάτες µε µεγάλα κεφάλαια και συχνές συναλλαγές, την 

προτιµούν, λόγω του εκτεταµένου δικτύου της. Προκειµένου µια επιχείρηση να είναι 
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βιώσιµη (στο παράδειγµά µας, µια τράπεζα), θα πρέπει να διοικείται µε στρατηγική 

πολιτική µακροχρόνιου ορίζοντα και να είναι σταθερά κερδοφόρα, χωρίς ωστόσο ο 

µοναδικός της στόχος να είναι η αποκόµιση κέρδους. Η ενασχόληση µε τον τραπεζικό 

κλάδο συνεπάγεται την παροχή στους πελάτες προϊόντων και υπηρεσιών που 

χρειάζονται και επιθυµούν, αξιολόγηση-εκπαίδευση υπαλλήλων, πληρωµή φόρων στις 

περιοχές δραστηριοποίησης, κατανόηση και διαχείριση των άµεσων και έµµεσων 

επιπτώσεων στο περιβάλλον αλλά και επένδυση στο µέλλον της κοινωνίας. 

Το 2011 η HSBC  κατέβαλε  $21 δις  στους υπαλλήλους της, $8 δις στους µετόχους 

της και $8 δις σε φόρους ανά τον κόσµο (HSBC, 2011). Επίσης έχει µια δεκαετία που 

θέσπισε την πρώτη πολιτική βιώσιµου κινδύνου. Αυτή καλύπτει τοµείς όπως τα δάση 

και τα προϊόντα τους, τα ορυχεία-µεταλλεία, τις υποδοµές-περιβάλλον γλυκού νερού 

και την ενέργεια. Σκοπός της είναι να συµβάλει στην αναγνώριση και τη διαχείριση των 

δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, ή/και την κοινωνία από τη λειτουργία των 

επιχειρήσεων. Για την HSBC η επένδυση στην κοινωνία είναι ένας τρόπος να συµβάλει 

στην πρόσβαση των αδύναµων πολιτών στις ευκαιρίες. Το 2011 ο όµιλος δώρισε 96$ 

εκατοµµύρια , σε επενδυτικά προγράµµατα στοχευµένα στην εκπαίδευση και το 

περιβάλλον, ενώ σε ετήσια βάση χορηγεί 17.000 υποτροφίες παγκοσµίως. 

3.2 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί περιπτωσιολογική µελέτη του κολοσσού HSBC. Η 

επιλογή του οµίλου στηρίχθηκε στην επιτυχηµένη έως σήµερα πορεία του.  Επιδίωξη 

της τράπεζας είναι να συνδράµει στην ανάπτυξη και την ευηµερία των οικονοµιών και 

στόχος της να αναδειχθεί σε ∆ιεθνή Ηγέτιδα Τράπεζα. Προς αυτή την κατεύθυνση 

στοχεύουν οι επενδύσεις της στις αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές, από τις 

οποίες άλλωστε προκύπτει περίπου και το 50% των εσόδων της, σύµφωνα µε στοιχεία 

του 2011. Μέριµνά της είναι να παγιώσει την παρουσία της σε κοµβικά σηµεία, µε 

µεγάλες εµπορικές και κεφαλαιακές ροές, και έτσι εξηγείται η µεταφορά της έδρας της 

από την Ασία στο Λονδίνο, και η ανάπτυξη στην Αµερική (Λατινική, ΗΠΑ, Καναδά) 

ικανού δικτύου, να χρηµατοδοτήσει µεγάλα µεταναστευτικά ρεύµατα αλλά και το 

εµπόριο South-South. Το γεγονός όµως είναι ότι τόσο κατά την επέκτασή της στο 

Λονδίνο, όσο και κατά την επέκτασή της στην Αµερική δεν ξεκίνησε τις εργασίες από 

το µηδέν (Greenfield Investment). Εξαγόρασε αρχικώς µια από τις µεγαλύτερες 

τράπεζες του Λονδίνου, τη Midland Bank, η οποία είχε ήδη θυγατρική στις ΗΠΑ, και 

µετέπειτα εξαγόρασε το 2ο µεγαλύτερο ίδρυµα Λιανικής Τραπεζικής, την HFC. 
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Στο επίκεντρο των εργασιών της είναι οι αλλοδαποί και κυρίως αυτοί που 

προέρχονται από την Κίνα (στην οποία εντοπίζονται άλλωστε και οι ρίζες της, ένα 

κοµµάτι της ιστορίας της) και την Ινδία, τα δύο πιο πολυπληθή κράτη. Το αλλοδαπό 

πελατολόγιό της, µε τις αποταµιεύσεις για µια νέα αρχή, αλλά και τα εµβάσµατα που 

δέχεται µετέπειτα αποτελεί τη µεγάλη της δύναµη. Τα µεµονωµένα φυσικά πρόσωπα, 

µε τη µικρή έως αµελητέα διαπραγµατευτική ικανότητα, το πλήθος των τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών που θα χρειασθούν, της αποδίδουν µεγάλα περιθώρια 

κέρδους. Αυτό το πελατοκεντρικό σύστηµα καλείται να διαφυλάξει η Τράπεζα, για να 

συνεχίσει την επιτυχηµένα της πορεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Σε αυτό το µέρος της εργασίας γίνεται µία προσπάθεια ανάλυσης και αξιολόγησης 

της διεθνούς δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών την τελευταία τετραετία µετά το 

ξέσπασµα της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης και της δηµοσιονοµικής κρίσης της 

ελληνικής οικονοµίας. Αρχικά παρατίθενται επιγραµµατικά οι οικονοµικές εξελίξεις 

που σηµατοδοτούν το υπό εξέταση διάστηµα και διαµορφώνουν το χρηµατοοικονοµικό 

περιβάλλον δραστηριοποίησης των ελληνικών τραπεζών, ενώ στη συνέχεια αναλύονται 

συγκεντρωτικά για τα τέσσερα µεγαλύτερα  χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα βασικά 

µεγέθη προκειµένου να αξιολογηθεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα των 

δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό εν µέσω της δίνης των ραγδαίων 

χρηµατοπιστωτικών εξελίξεων. Τέλος, αναλύονται βασικοί αριθµοδείκτες προκειµένου 

να εκτιµηθεί η κερδοφορία και αποδοτικότητα των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό 

σε σύγκριση µε την εντός των συνόρων παρουσία τους. 

