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Περίληψη 

    Η παγκοσμιοποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν είναι νέο φαινόμενο, 

αλλά σήμερα το βάθος και το εύρος της είναι άνευ προηγουμένου. Η πρόσφατη 

οικονομική κρίση απέδειξε περίτρανα, πως η παγκοσμιοποίηση του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος έχει προκαλέσει αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση 

μεταξύ των οικονομιών.  

     Εκτός της διεθνούς ολοκλήρωσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος δεν θα 

μπορούσαν να μείνουν οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης. Η εν λόγω χώρες ήταν πόλος 

έλξης για πολλές ξένες τράπεζας, οι οποίες έβλεπαν την περιοχή ως μια ευκαιρία 

αύξησης των οικονομικών τους δραστηριοτήτων και κατ’επέκταση των κερδών  τους. 

      Όταν η οικονομική κρίση έπληξε τις μητρικές τράπεζες στη χώρα τους, αυτές 

προσπαθώντας να την αντιμετωπίσουν περιόρισαν τη δραστηριότητα και την 

πιστωτική τους επέκταση στην περιοχή. Επομένως, για την περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης η οικονομική κρίση ήταν παράγοντας που προερχόταν 

από το εξωτερικό. Γίνεται αισθητή σε αυτή το δεύτερο εξάμηνο του 2008, αλλά 

αρχίζει να την επηρεάζει βαθύτερα από το 2009 και έπειτα.  

     Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει τον τρόπο αντίδρασης του 

τραπεζικού τομέα της περιοχής, δηλαδή ποια μέσα χρησιμοποίησαν οι τράπεζες τόσο 

οι εγχώριες όσο και οι ξένες με σκοπό να περιορίσουν τις συνέπειες της οικονομικής 

κρίσης. Στην ανάλυση μας χρησιμοποιούνται στοιχειά, από εννέα χώρες της Ν.Α. 

Ευρώπης (Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία, Κόσσοβο, Σερβία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, 

Μαυροβούνιο, ΠΓΔΜ και Αλβανία). 

     Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται η αρχή της επέκτασης των 

ξένων τραπεζών στη Ν.Α. Ευρώπη, τα κανάλια μετάδοσης της κρίσης στην περιοχή 

και τα στάδια μεταρρύθμισης που πέρασε ο τραπεζικός τομέας στη Ν.Α. Ευρώπη 

τόσο πριν όσο και μετά την κρίση. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύονται τα αδύναμα 

σημεία των ξένων τραπεζών και πως και αυτά συντέλεσαν ως δίοδος μετάδοσης της 

κρίσης στην περιοχή. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο προβάλει και αναλύει τις 

πολιτικές που ακλούθησαν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών έχοντας ως στόχο τον 

περιορισμό των συνεπειών της ύφεσης. Ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο 

παρουσιάζει την αντίδραση των μητρικών/ξένων τραπεζών απέναντι στην κρίση. 

Τέλος, το πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται στην αντίδραση της διεθνούς κοινότητας, η 

οποία είχε ως στόχο την θέσπιση οδηγιών με σκοπό την αποτροπή των συνεπειών 

μιας τυχόν άτακτης φυγής των ξένων τραπεζών από την περιοχή. 

http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82
http://el.wiktionary.org/wiki/%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%AE%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
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    Abstract 

    The globalization of the financial system is not a new phenomenon, but toaday’s 

depth and range is unprecedented. The recent economic crisis demonstrated clearly, 

that the globalization of the financial system has triggered interaction and 

interdependence between economies. 

   Besides of the international integration of the financial system could not stay the 

countries of South East Europe. These countries were a pole of attraction for many 

foreign bank, who think that the region was an opportunity for increasing their 

economic activities and hence their profits. 

    When the economic crisis hit the parent banks in their country, they are trying to 

cope with it by reducing their activity and their credit growth in the region. Therefore, 

for the region of Southeast Europe, the economic crisis was a factor which came from 

abroad. It was transmitted in the region in the second half of 2008, but it began to 

affect the region deeper from 2009 onwards. 

      The purpose of this paper is to show how the banking sector reacted in the region, 

namely which instruments used by both domestic and foreign banks in order to reduce 

the effects of the economic crisis. In our analysis we used data from nine countries of 

South Eastern Europe (Bulgaria, Croatia, Romania, Kosovo, Serbia, Bosnia-

Herzegovina, Montenegro, FYROM and Albania). 

      The first chapter of this thesis presents the principle of expansion of foreign banks 

in South Eastern Europe, the transmission channels of the crisis in the region and the 

stages of reform which passed the banking sector in South Eastern Europe, both 

before and after the crisis. The second chapter analyzes the weaknesses of foreign 

banks and how these contributed as a path of contagion in the region. Then the third 

chapter highlights and analyzes the policies that are followed by Central Banks of the 

countries with the aim of reducing the effects of the recession. The fourth chapter 

shows the reaction of the parent / foreign banks to the crisis. Finally, the fifth chapter 

refers to the reaction of the international community, which aimed to establish 

guidelines to prevent the consequences of a possible stampede of foreign banks in the 

region. 
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Κεφάλαιο 1  

Οι ξένες τράπεζες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

 

1.1 Η αρχή της επέκτασης των ξένων τραπεζών στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη. 

 

     Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μετάβασης των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, από μια κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία στην ελεύθερη 

οικονομία της αγορά, ήταν η εισχώρηση των ξένων τραπεζών στα τοπικά 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της περιοχής. Η επιρροή των ξένων τραπεζών στα 

εγχώρια χρηματοπιστωτικά συστήματα αυξανόταν συνεχώς, συγκεκριμένα από 8% το 

1994 έφτασε το 1999 στο 52% 
1
.  

     Κατά τη διάρκεια της δεύτερης δεκαετίας της μετάβασης, οι περισσότερες χώρες 

της περιοχής μετασχημάτισαν με επιτυχία το ΄΄μονοτραπεζικό΄΄ τους σύστημα σε ένα 

σύστημα αποτελούμενο από ιδιόκτητα τραπεζικά συστήματα, προσανατολισμένα στις 

ανάγκες της αγοράς
2
. 

    Αρκετοί είναι οι παράγοντες, οι οποίοι καθόρισαν το πώς και το πότε οι ξένες 

τράπεζες αποφάσισαν να εισέλθουν και να δραστηριοποιηθούν στις υπό μετάβαση 

οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

    Καθοριστικής σημασίας για την είσοδο των ξένων τραπεζών στις υπό μετάβαση 

χώρες αποτελούν τα εν δυνάμει υψηλά περιθώρια κέρδους και ο αδύναμος 

ανταγωνισμός που υφίσταται στις εκάστοτε τοπικές αγορές των αναδυόμενων 

αγορών
3
. Μείζονος σημασίας παράγοντας προσέλκυσης των ξένων τραπεζών είναι 

και η χαμηλή φορολογία που επικρατεί στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

                                                           
1
 Βλέπε: Οικονομικό δελτίο, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ, Τεύχος  29, Οκτώβριος 

2007, URL: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt200710.pdf,  σ. 7, ανακτήθηκε 

27/06/2013. 

2
Βλέπε: Yiwei Fang – Iftekhar Hasan – Katherin Marton, Bank efficiency in transition economies: 

recent evidence from South-Eastern Europe, Bank of Finland Research Discussion Papers 5 – 2011 

URL:http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/BoF_DP_11

05.pdf, σ. 7, ανακτήθηκε 27/06/2013. 

3
 Βλέπε: Οικονομικό δελτίο, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ, Τεύχος  29, Οκτώβριος 

2007, URL: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt200710.pdf,  σ. 8, ανακτήθηκε 

27/06/2013. 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt200710.pdf
http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/BoF_DP_1105.pdf
http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/tutkimukset/keskustelualoitteet/Documents/BoF_DP_1105.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/oikodelt200710.pdf
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Επίσης, τα ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρώντας σίγουρη την είσοδο των υπό 

μετάβαση χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε, απέβλεπαν στην 

αναμενόμενη μακροοικονομική τους  βελτίωση ως απόρροια της ένταξης
4
. Επιπλέον, 

οι ξένες τράπεζες πίστευαν και ανάμεναν την αύξηση του διαθέσιμου κατά κεφαλήν 

εισοδήματος στην εκάστοτε χώρα, γεγονός που θα οδηγούσε σε περισσότερα κέρδη 

και στην ανάπτυξη της λιανικής τράπεζας
5
. Τέλος, οι ανεπτυγμένες ξένες τράπεζες με 

πολυεθνική παρουσία και/ή προερχόμενες από ανεπτυγμένες χώρες, θεωρούνταν 

ικανότερες να αναδιαρθρώσουν τον μη αποτελεσματικό εγχώριο τραπεζικό τομέα των 

υπό μετάβαση οικονομιών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
 6

 . 

    Όσον αφορά τον τρόπο εισόδου των ξένων τραπεζών στις υπό μετάβαση 

οικονομίες της Ν.Α. Ευρώπης,  αυτός εξαρτάται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα 

και τους στόχους που θέλει να πετύχει με την είσοδο του σε μια υπό μετάβαση 

χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς επίσης εξαρτάται και από την εκάστοτε χώρα 

υποδοχής (ύπαρξη τυχόν περιορισμών που έχει θέσει η ίδια)
7
. Μία ξένη τράπεζα 

μπορεί να εισέλθει μέσω εξαγοράς, μέσω ιδρύσεως θυγατρικής ή ακόμα και μέσω 

δημιουργίας νέου υποκαταστήματος. Στην περίπτωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 

οι ιδιωτικοποιήσεις των εγχώριων τραπεζών γινόντουσαν τις περισσότερες φορές 

μέσω της πώλησής τους σε ξένη τράπεζα, εξαιτίας της άμεσης ανάγκης των τοπικών 

κυβερνήσεων για κεφάλαια, με σκοπό να χρηματοδοτηθούν τυχόν ΄΄κενά΄΄ στον 

κρατικό προϋπολογισμό
8
. 

     Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έγιναν ενέργειες 

ιδιωτικοποίησης των εγχώριων τραπεζών, οι οποίες είχαν ως στόχο την εξυγίανση 

του τραπεζικού τομέα και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του βασιζόμενη σε 

ιδιωτικά - δυτικά πρότυπα. Γενικότερα, δόθηκαν πολλά κίνητρα σε ξένες τράπεζες να 

εισέλθουν στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να δραστηριοποιηθούν σε 

αυτή.   

                                                           
4
 Βλέπε: Οικονομικό δελτίο, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ, ό.π., σ. 8. 

5
 Βλέπε: Οικονομικό δελτίο, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ, ό.π., σ. 8. 

6
 Βλέπε: Οικονομικό δελτίο, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ, ό.π., σ. 8. 

7
 Βλέπε: Οικονομικό δελτίο, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ, ό.π., σ. 8. 

8
 Βλέπε: Οικονομικό δελτίο, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ, ό.π., σ. 8. 
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    Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το μερίδιο αγοράς των ξένων τραπεζών, με βάση 

το σύνολο του ενεργητικού όλων των τραπεζών (εγχώριων και ξένων) της εκάστοτε 

χώρας. Αν και η διείσδυση το ξένων τραπεζών ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 

΄90, η μακροοικονομική αστάθεια ή η πολιτική αντίδραση καθυστέρησε την είσοδο 

των ξένων τραπεζών, οδηγώντας τη προς το τέλος της δεκαετίας 
9
. Ωστόσο, γίνεται 

φανερό από τα δεδομένα του παρακάτω πίνακα, ότι η παρουσία και ο ρόλος των 

ξένων τραπεζών  αυξήθηκε κατακόρυφα από το 2000 και έπειτα (έως το 2008), έτος  

που στην περιοχή εμφανίστηκαν τα πρώτα σημάδια της παγκόσμιας οικονομικής 

ύφεσης. 

