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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πορεία των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από μία κεντρικά σχεδιασμένη 

οικονομία προς την οικονομία της αγοράς αποτέλεσε μία μακρά και επίπονη 

διαδικασία, η οποία οδήγησε στην ένταξή τους στην ΕΕ. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

μεταβατικής περιόδου, ο χρηματοπιστωτικός τομέας των εν λόγω οικονομιών ήταν 

υποτυπώδης, χαρακτηριζόμενος από πλήθος στρεβλώσεων, ελλείψεων και 

ανεπαρκειών, σε απόλυτη συνάρτηση με τα αντίστοιχα μεγέθη της οικονομίας. Από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μέχρι τις αρχές της επόμενης, σημαντικές 

μεταρρυθμιστικές προσπάθειες έλαβαν χώρα, με σκοπό την ενίσχυση του 

χρηματοπιστωτικού κλάδου και την ενδυνάμωση του διαμεσολαβητικού του ρόλου. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση και ενδελεχής ανάλυση της 

μεταβατικής πορείας του χρηματοπιστωτικού τομέα στις χώρες της Βουλγαρίας και 

της Ρουμανίας, με έμφαση στον τραπεζικό κλάδο, τις κεφαλαιαγορές, τις αγορές 

χρήματος και τις υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την ανάλυση, 

εντοπίστηκαν κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεταβατικής πορείας του 

χρηματοπιστωτικού τομέα των δύο εξεταζόμενων χωρών, με σημαντικότερα εξ 

αυτών την εστίαση των μεταρρυθμίσεων στην αναδιαμόρφωση του τραπεζικού 

συστήματος, την ενδυνάμωση του θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου και την 

ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου του συνόλου του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

Λέξεις κλειδιά: χρηματοπιστωτικός τομέας, τραπεζικός κλάδος, κεφαλαιαγορές, 

μετάβαση 
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ABSTRACT 

The path of Southeastern European countries from a centrally planned economy to a 

market economy has been a long and tough process that led to their inclusion in EE. 

During this transition period, the financial sector of these economies was rudimentary, 

characterized by multiple distortions, gaps and inadequacies, in absolute relation to 

the relative features of the economy. From early 1990s until early years of the next 

decade, major reform efforts have taken place, in order to strengthen the financial 

sector and reinforce its intermediation role. Aim of this thesis is the examination and 

the thorough analysis of the transition of the financial sectors of Bulgaria and 

Romania, focusing on the banking sector, the capital markets, the money markets and 

other financial services. According to this analysis, several common features were 

identified between the transition of the financial sectors of the two countries 

concerned, the most important of the focus of reforms on the reshaping of the banking 

sector, the strengthening of the institutional and the regulatory framework and the 

reinforcement of the intermediation role of the entire financial sector. 

Keywords: financial sector, banking sector, capital markets, transition  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μετά την ανατροπή του καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης του 1989, 28 χώρες 

ήταν πλέον ελεύθερες να επιλέξουν τη δική τους πολιτικοοικονομική πορεία, ενώ 

παράλληλα η κοινή γνώμη άρχισε να στρέφεται ενεργά προς την κατεύθυνση κάποιας 

μορφής καπιταλισμού. Στις περισσότερες από τις χώρες αυτές, υπήρξε μία 

παράλληλη στροφή προς μεγαλύτερη πολιτική δημοκρατική ελευθερία. Η πορεία 

προς την αλλαγή αυτή ονομάστηκε μετάβαση, με σκοπό να προσδιορίσει το 

μεταβατικό στάδιο από μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία προς μία οικονομία που 

προσανατολίζεται στην αγορά.  

Όλες οι χώρες που βρέθηκαν σε αυτό το μεταβατικό στάδιο διήλθαν μίας μακράς 

περιόδου μετα-κομμουνιστικής αλλαγής, ξεκινώντας στα τέλη της δεκαετίας του 

1980 με μία σειρά από θεσμούς πολύ διαφορετικούς από αυτούς του καπιταλισμού 

της αγοράς. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μέχρι το ήμισυ της μεταβατικής 

περιόδου μία σειρά αλλαγών πραγματοποιήθηκαν στις μεταβατικές οικονομίες, 

οδηγώντας στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών της δεκαετίας και 

μετέπειτα στον ολοκληρωτικό μετασχηματισμό τους, στο πλαίσιο της ενταξιακής 

προσπάθειας στην ΕΕ. 

Βέβαια, η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς δεν ήταν η ίδια σε όλες τις χώρες, 

καθώς σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται σε όλα τα μεγέθη και μεταβατικά 

χαρακτηριστικά. Σε όρους οικονομικής ανάπτυξης, οι χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης ακόμα και υπό τα κομμουνιστικά καθεστώτα παραδοσιακά υστερούσαν σε 

σχέση με άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, αντιμετωπίζοντας χαμηλότερο 

βαθμό βιομηχανοποίησης και αστικοποίησης. Κατά την έναρξη της περιόδου 

μετάβασης, η υπανάπτυξη αυτή συνδυαζόταν και με μία σειρά άλλων προβλημάτων, 

με κυριότερα το σχετικά χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, το χαμηλό βαθμό 

βιομηχανοποίησης, την κυριαρχία επιχειρήσεων παροχής μη εξειδικευμένων 

υπηρεσιών, το μεγάλο αγροτικό τομέα και το ασθενές ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο 

(Sotiropoulos et al 2003). Παράλληλα, οι δομές του εξωτερικού εμπορίου 

χαρακτηριζόταν από υψηλό βαθμό εξάρτησης αναφορικά με τις πρώτες ύλες, τα 

αγροτικά προϊόντα και ένα μεγάλο μέρος βιομηχανικών, παρεμποδίζοντας έτσι την 

εγχώρια παραγωγή αλλά και το εμπόριο. Τα προβλήματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα 



9 
 

μεγάλα ποσοστά φτώχειας του πληθυσμού, υψηλά ποσοστά ανεργίας και ευρεία 

εισοδηματική ανισότητα.  

Υπό το πρίσμα της μετάβασης των εν λόγω οικονομιών, ο χρηματοπιστωτικός τομέας 

άλλαξε ριζικά, δεδομένου ότι τα προβλήματα του τομέα αυτού αποτελούν ουσιαστικά 

αντανάκλαση των ανεπαρκειών της πραγματικής οικονομίας και αντίστροφα. 

Συνεπώς, η ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου είχε σημαντικές συνέπειες για 

τη συνολική ευημερία των οικονομιών σε μετάβαση, καθώς η αποτελεσματική 

διαμεσολάβηση μεταξύ αποταμιευτών και επενδυτών απαιτεί μακροοικονομική 

σταθερότητα και ανάπτυξη, η οποία με τη σειρά της έγκειται στη διαμεσολάβηση για 

την υποστήριξη της αποδοτικής σύνθεσης και κατανομής του κεφαλαίου. Ομοίως, 

υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ της μικροοικονομικής σταθερότητας και της 

αποδοτικής λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς η ποιότητα των 

εταιρικών πελατών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματικότητα 

της τραπεζικής λειτουργίας, σε επίπεδο κατανομής των πιστώσεων και γενικότερης 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης.  

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας που αποτελούν τον 

ερευνητικό άξονα της παρούσας εργασίας, διήλθε θεμελιωδών αλλαγών από την 

έναρξη της μεταβατικής περιόδου. Στα προηγούμενα σχεδιασμένα οικονομικά 

καθεστώτα, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, αποτελούμενες 

σχεδόν εξολοκλήρου από «μονο-τράπεζες», οι οποίες συνέλλεγαν τις καταθέσεις, 

αποδίδοντας συγκεκριμένα επιτόκια και παρέχοντας καθορισμένες πιστώσεις βάσει 

αποφάσεων που λαμβάνονταν σε κεντρικό επίπεδο (Tang et al, 2000). Κατά τη 

διάρκεια της μετάβασης, οι τράπεζες αυτές διασπάστηκαν, διαμορφώνοντας ένα 

δυαδικό τραπεζικό σύστημα, αποτελούμενο από την κεντρική τράπεζα και τις 

υπόλοιπες εμπορικές. 

Παράλληλα, οι εμπορικές τράπεζες αναδιαρθρώθηκαν, ανακεφαλαιοποιήθηκαν και 

ιδιωτικοποιήθηκαν, ενώ νεοϊδρυθείσες τράπεζες εισήχθησαν στην αγορά, συχνά 

υποστηριζόμενες από ένα φιλελεύθερο καθεστώς αδειοδότησης και ρύθμισης. Σε 

πολλές περιπτώσεις, η διαδικασία αυτή οδήγησε σε σημαντικές τραπεζικές κρίσεις, οι 

οποίες προκάλεσαν τεράστιες απώλειες σε περιουσιακά στοιχεία για την 

αντιμετώπιση των οποίων εκτεταμένη δημόσια χρηματοδότηση απαιτήθηκε 
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(Schardax & Reininger, 2001). Ωστόσο, η ισχυροποίηση του θεσμικού πλαισίου, η 

ενοποίηση ή αποκεφαλαιοποίηση των αφερέγγυων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και η μαζική είσοδος ξένων τραπεζών, τελικά, οδήγησαν σε ένα σταθερότερο 

τραπεζικό σύστημα. Την ίδια περίοδο της τραπεζικής σταθεροποίησης, οι αγορές 

χρήματος, συναλλάγματος και κεφαλαίων και οι χρηματιστηριακές αγορές άρχισαν 

να μορφοποιούνται, οδηγώντας σε έναν αποτελεσματικότερο πλέον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, ο οποίος ήταν σε θέση, έστω εν μέρει, να αναλάβει το ρόλο 

της διαμεσολάβησης (Winkler, 2002).  

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάπτυξη και ωρίμανση του χρηματοπιστωτικού τομέα 

θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της διαδικασίας σύγκλισης 

της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας την αύξηση του μεγέθους, τους βάθους και της 

αποτελεσματικότητά του. Δεδομένου μάλιστα ότι η οικονομική μεγέθυνση 

συμβαδίζει με τη χρηματοπιστωτική ανάπτυξη, αποτελεί κοινό τόπο πως οι εξελίξεις 

που έλαβαν χώρα στον τομέα αυτό στις μεταβατικές οικονομίες δεν ήταν σημαντικές 

μόνο για την πορεία της αυτής της περιόδου αλλά και για τις μετέπειτα 

μεταρρυθμίσεις κατά την ενταξιακή περίοδο. Επιπλέον, τα βασικά χαρακτηριστικά 

της αναπτυξιακής πορείας του χρηματοπιστωτικού τομέα στις μεταβατικές οικονομίες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δηλαδή ο χαμηλός βαθμός διαμεσολάβησης, η 

κυριαρχία του τραπεζικού τομέα και ο υψηλός βαθμός εμπλοκής και συμμετοχής των 

ξένων κεφαλαίων, αποτέλεσαν τις βάσεις για τις μετέπειτα μεταρρυθμιστικές 

προσπάθειες στις αρχές του 21
ου

 αιώνα.  

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση και λεπτομερής 

ανάλυση του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας κατά τα 

χρόνια της μετάβασης, με έμφαση στις εξελίξεις του τραπεζικού κλάδου, των 

κεφαλαιαγορών, της αγοράς χρήματος και των υπολοίπων χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρούσα εργασία στοχεύει στην ανάδειξη των 

κυριότερων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα των 

εξεταζόμενων χωρών, μέσω της παρουσίασης και μελέτης των βασικότερων 

οικονομικών και σχετικών μεγεθών. 

Η δομή της παρούσας εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται το 

ζήτημα της μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς, όπου περιγράφεται η 

διαδικασία και τα χαρακτηριστικά της μετάβασης, ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού 
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τομέα στις μεταβατικές οικονομίες και η γενικότερη πορεία της μετάβασης στη 

Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η μετάβαση του 

τραπεζικού κλάδου στις δύο χώρες, στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεταβατική 

πορεία των κεφαλαιαγορών και στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται οι αγορές 

χρήματος και οι υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Τέλος, καταγράφονται τα 

συμπεράσματα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

1.1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Η οικονομική μετάβαση αποτελεί έναν όρο που αναφέρεται στην μετάβαση από μία 

σχεδιασμένη σοσιαλιστικά οικονομία προς μία οικονομία που προσανατολίζεται στην 

αγορά. Σε ένα σύστημα οικονομίας αγοράς, οι αγορές λειτουργούν ως οι βασικοί 

ρυθμιστικοί μηχανισμοί μεταξύ της παραγωγής και της κατανάλωσης ή μεταξύ της 

προσφοράς και της ζήτησης, μέσω της ρύθμισης των τιμών και των κεφαλαιακών 

ροών (Lavigne, 1999). Για τη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, μία σειρά 

προϋποθέσεων είναι απαραίτητη, με σημαντικότερες εξ αυτών την ανάπτυξη ενός 

πλαισίου κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, την αποκέντρωση των διαδικασιών 

λήψης αποφάσεων εκ μέρους των οικονομικών οντοτήτων, τη θεσμοθέτηση του 

ελεύθερου ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με τον εποπτικό ρόλο του κράτους (DeMelo 

et al, 1997).  

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομίες σε μεταβατικό στάδιο χαρακτηρίζονται από 

καταμερισμό της εργασίας σύμφωνα με τη διάρθρωση της οικονομίας, η οποία 

πλαισιώνεται κατά βάση από μονοπωλιακές αγορές μεγάλων κρατικών και 

επιδοτούμενων επιχειρήσεων, όπου οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε 

υποανάπτυκτο στάδιο, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία ενός υγιούς ανταγωνιστικού 

πλαισίου. Επιπλέον, βασικό χαρακτηριστικό της οικονομικής μετάβασης είναι η 

μετατροπή του κεντρικώς σχεδιασμένου συστήματος αποφάσεων σε ένα σύστημα 

όπου οι οικονομικές μονάδες, δηλαδή οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και οι υπόλοιπες 

οικονομικές οντότητες, έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ανεξάρτητες αποφάσεις 

αναφορικά με το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών και τις συναλλαγές κεφαλαίου 

(Kolodko, 1999). Έτσι, για τη διασφάλιση της ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων, 

απαραίτητο στοιχείο είναι η καθιέρωση της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, καθώς και η 

ανεξάρτητη ροή πληροφόρησης, σε συνδυασμό με τη συμμόρφωση στα συμβόλαια 

και της συνθήκες της ανοιχτής αγοράς.  
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Παράλληλα, ένα πλαίσιο ελεύθερου ανταγωνισμού είναι απαραίτητο, ώστε να 

επιτρέπεται στην αγορά να αυτορυθμίζεται βάσει της παραγωγής και της 

κατανάλωσης, παρέχοντας την ίδια στιγμή τη ελευθερία συμμετοχής. Τέλος, ο ρόλος 

του κράτους κατά τη διαδικασία της μετάβασης μετατρέπεται σε εποπτικό, καθώς η 

εκάστοτε κυβέρνηση οφείλει να παρεμβαίνει μόνο για να καλύπτει ένα μέρος των 

ανεπαρκειών της αγοράς, να θεσπίζει μία σειρά κοινωνικών ζητημάτων, να 

αναπτύσσει τα κατάλληλα φορολογικά συστήματα που είναι σύμφωνα με την 

οικονομία της αγοράς και να εποπτεύει και να ελέγχει το οικονομικό σύστημα.  

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις αυτές, τα βασικά εργαλεία πολιτικής για τη μετάβαση 

από μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία σε μία οικονομία της αγοράς είναι η 

ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, η απελευθέρωση του εγχώριου και 

εξωτερικού εμπορίου, η εισαγωγή της ανταλλαξιμότητας των νομισμάτων, η νομική 

και κανονιστική καθιέρωση του ελεύθερου ανταγωνισμού και η δημιουργία ενός 

τραπεζικού τομέα που αποτελείται από μία κεντρική τράπεζα και ένα σύνολο 

εμπορικών (Hlavacek & Mejstrik, 1997). Βέβαια, κρίσιμα στοιχεία της οικονομικής 

μετάβασης είναι και η δημιουργία και λειτουργία των κεφαλαιαγορών, η εγκαθίδρυση 

χρηματοδοτικών και φορολογικών συστημάτων που βασίζονται στην ανοιχτή 

οικονομία, και, τέλος, η ανάπτυξη του κατάλληλου πλαισίου λειτουργίας των 

θεσμικών οργάνων, όπως είναι η θεσμοθέτηση του πτωχευτικού δικαίου και του 

δικαίου των επιχειρήσεων (Svejnar, 2002).  

Η μετάβαση στην οικονομία της αγοράς για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης προήλθε από τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν αναφορικά με την 

ελευθερία του λόγου και την ελευθερία της οργάνωσης. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, 

οι κομμουνιστικές αρχές του πολιτικού και οικονομικού ελέγχου αποκηρύχτηκαν 

ευρέως, με αποτέλεσμα την αντικατάσταση των αντίστοιχων κομμουνιστικών 

κυβερνήσεων από νέα πολιτικά σχήματα προσανατολισμένα σε δημοκρατικές αρχές 

και στις αρχές της οικονομίας της αγοράς. Κατά την έναρξη της μεταβατικής 

περιόδου, η οποία βέβαια δε συνέπεσε χρονικά σε όλες τις χώρες, ήταν πλέον σαφές 

πως οι κομμουνιστικές και σοσιαλιστικές κυβερνήσεις είχαν αποτύχει να παράσχουν, 

υπό μία φιλελεύθερη άποψη, το επίπεδο διαβίωσης που είχαν υποσχεθεί στους 

πολίτες.  
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Σύμφωνα με τους Sachs et al (2000) η μετάβαση των κρατών της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης προς οικονομικά συστήματα προσανατολισμένα στην αγορά 

ακολούθησε μία πορεία φάσεων, κατά τις οποίες εφαρμόστηκαν και οι αντίστοιχες 

πολιτικές μετάβασης. Κατά την πρώτη φάση, είναι απαραίτητη η μακροοικονομική 

σταθεροποίηση μέσω της μείωσης των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και της 

εφαρμοζόμενης νομισματικής πολιτικής της κεντρικής τράπεζας. Η διαδικασία αυτή 

σταθεροποίησης μπορεί να περιλαμβάνει ένα φάσμα πολύπλοκων πολιτικών, κυρίως 

στον τομέα του περιορισμού των κρατικών χρηματοδοτήσεων. Βέβαια, στις εν λόγω 

μεταβατικές οικονομίες δεν εφαρμόστηκε μία κοινή γραμμή συναλλαγματικής 

πολιτικής, αν και στην πλειοψηφία τους λειτούργησε μία συναλλαγματική ισοτιμία 

σύμφωνα με την οποία το εγχώριο νόμισμα ήταν συνδεδεμένο με ένα ξένο.   

Κατά τη δεύτερη φάση της διαδικασίας μετάβασης, το σημαντικότερο στοιχείο είναι 

η απορρύθμιση, μέσω της εξάλειψης των κυβερνητικών ελέγχων και της θέσπισης 

ενός πλαισίου για ελεύθερες συμβατικές σχέσεις. Η προτεραιότητα αυτή 

περιλαμβάνει την αναγνώριση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και την ανάπτυξη ενός 

νομικού και κανονιστικού πλαισίου κατάλληλου για μία οικονομία αγοράς. Η 

μεταβατική αυτή διαδικασία, επίσης, συνεπάγεται μειωμένο ρόλο των κεντρικών 

πολιτικών σχεδιαστών και αυξημένο ρόλο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας. Οι βασικές πολιτικές της φάσης αυτής για τις ευρωπαϊκές 

μεταβατικές οικονομίες της περιόδου ήταν η «αποδέσμευση» της οικονομίας από τις 

βαριές και κρατικά χρηματοδοτούμενες βιομηχανίες, οι οποίες λειτουργούσαν μέχρι 

τότε εις βάρος των μικρομεσαίων και, συνεπώς, του ελεύθερου ανταγωνισμού.  

Επόμενο στάδιο της μετάβασης των οικονομιών αυτών ήταν η αναδιάρθρωση του 

εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, καθώς και η απελευθέρωση των 

συναλλαγματικών ισοτιμιών, ενώ μετέπειτα, επήλθε η ιδιωτικοποίηση των κρατικών 

επιχειρήσεων, με σκοπό τον περιορισμό της μονοπωλιακής δύναμης, τόσο σε επίπεδο 

βιομηχανιών όσο και σε σχέση με τις εργατικές συνδικαλιστικές ενώσεις, ιδίως μέσω 

της μεταρρύθμισης της εργατικής νομοθεσίας. Τέλος, το τελευταίο μεταβατικό βήμα 

αφορά τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού συστήματος, όσο και την απελευθέρωση 

ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού τομέα, μέσω της λειτουργίας των 

κεφαλαιαγορών.    
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Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως τα μεταβατικά προγράμματα των κρατών της 

Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης διαφοροποιούνται σημαντικά τόσο ως προς την 

ταχύτητα όσο και ως προς την ένταση. Μερικές χώρες ακολούθησαν μία πολιτική 

μετάβασης σε προοδευτική βάση, ενώ άλλες, όπως η Πολωνία, ακολούθησαν μία 

ταχύτατη μεταρρυθμιστική πορεία, η οποία στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχει 

καταγραφεί με την ορολογία “big bang” ή “shock therapy”. Παρόλες, ωστόσο, τις 

διαφοροποιήσεις, είναι γενικά αποδεκτό πως η διαδικασία μετάβασης στις χώρες 

αυτές ήταν σχετικά γρήγορη, ειδικά σε σύγκριση με μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

του παρελθόντος, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης. Επιπλέον, η σοσιαλιστική μετάβαση επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από τις 

προηγμένες μεταρρυθμίσεις της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχοσλοβακίας, 

ενώ σε άλλες χώρες η διαδικασία μετάβασης διήρκησε πολύ περισσότερο και 

κατέγραψε μία ταραχώδη πορεία, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τη Ρουμανία και 

τη Βουλγαρία.  

1.2 ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης μετά το 1990 σηματοδότησε μια περίοδο 

θεμελιωδών αλλαγών στις πρώην κομμουνιστικές χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης. Οι χώρες αυτές στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας 

εισήλθαν σε μια περίοδο μετάβασης από την κεντρικά προγραμματισμένη σοβιετική 

οικονομία στην οικονομία της ελεύθερης αγοράς που κυριαρχούσε και κυριαρχεί στις 

ανεπτυγμένες δυτικές οικονομίες, οι οποίες για τέσσερις δεκαετίες αποτελούσαν το 

αντίπαλο δέος της άλλοτε ισχυρής Σοβιετικής Ένωσης. Ειδικότερα, η μετάβαση αυτή 

προϋπέθετε θεμελιώδεις αλλαγές και μεταρρυθμίσεις με σκοπό την δημιουργία και 

ανάπτυξη των κατάλληλων δομών, όχι μόνο για την απρόσκοπτη και χωρίς 

στρεβλώσεις λειτουργία της ελεύθερης οικονομίας στις χώρες αυτές αλλά και για την 

ένταξη τους αρχικά στην ΕΕ και μετέπειτα ένα αυτό ήταν εφικτό στην ευρωζώνη.  

Η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης διήλθε μίας περιόδου ταραχώδους 

ανάπτυξης κατά τη δεκαετία του 1990, εν μέρει λόγω των βίαιων συγκρούσεων στην 

περιοχή της Γιουγκοσλαβίας και της έλλειψης πολιτικής υποστήριξης της διαδικασίας 

μετάβασης, καθώς και λόγω της συγκεχυμένης διεθνούς συμμετοχής και 
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παρεμβατικής πολιτικής. Σε κάθε περίπτωση, ολόκληρη η περιοχή άρχισε να 

παρουσιάζει σημάδια οικονομικής ανάπτυξης μετά το 2000. Ωστόσο, ακόμα και μετά 

το 2000, η ΠΓΔΜ πέρασε μέσω μίας ιδιαίτερα δαπανηρής εσωτερικής διαμάχης το 

2001, η Σερβία υπέστη πλήγμα στις αρχές του 2003, όταν και δολοφονήθηκε ο τότε 

πρωθυπουργός Zoran Djindjic, ενώ το Μοντενέγρο ανεξαρτητοποιήθηκε μόλις την 

άνοιξη του 2006. Επίσης, σε περιοχές της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης η οικονομική 

κατάσταση άρχισε να βελτιώνεται κατά τα τελευταία χρόνια, ενώ η αντίστοιχη 

κατάσταση στο Κόσσοβο εξακολουθεί να είναι δύσκολη.   

Δεδομένων των παραπάνω εξελίξεων, είναι προφανές πως τα τελευταία χρόνια η 

οικονομική ανάπτυξη είναι εμφανής στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η 

διαπίστωση αυτή αντανακλάται τόσο στο μέσο όρο του ρυθμού ανάπτυξης στις 

περισσότερες χώρες της περιοχής, ο οποίος κυμαίνεται σε ποσοστά της τάξης του 4% 

με 5% και μπορεί να θεωρηθεί βιώσιμος, όσο και σε άλλους δείκτες 

μακροοικονομικής σταθερότητας. Ο πληθωρισμός είναι σχετικά χαμηλός ή 

τουλάχιστον αξιολογείται ως σταθεροποιητικός, τα ισοζύγια του δημόσιου τομέα 

βελτιώνονται, τα δημοσιονομικά αποτελέσματα ως επί το πλείστον θεωρούνται 

βιώσιμα, δεδομένου και της σημαντικής μείωσης της εξωτερικής οικονομικής 

βοήθειας, ενώ οι εξαγωγές αυξάνονται συνεχώς, παρόλο τον υψηλό βαθμό 

εισαγωγικής διείσδυσης και εξάρτησης των χωρών αυτών από τις εισαγωγές 

προϊόντων της αλλοδαπής.  

Ωστόσο, η μετάβαση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς το σύστημα της 

οικονομίας της αγοράς παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις χώρες των 

Βαλκανίων και αυτές που τώρα αποτελούν τα νέα κράτη-μέλη της Ευρώπης, καθώς 

μπορεί να ειπωθεί πως οι πρώτες ακολουθούν ουσιαστικά τα βήματα των δεύτερων. 