4.1 ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΕΤΩΝ 2009-2012 

Το 2009 ήταν η πρώτη χρονιά µετά τη διεθνή χρηµατοπιστωτική κρίση που 

ξέσπασε το φθινόπωρο του 2008. Είναι η χρονιά που αναδείχθηκαν και οι χρόνιες 

µακροοικονοµικές ανισορροπίες και διαρθρωτικές αδυναµίες ελληνικής οικονοµίας.   

Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα αποδείχθηκε ιδιαίτερα «ανθεκτικό» και υφίστατο 

σχετικά ανώδυνα τις συνέπειες της διεθνούς κρίσης χάρη στην  ικανοποιητική 

κεφαλαιακή του βάση, τα χαµηλά επίπεδα µόχλευσης και τη συντηρητική πολιτική 

διαχείρισης ρευστότητας και ποιότητας ενεργητικού. Ωστόσο η δηµοσιονοµική κρίση 

που ξέσπασε λόγω του υψηλού δηµόσιου χρέους, δοκιµάζει την ανθεκτικότητά του. Τα 

µεγάλα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα ασκούν πιέσεις στις διεθνείς αγορές και οι συνεχείς 

υποβαθµίσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου από τους οίκους αξιολόγησης, επιφέρουν 

υποβάθµιση και της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών 

δυσχεραίνοντας την πρόσβασή τους στις αγορές κεφαλαίου. 

Το 2010 η επιβαρυµένη δηµοσιονοµική κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας 

απέκοψε την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές. Η ανάγκη χρηµατοδότησης των 

ελλειµµάτων της επέφερε τη συµφωνία προγράµµατος οικονοµικής στήριξης µε τη 

συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) 
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και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθώς και τη λήψη έκτακτων µέτρων 

δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα επηρεάζεται άµεσα 

από τις εν λόγω εξελίξεις. Οι ελληνικές τράπεζες εκτός από τον αποκλεισµό τους από 

τις διεθνείς αγορές άντλησης κεφαλαίων έρχονται αντιµέτωπες και µε προβλήµατα 

ρευστότητας, λόγω της πρωτοφανούς εκροής καταθέσεων συνέπεια της αβεβαιότητας 

αναφορικά µε την κάλυψη των δηµοσιονοµικών αναγκών της χώρας. Από την άλλη 

πλευρά, η επιδείνωση του οικονοµικού περιβάλλοντος πλήττει τόσο την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα όσο και το εισόδηµα των νοικοκυριών οδηγώντας σε σηµαντική αύξηση 

των δανείων σε καθυστέρηση. Οι επισφάλειες και οι επακόλουθες αυξηµένες 

προβλέψεις δυσχεραίνουν επιπλέον τη χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πιστωτικών 

ιδρυµάτων.  

Το 2011, τρίτη συνεχόµενη χρονιά ύφεσης για την ελληνική οικονοµία, τα 

προβλήµατα ρευστότητας και επιδείνωσης του χαρτοφυλακίου δανείων για τα εγχώρια 

πιστωτικά ιδρύµατα γίνονται ιδιαίτερα έντονα. Την ίδια χρονιά η διόγκωση του 

ελληνικού χρέους µετά και την παροχή οικονοµικής στήριξης, καθώς και τα σενάρια 

αναδιάρθρωσής ή «κουρέµατος» αυτού µονοπωλούν την οικονοµική πραγµατικότητα, 

ενώ η πολιτική αβεβαιότητα συντελεί σε νέες υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής 

ικανότητας –κράτους και τραπεζών- και επιτείνει τις συνέπειες της κρίσης. Οι 

συνέπειες ενός ενδεχόµενου «κουρέµατος» εγείρουν ανησυχίες για το τραπεζικό 

σύστηµα λόγω της σηµαντικής έκθεσης των ελληνικών τραπεζών στο δηµόσιο χρέος. 

Τα γραφήµατα 3 και 4 απεικονίζουν την έκθεση των τραπεζών σε οµόλογα του 

ελληνικού δηµόσιου τόσο σε αξία όσο και σε ποσοστό του ενεργητικού τους.  Όπως 

αποδεικνύεται, όλες οι Τράπεζες κατέχουν το 2011 σηµαντικό µερίδιο του δηµοσίου 

χρέους µε µεγαλύτερο σε αξία επενδυτή την Εθνική Τράπεζα ακολουθούµενη από την 

Αγροτική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού 

τους, ωστόσο, η Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο φέρουν 

σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο και βρίσκονται στην πιο επισφαλή θέση στον κίνδυνο 

επερχόµενου «κουρέµατος». 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Γράφηµα 3: Η έκθεση των

Πηγή: Εφηµερίδα The Guardian [online],17

Γράφηµα 4: Η έκθεση των ελληνικών

Πηγή: Εφηµερίδα The Guardian [online],17

 

Το 2012 συµφωνήθηκε το

οικονοµίας. Στόχος του νέου

ελληνικού χρέους ώστε να εξοµαλυνθεί

προώθησης των διαρθρωτικών

οικονοµίας και την ανάκαµψη

πρόγραµµα έγκειται στην

«κουρέµατος». Το Μάρτιο

ανταλλαγής οµολόγων του ιδιωτικού

ΑΤΕ ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

10,00

5,37

ΑΤΕ ΤΤ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

31% 31%

44 

έκθεση των ελληνικών τραπεζών σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου
το έτος 2011 (σε € εκ.)  

[online],17-06-2011 

των ελληνικών τραπεζών σε οµόλογα του ελληνικού δηµοσίου ως

ενεργητικού τους το έτος 2011 

[online],17-06-2011 

συµφωνήθηκε το δεύτερο πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης της

Στόχος του νέου προγράµµατος είναι η ανάκτηση της βιωσιµότητας

χρέους ώστε να εξοµαλυνθεί ο χρόνος δηµοσιονοµικής προσαρµογής

διαρθρωτικών αλλαγών προς ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας

την ανάκαµψη. Η σηµαντική παράµετρος που εισάγει

έγκειται στην αναδιάρθρωση του χρέους µέσω ενός

Μάρτιο του 2012 ολοκληρώθηκε το εθελοντικό

οµολόγων του ιδιωτικού τοµέα (PSI) στο οποίο οι Τράπεζες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΕ EFG ALPHA MARFIN ΚΥΠΡΟΥ