 

Πίνακας 1 : Μερίδιο ενεργητικού από ξένες τράπεζες (Ενεργητικό ως ποσοστό του 

συνόλου του ενεργητικού των τραπεζών)   

 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 

  Αλβανία na na na na 14,4

% 

18,9

% 

35,2

% 

40,8

% 

45,9

% 

47,1

% 

93,3

% 

92,3

% 

90,5

% 

94,2

% 

93,6

% 

92,4

% 

90,6

% 

90,3

% 

Β&Ε na na 2,4

% 

4,2

% 

1,9

% 

3,8

% 

21,6

% 

65,3

% 

76,7

% 

79,7

% 

80,9

% 

90,9

% 

94,0

% 

93,8

% 

95,0

% 

94,5

% 

na na 

Βουλγαρία na na na na 32,5

% 

42,8

% 

75,3

% 

72,7

% 

75,2

% 

82,7

% 

81,6

% 

74,5

% 

80,1

% 

82,3

% 

83,9

% 

84,0

% 

80,7

% 

76,5

% 

Κροατία 0,1

% 

0,2

% 

0,9

% 

3,0

% 

6,6

% 

40,3

% 

84,1

% 

89,3

% 

90,2

% 

91,0

% 

91,3

% 

91,3

% 

90,8

% 

90,4

% 

90,6

% 

90,9

% 

90,3

% 

90,6

% 

ΠΓΔΜ na na 9,4

% 

11,8

% 

11,4

% 

11,5

% 

53,4

% 

51,1

% 

44,0

% 

47,0

% 

47,3

% 

51,3

% 

53,2

% 

85,9

% 

93,1

% 

93,3

% 

92,9

% 

92,4

% 

Μαυροβούνιο na na na na na na na na 16,9

% 

23,5

% 

31,0

% 

87,7

% 

91,9

% 

78,7

% 

84,6

% 

87,1

% 

88,4

% 

89,7

% 

Σερβία 0,1

% 

0,2

% 

0,2

% 

0,6

% 

0,5

% 

0,4

% 

0,5

% 

13,2

% 

27,0

% 

38,4

% 

37,7

% 

66,0

% 

78,7

% 

75,5

% 

75,3

% 

74,3

% 

73,5

% 

74,5

% 

Ρουμανία na na na 11,5

% 

15,3

% 

43,6

% 

46,7

% 

51,4

% 

52,9

% 

54,8

% 

58,5

% 

59,2

% 

87,9

% 

87,3

% 

87,7

% 

84,3

% 

84,1

% 

81,8

% 

Πηγή: European Bank & IMF
1011

. 

 

                                                           
9
 Βλέπε: Bas Bakker, Christoph Klingen, Gregorio Impavido, Jérôme Vandenbussche, Li Zeng, Jessie 

Yang & Aasim Husain., FINANCING FUTURE GROWTH: THE EVOLVING ROLE OF THE 

BANKING SYSTEMS IN CESEE: TECHNICAL NOTES, (April 22, 2013), INTERNATONAL 

MONETARY FUND, URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf, σ. 

7, ανακτήθηκε 27/06/2013.  

10
 Βλέπε: Bas Bakker, Christoph Klingen, Gregorio Impavido, Jérôme Vandenbussche, Li Zeng, Jessie 

Yang & Aasim Husain., ό.π., σ. 8. 

11
 Βλέπε: EBRD, FORECASTS, MACRO DATA, TRANSITION INDICATORS, Structural change 

indicators, URL: http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml, πρόσβαση 

23/06/2013 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml
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     Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζεται από το 1998 έως και το 2007, το μερίδιο 

ενεργητικού που κατέχουν οι ξένες τράπεζες σε κάθε χώρα της υπό μελέτη περιοχής. 

Από το διάγραμμα βλέπουμε ξεκάθαρα την κατακόρυφη αύξηση του ενεργητικού των 

ξένων τραπεζών μέσα σε μια δεκαετία. Σε όλες τις χώρες η αύξηση του μεριδίου 

ενεργητικού των ξένων τραπεζών είναι θεαματική, η Σερβία και η Βοσνία –

Ερζεγοβίνη από μηδενικό ποσοστό το 1998 έφτασαν στο 75% και 94% αντίστοιχα. Η 

Κροατία από 40% έφτασε το 90%, η Αλβανία από 19% έφτασε στο 94%, η ΠΓΔΜ 

από το 11% εκτοξεύτηκε στο 86%. Ενώ είναι σχεδόν ίδια η εικόνα των δύο χωρών, 

της Βουλγαρία και της Ρουμανίας, οι οποίες ήδη το 1997 είχαν υψηλά ποσοστά 

μεριδίου ενεργητικού από ξένες τράπεζες, συγκεκριμένα για την Βουλγαρία το 

μερίδιο ενεργητικού των ξένων τραπεζών από 43% έφτασε στο 82%, ενώ στη  

Ρουμανία το μερίδιο ενεργητικού ξένων τραπεζών από το 43% άγγιξε το 87% το 

2007. 

Διάγραμμα 1 

 

Σημείωση: Στο παραπάνω διάγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται το Μαυροβούνιο, εξαιτίας της έλλειψης 

στοιχείων για την συγκεκριμένη χώρα, καθώς τα στοιχεία για το μερίδιο ενεργητικού που κατέχουν οι 

ξένες τράπεζες είναι διαθέσιμα από το 2004 και έπειτα. 

 

 

     Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουμε τα ονόματα των μεγαλύτερων τραπεζών που 

δραστηριοποιούνταν στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης κατά το 2011. 
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Μερίδιο ενεργητικού απο ξένες τράπεζες(ως 
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Πίνακας 2: Εξωτερικός έλεγχος από τις μεγαλύτερες  ξένες τράπεζες (2011) 

Χώρα 

Υποδοχής 

Όνομα Θυγατρικής 

Τράπεζας 

Χώρα 

Προέλευσης 

Όνομα  Μητρικής 

Τράπεζας 

Αλβανία Raiffeisen Bank Albania 

Intesa Sanpaolo 

Αυστρία 

Ιταλία 

Raiffeisen – RZB 

Intesa Sanpaolo 

Βοσνία- 

Ερζεγοβίνη 

Raiffeisen Bank Bosnia 

UniCredit 

Hypo Alpe-Adria-Bank 

Αυστρία 

Ιταλία 

Αυστρία 

Raiffeisen – RZB 

UniCredit 

Hypo Alpe-Adria 

Βουλγαρία UniCredit 

DSK Bank 

UBB 

Ιταλία 

Ουγγαρία 

Ελλάδα 

UniCredit 

OTP 

NBG 

Κροατία Zagrebacka Bank 

Privredna Banka Zagreb 

Erste & Steiermärkische 

Bank 

Ιταλία 

Ιταλία 

Αυστρία 

UniCredit 

Intesa Sanpaolo 

Erste 

ΠΓΔΜ 

 

Stopanska Banka 

NLB Tutunska Banka 

Ελλάδα 

Σλοβενία 

NBG 

NLB 

Μαυροβούνιο Crnogorsko 

SocGen Montenegro 

Ουγγαρία 

Γαλλία 

OTP 

Société Générale 

Ρουμανία Banca Comerciala Romana 

DNB SocGen 

Αυστρία 

Γαλλία 

Erste 

Société Générale 

Σερβία Banca Intesa ad Beograd 

UniCredit 

Ιταλία 

Ιταλία 

Intesa Sanpaolo 

UniCredit 

Πηγή: IMF Working Paper
12

. 

 

Σημείωση: Αναφέρονται μόνο οι 3 θυγατρικές τράπεζες που κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 

ανά χώρα. 

 

 

 

                                                           
12

 Βλέπε: IMF Working Paper, Gregorio Impavido, Heinz Rudolph & Luigi Ruggeron, Bank Funding 

in Central, Eastern and South Eastern Europe Post Lehman: a “New Normal”?, URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13148.pdf, ανακτήθηκε 14/2/2014. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13148.pdf
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1.2  Μεταρρυθμιστικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα από το 1990 έως 

και το 2007. 

 

    Οι αλλαγές που συνέβησαν στα τραπεζικά συστήματα των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μετά την είσοδο σε αυτά ξένων χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων, μπορούν να μελετηθούν μέσω της βοήθειας ενός σύνθετου δείκτης, ο 

οποίος έχει υπολογιστεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και 

την Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) με σκοπό την αξιολόγηση των μεταρρυθμίσεων των 

τραπεζών. 

   Οι τιμές που λαμβάνει ο εν λόγω δείκτης κυμαίνονται από το 1 έως και το 4+. Με 

το 1 να φανερώνει  μικρή πρόοδο στη μεταβατική διαδικασία και το 4+ να εκφράζει 

την πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις επιδόσεις των ανεπτυγμένων 

οικονομιών
13

. 

     Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πρόοδος της μεταβατικής διαδικασίας 

του τραπεζικού τομέα των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης από το 1990 έως και το 2007, 

στις χώρες αυτές περιλαμβάνονται: η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία, η 

Κροατία, η ΠΓΔΜ, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Ρουμανία. 

 

Πίνακας 3: Δείκτης Μεταρρύθμισης Τραπεζικού Τομέα 1990-2007 (ΕΤΑΑ) 

 ‘90 ‘91 ‘92 ‘93 ‘94 ‘95 ‘96 ‘97 ‘98 ‘99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 

  Αλβανία  1,0 1,0 1,0 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 

Β&Ε 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 

Βουλγαρία 1,0 1,0 1,7 2,0 2,0 2,0 2,0 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,3 3,3 3,7 3,7 3,7 3,7 

Κροατία 1,0 1,0 1,0 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,0 3,3 3,3 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0 4,0 

ΠΓΔΜ 1,0 1,0 1,0 1,3 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Μαυροβούνιο 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 2,7 3,0 3,0 3,0 3,7 3,7 4,0 

Σερβία 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3 2,3 2,7 2,7 2,7 

Ρουμανία 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 2,7 2,3 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,3 

ΠΗΓΗ: EBRD, Structural and institutional change indicators
14

 
15

.  

                                                           
13

 Βλέπε: Angela ROMAN, CHARACTERISTICS OF THE ROMANIAN BANKING SYSTEM IN 

THE CONTEXT OF INTEGRATION IN THE EUROPEAN UNION, URL: 

http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2009/117.%20Roman.pdf, σ. 690, ανακτήθηκε 27/06/2013. 