Με άλλα λόγια, η μετάβαση κυρίως της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας προς την 

οικονομική ανάπτυξης και την οικονομική ενσωμάτωση στην Ευρώπη ακολούθησε 

μία ταχύτερη πορεία, με ειδικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, η συνθήκη 

προσχώρησης που υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 2005 άνοιξε το δρόμο για να 

καταστούν η Βουλγαρία και η Ρουμανία μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από τον 

Ιανουάριο του 2007. Η απόφαση αυτή ακολούθησε τη μεγέθυνση της ΕΕ που έλαβε 

χώρα το Μάιο του 2004 με την προσχώρηση 10 νέων κρατών, κυρίως από την 

Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.  
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Αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της μετάβασης των δύο εξεταζόμενων 

χωρών, η Ρουμανία είναι διπλάσια σε γεωγραφική έκταση σε σχέση με τη Βουλγαρία, 

καθώς το δεύτερο μεγαλύτερο κράτος ανάμεσα στα νέα κράτη-μέλη μετά την 

Πολωνία και το ένατο ανάμεσα στις ΕΕ27. Τοποθετημένες στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη, οι δύο όμορες χώρες διαθέτουν κοινά σύνορα απόστασης 631 χλμ., ενώ η 

προσχώρησή τους στην ΕΕ αύξησε τον πληθυσμό της κοινότητας κατά 29 

εκατομμύρια (6,4%). Με μέση πληθυσμιακή πυκνότητα κατά 91 κατοίκους/χλμ
2
 

(Ρουμανία) και 70 κατοίκους/χλμ
2
 (Βουλγαρία), οι δύο χώρες καταγράφουν σχετικά 

χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού σε σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ27, ο οποίος είναι 

περίπου 113 κάτοικοι / χλμ
2
 (EC, 2002). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μετάβαση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας προς ένα 

μοντέλο οικονομίας της αγοράς αποτέλεσε μία δύσκολη και επώδυνη διαδικασία. Η 

διαδικασία μετάβασης, η οποία οριοθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

χαρακτηρίζεται από αργούς ρυθμούς, υψηλά επίπεδα αντίστασης στις αναγκαίες 

δομικές αλλαγές, ασυνεπείς μεταρρυθμίσεις και πολιτικές αποφάσεις ad-hoc. Κατά τη 

διάρκεια του κουμουνιστικού καθεστώτος, τα οικονομικά και πολιτικά 

χαρακτηριστικά των δύο χωρών είχαν σημαντικές ομοιότητες, με κυριότερες τα 

αυταρχικά καθεστώτα, τον κεντρικό σχεδιασμό της κατανομής των διαθέσιμων 

πόρων και την εστίαση σε αναποτελεσματικές και «βαριές» βιομηχανίες. Ωστόσο, 

παρά την κοινή σοσιαλιστική κληρονομιά, η οποία μεταφράζεται σε ασταθές 

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, σε υψηλά επίπεδα γραφειοκρατίας και 

διαφθοράς, σε υψηλά ποσοστά φτώχιας και σε απώλειες εξωτερικών αγορών, η 

μετάβαση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας προς την οικονομία της αγοράς δεν 

ταυτίζεται.  

Η μεταβατική πορεία της Ρουμανίας ξεκίνησε με ένα σημαντικό μειονέκτημα, καθώς 

οι συνθήκες μετάβασης ήταν κατά πολύ χειρότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες 

άλλων χωρών που βρίσκονταν στη διαδικασία της μεταρρύθμισης, όπως ήταν η 

Τσεχία, η Ουγγαρία και η Πολωνία (World Bank, 2005). Μέχρι και τη δεκαετία του 

1990, η Ρουμανική οικονομία ελεγχόταν σε απόλυτο βαθμό από το κράτος, καθώς το 

Κουμμουνιστικό Κόμμα, ως κινητήρια δύναμη της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει ένα 

σύστημα κεντρικού σχεδιασμού και αποφάσεων, το οποίο αγνοούσε σε μεγάλο βαθμό 

τις πραγματικές δυνάμεις της αγοράς. Με ιδιαίτερη έμφαση στη βιομηχανοποίηση και 
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την εθνική αυτάρκεια, το κράτος εγκαθίδρυσε, κατά τα διάρκεια των τελευταίων 

χρόνων του 1960, ένα σημαντικό αριθμό μεγάλου μεγέθους βιομηχανιών εντάσεως 

ενέργειας. Ωστόσο, λόγω του υψηλού βαθμού εξάρτησης στους σχετικά 

περιορισμένους ενεργειακούς εγχώριους πόρους και λόγω του μεγάλου βαθμού 

αντίστοιχης εισαγωγικής διείσδυσης ενέργειας, κυρίως όσον αφορά το πετρέλαιο, οι 

βιομηχανίες αυτές ήταν εξαιρετικά αναποτελεσματικές (Daianu, 1999).  

Η πετρελαϊκή κρίση τη δεκαετία του 1970 επιδείνωσε την κατάσταση, αναγκάζοντας 

τη Ρουμανία σε ευρύτατο εξωτερικό δανεισμό, ο οποίος επηρέασε καίρια όλη τη 

διαδικασία μετάβασης και τη μετέπειτα διαμόρφωση του χρηματοπιστωτικού τομέα 

της χώρας, όπως θα αναλυθεί ενδελεχώς στα επόμενα κεφάλαια της παρούσας 

εργασίας. Ως αποτέλεσμα, στις αρχές του 1980, το εξωτερικό χρέος της Ρουμανίας 

αντιστοιχούσε περίπου στο 20% με 30% του ΑΕΠ (OECD, 2000). Η πολιτική 

απόφαση επαναχρηματοδότησης του εξωτερικού χρέους προκάλεσε σοβαρές 

ανισορροπίες στην εγχώρια οικονομία, επιφέροντας δραστική πτώση στην προσφορά 

βασικών αγαθών και επιδείνωση στην ευημερία του πληθυσμού. Κατά την τετραετία 

1985-1989 καταγράφτηκαν ελλείψεις βασικών προϊόντων και στο τέλος του 1989 το 

εξωτερικό χρέος χρηματοδοτήθηκε εξωτερικώς για ακόμη μία φορά, αλλά σε όρους 

δανεισμού που ξεπερνούσαν κατά πολύ την εσωτερική κατανάλωση και το επίπεδο 

διαβίωσης.  

Η Ρουμανία αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσπευσης της βιομηχανικής 

ανάπτυξης και ισχυροποίησης των δεσμών της με τις οικονομίες αγοράς. Το 

φαινόμενο αυτό προκάλεσε διάφορες μορφές στρεβλώσεων των τιμών της αγοράς, με 

αποτέλεσμα την μη ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων, την επιβράδυνση 

του ρυθμού ανάπτυξης και της ευημερίας και την επιδείνωση των εμπορικών 

ισοζυγίων. Ο Uvalic (2009) υποστηρίζει πως η περίπτωση της Ρουμανίας αποτελεί 

χαρακτηριστική περίπτωση στρέβλωσης της αγοράς λόγω της ανικανότητας της 

οικονομίας να ανταποκριθεί στην τεχνολογική πρόοδο, με αποτέλεσμα την παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών χαμηλής προστιθέμενης αξίας για τον καταναλωτή και άρα 

τον περιορισμό του εξωτερικού εμπορίου.  

Σε αντίθεση με τη Ρουμανία, η Βουλγαρία ξεκίνησε τη διαδικασία μετάβασης με ένα 

ευρύτατο εξωτερικό χρέος, σχετικά υψηλά επίπεδα στρέβλωσης της αγοράς, 

περιορισμένο βαθμό αποτελεσματικής λειτουργίας των θεσμών της και υψηλή 
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εξάρτηση της βιομηχανίας από ενέργεια πυρηνικής προέλευσης (World Bank, 2002). 

Ωστόσο, σύμφωνα με τον OECD (1998), η Βουλγαρία σε σχέση με άλλες 

κομμουνιστικές χώρες, διατηρούσε ένα είδος εξωτερικού εμπορίου ιδιαίτερα 

εξαρτώμενο από τις Σοβιετικές αγορές, το οποίο αντιστοιχούσε κατά τη δεκαετία του 

1990 σε ποσοστό πάνω από το 60% του ΑΕΠ της. Οι δεσμοί της Βουλγαρικής 

οικονομίας, όπως και οι αντίστοιχοι πολιτικοί δεσμοί, με τη Σοβιετική Ένωση ήταν 

εξαιρετικά ισχυροί, καθώς η τελευταία εφοδίαζε τη Βουλγαρία με πρώτες ύλες και 

ενέργεια σε επιδοτούμενες τιμές, απορροφώντας ένα μεγάλο ποσοστό των 

βιομηχανικών της προϊόντων.  

Σύμφωνα με τους Lampe & McIntyre (1998), η οικονομία της Βουλγαρίας κατά τα 

πρώτα χρόνια της μετάβασης ομοίαζε με μία «μικρότερη έκδοση» της Σοβιετικής 

οικονομίας με έντονα χαρακτηριστικά ταχείας βιομηχανοποίησης υπό τον απόλυτο 

έλεγχο του κράτους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, διάφορες 

προσπάθειες οικονομικών μεταρρυθμίσεων απέτυχαν, με αποτέλεσμα να καταγραφεί 

σημαντική μείωση των επενδύσεων και να συνεχιστεί η μεγάλη εξωτερική 

χρηματοδότηση του εσωτερικού χρέους, το οποίο έφτασε σε ποσοστό 150% του ΑΕΠ 

(IMF, 2001). 

Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, η Βουλγαρία και η Ρουμανία ακολούθησαν 

περισσότερο κοινή πορεία μετάβασης, παρόλες τις διαφοροποιήσεις. Η κατάρρευση 

του COMECON (Council for Mutual Economic Assistance) είχε δραματικές 

επιπτώσεις και στις δύο οικονομίες, καθώς κατά τα πρώτα τρία χρόνια της 

μετάβασης, το ΑΕΠ μειώθηκε σημαντικά, σε αντίθεση με τον πληθωρισμό και την 

ανεργία που αυξήθηκαν ραγδαία (Struyk, 1996). Έτσι, μόλις το 1997 επικράτησαν 

συνθήκες οικονομικής και χρηματοδοτικής σταθερότητας στις δύο χώρες, αν και στη 

Βουλγαρία η συχνή εναλλαγή κυβερνήσεων είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 

πολιτική αστάθεια και ταραχή σε σχέση με τη Ρουμανία. Ωστόσο, και στα δύο κράτη 

παρατηρήθηκε ισχυρά φαινόμενα αντίστασης στην εφαρμογή των απαραίτητων 

δομικών αλλαγών, γεγονός που αντανακλάται κυρίως στη συνεχή αναβολή των 

ιδιωτικοποιήσεων.  

Επιπροσθέτως, ο βαθμός κρατικού παρεμβατισμού ήταν ακόμα εξαιρετικά υψηλός, 

ειδικά για ορισμένους κλάδους της οικονομίας, με αποτέλεσμα τις σημαντικές κρίσεις 

που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 1990 και στις δύο χώρες, αλλά κυρίως στη 
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Βουλγαρία. Έτσι, το 1997, η Βουλγαρική οικονομία κατέρρευσε, ως απόρροια της 

ανεπαρκούς χρηματοοικονομικής συμμόρφωσης, διαχειριζόμενη από ένα ασταθές και 

από-κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σύστημα, συνδυαζόμενο με τη συναλλαγματική 

κρίση και το έλλειμμα εμπιστοσύνης στις νομισματικές πολιτικές των συνεχόμενων 

κυβερνήσεων που εναλλάσσονταν στην εξουσία (IMF, 2001). Ως συνέπεια της 

οικονομικής κατάρρευσης, η τότε κυβέρνηση υποχρεώθηκε να παραιτηθεί και έτσι 

νέες πολιτικές δυνάμεις ήρθαν στην εξουσία. 

Η νέα κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, συμφώνησε στη λειτουργία μίας επιτροπής συναλλάγματος, 

και έτσι το εθνικό νόμισμα Lev, συνδέθηκε συναλλαγματικά με το Γερμανικό Μάρκο 

μέχρι το Σεπτέμβριο του 1998 και από τον Ιανουάριο του 1999 με το ευρώ. Η 

οικονομική αναστάτωση του 1997 και η νέα πολιτική προσέγγιση προς την επιβολή 

ολοκληρωμένων δομικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας της 

επιτροπής συναλλάγματος, επέφερε σημαντικές αλλαγές στην οικονομία της 

Βουλγαρίας, καθώς ισχυρές μακροοικονομικές πολιτικές υιοθετήθηκαν, σε 

συνδυασμό με την επιβολή αυστηρών και συνεκτικών χρηματοοικονομικών αρχών. 

Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του ΑΕΠ κατά 3% το 1999 και η πτώση του 

πληθωρισμού στο 6% τον ίδιο χρόνο, από το 579% στα τέλη του 1996 (World Bank, 

2002). Σύμφωνα με τον Hunya (2002), η σταθεροποίηση της οικονομίας στη 

Βουλγαρία, όπως περιγράφτηκε προηγουμένως, επέφερε νέες ευκαιρίες για τους 

ξένους επενδυτές, με αποτέλεσμα οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις να διπλασιαστούν 

μέσα σε τρία χρόνια, από το 1997 μέχρι και το 2000.  

Η μετάβαση της οικονομίας της Ρουμανίας ακολούθησε παρόμοιες τάσεις κατά το 

χρονικό διάστημα μεταξύ 1990-1997, όπου η έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής και η 

ασάφεια των εφαρμοζόμενων πολιτικών, δεδομένων των μακροοικονομικών και 

δομικών αλλαγών, είχαν ως αποτέλεσμα μία βραδεία οικονομική ανάπτυξη. Παρά τις 

προσπάθειες για την εφαρμογή και ολοκλήρωση μαζικών ιδιωτικοποιήσεων, η 

ολοκλήρωσή τους ήταν εξαιρετικά περιορισμένη (Sobolo, 1997). Ένας μεγάλος 

αριθμός αναποτελεσματικών επιχειρήσεων συνέχισε να υποστηρίζεται από το κράτος, 

και όπως και στην περίπτωση της Βουλγαρίας, οι επιχειρήσεις αυτές ήταν 

υπερχρεωμένες, με αποτέλεσμα να διακυβεύουν τη βιωσιμότητα των κλάδων 

δραστηριοποίησής τους. Οι κλάδοι αυτοί δραστηριοποίησης των κρατικών 
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επιχειρήσεων, αντιστοιχώντας σε σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ, αποτέλεσαν και το 

μεγαλύτερο προβληματικό σημείο της Ρουμανικής οικονομίας, με αποτέλεσμα την 

επιβράδυνση των μεταρρυθμίσεων και τη μη ορθολογική και αναποτελεσματική 

κατανομή των οικονομικών πόρων από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και τράπεζες. 

Το 1997, ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής σταθερότητας σχεδιάστηκε στη 

Ρουμανία, χωρίς ωστόσο τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρόλο που μία σειρά 

σημαντικών μέτρων αναλήφθηκαν με σκοπό την επίτευξη μακροοικονομικής 

σταθερότητας, όπως η απελευθέρωση των τιμών και της συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

η κατάργηση των επιδοτήσεων, η προώθηση των ξένων επενδύσεων, οι 

ιδιωτικοποιήσεις και η αναδόμηση του τραπεζικού συστήματος, η οικονομική 

ανάπτυξη και η μετάβαση προς την οικονομία της αγοράς αποτελούσαν ακόμα μία 

δυσεπίλυτη υπόθεση. Το 1999, η οικονομία της Ρουμανίας αντιμετώπισε μία σοβαρή 

χρηματοπιστωτική κρίση, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των σχέσεων με τους 

εξωτερικούς δανειστές (World Bank, 2005). 

Ωστόσο, με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, σχεδιάστηκε ένα πακέτο 

οικονομικής βοήθειας για την οικονομική σταθερότητα στη χώρα. Βέβαια, η 

απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα τέλη του 1999 στο Ελσίνκι, για την έναρξη 

των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την προσχώρηση της Ρουμανίας και της 

Βουλγαρίας στην ΕΕ έδρασε καταλυτικά για τη μετέπειτα οικονομική ανάπτυξη. 

Έτσι, η κυβέρνηση της Ρουμανίας το 2000 υιοθέτησε νέα μέτρα, στο πλαίσιο της 

συμφωνίας Medium Term Economic Strategy (2000-2004), εστιάζοντας στη 

δημιουργία μίας λειτουργικής οικονομίας αγοράς, σύμφωνα με τις αρχές της ΕΕ και 

με την υποστήριξη των αντίστοιχων μηχανισμών, πολιτικών και θεσμών.  

Από το 2000 και μετά, οι τάσεις των μακροοικονομικών δεικτών στη Βουλγαρία και 

τη Ρουμανία είναι ανοδικές και συνεχώς βελτιούμενες, με βασικό κριτήριο το ΑΕΠ, 

το οποίο αυξάνεται σταδιακά και με σταθερό ρυθμό. Το ίδιο συμβαίνει και με το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, του οποίου η αύξηση καταδεικνύει σημάδια σχετικής ευημερίας και 

προώθησης της ανάπτυξης. Μάλιστα, το 2005, η Παγκόσμια Τράπεζα 

κατηγοριοποίησε τα δύο κράτη ως κράτη «άνω του μεσαίου εισοδήματος», ενώ 

παράλληλα μέχρι και το 2006, η Βουλγαρία κατέγραψε σημαντικά πλεονάσματα των 

δημοσιονομικών ισοζυγίων της, με αποτέλεσμα το χρέος να αντιστοιχεί πλέον εκείνο 

το έτος στο μόλις 30% του ΑΕΠ. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2006 για τη Ρουμανία 
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ήταν περίπου 12% του ΑΕΠ. Παράλληλα με το ΑΕΠ, τα επόμενα χρόνια βελτιώθηκε 

σημαντικά μία σειρά δεικτών μακροοικονομικής αποτελεσματικότητας, με 

κυριότερους τον πληθωρισμό, την ανεργία, τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ και το εξωτερικό εμπόριο.  

1.3 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Το πρώτο βήμα κατά τη διαδικασία μετάβασης αναφορικά με την εξέλιξη του 

χρηματοπιστωτικού τομέα είναι η ανάπτυξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που 

προσανατολίζονται προς την οικονομία της αγοράς. Δεδομένων των προβλημάτων 

που αντιμετώπισαν οι οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών κατά τη φάση μετάβασής 

τους, μπορεί να υποστηριχθεί πως η πλειοψηφία αυτών έχει πραγματοποιήσει 

σημαντική πρόοδο στον τομέα της απελευθέρωσης του αντίστοιχου 

χρηματοπιστωτικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα, ο τραπεζικός τομέας στις ευρωπαϊκές 

μεταβατικές οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, 

ήταν σχετικά υποανεπτυγμένος σε σχέση με την πραγματική οικονομία αυτών των 

χωρών, κυρίως λόγω του προ-μετάβασης κεντρικά σχεδιασμένου 

χρηματοοικονομικού πλαισίου, στο οποίο η χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση 

μεταξύ αποταμιευτών και δανειοληπτών εσωτερικεύεται διαμέσου των κρατικών 

αποφάσεων. 

Έτσι, τα κεφάλαια στις οικονομίες αυτές τοποθετούνταν μέσω ενός συστήματος 

πιστώσεων προς τις κρατικές επιχειρήσεις με σκοπό τόσο την κάλυψη των 

επενδυτικών αναγκών όσο και τις αντίστοιχες προϋπολογιστικές ανάγκες των 

επιχειρήσεων σε σχέση με τον αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, η 

αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας και οι διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων 

δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στις αποφάσεις δανεισμού, καθώς το εθνικό 

«μονοτραπεζικό» σύστημα εξυπηρετούσε μόνο ως ένα πλαίσιο εξορθολογισμού των 

ενδοεπιχειρησιακών συναλλαγών (Barisitz, 2007). Παράλληλα, η ροή χρήματος από 

τις επιχειρήσεις βασιζόταν σε συστήματα προγραμματισμένης μισθοδοσίας, η οποία 

διαμορφωνόταν από την αναμενόμενη συνολική αξία των καταναλωτικών αγαθών 

που πωλούνταν στα νοικοκυριά σε προκαθορισμένες τιμές. Συνεπώς, ο ρόλος του 

χρήματος στις οικονομίες μετάβασης ήταν πλήρως παθητικός, καθώς 
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χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά ως λογιστική μονάδα για τις συναλλαγές των 

επιχειρήσεων και των νοικοκυριών (Bonin et al, 2005a).  

Επίσης, οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών, που συχνά ήταν το αποτέλεσμα της 

αναγκαστικής συσσώρευσης χρήματος λόγω της μη διαθεσιμότητας επιθυμητών 

καταναλωτικών αγαθών, συλλέγονταν από μία κρατική τράπεζα καταθέσεων, η οποία 

λειτουργούσε σε ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Έτσι, ο τραπεζικός 

τομέας στις προ-μετάβασης οικονομίες τυπικά συμπεριελάμβανε μία ξένη εμπορική 

τράπεζα που διαχειριζόταν τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα με σκοπό την απομόνωσή 

του από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, και ξεχωριστές τράπεζες με 

ειδικότητα να επιβλέπουν τη χρηματοδότηση του γεωργικού και κατασκευαστικού 

τομέα (Bonin et al, 2005b). Στο περιβάλλον αυτό, η τοποθέτηση και κατανομή των 

πιστώσεων αποφασιζόταν σε απόλυτο βαθμό από το κράτος, με αποτέλεσμα τη μη 

ορθολογική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα.  

Συνολικά, η διαρθρωτική κατάτμηση, ο κρατικός έλεγχος των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων και τα υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης του κεφαλαίου ήταν τα 

βασικά χαρακτηριστικά του τραπεζικού συστήματος στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης κατά τα χρόνια πριν και κατά τη διάρκεια μετάβασης (Barisitz, 2007). Το 

πρώτο βήμα για την απελευθέρωση του τραπεζικού τομέα στις χώρες αυτές ήταν η 

δημιουργία ενός δυαδικού συστήματος, σύμφωνα με το οποίο οι εμπορικές 

δραστηριότητες θα διαχειρίζονταν εκτός του χαρτοφυλακίου της κεντρικής κρατικής 

τράπεζας (Haselmann, 2006). Το πρώτο συστατικό του συστήματος αυτού 

αποτελείται από μία παραδοσιακή κεντρική τράπεζα που είναι υπεύθυνη για την 

άσκηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς και για την εποπτεία και παρακολούθηση 

του τραπεζικού τομέα.  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η δημιουργία κρατικών εμπορικών 

τραπεζών, η μετατροπή των εξειδικευμένων τραπεζών σε εμπορικές, η λειτουργία 

ξένων και κοινοπρακτικών τραπεζών και, τέλος, η ίδρυση ιδιωτικών εμπορικών. 

Ωστόσο, το σύστημα αυτό αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα αντιμετώπισε 

σημαντικά προβλήματα, κυρίως λόγω των «χαλαρών» απαιτήσεων εισόδου, οι οποίες 

οδήγησαν στην ίδρυση πολλών ιδιωτικών τραπεζών, μερικές εκ των οποίων ήταν 

αμφιβόλου ποιότητας, ενώ η πλειοψηφία τους ήταν υπο-κεφαλαιοποιημένες. Βέβαια, 

αν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης διαχωρισμού του χαρτοφυλακίου των εμπορικών 
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τραπεζών από την κεντρική κρατική τράπεζα εφαρμόστηκε σε κάθε χώρα κατά τη 

διάρκεια της μετάβασής της, διαφορετικές προσεγγίσεις καταγράφτηκαν, ειδικά προς 

τη δημιουργία των εμπορικών τραπεζών, οι οποίες αρχικά ιδρύθηκαν εξ ολοκλήρου 

ως κρατικές ανώνυμες εταιρείες.  

Παραδειγματικά, στη Ρουμανία ιδρύθηκε μόνο μία εμπορική τράπεζα αρχικά, ενώ 

στη Βουλγαρία, ο πλήρης διαχωρισμός των εμπορικών δραστηριοτήτων από τη 

Βουλγαρική κεντρική τράπεζα έλαβε χώρα το 1990, όταν και καθένα από τα 145 

υποκαταστήματά της έλαβε μία άδεια που τα επέτρεπε να ασκούν εμπορικές δράσεις, 

είτε ως ατομικές οντότητες είτε σε συνεργασία με άλλους κλάδους. Η πρόθεση της 

πολιτικής αυτής ήταν, βέβαια, η ενίσχυση του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία 59 εμπορικών τραπεζών το 1992 και την ίδρυση της Εταιρείας 

Τραπεζικής Ενοποίησης, η οποία ήταν πλέον υπεύθυνη για την επίβλεψη και 

οργάνωση ολόκληρου του τραπεζικού τομέα από το κράτος (Barisitz, 2007). Έτσι, 

μέχρι και το 1995, 41 τράπεζες λειτουργούσαν στη Βουλγαρία και οι δύο 

μεγαλύτερες εμπορικές εξ αυτών ήταν οι πρώην κρατικές τράπεζες εξωτερικού 

εμπορίου και αποταμιεύσεων. 

Ομοίως με τη δημιουργία εμπορικών τραπεζών και το διαχωρισμό των 

χαρτοφυλακίων τους από την κεντρική τράπεζα, διαφοροποιήσεις καταγράφτηκαν και 

στις πολιτικές αναφορικά με τη συμμετοχή των ξένων τραπεζών, τόσο σε επίπεδο 

ίδρυσης υποκαταστημάτων όσο και σε σχέση με την αγορά συμμετοχών στις 

εγχώριες εμπορικές τράπεζες (Haselmann & Wachtel, 2007). Σε γενικούς όρους, οι 

κυβερνήσεις των μεταβατικών χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατάφεραν να 

δημιουργήσουν τα θεμέλια για την οικοδόμηση ενός εμπορικού τραπεζικού τομέα 

κατά τα πρώτα στάδια της μεταβατικής περιόδου. Ωστόσο, η ανάπτυξη ενός 

αποτελεσματικού τραπεζικού κλάδου απαιτείται η ολοκλήρωση τριών βασικών και 

αλληλένδετων δράσεων, δηλαδή η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η 

ιδιωτικοποίηση των εμπορικών τραπεζών και η θέσπιση αποτελεσματικών 

ρυθμιστικών οργάνων για την εποπτεία και τον έλεγχο του κλάδου (De Haas & 

Lelyveld, 2006). Η ολοκλήρωση αυτών των τριών λειτουργιών στη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία πραγματοποιήθηκε σε διαφορετικά στάδια και με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, όπως θα αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο.  
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Εκτός του τραπεζικού τομέα, η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, αναφορικά με τις 

αγορές μετοχών και ομολόγων (κρατικού και ιδιωτικού τομέα), αποτελεί το δεύτερο 

κυριότερο άξονα της εξέλιξης του χρηματοπιστωτικού τομέα στις μεταβατικές 

οικονομίες. Τα πιο πλήρως ανεπτυγμένα τμήματα των κεφαλαιαγορών στις 

μεταβατικές οικονομίες ήταν οι αγορές μετοχών, καθώς η ανάπτυξή τους 

επισπεύστηκε λόγω των εξελίξεων στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων (Bonin & 

Wachtel, 2007). Επιπλέον, η ανάπτυξη των αγορών κυβερνητικών ομολόγων 

αποτέλεσε επίσης έναν τομέα ταχείας ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών, λόγω των 

σημαντικών δημοσιονομικών ελλειμμάτων που ανάγκασαν τις κυβερνήσεις να 

εκδώσουν μεγάλο αριθμό ομολόγων και να καταβάλλουν προσπάθειες για την 

ανάπτυξη δευτερογενών αγορών, με σκοπό να ενθαρρύνουν τις εξελίξεις στη 

διατραπεζική αγορά χρήματος και να επιτρέψουν στην κεντρική τράπεζα να διεξάγει 

πράξεις ανοιχτής αγοράς συναλλάγματος στο επίπεδο της νομισματικής πολιτικής 

(Berglof & Bolton, 2003). Βέβαια, ο ιδιωτικός τομέας των ομολόγων άργησε πολύ να 

αναπτυχθεί, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες αγορές.  