8,70

19,40

7,90

4,60

2,94

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤΕ EFG ALPHA MARFIN ΚΥΠΡΟΥ

15%
16%

9%
7% 7%

ελληνικού δηµοσίου  

 

δηµοσίου ως ποσοστό του 

 

οικονοµικής στήριξης της ελληνικής 

ανάκτηση της βιωσιµότητας του 

κής προσαρµογής και 

ανταγωνιστικότητας της 

που εισάγει το εν λόγω 

µέσω ενός ιδιότυπου 

εθελοντικό πρόγραµµα 

οι Τράπεζες συµµετείχαν 

ΚΥΠΡΟΥ

2,00

ΚΥΠΡΟΥ

5%



 

45 

 

µε ποσό οµολόγων ή οµολογιακών δανείων περί τα € 50 δις καλύπτοντας το 25% του 

στόχου του προγράµµατος (Ελληνική Ένωση Τραπεζών, 2013), ενώ το ∆εκέµβριο του 

2012 υλοποιήθηκε το πρόγραµµα επαναγοράς νέων ελληνικών οµολόγων. Η 

εθελοντική συµµετοχή των Τραπεζών στο πρόγραµµα ανταλλαγής οµολόγων επέφερε 

σηµαντικά κόστη καθώς τις ανάγκασε να καταγράψουν εκτιµώµενες ζηµίες 38 δις 

ευρώ. Οι ζηµίες αποδίδονται και στη µειωµένη αποτίµηση του νέου χαρτοφυλακίου 

οµολόγων. Η συνεχής υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας – καθώς το 

εν λόγω «κούρεµα» αξιολογήθηκε από τους οίκους αξιολόγησης ως «ελεγχόµενη 

χρεοκοπία» - αύξησε σηµαντικά τα spread και  κατακρήµνισε την τρέχουσα αξία των 

τίτλων εκδόσεως του ελληνικού δηµοσίου. Οι σοβαρές συνέπειες του PSI κλόνισαν τα 

θεµέλια του τραπεζικού συστήµατος και ανέδειξαν την επιτακτική ανάγκη 

ανακεφαλαιοποίησης προκειµένου να «θεραπευτούν» οι κεφαλαιακές απώλειες των 

προγραµµάτων ανταλλαγής και επαναγοράς οµολόγων. Το ίδιο χρονικό διάστηµα 

κορυφώνεται η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών µικρότερων τραπεζών από 

µεγαλύτερους τραπεζικούς πυλώνες, µε κορυφαίες αυτών την απορρόφηση της 

Εµπορικής από την Άλφα, της Αγροτικής από την Πειραιώς και τα σενάρια περί 

συγχώνευσης Εθνικής-Eurobank. 

Η ανάλυση που θα ακολουθήσει αφορά τις 4 συστηµικές τράπεζες (Εθνική, 

Eurobank, Alpha, Πειραιώς). Οι τράπεζες αυτές έχουν οριστεί ως συστηµικές σύµφωνα 

µε την Έκθεση για την Ανακεφαλαιοποίηση και Αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού 

τοµέα που δηµοσιεύτηκε στα τέλη του 2012 από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και 

ανέδειξε τις κεφαλαιακές ανάγκες του συνόλου των ελληνικών τραπεζών. Τα δεδοµένα 

που χρησιµοποιήθηκαν για την ανάλυση αντλήθηκαν από την Ελληνική ένωση 

Τραπεζών (ΕΕΤ) καθώς και από τις δηµοσιευµένες ετήσιες εκθέσεις των υπό εξέταση 

τραπεζών. Λόγω έλλειψης επαρκών δεδοµένων για το τελευταίο έτος του υπό κρίση 

διαστήµατος (2012), η ανάλυση θεµελιωδών µεγεθών επικεντρώνεται κυρίως τα έτη 

2009-2011.  
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4.2 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

Οι ελληνικές τράπεζες την περασµένη δεκαετία επικέντρωσαν την προσπάθεια τους 

στην εδραίωση της διεθνούς παρουσίας τους επεκτείνοντας συνεχώς τις δραστηριότητές 

τους στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης  ενόψει και της 

ευρωπαϊκής προοπτικής πολλών από αυτές. Οι στρατηγικοί στόχοι της διεθνούς 

δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών συνοψίζονται στα εξής: 

1. Η ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων που ασκούν επιχειρηµατική 

δραστηριότητα κυρίως σε περιοχές των Βαλκανίων και η κατ’ επέκταση 

ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας. 

2. Η αξιοποίηση ευκαιριών στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες των χωρών αυτών 

που παρουσιάζουν αξιοσηµείωτους ρυθµούς ανάπτυξης. 

3. Η ενίσχυση των σχέσεων µε τους οικονοµικούς εταίρους της χώρας καθώς οι 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης απορροφούν σηµαντικό µερίδιο των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων της χώρας. 

4. Η συνδροµή στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας, που 

εν µέσω της χρηµατοπιστωτικής κρίσης αποκτά καίρια σηµασία για την 

ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της.   

Προς επίτευξη των παραπάνω στόχων η επέκταση και διείσδυση των ελληνικών 

τραπεζών στο τραπεζικό σύστηµα χωρών όπως η Ρουµανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, η 

ΠΓ∆Μ και η Αλβανία υπήρξε έντονη την τελευταία δεκαετία και συνέβαλε στην 

επίτευξη σηµαντικών µεριδίων στις εν λόγω αγορές. Αξιοσηµείωτες επενδυτικές 

ευκαιρίες παρουσιάστηκαν και στην τουρκική οικονοµία που ανακάµπτει και 

παρουσιάζει αναπτυξιακή δραστηριότητα σε πολλούς τοµείς της. 