14
 Βλέπε: EBRD, Structural and institutional change indicators , URL: 

http://www.docstoc.com/docs/120688679/Structural-and-institutional-change-indicators-[EBRD---

Economics], πρόσβαση 29/06/2013. 

http://fse.tibiscus.ro/anale/Lucrari2009/117.%20Roman.pdf
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.docstoc.com%2Fdocs%2F120688679%2FStructural-and-institutional-change-indicators-%5BEBRD---Economics%5D&ei=0BAsU96KNKKzywOln4KoDA&usg=AFQjCNEp9-0KjmWmr5u3kwwIGnjzyfmwxQ
http://www.docstoc.com/docs/120688679/Structural-and-institutional-change-indicators-%5bEBRD---Economics
http://www.docstoc.com/docs/120688679/Structural-and-institutional-change-indicators-%5bEBRD---Economics
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    Συνοπτικά από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε πως ειδικότερα, τις υπό μελέτη 

χώρες θα μπορούσαμε να τις χωρίσουμε σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, ανάλογα με το 

πόσο γρήγορα εξελίσσεται η μεταβατική διαδικασία του τραπεζικού συστήματος της 

κάθε χώρας. Στην πρώτη κατηγορία, θα μπορούσαμε να εντάξουμε την Αλβανία, τη 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ και τη Σερβία, χώρες με σχετικά χαμηλή ταχύτητα 

εξέλιξης και προσαρμογής του τραπεζικού τους συστήματος στην μεταβατική 

διαδικασία. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία των χωρών με γρηγορότερη ταχύτητα 

προσαρμογής θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τις υπόλοιπες χώρες, τη Βουλγαρία, 

την Κροατία, το Μαυροβούνιο και τη Ρουμανία. 

    Από την δεύτερη κατηγορία χωρών, εντύπωση προκαλεί η περίπτωση του  

Μαυροβουνίου, το οποίο αν και αρχικά προσαρμόζεται γρηγορότερα από όλες τις 

χώρες στην μεταβατική διαδικασία, ωστόσο για ορισμένο χρονικό διάστημα 

παρουσιάζει κάμψη στη διαδικασία μεταρρύθμισης του τραπεζικού του συστήματος. 

Όμοια είναι και η περίπτωση της Ρουμανίας, η οποία εμφανίζει διαστήματα κάμψης 

στις μεταρρυθμίσεις προσαρμογής του τραπεζικού της συστήματος. 

 

  Διάγραμμα 2 

 

    ΠΗΓΗ: EBRD. 

 

                                                                                                                                                                      
15

Βλέπε:  EBRD, FORECASTS, MACRO DATA, TRANSITION INDICATORS, Structural change 

indicators, URL: http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml, πρόσβαση 

23/06/2013. 
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    Οι μεταρρυθμιστικές αυτές αλλαγές που συνέβησαν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και παρουσιάστηκαν παραπάνω, αποτέλεσαν μια χρονοβόρα και πολύπλοκη 

διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε σε σταδιακά κύματα μεταρρυθμιστικών αλλαγών. 

    Το πρώτο κύμα των μεταρρυθμίσεων συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

και αποτελούνταν από τέσσερα στάδια (1) την αρχική απελευθέρωση, (2) κάποια 

αρχικά αυστηρά μέτρα αναδιάρθρωσης, (3) τα παραπάνω είχαν ως συνέπεια την 

εμφάνιση μιας μη βιώσιμης ισορροπίας, και (4) την ανανέωση της 

αποσταθεροποίησης και της κρίσης στην περιοχή
16

. Συγκεκριμένα την περίοδο αυτή 

των μεταρρυθμίσεων προβλεπότανε, η κατάργηση των πιστώσεων από την κεντρική 

τράπεζα καθώς και η καταβολή μετρητών, η απελευθέρωση των τιμών και η 

δημιουργία ενός τραπεζικού συστήματος δύο ταχυτήτων, με σαφή διαχωρισμό των 

κεντρικών και εμπορικών τραπεζικών δραστηριοτήτων
17

. Επίσης, προβλεπότανε και 

η απελευθέρωση των τραπεζικών αδειών. Όλα τα παραπάνω ήταν στοιχεία αλλαγών, 

τα οποία οδήγησαν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού εντός των χωρών της Ν.Α. 

Ευρώπης
18

.   

    Οι μεταρρυθμιστικές αυτές αλλαγές προκάλεσαν ύφεση στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης έως τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οπότε και η 

οικονομική ανάπτυξη επανεμφανίστηκε σε περισσότερες από αυτές, 

σταθεροποιώντας την μακροοικονομική κατάσταση στην περιοχή και παράλληλα ο 

τραπεζικός τομέας αρχίζει να σταθεροποιείται και να εδραιώνεται
19

. 

     Το δεύτερο κύμα των μεταρρυθμιστικών αλλαγών, συνέβη γιατί ήταν επιτακτική 

ανάγκη μιας περαιτέρω τραπεζικής μεταρρύθμισης εξαιτίας των αυξημένων 

επισφαλών χρεών που κληρονόμησαν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
20

. Έτσι, έπρεπε 

να ληφθούν πρόσθετα αυστηρότερα μέτρα. Στα μέτρα αυτά συμπεριλαμβάνονταν: 

αυστηρότεροι δημοσιονομικοί περιορισμοί για τις τράπεζες, επέκταση των 

περιορισμών αυτών και στις επιχειρήσεις, αναδιάρθρωση και πώληση του 

                                                           
16

 Βλέπε: Stephan Barisitz & Sαndor Gardο, Banking Sector Transformation in CESEE, URL: 

http://www.oenb.at/de/img/feei_2009_si_12_barisitz_gardo_tcm14-143561.pdf, σ. 2, ανακτήθηκε 

30/06/2013. 

17
 Βλέπε: Stephan Barisitz & Sαndor Gardο, ό.π., σ. 2. 

18
Βλέπε: Stephan Barisitz & Sαndor Gardο, ό.π., σ. 2. 

19
 Βλέπε: Stephan Barisitz & Sαndor Gardο, ό.π., σ. 3. 

20
 Βλέπε: Stephan Barisitz & Sαndor Gardο, ό.π., σ. 4. 

http://www.oenb.at/de/img/feei_2009_si_12_barisitz_gardo_tcm14-143561.pdf,%20σελ
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μεγαλύτερου μεριδίου του τραπεζικού τομέα σε ξένους επενδυτές, επίσης 

ακολούθησε αύξηση των εγχώριων πιστώσεων προς τον ιδιωτικό τομέα
21

. 

    Στον απόηχο των αναδιαρθρωτικών αυτών αλλαγών οι εποπτικοί έλεγχοι στο 

τραπεζικό σύστημα γίνανε αυστηρότεροι και συχνότεροι
22

.   

 

   Διάγραμμα 3 

 

 

    Ωστόσο, την δυναμική αυτή χρηματοπιστωτική εμβάθυνση ήρθε να διακόψει η 

παγκόσμια οικονομική κρίση, προαναγγέλλοντας έτσι ένα ακόμα κύμα τραπεζικών 

μεταρρυθμίσεων. Το τρίτο αυτό κύμα αναδιάρθρωσης θα επικεντρωθεί στην 

βελτίωση των τρόπων διαχείρισης των κινδύνων και στην ενίσχυση των ρυθμιστικών 

και εποπτικών πτυχών και της βιωσιμότητας της οικονομικής σύγκλισης των χωρών 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
23

. 

 

Συστημικές τραπεζικές κρίσεις στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

          Η περίοδος κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αποτέλεσε μια περίοδο 

επαναλαμβανόμενων συστημικών τραπεζικών κρίσεων για περιοχή της 

                                                           
21

 Βλέπε: Stephan Barisitz & Sαndor Gardο, ό.π., σ. 4. 

22
 Βλέπε: Stephan Barisitz & Sαndor Gardο, ό.π., σ. 4. 

23
 Βλέπε: Stephan Barisitz & Sαndor Gardο, ό.π., σ.σ.  2,8. 
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης
24

. Όπως βλέπουμε και στον παρακάτω πίνακα όλες 

σχεδόν οι χώρες της περιοχής επλήγησαν από κάποια συστημική τραπεζική κρίση 

κατά την δεκαετία του 1990, σε άλλες είχε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια, όπως στη 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, στην ΠΓΔΜ και στη Ρουμανία και σε άλλες είχε μικρότερη 

διάρκεια όπως την Αλβανία, τη Βουλγαρία και την Κροατία. 

 

Πίνακας 4: Συστημικές τραπεζικές κρίσεις στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

Ευρώπης. 

Χώρα                                        ’80s             ’90s                              

  Αλβανία     1994                           

Β&Ε 1992-1996                  

Βουλγαρία 1996-1997                  

Κροατία 1998-1999                  

ΠΓΔΜ 1993-1995                  

Μαυροβούνιο -                        

Σερβία*
25

 -                        

Ρουμανία 1990-1992                  

Πηγή: IMF
26

.  

 

    Ενδιαφέρον προκαλεί η περίπτωση της Σερβίας, για την οποία δεν παρουσιάζεται 

κάποια συστημική τραπεζική κρίση κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και 

του 1990. «Η πρώτη τραπεζική κρίση εμφανίστηκε στη Σερβία μετά την αποτυχία της 

μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της χώρας το 1875, όταν ακόμα η Σερβία 

εξακολουθούσε να είναι η υποτελής στην Οθωμανική Αυτοκρατορίας και έπειτα με 

                                                           
24

 Βλέπε: Bas Bakker, Christoph Klingen, Gregorio Impavido, Jérôme Vandenbussche, Li Zeng, Jessie 

Yang & Aasim Husain., FINANCING FUTURE GROWTH: THE EVOLVING ROLE OF THE 

BANKING SYSTEMS IN CESEE: TECHNICAL NOTES, (April 22, 2013), INTERNATONAL 

MONETARY FUND, URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf, σ. 

7, ανακτήθηκε 27/06/2013. 

25
Βλέπε: Biljana STOJANOVIĆ, THE BANKING CRISES IN THE KINGDOM OF SERBIA IN 1908 

AND 1912, URL: http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/fin15stojanovic.pdf, ανακτήθηκε 30/06/2013. 

26
 Βλέπε: Bas Bakker, Christoph Klingen, Gregorio Impavido, Jérôme Vandenbussche, Li Zeng, Jessie 

Yang & Aasim Husain., FINANCING FUTURE GROWTH: THE EVOLVING ROLE OF THE 

BANKING SYSTEMS IN CESEE: TECHNICAL NOTES, (April 22, 2013), INTERNATONAL 

MONETARY FUND, URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf, σ. 

9, ανακτήθηκε 27/06/2013. 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf
http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/fin15stojanovic.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf
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τη μορφή συστημικής κρίση το 1908 και το 1912, όταν η Σερβία ήταν πλέον 

ανεξάρτητο κράτος »
27

. 

       Παρόμοια είναι και η περίπτωση του Μαυροβουνίου, το οποίο κατά την διάρκεια 

της δεκαετίας του 1980 και του 1990 δεν επηρεάστηκε από κάποια συστημική 

τραπεζική κρίση, όπως γίνεται φανερό και από τον παραπάνω πίνακα. 

     Ωστόσο, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, η εμφάνιση συστημικών 

τραπεζικών κρίσεων στην περιοχή περιορίστηκε. Οι λόγοι που συνέβη αυτό ήταν 

τόσο η  επιτυχημένη μακροοικονομική σταθεροποίηση σε όλη την περιοχή της Ν.Α. 

Ευρώπης όσο και η λειτουργική αναδιάρθρωση των τραπεζών από τους στρατηγικούς 

επενδυτές με την επιβολή αυστηρότερων όρων εισόδου και εποπτείας 
28

.  

 

1.3  Η εμφάνιση της κρίσης στην περιοχή και τα έμμεσα κανάλια 

μετάδοσης της. 