Ένα από τα «σύμβολα» της μεταβατικής διαδικασίας στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης ήταν η εμφάνιση των χρηματιστηριακών αγορών. Μέχρι 

το 1999, οι 20 από τις 26 μεταβατικές χώρες της περιοχής είχαν χρηματιστήρια, με 

διαφορετικούς βέβαια ρυθμούς δραστηριότητας (Bonin & Wachtel, 1999). Ένα κοινό 

μέτρο ανάπτυξης των αγορών αυτών είναι το ποσοστό της κεφαλαιοποίησης της 

αγοράς προς το ΑΕΠ, το οποίο ήταν πολύ υψηλότερο σε χώρες όπου η διαδικασία της 

ιδιωτικοποίησης είχε επιτύχει μεγαλύτερη πρόοδο, όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία 

(Claessens et al, 2000). Στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, η χρηματιστηριακή αγορά 

αναπτύχθηκε πολύ γρήγορα, λόγω της υποχρεωτικής εισαγωγής των εταιρειών στο 

χρηματιστήριο εξαιτίας των ιδιωτικοποιήσεων. Βέβαια, όπως αναμενόταν, 

εμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, καθώς δεν υπήρχαν οι 

απαραίτητοι μηχανισμοί εποπτείας και εύρυθμης λειτουργίας των αγορών αυτών.  

Έτσι, τα δύο βασικά προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε αυτόν τον κλάδο του 

χρηματοπιστωτικού τομέα στις οικονομίες υπό μετάβαση ήταν, πρώτον, η αδυναμία 

των χρηματιστηριακών αγορών να παρέχουν ρευστότητα και πρόσβαση σε κεφάλαια 

για τόσες πολλές εισηγμένες επιχειρήσεις, και, δεύτερον, η λειτουργία τους δε 

συνέπεσε με τη θεσμοθέτηση των αντίστοιχων κανονιστικών θεσμών, με αποτέλεσμα 
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τελικά να μην επιτυγχάνεται ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον (Berglof & Bolton, 

2003). Έτσι, ακόμα και σε χώρες με μεγαλύτερες αγορές, η κεφαλαιοποίηση και η 

εμπορική δραστηριότητα συγκεντρώνονται σε ένα μικρό αριθμό εταιρειών, ενώ η 

δημόσια ιδιοκτησία μετοχών δεν αποτέλεσε εξ αρχής ένα μέσο πρόσβασης σε 

κεφάλαια ή εταιρικού ελέγχου. Από την άλλη πλευρά, το έλλειμμα αποτελεσματικών 

εποπτικών θεσμών είχε ως αποτέλεσμα τη μη εγγυημένη διαφάνεια της 

ονομαστικοποίησης των μετοχών και της μεταβίβασης της κυριότητας, καθώς και την 

παρουσία φαινομένων χειραγώγησης των τιμών (Scholtens, 2000).  

Συνοπτικά και βάσει της παραπάνω ανάλυσης, τα δύο βασικότερα χαρακτηριστικά 

της εξέλιξης του χρηματοπιστωτικού τομέα πριν και κατά τα χρόνια της μετάβασης 

των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς τα συστήματα της αγοράς είναι: 

I. Ο χαμηλός βαθμός της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, και 

II. Η αναποτελεσματικότητα του τραπεζικού τομέα. 

Ο χαμηλός βαθμός χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, αν και δεν ταυτίζεται σε 

όλες τις μεταβατικές οικονομίες, οφείλεται εν πολλοίς στην αναποτελεσματική 

οργάνωση και λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών, λόγω του κεντρικού 

σχεδιασμού τους από την κρατική τράπεζα κάθε χώρας, με αποτέλεσμα να μη 

λειτουργούν ορθολογικά λειτουργίες, όπως η εμπορική πίστωση, οι ασφάλειες, η 

διαχείριση κινδύνων και η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας. Ωστόσο, όπως 

αναφέρει ο Barisitz (2007), το χαμηλό επίπεδο χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης 

οφείλεται σε διαφορετικές αιτίες αναφορικά με τις εξεταζόμενες χώρες. Πιο 

συγκεκριμένα, στις προηγμένες χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, το 

πρόβλημα έγκειται κυρίως στην αργή ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού τραπεζικού 

συστήματος, ενώ στις υπόλοιπες χώρες στο χαμηλό επίπεδο «νομισματοποίησης», 

εννοώντας το γεγονός πως οι συναλλαγές των επιχειρήσεων για πολλά χρόνια 

βασίζονταν σε μη-νομισματικές συναλλαγές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Ο  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

2.1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Ο τραπεζικός κλάδος σε όλες τις οικονομίες σε μετάβαση αποτελούσε έναν τομέα 

υποανάπτυκτο, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών της προ-μετάβασης σχεδιασμένης 

οικονομίας. Σε μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, το χρήμα αποτελεί ένα μέσο 

συναλλαγής, λειτουργώντας ουσιαστικά ως απλή λογιστική μονάδα μέσα σε ένα διττό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου τα μετρητά χρησιμοποιούνται για τις συναλλαγές 

των νοικοκυριών, ενώ οι συναλλαγές του κρατικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων 

αυτών ανάμεσα στις κρατικές επιχειρήσεις, δεν συμπεριλαμβάνουν πληρωμές σε 

χρήμα (Bonin et al, 1998). Αυτή η παθητικότητα του χρήματος υποστηριζόταν για 

πολλές δεκαετίες στις προ-μεταβατικές οικονομίες από τον τραπεζικό τομέα, όπου η 

κεντρική τράπεζα διαδραμάτιζε ένα ρόλο απλής καταγραφής των συναλλαγών μεταξύ 

των μονάδων παραγωγής.  

Μάλιστα, στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μία κρατική τράπεζα 

αποταμιεύσεων με ένα εξαιρετικά ευρύ δίκτυο υποκαταστημάτων ήταν υπεύθυνη για 

τη συλλογή του συνόλου των καταθέσεων όλων των νοικοκυριών. Συνήθως, το 

υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα συμπληρωνόταν από μία ξένη εμπορική τράπεζα, 

υπεύθυνη για τις συναλλαγές σε ξένα νομίσματα, μία τράπεζα υπεύθυνη για τη 

βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση του γεωργικού τομέα και μία κατασκευαστική 

τράπεζα, της οποίας η αρμοδιότητα ήταν η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των 

επενδυτικών σχεδίων (Bonin, 2001). Συνεπώς, όλες οι τραπεζικές δραστηριότητες 

υπόκεινται στον κεντρικό τραπεζικό σχεδιασμό, ενώ η διαμεσολάβηση μεταξύ 

αποταμιευτών και δανειοληπτών ήταν ενσωματωμένη στο κεντρικό αυτό τραπεζικό 

σύστημα, μέσω ενός καθεστώτος κατευθυνόμενων πιστώσεων στις κρατικές 

επιχειρήσεις, τόσο για την κάλυψη των αντίστοιχων επενδυτικών δαπανών όσο και 

για την κάλυψη του απαραίτητου κεφαλαίου κίνησης.  
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Επιπλέον, στο τραπεζικό αυτό πλαίσιο η διαδικασία αξιολόγησης και διαχείρισης του 

πιστωτικού κινδύνου ήταν ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα αυτή η ανεπάρκεια να 

διατηρηθεί για αρκετά χρόνια, διατηρώντας το τραπεζικό σύστημα σε κατάσταση 

υπανάπτυξης. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι των ξένων εμπορικών τραπεζών, καθώς και 

οι εργαζόμενοι της κεντρικής τράπεζας που συμμετείχαν στις διεθνείς οικονομικές 

ρυθμίσεις, εφάρμοζαν πολύ περιορισμένες διαδικασίες αξιολόγησης και του 

συναλλαγματικού κινδύνου. Έτσι, η αξιολόγηση και διαχείριση τόσο του πιστωτικού 

όσο και του συναλλαγματικού κινδύνου που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 

τραπεζικού κλάδου στις ανοιχτές οικονομίες ήταν σχεδόν υποτυπώδης στις προ-

μετάβασης οικονομίες.  

Ως αποτέλεσμα, το πρώτο βήμα μεταρρύθμισης στις χώρες υπό μετάβαση αναφορικά 

με τον τραπεζικό κλάδο ήταν η διαρθρωτική αλλαγή του, μέσω της διαμόρφωσης 

ενός δυαδικού συστήματος με εμπορικές τράπεζες, οι οποίες πλέον θα αναλάμβαναν 

ένα μέρος της δραστηριότητας της κεντρικής τράπεζας. Επιπλέον, η νέα κεντρική 

τράπεζα θα ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση της νομισματικής και συναλλαγματικής 

πολιτικής, καθώς και την εποπτεία και τον έλεγχο όλου του τραπεζικού τομέα, ενώ σε 

δεύτερο επίπεδο, ο τομέας αυτός θα συμπληρωνόταν από νέες εμπορικές τράπεζες, 

επενδυτικές, νεοϊδρυθείσες ιδιωτικές και ξένες (Sevic, 2000).  Ωστόσο, η κεντρική 

τράπεζα, με ένα εκτεταμένο δίκτυο καταστημάτων σε όλη της επικράτεια των εν 

λόγω κρατών, ήταν αυτή που ήταν υπεύθυνη για τη συλλογή των πρωτογενών 

καταθέσεων, με αποτέλεσμα να κατέχει μία μονοπωλιακή θέση στην τραπεζική 

αγορά, ενώ σε ορισμένες μεταβατικές οικονομίες, η νέα κεντρική τράπεζα που 

δημιουργήθηκε υπό το νέο μεταβατικό πλαίσιο ανέλαβε το σύνολο του εμπορικού 

χαρτοφυλακίου της προηγούμενης κεντρικής τράπεζας, με αποτέλεσμα η ονομαστική 

αξία των περιουσιακών στοιχείων της να είναι εξαιρετικά μεγάλη.  

Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταρρυθμίσεων και των συνεπειών των 

προαναφερθεισών αλλαγών, στις νέες οικονομίες σε μετάβαση περίπου 3 ή 4 μεγάλες 

τράπεζες κυριάρχησαν στο νεοσυσταθέν τραπεζικό τομέα, ενώ μία από αυτές 

διατηρούσε ουσιαστικά το μονοπώλιο του υποτυπώδους εμπορικού τραπεζικού 

κλάδου (Bonin et al, 1998). Επιπλέον, από το σύνολο αυτών των τραπεζών, οι 

νεοϊδρυθείσες εμπορικές και οι επενδυτικές τράπεζες ήταν κρατικής ιδιοκτησίας, με 

αποτέλεσμα τα αντίστοιχα χαρτοφυλάκιά τους να χαρακτηρίζονται από πιστώσεις 
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που χορηγούνταν σύμφωνα με τον προηγούμενο σχεδιασμό και όχι σε καθαρά 

εμπορική βάση. Αν σε αυτά προστεθούν τα διαρθρωτικά προβλήματα και τα 

χαρακτηριστικά υπανάπτυξης και των υπόλοιπων παραγωγικών τομέων της 

οικονομίας, το άμεσο αποτέλεσμα ήταν ένα σημαντικό ποσοστό των δανειακών 

χαρτοφυλακίων των τραπεζών να καταστεί μη εξυπηρετούμενο. Συνοπτικά, σύμφωνα 

με τον Bonin (2001), τα κυριότερα χαρακτηριστικά που πέρασαν από την κεντρικά 

σχεδιασμένη οικονομία προς την οικονομία αγοράς στις χώρες υπό μετάβαση 

αναφορικά με τον τραπεζικό κλάδο ήταν: 

 Η διαρθρωτική κατάτμηση 

 Η κρατική ιδιοκτησία ενός σημαντικού ποσοστού των περιουσιακών 

στοιχείων των τραπεζών 

 Ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης των τραπεζικών δραστηριοτήτων 

 Ο υψηλός αριθμός επισφαλών δανείων 

Ως αποτέλεσμα αυτών των στρεβλώσεων, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά τη 

μετάβαση των εν λόγω οικονομιών προς την ανοιχτή αγορά αναφορικά με τον 

τραπεζικό κλάδο αφορούσαν κατά κύριο λόγο την επίτευξη μίας αποτελεσματικής 

τραπεζικής λειτουργίας, κυρίως μέσω της δημιουργίας ανεξάρτητων τραπεζών με μία 

δομή που προωθεί την αποτελεσματική διαμεσολάβηση μεταξύ δανειστών και 

δανειοληπτών, καθώς και μέσω της διαμόρφωσης ενός ρυθμιστικού συστήματος για 

την εποπτεία των ήδη υπαρχουσών τραπεζών και την αδειοδότηση των νέων (Bonin 

& Wachtel, 2001). Οι πρωταρχικοί στόχοι της μεταρρύθμισης ήταν η διατήρηση της 

σταθερότητας του συστήματος πληρωμών και η προστασία των αποταμιεύσεων των 

νοικοκυριών. Ωστόσο, η επίτευξη των στόχων αυτών δεν ήταν μία εύκολη υπόθεση, 

διότι οι νέες εμπορικές τράπεζες είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά με μη αποτελεσματικά 

χαρτοφυλάκια χαμηλής ποιότητας για μία οικονομία προσανατολισμένη στην αγορά. 

Παράλληλα, η διαδικασία της μετάβασης προκάλεσε σημαντικές μακροοικονομικές 

αναταράξεις, καθιστώντας κάθε νέο τραπεζικό δανεισμό εξαιρετικά επικίνδυνο. Στα 

παρακάτω υποκεφάλαια επιχειρείται η παρουσίαση της μετάβασης του τραπεζικού 

κλάδου στις χώρες της Ρουμανίας και Βουλγαρίας. 
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2.2 Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜEΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Το τραπεζικό σύστημα της Βουλγαρίας κατά τα πρώτα χρόνια της μετάβασης 

χαρακτηριζόταν από σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα, καθώς σε εκείνη την περίοδο 

δύο τράπεζες με πολύ περιορισμένη δραστηριότητα κυριαρχούσαν στον κλάδο. Η 

Bulbank, η κρατική τράπεζα για το εξωτερικό εμπόριο δε συμμετείχε ενεργά στα 

εμπορικά δάνεια, καθώς λιγότερο από το 1% των στοιχείων του ενεργητικού της 

αποτελούνταν από δάνεια μη χρηματοπιστωτικού τομέα. Η DSK (Derzhavna 

Spestovna Kassa), η κρατική τράπεζα αποταμιεύσεων διακρατούσε κυρίως 

κυβερνητικά χρεόγραφα και διατραπεζικές τοποθετήσεις ως στοιχεία του 

ενεργητικού. Οι δύο αυτές κρατικές τράπεζες μαζί αποτελούσαν σχεδόν το ήμισυ του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών στη Βουλγαρία. Ο υπόλοιπος 

τραπεζικός κλάδος αποτελούνταν από έναν αριθμό κρατικών τραπεζών, εκ των 

οποίων μερικές είχαν συγκεκριμένες τομεακές δραστηριότητες ενώ άλλες 

δημιουργήθηκαν από την ενοποίηση των κρατικών εμπορικών τραπεζών που 

διαχωρίστηκαν από την Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας (ΒΝΒ). Επιπλέον, κατά την 

περίοδο αυτή υπήρχαν περίπου 30 νεοϊδρυθείσες ιδιωτικές τράπεζες (Walko et al, 

2006).   

Ωστόσο, πολλές από αυτές τις ιδιωτικές τράπεζες έλαβαν αδειοδότηση με μικρότερη 

από την απαιτούμενη ποσότητα κεφαλαίου και στη συνέχεια προχώρησαν ταχύτατα 

στην επέκταση του δανεισμού προς επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που 

διατηρούσαν στενούς δεσμούς με τους ιδιοκτήτες των τραπεζών. Οι αδυναμίες αυτές 

στην εταιρική διακυβέρνηση των τραπεζών σε συνδυασμό με την μακροοικονομική 

αστάθεια προκάλεσαν μία σοβαρή τραπεζική κρίση, κατά την οποία τα περιουσιακά 

στοιχεία απομειώθηκαν σημαντικά και η χρήση των πιστώσεων και του τραπεζικού 

δανεισμού ήταν ιδιαίτερα αναποτελεσματική, λόγω και της ανεπαρκούς εποπτείας 

του συστήματος, εν γένει (Feridun, 2006). Έτσι, δεδομένου του φαινομένου του 

υπερπληθωρισμού και του ελλείμματος εμπιστοσύνης στο νομισματικό σύστημα ο 

τραπεζικός κλάδος οδηγήθηκε σε μία κρίσιμη κατάσταση στα μέσα του 1996. Σε 

απάντηση αυτής της κρίσης, πολλές τράπεζες έκλεισαν, ενώ άλλες ιδιωτικοποιήθηκαν 

και ανακεφαλαιοποιήθηκαν, ενώ η BNB κίνησε διαδικασία πτώχευσης εις βάρος 

πέντε τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της 

χώρας.  
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Η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Βουλγαρίας, η UBB (United Bulgarian Bank), η 

οποία ήταν αποτέλεσμα της ενοποίησης πρώην εμπορικών υποκαταστημάτων της 

ΒΝΒ, ιδιωτικοποιήθηκε υπό μία κοινοπραξία αποτελούμενη από την EBRD, έναν 

ξένον επενδυτή, και από την Bulbank το 1997. Η τράπεζα DSK συρρικνώθηκε 

σημαντικά μετά την κρίση, διότι κατείχε περίπου το ήμισυ των περιουσιακών της 

στοιχείων σε διατραπεζικές τοποθετήσεις, εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό δεν 

εξυπηρετήθηκε. Έτσι, η συνολική αξία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών της 

Βουλγαρίας ανήλθε στο 35% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό εκ των οικονομιών σε 

μετάβαση κατά εκείνη την περίοδο. Οι Bonin & Wachtel (2001) σημειώνουν πως η 

εμπειρία της Βουλγαρίας είναι το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα για το πόσο 

επικίνδυνος μπορεί να είναι ο συνδυασμός της μακροοικονομικής αστάθειας και των 

στρεβλώσεων του τραπεζικού τομέα για την οικονομία μίας χώρας.  

Ως αποτέλεσμα της κρίσης, το 1997 ιδρύθηκε το νομισματικό συμβούλιο, με σκοπό 

την προώθηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και της αξιοπιστίας του 

εγχώριου νομίσματος. Στα επόμενα δύο χρόνια, η κυβέρνηση αναγνώρισε τη σημασία 

των τραπεζικών συγχωνεύσεων και της προσέλκυσης ξένων επενδυτών για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος, καθώς και για την ανάπτυξη ενός 

ισχυρού και ανεξάρτητου εμπορικού τραπεζικού τομέα. Επιπροσθέτως, σε αυτήν την 

περίοδο και μετά το 1997 υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις στην κεφαλαιακή επάρκεια 

των τραπεζών αλλά και σε ζητήματα εποπτείας τους (Feridun, 2006). Οι τράπεζες της 

Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια της ρώσικης κρίσης το 1998 κατάφεραν να 

αντιμετωπίσουν σχετικά αποτελεσματικά τα προβλήματα που προέκυψαν, παρά το 

γεγονός ότι ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες στην κρίση μέσω των άμεσων συμμετοχών 

και των επιπτώσεων στο δημόσιο χρέος της χώρας.  

Από το 1999 και μετά, σχεδόν το σύνολο των μετοχών δύο μεσαίου μεγέθους 

τραπεζών εξαγοράστηκαν από ξένους επενδυτές και το 2000, δύο ακόμα τράπεζες, οι 

Bulbank και η Hebrosbank, επίσης πουλήθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους σε ξένους 

ιδιοκτήτες. Τον ίδιο χρόνο, ξένος επενδυτής εξαγόρασε το 90% των μετοχών της 

UBB που είχε προηγουμένως ιδιωτικοποιηθεί, και στο τέλος του 2000, λιγότερο από 

το 20% των περιουσιακών στοιχείων ήταν υπό κρατική ιδιοκτησία, ενώ οι τράπεζες 

υπό ξένη ιδιοκτησία αντιστοιχούσαν στο 74% του συνόλου των τραπεζικών 

περιουσιακών στοιχείων (Minassian, 2008). Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρουσιάζεται 
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ο αριθμός των ξένων και κρατικών τραπεζών στη Βουλγαρία κατά τα χρόνια της 

μετάβασης σε συνδυασμό με το ποσοστό ιδιοκτησίας του κράτους αναφορικά με τα 

στοιχεία του ενεργητικού του συνολικού τραπεζικού τομέα.  

Πίνακας 1 Σύνολο τραπεζών, ξένες τράπεζες και ποσοστό στοιχείων ενεργητικού, 

Βουλγαρία 1993-2000 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Σύνολο τραπεζών 41 40 41 42 28 34 34 35 

Σύνολο τραπεζών ξένης 

ιδιοκτησίας 

0 1 3 3 7 17 22 25 

Ποσοστό (%) στοιχείων 

ενεργητικού 

διακρατούμενο από 

κρατικές τράπεζες 

   82,2 66,0 56,4 50,5 19,8 

Πηγή: Bonin, 2001 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω Πίνακα 1, ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά της μετάβασης του τραπεζικού κλάδου στη Βουλγαρία ήταν η 

ιδιωτικοποίηση των τραπεζών, καθώς από μόλις μία ιδιωτική τράπεζα το 1994, το 

2000 το ποσοστό των ιδιωτικών προς τις κρατικές τράπεζες ανήλθε στο 71,4%. 

Μάλιστα, η αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων φαίνεται πως εντάθηκε σημαντικά μετά το 

1997, καθώς κατά τα τέλη αυτού του έτος και λόγω των συνεπειών της κρίσης και της 

χαμηλής αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος, οι μεταρρυθμίσεις εστίασαν καίρια 

στην αποκρατικοποίηση του τραπεζικού τομέα, σε μία προσπάθεια ανάκτησης της 

εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες και δημιουργίας ενός σημαντικού αριθμού 

ανεξάρτητων εμπορικών τραπεζών. Παράλληλα, οι μεταρρυθμιστικές αυτές 

προσπάθειες είναι προφανείς και στην εξέλιξη του ποσοστού των στοιχείων του 

ενεργητικού του συνόλου του τραπεζικού κλάδου που βρίσκεται υπό κρατική 

ιδιοκτησία, καθώς το ποσοστό αυτό μειώνεται σταθερά από το 1996 μέχρι και το 

2000, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη μείωση κατά τη διετία 1999-2000.  

Παράλληλα, στον παρακάτω Πίνακα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων από τις κρατικές τράπεζες και από τις τράπεζες 

ξένης ιδιοκτησίας κατά τα χρόνια 1995, 1997 και 2000 (σε παρένθεση καταγράφεται 

ο αντίστοιχος αριθμός των τραπεζών). Όπως φαίνεται στον Πίνακα αυτό, η αύξηση 
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του αριθμού των τραπεζών ξένης ιδιοκτησίας συνοδεύεται από δραματική αύξηση 

του ποσοστού των περιουσιακών στοιχείων που διακρατείται από τις τράπεζες αυτές, 

σε συνδυασμό με την αντίστοιχη μείωση του ποσοστού υπό τις κρατικές τράπεζες, 

γεγονός που καταδεικνύει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες του τραπεζικού κλάδου 

της Βουλγαρίας, ειδικά αναφορικά με την ανεξαρτητοποίηση των εμπορικών 

τραπεζών. Σημειώνεται πως οι τράπεζες μεικτού ιδιοκτησιακού καθεστώτος δεν 

περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα.  

Πίνακας 2 Μερίδιο αγοράς ως ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του 

τραπεζικού κλάδου, Βουλγαρία 1995-2000 

Έτος Ξένες τράπεζες Κρατικές τράπεζες 

1995 (46) 0,6 (5) 58,4 (12) 

1997 (28) 18,0 (7) 67,1 (16) 

2000 (35) 74,0 (25) 19,2 (5) 

Πηγή: European Bank for Reconstruction and Development, 2000 

Επιπλέον, πάνω από το ήμισυ των Βουλγάρικων τραπεζικών στοιχείων του 

ενεργητικού ήταν συγκεντρωμένο σε τρία μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 

συμπεριλαμβανομένης της DSK, ενώ κατά τη διετία 1999-2000, οι περισσότερες από 

τις μεγάλες τράπεζες της Βουλγαρίας πουλήθηκαν σε ξένους ιδιοκτήτες, με μοναδική 

εξαίρεση την τράπεζα Biochim Bank, η οποία ήταν μία από τις 8 τομεακές τράπεζες 

της χώρας (Duenwald et al, 2005).  

Από την κρίση του 1996 και μετά, οι τράπεζες της Βουλγαρίας διατηρούσαν ένα πολύ 

συντηρητικό χαρτοφυλάκιο αναφορικά με τη ρευστότητα των στοιχείων του 

ενεργητικού, με μεγάλη συγκέντρωση σε κυβερνητικά χρεόγραφα και καταθέσεις σε 

ξένο νόμισμα (Breuss, 2003). Συνεπώς, ο τραπεζικός κλάδος δεν είχε ακόμα 

αναπτύξει έναν αποτελεσματικό διαμεσολαβητικό ρόλο. Στον παρακάτω Πίνακα 3 

παρουσιάζονται συνοπτικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ως ποσοστό του συνόλου 

των δανείων, οι πιστώσεις του ιδιωτικού τομέα ως ποσοστό του ΑΕΠ και η προσφορά 
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χρήματος (broad money)
1
 ως ποσοστό του ΑΕΠ αναφορικά με τον τραπεζικό κλάδο 

της χώρας κατά τα χρόνια της μετάβασης.   