Την τελευταία τριετία η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό 

παρέµεινε ιδιαίτερα σηµαντική παρά το δυσµενές διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. Το 

διάστηµα 2009-2011 τα κύρια ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα δραστηριοποιούνται 

συνολικά σε 15 χώρες µέσω θυγατρικών τραπεζών και υποκαταστηµάτων όπως 

συνοψίζεται και στον πίνακα µε αριθµό 1. Στην πλειονότητα των χωρών 

δραστηριοποίησής τους οι ελληνικές τράπεζες ασκούν τη δραστηριότητά τους µέσω 

θυγατρικών τους και δευτερευόντως µέσω υποκαταστηµάτων. 
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Πίνακας 2: Η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό (2009 – 2011) 

 
ΕΤΕ EUROBANK ALPHA ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αίγυπτος - - 

Αλβανία - 

Βουλγαρία 

Η. Βασίλειο  

ΗΠΑ  - - 

Κύπρος - 

Ν. Αφρική - - - 

Ουκρανία - 

ΠΓ∆Μ - - 

Πολωνία - - - 

Ρουµανία 

Σερβία 

Τουρκία - - 

Λουξεµβούργο - - - 

Μάλτα - - - 

Θυγατρική:                    Υποκατάστηµα: 
 

                  Πηγή: Ε.Ε.Τ., Μελέτη για το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα 2010; 2011; 2013 

Όπως µπορεί να εξαχθεί από τον πίνακα, η Ρουµανία και η Σερβία αποτελούν κοινή 

επιλογή άσκησης δραστηριοτήτων για τις ελληνικές τράπεζες, ενώ έντονη έχει την 

παρουσία του το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα στις λοιπές Βαλκανικές χώρες 

(Βουλγαρία, Αλβανία, ΠΓ∆Μ), στην Κύπρο και την Τουρκία. 

Το ξέσπασµα και η κορύφωση της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης «βρήκαν» 

τις ελληνικές τράπεζες στην κορύφωση των προσπαθειών τους για εδραίωση της 

διεθνούς παρουσίας τους, ιδιαίτερα στις χώρες των Βαλκανίων πολλές από τις οποίες 

είτε είναι ήδη µέλη είτε υπό ένταξη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εντεινόµενος 

ανταγωνισµός στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες µεταξύ των τραπεζών που διεκδικούν 

ολοένα µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και η ανάγκη στήριξης της ελληνικής 

επιχειρηµατικότητας στην περιοχή, συνέβαλαν σηµαντικά στον προσανατολισµό των 

ελληνικών τραπεζών στη διατήρηση της σηµαντικής διεθνούς τους παρουσίας, καθώς 

πιθανή απώλεια της πελατείας τους στο κοµµάτι των εξαγωγικών δραστηριοτήτων θα 

επιδείνωνε σηµαντικά τη χρηµατοοικονοµική τους θέση. Την τριετία 2009-2011, ενώ η 

εντός των συνόρων δηµοσιονοµική κρίση ασκεί πιέσεις στην εγχώρια τραπεζική 

δραστηριότητα, η συνεχής ενδυνάµωση της δραστηριοποίησης σε χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτελεί µοχλό εξισορρόπησης της χρηµατοοικονοµικής 

θέσης των ελληνικών τραπεζών.  



 

 

Τα παρακάτω γραφήµατα

ελληνικών τραπεζών την υπό

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη

Γραφήµατα 5 & 6: Θεµελιώδη χρηµατοοικονοµικά
των τεσσάρων

        Πηγή: Ε.Ε.Τ., Μελέτη για το Ελληνικό

 

        Πηγή: Ε.Ε.Τ., Μελέτη για το Ελληνικό

Το 2009 και το 2010 οι ελληνικές

από τη δραστηριοποίησή τους

τις συστηµικές τράπεζες αυξήθηκαν

της δηµοσιονοµικής κρίσης

τραπεζών στο εξωτερικό

2009

0,635

2009

84,9

59,9

36,5

Ενεργητικό
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γραφήµατα µε αριθµό 5 και 6 συνοψίζουν τη διεθνή

τραπεζών την υπό κρίση τριετία όπως αντικατοπτρίζεται

χρηµατοοικονοµικά µεγέθη. 

Θεµελιώδη χρηµατοοικονοµικά µεγέθη (σε δις €) αποτίµησης της  διεθνούς
των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών (2009-2011) 

Μελέτη για το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα 2010; 2011; 2013 

Μελέτη για το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα 2010; 2011; 2013 
 

το οι ελληνικές τράπεζες παρουσίασαν αξιοσηµείωτη

δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό και τα κέρδη προ φόρων αθροιστικά

τράπεζες αυξήθηκαν κατά περίπου 30%. Το 2011 ωστόσο

κρίσης επηρεάζουν και την αποδοτικότητα των

εξωτερικό, επιφέροντας σηµαντική επιβράδυνση

2010 2011

0,822

0,616

Κέρδη προ φόρων

2010 2011

88,5

71,3

59,8
52,0

36,5

42,5
36,5

Ενεργητικό Χορηγήσεις Καταθέσεις

συνοψίζουν τη διεθνή εικόνα των 

αντικατοπτρίζεται σε κύρια 

αποτίµησης της  διεθνούς παρουσίας 

 

 

αξιοσηµείωτη κερδοφορία 

προ φόρων αθροιστικά για 

ωστόσο, οι εκφάνσεις 

αποδοτικότητα των ελληνικών 

επιβράδυνση σε κύρια 

36,5
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χρηµατοοικονοµικά µεγέθη τους. Η σφοδρότητα της κρίσης οδήγησε το 2011 σε 

συρρίκνωση της κερδοφορίας τους κατά περίπου 25% σε σχέση µε το 2010 

ανατρέποντας τη σηµαντική αύξηση της κερδοφορίας που σηµειώθηκε το εν λόγω έτος. 

Η έκταση δραστηριοποίησης των εγχώριων πιστωτικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό 

αντικατοπτρίζεται και στο σύνολο του ενεργητικού που έχουν αναπτύξει. Η 

παρατηρούµενη µείωση του ενεργητικού το 2011 µπορεί να αποδοθεί εν µέρει και στην 

προσπάθεια αναδιάρθρωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. 

Επιπροσθέτως, αξίζει να σηµειωθεί ότι το υπό κρίση διάστηµα το σύνολο του 

ενεργητικού χρηµατοδοτείται σε µεγάλο βαθµό από τις τοπικές καταθέσεις µε ποσοστό 

κάλυψης το οποίο αυξήθηκε σταδιακά από 43% σε 51%. Η εν λόγω αύξηση αποδίδεται 

το 2010 στην εντυπωσιακή αύξηση των καταθέσεων κατά περίπου 16%. Το 2011 

παρατηρείται µείωση η οποία ωστόσο αντισταθµίστηκε από τη συρρίκνωση των 

στοιχείων ενεργητικού.  