 

       Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 2000 και συγκεκριμένα το 2008 δίνονται και τα 

πρώτα σημάδια εμφάνισης μιας νέας οικονομικής κρίσης για τις χώρες της υπό 

μελέτη περιοχής, η οποία πήρε την μορφή αλυσιδωτής αντίδρασης (domino effect), 

καθώς μεταδόθηκε από την μια χώρα στην άλλη. 

         Η οικονομική αυτή κρίση η οποία ξεκίνησε να πλήττει την περιοχή στα τέλη 

του 2008
29

, διέκοψε μια άνευ προηγουμένου περίοδο μακροοικονομικής 

σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης όπως φαίνεται και στο διάγραμμα που 

ακολουθεί, το οποίο παρουσιάζει τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ των χωρών 

που εξετάζουμε.  

                                                           
27

 Βλέπε: Biljana STOJANOVIĆ, THE BANKING CRISES IN THE KINGDOM OF SERBIA IN 

1908 AND 1912, URL: http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/fin15stojanovic.pdf, σ. 275, ανακτήθηκε 

20/06/2013, 

28
 Βλέπε: Bas Bakker, Christoph Klingen, Gregorio Impavido, Jérôme Vandenbussche, Li Zeng, Jessie 

Yang & Aasim Husain., FINANCING FUTURE GROWTH: THE EVOLVING ROLE OF THE 

BANKING SYSTEMS IN CESEE: TECHNICAL NOTES, (April 22, 2013), INTERNATONAL 

MONETARY FUND, URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf, σ. 

8, ανακτήθηκε 27/06/2013. 

29
 Βλέπε: Will Bartlett and Vassilis Monastiriotis, South East Europe after the Economic Crisis: a New 

Dawn or back to Business as Usual?, URL: 

http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDF%20Files/Publications/SEE%20Crisis%20

Book.pdf. , ανακτήθηκε 28/06/2013. 

http://anale.feaa.uaic.ro/anale/resurse/fin15stojanovic.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/tn0413.pdf
http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDF%20Files/Publications/SEE%20Crisis%20Book.pdf
http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDF%20Files/Publications/SEE%20Crisis%20Book.pdf
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  Διάγραμμα 4 

 

Πηγή: THE WORLD BANK
30

. 

 

Σημείωση: Για τον πίνακα με τα αναλυτικά δεδομένα του ετήσιου ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ βλέπε 

Παράρτημα Α. 

 

           Η εν λόγω κρίση ξεκίνησε το 2007 από την Αμερική, μετά την κατάρρευση 

των sub-prime (αγορά ενυπόθηκων δανείων υψηλού κινδύνου) και σιγά-σιγά 

επεκτάθηκε και σε άλλες βιομηχανοποιημένες οικονομίες ανά τον κόσμο. Η ύφεση 

ξεκίνησε να γίνεται αισθητή στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης το δεύτερο εξάμηνο του 

2008, αλλά άρχισε να τις επηρεάζει βαθύτερα στις αρχές του 2009 και μετά
31

. 

    Συγκεκριμένα, για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η κρίση ήταν 

παράγοντας που προερχόταν από το εξωτερικό, καθώς τα τραπεζικά συστήματα των 

χωρών αυτών δεν ήταν άμεσα εκτεθειμένα στα «τοξικά στοιχεία του ενεργητικού», τα 

οποία νωρίτερα είχαν προκαλέσει την κατάρρευση των Τραπεζών των αναπτυγμένων 

χωρών, η κρίση μεταδόθηκε στην περιοχή μέσω μιας σειράς έμμεσων καναλιών
32

. 

                                                           
30

Βλέπε: THE WORLD BANK , World Development Indicators, GDP growth annual (%), 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG, πρόσβαση 21/06/2013. 

31
 Βλέπε: Access to Financing in Southeast Europe Before and After the Crisis, URL: 

http://www.rciproject.com/rcibhreports_files/Access%20to%20Financing%20in%20Southeast%20Eur

ope.pdf, σ. 58, ανακτήθηκε : 21/06/2013. 

32
 Βλέπε: Will Bartlett and Vassilis Monastiriotis, South East Europe after the Economic Crisis: a New 

Dawn or back to Business as Usual?, URL: 

http://www2.lse.ac.uk/europeanInstitute/research/LSEE/PDF%20Files/Publications/SEE%20Crisis%20

Book.pdf. σ. 3, ανακτήθηκε 28/06/2013. 
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       Σε αυτά τα έμμεσα κανάλια μετάδοσης της κρίσης στην περιοχή 

περιλαμβάνονται, η συρρίκνωση του διεθνούς εμπορίου, η ξαφνική πτώση των 

εισροών από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, η απότομη διακοπή της πιστωτικής 

επέκτασης των τραπεζών ξένης ιδιοκτησίας (χορήγηση πιστώσεων στις χώρες της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης) και τέλος η πτώση των εμβασμάτων των μεταναστών
33

. 

     Αναλυτικότερα, ένας από τους κύριους μηχανισμούς μετάδοσης της κρίσης είναι η 

εξωτερική ζήτηση για εξαγωγές από την Ε.Ε, τον κυριότερο εμπορικό εταίρο για την 

περιοχή. Πλέον οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν εξάγουν, γιατί η 

παγκόσμια ζήτηση για εισαγωγές μειώθηκε. Επίσης, ο βαθμός επιρροής της κάθε 

χώρας καθορίζεται από τον βαθμό ανάπτυξης των εμπορικών της σχέσεων με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο μεγαλύτερη ήταν η ολοκλήρωση του εμπορίου μια χώρας με 

την Ε.Ε , τόσο περισσότερο ζημιώθηκε η οικονομία της από την ύφεση
34

. 

       Μια ακόμη σημαντική επίπτωση της οικονομικής κρίσης για την περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχει έρθει μέσα από απότομη μείωση των εισροών των 

άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ). Οι μεγάλες εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων 

ήταν στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία και τη Σερβία, με αποτέλεσμα οι 

οικονομίες αυτών να πληγούν περισσότερο από την μείωση των ΑΞΕ. Επίσης, χώρες 

που ήταν σε θέση να υποτιμήσουν το νόμισμά τους, όπως η Αλβανία και η Σερβία 

αντιμετώπισαν πιο ευνοϊκά τις συνέπιες της κρίσης, σε αντίθεση με τις χώρες εκείνες 

που υπόκεινται σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 
35

. 

 

 

 

 

                                                           
33

 Βλέπε: Andreea Paul (Vass), Ileana Alexe, Comparative Analysis of South Eastern Europe 

Economies Facing the Crisis. Future Prospects for the Region, ROMANIAN JOURNAL OF 

EUROPEAN AFFAIRS Vol. 12, No. 2, June 2012, URL: 

http://rjea.ier.ro/sites/rjea.ier.ro/files/revista/rjea_vol.12_nr.2_site_0.pdf, σ. 33, ανακτήθηκε 

12/06/2013.  

34
 Βλέπε: Will Bartlett & Ivana Prica, The Variable Impact of the Global Economic Crisis in South East 

Europe, URL: 

http://eprints.lse.ac.uk/48037/1/__Libfile_repository_Content_LSEE_Papers%20on%20South%20East

ern%20Europe_The%20Variable%20Impact(author).pdf, σ.σ.  12-13, ανακτήθηκε 20/06/2013. 

35
 Βλέπε: Will Bartlett & Ivana Prica , ό.π., σ.σ. 12-13. 
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  Διάγραμμα 5 

 

      Πηγή: The World Bank
36

. 

 

   Σημείωση: Για τον πίνακα με τα αναλυτικά δεδομένα των καθαρών εισροών κεφαλαίων από 

άμεσους ξένους επενδύτες βλέπε Παράρτημα Β. 

 

      Ένας ακόμη μηχανισμός μετάδοσης της κρίσης στο εσωτερικό των χωρών της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι ο περιορισμός της πιστωτικής επέκτασης των ξένων 

τραπεζών. Την τελευταία δεκαετία οι ξένες τράπεζες ίδρυαν θυγατρικές και 

υποκαταστήματα σε περιοχές με υψηλά κέρδη και με υποανάπτυκτα τραπεζικά 

συστήματα.  Όσο μεγαλύτερη ήταν η διείσδυση των ξένων τραπεζών στην οικονομία 

μιας χώρας τόσο περισσότερο έχει πληγεί αυτή από την κρίση, εξαιτίας της μείωσης 

της πιστωτικής επέκτασης 
37

. 

     Όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα, η μείωση της πιστωτικής επέκτασης 

ήταν ραγδαία από το 2008 μέχρι και το 2009, περίοδος κατά την οποία στην περιοχή 

κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα σημάδια της οικονομικής ύφεσης. Οι χώρες που 

επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Βοσνία - Ερζεγοβίνη, η Κροατία, η ΠΓΔΜ, η 

Αλβανία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία. Η Σερβία ήταν η μόνη χώρα που αν και η 

                                                           
36

 Βλέπε: The World Bank, Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$), URL:  

http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD, πρόσβαση 30/06/2013. 

37
 Βλέπε: Will Bartlett & Ivana Prica, The Variable Impact of the Global Economic Crisis in South East 

Europe, URL: 

http://eprints.lse.ac.uk/48037/1/__Libfile_repository_Content_LSEE_Papers%20on%20South%20East

ern%20Europe_The%20Variable%20Impact(author).pdf, σ.σ. 12-13, ανακτήθηκε 20/06/2013. 
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πιστωτική επέκταση των ξένων τραπεζών μειώθηκε ραγδαία και σε αυτή, έμεινε 

ωστόσο πάνω από το 10% κατά τα έτη 2008 με 2009 
38

. 

  Διάγραμμα 6 

 

     Πηγή: The Variable Impact of the Global Economic Crisis in South East Europe
39

. 

 

      Ο περιορισμός αυτός της πιστωτικής επέκτασης, οφείλεται κυρίως στην 

αποδυνάμωση των μακροοικονομικών συνθηκών στην περιοχή, στην φθορά των 

θεμελιωδών οικονομικών τους στοιχείων και στο γεγονός ότι οι αποφάσεις των 

τραπεζών για την παροχή δανείων έγιναν όλο και πιο εξαρτημένες από αυτά τα 

οικονομικά στοιχεία.  

     Επιπλέον, η ξαφνική διακοπή της πιστωτικής επέκτασης σήμαινε ότι οι τράπεζες 

δεν χορηγούν πλέον πίστωση στις επιχειρήσεις και στον επιχειρηματικό τομέα 

γενικότερα. Αυτό, σε συνδυασμό με τις γενικά επιδεινούμενες οικονομικές συνθήκες 

οδήγησαν σε δραματική αύξηση των μη αποδοτικών - εξυπηρετούμενων δανείων 

(NPLS) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
40

. Μεταξύ του 2008 και 2009 το ποσοστό των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε σε όλες τις χώρες της υπό μελέτη περιοχής, 

όπως προδίδει και το παρακάτω διάγραμμα.  

 

 

                                                           
38

 Βλέπε: Will Bartlett & Ivana Prica, ό.π., σ.σ. 8-11. 

39
 Βλέπε: Will Bartlett & Ivana Prica, ό.π., σ. 9. 

40
 Βλέπε: Will Bartlett & Ivana Prica, ό.π., σ. 10. 
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  Διάγραμμα 7 

 

Πηγή: THE WORLD BANK
41

.  

 

   Σημείωση: Για τον πίνακα ο οποίος παρουσιάζει την πορεία των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως 

προς τα συνολικά ανά χώρα από το 2006-2012 βλέπε Παράρτημα Γ. 