Πίνακας 3 Βασικά στοιχεία τραπεζικού χαρτοφυλακίου, Βουλγαρία 1993-2000 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια (% συνόλου 

δανείων) 

6,7 6,8 12,5 15,2 13,0 11,8 17,5 10,9 

Πιστώσεις ιδιωτικού 

τομέα (% ΑΕΠ) 

3,7 3,8 21,1 35,6 12,6 12,7 14,6 12,2 

Προσφορά χρήματος (% 

ΑΕΠ) 

78,3 79,5 66,3 74,9 35,3 30,6 32,3 36,5 

Πηγή: Bonin, 2001 

 

Το σημαντικότερο στοιχείο που παρατηρείται στον παραπάνω Πίνακα 3 είναι το 

ποσοστό των πιστώσεων των τραπεζών προς τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο 

καταγράφει σημαντική αύξηση από το 1993 μέχρι και το 1996, ενώ το 1999 

αυξάνεται στο 35,6% του ΑΕΠ, ως αποτέλεσμα της επεκτατικής πολιτικής 

δανειοδότησης των τραπεζών προς επιχειρήσεις κατά την περίοδο αυτή. Ωστόσο, 

επειδή η αξιολόγηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου ήταν υποτυπώδης κατά 

                                                           
1
 Σημειώνεται πως ο όρος broad money αποτελεί ένα δείκτη της προσφοράς χρήματος σε μία 

οικονομία, περιλαμβάνοντας ταμειακά διαθέσιμα και λοιπά εύκολα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του 

ενεργητικού 
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τα χρόνια αυτά, το αποτέλεσμα ήταν η κρίση στα τέλη του 1996, η οποία επέφερε και 

την ταχεία αύξηση των ιδιωτικοποιήσεων τα επόμενα χρόνια. Η αλλαγή της 

τραπεζικής λειτουργίας μετά το 1997 και μετά στη Βουλγαρία ήταν εμφανής και στη 

σύνθεση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών, οι οποίες έγιναν πιο συντηρητικές, όπως 

καταφαίνεται και στην εξέλιξη της προσφοράς χρήματος μέχρι και το 2000. 

Παρόμοια πορεία ακολουθεί και το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, λόγω 

της ανυπαρξίας μηχανισμών διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Έτσι, το έτος της 

κρίσης (1996) καταγράφεται σημαντική αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 

ως αποτέλεσμα της επεκτατικής πιστωτικής πολιτικής με εστίαση σε δανειολήπτες 

χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας και ποιότητας.  

Μετά το 2000, η πλειοψηφία των τραπεζών στη χώρα είχε σχετικά υγιείς θέσεις 

κεφαλαιακής επάρκειας και σχετικά ικανοποιητικούς δείκτες ρευστότητας, ωστόσο οι 

κίνδυνοι ήταν ακόμα σημαντικοί, ειδικά σε επίπεδο ανάπτυξης της κατάλληλης 

στρατηγικής δανεισμού και πιστώσεων (Erdinc, 2009). Στον παρακάτω Πίνακα 4  

παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη του τραπεζικού κλάδου κατά το έτος 2000 και 

συγκεκριμένα καταγράφονται το ποσοστό της προσφοράς χρήματος επί του ΑΕΠ, 

των στοιχείων του ενεργητικού επί του ΑΕΠ, των πρωτογενών καταθέσεων και του 

συνόλου των καταθέσεων επί του ΑΕΠ, των συνολικών δανείων και των δανείων των 

επιχειρήσεων επί του ΑΕΠ, καθώς και οι δείκτες των δανείων των επιχειρήσεων προς 

τις πρωτογενείς καταθέσεις, και των δανείων των επιχειρήσεων προς τις συνολικές 

καταθέσεις. Σημειώνεται πως η προσφορά χρήματος ορίζεται με το δείκτη Μ3, ο 

οποίος περιλαμβάνει το άθροισμα του νομίσματος σε κυκλοφορία και των 

καταθέσεων διάρκειας μίας ημέρας, τις καταθέσεις σε συμφωνημένη διάρκεια έως 

δύο ετών και τις καταθέσεις υπό προειδοποίηση έως τριών μηνών, τις συμφωνίες 

επαναγοράς, τα μερίδια των αμοιβαίων κεφαλαίων της αγοράς χρήματος και τα 

χρεόγραφα διάρκειας έως δύο ετών. Τα προαναφερθέντα μεγέθη επιλέχθηκαν διότι 

είναι ενδεικτικά της αποτελεσματικότητας του διαμεσολαβητικού ρόλου των 

τραπεζών στη λειτουργία της οικονομίας (Bonin, 2001). 
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Πίνακας 4 Βασικά μεγέθη τραπεζικού κλάδου, Βουλγαρία, 2000 

Μ3/ΑΕΠ 32,3 

Στοιχεία ενεργητικού/ΑΕΠ 38,3 

Πρωτογενείς καταθέσεις/ΑΕΠ 14,0 

Συνολικές καταθέσεις/ΑΕΠ 25,6 

Σύνολο δανείων/ΑΕΠ 18,3 

Σύνολο δανείων επιχειρήσεων/ΑΕΠ 12,2 

Δάνεια επιχειρήσεων/Πρωτογενείς καταθέσεις 87,1 

Δάνεια επιχειρήσεων/Συνολικές καταθέσεις 67,0 

Πηγή: Bonin, 2001 

Τέλος, στον παρακάτω Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα μερίδια αγοράς της μεγαλύτερης 

τράπεζας, των τριών μεγαλύτερων τραπεζών και των επόμενων τριών μεγαλύτερων 

τραπεζών της Βουλγαρίας αναφορικά με την αξία των στοιχείων του ενεργητικού, 

των πιστώσεων και των καταθέσεων για το έτος 2000. Οι τράπεζες καταχωρούνται σε 

μεγέθη ανάλογα με το ύψος της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού τους. Έτσι, οι 

τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Βουλγαρίας είναι οι BB (Bulbankan), UBB (United 

Bulgarian Bank) και η DSK (Derzhavna Spestovna Kassa), ενώ οι τρεις επόμενες 

μεγαλύτερες είναι οι Biochim, Bulgarian Post Bank και η SG Express Bank. 

Πίνακας 5 Μερίδια αγοράς μεγαλύτερων τραπεζών, Βουλγαρία, 2000 

 3 

μεγαλύτερες 

Επόμενες 3 

μεγαλύτερες 

Υπόλοιπες Μεγαλύτερη 

Στοιχεία 

ενεργητικού 

49,9% 15% 35,1% 25,4% (ΒΒ) 

Πιστώσεις 36,5% 15,7% 47,8% 18,9% 

(DSK) 

Καταθέσεις 55,8% 18,1% 26,2% 26,2% (BB) 

Πηγή: Bonin & Wachtel, 2001 

2.3 Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Ο τραπεζικός κλάδος της Ρουμανίας κατά τα χρόνια της μετάβασης ακολούθησε 

παρόμοια πορεία με αυτήν του αντίστοιχου κλάδου της Βουλγαρίας, 
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χαρακτηριζόμενη από σημαντικά διαρθρωτικά προβλήματα. Από τις αρχές του 1990 

μέχρι και το 1998 οι εμπορικές κρατικές τράπεζες και οι κρατικές τράπεζες 

αποταμιεύσεων κυριαρχούσαν στη Ρουμάνικη τραπεζική αγορά. Στο τέλος του 1995, 

το 73% των στοιχείων του ενεργητικού ολόκληρου του τραπεζικού κλάδου ήταν υπό 

την κατοχή των πέντε μεγαλύτερων τραπεζών κρατικής ιδιοκτησίας, οι οποίες ήταν η 

Bancorex (εξωτερικού εμπορίου), η BRD (Banca Romana Dezvoltare – επενδύσεων 

και ανάπτυξης), η Banca Agricola (μετονομασία της Τράπεζας για τη Βιομηχανία 

Τροφίμων και Γεωργίας), η CEC (Casa de Economii si Consemnatiuni – καταθέσεων) 

και η BCR (Banca Commerciala Romana), η οποία δημιουργήθηκε από τα εμπορικά 

περιουσιακά στοιχεία της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας το 1990 (Barisitz, 2005). 

Στον παρακάτω Πίνακα 6 παρουσιάζεται ο αριθμός των ξένων και κρατικών 

τραπεζών στη Ρουμανία κατά τα χρόνια της μετάβασης σε συνδυασμό με το ποσοστό 

ιδιοκτησίας των κρατικών τραπεζών αναφορικά με τα στοιχεία του ενεργητικού του 

συνολικού τραπεζικού τομέα.  

Πίνακας 6 Σύνολο τραπεζών, ξένες τράπεζες και ποσοστό στοιχείων ενεργητικού, 

Ρουμανία, 1993-2000 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Σύνολο τραπεζών  20 24 31 33 36 34 33 

Σύνολο τραπεζών ξένης 

ιδιοκτησίας 

 3 6 8 13 16 19 21 

Ποσοστό (%) στοιχείων 

ενεργητικού 

διακρατούμενο από 

κρατικές τράπεζες 

 80,4 84,3 80,9 80,0 75,3 50,3 50,0 

Πηγή: Bonin, 2001 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω Πίνακα 6, η στρατηγική ιδιωτικοποίησης των 

τραπεζών στη Ρουμανία δεν ακολούθησε την ίδια πορεία με την αντίστοιχη της 

Βουλγαρίας, καθώς ο αριθμός των τραπεζών ξένης ιδιοκτησίας, αν και αυξάνεται 

σταθερά κατά τα χρόνια της μετάβασης, ο ρυθμός αύξησης δεν είναι σημαντικός. 

Βέβαια, η πορεία προς την οικονομία της αγοράς είναι εμφανής στο ολοένα 

μειούμενο ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων από κρατικές τράπεζες μέχρι και το 

2000, με τη σημαντικότερη μείωση να καταγράφεται το 1999, ως απόρροια των 
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σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα μετά τη συστημική κρίση του 

προηγούμενου έτους.  

Ο τραπεζικός δανεισμός στη Ρουμανία χαρακτηριζόταν από τις ίδιες ανεπάρκειες με 

τον αντίστοιχο της Βουλγαρίας, καθώς ο δανεισμός προς τις κρατικές επιχειρήσεις 

γινόταν χωρίς τη χρήση κριτηρίων πιστοληπτικής ικανότητας. Το έλλειμμα 

μηχανισμών διαχείρισης και αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου είχε ως 

αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Κατά τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990, οι τράπεζες Bancorex και Banca Agricola αντιμετώπιζαν σοβαρή 

οικονομική δυσχέρεια, λόγω των συσσωρευμένων επισφαλών δανείων που 

προέρχονταν από τις κατευθυνόμενες πιστώσεις στους τομείς της ενέργειας και της 

γεωργίας, αντίστοιχα για τις δύο μεγάλες τράπεζες (Costea & Keen, 2009). Οι 

σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις αυτού του τύπου τραπεζικής διακυβέρνησης έγιναν 

εμφανείς το 1997, ενώ στο τέλος του 1998 και μετά από μία σημαντική υποτίμηση 

του εγχώριου νομίσματος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έφτασαν να αντιστοιχούν 

στο 80% του δανειακού χαρτοφυλακίου της Bancorex. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η 

εκροή σημαντικών κεφαλαίων από το τραπεζικό σύστημα της χώρας, η οποία έφτασε 

το 1998 στα $200 εκατομμύρια (Barisitz, 2005).  

Λόγω των κρίσιμων κινδύνων που προέρχονταν από τη συστημική τραπεζική κρίση 

στις αρχές του 1999, οι αρχές της Ρουμανίας υιοθέτησαν μία στρατηγική 

αναδιάρθρωσης, η οποία περιελάμβανε τη δημιουργία μίας τράπεζας που θα 

αναλάμβανε τις επισφαλείς απαιτήσεις της Bancorex και της Banca Agricola. 

Ουσιαστικά, η στρατηγική αυτή αποσκοπούσε στο κλείσιμο της Bancorex και στην 

κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της Banca Agricola, μέσω της μεταφοράς των επισφαλών 

στοιχείων του ενεργητικού στη νέα τράπεζα σε αντάλλαγμα κυβερνητικών 

χρεογράφων, προετοιμάζοντας με τον τρόπο αυτό την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας. 

Αντίστοιχα, τα υγιή περιουσιακά στοιχεία της Bancorex απορροφήθηκαν από την 

BCR και το 2001 η Banc Agricola πουλήθηκε σε ξένους επενδυτές.  

Όπως αποδείχθηκε, η δημιουργία της τράπεζας που απορρόφησε τα επισφαλή 

στοιχεία των υπολοίπων δεν αποτέλεσε υγιή λύση για την αναδιάρθρωση του 

τραπεζικού συστήματος και την αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων, καθώς 

κατέστη εμφανές πως θα έπρεπε να αλλάξει ολόκληρη η στρατηγική δανεισμού των 

τραπεζών, ώστε να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα. Ειδικά για τη Ρουμανία, 
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αυτό σήμανε στην πραγματικότητα την αλλαγή της στρατηγικής των μεγάλων 

κρατικών τραπεζών, οι οποίες κατείχαν πάνω από το ήμισυ του συνόλου των 

τραπεζικών δανείων. Έτσι, όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της 

Bancorex μεταφέρθηκαν στην BCR, η οποία έγινε η μεγαλύτερη τράπεζα της 

Ρουμανίας, αντιστοιχώντας σχεδόν στο 1/3 του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων 

ολόκληρου του τραπεζικού κλάδου (Naraidoo et al, 2008).  

Ωστόσο, το κόστος της κυβέρνησης από το κλείσιμο της Bancorex ήταν περίπου $1,5 

δις, δηλαδή το 4,5% του ΑΕΠ για το 1999. Επιπροσθέτως, η αποτυχημένη 

ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας αυτής το 1997 και η μετέπειτα εξαγορά από την 

BCR πρόσθεσε επιπλέον χρέη για την κυβέρνηση.  Με το κλείσιμο της Bancorex και 

την μετέπειτα ιδιωτικοποίηση των BRD και Banc Post, οι ξένες τράπεζες είχαν πλέον 

το 49,6% όλων των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου της Ρουμανίας, 

ενώ το υπόλοιπο 47,4% ήταν από την κατοχή κρατικών τραπεζών μέχρι το τέλος της 

δεκαετίας του 1990 (Borin & Wachtel, 2001). Στις αρχές του 2000, παρά το γεγονός 

ότι ο τραπεζικός κλάδος της Ρουμανίας ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση 

με τα προηγούμενα χρόνια, αντιμετώπιζε ακόμα σοβαρά προβλήματα.  

Στον παρακάτω Πίνακα 7 παρουσιάζονται τα ποσοστά συγκέντρωσης των τριών 

μεγαλύτερων τραπεζών, των τριών επόμενων μεγαλύτερων και της μεγαλύτερης 

τράπεζας αναφορικά με τα μερίδια αγοράς τους σε περιουσιακά στοιχεία, πιστώσεις 

και καταθέσεις κατά το 2000. Κατά την περίοδο αυτή, οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες 

της Ρουμανίας είναι οι RCB (Romanian Commercial Bank), η RBD (Romanian Bank 

for Development) και η CEC (Romanian Savings Bank), ενώ οι τρεις επόμενες 

μεγαλύτερες είναι οι Agricultural Bank, η CBIT (Ion Tiriac Commercial Bank) και η 

BPB (Banc Post Bank). Από τα παρακάτω στοιχεία, είναι προφανές πως ο τραπεζικός 

κλάδος της χώρας κατά το 2000 παρουσίαζε μεγάλο βαθμό συγκεντρωτισμού από τις 

μεγαλύτερες τράπεζες, οι οποίες συνεχίζουν να έχουν στην ιδιοκτησία τους πάνω από 

το ήμισυ των περιουσιακών στοιχείων ολόκληρου του κλάδου.  
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Πίνακας 7 Μερίδια αγοράς μεγαλύτερων τραπεζών, Ρουμανία, 2000 

 3 

μεγαλύτερες 

Επόμενες 3 

μεγαλύτερες 

Υπόλοιπες Μεγαλύτερη 

Στοιχεία 

ενεργητικού 

53,7% 11,8% 43,6% 30,5% 

Πιστώσεις 56,5% 7,3% 36,3% 32,5% 

Καταθέσεις 60,2% 13,2% 26,5% 33,3% 

Πηγή: Bonin & Wachtel, 2001 

Παράλληλα, στον παρακάτω Πίνακα 8 παρουσιάζεται το ποσοστό ιδιοκτησίας επί του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων από τις κρατικές τράπεζες και από τις τράπεζες 

ξένης ιδιοκτησίας κατά τα χρόνια 1995, 1998 και 2000 (σε παρένθεση καταγράφεται 

ο αντίστοιχος αριθμός των τραπεζών). Όπως φαίνεται από τα παρακάτω στοιχεία, το 

ποσοστό συγκέντρωσης των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου από 

κρατικές τράπεζες μειώνεται σταθερά κατά τα χρόνια της μετάβασης, οδηγώντας σε 

ένα αποτελεσματικότερα ρυθμισμένο τραπεζικό σύστημα, αν και τα ποσοστά αυτά 

είναι αρκετά υψηλά.  

 

Πίνακας 8 Μερίδιο αγοράς ως ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του 

τραπεζικού κλάδου, Ρουμανία, 1995-2000 

Έτος Ξένες τράπεζες Κρατικές τράπεζες 

1995 (24) - 73 (5) 

1998 (36) 27,5 (16) 58,9 (7) 

2000 (33) 49,6 (23) 47,4 (4) 

Πηγή: European Bank for Reconstruction and Development, 2000 

Ακόμη, στον παρακάτω Πίνακα 9 καταγράφονται τα βασικά μεγέθη του τραπεζικού 

κλάδου της Ρουμανίας κατά το 2000. 
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Πίνακας 9 Βασικά μεγέθη του τραπεζικού κλάδου, Ρουμανία, 2000 

Μ3/ΑΕΠ 25,7 

Στοιχεία ενεργητικού/ΑΕΠ 28,7 

Πρωτογενείς καταθέσεις/ΑΕΠ 9,9 

Συνολικές καταθέσεις/ΑΕΠ 20,0 

Σύνολο δανείων/ΑΕΠ 16,9 

Σύνολο δανείων επιχειρήσεων/ΑΕΠ 10,2 

Δάνεια επιχειρήσεων/Πρωτογενείς καταθέσεις 87,2 

Δάνεια επιχειρήσεων/Συνολικές καταθέσεις 60,4 

Πηγή: Bonin, 2001 

Στις αρχές του 2002, οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Ρουμανίας είχαν το 55,5% 

του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου, ενώ το υπόλοιπο ήταν 

κρατικής ιδιοκτησίας, ενώ από αυτές οι BCR, η οποία αντιστοιχούσε το 31% του 

συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και η CEC, η οποία αντιστοιχούσε στο 8,6%, 

ήταν ακόμα υπό κρατική ιδιοκτησία. Κατά τα πρώτα χρόνια του 2000, το υπόλοιπο 

του τραπεζικού κλάδου στη Ρουμανία αποτελούνταν από μικρές ιδιωτικές τράπεζες, 

συμπεριλαμβανομένων των ταχέως αναπτυσσόμενων τραπεζών ABN Amro, ING και 

Citibank, καθώς και από μικρότερες τράπεζες που προηγουμένως ήταν κρατικές 

(Borin, 2000). Γενικά, ο τραπεζικός κλάδος της Ρουμανίας αναπτύχθηκε σε 

αργότερους ρυθμούς από αυτόν της Βουλγαρίας, όπως φαίνεται και από τον 

αναποτελεσματικό διαμεσολαβητικό ρόλο του. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται 

και από τα στοιχεία του παρακάτω Πίνακα 10 , όπου καταγράφεται το ποσοστό του 

τραπεζικού δανεισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ στη χώρα κατά την πορεία της 

μετάβασης.   
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Πίνακας 10 Βασικά στοιχεία χαρτοφυλακίου τραπεζών, Ρουμανία, 1993-2000 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια (% συνόλου 

δανείων) 

 18,5 37,9 48,0 56,5 58,5 35,4 3,8 

Πιστώσεις ιδιωτικού 

τομέα (% ΑΕΠ) 

   11,5 8,4 11,6 8,2 7,2 

Προσφορά χρήματος (% 

ΑΕΠ) 

22,3 21,4 25,3 27,9 24,8 27,5 25,7 22,0 

         

Πηγή: Bonin, 2001 

 

 

 

2.4 ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 2000 

Στη Βουλγαρία, κατά τα χρόνια πριν τη μετάβαση της οικονομίας προς την αγορά, οι 

κρατικές τράπεζες παρείχαν πιστώσεις σε κρατικές επιχειρήσεις που δεν κατέγραφαν 

κερδοφορία, εξαρτώμενες από το πρόγραμμα χρηματοδότησης της BNB, η οποία 
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μετά το 1995 λειτουργούσε ως ο μεγαλύτερος πιστωτής των τομέων της οικονομίας 

(Barisitz, 2005). Αυτό οδήγησε σε μία καταστροφική κρίση κατά το δεύτερο μισό της 

δεκαετίας του 1990, μετά από την οποία το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο εισήχθη στην 

τραπεζική αγορά το 1996/1997. Σε μία προσπάθεια συμμόρφωσης με τις οδηγίες και 

κατευθύνσεις της ΕΕ, οι τράπεζες αναγκάστηκαν να εισάγουν ένα σημαντικό αριθμό 

ρυθμίσεων, με σκοπό να διασφαλίσουν επαρκή διασπορά του πιστωτικού κινδύνου.  

Η Ρουμανία ξεκίνησε με αργότερους ρυθμούς τη μεταρρύθμιση του τραπεζικού της 

συστήματος, καθώς μετά την αποδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού τομέα στα τέλη 

της δεκαετίας του 1990, ο τραπεζικός κλάδος άρχισε να ενοποιείται και ο αριθμός 

των τραπεζών μειώθηκε σημαντικά. Η επιτυχία των ιδιωτικοποιήσεων συνέβαλε 

καθοριστικά στην ενδυνάμωση και μετέπειτα θετική πορεία των τραπεζών στη χώρα 

κατά επόμενα χρόνια και μετά το 2000. Ωστόσο, το τραπεζικό σύστημα στη 

Ρουμανία έχει ακόμα χαρακτηριστικά μονοπωλίου (Duenwald et al, 2005). Σε 

γενικότερους όρους, οι ξένες τράπεζες διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη μετάβαση 

του τραπεζικού συστήματος τόσο στη Βουλγαρία όσο και στη Ρουμανία. Στον 

παρακάτω Πίνακα 11 παρουσιάζεται ο αριθμός των ιδιωτικών και κρατικών 

τραπεζών κατά τα έτη 2001-2004, σε συνδυασμό με το μερίδιο αγοράς των 10 

μεγαλύτερων τραπεζών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.  

Πίνακας 11 Αριθμός τραπεζών, Ρουμανία & Βουλγαρία, 2001-2004 

Αριθμός τραπεζών  2001 2002 2003 2004 

Βουλγαρία     

Ιδιωτικές τράπεζες 31 31 33 33 

Κρατικές τράπεζες  4 3 2 2 

Μερίδιο αγοράς των 10 μεγαλύτερων επί του συνόλου 

αγοράς (% περιουσιακών στοιχείων) 

78 79 78 78 

Ρουμανία     

Ιδιωτικές τράπεζες 38 36 35 36 

Κρατικές τράπεζες 3 3 3 3 

Μερίδιο αγοράς των 10 μεγαλύτερων επί του συνόλου 

αγοράς (% περιουσιακών στοιχείων) 

- - 80 80 

Πηγή: Duenwald et al, 2005 
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Μετά το 2000, η διατήρηση της οικονομικής ανάκαμψης και η εντατικοποίηση του 

ανταγωνισμού έδωσαν σημαντική ώθηση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ωστόσο, ο 

Barisitz (2005) αναφέρει πως παρά τη σημαντική αυτή ώθηση, τα τραπεζικά 

συστήματα και των δύο χωρών συνέχισαν να αντιμετωπίζουν ορισμένα προβλήματα 

και ανεπάρκειες, ιδιαίτερα αναφορικά με τα ελλείμματα σε επίπεδο ρυθμίσεων, 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και διαφανών διαδικασιών στις διαδικασίες αξιολόγησης 

του πιστοληπτικού κινδύνου των δανειοληπτών. Επιπλέον, στη Ρουμανία, η 

προσεκτική προσέγγιση των τραπεζών σε σχέση με τη στρατηγική δανεισμού στα 

τέλη του 1990 και η προτίμησή τους για δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου 

οδήγησαν σε ένα χαμηλό ποσοστό των δανείων του ιδιωτικού τομέα προς το ΑΕΠ.  

Παράλληλα, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης που προκλήθηκε από μία 

σημαντική αύξηση των πραγματικών μισθών οδήγησε στη Ρουμανία σε μία αύξηση 

του δανεισμού το 2003. Οι εγχώριες πιστώσεις κατά κύριο λόγο χρηματοδοτήθηκαν 

από τις εγχώριες καταθέσεις και από άλλες εξωτερικές πηγές, ενώ η ικανότητα των 

τραπεζών να χρηματοδοτήσουν τη δανειακή αυτή επέκταση ενισχύθηκε από 

σημαντικές εισροές κεφαλαίων, εν μέσω μίας παγκόσμιας υψηλής ρευστότητας, 

καθώς και από τα σχετικά χαμηλά επιτόκια. Μετά το 2004, οι προτιμήσεις των 

νοικοκυριών άρχισαν να μεταβαίνουν από το εγχώριο νόμισμα σε δάνεια ξένων 

νομισμάτων, και έτσι ο εξωτερικός δανεισμός άρχισε να λαμβάνει περισσότερη 

σημασία, με αποτέλεσμα η καθαρή συναλλαγματική θέση του ενεργητικού του 

τραπεζικού συστήματος στη Ρουμανία να επιδεινωθεί. Το ποσοστό των συνολικών 

πιστώσεων επί του ΑΕΠ αυξήθηκε από 36,6% το 2004 στο 62,5% το 2007 (Naraidoo 

et al, 2008) και έτσι η Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας άρχισε να εφαρμόζει μέτρα για 

τον περιορισμό της πιστωτικής αύξησης μετά το 2004.  

Στη Βουλγαρία, οι τράπεζες χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από τις καταθέσεις 

και τα στοιχεία του ενεργητικού κυριαρχούνταν από χρεόγραφα του εγχώριου τομέα, 

ενώ οι τίτλοι και οι συμφωνίες επαναγοράς είχαν περισσότερο δευτερεύοντα ρόλο. 

Μετά το 2000, η καθαρή εξωτερική θέση του τραπεζικού τομέα επιδεινώθηκε, καθώς 

η εγχώρια αποταμίευση δεν συμβάδισε με την επέκταση της δανειοληπτικής 

δραστηριότητας στα τέλη του 1990 και στις αρχές του 2000 (Minassian, 2008). Κατά 

την περίοδο μετά το 2001 σημειώθηκε μεγάλη πιστωτική επέκταση, με αποτέλεσμα 

την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία οδήγησε σε μία γενικότερη 
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ευπάθεια του τραπεζικού συστήματος. Ως συνέπεια αυτών των εξελίξεων, η BNB 

εισήγαγε μέτρα για τη μείωση της πιστωτικής επέκτασης κατά την περίοδο 2004-

2006 (Ess et al, 2006). Στον παρακάτω Πίνακα 12 καταγράφονται τα βασικότερα 

μεγέθη του τραπεζικού κλάδου της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας κατά τα έτη 2001-

2004. 