Οι ελληνικές τράπεζες είχαν στο ίδιο διάστηµα σηµαντικές χορηγήσεις, οι οποίες 

χρηµατοδότησαν τόσο τα τοπικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις, όσο και τις ελληνικές 

επιχειρήσεις που ασκούν σηµαντικό µέρος της δραστηριότητάς τους στο εξωτερικό. Το 

2011 ύστερα και από τις σηµαντικές ζηµίες εντός των εθνικών συνόρων που κλόνισαν 

την κεφαλαιοποίησή τους, οι χορηγήσεις των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό 

µειώθηκαν κατά περίπου 13%. Όσον αφορά το δείκτη των χορηγήσεων προς 

καταθέσεις, ως ένα µέτρο αξιολόγησης της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών στο 

εξωτερικό, από το υψηλό 164% ο δείκτης αποκλιµακώθηκε το 2011 στο 143%. Η εν 

λόγω βελτίωση αποδεικνύει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων µε ολοένα µικρότερη 

χρήση εξωτερικής χρηµατοδότησης. 

Συµπερασµατικά θα µπορούσε να επισηµανθεί ότι αθροιστικά το ελληνικό 

τραπεζικό σύστηµα παρά τη δυσµενή οικονοµική συγκυρία, κατόρθωσε να εδραιώσει 

την παρουσία του στις οικονοµίες των γειτονικών χωρών, δοµώντας σηµαντικά θεµέλια 

για την αξιοποίηση ευκαιριών στις εν λόγω χώρες. 

4.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 

Στη συγκεκριµένη ενότητα θα αναλυθεί αθροιστικά η παρουσία των τεσσάρων 

κύριων ελληνικών τραπεζικών πυλώνων - Εθνικής, Alpha, Eurobank και Πειραιώς - 

ανά χώρα δραστηριοποίησης. Η εν λόγω ανάλυση συνοψίζεται στις χώρες εκτενέστερης  

δραστηριοποίησης των ελληνικών τραπεζών βάσει του δικτύου των καταστηµάτων 
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τους και των βασικών θεµελιωδών µεγεθών τους και συνοδεύεται από παράθεση 

σηµαντικών στοιχείων του µακροοικονοµικού περιβάλλοντος των χωρών αυτών. 

Το 2009, έτος αρχής για την παρούσα ανάλυση, αποτέλεσε ένα έτος που οι 

συνέπειες της παγκόσµιας οικονοµική κρίσης επηρεάζουν δυσµενώς το 

µακροοικονοµικό και χρηµατοπιστωτικό περιβάλλον των αγορών στις οποίες 

δραστηριοποιούνται ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα. Εν µέσω αυτών των εξελίξεων οι 

τράπεζες κλήθηκαν να κατευθύνουν τη στρατηγική τους στην συνετή διαχείριση των 

κινδύνων, εισάγοντας βελτιωµένες µεθόδους διαχείρισης των κινδύνων και 

παρακολούθησης του χαρτοφυλακίου των δανείων τους. Από την άλλη κλήθηκαν να 

συρρικνώσουν σηµαντικά το λειτουργικό τους κόστος.   

Όπως µαρτυρούν τα στοιχεία του πίνακα µε αριθµό 2, το έτος 2010 αποτέλεσε ένα 

έτος κερδοφόρων δραστηριοτήτων για τις Τράπεζες. Μέσα σε ένα περιβάλλον 

εντεινόµενου ανταγωνισµού και ύφεσης οι δραστηριότητες των τραπεζών κατέγραψαν 

στην πλειοψηφία των χωρών δραστηριοποίησης θετικές αποδόσεις. Η διατήρηση της 

κερδοφορίας, η ενίσχυση της ρευστότητας και η αποτελεσµατική διαχείριση των 

κινδύνων καθόρισε τις προτεραιότητες των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς τους 

δραστηριότητες και το 2010. Ο εξορθολογισµός των λειτουργικών δαπανών 

συγκαταλέγεται επίσης µεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων. Η Τουρκική οικονοµία 

άρχισε να ανακάµπτει γεννώντας προσδοκίες αναπτυξιακής πορείας και στις τραπεζικές 

δραστηριότητες καθιστώντας ελκυστική µία ορθολογική γεωγραφική επέκταση του 

δικτύου Καταστηµάτων και διείσδυση σε νέα τµήµατα της αγοράς. Η ανάκαµψη της 

τουρκικής οικονοµίας ευνοεί τις ελληνικές τράπεζες που αύξησαν σηµαντικά την αξία 

του ενεργητικού τους και την κερδοφορία τους.  Εντυπωσιακά αποτελέσµατα 

επετεύχθησαν όµως και στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και την Κύπρο, µε τη Βουλγαρία 

και τη Ρουµανία να ξεχωρίζουν παρά την τάση συρρίκνωσης των τοπικών οικονοµιών 

τους.   
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Πίνακας 3: Αξία ενεργητικού και  κερδοφορία των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών ανά χώρα 
δραστηριοποίησης (2009-2011) 

  ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε εκ. €) ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (σε εκ. €) 

  2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Βουλγαρία 11.247 11.175 9.884 16,22 31,20 43,20 

∆%            -0,64%    -11,55%            92,32%    38,46% 

Κύπρος 11.500 12.950 12.394 100,89 104,50 68,10 

∆%          12,61%      -4,29%          3,58%      -34,83% 

Ρουµανία 16.476 17.098 14.530 40,57 64,10 -4,30 

∆%          3,78%     -15,02%          57,79%     -106,71% 

Σερβία 4.609 4.931 4.305 20,00 26,80 10,00 

∆%          6,99%     -12,70%          33,97%     -62,69% 

Τουρκία  18.368 23.348 22.986 444.41 602,20 487,00 

∆%         27,11%       -1,55%         35,51%       -19,13% 
Πηγή: Ε.Ε.Τ., Μελέτη για το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα 2010; 2011; 2013 

Το 2011 ωστόσο ήταν µία κακή χρονιά για την κερδοφορία του δικτύου των 

ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό καθώς µε εξαίρεση τη Βουλγαρία, οι υπόλοιπες 

χώρες δραστηριοποίησης εµφάνισαν αξιοσηµείωτη µείωση µε τη Ρουµανία µάλιστα να 

αποδεικνύεται ζηµιογόνος. Χαµηλές εισροές ξένων επενδύσεων και επιβράδυνση της 

ανάπτυξης σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας επηρέασαν αρνητικά το κόστος 