 

     Ο τέταρτος μηχανισμός μετάδοσης της ύφεσης στην περιοχή είναι τα εμβάσματα 

των μεταναστών
42

 από τις χώρες του εξωτερικού (χώρες εκτός της Ν.Α. Ευρώπης) 

στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η μειωμένη ζήτηση για εργατικό 

δυναμικό είχε δραματική επίδραση στις ροές αποστολής εμβασμάτων πρός τις χώρες 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Αλβανία και η Σερβία 

ξεχωρίζουν, έχοντας πολύ υψηλά μερίδια εισοδημάτων από εμβάσματα στο ΑΕΠ 

                                                           
41

 THE WORLD BANK, DATA, FINANCIAL INDICATORS, Bank nonperforming loans to total 

gross loans (%)  URL: http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS?page=1 (2006-2007) & 

http://data.worldbank.org/indicator/FB.AST.NPER.ZS  (2008-2012),  πρόσβαση 20/06/2013. 

42Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα «Τα Προσωπικά εμβάσματα αποτελούν προσωπικές 

μεταβιβάσεις και αποζημιώσεις των εργαζομένων. Οι προσωπικές μεταβιβάσεις είναι όλες οι 

τρέχουσες μεταβιβάσεις σε χρήμα ή σε είδος που πραγματοποιούνται από μονίμους κατοίκους ή μη 

μονίμους κατοίκους. Οι αποζημιώσεις των εργαζομένων αναφέρονται στο εισόδημα των συνόρων, 

δηλαδή εποχιακοί και άλλοι εργαζόμενοι που απασχολούνται βραχυπρόθεσμα σε μια οικονομία όπου 

δεν είναι κάτοικοι της και κάτοικοι, οι οποίοι απασχολούνται από μη τοπικούς φορείς. Τα δεδομένα 

είναι το άθροισμα των δύο αυτών στοιχείων.» Βλέπε: The World Bank, Personal remittances, received 

(% of GDP), URL:  http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS, πρόσβαση 

20/06/2013.  
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τους, έτσι είναι αυτές που επλήγησαν περισσότερο από την μείωση των εμβασμάτων 

κατά την οικονομική κρίση 
43

. 

 

  Διάγραμμα 8 

 

Πηγή:THE WORLD BANK
44

. 

 

    Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε πως κάθε χώρα της υπό μελέτη περιοχής, όπως 

και ήταν φυσικό επηρεάστηκε σε διαφορετικό βαθμό από τους τέσσερις αυτούς 

μηχανισμούς. Υπάρχουν αρκετές πιθανές εξηγήσεις για τη διαφορά αυτή των 

επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στις χώρες αυτές.        

   Ορισμένοι παράγοντες που εξηγούν τον διαφορετικό βαθμό επηρεασμού των 

χωρών από την ύφεση είναι οι ακόλουθοι: 

    Πρώτον, οι διαφορές στις αρχικές διαρθρωτικές συνθήκες, παρέχουν διαφορετικό 

άνοιγμα στον βαθμό μετάδοσης των μηχανισμών από το εξωτερικό περιβάλλον. Για 

παράδειγμα, οι χώρες που έχουν μεγαλύτερη εξαγωγική βιομηχανία και το 

μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, μπορεί να 

                                                           
43 

Bartlett Will and Prica Ivana, (October – December 2011), THE VARIABLE IMPACT OF THE 

GLOBAL ECONOMIC CRISIS IN SOUTH EAST EUROPE, ECONOMIC ANNALS, LVI (191): σ. 

18, URL: http://ea.ekof.bg.ac.rs/pdf/191/01.pdf, ανακτήθηκε 20/06/2013. 

44
 Βλέπε:THE WORLD BANK, DATA, FINANCIAL INDICATORS, Personal remittance, received % 

of GDP, URL: http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?page=1 (2006-2007) & 

URL:  http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS (2008-2012), πρόσβαση 

30/06/2013. 
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είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην μείωση της ζήτησης για τις εξαγωγές σε σχέση 

με άλλες
45

. 

    Δεύτερον, οι διαφορές στις θεσμικές συνθήκες, λόγω των μεταρρυθμίσεων 

μετάβασης μπορούν να προσφέρουν διαφορετική έκθεση στους μηχανισμούς 

μετάδοσης της κρίσης. Οι χώρες που έχουν σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο σε 

θεσμική μεταρρύθμιση και έχουν αναπτύξει καλύτερους μηχανισμούς της αγοράς, 

μπορεί να είναι σε καλύτερη θέση να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις των 

εξωτερικών επιδράσεων, από αυτές που δεν έχουν αναπτύξει τόσο καλούς 

μηχανισμούς αγοράς και δεν έχουν σημειώσει αρκετά μεγάλη πρόοδο σε θεσμική 

μεταρρύθμιση και αντίστροφα
46

. 

   Τέλος, οι οικονομικές πολιτικές των εγχωρίων κυβερνήσεων και οι διεθνείς 

οργανισμοί μπορούν να μετριάσουν ή να επιδεινώσουν τις επιπτώσεις του δυσμενούς 

εξωτερικού περιβάλλοντος και των συνεπειών του για τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης
47

. 

 

 

1.4  Μεταρρυθμιστικές αλλαγές στον τραπεζικό τομέα από το 2008 έως 

και το 2012. 

 

     Παραπάνω παρουσιάστηκε η πορεία μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα των 

χωρών της Ν.Α. Ευρώπης κατά την διάρκεια των ετών από την μετάβαση έως και το 

2007. Όμοια παρακάτω, αναλύεται η πορεία μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα 

από το 2008 έως και το 2012, διάστημα μέσα στο οποίο έκανε την εμφάνισή της η 

ύφεση στην περιοχή. 
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Βλέπε:  Bartlett Will and Prica Ivana, (October – December 2011), THE VARIABLE IMPACT OF 

THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS IN SOUTH EAST EUROPE, ECONOMIC ANNALS, LVI 

(191): σ. 9, URL: http://ea.ekof.bg.ac.rs/pdf/191/01.pdf, ανακτήθηκε 20/06/2013. 

46
 Βλέπε: Bartlett Will and Prica Ivana, ό.π., σ. 9. 

47
Βλέπε: Bartlett Will and Prica Ivana, ό.π., σ. 9. 
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Πίνακας 5: Δείκτης Μεταρρύθμισης Τραπεζικού Τομέα 2008-2012  (ΕΤΑΑ) 

  ‘08    ‘09  ‘10 ‘11
48

   ‘12
49

 

  Αλβανία         3,0         3,0             3,0 3,0- 3,0- 

Β&Ε         3,0        3,0             3,0 3,0- 3,0- 

Βουλγαρία 3,7 3,7      3,7  3,0 3,0- 

Κροατία 4,0 4,0     4,0  3,0+  3,0+ 

ΠΓΔΜ 3,0 3,0     3,0 3,0- 3,0- 

Μαυροβούνιο 3,0 3,0     3,0 3,0- 3,0- 

Σερβία 3,0 3,0     3,0 3,0- 3,0- 

Ρουμανία 3,3 3,3     3,3 3,0 3,0- 

ΠΗΓΗ: EBRD
50

 . 

 

   Όπως γίνεται φανερό, η μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα  ήταν προοδευτικά 

εξελισσόμενη ακόμα και το 2010, μετά την ύφεση και παρουσίασε καθοδική πορεία 

το 2011 και το 2012. Η Κροατία και αμέσως μετά η Βουλγαρία και η Ρουμανία ήταν 

χώρες με την μεγαλύτερη καθοδική πορεία στην μεταρρύθμιση του τραπεζικού τους 

τομέα μετά την εμφάνιση της κρίσης στην περιοχή, από την άλλη η Αλβανία, η 

Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, η Σερβία και το Μαυροβούνιο ήταν οι λιγότερο 

επηρεασμένες  χώρες στον τομέα αυτό. 

   Για να γίνει περισσότερο ξεκάθαρη η εικόνα του παραπάνω πίνακα, τα δεδομένα 

του παρουσιάζονται διαγραμματικά. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

 2008-2010 Βλέπε: EBRD, Transition Report 2011, Crisis and Transition  The People’s Perspectives, 

σ. 2,  URL: http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr11.pdf , ανακτήθηκε 25/06/2013. 

49
 2011 Βλέπε: EBRD,  Transition Report 2012, INTERGRATION AGROSS BORDERS, σ.9, URL:  

http://www.ebrd.com/downloads/research/transition/tr12.pdf, ανακτήθηκε 25/06/2013, 

50
2012 Βλέπε: EBRD, Structural and institutional change indicators,  URL: 

http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml, πρόσβαση 25/06/2013. 
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http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=ebrd%20banking%20sector%20reform%20index%201990%E2%80%932008&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.econ.washington.edu%2Fuser%2Fthornj%2Fsci08.xls&ei=V5fNUZnNJ4Tusgb--ICIAw&usg=AFQjCNEyF5EcE2U5ZHEtmt40h2WVG4TdwQ&bvm=bv.48572450,d.Yms
http://www.ebrd.com/pages/research/economics/data/macro.shtml
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  Διάγραμμα 9 

 

 

 

1.5  Μεταβολές στην εξωτερική θέση των BIS τραπεζών. 

 

     Με την είσοδο των τραπεζών στις αναδυόμενες χώρες της περιοχής, εισέρεαν μαζί 

και πολλά ξένα κεφάλαια. Με την εμφάνιση όμως της παγκόσμιας οικονομικής  

κρίσης, οι τράπεζες άρχισαν όπως ήταν φυσικό να αποσύρουν τα κεφάλαιά που 

έφεραν μαζί τους. Έτσι πλέον αρχίζει και τίθεται άμεσα κίνδυνος χρηματοδότησης, ο 

οποίος κίνδυνος αυξάνεται ανά περίπτωση, εξαρτώμενος από το μέγεθος και την 

επέκταση των τραπεζικών απαιτήσεων σε κάθε χώρα καθώς και από την εκάστοτε  

δομή χρηματοδότησης 
51

. 

     Οι τραπεζικές απαιτήσεις σε κάθε χώρα συνδέονταν άμεσα με τα ελλείμματα 

τρεχουσών συναλλαγών. Οι χώρες που έχουν τις μεγαλύτερες ξένες τραπεζικές 

αξιώσεις είναι αυτές που παρουσίαζαν την υψηλότερη αύξηση στις εγχώριες 

πιστώσεις και είχαν το υψηλότερο επίπεδο χρέους
52

. Δηλαδή, η προκύπτουσα υψηλή 
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 Βλέπε: Sophie Brana and Delphine Lahet, FOREIGN BANK CLAIMS: DIRECT AND INDIRECT 

RISKS OF CAPITAL WITHDRAWAL, URL: 

http://wdi.umich.edu/files/publications/workingpapers/wp1023.pdf,  σ. 3, ανακτήθηκε 29/12/2013. 
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ζήτηση για πιστώσεις καλυπτόταν με εισροές ξένων κεφαλαίων, ειδικά σε χώρες με 

μη ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες
53

.  

      Η ροή κεφαλαίων προς τις αναδυόμενες οικονομίες είχε ως στόχο να 

χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις και να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, 

οι εισροές αυτές μπορούν ακόμη να προκαλέσουν έντονη νομισματική και πιστωτική 

διεύρυνση, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν τρωτά σημεία που σχετίζονται με 

τις αναντιστοιχίες νομισμάτων και τις διαστρεβλωμένες τιμές των στοιχείων 

ενεργητικού
54

. Αυτά τα τρωτά σημεία είναι συνήθως στο επίκεντρο των 

νομισματικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων, ιδίως όταν υπάρχουν αντιστροφές  

ροές κεφαλαίων
55

. 