Πίνακας 12 Βασικά μεγέθη τραπεζικού κλάδου, Βουλγαρία & Ρουμανία, 2001-

2004 

 

 2001 2002 2003 2004 

Βουλγαρία     

Κεφαλαιακή επάρκεια 31,2 25,2 22,0 16,1 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια/σύνολο δανείων 13,1 8,6 7,3 6,9 

ROA 2,9 2,4 2,1 2,4 

ROE 22,0 16,4 22,8 20,6 

Ρευστοποιήσιμα στοιχεία/σύνολο στοιχείων ενεργητικού 25,5 29,3 25,5 31,6 

Ρουμανία     

Κεφαλαιακή επάρκεια 28,8 24,6 20,0 18,8 

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια/σύνολο δανείων 3,9 2,8 8,3 8,1 

ROA 3,1 2,7 2,4 2,5 

ROE 21,8 18,8 18,2 19,3 

Ρευστοποιήσιμα στοιχεία/σύνολο στοιχείων ενεργητικού  78,6 62,7 63,6 

Πηγή: Duenwald et al, 2005 

2.5 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης κατά την περίοδο της μετάβασης και 

υπό την καθοδήγηση του ΔΝΤ υιοθέτησαν μεταρρυθμιστικά προγράμματα, με σκοπό 

τη δημοσιονομική πειθαρχία, την αυστηρή νομισματική πολιτική, την απελευθέρωση 

των τιμών και του εμπορίου, την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και τον έλεγχο 

του δημοσιονομικού ελλείμματος. Το αποτέλεσμα της υιοθέτησης των 

προγραμμάτων αυτών ήταν η επίτευξη της μακροοικονομικής σταθερότητας, την 

αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ και τον έλεγχο των πληθωριστικών 

τάσεων.  
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Η Παναγιώτου (2010), διερευνώντας την πορεία των χωρών αυτών, 

συμπεριλαμβανομένων της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, κατά τα προηγούμενα 

χρόνια και κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης, αναφέρει πως στις περισσότερες από 

αυτές τις χώρες μία σειρά μέτρων δεν επέτυχαν, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την εφαρμογή 

των κρισιμότερων μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού τομέα και το χρηματοπιστωτικού 

συστήματος, εν γένει. Επιπλέον, προβληματικά ζητήματα καταγράφτηκαν και στην 

εφαρμογή πολιτικών αναφορικά με την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, τη ρύθμιση 

του ανταγωνιστικού πλαισίου και την απασχόληση.  

Κατά την περίοδο 2003-2007, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσίασαν 

μία αξιοσημείωτη οικονομική ανάπτυξη, με την ετήσια αύξηση του πραγματικού 

ΑΕΠ να κυμαίνεται σε μέσο όρο στο ποσοστό της τάξης του 6%. Την ίδια περίοδο οι 

Ξένες Άμεσες Επενδύσεις αυξήθηκαν πάρα πολύ, ενώ στη Βουλγαρία και τη 

Ρουμανία, όπου η προοπτική ένταξης στην ΕΕ είχε δώσει μεγάλη ώθηση στην 

ανάπτυξη της οικονομίας, οι επενδύσεις αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, φτάνοντας 

έναν ετήσιο μέσο όρο της τάξης των $4,8 δις και $6,4 δις, αντίστοιχα για την περίοδο 

2003-2008. Ωστόσο, στις αρχές του 2008 η επιβράδυνση των οικονομιών της ΕΕ, οι 

οποίες αποτελούν και τις βασικές εξαγωγικές αγορές, σε συνδυασμό με τη μείωση της 

εισροής επενδύσεων προκάλεσαν τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης στην περιοχή.  

Έτσι, κατά τη χρονική περίοδο πριν την έλευση της κρίσης, παρατηρήθηκε έλλειψη 

χρηματοδότησης, συρρίκνωση των εξαγωγών λόγω της μείωσης της ζήτησης στις 

διεθνείς αγορές και μείωση των δημόσιων εσόδων λόγω της αντίστοιχης μείωσης της 

παραγωγής. Η Παναγιώτου (2010) αναφέρει πως στην πραγματικότητα το πρόβλημα 

ήταν πως το μοντέλο ανάπτυξης που εφαρμόστηκε τα χρόνια πριν την κρίση στις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε συνδυασμό με τις θεσμικές ανεπάρκειες, τις 

κατέστησαν ευάλωτες σε εξωτερικές επιδράσεις, με τα βασικότερα προβληματικά 

σημεία να εντοπίζονται στην αγορά των συναλλαγματικών ισοτιμιών και στη 

διαχείριση των συναλλαγματικών αποθεματικών.  

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, όπως θα αναλυθεί και στο επόμενο υποκεφάλαιο, πως το 

βασικό εργαλείο διαχείρισης της μακροοικονομικής σταθερότητας από την πλευρά 

των κεντρικών τραπεζών κατά την πρώτη περίοδο της κρίσης ήταν οι συχνές 

παρεμβάσεις στις συναλλαγματικές αγορές. Παράλληλα, ο περιορισμός των 

κεφαλαιακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανάπτυξη του 
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χρηματοπιστωτικού τομέα είχε, επίσης, δυσμενή αποτελέσματα, ενώ η ραγδαία 

πιστωτική επέκταση σε συνδυασμό με την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης 

ενέτεινε τα προβλήματα. Σε αυτά θα πρέπει να προστεθούν και τα υψηλά επίπεδα 

ελλειμμάτων των τρεχουσών συναλλαγών, σε ένα ήδη δυσμενές περιβάλλον, στο 

οποίο οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί.  

Ιδιαίτερα αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα και τον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό 

κλάδο, οι ξένες τράπεζες στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τα μη 

τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είχαν καλύψει κατά την τελευταία δεκαετία 

πάνω από το ήμισυ της αγοράς των επιχειρηματικών δανείων και τα 2/3 των 

στεγαστικών, και έτσι με τον περιορισμό των πιστώσεων οι εγχώριες τράπεζες και 

επιχειρήσεις άρχισαν να αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα προβλήματα στη 

χρηματοδότηση του εξωτερικού χρέους, με αποτέλεσμα τη μείωση των κεφαλαιακών 

ροών.  

Ο Bastian (2008) αναφέρει πως καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των δυτικών 

οικονομιών άρχισαν να αναβάλλουν τις επενδύσεις τους, οι οικονομίες της περιοχής 

άρχισαν παράλληλα να αποκλείονται από τις πιστωτικές αγορές, αντιμετωπίζοντας 

σημαντικές δυσκολίες στην προσέλκυση δανείων σε ξένο νόμισμα. Την ίδια στιγμή, 

αν τα περισσότερα τραπεζικά ιδρύματα των εν λόγω χωρών δεν είχαν συσσωρεύσει 

«τοξικά» στοιχεία στο ενεργητικό τους, όπως συνέβη με τις τράπεζες του δυτικού 

χώρου, παρόλα αυτά δέχθηκαν επιδράσεις λόγω της παρουσίας θυγατρικών 

ιδρυμάτων των μητρικών εταιρειών του εξωτερικού. Οι αρνητικές αυτές επιδράσεις 

έγιναν εμφανείς και στα χρηματιστήρια της περιοχής, αν και η χώρα που επλήγησε 

τελικά περισσότερο ήταν η Σερβία.  

Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που οδήγησε στην κρίση ήταν η πτώση της εισροής 

εμβασμάτων, κυρίως στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία η οποία έφτασε το 2008 σε 

πτώση της τάξης του 35%. Η μείωση αυτή άρχισε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη 

συμμετοχή των ξένων νομισμάτων και στη χρηματοδότηση των ελλειμμάτων των 

τρεχουσών συναλλαγών. Σύμφωνα με έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (2011), μία 

από τις σημαντικότερες επιπτώσεις της υφεσιακής αυτής κατάστασης ήταν το 

«πάγωμα» της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ, καθώς μετά την περίοδο 2004-2007, η 

οικονομική κρίση οδήγησε πολλά κράτη μέλη να δίνουν προτεραιότητα στα 

εσωτερικά δημοσιονομικά προβλήματα και όχι σε αυτά της ενταξιακής διαδικασίας.  
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Η τάση αυτή είναι προφανής και σήμερα, καθώς η ΕΕ εστιάζει πλέον στη στήριξη 

του ευρώ, ενώ η περαιτέρω διεύρυνση αποτελεί ένα ζήτημα που τοποθετείται χαμηλά 

στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Ιδιαίτερα τα προβλήματα που προέκυψαν με την ένταξη της 

Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, με αποτέλεσμα τη δύσκολη ενσωμάτωσή 

τους στην ΕΕ, έχουν δημιουργήσει ανησυχία αναφορικά με την ομαλή ένταξη άλλων 

χωρών, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε φάση οικονομικής ύφεσης, δεδομένου μάλιστα 

του φόβου εισροής οικονομικών μεταναστών από τις χώρες αυτές στις υπόλοιπες της 

Ευρωζώνης, καθώς τα ποσοστά της ανεργίας αυξάνονται.  

Συνοπτικά, τα χρόνια πριν από την κρίση, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη (μέσο όρο περίπου 6% αύξηση του ΑΕΠ), ενώ τα 

ποσοστά της ανεργίας έδειχναν σημάδια πτωτικής πορείας, αν και ο πληθωρισμός 

παρουσίαζε αυξητικές τάσεις. Ομοίως, οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις που εισέρεαν 

στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών δανεισμού, 

λόγω και της ευνοϊκής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από τους οργανισμούς αξιολόγησης. Ωστόσο, οι 

τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία αποτέλεσαν τον 

κινητήριο μοχλό της οικονομικής άνθησης κατά την προηγούμενη περίοδο, άρχισαν 

να δείχνουν σημάδια στασιμότητας. Με τα επίπεδα της πιστωτικής επέκτασης να 

αυξάνοντα ταχέως κατά την περίοδο 2005-2007, η πτώση της παροχής πιστώσεων 

άρχισε να γίνεται ήδη εμφανής, με βασικότερη αιτία το γεγονός ότι ο 

χρηματοπιστωτικός τομέας κυριαρχήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τις ξένες τράπεζες. 

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη του τραπεζικού τομέα της 

Ρουμανίας και της Βουλγαρίας κατά τα χρόνια πριν την κρίση. 
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Πίνακας 13 Βασικά μεγέθη τραπεζικού τομέα, Ρουμανία – Βουλγαρία, 2004-

2008, (%) 

 Πιστώσεις 

ιδιωτικού 

τομέα/ΑΕΠ 

Δάνεια/Καταθέσεις Δείκτης 

Κεφαλαιακής 

Επάρκειας 

Ξένη 

Ιδιοκτησία 

Δανεισμός 

FOREX 

 2004 2008 2004 2008 2004 2008 2008 2008 

Ρουμανία 15.7 38,5 72,1 130,8 20,6 12,3 87,7 59,4 

Βουλγαρία 35,2 74,5 68,3 120,3 16,6 14,9 83,9 49,7 

Πηγή: www.ebrd.com 

2.6 ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

Όπως αναλύθηκε και παραπάνω, κατά την τελευταία δεκαετία, η Ρουμανία και η 

Βουλγαρία, σε συνάρτηση με τις υπόλοιπες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

διήλθαν μίας δραματικής μεταμόρφωσης, καθώς το εύρος της προόδου που 

επιτεύχθηκε στην οικονομική ανάπτυξη, τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, την 

περιφερειακή συνεργασία και την ένταξη στις παγκόσμιες οικονομικές και 

χρηματοπιστωτικές αγορές ήταν αδιανόητη πριν την προηγούμενη δεκαετία. Ωστόσο, 

το 2009 αποδείχθηκε μία δύσκολη χρονιά για όλες τις χώρες της περιοχής, καθώς η 

οικονομική κρίση που άρχισε να επηρεάζει τις δυτικές αγορές κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2007 άρχισε να γίνεται αισθητή από το τέταρτο τρίμηνο του 2008, όταν 

κατέστη προφανές πως η περιοχή θα έπρεπε επίσης να αντιμετωπίσει μία υφεσιακή 

κατάσταση.  

Μέχρι τα μέσα του 2008 ήταν προφανές πως οι επιδράσεις της παγκόσμιας 

χρηματοπιστωτικής κρίσης θα είχαν ανάλογο μέγεθος με αυτό της Μεγάλης Κρίσης 

του 1930. Ωστόσο, την περίοδο αυτή, οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

συνέχισαν να αναπτύσσονται, ενώ οι τράπεζες συνέχισαν να αυξάνουν με επιθετικό 

τρόπο το μερίδιο αγοράς τους, τόσο σε όρους ρευστότητας όσο και αναφορικά με τα 

περιουσιακά τους στοιχεία. Η ανάπτυξη στην περιοχή ήταν εμφανής και στις ροές 

των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων, με αποτέλεσμα τους πρώτους μήνες του 2008 να 

διατηρείται μία πεποίθηση πως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης θα 

κατάφερναν να μείνουν ανέπαφες από την κρίση. Οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις 

ήταν ακόμα αισιόδοξες πως μετά από τα χρόνια της σημαντικής ανάπτυξης, σε 
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συνδυασμό με τη μακροοικονομική σταθερότητα, θα ήταν σε θέση να διατηρήσουν 

τους ρυθμούς της οικονομικής ανάπτυξης και πως βρίσκονταν στο σωστό δρόμο προς 

την ολοκληρωμένη ένταξη στην ΕΕ. Στην πραγματικότητα, η κύρια ανησυχία σε 

μακροοικονομικό επίπεδο κατά τη διάρκεια του 2008 ήταν η αντιμετώπιση του 

πληθωρισμού, ο οποίος είχε αρχίσει να αυξάνεται κατακόρυφα, κυρίως λόγω των 

υψηλών τιμών του πετρελαίου και των βασικών εμπορευμάτων.  

Οι επιδράσεις της κρίσης άρχισαν να γίνονται εμφανείς το Σεπτέμβριο του 2008, όταν 

η κατάρρευση ή κρατικοποίηση αρκετών μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

στις ΗΠΑ (Lehman Brothers, AIG, Fannie May και Freddie Mac) προκάλεσε 

αναστάτωση στην παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, η κυρίαρχη πεποίθηση στην 

περίοδο αυτή ήταν ότι θα υπάρξει μεν μία σημαντική επιβράδυνση της ανάπτυξης στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη αλλά τα μακροοικονομικά μεγέθη θα παρέμεναν σε θετική 

τροχιά. Έτσι, ενώ η διαδικασία της ένταξης των χωρών αυτών στην ΕΕ είχε τεράστια 

οφέλη στην περιοχή κατά την τελευταία δεκαετία, το βασικό πρόβλημα των 

πολιτικών που εφαρμόστηκαν ήταν ότι δεν έλαβαν υπόψη πως οι κρίσεις που 

προέρχονταν από άλλες χώρες θα επηρέαζαν και αυτήν την περιοχή.  

Ο Sanfey (2010) αναφέρει τρεις βασικές αιτίες για τη διάχυση της κρίσης στις χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Πρώτον, η εξωτερική ζήτηση από τις κύριες 

εξαγωγικές αγορές μειώθηκε απότομα, ιδιαίτερα για ορισμένα βασικά προϊόντα που 

παράγονται στην περιοχή. Δεύτερον, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση κατέστη 

δύσκολη και δαπανηρή, γεγονός που δημιούργησε σημαντικά εμπόδια στη λειτουργία 

των επιχειρήσεων και, τρίτον, ο όγκος των εμβασμάτων μειώθηκε, με αποτέλεσμα τη 

μείωση της εγχώριας ζήτησης και την παρεμπόδιση της ανάπτυξης των μικρών 

επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι τράπεζες και τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 

που αποτέλεσαν τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης 

κατά την τελευταία δεκαετία, ήταν αυτές που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης, 

καθώς χαρακτηρίζονταν από ορισμένα σημαντικά τρωτά σημεία. Ειδικότερα, η 

Ρουμανία και η Βουλγαρία πέρασαν πάνω από τέσσερα χρόνια πιστωτικής έκρηξης, 

με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των συνολικών πιστώσεων προς την 

οικονομία να ξεπερνάει κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες το ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ.  

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των κεντρικών τραπεζών των χωρών της περιοχής, σε 

γενικές γραμμές αυτές αντέδρασαν σχετικά αποτελεσματικά στην κρίση, αλλά με 
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πολύ διαφορετικούς τρόπους. Η αντίδραση αυτή αντανακλά το γεγονός ότι κατά την 

τελευταία δεκαετία, όλες οι κεντρικές τράπεζες των εν λόγω χωρών είχαν 

δημιουργήσει μία εικόνα ανεξαρτησίας, ικανότητας και επαγγελματισμού, στοιχεία 

που έλειπαν από τους υπόλοιπους φορείς του δημόσιου τομέα. Βέβαια, τα διαθέσιμα 

εργαλεία για τις κεντρικές τράπεζες των κρατών της περιοχής ήταν περιορισμένα, 

καθώς οι περισσότερες από αυτές χρησιμοποίησαν ως βασικό εργαλείο τα επιτόκια, 

συνήθως κάποιο βραχυπρόθεσμο επιτόκιο repos, τα οποία με τη σειρά τους 

επηρέασαν τα επιτόκια άλλων τομέων της οικονομίας. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν 

να διαφοροποιήσουν το ποσοστό των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών, μέσω 

διαφοροποιημένων τιμών ανάλογα με την ονομαστική αξία και τη διάρκεια των 

καταθέσεων, και στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν αποθεματικά ξένου συναλλάγματος 

για να παρεμβαίνουν στην αγορά συναλλάγματος, υπερασπιζόμενες το εθνικό 

νόμισμα.  

Αν και η μεγαλύτερη μείωση στα επιτόκια σημειώθηκε στη Σερβία, η ίδια αντίδραση 

έλαβε χώρα και στη Ρουμανία, όπου η μείωση των επιτοκίων από το 2009 μέχρι και 

το Φεβρουάριο του 2010 ήταν 324 μονάδες βάσεις, δηλαδή περίπου 7%. Η μείωση 

αυτή των επιτοκίων στη Ρουμανία ήταν επιτρεπτή διότι η κεντρική τράπεζα είχε 

αυξήσει με επιθετικό τρόπο τα επιτόκια κατά τα προηγούμενα χρόνια κατά τη φάση 

της ανάπτυξης, σε μία προσπάθεια να κρατήσει ένα περιθώριο για την αντιμετώπιση 

του πληθωρισμού και την πιστωτική επέκταση. Επιπλέον, σημαντικές μειώσεις των 

επιτοκίων, ως εργαλεία των κεντρικών τραπεζών για τη σταθεροποίηση της 

οικονομίας, πραγματοποιήθηκαν και στη Βουλγαρία, όπως και στην Αλβανία.  

Αναφορικά με την τήρηση των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών, υπήρξε 

μεγάλη ομοιομορφία στην αντίδραση των κεντρικών τραπεζών των χωρών της 

περιοχής, με εξαίρεση την Αλβανία. Όλες οι τράπεζες μείωσαν τις απαιτήσεις αυτές, 

σε μία προσπάθεια να διευκολύνουν τη ρευστότητα και να ενθαρρύνουν τις τράπεζες 

να δανείζονται. Στη Βουλγαρία, τα ελάχιστα υποχρεωτικά αποθεματικά για κεφάλαια 

που προσελκύονται από τράπεζες του εξωτερικού μειώθηκαν από 10% μέχρι 5% στις 

αρχές του 2009, ενώ αυτά σε κυβερνητικά χρεόγραφα ελαχιστοποιήθηκαν. 

Αντιθέτως, στη Ρουμανία τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά σε ξένο νόμισμα 

μειώθηκαν σταδιακά από το αρχικό ποσοστό του 40% στο 25% στις αρχές του 2010. 
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Επιπλέον, σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρήθηκαν στις πολιτικές σχετικά με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες στην περιοχή. Στην Αλβανία, τη Ρουμανία και τη Σερβία 

ακολουθήθηκε η πολιτική των διαχειριζόμενων διακυμάνσεων, ενώ συγκεκριμένα η 

Ρουμανία επέτρεψε σημαντική υποτίμηση του νομίσματός της από το 2008 μέχρι και 

το 2009. Στη Βουλγαρία ακολουθήθηκε η πολιτική της διαχείρισης της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας από την Επιτροπή Συναλλάγματος. Σε γενικότερους 

όρους, σε όλες τις χώρες της περιοχής οι κεντρικές τράπεζες αναγνώρισαν τη 

σημασία της σταθερότητας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, παρεμβαίνοντας συχνά 

στις αγορές συναλλάγματος με σκοπό να αποφευχθούν οι υπερβολικές διακυμάνσεις. 

Ακόμα και σε περιπτώσεις που επιτράπηκαν μεγάλες υποτιμήσεις, υπήρξε σημαντική 

παρέμβαση των κεντρικών τραπεζών, με σκοπό τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των 

αγορών.  

Παρόλη την ύφεση που προκλήθηκε από τις επιπτώσεις της κρίσης, η διαφαινόμενη 

επιβράδυνση της σημαντικής ανάκαμψης των περισσότερων οικονομιών της περιοχής 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης οφείλεται κατά κύριο λόγω σε εξωτερικούς 

παράγοντες, με σημαντικότερο εξ αυτών την επιβράδυνση των οικονομιών της ΕΕ, οι 

οποίες αποτελούν και τις βασικές εξαγωγικές αγορές της περιοχής. Ένας δεύτερος 

σημαντικός παράγοντας είναι η παρουσία των μεγάλων τραπεζικών ομίλων των 

χωρών της Ευρωζώνης στην περιοχή, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της 

χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, η οποία επιφέρει περαιτέρω αποδυνάμωση του 

χαμηλού ρυθμού πιστωτικής επέκτασης στις περισσότερες χώρες. Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί πως ο ρόλος των χρηματοπιστωτικών αγορών είναι εξίσου σημαντικός, 

καθώς υπάρχει έντονη τάση των επενδυτών αποστροφής του κινδύνου, ακόμα και σε 

περιπτώσεις χωρών των οποίων η δημοσιονομική κατάσταση είναι θετικότερη από 

την αντίστοιχη των χωρών της Ευρωζώνης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ 

3.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ  

Ο ρόλος των κεφαλαιαγορών είναι εξαιρετικά σημαντικός για μία οικονομία, 

ιδιαίτερα όταν αυτή προσανατολίζεται προς την αγορά, καθώς η χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, μετά από τον τραπεζικό τομέα, βασίζεται στην πρόσβασή τους σε 

άλλες μορφές κεφαλαίων. Πρωτεύουσα δραστηριότητα της αγοράς κεφαλαίου είναι η 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στα πρώτα αρχικά στάδια ανάπτυξής της μέσω της 

παροχής κεφαλαίων εκκίνησης, ειδικά για εταιρείες οι οποίες δεν πληρούν τα 

κριτήρια τραπεζικής χρηματοδότησης ή δεν είναι σε θέση να λάβουν εμπορικές 

πιστώσεις άλλου είδους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια ανάπτυξης μίας επιχείρησης, τα 

επιχειρηματικά κεφάλαια μπορεί να παρέχονται με τη μορφή μακροχρόνιων δανείων 

ή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και ιδιωτικών τοποθετήσεων, τα οποία 

συμπληρώνουν οποιαδήποτε άλλη μορφή βραχυχρόνιας χρηματοδότησης. Τέλος, μία 

πλήρως ανεπτυγμένη επιχείρηση είναι πολύ πιθανό να στραφεί σε κεφάλαια που 

προέρχονται από εισηγμένες στο χρηματιστήριο μετοχές ή ομόλογα.  

Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της χρηματοδοτικής υποστήριξης των 

επιχειρήσεων σήμερα στις μεταβατικές οικονομίες προέρχεται από τη 

δραστηριοποίηση των κεφαλαιαγορών, αυτές δεν έχουν ακόμα και σήμερα 

αναπτυχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό, αν και οι εκτεταμένες αγορές μετοχών φαίνεται 

να είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό των οικονομιών σε μετάβαση (Bonin & Wachtel, 

2001). Υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για την επέκταση αυτή, με βασικότερο το γεγονός 

πως η διαδικασία των ιδιωτικοποιήσεων βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην 

παράλληλη ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών. Πιο συγκεκριμένα, η ιδιωτικοποίηση 

οδήγησε σε μία εκτεταμένη ιδιοκτησία μετοχών των επιχειρήσεων από πολλούς 

επενδυτές, αν και συχνά το διακύβευμα ήταν αρκετά μικρό και η διασπορά των 

εκμεταλλεύσεων αντιθέτως μεγάλη. Το αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη εκτεταμένων 

αγορών μετοχών σε πολλές οικονομίες σε μετάβαση.  
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Από την άλλη πλευρά, η αγορά των ομολόγων στις χώρες αυτές αναπτύχθηκε με 

πολύ μικρότερους ρυθμούς, διότι το μακροοικονομικό περιβάλλον δεν είναι επαρκώς 

σταθεροποιημένο για την ενθάρρυνση μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης των 

επιχειρήσεων μέσω των ομολόγων (Vorst & Wehmeyer, 1998). Έτσι, η πλειοψηφία 

των εκδόσεων ομολόγων στις μεταβατικές οικονομίες αφορούσαν κατά κύριο λόγο το 

δημόσιο χρέος. Ωστόσο, το μεγάλο ενδιαφέρον των επενδυτών σε όλον τον κόσμο για 

τα περιουσιακά στοιχεία των μεταβατικών οικονομιών επέφερε ταχεία ανάπτυξη της 

αγοράς κρατικών ομολόγων στις χώρες αυτές. Εκτός αυτού, μία ακόμα σημαντική 

πηγή χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μέσω των κεφαλαιαγορών σε αρκετές 

μεταβατικές οικονομίες είναι και οι διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς τόσο οι 

δανειολήπτες κρατικού χρέους όσο και οι μεγάλες επιχειρήσεις αυτών των χωρών 

είχαν σημαντική άμεση πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, κυρίως μέσω της μορφής 

έκδοσης ομολόγων και ιδιωτικών τοποθετήσεων μετοχών.  

Η πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές διευκολύνει σημαντικά τη ροή των 

επενδύσεων στις μεταβατικές οικονομίες. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η διεθνής 

πρόσβαση από έναν μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων μπορεί να παρεμποδίζει την 

ανάπτυξη των εγχώριων κεφαλαιαγορών (Wachtel, 2001). Επιπλέον, σημαντικό είναι 

να σημειωθεί πως γενικά υπάρχει μία αντιστοιχία ανάμεσα στον αριθμό των 

επιχειρήσεων που αναπτύσσονται και εισάγονται στο χρηματιστήριο και το ρυθμό 

ανάπτυξης και ωρίμανσης του χρηματοπιστωτικού τομέα σε μία οικονομία. Ωστόσο, 

η ανάπτυξη αυτή στις μεταβατικές οικονομίες δεν ήταν ανάλογη με την αντίστοιχη 

στις παραδοσιακά ανεπτυγμένες χώρες, όπως και στις αναδυόμενες οικονομίες.  