χρηµατοδότησης και συρρίκνωσαν τα επιτοκιακά περιθώρια ασκώντας σηµαντικές 

πιέσεις στην κερδοφορία των τραπεζών στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Η 

µείωση του ενεργητικού που σηµειώθηκε την ίδια χρονιά αποδίδεται στη συντονισµένη 

προσπάθεια των ελληνικών τραπεζών για αυστηρότερο έλεγχο και βελτίωση της 

ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού τους. Το 2011 στην Τουρκία ο   

χρηµατοοικονοµικός τοµέας σηµείωσε σηµαντική ανάπτυξη. Η Βουλγαρία την ίδια 

χρονιά σηµείωσε χαµηλό ρυθµό ανάπτυξης επηρεασµένη από την επιβράδυνση της 

παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας, την κρίση χρέους στην ευρωζώνη και 

εύθραυστη εγχώρια ζήτηση. Η ρουµανική οικονοµία ανέκαµψε σηµαντικά και το ΑΕΠ 

αυξήθηκε κατά 2,5%. Το ίδιο και η οικονοµία της Σερβίας η οποία δείχνει προοπτικές 

σταθεροποίησης. Το 2011 ωστόσο η διεθνής αρνητική συγκυρία ανέδειξε τις αδυναµίες 

της κυπριακής οικονοµίας. Οι ραγδαία µεταβαλλόµενες συνθήκες και οι υποβαθµίσεις 

πιστοληπτικής ικανότητες διαµορφώνουν ένα δυσχερές περιβάλλον. 

 

 



 

 

Το παρακάτω γράφηµα µε

ενεργητικού όπως αντικατοπτρίζεται

Ενεργητικό. 

Γράφηµα 7: ∆είκτης αποδοτικότητας

              Πηγή: Ε.Ε.Τ., Μελέτη για το Ελληνικό

 

Το γράφηµα καταδεικνύει

λόγω δείκτης παραµένει σταθερά

το 2011, και αυξάνεται σταθερά

2011 καταγράφεται ως ένα ιδιαίτερα

τεκµαίρονται ως πιο αποδοτικές

η Κύπρος βρίσκεται στην

δραστηριότητας που θα συνοδευτεί

της ικανότητας από τους οίκους

Εξετάζοντας διεξοδικότερα

χορηγήσεων και των καταθέσεων

µολονότι στην πλειονότητα των

σηµαντική αλλαγή του κλίµατος

διασφάλιση υψηλής ποιότητας

µείωση των καταθέσεων.

ρευστότητα για τα χρηµατοπιστωτικά

σηµαντικά κεφάλαια που θα

δραστηριότητα. 
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γράφηµα µε αριθµό 7 απεικονίζει το δείκτη αποδοτικότητας

όπως αντικατοπτρίζεται από το λόγο των Κερδών προ φόρων

αποδοτικότητας ενεργητικού των τεσσάρων συστηµικών Τραπεζών

δραστηριοποίησης (2009-2011) 

Μελέτη για το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα 2010; 2011; 2013 

καταδεικνύει ανοµοιογενή αποτελέσµατα µεταξύ των

παραµένει σταθερά υψηλός για την Τουρκία µολονότι µε 

αυξάνεται σταθερά για τη Βουλγαρία. Για τη Σερβία και τη

καταγράφεται ως ένα ιδιαίτερα δυσχερές έτος ενώ οι δραστηριότητες

αποδοτικές αλλά µε σηµαντική τάση αποκλιµάκωσης

βρίσκεται στην αυγή µιας σηµαντικής κάµψης της

που θα συνοδευτεί από αλλεπάλληλες υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής

από τους οίκους αξιολόγησης. 

διεξοδικότερα την εξέλιξη που καταγράφεται στην

των καταθέσεων από τον πίνακα µε αριθµό 3 παρατηρούµε

πλειονότητα των χωρών το έτος 2010 υπήρξε πρόοδος, το

αλλαγή του κλίµατος. Η αποτελεσµατικότερη πιστοδοτική πολιτική

υψηλής ποιότητας χαρτοφυλακίου υποσκελίστηκε από τη

. Οι δύο αυτοί παράγοντες συνδυαστικά

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στις εν λόγω χώρες

κεφάλαια που θα µπορούσαν να διατεθούν για την εντός

Κύπρος Ρουμανία Σερβία Τουρκία

2009 2010 2011

δείκτη αποδοτικότητας του 

Κερδών προ φόρων προς το 

Τραπεζών ανά χώρα 

 

µεταξύ των χωρών. Ο εν 

µολονότι µε πτωτικές τάσεις 

Σερβία και τη Ρουµανία το 

δραστηριότητες της Κύπρου 

αποκλιµάκωσης. Ουσιαστικά, 

κάµψης της οικονοµικής 

υποβαθµίσεις της πιστοληπτικής 

καταγράφεται στην αξία των 

παρατηρούµε ότι 

πρόοδος, το 2011 υπήρξε 

πιστοδοτική πολιτική για τη 

υποσκελίστηκε από τη  σηµαντική 

συνδυαστικά, κλόνισαν τη 

λόγω χώρες, δεσµεύοντας 

για την εντός Ελλάδος 

Τουρκία



 

 

Πίνακας 4: Αξία χορηγήσεων και  καταθέσεων

  ΑΞΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

  2009

Βουλγαρία 9.177

∆%            0,61%

Κύπρος 6.743

∆%          4,83%

Ρουµανία 11.365

∆%          8,40%

Σερβία 3.214

∆%          12,29%

Τουρκία 13.287

∆%         26,15%
Πηγή: Ε.Ε.Τ., Μελέτη για το Ελληνικό

 

Γράφηµα 8: ∆είκτης αποδοτικότητας

             Πηγή: Ε.Ε.Τ., Μελέτη για το
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χορηγήσεων και  καταθέσεων των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών ανά χώρα δραστηριοποίησης

(2009-2011) 

ΑΞΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ (σε εκ. €) ΑΞΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

2009 2010 2011 2009 2010

9.177 9.233 8.379 5.141 5.429
0,61%    -9,25%            5,60%    

6.743 7.069 7.558 6.365 7.710
4,83%      6,92%          21,13%      

11.365 12.320 11.497 5.673 5.572
8,40%     -6,68%          -1,78%     

3.214 3.609 3.263 1.869 2.160
12,29%     -9,59%          15.57%     

13.287 16.762 16.588 9.553 12.444
26,15%       -1,04%         30,26%       

το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα 2010; 2011; 2013 

αποδοτικότητας των τεσσάρων συστηµικών Τραπεζών ανά χώρα δραστηριοποίησης
(2009-2011) 