    Οι εισροές κεφαλαίων τροφοδοτούν και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο στην 

πιστωτική επέκταση, το καθεστώς των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Πρώτον, τα 

νομίσματα πρόσδεσης (γόμφοι) περιορίζουν την πολιτική αντίδραση στην καμπύλη 

της νομισματικής επέκτασης που συνδέεται με μεγάλες εισροές
56

. Δεύτερον, οι 

εγγυήσεις των καταθέσεων και η πρόσδεση αντιλαμβάνονται ως εγγύηση προς τις 

αξιώσεις σε ξένο νόμισμα που σχετίζονται με τις εισροές κεφαλαίων
57

. 

        Με λίγα λόγια, οι εισροές κεφαλαίων οδήγησαν σε μια απότομη αύξηση του 

εξωτερικού χρέους, ιδίως με την μορφή τραπεζικών ενδοεταιρικών δανείων. Κατά 

την περίοδο από το πρώτο τρίμηνο του 2003 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2008 

(2003q1-2008q2) η εξωτερική θέση των BIS τραπεζών (Τράπεζα Διεθνών 

Διακανονισμών) ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκε στις υπο μελέτη χώρες της περιοχής 

της Ν.Α. Ευρώπης
58

. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα η εξωτερική θέση των BIS 

                                                           
53

 Βλέπε: IMF working paper, Gregorio Impavido, Heinz Rudolph, Luigi Ruggerone, Bank Funding in 

Central, Eastern and South Eastern Europe Post Lehman: a “New Normal”?, σ. 5, URL: 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13148.pdf, ανακτήθηκε 29/12/2013. 

54 Βλέπε: Nicolas Magud, Carmen M Reinhart, Esteban R Vesperoni, 24 January 2012, Capital 

inflows, exchange-rate flexibility, and credit booms, url: http://www.voxeu.org/article/capital-inflows-

exchange-rate-flexibility-and-credit-booms, ανακτήθηκε 30/12/2013. 

55
 Βλέπε: Nicolas Magud, Carmen M Reinhart, Esteban R Vesperoni, ό.π. 
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 Βλέπε: Nicolas Magud, Carmen M Reinhart, Esteban R Vesperoni, ό.π. 
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 Βλέπε: Nicolas Magud, Carmen M Reinhart, Esteban R Vesperoni, , ό.π. 
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τραπεζών αυξήθηκε σε όλες τις χώρες, με το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης να 

παρουσιάζεται στη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Ρουμανία και το Μαυροβούνιο κοντά 

στις 20 ποσοστιαίες μονάδες και ακολουθούν η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, η Σερβία και 

με το μικρότερο ποσοστό η ΠΓΔΜ 
59

.  

 

Διάγραμμα 10 

 

Πηγή: IMF working paper60. 

 

     Λίγο πριν την εμφάνιση της κρίσης το δεύτερο τρίμηνο του 2008 η εξωτερική 

θέση των BIS τραπεζών εξακολουθούσε να είναι σε υψηλά επίπεδα στην περιοχή. 

Στην Κροατία και τη Ρουμανία τα στοιχεία του ενεργητικού του αντίστοιχου 

τραπεζικού τομέα υπερβαίνουν το 30 τοις εκατό, λίγο πάνω από 20 τοις εκατό είναι 

για τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία και τη Σερβία και ακλουθούν με 

μικρότερα ποσοστά το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Αλβανία
61

. 
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 Βλέπε: IMF working paper, Gregorio Impavido, Heinz Rudolph & Luigi Ruggerone, ό.π., σ. 6. 
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  Διάγραμμα 11  

 

Πηγή: IMF working paper62 

    Μεταξύ του δευτέρου τριμήνου του 2008 και του τρίτου τριμήνου του 2012, 

περίοδο κατά την οποία η οικονομική κρίση πλήττει την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, 

όπως αναφέραμε και παραπάνω ξεκινά η απόσυρση των κεφαλαίων από τις τράπεζες 

του εξωτερικού. Η εξωτερική θέση των BIS ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται, οι 

ακαθάριστες εξωτερικές αξιώσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ σε όλες τις υπό μελέτη χώρες 

τις περιοχής έχουν φτάσει κάτω του μηδενός, εκτός από την ΠΓΔΜ της οποίας οι 

ακαθάριστες εξωτερικές αξιώσεις είναι αρκετά πάνω του μηδενός και μάλιστα 

μεγαλύτερες από την πρό κρίση εποχή
63

. 
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Πηγή: IMF working paper64. 
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      Η αυξημένη συνολική ζήτηση που ικανοποιήθηκε από τις μεγάλες εισροές 

κεφαλαίων οδήγησε όχι μόνο σε ταχεία ανάπτυξη, αλλά και σε αύξηση των 

εσωτερικών και εξωτερικών ανισορροπιών. Η ταχεία πιστωτική επέκταση προκάλεσε 

υπερθέρμανση στις οικονομίες των υπό μελέτη χωρών με αποτέλεσμα την ταχεία 

αύξηση του ονομαστικού πληθωρισμού και της τιμής των περιουσιακών στοιχείων
65

. 

Την ίδια στιγμή, πραγματοποιήθηκε μεγάλη  μετατόπιση πόρων από τον εμπορεύσιμο 

τομέα στον μη εμπορεύσιμο εξαιτίας του γεγονότος ότι σε μεγάλο βαθμό η ροή των 

ξένων κεφαλαίων κατευθυνόταν προς τον μη εμπορεύσιμο τομέα
66

. 
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Κεφάλαιο 2     

  

2.1 Τα αδύναμα σημεία της επέκτασης των τραπεζών στη Ν.Α. Ευρώπη, 

δίοδος μετάδοσης της οικονομικής κρίσης στην περιοχή. 

 

     Όπως αναφέραμε και παρουσιάσαμε παραπάνω, η έναρξη της διαδικασίας της 

μετάβασης των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης που ξεκίνησε το 1989, σήμανε σε μεγάλη 

κλίμακα την είσοδο των ξένων τραπεζών στην αναδυόμενη αυτή περιοχή. Πολλές 

Δυτικοευρωπαϊκές τράπεζες προερχόμενες από κορεσμένες αγορές, έβλεπαν την 

περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης ως μια ευκαιρία περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης και 

μεγέθυνσης. 

     Η επέκταση αυτή των ξένων τραπεζών πράγματι διαδραμάτισε θετικό 

σταθεροποιητικό ρόλο για την οικονομία της περιοχής, καθώς τόνισε τον 

ανταγωνισμό, μετέφερε νέα τεχνογνωσία και αποτέλεσε σταθερή πηγή 

χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια της τοπικής χρηματοπιστωτικής αναταραχής
67

. 

Επίσης, η συχνότητα εμφάνισης των τραπεζικών κρίσεων περιορίστηκε στην περιοχή, 

οι υφιστάμενες τραπεζικές πρακτικές βελτιώθηκαν, οι τοπικές διαταραχές μειώθηκαν 

και η πρόσβαση στην πίστωση αυξήθηκε κατακόρυφα
68

. 

     Ωστόσο, εκτός από τα θετικά αυτά στοιχεία που προκάλεσε η είσοδος και η 

επέκταση των ξένων τραπεζών στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, υπήρχαν και πολλοί 

κίνδυνοι που συνόδευαν την επέκταση αυτή. Συγκεκριμένα, οι οικονομίες έγιναν 

στενά συνδεδεμένες και εκτεθειμένες στις μεγάλες διακυμάνσεις της χρηματοδότησης 

από τις ξένες τράπεζες. Επίσης, η χρηματοδοτούμενη πιστωτική έκρηξη από το 

εξωτερικό οδήγησε στην αύξηση της εγχώριας ζήτησης και του ΑΕΠ
69

. Αποτέλεσμα 

αυτών ήταν με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης η περιοχή να αρχίσει να 

                                                           
67

Βλέπε: Ralph De Haas, Yevgeniya Korniyenko, Elena Loukoianova, Alexander Pivovarsky. Foreign 

banks and the Vienna Initiative: turning sinners into saints, URL:  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12117.pdf σ. 2, ανακτήθηκε 29/12/2013 

68
 Βλέπε: International Monetary Fund, Central, Eastern and Southeastern Europe Regional Economic 

Issues APR 13, URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/ereo0413.pdf, σ. 1, 

ανακτήθηκε 10 Σεπτεμβρίου 2013. 

69
 Βλέπε: International Monetary Fund, Central, Eastern and Southeastern Europe Regional Economic 

Issues, ό.π., σ. 1 . 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12117.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2013/eur/eng/pdf/ereo0413.pdf
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πλήττεται και οι κίνδυνοι που συνόδευαν την επέκταση των ξένων τραπεζών στη 

Ν.Α. Ευρώπης να κάνουν την εμφάνισή τους.  

       Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας, που αποτέλεσε τρωτό σημείο των 

Δυτικοευρωπαϊκών τραπεζών και συνέβαλε στην οικονομική κατάρρευση της 

περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης είναι  το 

συγκεντρωτικό - κεντρικό τραπεζικό μοντέλο που χρησιμοποιούσαν οι παραπάνω 

τράπεζες. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό οι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση και τη 

διαχείριση της ρευστότητας λαμβάνονταν από τις μητρικές τράπεζες, δηλαδή αυτές 

αποφάσιζαν για το που, το πως και το πότε θα μεταφέρουν τα κεφάλαιά τους
70

. 

Αρχικά μετέφεραν τα κεφάλαιά τους στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης εξαιτίας του 

λόγου ότι υπήρχε γρήγορη πιστωτική επέκταση και υψηλά περιθώρια κέρδους. Όταν 

όμως η κρίση έπληξε τις μητρικές τράπεζες, αυτές απέσυραν τα κεφάλαιά τους και 

περιόρισαν την χρηματοδότηση στην περιοχή με αποτέλεσμα να προκληθεί απότομη 

ύφεση σε αυτή. Αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί η πιστωτική ζήτηση, ενώ τα επιτόκια να 

παραμείνουν υψηλά και τα κεφάλαια επανέρχονται  στις μητρικές τους χώρες
71

. 

     Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του ΔΝΤ, «αν τα κεφάλαια τα οποία προέρχονται 

από τις μητρικές τράπεζες δεν είναι σωστά τιμολογημένα, τα κέρδη που ασκούνται 

από τις τράπεζες των αναπτυγμένων οικονομιών στις αναδυόμενες αγορές μπορούν 

να διαβρωθούν, οδηγώντας σε δυσμενείς μακρο-οικονομικές καταστάσεις»
72

.  

    Η εμπειρία που βίωσαν οι χώρες της υπό μελέτη περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης έκανε 

ορατά τα αρνητικά στοιχεία ενός κεντρικά σχεδιασμένου τραπεζικού μοντέλου. Η 

εισροή μεγάλων ποσών χρηματοδότησης σε μια περιοχή μπορεί να έχει θετικό 

αντίκτυπο όπως αναφέραμε και παραπάνω προκαλώντας απότομη αύξηση των 

εισοδημάτων, αύξηση του δανεισμού και τη εγχώριας ζήτησης, κ.λ.π. Στοιχεία τα 

οποία όμως  ταυτόχρονα μπορεί να κρύβουν και κινδύνους όταν πια η οικονομία της 

εν λόγω περιοχής ξεκινά και εισέρχεται στο στάδιο της ύφεσης
73

.  