Εκτός αυτού, σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίζονται και ανάμεσα στα 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των κεφαλαιαγορών μεταξύ των μεταβατικών 

οικονομιών, γεγονός που εν μέρει προέρχεται και από τις διαφορές στη 

δραστηριότητα των αντίστοιχων τραπεζικών κλάδων. Ο Bonin (2001) αναφέρει πως η 

ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στις μικρότερες μεταβατικές οικονομίες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας και της 

Ρουμανίας, έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την ανάπτυξη αυτών των αγορών σε 

μικρές ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως είναι αυτές των Σκανδιναβικών χωρών. 

Βέβαια, η άνιση ανάπτυξη των παραγωγικών κλάδων της πραγματικής οικονομίας 

και η γενικότερη περιορισμένη ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα αυτών των 
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χωρών είχε ως συνέπεια σημαντικά ελλείμματα και ανεπάρκειες σε ζητήματα 

εποπτείας και θεσμικής πλαισίωσης της λειτουργίας τους.  

Σε γενικούς όρους, το πιο πλήρως ανεπτυγμένο τμήμα των κεφαλαιαγορών στις 

μεταβατικές οικονομίες ήταν οι αγορές μετοχών, όπου οι εξελίξεις συνδυάστηκαν με 

την τεράστια ώθηση που δόθηκε στο κύμα των ιδιωτικοποιήσεων. Οι αγορές των 

κρατικών ομολόγων αναπτύχθηκαν, επίσης, αρκετά γρήγορα, κυρίως λόγω των 

δημόσιων ελλειμμάτων που οδήγησαν σε έκδοση χρέους, σε αντίθεση με τις αγορές 

ομολόγων του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες αναπτύχθηκαν πολύ αργότερα. Επιπλέον, 

σημαντικές προσπάθειες καταβλήθηκαν και για την ανάπτυξη των δευτερογενών 

αγορών, λόγω της ενθάρρυνσης της διατραπεζικής αγοράς χρήματος, καθώς και λόγω 

της ανάγκης των κεντρικών τραπεζών να προβαίνουν σε πράξεις ανοιχτής αγοράς ως 

μέσο της νομισματικής της πολιτικής.  

3.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Βουλγαρία 

και τη Ρουμανία κατά τη διαδικασία της μετάβασης ήταν η ανάπτυξη των 

χρηματιστηρίων, ως σύμβολο του επερχόμενου καπιταλισμού (Mendelson & Peake, 

1993). Ένας από τους βασικότερους δείκτες ανάπτυξης των χρηματιστηρίων είναι το 

ο λόγος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς προς το ΑΕΠ, ο οποίος στις μεταβατικές 

οικονομίες ήταν υψηλότερος στις χώρες όπου οι ιδιωτικοποιήσεις προχώρησαν με 

γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με το δείκτη αυτό, η ανάπτυξη των χρηματιστηρίων σε 

Βουλγαρία και Ρουμανία δεν ήταν ιδιαίτερα γρήγορη, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

μεταβατικές οικονομίες, όπως η Πολωνία και η Ουγγαρία. Ωστόσο, οι Wagner & 

Iakova (2001) σημειώνουν πως ο δείκτης αυτός δεν είναι επαρκής για να καταδείξει 

με σαφήνεια το ρυθμό ανάπτυξης και το επίπεδο αποτελεσματικότητας των 

κεφαλαιαγορών, διότι στις μεταβατικές οικονομίες ο δείκτης ενδέχεται να 

παρουσιάζεται μεγαλύτερος από ότι στην πραγματικότητα είναι, λόγω της μη 

ρευστότητας και της έλλειψης διαφάνειας στο όριο διαπραγμάτευσης των μετοχών.  

Οι ίδιοι συγγραφείς υποστηρίζουν πως ένα ενδεικτικότερο μέτρο της ανάπτυξης των 

αγορών μετοχών είναι ο δείκτης κύκλου εργασιών, δηλαδή ο λόγος της αξίας των 

συναλλαγών προς την κεφαλαιοποίηση, ο οποίος το 1999 ήταν περίπου στο 60% στη 
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Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ενώ κατά τη διάρκεια της μετάβασης παρατηρήθηκαν 

πολύ υψηλές τιμές του δείκτη αυτού για μικρά χρονικά διαστήματα (IMF, 1998). 

Επιπλέον, ένα ακόμα μέτρο ανάπτυξης των χρηματιστηρίων είναι ο αριθμός των 

εισηγμένων εταιρειών, ο οποίος αυξήθηκε πολύ γρήγορα στις μεταβατικές 

οικονομίες, λόγω των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. Στη Ρουμανία, το 1998 υπήρχαν 

πάνω από 5.000 εισηγμένες εταιρείες, αλλά η κεφαλαιοποίηση των μεμονωμένων 

επιχειρήσεων ήταν πολύ χαμηλή. Παράλληλα, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η 

κεφαλαιοποίηση της αγοράς κυριαρχούταν από έναν μικρό αριθμό μεγάλων 

επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα η μέση κεφαλαιοποίηση να είναι επίσης χαμηλή. Οι 

Bonin & Wachtel (2001) σημειώνουν πως η χαμηλή μέση κεφαλαιοποίηση 

καταδεικνύει πως στις χώρες αυτές οι αγορές μετοχών για ένα μεγάλο διάστημα δεν 

παρείχαν αποτελεσματικούς μηχανισμούς αποδοτικής διασποράς και ρευστότητας 

του κεφαλαίου.  

Πιο συγκεκριμένα, οι αγορές μετοχών αναπτύσσονται στις ανεπτυγμένες οικονομίες 

καθώς οι επιχειρήσεις αυξάνουν το μέγεθός τους και καθώς το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των εταιρειών αλλάζει και η ιδιοκτησία περνάει από έναν μόνο μέτοχο σε 

επιπλέον επενδυτές. Ακολούθως, οι επιχειρήσεις αρχίζουν να στρέφονται στην 

έκδοση μετοχών και ομολόγων ως μέσο για την άντληση κεφαλαίων και, κατά 

συνέπεια, οι αγορές μετοχών αναπτύσσονται όταν οι τίτλοι αυτοί είναι 

ελκυστικότεροι για τους επενδυτές. Ωστόσο, στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, η 

ξαφνική εμφάνιση των χρηματιστηριακών αγορών σχετίζεται με μία εντελώς 

διαφορετική διαδικασία από αυτήν που μόλις περιγράφτηκε, τις ιδιωτικοποιήσεις. 

Έτσι, οι μαζικές ιδιωτικοποιήσεις τοποθέτησαν την ιδιοκτησία των μετοχών σε έναν 

μεγάλο αριθμό επενδυτών πολύ γρήγορα και οι χρηματιστηριακές αγορές άνοιξαν με 

σκοπό να παρέχουν μέσα κατανομής και εμπορίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που 

προήλθαν από τις ιδιωτικοποιήσεις. Είναι, λοιπόν, προφανές πως στη Βουλγαρία και 

τη Ρουμανία, οι χρηματιστηριακές αγορές αναπτύχθηκαν ξαφνικά, λόγω των 

υποχρεωτικών προγραμμάτων ιδιωτικοποίησης των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα την 

πρόκληση σημαντικών προβλημάτων ρευστότητας.  

Οι Khan et al (2000) αναφέρουν πως υπήρξαν δύο σημαντικά προβληματικά σημεία 

στη ταχύτατη ανάπτυξη των χρηματιστηριακών αγορών στις μικρές οικονομίες σε 

μετάβαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων της Βουλγαρίας και 
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της Ρουμανίας. Πρώτον, ήταν μη ρεαλιστικό να αναμένεται ότι οι αγορές αυτές θα 

μπορούσαν να παρέχουν ρευστότητα για έναν τόσο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, 

καθώς ακόμα και στις χώρες με μεγάλες αγορές, τόσο η κεφαλαιοποίηση όσο και η 

εμπορική-συναλλακτική δραστηριότητα ήταν συγκεντρωμένη σε πολύ λίγες 

εταιρείες. Συνεπώς, η δημόσια ιδιοκτησία για τόσες πολλές επιχειρήσεις δεν 

πρόσφερε ιδιαίτερα στην αύξηση της πρόσβασής τους σε κεφάλαια ή έστω στην 

παροχή ενός μέσου αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Κατά δεύτερο λόγο, 

οι χρηματιστηριακές αγορές στις χώρες αυτές ιδρύθηκαν χωρίς να έχει αναπτυχθεί 

πριν ένα κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συχνά 

φαινόμενα αδιαφάνειας και χειραγώγησης των χρηματιστηριακών τιμών.  

Οι Claessens et al (2000), εξετάζοντας τους καθοριστικούς παράγοντες της 

κεφαλαιοποίησης και του κύκλου εργασιών των χρηματιστηριακών αγορών στις 

μεταβατικές οικονομίες, κατέδειξαν πως η μακροοικονομική σταθερότητα και οι 

βελτιώσεις στα δικαιώματα των ιδιοκτητών μετοχών μπορούν να οδηγήσουν σε 

ανάπτυξη των αγορών αυτών, ειδικά στις οικονομίες όπου οι μεταρρυθμίσεις 

ακολούθησαν αργούς ρυθμούς, όπως η Ρουμανία. Ωστόσο, οι ερευνητές σημειώνουν 

πως, σε γενικές γραμμές, η συμβολή των χρηματιστηριακών αγορών στην ανάπτυξη 

του χρηματοπιστωτικού τομέα στις χώρες αυτές ήταν σχετικά περιορισμένη, καθώς η 

ανάπτυξή τους δε συνοδεύτηκε από σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και 

βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.  

3.3 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ  ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Η ίδρυση του Νομισματικού Συμβουλίου (Currency Board Arrangement – CBA) και 

η χρηματοοικονομική σταθεροποίηση στη Βουλγαρία συνέπεσε με το τέλος του 

πρώτου κύματος ιδιωτικοποιήσεων, ενώ μόλις οι δημοπρασίες των μαζικών αυτών 

ιδιωτικοποιήσεων ολοκληρώθηκαν, υπήρξε αυξημένη πίεση για την ανάπτυξη νέων 

αγορών κεφαλαίου, ώστε οι νέες μετοχές να είναι διαπραγματεύσιμες. Έτσι, 

θεσπίστηκαν νέοι κανονισμοί, οι οποίοι οδήγησαν στον ορισμό ενός ρυθμιστικού 

οργανισμού, της Επιτροπής Αξιών και Χρηματιστηριακών Συναλλαγών (Securities 

and Stock Exchange Commission – SSEC). Παράλληλα, την ίδια περίοδο, άρχισαν να 

υπάρχουν πιέσεις αναφορικά με την εύρεση αποδοτικότερων τρόπων διαχείρισης του 

συνταξιοδοτικού συστήματος της χώρας, καθώς η αξία των κρατικών συντάξεων 
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κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 είχε μειωθεί πάρα πολύ. Ως συνέπεια αυτής 

της απομείωσης, η κυβέρνηση έστρεψε την προσοχή της στη δημιουργία ιδιωτικών 

ιδρυμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν επιπλέον κανάλια για τη 

συνταξιοδοτική αποταμίευση. Η αυξημένη σταθερότητα και ο χαμηλότερος 

πληθωρισμός που προήλθαν μετά την εφαρμογή της επιτροπής CBA κατέστησαν 

ευκολότερη την ανάπτυξη της αγοράς ιδιωτικής ασφάλισης. 

Τον Ιούνιο του 1995, ο Νόμος περί Αξιών, Συναλλαγών και Επενδυτικών Εταιρειών 

(Law on Securities, Exchange and Investment Companies – LSSEIC) ψηφίστηκε, με 

σκοπό τη δημιουργία μίας ενιαίας ρυθμιστικής δομής για την αναδιοργάνωση της 

κεφαλαιαγοράς στη Βουλγαρία. Ακολούθως, ιδρύθηκε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

(State Securities Commission – SSC) τον Ιανουάριο του 1996 και τον Αύγουστο του 

ίδιου έτους ιδρύθηκε το Κεντρικό Αποθετήριο. Μετά τις τελευταίες δημοπρασίες 

κατά το πρώτο κύμα των μαζικών ιδιωτικοποιήσεων, το Χρηματιστήριο της Σόφιας 

και το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας συγχωνεύθηκαν, σχηματίζοντας τη 

χρηματιστηριακή αγορά της χώρας (Bulgaria Stock Exchange-Sofia – BSE-Sofia), το 

οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 1997. Ο νόμος LSSEIC αργότερα 

τροποποιήθηκε και το 2000 αντικαταστάθηκε από τον νόμο περί Δημόσιας 

Προσφοράς των Χρηματιστηριακών Πράξεων (Dobrinsky, 2000). Οι αλλαγές που 

ενσωματώθηκαν στην νομική αυτή πράξη αντανακλούσαν ουσιαστικά την εμπειρία 

που αποκτήθηκε κατά τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης των κεφαλαιαγορών, 

οδηγώντας τη νομοθεσία της Βουλγαρίας σε ευθυγράμμιση με το τότε ισχύον 

κοινοτικό νομικό πλαίσιο.  

Το χρηματιστήριο BSE-Sofia άρχισε να λειτουργεί σε τρεις διαφορετικές αγορές, την 

επίσημη αγορά, την ελεύθερη αγορά και την αγορά ομολόγων. Παράλληλα, 

δημιουργήθηκε μία επίσημη ξεχωριστή αγορά όπου οι μετοχές των κρατικών 

επιχειρήσεων πωλούνταν, ως μέρος του προγράμματος ιδιωτικοποίησης της 

Βουλγαρίας. Η επίσημη χρηματιστηριακή αγορά υποδιαιρέθηκε σε τρία τμήματα. 

Κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της αγοράς αυτής, σύμφωνα με τους Petranov & 

Miller (1999), και παρά τα σχετικά χαμηλά εμπόδια εισαγωγής, ο αριθμός των 

συμμετεχόντων ήταν πολύ περιορισμένος, διότι για τους μεμονωμένους επενδυτές 

ήταν αρκετά κοστοβόρο να προβαίνουν σε πράξεις διαπραγμάτευσης, ενώ παράλληλα 

οι επιχειρήσεις για την άντληση κεφαλαίων εστίαζαν στην έκδοση ομολόγων και όχι 
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μετοχών. Μέχρι το 2000, το BSE-Sofia οργανώθηκε ως ανώνυμη εταιρεία, με 

κύριους μετόχους το κράτος και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δηλαδή 

τράπεζες, επενδυτικές, χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες.  

Στα τέλη του 2000, υπήρχαν 101 εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, εκ των 

οποίων οι 29 ήταν εμπορικές τράπεζες, αριθμός αρκετά μεγάλος για μία τόσο 

περιορισμένη αγορά. Το ίδιο έτος, οι 8 μεγαλύτερες εταιρείες επενδυτικής 

διαμεσολάβησης έλεγχαν περίπου το 60% του κύκλου εργασιών του χρηματιστηρίου 

της Βουλγαρίας, ενώ οι 20 μεγαλύτερες αντιπροσώπευαν περίπου το 80% (Yotzov, 

2000). Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος μαζικών ιδιωτικοποιήσεων 

στη χώρα ήταν η συμμετοχή των ταμείων ιδιωτικοποιήσεων, τα οποία ήταν υπεύθυνα 

για τη συλλογή κουπονιών από τους πολίτες, χρησιμοποιώντας τα μετά για την 

υποβολή προσφορών κατά τη διαδικασία των δημοπρασιών. Μετά την ολοκλήρωση 

του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, τα ταμεία αυτά μετατράπηκαν σε επενδυτικές 

εταιρείες. Στον παρακάτω Πίνακα 14 παρουσιάζονται τα βασικότερα μεγέθη της 

χρηματιστηριακής αγοράς της Βουλγαρίας κατά τα χρόνια της μετάβασης και 

συγκεκριμένα παρουσιάζονται ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών, η αξία της 

κεφαλαιοποίησης, η αξία των συναλλαγών, η κεφαλαιοποίηση ανά εταιρεία, η 

κεφαλαιοποίηση ως ποσοστό του ΑΕΠ και ο δείκτης των συναλλαγών προς την 

κεφαλαιοποίηση.  

Πίνακας 14 Βασικά μεγέθη χρηματιστηριακής αγοράς, Βουλγαρία, 1994-2000 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999  2000 

Αριθμός εισηγμένων 16 26 15 15 998 828 503 

Κεφαλαιοποίηση (εκ. $)  61,4 7,3 2,2 992 706 617 

Αξία συναλλαγών (εκ. $)  4,4 0 0 11,6 53,5 57,5 

Συναλλαγές/Κεφαλαιοποίηση   0,1 0 2,3 6 9,2 

Κεφαλαιοποίηση ανά εταιρεία  2,4 0,5 0,1 1 0,9 1,2 

Κεφαλαιοποίηση (% ΑΕΠ)  0,5 0,1 0,0 8,1 5,7  

 

Πηγή: Yotzov, 2002 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω Πίνακα 14 και παρά την εγκαθίδρυση του 

ρυθμιστικού πλαισίου για την αποτελεσματική λειτουργία της χρηματιστηριακής 

αγοράς στη Βουλγαρία, η ανάπτυξή της κατά τα χρόνια της μετάβασης δεν είναι 
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ιδιαίτερα σημαντική. Ο Yotzov (2002) σημειώνει πως ο σημαντικότερος λόγος για τη 

διαμόρφωση αυτών των μεγεθών είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη της 

χρηματιστηριακής αγοράς βασίστηκε αποκλειστικά στο πρόγραμμα μαζικών 

ιδιωτικοποιήσεων της χώρας. Βέβαια, από το 1998 και μετά καταγράφεται σημαντική 

αύξηση των εισηγμένων εταιρειών, αν και η αξία της κεφαλαιοποίησης και των 

συναλλαγών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα καθόλη τη διάρκεια της μετάβασης.  

Παράλληλα, ο δείκτης του χρηματιστηρίου παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, 

καθώς το Δεκέμβριο του 1997 ορίστηκε στις 100 μονάδες, φτάνοντας την υψηλότερη 

τιμή του (165 μονάδες) το Μάιο του 1998, αλλά αργότερα μειώθηκε πολύ γρήγορα 

μέχρι και το 2000, αντανακλώντας την πτωτική τάση των τιμών των μετοχών που 

ξεκίνησε στα μέσα του 1999 (Yotzov, 2002). Το 2001, η αγορά ανέκαμψε σχετικά, 

αλλά η συνολική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, σε αντιστοιχία με 

τους υπόλοιπους δείκτες της αγοράς. Παραδειγματικά, η κεφαλαιοποίηση σημείωσε 

τη μεγαλύτερη τιμή το 1998 αλλά στα επόμενα χρόνια μειώθηκε και πάλι. Μπορεί να 

υποστηριχθεί, σύμφωνα με τους παραπάνω δείκτες, πως ο τραπεζικός κλάδος κατά τα 

χρόνια της μετάβασης παρέμεινε η κυριότερη αγορά άντλησης κεφαλαίων από τις 

επιχειρήσεις.  

Ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη της χρηματιστηριακής αγοράς της 

Βουλγαρίας ήταν η υπογραφή του Συμφώνου Συνεργασίας με το Χρηματιστήριο 

Αθηνών, το οποίο είχε ως στόχο την ενίσχυση των προσπαθειών των συμμετεχόντων 

στην αγορά προς την κατεύθυνση της εναρμόνισης των εθνικών κανονισμών με τους 

αντίστοιχους της κοινοτικής αγοράς, με σκοπό τη βελτίωση του επενδυτικού 

κλίματος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ωστόσο, ακόμα και μετά από αυτήν τη 

συμφωνία η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στη Βουλγαρία ήταν ισχνή μέχρι και 

πρόσφατα. Οι Khan et al (2000) αναφέρουν πως παρά το υψηλό κόστος δανεισμού 

από τις τράπεζες, οι αγορές κεφαλαίου δεν κατάφεραν να παρέχουν στις επιχειρήσεις 

ένα αποτελεσματικό κανάλι χρηματοδότησης.  

Επιπλέον, μέχρι και το τέλος του 2001, μόνο δύο προσφορές εταιρικών ομολόγων 

έλαβαν χώρα, ενώ γενικά και κατά τα χρόνια της μετάβασης, η κεφαλαιαγορά της 

Βουλγαρίας δεν σημείωση ιδιαίτερη ανάπτυξη, με εξαίρεση την αγορά κρατικών 

ομολόγων, η οποία ήταν σχετικά πιο δυναμική. Συνεπώς, η χρηματιστηριακή αγορά 

δε χρησιμοποιήθηκε ως μία εναλλακτική πηγή για την άντληση κεφαλαίων, αν και 
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ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της χώρας είχε στη διάθεσή του μετρητά για να 

επενδύσει. Στον παρακάτω Πίνακα 15 παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη της αγοράς 

ομολόγων για τα έτη 1999, 2000 και 2001 (τελευταίο τετράμηνο κάθε έτους). 

Πίνακας 15 Αγορά ομολόγων, Βουλγαρία, 1999-2001 

 1999 2000 2001 

Αριθμός εταιρειών  1 2 2 

Αριθμός ομολόγων 1.007 16.805 621 

Αριθμός συναλλαγών 12 21 9 

Συναλλαγές/Κεφαλαιοποίηση 0,13 1,22 0,41 

Πηγή: Yotzov, 2002 

Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που οδήγησαν σε χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τη 

κεφαλαιαγορά της Βουλγαρίας κατά τα χρόνια της μετάβασης, τόσο εξωτερικοί, όπως 

οι επιδράσεις της κρίσης στη Ρωσία το 1998 και στην Τουρκία το 2000, όσο και 

εσωτερικοί. Το βασικό πρόβλημα, ωστόσο, έγκειται στην ίδια την αιτία για τη 

δημιουργία της κεφαλαιαγοράς στη χώρα, δηλαδή στο αναποτελεσματικό πρόγραμμα 

μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. Πάνω από 1.000 επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές 

αρχικά διαπραγματεύτηκαν στο χρηματιστήριο της Σόφιας ήταν μέρος του 

προγράμματος αυτού (World Bank, 2001). Έτσι, σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις των 

ανεπτυγμένων οικονομιών, οι οποίες εισάγονται στις κεφαλαιαγορές για να έχουν 

πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οι επιχειρήσεις της Βουλγαρίας, και των περισσότερων 

βέβαια χωρών σε μετάβαση, καταγράφτηκαν ως δημόσιες επιχειρήσεις, χωρίς 

ιδιαίτερα κίνητρα να εισαχθούν στο χρηματιστήριο.  

Ο Yotzov (2002) αναφέρει πως εκτός του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, οι 

σημαντικότεροι λόγοι για την αργή ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στη Βουλγαρία 

είναι: 

 Ο χαμηλός βαθμός εμπιστοσύνης στη χρηματιστηριακή αγορά 

 Το χαμηλό επίπεδο προστασίας των μικροεπενδυτών και των μετόχων 

χαρτοφυλακίων σε συνδυασμό με το έλλειμμα διαφάνειας των δημόσιων 

επιχειρήσεων 
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 Ο περιορισμένος βαθμός κατανόησης του ρόλου των κεφαλαιαγορών για την 

ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα και της οικονομίας γενικότερα 

 Το μη ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για επενδύσεις σε εταιρικούς τίτλους 

3.4 ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ  ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Η ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς της Ρουμανίας κατά τα χρόνια της μετάβασης ήταν 

ιδιαίτερα αργή, όπως συνέβη και στην πλειοψηφία των μεταβατικών οικονομιών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας και ενός κατάλληλου 

θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατέστησαν την ίδρυση και λειτουργία της 

χρηματιστηριακής αγοράς στη χώρα αρκετά δύσκολη. Σύμφωνα με τους Wagner & 

Iakova (2001) η έλλειψη ενός συνεκτικού νομικού πλαισίου για τη λειτουργία της 

επέτρεψε για αρκετά χρόνια σε πολλούς συμμετέχοντες και επενδυτές να εισέλθουν 

στην αγορά και να λειτουργούν σε πολλές περιπτώσεις πέρα από το νόμο, και 

μάλιστα σε μία περίοδο κατά την οποία η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων ήταν 

εξαιρετικά προβληματική. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, η πολιτική βούληση και το 

αυξημένο ενδιαφέρον των επενδυτών έχουν επιφέρει σημαντικές θετικές αλλαγές στη 

λειτουργία της Ρουμάνικης κεφαλαιαγοράς.  

Κατά την περίοδο 1990-2002 θεσπίστηκε το βασικό νομικό πλαίσιο για τη λειτουργία 

της χρηματιστηριακής αγοράς στη Ρουμανία, όταν και ιδρύθηκαν οι βασικότεροι 

θεσμοί της αγοράς. Το μεταβατικό αυτό στάδιο αποτέλεσε μία διαδικασία 

σχηματισμού οργανισμών, εισαγωγής σχετικών ρυθμίσεων και γενικότερης 

διαμόρφωσης του συνόλου του λειτουργικού πλαισίου. Η χρηματιστηριακή αγορά 

της χώρας εναρμονίστηκε με το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο μετά το 2002 και 

κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων ένταξης της χώρας στην ΕΕ.  

Στο πρώτο στάδιο ανάπτυξής της, ο μικρός αριθμός εκδοτών και το χαμηλό 

ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για την έκδοση μετοχών και ομολόγων αποτέλεσε ένα 

από τα σημαντικότερα εμπόδια για την εξέλιξη της αγοράς. Παράλληλα, το άλλο 

τμήμα της αγοράς μετοχών, το χρηματιστήριο RASDAQ, επίσης ιδρύθηκε για πολύ 

ιδιαίτερους λόγους της Ρουμάνικης οικονομίας, η οποία κατά τα πρώτα χρόνια της 

μετάβασης εισήλθε σε ένα στάδιο μαζικών ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι, μέσα σε ένα 

εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν εκατομμύρια μικρομετόχων, 
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οι οποίοι δεν είχαν γνώση για τους κανόνες και τους μηχανισμούς λειτουργίας της 

χρηματιστηριακής αγοράς, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η φερεγγυότητα και η 

αποτελεσματικότητά της. Κατά συνέπεια, καθόλη τη διάρκεια της μετάβασης προς 

την οικονομία της αγοράς, καταγράφτηκε ιδιαίτερα χαμηλός όγκος συναλλαγών, ενώ 

παράλληλα αποδείχτηκε πολύ δύσκολο να επιλυθούν ζητήματα φερεγγυότητας και 

αξιοπιστίας των αντίστοιχων μηχανισμών.  

Στο πλαίσιο αυτό, ένας πολύ μικρός αριθμός εταιρειών εισήχθησαν στο 

χρηματιστήριο, τα πρώτα εταιρικά ομόλογα διαπραγματεύτηκαν πολύ αργά, ενώ τα 

παράγωγα προϊόντα ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται μόλις μετά το 1998. Μέχρι και 

το 2003, στη Ρουμανία λειτουργούσαν δύο χρηματιστήρια, το Χρηματιστήριο του 

Βουκουρεστίου (Bucharest Stock Exchange – BSE ή BVB) και το OTC (RASDAQ). 