Μελέτη για το Ελληνικό Τραπεζικό σύστηµα 2010; 2011; 2013 

το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις, όπως απεικονίζ

στη Βουλγαρία, τη Σερβία και την Τουρκία  παρατηρείται

αποκλιµάκωσης ενώ στην Κύπρο ο εν λόγω δείκτης είναι συγκριτικά

υπόλοιπες χώρες. Στη Ρουµανία αντίθετα η σωρευτική

περίπου στο 18% διόγκωσε σηµαντικά τον ήδη υψηλό σχετικό

µεγαλύτερη ανάγκη εξωτερικής χρηµατοδότησης στη δυνατότητα

Κύπρος Ρουμανία Σερβία Τουρκία

2009 2010 2011

ανά χώρα δραστηριοποίησης 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (σε εκ. €) 

2010 2011 

5.429 5.230 
   -3,67% 

7.710 7.078 
     -8,20% 

5.572 4.665 
    -16,28% 

2.160 2.213 
    2,45% 

12.444 12.821 
      3,03% 

χώρα δραστηριοποίησης 

 

όπως απεικονίζεται και στο 

Τουρκία  παρατηρείται µία 

είναι συγκριτικά χαµηλότερος 

σωρευτική µείωση των 

σχετικό δείκτη και 

στη δυνατότητα χορήγησης 

Τουρκία
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4.4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Στην ανάλυση που ακολουθεί αξιολογείται η παρουσία των µεγάλων ελληνικών 

τραπεζών στο εξωτερικό την τετραετία 2009-2012. Με τη βοήθεια συγκεκριµένων 

αριθµοδεικτών αντιπαραβάλλεται, η κερδοφορία και η αποδοτικότητα τους στο 

εξωτερικό µε τη δραστηριότητά τους εντός της χώρας. Στην εν λόγω ανάλυση δεν 

περιλαµβάνεται η Τράπεζα Πειραιώς λόγω αδυναµίας άντλησης των απαραίτητων για 

τη θεµελιώδη ανάλυση δεδοµένων.  

4.4.1 Καθαρό Επιτοκιακό περιθώριο 

Ως µέτρο αξιολόγησης της κερδοφορίας στην παρούσα ανάλυση χρησιµοποιείται το 

καθαρό επιτοκιακό περιθώριο  το οποίο υπολογίζεται ως εξής: 
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Όπως αποδεικνύεται από τα γραφήµατα που ακολουθούν και για τις τρεις υπό 

εξέταση τράπεζες οι δραστηριότητές τους στο εξωτερικό αποδεικνύονται πιο 

αποτελεσµατικές την τελευταία τριετία σε σχέση µε την εντός της χώρας παρουσία 

τους. Πιο επικερδής εµφανίζεται η ΕΤΕ η οποία στο εξωτερικό επιτυγχάνει σταθερά 

καθαρό επιτοκιακό περιθώριο άνω του 5%. Το µεγαλύτερο χάσµα µεταξύ του 

επιτοκιακού περιθωρίου εντός και εκτός συνόρων παρουσιάζεται για την ALPHA και 

την ΕΤΕ, χάσµα το οποίο παρουσιάζει αξιοσηµείωτη άνοδο την τελευταία διετία και 

προσεγγίζει το 2%. Τα εν λόγω αποτελέσµατα καταδεικνύουν την ολοένα και 

µεγαλύτερη συνεισφορά των εργασιών εξωτερικού στην κερδοφορία των τραπεζικών 

οµίλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Γραφήµατα 9, 10, 11: Καθαρό Επιτοκιακό

             Πηγή: ΕΤΕ, Ετήσια Έκθεση
 

             Πηγή: EUROBANK, Ετήσια
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Καθαρό Επιτοκιακό Περιθώριο για τις ΕΤΕ, EUROBANK, ALPHA

Ετήσια Έκθεση, 2010; 2011; 2012; 2013 
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           Πηγή: Alpha Bank, Ετήσια

4.4.2 ∆είκτης αποδοτικότητας

Για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας

στο εξωτερικό επιστρατεύεται

του  βαθµού αξιοποίησης του

παράγει κέρδη από την αποτελεσµατική

Για την Εθνική τα αποτελέσµατα

είναι πλέον αποδοτικές σε σχέση

διετία που η τελευταία έχει κατακρηµνιστεί

είναι διαφορετική καθώς και

εξωτερικού αποκτά αρνητικό

από ότι του εσωτερικού. Η δ

σηµαντική παρουσία της ΕΤΕ

επενδυτικές ευκαιρίες για το τραπεζικό
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Ετήσια Έκθεση, 2010; 2011; 2012; 2013 
 

∆είκτης αποδοτικότητας 

αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εργασιών των ελληνικών

επιστρατεύεται ο δείκτης απόδοσης ενεργητικού (ROA), ως

αξιοποίησης του ενεργητικού, την ικανότητα δηλαδή της

από την αποτελεσµατική αξιοποίηση του. 

Εθνική τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν ότι οι εργασίες του

αποδοτικές σε σχέση µε την εγχώρια δραστηριότητα, ιδίως την

τελευταία έχει κατακρηµνιστεί. Για την ALPHA και τη Eurobank

διαφορετική καθώς και η αποδοτικότητα των στοιχείων του ενεργητικού

αποκτά αρνητικό πρόσηµο την τελευταία διετία, αν και αισθητά

εσωτερικού. Η διαφορετική αυτή εικόνα µπορεί να αποδοθεί

παρουσία της ΕΤΕ στην αγορά της Τουρκίας που αναπτύσσεται

ευκαιρίες για το τραπεζικό σύστηµα. 
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Γραφήµατα 12, 13, 14: ∆είκτης

            Πηγή: ΕΤΕ, Ετήσια Έκθεση
 
 
 

             Πηγή: EUROBANK, Ετήσια
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∆είκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού για τις ΕΤΕ, EUROBANK

 (2009-2012) 

Ετήσια Έκθεση, 2010; 2011; 2012; 2013 
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4.5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