                                                           
70

 Βλέπε: International Monetary Fund, Central, Eastern and Southeastern Europe Regional Economic 

Issues, ό.π., σ. 11. 

71
 Βλέπε: International Monetary Fund, Central, Eastern and Southeastern Europe Regional Economic 

Issues, ό.π., σ. 26. 

72
 Βλέπε: International Monetary Fund, Central, Eastern and Southeastern Europe Regional Economic 

Issues, ό.π., σ. 26. 

73
  Βλέπε: International Monetary Fund, Central, Eastern and Southeastern Europe Regional Economic 

Issues, ό.π., σ. 27. 
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      Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τους περιορισμούς που έθεταν οι ρυθμιστικές 

αρχές των χωρών (υποδοχής και προέλευσης των κεφαλαίων) στον τρόπο δράσης των 

τραπεζών, είχαν σαν αποτέλεσμα την μετατόπιση από ένα κεντρικό τραπεζικό 

μοντέλο χρηματοδότησης σε ένα αποκεντρωμένο
74

. Το νέο αυτό αποκεντρωμένο 

μοντέλο βασιζόταν πλέον σε θυγατρικές περισσότερο αυτάρκεις όσον αναφορά την 

χρηματοδότηση (τα νέα δάνεια θα χρηματοδοτούνται πλέον μέσω του τοπικού 

ρυθμού αύξησης των καταθέσεων και το υφιστάμενο απόθεμα δάνειων θα πρέπει να 

στηριχθεί από εσωτερική χρηματοδότηση)
75

. 
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 Βλέπε: International Monetary Fund, Central, Eastern and Southeastern Europe Regional Economic 

Issues, ό.π., σ. 27. 
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Κεφάλαιο 3
 

 Οι πολιτικές αντίδρασης των κεντρικών τραπεζών των χωρών της Ν.Α. 

Ευρώπης. 

      Κατά τα χρόνια της άνθησης και της πιστωτικής επέκτασης οι περισσότερες 

κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης έδειχναν ανοχή στον εξωτερικό 

δανεισμό σε ξένο νόμισμα, αγνοώντας τους κινδύνους που πιθανώς να κρύβουν τα 

χαμηλά επιτόκια δανεισμού, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση υποτίμησης του 

τοπικού νομίσματος. Εξαίρεση πιθανώς να αποτελεί η κεντρική τράπεζα της 

Κροατίας, η οποία αν και λίγο αργά επέβαλε αυστηρά ανώτατα όρια για την 

πιστωτική επέκταση
76

.  

      Μόλις όμως η κρίση έκανε την εμφάνισή της στην περιοχή, ως παράγοντας 

προερχόμενος από το εξωτερικό, οι κεντρικές τράπεζες έπαιξαν καταλυτικό ρόλο 

στον περιορισμό των συνεπειών της στον τραπεζικό τομέα της Ν.Α. Ευρώπης. 

Ανταποκρινόμενες στην έλλειψη ρευστότητας, η οποία προκλήθηκε από την  

οικονομική κρίση στον τραπεζικό τομέα, οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ν.Α. 

Ευρώπης προχώρησαν στη λήψη άμεσων μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της 

ρευστότητας. Ειδικότερα προχώρησαν σε κινήσεις τακτικής που ως στόχο είχαν την 

διευκόλυνση της παροχής χρηματοδότησης. 

      Σε γενικές γραμμές, οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της υπό μελέτη περιοχής 

της Ν.Α. Ευρώπης, αντέδρασαν στην κρίση σχεδόν ταυτόχρονα αν και με 

διαφορετικό τρόπο, καθώς η κάθε μία έχει κτίσει την ανεξαρτησία της, την δική της 

ικανότητα και τον επαγγελματισμό διευθέτησης των διαφόρων θεμάτων που  

προκύπτουν
77

.  

     Παρακάτω παρουσιάζονται οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν από τις κεντρικές 

τράπεζες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, με σκοπό τον περιορισμό των συνεπειών της 

ύφεσης.  
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 Βλέπε: Othon Anastasakis, Jens Bastian & Max Watson,  From crisis to recovery, Sustainable 

Growth in South East Europe, URL: 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/From_Crisis_to_Recovery_FINAL_lores.pdf, σ. 26, 

ανακτήθηκε 30/8/2013. 

77
 Βλέπε: Othon Anastasakis, Jens Bastian & Max Watson,  From crisis to recovery, Sustainable 

Growth in South East Europe, ό.π., σ. 26. 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/From_Crisis_to_Recovery_FINAL_lores.pdf
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3.1  Η πολιτική του βασικού επιτοκίου. 

     Οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες χρησιμοποίησαν την πολιτική του βασικού 

επιτοκίου (Key Policy Rate ), το οποίο υπολογίζεται επί των τραπεζικών καταθέσεων 

και η αλλαγή του μπορεί να επηρεάσει τα επιτόκια σε άλλους τομείς της οικονομίας, 

όπως το επιτόκιο αγοράς, το επιτόκιο καταθέσεων, υποθηκών και δανείων
78

. Η 

πολιτική αυτή του βασικού επιτοκίου συνήθως αφορούσε κάποιο είδος επιτοκίου των 

συμφωνιών επαναγοράς (repo rates
79

)
80

. 

      Αυτό που έκαναν επίσης οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης 

όπως αναλύεται και παρακάτω, ήταν να διαφοροποιούν το ποσοστό του 

απαιτούμενου αποθεματικού (με διαφοροποιημένους συντελεστές εξαρτώμενους από 

την ονομαστική αξία και διάρκεια της εκάστοτε κατάθεσης) και να χρησιμοποιήσουν 

τα συναλλαγματικά διαθέσιμα για να παρέμβουν στην αγορά συναλλάγματος, 

έχοντας ως στόχο την υπεράσπιση του νομίσματός τους
81

. Επίσης, εκτός από το να 

χρησιμοποιούν ξεχωριστά τις πολιτικές αυτές, χρησιμοποιούσαν και συνδυασμό τους 

κατά την διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων εμφάνισης της κρίσης
82

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
78

 Βλέπε: Key Policy Rate, interest rate central bank of Norway, URL: http://www.global-

rates.com/interest-rates/central-banks/central-bank-norway/kpr-interest-rate.aspx, πρόσβαση 

20/1/2014. 

79
 «Repo rates είναι tο προεξοφλητικό επιτόκιο με τo οποία μια κεντρική τράπεζα επαναγοράζει 

κρατικά χρεόγραφα από τις εμπορικές τράπεζες και εξαρτάται από το ύψος των χρημάτων που θέλει να 

διατηρήσει στο νομισματικό σύστημα της χώρας της». Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες βλέπε: 

Business Dictionary. Com, URL: http://www.businessdictionary.com/definition/repo-rate.html, 

πρόσβαση 20/1/2014. 

80
 Βλέπε: Othon Anastasakis, Jens Bastian & Max Watson,  From crisis to recovery, Sustainable 

Growth in South East Europe, URL: 

http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/From_Crisis_to_Recovery_FINAL_lores.pdf, σ. 26, 

ανακτήθηκε 30/8/2013. 
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Διάγραμμα 13 

 

 

    Πηγή:Αλβανία: Central Bank of Albania, Monetary policy decisions for interest rate, URL: 

http://www.bankofalbania.org/web/Monetary_policy_decisions_for_interest_rate_5286_2.php?kc=0,2,7,0,0, ανακτήθηκε 20/1/2014. 

                    Βοσνία- Ερζεγοβίνη: BOSNIA AND HERZEGOVINA LENDING RATE, URL: 

HTTP://WWW.TRADINGECONOMICS.COM/BOSNIA-AND-HERZEGOVINA/INTEREST-RATE, ανακτήθηκε 20/1/2014. 

                    Βουλγαρία: Bulgarian Central Bank, Base Interest Rate as of 01.01.2014 : 0.02%,  URL: 

http://www.bnb.bg/FinancialMarkets/FMBaseInterestRate/index.htm?firstDays=01&firstMonths=12&firstYear=2010&lastDays=01&lastMonths=0

1&lastYear=2014&searchAction=true&type=MS-Excel &  BULGARIA INTEREST RATE, URL: 

HTTP://WWW.TRADINGECONOMICS.COM/BULGARIA/INTEREST-RATE, ανακτήθηκαν  20/1/2014. 

                   Κροατία: Trading economics, CROATIA INTEREST RATE, URL: 

HTTP://WWW.TRADINGECONOMICS.COM/CROATIA/INTEREST-RATE & CROATIAN NATIONAL BANK, Monetary Policy, URL: 

http://www.hnb.hr/monet/emonet.htm, ανακτήθηκαν  20/1/2014. 

                 Π.Γ.Δ.Μ: NATIONAL BANK OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Central Bank Bills,URL: http://www.nbrm.mk/?pmenu=bz &  

TRADING ECONOMICS,  MACEDONIA INTEREST RATE, URL: 

HTTP://WWW.TRADINGECONOMICS.COM/MACEDONIA/INTEREST-RATE, ανακτήθηκαν  20/1/2014. 

                Σερβία: National Bank of Serbia, Statistics, Interest Rates and Exchange Rate, NBS Interes t  Rates  URL: 
http:/ /www.nbs. rs / internet /engl ish/30/30_4/30_4_5/ index.html  & TRADING ECONOMICS, SERBIA INTEREST RATE, URL: 

HTTP://WWW.TRADINGECONOMICS.COM/SERBIA/INTEREST-RATE, ανακτήθηκαν  20/1/2014. 

                Ρουμανία: BANCA NATIONALA A ROMANIEI, Statistics, Interactive database, Statistics repor, URL: http://www.bnro.ro/Statistics-

report-1124.aspx, & TRADING ECONOMICS, ROMANIA INTEREST RATE, URL: 

HTTP://WWW.TRADINGECONOMICS.COM/ROMANIA/INTEREST-RATE, ανακτήθηκαν  20/1/2014. 

  

          Παρατήρηση: Η ανάλυση της πορείας των χωρών της υπό μελέτη περιοχής γίνεται με βάση το 

βασικό επιτόκιο η επιτόκιο αναφοράς όπως αλλιώς ονομάζεται, στοιχείο το οποίο δεν δίνεται από τις 

κεντρικές τράπεζες του Κοσσόβου και του Μαυροβουνίου, καθώς από τον Ιανουάριο του 2002 και οι 

δύο χώρες εντάχθηκαν στο ευρώ
83. 
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 Βλέπε: ECONOMY AND FINANCE, 44/2004, Giuliano Amerini, Exchange rates in Western 

Balkan countries, URL: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NJ-04-044/EN/KS-

NJ-04-044-EN.PDF, σ. 6, ανακτήθηκε 04/02/2014. 
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Επιτόκια των Κετρικών Τραπεζών των Χωρών της Ν.Α. 
Ευρώπης 

Αλβανία Β&Ε Βουλγαρία Κροατία ΠΓΔΜ Σερβία Ρουμανία 
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     Σημείωση: Για τον αναλυτικό πίνακα της πορείας του βασικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας 

κάθε χώρας βλέπε Παράρτημα Δ. 