Το BVB ιδρύθηκε το 1994 με την υποστήριξη της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας 

και διαμορφώθηκε βάσει της οργάνωσης του Χρηματιστηρίου της Αλμπέρτα του 

Καναδά (Alberta Stock Exchange of Canada). Η αγορά αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά 

μία ενδιάμεση χρηματιστηριακή αγορά με 110 μέλη του Συνδέσμου BVB και 67 

εισηγμένους τίτλους. Κατά τα χρόνια της μετάβασης, οι μετοχές που εκδόθηκαν από 

τις ιδιωτικές και κρατικές επιχειρήσεις αντιπροσώπευαν τα κύρια προϊόντα που 

διαπραγματεύονταν στο BVB, ενώ από το Νοέμβριο του 2001, δύο δημοτικά 

ομόλογα  (municipal bonds) ξεκίνησαν να διαπραγματεύονται στην αγορά.  

Επιπλέον, εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα για έντοκα γραμμάτια, αν και 

διαθέσιμα, κατέγραψαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αμελητέα 

συναλλακτική αξία. Στον παρακάτω Πίνακα 16 παρουσιάζονται τα κυριότερα μεγέθη 

της αγοράς BVB κατά τα χρόνια της μετάβασης. 
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Πίνακας 16 Βασικά χρηματιστηριακά μεγέθη, Ρουμανία, 1995-2001 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Αριθμός εισηγμένων 9 17 75 126 127 114 65 

Κεφαλαιοποίηση (εκ. €) 78 48 575 360 315 392 1.381 

Κύκλος εργασιών (εκ. €)  0,7 4,2 230,3 172,2 117,4 94,1 145,3 

Συναλλαγές/κεφαλαιοποίηση  6,2 72,5 36,9 20,2 25,5 15,8 

Αξία/ονομαστική αξία    0,4 0,6 0,4 0,5 

Μερισματική απόδοση (%)    10,7 7,8 7,5 6,7 

Πηγή: Bichi & Antohi, 2002 

Παράλληλα με το BVB, η αγορά RASDAQ για τις εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές 

ιδρύθηκε το 1996, με σκοπό να επιτρέψει τη διαπραγμάτευση εντός των 

κεφαλαιαγορών των μετοχών από περίπου 6.000 ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις, οι 

οποίες προήλθαν από το πρόγραμμα μαζικών ιδιωτικοποιήσεων της Ρουμανίας. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η αγορά RASDAQ είχε την τεχνική ικανότητα για την 

εισαγωγή όλων αυτών των επιχειρήσεων στο σύστημά της, πολλές από αυτές για 

πολλά χρόνια δεν πραγματοποίησαν καμία διαπραγμάτευση. Έτσι, το 2001, στο 

σύστημα αυτής της αγοράς μόλις 2.739 τίτλοι ήταν δημόσια διαπραγματεύσιμοι, ενώ 

κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους, 81 εταιρείες εισήχθησαν στην αγορά RASDAQ και 

455 διαγράφτηκαν. Η κεφαλαιοποίηση αυτής της αγοράς κατά το τέλος του 2001 

ήταν περίπου 2,8% του ΑΕΠ, σημειώνοντας αύξηση κατά 60% σε σχέση με τον 

προηγούμενο χρόνο (Bichi & Antohi, 2002).  

Αναφορικά με την ομολογιακή αγορά, το οικονομικό περιβάλλον της Ρουμανίας δεν 

ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξή της, καθώς ο υψηλός βαθμός 

μακροοικονομικής αστάθειας και η γενικότερη αβεβαιότητα αποτέλεσαν τα 

σημαντικότερα εμπόδια για την έκδοση εταιρικών ομολόγων από τις επιχειρήσεις 

(Levine et al, 1999). Παράλληλα, η «φτωχή» δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία 

επέτρεψε τη συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών, και η κατά περιόδους 

πρόσβαση σε επιδοτούμενα δάνεια μείωσε το ενδιαφέρον των εμπορικών 

επιχειρήσεων για ανάλογες προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση.  

Ως εκ τούτου, η συντριπτική πλειοψηφία των διαπραγματεύσιμων τίτλων 

αποτελούνταν από γραμμάτια του δημοσίου και έντοκα ομόλογα, τα οποία 
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εκδίδονταν για τη χρηματοδότηση του προϋπολογιστικού ελλείμματος και την 

αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, ειδικά κατά την περίοδο μεταξύ 1997-

1999, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 3,2% και 4,2% του ΑΕΠ, αντίστοιχα για τα δύο 

έτη (Bichi & Antohi, 2002). Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι και το 2002 η 

δευτερογενής αγορά λειτουργούσε αποκλειστικά στην αγορά RASDAQ, με τις 

τράπεζες να είναι οι μοναδικοί αρμόδιο ενδιάμεσοι.  

Σε γενικές γραμμές, οι αγορές ομολόγων στις μεταβατικές οικονομίες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτέλεσαν κατά κύριο λόγο μέσα άσκησης της 

δημοσιονομικής πολιτικής των κυβερνήσεων. Επιπλέον, οι Bonin & Wachtel (2001) 

επισημαίνουν το γεγονός πως οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν πρόσβαση σε 

χρηματοδοτικά κεφάλαια του εξωτερικού, η οποία ανέστειλε την ανάπτυξη των 

τοπικών αγορών.  Συνεπώς, αν οι ξένες αγορές είναι προσιτές στις μεγάλες 

επιχειρήσεις και οι ιδιωτικές τοποθετήσεις στην αγορά είναι εφικτές για τις μικρές, 

τότε δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού δικτύου 

ομολογιακών αγορών.  

Γενικά, η χαμηλή ανάπτυξη των εγχώριων αγορών έκδοσης τίτλων ιδιωτικού χρέους 

οφείλεται σε μία σειρά από παράγοντες στις μεταβατικές οικονομίες, με 

σημαντικότερους τους εξής (Wagner & Iakova, 2001): 

 Η έλλειψη διαφάνειας αναφορικά με την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση των 

επιχειρήσεων 

 Το ανεπαρκές πλαίσιο για τις λογιστικές γνωστοποιήσεις και η απουσία 

νομικού πλαισίου για το σαφή καθορισμό των δικαιωμάτων των πιστωτών 

 Η ελλιπής προστασία των πιστωτών, ειδικά σε περίπτωση αθέτησης των 

υποχρεώσεων των εκδοτών 

 Το ελλιπές πλαίσιο για την τιμολόγηση των ομολογιακών τίτλων, κυρίως 

αναφορικά με τις πιθανότητες αθέτησης και ανάκτησης της αξίας των τίτλων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΛΟΙΠΕΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

4.1 Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Η διατραπεζική αγορά, η οποία περιλαμβάνει τις συναλλαγές μεταξύ των βασικών 

διαπραγματευτών στην αγορά καταθέσεων και τις άμεσες πωλήσεις και συναλλαγές 

επαναγοράς τίτλων του δημοσίου, δεν ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη Βουλγαρία 

κατά τα χρόνια της μετάβασης προς την οικονομία της αγοράς. Αν και μετά το 2000 ο 

μέσος κύκλος εργασιών στην εν λόγω αγορά αυξήθηκε σημαντικά, το γενικό επίπεδο 

της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης τη δεκαετία του 1990 ήταν αρκετά χαμηλό. 

Επιπλέον, οι συναλλαγές καταθέσεων και repos διάρκειας μικρότερης από μία 

εβδομάδα ήταν περισσότερο διαδεδομένη πρακτική, αντιστοιχώντας σε πάνω από το 

90% της αγοράς χρήματος κατά την ίδια περίοδο (Yotzov, 2002). Ωστόσο, μετά από 

την κρίση του τραπεζικού κλάδου κατά τη διετία 1996/1997, το ποσοστό των 

εγγυημένων διατραπεζικών καταθέσεων παρουσίασε σταθερή πτώση, αντανακλώντας 

έτσι την αυξημένη εμπιστοσύνη μεταξύ των αντισυμβαλλομένων.  

Επιπλέον, οι μεγάλες εγχώριες τράπεζες της Βουλγαρίας είχαν σταθερά τη 

μεγαλύτερη καταθετική βάση, με αποτέλεσμα να αποτελούν τους κύριους 

προμηθευτές ρευστότητας προς τις ξένες τράπεζες. Μετά την τραπεζική κρίση, 

παρουσιάστηκε, επίσης, ένας υψηλός βαθμός διασποράς των επιτοκίων στη 

διατραπεζική αγορά, γεγονός που οφειλόταν τόσο στη διαφοροποίηση του κινδύνου 

όσο και στις διαφορές ισχύος μεταξύ των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων στην αγορά. Παραδειγματικά, κατά την περίοδο της μετάβασης, το μέσο 

επιτόκιο των συναλλαγών repos ήταν συχνά υψηλότερο από το επιτόκιο των μη 

εγγυημένων καταθέσεων, ενώ οι μη εγγυημένες καταθέσεις συχνά είχαν υψηλότερο 

επιτόκιο από τις εγγυημένες. Αυτό ουσιαστικά αντανακλά το γεγονός ότι μερικές από 

τις μικρότερες εγχώριες τράπεζες της Βουλγαρίας είχαν μεγαλύτερα αποθέματα 

τίτλων του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να έχουν και περισσότερο περιορισμένες 

δυνατότητες για μη εγγυημένες διατραπεζικές συναλλαγές.  
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Έτσι, οι μικρότερες τράπεζες αναγκάζονταν να διενεργούν είτε μία συναλλαγή 

επαναγοράς ή μία εγγυημένη συναλλαγή και από τη στιγμή που οι υπόλοιπες 

τράπεζες γνώριζαν για αυτού του είδους τους περιορισμούς, το αποτέλεσμα ήταν οι 

μικρής ισχύος τράπεζες να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για πιστώσεις στη 

διατραπεζική αγορά. Οι Levine et al (1999) σημειώνουν πως το σημαντικότερο 

προβληματικό σημείο στη διατραπεζική αγορά της Βουλγαρίας κατά τα χρόνια της 

μετάβασης ήταν το έλλειμμα διαθέσιμων τίτλων του Δημοσίου, το οποίο συνέβαλε 

στην κατάτμηση της αγοράς, δεδομένου ότι ο όγκος των συναλλαγών για τις 

μικρότερες τράπεζες περιοριζόταν στην ικανότητά τους να διενεργούν πράξεις 

επαναγοράς. Αντιθέτως, με ένα υψηλότερο επίπεδο προσφοράς τίτλων, οι τράπεζες 

θα ήταν σε θέση να προβαίνουν σε μεγαλύτερο αριθμό πράξεων επαναγοράς και έτσι 

να ανταγωνίζονται περισσότερο για κεφάλαια που προέρχονται από προμηθευτές 

ρευστότητας στην αγορά.  

Γενικότερα, η έλλειψη τίτλων και μέσων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης σε 

συνδυασμό με τη μεγάλη μεταβλητότητα των ροών ρευστότητας λόγω των 

επιπτώσεων της δημοσιονομικής πολιτικής στη Βουλγαρία, είχε ως αποτέλεσμα έναν 

υψηλό βαθμό εξάρτησης από τις ξένες αγορές χρήματος για τη διαχείριση της 

ρευστότητας, επιφέροντας ακόμα χαμηλότερο όγκο συναλλαγών στην εγχώρια 

διατραπεζική αγορά. Αυτό με τη σειρά του υπονόμευε την ανάπτυξη των τοπικών 

χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς οι τράπεζες αναγκάζονταν να τοποθετούν ένα 

μεγάλο ποσοστό των στοιχείων του ενεργητικού τους στο εξωτερικό, αναζητώντας 

μεγαλύτερη εξασφάλιση.   

4.2 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

Η ανάπτυξη του υπόλοιπου χρηματοπιστωτικού τομέα, εκτός του τραπεζικού 

συστήματος, στη Βουλγαρία ακολούθησε, επίσης, αργούς ρυθμούς, όπως 

αποδεικνύεται από το μικρό αριθμό χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στη χώρα. Πιο 

συγκεκριμένα, το μέγεθος και ο αριθμός των κτηματομεσιτικών τραπεζών, των 

επενδυτικών τραπεζών, των ταμιευτηρίων, των ιδρυμάτων αποταμιεύσεων και 

δανείων, των εταιρειών χρηματοδότησης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης και άλλων 

δημόσιων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ήταν εξαιρετικά περιορισμένος καθόλη τη 
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διάρκεια της δεκαετίας του 1990 (Wagner & Iakova, 2001). Επιπλέον, μόνο λίγες 

εμπορικές τράπεζες πρόσφεραν στεγαστικά δάνεια με εγγύηση ακίνητη περιουσία. 

Ωστόσο, από τον Οκτώβριο του 2000 μία νέα αγορά για αντίστοιχους ομολογιακούς 

τίτλους άρχισε να λειτουργεί στη Βουλγαρία, δίνοντας τη δυνατότητα στις τράπεζες 

να προσελκύουν πρόσθετους πόρους από την αναδοχή ενυπόθηκων δανείων, δίνοντας 

παράλληλα ώθηση στην αγορά ομολόγων και κατ’ επέκταση και στην αγορά των 

στεγαστικών δανείων.  

Επίσης, το Εθνικό Ταμιευτήριο της Βουλγαρίας (State Savings Bank – SSB), το 

οποίο λειτουργούσε μέχρι και το 1999 ως τράπεζα ταμιευτηρίου, μετατράπηκε το ίδιο 

έτος σε εμπορική τράπεζα αλλάζοντας το νομικό καθεστώς λειτουργίας του και 

διευρύνοντας έτσι το φάσμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων του. Με την αλλαγή 

αυτή ο ευρύτερος χρηματοπιστωτικός τομέας της χώρας άρχισε να διευρύνεται, 

καθώς η SSB τα επόμενα χρόνια ήταν η τράπεζα με το μεγαλύτερο δίκτυο 

υποκαταστημάτων και με τη μεγαλύτερη πελατειακή βάση στη χώρα (Yotzov, 2002).  

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό δόθηκε μεγάλη ώθηση στην αγορά 

μέσω της έκδοσης μεγαλύτερου αριθμού δανείων και άλλων τραπεζικών προϊόντων, 

ο προσανατολισμός της τράπεζας αυτής ήταν μέχρι και τα μέσα του 2000 προς την 

έκδοση καταναλωτικών δανείων χαμηλού ρίσκου, κυρίως λόγω της έλλειψης 

επίσημων και αποτελεσματικών μηχανισμών διαχείρισης και αξιολόγησης του 

πιστοληπτικού κινδύνου.  

Αξίζει να σημειωθεί πως επιπλέον βήματα για την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού 

τομέα στη Βουλγαρία πραγματοποιήθηκαν κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990, 

όταν ιδρύθηκαν δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο πλαίσιο των κοινοτικών 

προγραμμάτων της ΕΕ. Το ένα από αυτό είχε ως σκοπό την παροχή χρηματοδοτικής 

υποστήριξης στον αγροτικό τομέα της χώρας και το δεύτερο, το οποίο ονομάστηκε 

“Τράπεζα Ενθάρρυνσης” (Encouragement Bank), δημιουργήθηκε το 1999 για να 

παρέχει χρηματοδότηση στις μικρομεσαίες επιχείρησης υπό ένα ιδιαίτερο νομικό 

καθεστώς. Ωστόσο, μόλις ένα χρόνο μετά την ίδρυσή του, το Κοινοβούλιο της 

Βουλγαρίας τροποποίησε το καταστατικό του, μετατρέποντας το καθεστώς 

δανειοδοτήσεων, καθώς το τότε πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, το SME Act, απέτυχε.  
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Ωστόσο, ένας κλάδος του χρηματοπιστωτικού τομέα που αναπτύχθηκε σχετικά 

γρηγορότερα στη Βουλγαρία είναι ο ασφαλιστικός, μέσω της ανάπτυξης των 

ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών ταμείων. Βέβαια, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης 

της αγοράς κεφαλαίων παρεμπόδισαν την περαιτέρω ωρίμανση και αυτού του 

κλάδου, με σημαντικά προβλήματα ρευστότητας να καταγράφονται κατά καιρούς.  

Σε γενικότερους όρους, οι χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του μη τραπεζικού 

χρηματοπιστωτικού τομέα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη λειτουργία των εμπορικών 

τραπεζών, οι οποίες στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δεν λειτουργούσαν υπό ένα 

αποτελεσματικό ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο, οδηγώντας σε πολλές 

περιπτώσεις σε ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσματα σε όλη την αγορά (Yotzov, 2002). 

Μετά την κρίση του 1997, όταν η ανάγκη αποτελεσματικότερης ρύθμισης έγινε 

εμφανής, ο ευρύτερος χρηματοπιστωτικός τομέας άρχισε να αναπτύσσεται πιο 

γρήγορα, δίνοντας ώθηση σε μη τραπεζικές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες. 

4.3 Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Η αγορά χρήματος στη Ρουμανία μέχρι και το 1999 χαρακτηρίζεται από σημαντικές 

στρεβλώσεις, οι οποίες παρεμπόδισαν σημαντικά το ρόλο της ως πρωταρχικός 

σύνδεσμος του μηχανισμού μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής της χώρας. Μετά 

το 1999, ωστόσο, η λειτουργία της αγοράς χρήματος βελτιώθηκε αρκετά, λόγω των 

θετικών επιπτώσεων της αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήματος, την ευρύτερη 

χρήση μέσων άσκησης νομισματικής πολιτικής στην αγορά, τη διαφοροποίηση των 

χρηματοδοτικών πηγών για τα προϋπολογιστικά ελλείμματα και τη γενικότερη 

βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η αγορά χρήματος περιοριζόταν σε 

διατραπεζικές καταθέσεις και σε επενδύσεις στην πρωτογενή αγορά εντόκων 

γραμματίων, μόνο κατά τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας. Στις αρχές του 2000, τα 

βασικά τμήματα της αγοράς χρήματος ήταν οι μη εγγυημένες καταθέσεις, οι 

συναλλαγές επαναγοράς και οι αγορές τίτλων του Δημοσίου (Bichi & Antohi, 2002). 

Είναι, λοιπόν, προφανές πως παρά τις διαφοροποιήσεις, οι ρυθμοί ανάπτυξης της 

αγοράς χρήματος της Ρουμανίας ήταν ομοίως χαμηλοί με τους αντίστοιχους της 
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Βουλγαρίας, παρά τις διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται στην ανάπτυξη του 

χρηματοπιστωτικού τομέα κάθε χώρας.  

Το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο της αγοράς χρήματος σε όλη τη διάρκεια 

της μετάβασης ήταν οι διατραπεζικές καταθέσεις, των οποίων ο όγκος των 

συναλλαγών αντιστοιχούσε σε σημαντικά ποσοστά του ΑΕΠ (47,6% του ΑΕΠ για το 

2000). Ειδικά αναφορικά με τίτλους βραχυχρόνιας διάρκειας από 1 ημέρα μέχρι και 

12 μήνες οι διατραπεζικές καταθέσεις αποτελούσαν για πολλά χρόνια το μόνο μέσο 

λειτουργίας της αγοράς χρήματος. Οι συμφωνίες επαναγοράς χρησιμοποιήθηκαν για 

πρώτη φορά στη Ρουμανία από την NBR τον Αύγουστο του 2000, αποτελούμενες 

σχεδόν αποκλειστικά από αντίστροφες συναλλαγές repos που πραγματοποιούνται 

μέσω δημοπρασιών, με διάρκεια κυμαινόμενη από μία εβδομάδα μέχρι και ένα μήνα.  

Ωστόσο, το ελλιπές σύστημα πληροφόρησης αναφορικά με την πελατειακή βάση των 

τραπεζών δημιουργούσε αρκετά προβλήματα στην αποτελεσματική λειτουργία της 

αγοράς.  Επίσης, αξίζει να σημειωθεί πως οι μη εγγυημένες καταθέσεις αποτελούσαν 

μέχρι και τα μέσα του 2000 το βασικό μέσο της λειτουργίας της διατραπεζικής 

αγοράς, ενώ οι μεγάλες διακυμάνσεις των επιτοκίων ήταν συχνό φαινόμενο, κυρίως 

λόγω της διαφορετικής ισχύος των τραπεζών στην αγορά, καθώς και του ρόλου της 

κεντρικής τράπεζας.  

Η  μοναδική αγορά στη Ρουμανία που απέκτησε βάθος πριν από το 2000 ήταν αυτή 

των ομολόγων Δημοσίου, των οποίων μάλιστα η δευτερογενής αγορά αύξησε το 

ποσοστό της επί του ΑΕΠ από το 2000 μέχρι και το 2005 κατά 10 φορές, κυρίως 

λόγω των επιπτώσεων της δράσης της νομισματικής αρχής της χώρας (Bichi & 

Antohi, 2002). Επιπλέον, συντριπτικό ποσοστό της αξίας των συναλλαγών στην 

αγορά χρήματος της Ρουμανίας κατά τα χρόνια της μετάβασης αντιστοιχούσε στην 

κεντρική τράπεζα, η οποία είχε τη σημαντικότερη θέση στην αγορά καταθέσεων.  

Ωστόσο, μετά το 2000 η κατάσταση αυτή άρχισε να αλλάζει, δίνοντας ώθηση στη 

λειτουργία της αγοράς, όπως καταδεικνύεται και από την πτώση της συγκέντρωσης 

των διατραπεζικών καταθέσεων από τις μεγάλες τράπεζες, η οποία μετατοπίστηκε και 

σε μικρότερες εμπορικές. Τέλος, ο ρόλος της NBR κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν 

επίσης κυρίαρχος στη δευτερογενή αγορά των γραμματίων Δημοσίου, με βασικές 
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δραστηριότητες τις συμφωνίες επαναγοράς, με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στην 

αγορά να είναι κατά βάση διάφορες ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες.  

4.4 ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Εκτός του τραπεζικού τομέα, η ανάπτυξη των υπόλοιπων χρηματοπιστωτικών 

υπηρεσιών και ιδρυμάτων στη Ρουμανία κατά την περίοδο της μετάβασης ήταν 

υποτυπώδης. Ο τραπεζικός τομέας αντιπροσώπευε το σημαντικότερο 

χρηματοπιστωτικό ενδιάμεσο της χώρας, αντιστοιχώντας περίπου στο 90,5% τη αξίας 

των περιουσιακών στοιχείων ολόκληρου του χρηματοπιστωτικού τομέα μέχρι και τα 

τέλη του 2000. Στον παρακάτω Πίνακα 17 παρουσιάζεται η δομή του 

χρηματοπιστωτικού τομέα της Ρουμανίας στα τέλη του 2000 και συγκεκριμένα 

καταγράφονται ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αξία των 

περιουσιακών στοιχείων στην κατοχή τους και το ποσοστό επί του συνόλου των 

περιουσιακών στοιχείων, αντίστοιχα.  

Πίνακας 17 Σύνθεση χρηματοπιστωτικού τομέα, Ρουμανία, 2000 

 Αριθμός 

Ιδρυμάτων 

Περιουσιακά 

στοιχεία (εκ. €) 

Ποσοστό επί των 

περιουσιακών 

στοιχείων (%) 

Εμπορικές τράπεζες 41 9,669 90,5 

Πιστωτικοί οργανισμοί 925 - - 

Χρηματιστηριακές 

εταιρείες 

125 10,70 0,10 

Επενδυτικές εταιρείες 22 17,70 0,17 

Χρηματοπιστωτικές 

επενδυτικές εταιρείες 

5 474,50 4,44 

Ασφαλιστικές εταιρείες 73 385,90 3,61 

Πιστωτικές ενώσεις 4.439 126,70 1,18 

Σύνολο 5.630 10,684.5 1 

Πηγή: Bichi & Antohi, 2002 
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Όπως φαίνεται από τον παραπάνω Πίνακα 16, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος της 

Ρουμανίας κατά την περίοδο της μετάβασης κυριαρχείται από τον τραπεζικό κλάδο, ο 

οποίος αντιστοιχεί στο συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 90,5% επί του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων ολόκληρου του κλάδου (9,669 εκ. €) κατά τα τέλη του 

2000. Το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό (4,44%) αφορά τις χρηματοπιστωτικές 

επενδυτικές εταιρείες, με τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς, 

παρά το μεγάλο αριθμό τους, να διατηρούν υποτυπώδη δραστηριότητα, όπως 

αποδεικνύεται τόσο από την αξία των περιουσιακών στοιχείων του κλάδου όσο και 

από τα αντίστοιχα ποσοστά.  

Η κυριαρχία του τραπεζικού κλάδου μπορεί να εξηγηθεί από μία σειρά παραγόντων, 

με σημαντικότερους την εξέχουσα θέση που είχαν οι τράπεζες σε σχέση με άλλους 

χρηματοπιστωτικούς ενδιάμεσους κατά την περίοδο όπου η οικονομία της Ρουμανίας 

ήταν κεντρικά σχεδιασμένη, την υπανάπτυξη των κεφαλαιαγορών, καθώς και τον 

υψηλό βαθμό κινδύνου για την άντληση κεφαλαίων από τις αγορές κεφαλαίων από 

την πλευρά των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Επιπλέον, 

κατά την περίοδο αυτή, το χρηματοπιστωτικό σύστημα συχνά δέχτηκε στρεβλώσεις 

από τη νομισματική πολιτική της NBR και ιδιαίτερα κατά το πρώτο μισό της 

δεκαετίας του 1900, η κυριαρχία του κρατικού τραπεζικού συστήματος και η 

συμμετοχή της κυβέρνησης στις πολιτικές δανεισμού επηρέασαν αισθητά την 

κατανομή των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Παρόλο που η δομή του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος με τα χρόνια έγινε πιο ορθολογική, ο σχετικά 

υψηλός βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού συστήματος διατηρήθηκε και 

συνέχισε να είναι ένας από τους καθοριστικότερους παράγοντες της μεγάλης 

διαφοροποίησης μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων.  

Από τις αρχές του 2000, η διάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα επηρεάστηκε 

σημαντικά και από τις διαφοροποιήσεις που έλαβαν χώρα στη ζήτηση χρήματος, 

καθώς το ποσοστό των μη τραπεζικών αποταμιεύσεων αυξήθηκε ραγδαίως λόγω της 

εισαγωγής νέων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως τα έντοκα γραμμάτια Δημοσίου 

και οι επενδύσεις σε ξένο νόμισμα, των οποίων τα επιτόκια ήταν κατά περιόδους 

υψηλότερα σε σχέση με τα αντίστοιχα των τραπεζικών καταθέσεων. Παραδειγματικά, 

το ποσοστό των κρατικών τίτλων που κατέχονταν από το μη τραπεζικό 

χρηματοπιστωτικό τομέα, ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξήθηκε από 0,9% το 1999 στο 
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2,7% το 2001. Συμπερασματικά, η ανάπτυξη του μη χρηματοπιστωτικού τομέα και 

των αντίστοιχων υπηρεσιών ενισχύθηκε τόσο από την ανάκαμψη της αγοράς 

χρήματος και της ομαλοποίησης της απονομισματοποίησης όσο και από τη 

γενικότερη οικονομική μεγέθυνση της Ρουμανίας μετά το 2000.  