Τα προηγούµενα κεφάλαια

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων

της διεθνούς δραστηριότητας

ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής

δεδοµένα από τις ετήσιες εκθέσεις

εκθέσεις της Ένωσης Ελληνικών

να προκύψει µέσα από τον υπολογισµό

γραφηµάτων ότι η διεθνής

αρνητικά αποτελέσµατα του

αποδοτικότητά του. 
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Ετήσια Έκθεση, 2010; 2011; 2012; 2013 

ΩΣΗ 

προηγούµενα κεφάλαια αναφέρθηκαν στη διεθνή δραστηριότητα

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Το παρόν κεφάλαιο ασχολήθηκε µε την

δραστηριότητας των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επιστρατεύθηκαν

τις ετήσιες εκθέσεις της κάθε τράπεζας, αλλά και από

Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για το Ελληνικό Τραπεζικό

µέσα από τον υπολογισµό χρηµατοοικονοµικών δεικτών και

η διεθνής δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών

αποτελέσµατα του οµίλου κάθε τράπεζας και συνεισφέρει
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συνοψίζοντας τα δεδοµένα της παρούσας εργασίας καταλήγουµε στο συµπέρασµα 

ότι από την ιστορική αφετηρία της εξαγωγής τραπεζικών υπηρεσιών, οι λόγοι που 

ώθησαν τις τράπεζες να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε νέες αναπτυσσόµενες 

αγορές ήταν τα κενά και οι περιορισµοί οικονοµοτεχνικής φύσης της εγχώριας αγοράς.  

Επιδιώκοντας την αποφυγή τέτοιων περιορισµών αλλά και την εκµετάλλευση 

ευκαιριών, διαµόρφωσαν την εταιρική στρατηγική τους σε ολοένα και πιο εξωστρεφή 

πλαίσια για την επίτευξη τόσο χρηµατοοικονοµικών ωφελειών όπως αύξηση µεριδίων 

αγοράς, κερδοφορίας και πλούτου, όσο και την ποιοτική ανάπτυξη της δυναµικότητάς 

τους µέσω της πρόσβασης σε νέα τεχνογνωσία, απασχόληση εξειδικευµένου 

προσωπικού και συγκέντρωση πείρας. 

Η περιπτωσιολογική µελέτη της HSBC ανέδειξε τη σηµασία των αναπτυσσόµενων 

αγορών ως έδαφος σηµαντικών επενδυτικών ευκαιριών όπως επίσης και την 

οικονοµική σπουδαιότητα κάλυψης αναγκών του µεταναστευτικού ρεύµατος  από την 

Ασία στην Αµερική. Η χρηµατοδότηση του εµπορίου εξακολουθεί να αποτελεί για την 

HSBC κύρια πηγή εσόδων και δικαιολογεί την έµφαση της διεθνούς της 

δραστηριότητας στο συγκεκριµένο τοµέα (South- South Trade), όπως επίσης και στην 

υιοθέτηση πελατοκεντρικής στρατηγικής (Follow your customer).  

Ιδιαίτερα για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύµατα, η διεθνής δραστηριοποίησή τους 

αποδεικνύεται σήµερα απαραίτητη για την επιβίωσή τους. Όπως αποδείχθηκε από τη 

σχετική εµπειρική αξιολόγηση, η διεθνής παρουσία των Τραπεζών κυρίως στις 

αναπτυσσόµενες οικονοµίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συνέβαλε στην 

εξοµάλυνση των χρηµατοοικονοµικών τους αδυναµιών λόγω των ακραίων 

µακροοικονοµικών εξελίξεων στο εσωτερικό της χώρας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 

− Οι υπηρεσίες δε µπορούν να παραχθούν µαζικά, καθώς τα πρότυπα παραγωγής 

τους δεν είναι ακριβή, ίδια κάθε φορά. Ακόµη και αν οι διαδικασίες για την 

παροχή µιας υπηρεσίας τυποποιηθούν (π.χ. εκπαίδευση, ιατρικές επιστήµες, 

κλπ) “η εφαρµογή ” µιας υπηρεσίας θα διαφέρει από αγοραστή σε αγοραστή. 

− Ο αγοραστής µιας υπηρεσίας, δε µπορεί να τη χρησιµοποιήσει κατά βούληση, 

όπως θα έκανε µε ένα αγαθό, αλλά θα πρέπει να συµµορφωθεί µε τις επιταγές 

του παρόχου της υπηρεσίας, ώστε να χει αποτέλεσµα η συναλλαγή. 

− Οι οικονοµικές θεωρίες της προσφοράς και ζήτησης, και του κόστους είναι 

δύσκολο να εφαρµοσθούν στον τοµέα των υπηρεσιών, λόγω της άυλης φύσης 

τους. Ποια είναι η αξία (τιµή) ενός δικηγόρου που κερδίζει µια δίκη και ποια η 

αξία του όταν τη χάνει ?  

− Οι υπηρεσίες παράγονται και καταναλώνονται την ίδια στιγµή, συνεπώς για την 

παροχή τους δε µεσολαβούν µεσάζοντες, αλλά πωλούνται άµεσα στον 

ενδιαφερόµενο. Εξαίρεση αποτελούν κάποιες υπηρεσίες που παρέχονται π.χ. 

από τουριστικούς και ασφαλιστικούς πράκτορες (Rathmell,1966). 

Σύµφωνα µε ένα δεύτερο ορισµό οι υπηρεσίες είναι δραστηριότητες, οφέλη, ή 

ικανοποίηση που προσφέρονται σε συνδυασµό µε την πώληση αγαθών. Πιο 

συγκεκριµένα αντιπροσωπεύουν την αίσθηση της ικανοποίησης είτε από άυλα αγαθά 

(π.χ όπως είναι η ασφάλιση) είτε από απτά αγαθά ( όπως είναι π.χ. η στέγαση, η 

µεταφορά) είτε από άυλα αγαθά όταν αυτά αγοράζονται σε συνδυασµό µε άλλα αγαθά 

ή υπηρεσίες (π.χ.  credit cards, delivery,κλπ), (Regan, 1963). 

Πολλές υπηρεσίες είναι προσαρµοσµένες να ανταποκρίνονται στις ετερογενείς 

ανάγκες και προτιµήσεις των καταναλωτών. Το παραπάνω σε συνδυασµό µε το 

αδιαίρετο της παραγωγής και της κατανάλωσης , αλλά και το άυλο της φύσης τους, 

καθιστούν δύσκολη την τυποποίηση των υπηρεσιών και κατ επέκταση και τον ορισµό 

τους. (Anderson, Fornell, and Trust, 1997) 
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