4.5 ΔΙΕΘΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (International Financial Institutions – IFIs), τα 

οποία αποτελούν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν συσταθεί σε περισσότερες 

από μία χώρες και άρα υπόκεινται στο διεθνές δίκαιο, έχουν ισχυρή παρουσία στις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης την τελευταία δεκαετία. Οι ιδιοκτήτες ή 

μέτοχοι των ιδρυμάτων αυτών είναι, σε γενικούς όρους, οι εθνικές κυβερνήσεις, 

καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα πιο σημαντικά εξ αυτών 

λειτουργούν υπό πολυμερή συνεργασία, αν και υπάρχουν και μερικά τα οποία είναι 

διμερή και τεχνικά αποτελούν πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες.  

Τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν στη 

Ρουμανία και τη Βουλγαρία, καθώς και στις περισσότερες χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με ορισμένες εξαιρέσεις, είναι τα εξής: η Παγκόσμια 

Τράπεζα (World Bank – WB), ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (International 

Finance Corporation – IFC), η BSTDB (Black Sea Trade and Development Bank), η 

GTZ (Deutsche Gesellshaft fur Technische Zusammenarbeit), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and 

Development – EBRD), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment 

Bank – EIB), το CEB (Council of Europe Development Bank), το EFSE (European 

Fund for Southeast Europe) και το KfW (Entwicklungsbank). Τα διεθνή 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυτά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε ολόκληρη της 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης σε επίπεδο χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης. Στον παρακάτω Πίνακα καταγράφονται οι βασικοί τύποι 

χρηματοπιστωτικής υποστήριξης που παρέχουν τα προαναφερθέντα ιδρύματα, σε 

αντιστοιχία με τους αναπτυξιακούς τομείς ενδιαφέροντος στη Ρουμανία και τη 

Βουλγαρία. 
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Πίνακας 18 Βασικά Διεθνή Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Ρουμανία - Βουλγαρία 

Χρηματοπιστωτικό 

Ίδρυμα 

Χρηματοπιστωτικά 

εργαλεία 

Αναπτυξιακοί Τομείς 

WB Μακροπρόθεσμα επενδυτικά 

δάνεια (5 με 15 έτη) 

Ενέργεια, μεταφορές, 

περιβάλλον, υποδομές, 

δημόσιο 

IFC Δάνεια Χρηματοπιστωτικός τομέας, 

γεωργία, ενέργεια, IT, 

μεταποίηση, δημόσιο 

BSTDB Δάνεια, εγγυήσεις, 

επενδύσεις σε ίδια κεφάλαια, 

εμπορικές επενδύσεις 

Ιδιωτικός τομέας 

GTZ Εγγυήσεις Δημόσιο, μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

EBRD Δάνεια, εγγυήσεις, 

χρηματοδοτική μίσθωση 

Ενέργεια, μεταφορές, 

περιβάλλον, περιφερειακές 

υποδομές 

EIB Μακροπρόθεσμα δάνεια, 

επιχειρηματικά κεφάλαια 

Ενέργεια, μεταφορές, 

περιβάλλον, περιφερειακές 

υποδομές, ιδιωτικός τομέας 

CEB Δάνεια, επενδύσεις Χρηματοπιστωτικός και 

ιδιωτικός τομέας 

EFSE Δάνεια  Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

KfW Επενδυτικά δάνεια Υποδομές. 

Χρηματοπιστωτικός τομέας, 

περιβάλλον 

Πηγή: USAID, 2010 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού τομέα στις 

χώρες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας κατά τη διάρκεια της περιόδου της 

μετάβασης από μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία στην οικονομία της αγοράς, με 

έμφαση στα χαρακτηριστικά του τραπεζικού κλάδου, τις κεφαλαιαγορές και τις 

υπόλοιπες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την προηγούμενη ανάλυση, η 

μετάβαση του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Βουλγαρία χαρακτηρίζεται από 

σημαντικές στρεβλώσεις και προβλήματα, τα οποία άρχισαν να αντιμετωπίζονται 

επαρκώς μετά το 2000 και κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ένταξης της χώρας 

στην ΕΕ. Οι «φτωχές» μακροοικονομικές επιδόσεις της Βουλγαρίας κατά το πρώτο 

ήμισυ της δεκαετίας του 1990 οδήγησαν σε μία σοβαρή οικονομική κρίση στα τέλη 

του 1996 και στις αρχές του 1997. Στο επίκεντρο της κρίσης αυτής βρέθηκε ο 

τραπεζικός τομέας, ο οποίος είχε να αντιμετωπίσει έναν αυξανόμενο αριθμό μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, χαρακτηριζόμενος από αναποτελεσματικές πολιτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης και πρακτικές παροχής πιστώσεων, οδηγώντας σε 

ανεπαρκή παραγωγή και κατανάλωση, καθώς και σε μη αποδοτική λειτουργία των 

αγορών. 

Την περίοδο της κρίσης, εννέα από τις δέκα κρατικές τράπεζες, οι οποίες 

αντιστοιχούσαν σε ποσοστό πάνω από 80% επί του συνόλου των περιουσιακών 

στοιχείων του κλάδου, είχαν αρνητική κεφαλαιοποίηση, ενώ παράλληλα οι μισές 

σχεδόν από τις ιδιωτικές τράπεζες βρίσκονταν σε κατάσταση τεχνικής πτώχευσης. Οι 

πρόωρες προσπάθειες για την αποκατάσταση του τραπεζικού συστήματος εστίασαν 

στο κλείσιμο ενός σημαντικού αριθμού τραπεζών και στην ανακεφαλαιοποίησή τους, 

καθώς και σε αλλαγές του νομικού/κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας 

τους, οδηγώντας έτσι στη σύναψη μίας συνολικής συμφωνίας για την οικονομία της 

χώρας. Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτής της συμφωνίας που άρχισε να εφαρμόζεται υπό 

την εποπτεία της NBR το 1996 υπονομεύτηκε από την αποτυχία εφαρμογής μίας 

σειράς καθοριστικών μεταρρυθμίσεων, με σημαντικότερες την ιδιωτικοποίηση των 

κρατικών τραπεζών και επιχειρήσεων, οι οποίες επί μακρό διάστημα εμφάνιζαν 

ζημίες.  
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Ως αποτέλεσμα, στο τέλος της κρίσης, 17 τράπεζες έκλεισαν, ενώ μέχρι τότε η NBR 

κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες ενίσχυσης της ρευστότητας ολόκληρου του 

τραπεζικού συστήματος, μέσω πράξεων ανοιχτής αγοράς και παρεμβάσεων στην 

αγορά ξένου συναλλάγματος. Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές ήταν και πάλι 

αναποτελεσματικές, καθώς από τη μία πλευρά, οι πράξεις ανοιχτής αγοράς οδήγησαν 

σε δραματικές αυξήσεις των επιτοκίων που επιδείνωσαν την εξυπηρέτηση του 

δημόσιου χρέους, ενώ οι παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος εξάντλησαν τα 

ήδη μειωμένα αποθέματα σε συνάλλαγμα. Παράλληλα, η πολιτική αναστάτωση κατά 

τις αρχές του 1997 και η αύξηση των προϋπολογιστικών ελλειμμάτων έθεσαν κρίσιμα 

εμπόδια στην άσκηση αποτελεσματικής νομισματικής πολιτικής, με αποτέλεσμα τη 

ραγδαία επιτάχυνση του πληθωρισμού.  

Κατά συνέπεια, η οικονομική μετάβαση κατά τη δεκαετία του 1990 ήταν μία 

εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία για τη Βουλγαρία. Αν και η μετακίνηση σε ένα 

δυαδικό τραπεζικό σύστημα ήταν άμεση, οι αλλαγές σε επίπεδο οργάνωσης και 

διακυβέρνησης προκάλεσε σοβαρές δυσκολίες. Το σημαντικότερο βήμα της 

μετάβασης του χρηματοπιστωτικού τομέα στη χώρα ήταν η ίδρυση του 

Νομισματικού Συμβουλίου το 1997 και οι παράλληλες αλλαγές που έλαβαν χώρα 

αναφορικά με τη λειτουργία των εμπορικών τραπεζών, στο πλαίσιο της γενικότερης 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Ως αποτέλεσμα, μετά το 1997 η ευρωστία του 

τραπεζικού κλάδου βελτιώθηκε σημαντικά, κυρίως χάρη στην ενοποίησή του και 

στην εισαγωγή αποτελεσματικών ρυθμίσεων και εποπτικών κανόνων, οδηγώντας έτσι 

στη δημιουργία της Επιτροπής CBA.  

Βέβαια, παρόλη την αύξηση της κερδοφορίας του τραπεζικού κλάδου και τη σχετική 

ενίσχυση της ρευστότητας, τα νομισματικά μεγέθη και οι δείκτες των καταθέσεων της 

περιόδου καταδεικνύουν πως η εμπιστοσύνη του κοινού στο τραπεζικό σύστημα δεν 

αποκαταστάθηκε παρά μόνο αρκετά χρόνια αργότερα. Ομοίως, το ίδιο έλλειμμα 

εμπιστοσύνης χαρακτήριζε και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα, καθώς οι τράπεζες επί 

μία μακρά περίοδο κρατούσαν συντηρητική στάση, επιλέγοντας πιστώσεις χαμηλού 

κινδύνου, λόγω βέβαια και της ανεπάρκειας των μηχανισμών αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Αυτές οι 

ανεπάρκειες επιδεινώθηκαν με την εντατικοποίηση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης 
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του βιομηχανικού τομέα στη Βουλγαρία, η οποία οδήγησε σε μία αβέβαιη, 

πιστοληπτικά, πελατειακή βάση για τις τράπεζες.  

Παράλληλα με τον τραπεζικό κλάδο, ο υπόλοιπος χρηματοπιστωτικός τομέας κατά τη 

διαδικασία της μετάβασης χαρακτηριζόταν, ομοίως, από υπαναπτυξιακά μεγέθη. 

Παρόλο που οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές αναπτύχθηκαν επαρκώς μετά την 

κρίση του 1996/1997, οι κεφαλαιαγορές εξακολούθησαν να είναι αδρανείς, 

χαρακτηριζόμενες σε πολλές περιπτώσεις από αδιαφάνεια και έλλειμμα 

εμπιστοσύνης. Στα επόμενα χρόνια και υπό το ενταξιακό πλαίσιο της Βουλγαρίας 

σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και υποδείξεις, ο ευρύτερος χρηματοπιστωτικός 

τομέας άρχισε να αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς, χωρίς ωστόσο να λείπουν τα 

προβλήματα. Οι μετέπειτα μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εστίασαν στην 

ιδιωτικοποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, στην ενίσχυση της 

σταθερότητας και ρευστότητας του κλάδου, στην ενθάρρυνση των επενδυτών και 

στην ανάπτυξη νέων χρηματοπιστωτικών μέσων και εργαλείων λειτουργίας των 

αγορών. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στην ισχυροποίηση του 

θεσμικού, ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου, με σκοπό την ενίσχυση της 

αξιοπιστίας και τη συμμόρφωση με τις κατευθύνσεις της ΕΕ.  

Στη Ρουμανία, η μεταρρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν πολύ σταδιακή, 

ιδιαίτερα κατά το πρώτο ήμισυ της περιόδου μετάβασης, η οποία επιβραδύνθηκε 

σημαντικά από δύο κύριους λόγους, πρώτον, την υπερ-συγκεντρωτική και 

διαστρεβλωμένη οικονομία που «κληρονομήθηκε» από το προηγούμενο καθεστώς, 

και δεύτερον, από τις προσεγγίσεις των οικονομικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν 

πλημμελώς. Εξαιτίας, λοιπόν, της αποτυχίας των μεταρρυθμίσεων σε 

μικροοικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο μακροοικονομικής σταθεροποίησης, τα 

πρώτα σημαντικά βήματα προς τη μετάβαση πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια της δεκαετίας του 1990. Στις αρχές του 2000, έγιναν προσπάθειες για την 

ορθολογική εδραίωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα, χωρίς ωστόσο 

να έχουν εξαλειφθεί οι δομικές αδυναμίες που υπονόμευαν την αποτελεσματική 

λειτουργία του συστήματος.  

Οι κυριότερες αδυναμίες που παρατηρήθηκαν κατά τη διαδικασία της μετάβασης 

προκλήθηκαν από μία σειρά παραγόντων, εκ των οποίων οι κυριότεροι ήταν ο 

υποτυπώδης χαρακτήρας του χρηματοπιστωτικού συστήματος που υπήρχε κατά τη 



78 
 

διάρκεια της προηγούμενης περιόδου και ο αργός ρυθμός ανάπτυξης της πραγματικής 

οικονομίας και της πορείας αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης. Ως συνέπεια της 

αργής αυτής αναπτυξιακής πορείας, η οικονομική απειθαρχία διευρύνθηκε, με 

αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση των καθυστερούμενων οφειλών και των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και την καθυστέρηση δημιουργίας ενός 

κατάλληλου όγκου επιχειρήσεων που θα ήταν σε θέση να αυτό-χρηματοδοτηθούν και 

να λειτουργήσουν αποδοτικά σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Παράλληλα, ο 

υψηλός και εξαιρετικά ασταθής πληθωρισμός διαιώνιζε το κλίμα αβεβαιότητας, σε 

συνδυασμό με τις μακρές περιόδους οικονομικής ύφεσης.  

Εκτός αυτών, η αργή ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Ρουμανία 

παρεμποδίστηκε και από το ασαφές πλαίσιο των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, την 

αστάθεια του νομικού πλαισίου και την κατά περιόδους υπερβολική φορολόγηση. 

Έτσι, η αναποτελεσματικότητα του γενικότερου κανονιστικού πλαισίου δεν 

μπορούσε να εγγυηθεί για τα δικαιώματα των πιστωτών, σε συνάρτηση με τις 

ανεπαρκείς λογιστικές πρακτικές, οι οποίες έθεταν εμπόδια στην προστασία των 

επενδυτών. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της μετάβασης του χρηματοπιστωτικού τομέα 

στη Ρουμανία χρησιμοποιήθηκαν αμφιβόλου ποιότητας και φερεγγυότητας 

χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη διαχείριση των εισροών ξένων κεφαλαίων, ενώ οι 

αδυναμίες του συστήματος ρύθμισης και εποπτείας των αντίστοιχων ιδρυμάτων και 

αγορών δυσχέραιναν περαιτέρω τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες.  Τέλος, 

σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν από τις καθυστερήσεις στην εταιρική 

αναδιάρθρωση, την ανακεφαλαιοποίηση και την ιδιωτικοποίηση των μεγάλων 

κρατικών τραπεζών, οι οποίες αντιμετώπισαν ισχυρές οικονομικές πιέσεις, λόγω του 

εξέχοντος ρόλου που διαδραμάτιζαν μέχρι τότε για την επίτευξη των οικονομικών και 

δημοσιονομικών στόχων της χώρας.  

Μετά το 1998-1999, πραγματοποιήθηκαν ριζικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με 

σημαντικότερες την απελευθέρωση της αγοράς ξένου συναλλάγματος, την επίτευξη 

πλήρους μετατρεψιμότητας των τρεχουσών συναλλαγών, την συγχώνευση της 

μεγαλύτερης κρατικής τράπεζας και την ιδιωτικοποίηση άλλων τριών μεγάλων 

τραπεζών. Επίσης, σημαντικά βήματα επιτεύχθηκαν αναφορικά με την εφαρμογή 

πτωχευτικών διαδικασιών σε μία σειρά τραπεζών και άλλων επενδυτικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς με την ισχυροποίηση των προληπτικών και 
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εποπτικών ρυθμίσεων για τη λειτουργία των αγορών. Όλα τα προαναφερθέντα μέτρα 

δημιούργησαν ένα περιβάλλον βελτίωσης και ενδυνάμωσης ολόκληρου του 

χρηματοπιστωτικού κλάδου, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη πως ο τραπεζικός τομέας 

διατηρούσε την κυρίαρχη θέση σε αυτό το επίπεδο λειτουργίας των αγορών.  

Ωστόσο, αν και σε επίπεδο θεσμικών οργάνων πραγματοποιήθηκαν καίριες και 

θετικές εξελίξεις, η πρόοδος του χρηματοπιστωτικού τομέα ήταν πολύ αργή, σε 

αντίθεση με την ανάπτυξη άλλων τομέων της οικονομίας και της παραγωγής. Η αργή 

αυτή ανάπτυξη κατά το δεύτερο ήμισυ της μεταβατικής διαδικασίας ήταν εμφανής 

στον εξαιρετικά περιορισμένο ρόλο του χρηματοπιστωτικού συστήματος αναφορικά 

με τη διαμεσολάβηση ανάμεσα σε πιστωτές και δανειολήπτες και την, κατά συνέπεια, 

ορθολογικότερη κατανομή των οικονομικών πόρων στις αγορές. Έτσι, η εκπλήρωση 

των καθηκόντων χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και μετατροπής της 

νομισματικής πολιτικής παρεμπόδιζαν την υγιή ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος. Τα βασικότερα εμπόδια του συστήματος κατά την περίοδο αυτή ήταν το 

χαμηλό χρηματοοικονομικό βάθος της οικονομίας σε συνδυασμό με το χαμηλό βαθμό 

διαφοροποίησης και πολυπλοκότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και η 

κατάτμηση, η υψηλή συγκέντρωση και ο περιορισμένος ανταγωνισμός της 

χρηματοπιστωτικής αγοράς.  

Παράλληλα, οι αγορές κεφαλαίων, συμπεριλαμβανομένων της χρηματιστηριακής 

αγοράς και της αγοράς ομολόγων, άρχισαν να αναπτύσσονται πολύ αργά, κυρίως 

λόγω του αβέβαιου περιβάλλοντος που δεν ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις να 

χρηματοδοτηθούν μέσω αυτών των αγορών, ενώ την ίδια στιγμή η συμμετοχή των 

ξένων κεφαλαίων στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ήταν πολύ χαμηλή. Ένα 

ακόμα χαρακτηριστικό των χρηματοπιστωτικών αγορών κατά τα χρόνια της 

μετάβασης ήταν και η επικράτηση των πολύ βραχυπρόθεσμων χρηματοπιστωτικών 

μέσων, με εξαίρεση τα γραμμάτια του Δημοσίου, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ευρέως 

για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση των τραπεζών και την αγορά ξένου 

συναλλάγματος, καθώς και η κυρίαρχη παρουσία του Γενικού Λογιστηρίου και της 

κεντρικής τράπεζας στην αγορά χρήματος, ειδικά σε επίπεδο διαχείρισης των 

εισροών ξένων κεφαλαίων. 

Τέλος, τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά του χρηματοπιστωτικού τομέα της 

Ρουμανίας κατά τη μεταβατικής περίοδο ήταν ο αυξημένος βαθμός μεταβλητότητας 
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των αποδόσεων των χρηματοπιστωτικών μέσων των αντίστοιχων αγορών, η 

μεταβλητότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας, τα υψηλά πραγματικά θετικά 

επιτόκια των χρηματοπιστωτικών μέσω της αγοράς χρήματος, το αυξημένο spread 

μεταξύ των επιτοκίων καταθέσεων και δανείων σε όλο το φάσμα του τραπεζικού 

συστήματος, και η επικράτηση μεταβλητών επιτοκίων στις αγορές καταθέσεων και 

χορήγησης πιστώσεων.  

Μετά το 2001, η εικόνα του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ρουμανίας βελτιώθηκε 

σημαντικά, καθώς κατά τη διάρκεια αυτού του έτους οι στρεβλώσεις στην αγορά 

χρήματος περιορίστηκαν και ο μηχανισμός της συναλλαγματικής ισοτιμίας 

βελτιώθηκε. Την ίδια περίοδο, η ενοποίηση μεταξύ των τομέων της αγοράς χρήματος 

και της αγοράς συναλλάγματος των χρηματοπιστωτικών αγορών ενισχύθηκε, ενώ 

παράλληλα η κατάτμηση της αγοράς χρήματος, συμπεριλαμβανομένων των αγορών 

πιστώσεων και καταθέσεων, μειώθηκε. Η δευτερογενής αγορά των γραμματίων 

Δημοσίου προόδευσε σημαντικά σε επίπεδο όγκου συναλλαγών και υπό το νέο 

ρυθμιστικό πλαίσιο αναπτύχθηκε ακόμα περισσότερο μετά το 2002. Κατά τα επόμενα 

χρόνια και υπό το ενταξιακό πλαίσιο, το χρηματοοικονομικό βάθος ανακτήθηκε και 

σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε σε επίπεδο μακροοικονομικής σταθεροποίησης, 

δίνοντας ζωτική ώθηση στην ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Συμπερασματικά, οι δύο χώρες που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία αναφορικά 

με την εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού τομέα κατά την περίοδο της μετάβασης από 

μία κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία στην οικονομία της αγοράς χαρακτηρίζονται 

από τα ίδια βασικά γνωρίσματα της πλειοψηφίας των μεταβατικών οικονομιών. Τα 

κοινά βασικά αυτά γνωρίσματα είναι ο σχετικά χαμηλός βαθμός χρηματοπιστωτικής 

διαμεσολάβησης, η ισχυρή κυριαρχία των εμπορικών τραπεζών σε σχέση με τις 

κεφαλαιαγορές και ο σχετικά υψηλός βαθμός της ξένης διαμεσολάβησης σε όλο το 

εύρος του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επιπλέον, φαίνεται πως κατά τη μεταβατική 

περίοδο ο τραπεζικός τομέας ήταν θεμελιώδης για τη χρηματοοικονομική και 

οικονομική ανάπτυξη των μεταβατικών χωρών, καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εξετάστηκαν, οι κεφαλαιαγορές 

παρείχαν υποτυπώδη ή ελάχιστα κανάλια χρηματοδότησης.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά γνωρίσματα αποτέλεσαν τους κρισιμότερους τομείς 

μεταρρύθμισης των χρηματοπιστωτικών συστημάτων των μεταβατικών οικονομιών 
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κατά τα επόμενα χρόνια. Αρχικά, λοιπόν, η ισχυρή τραπεζική εποπτεία αποδείχθηκε 

ζωτικής σημασίας για την ενδυνάμωση του τραπεζικού κλάδου, η οποία 

μεταφράζεται σε άμεση μικροοικονομική και μακροοικονομική σταθεροποίηση, 

δεδομένου ότι σε αντίθετη περίπτωση οι παρατηρούμενες πιστωτικές κρίσεις 

πλήττουν όλο το οικονομικό φάσμα. Οι επιπτώσεις του φαινομένου αυτού ήταν 

ακόμα σημαντικότερες για τις χώρες σε μετάβαση, όπου δεν υπήρχαν 

αποτελεσματικές εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης εκτός της τραπεζικής. 

Κατά δεύτερο λόγο, οι μετέπειτα μεταρρυθμιστικές προσπάθειες εστίασαν στην 

ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, καθώς οι οικονομίες των 

μεταβατικών χωρών διευρύνθηκαν, με αποτέλεσμα την αύξηση του 

χρηματοπιστωτικού βάθους. Το αποτέλεσμα αυτό προήλθε τόσο με την εξάλειψη 

παραγόντων που σχετίζονταν με το παρελθόν της κεντρικά σχεδιασμένης οικονομίας 

όσο και με τη σταδιακά κάλυψη της υστέρησης στο επίπεδο παραγόμενου 

εισοδήματος, λόγω της σταδιακής οικονομικής μεγέθυνσης. Παράλληλα, κατά την 

προ-ενταξιακή περίοδο, σημαντικές προσπάθειες έγιναν και αναφορικά με την 

αναδιάρθρωση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και σε σχέση με τον 

εξορθολογισμό του κανονιστικού, εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ορθή 

λειτουργία των επιχειρήσεων και των αγορών, εν γένει.  

Τέλος, ο υψηλός βαθμός συμμετοχής των ξένων κεφαλαίων κατά τη μεταβατική 

περίοδο και μετά αποτέλεσε βάση για την ενσωμάτωση των χωρών αυτών στη Δυτική 

Ευρώπη, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και μέσο προστασίας 

των εν λόγω αγορών από τις επιπτώσεις των κρίσεων που έλαβαν χώρα στις 

αναδυόμενες οικονομίες της εποχής. Όλες οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν τα 

επόμενα χρόνια για την ένταξη των μεταβατικών οικονομιών στην ΕΕ έδωσαν 

σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη των αντίστοιχων χρηματοπιστωτικών κλάδων, 

ιδιαίτερα αναφορικά με τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ενώ οι μετέπειτα 

εξελίξεις ανέδειξαν την κρισιμότητα της στενής συνεργασίας των εποπτικών αρχών, 

η οποία ήταν θεμελιώδης για την πραγματική ένταξη των χωρών αυτών στην ΕΕ.  

Μετά από την ενταξιακή περίοδο και κατά τα προηγούμενα χρόνια, οι χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης σημείωσαν σημαντική μακροοικονομική σταθερότητα και 

ανάπτυξη, γεγονός που ήταν εμφανές και τα μεγέθη των αντίστοιχων 

χρηματοπιστωτικών τομέων. Ωστόσο, ορισμένες ανεπάρκειας των θεσμικών 
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μεταρρυθμίσεων και το γεγονός πως ορισμένα μεταρρυθμιστικά μέτρα δεν 

εφαρμόστηκαν με επιτυχία, είχαν ως αποτέλεσμα οι χώρες αυτές να πληγούν από την 

κρίση, αν και οι εγχώριες τράπεζες δεν ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε τοξικά 

χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Ωστόσο, η παρουσία θυγατρικών τραπεζών του 

εξωτερικού, σε συνδυασμό με την ύφεση των δυτικών αγορών που αποτελούν τις 

βασικές εξαγωγικές αγορές των βασικών παραγωγικών προϊόντων των χωρών αυτών, 

ήταν οι κύριοι λόγοι της μεταφοράς των επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης σε 

Ρουμανία και Βουλγαρία. Βέβαια, τα μέχρι τώρα στοιχεία αποδεικνύουν πως πιθανόν 

οι επιπτώσεις της κρίσης να μην είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω 

οικονομική τους ανάπτυξη, δεδομένου του πλεονεκτήματος των διαθέσιμων 

επενδυτικών κεφαλαίων που προέρχονται από τους πόρους της ΕΕ.  
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