 

    Πρίν ξεκινήσουμε την παρουσίαση της πορείας του βασικού επιτοκίου της 

κεντρικής τράπεζας της Σερβίας, θα πρέπει να τονίσουμε πως το βασικό επιτόκιο στη 

Σερβία ήταν πάντα υψηλότερο από τις άλλες χώρες της περιοχής, καθώς τακτική της 

κεντρικής της τράπεζας ήταν ακόμα και στα χρόνια της έντονης ανάπτυξης να 

διατηρεί υψηλά τα επιτόκια ως μια προσπάθεια περιορισμού του πληθωρισμού  και 

της πιστωτικής ανάπτυξης
84

. Αναλυτικότερα, η μεγαλύτερη μείωση του βασικού 

επιτοκίου για την περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, συνέβη στη Σερβία, όταν από 16,5%  

τον Ιανουάριο του 2009 (λίγο νωρίτερα τον Νοέμβριο είχε φτάσει το 17,75) μειώθηκε 

στο 8% τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η πορεία αυτή από τον Αύγουστο αντιστράφηκε 

και το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας της χώρας αυξήθηκε, φτάνοντας το 

11,5% τον Δεκέμβριο υπό το φώς της αύξησης του πληθωρισμού. Ωστόσο και μετά 

τον Δεκέμβρη του 2010, κατά τα χρόνια που η κρίση πλήττει την περιοχή, η πορεία 

του βασικού επιτοκίου της Σερβίας δεν ήταν σταθερή, παρουσιάζοντας συνεχόμενες 

μεταβολές όπως παρατηρούμε και στο παραπάνω διάγραμμα. Καταλήγοντας στις 

αρχές του 2014 στο 9,5%.    

       Το βασικό επιτόκιο στην Αλβανία με την εμφάνιση της κρίσης στην περιοχή της 

Ν.Α. Ευρώπης, υπέστη και αυτό μείωση, από 6,25 % τον Δεκέμβριο του 2008 έφτασε 

στο 5% τον Δεκέμβριο του 2010. Στη χώρα αυτή, το βασικό επιτόκιο συνεχίζει την 

καθοδική του πορεία έως και σήμερα, με μια μικρή μόνο ανάκαμψη της τάξεως του 

0,25% από τον Μάιο έως τον Αύγουστο του 2011. Σύμφωνα με την τελευταία 

μέτρηση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκέμβριο 2013, το βασικό επιτόκιο 

βρισκόταν στο 3%. 

       Στο ίδιο μοτίβο μιας συνεχόμενης μείωσης του βασικού επιτοκίου της κεντρικής 

της τράπεζας κινείται και η Βουλγαρία, της οποίας το βασικό επιτόκιο από τον 

Δεκέμβριο του 2008 έως και σήμερα παρουσιάζει διαρκή μείωση, με εξαίρεση ένα 
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διάστημα μόνο αυξομείωσης που έλαβε χώρα από τον Δεκέμβριο του 2010 έως και 

τον Ιανουάριο του 2012. Η τελευταία τιμή του καταγράφηκε τον Ιανουάριο του 2014 

και ήταν 0,02 % , η χαμηλότερη των χωρών της υπό εξέτασης περιοχής. 

      Το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας, από τον Ιανουάριο 

του 2009 παρουσιάζει σταθερά καθοδική πορεία με εξαίρεση ορισμένα διαστήματα 

κατά τα οποία διατηρείται σταθερό και έπειτα συνεχίζει να μειώνεται ξανά. 

Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2009 ήταν στο 10,25% και τον Ιούνιο του 2010 

εμφανίζεται στο 6,25%, μειωμένο δηλαδή κατά 400 βασικές ποσοστιαίες μονάδες. 

Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά της κεντρικής τράπεζας της χώρας, στις αρχές 

Ιανουαρίου του 2014, το βασικό επιτόκιο ήταν στο 3,74%. 

       Στην Κροατία, η κεντρική της τράπεζα στα χρόνια της άνθησης αύξησε σταδιακά 

το βασικό της επιτόκιο σε 9,0%, ως μέρος των προσπαθειών της να υπερασπιστεί την 

αυστηρή πολιτική διαχείρισης
85

. Με την εμφάνιση της κρίσης  αρχικά ήταν απρόθυμη 

να προχωρήσει σε μείωση του βασικού της επιτοκίου, διατηρώντας το στο 9% για 

τέσσερα περίπου χρόνια, από τον Ιανουάριο του 2008 έως και τον Νοέμβριο του 

2011. Η πολιτική της φαίνεται να μεταβάλλεται τον Δεκέμβριο του 2011, μειώνοντας 

το βασικό της επιτόκιο στο 6,25%, ποσοστό στο οποίο συνεχίζει να βρίσκεται ακόμα 

και σήμερα (Ιανουάριος 2014).  

       Το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας της ΠΓΔΜ αυξανόταν σταδιακά από 

(4,78%) τον Οκτώβριο του 2009  έως και τον Απρίλιο του 2009, φτάνοντας στο 9%. 

Πορεία η οποία αντιστρέφεται από τον Νοέμβριο του ιδίου έτους, στιγμή κατά την 

οποία ξεκινά η σταδιακή του μείωση με εξαίρεση ένα χρονικό διάστημα ενάμιση 

χρόνου κατά το οποίο διατηρείται σταθερό στο 4%, όπως φαίνεται και στο 

διάγραμμα. Στις αρχές Ιανουαρίου του 2014, το βασικό επιτόκιο πολιτικής της 

κεντρικής τράπεζας της ΠΓΔΜ ήταν στο 3,25. 

     Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία ακολουθεί μια πιο αυστηρή πολιτική 

νομισματικού συμβουλίου
86

, το βασικό επιτόκιο της κεντρικής της τράπεζας 

παρουσίασε αυξομειώσεις παραμένοντας όμως σε υψηλά επίπεδα. Συγκεκριμένα, έως 

και τον Σεπτέμβριο του 2009 το επιτόκιο πολιτικής της CBBH αυξάνεται φτάνοντας 

το 8,28%, από τη στιγμή εκείνη και έπειτα παρουσιάζει αυξομειώσεις με την 
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μεγαλύτερη μείωση τον Δεκέμβριο του 2012 στο 6,73%. Σύμφωνα με την τελευταία 

αναφορά της CBBH, τον Νοέμβριο του 2013 ήταν στο 7,02%. 

 

3.2  Η πολιτική της συναλλαγματικής ισοτιμίας. 

      Ένα ακόμη εργαλείο που χρησιμοποίησαν οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της  

Ν.Α. Ευρώπης με στόχο τον περιορισμό των συνεπειών της κρίσης ήταν οι 

συναλλαγματικές τους ισοτιμίες . 

      Χώρες με ψηλά βασικά επιτόκια έχουν βιώσει μεγάλη διακύμανση στις 

συναλλαγματικές τους ισοτιμίες, παράδειγμα αποτελεί η Ρουμανία και η Σερβία. 

Αντίθετα, χώρες όπως η ΠΓΔΜ και η Βουλγαρία διαθέτουν μια πιο σταθερή 

συναλλαγματική ισοτιμία. 

      Παρακάτω παρουσιάζεται η πορεία των συναλλαγματικών ισοτιμιών των υπό 

μελέτη χωρών, από τον Δεκέμβριο του 2007 έως και τον Δεκέμβριο του 2013. Χάρη 

καλύτερης παρουσίασης της εικόνας της πορείας των συναλλαγματικών ισοτιμιών, 

έγινε ομαδοποίηση των χωρών σε δύο επιμέρους ομάδες με βάση το ύψος της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας. Το πρώτο διάγραμμα αποτελείται από χώρες με υψηλή 

συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του ευρώ, δηλαδή απαιτούνται λιγότερες τοπικές 

νομισματικές μονάδες για να ανταλλαχθούν με ένα ευρώ (Βοσνία- Ερζεγοβίνη, 

Βουλγαρία, Κροατία, Ρουμανία) και το δεύτερο από χώρες με χαμηλή 

συναλλαγματική ισοτιμία έναντι του ευρώ, δηλαδή απαιτούνται περισσότερες τοπικές 

νομισματικές μονάδες για ανταλλαγή με ένα ευρώ (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Σερβία). Στα 

διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ 

1000 μονάδων τοπικού νομίσματος και την αντιστοιχία του σε ευρώ, π.χ 1000 

δηνάρια  MKD (δηνάριο ΠΓΔΜ) στις αρχές Δεκέμβρη του 2013 μου δίνανε 16,32 €. 

 

 

Σημείωση: Οι τιμές των συναλλαγματικών ισοτιμιών που παρουσιάζονται, είναι τιμές που λάμβανε η 

εκάστοτε συναλλαγματική ισοτιμία στις αρχές κάθε αναφερόμενου  μήνα. Για τον αναλυτικό πίνακα 

με τις τιμές που λαμβάνει η συναλλαγματική ισοτιμία βλέπε Παράρτημα Ε. 
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Διάγραμμα 14 

 

Πηγή: XE Currency Charts (ΜΤΝ/EUR)
87

. 

Διάγραμμα 15 

 

Πηγή: XE Currency Charts (ΜΤΝ/EUR)
88
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     Από τα παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε πως οι χώρες με μια πιο σταθερή 

συναλλαγματική ισοτιμία είναι η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ και η Βουλγαρία. 

Ενώ αντίθετα χώρες με μια λιγότερο σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία είναι η 

Αλβανία,  η Κροατία, η Σερβία και η Ρουμανία.  

     Θα πρέπει να αναφέρουμε πως αν και η συναλλαγματική ισοτιμία είναι 

παράγοντας που καθορίζεται από τη νομισματική πολιτική κάθε χώρας, ωστόσο η 

συναλλαγματική ισοτιμία μπορεί να περιορίσει τις ενέργειες της δεύτερης. Σύμφωνα 

με μία έρευνα των Jovanovic και Petreski «η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία 

μπορεί να περιορίσει τη νομισματική πολιτική μιας χώρας σε περιόδους κρίσης, πάρα 

πολύ, σε αντίθεση με χώρες με ευέλικτες συναλλαγματικές ισοτιμίες στις οποίες η 

νομισματική πολιτική κατά τη διάρκεια της κρίσης ανταποκρίνεται στις 

μακροοικονομικές μεταβλητές»
89

.  

 

3.3  Η πολιτική τήρησης των ελαχίστων αποθεματικών. 

     Ένα ακόμα μέτρο αντίδρασης των κεντρικών τραπεζών στην κρίση, ήταν και η 

αλλαγή της πολιτικής τήρησης των ελάχιστων αποθεματικών. Οι περισσότερες χώρες 

της περιοχής έχουν μειώσει το ύψος της απαίτησης υποχρεωτικού αποθεματικού, σε 

μια προσπάθεια να διευκολύνουν την ρευστότητα και να ενθαρρύνουν τις τράπεζες να 

συνεχίσουν να παρέχουν δάνεια έστω ακόμα και σε μικρότερο βαθμό
90

. 

     H κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας τον Σεπτέμβριο του 2007 αύξησε το ποσοστό 

των υποχρεωτικών ελάχιστών αποθεματικών από 8% σε 12%. Όμως με την εμφάνιση 

της κρίσης ακλουθεί πολιτική μείωσης των υποχρεωτικών ελάχιστών αποθεματικών, 

                                                                                                                                                                      
               ΠΓΔΜ: XE Currency Charts (MKD/EUR), 

URL:http://www.xe.com/currencycharts/?from=MKD&to=EUR, πρόσβαση 04/02/2014. 

               Σερβία: XE Currency Charts (RSD/EUR), URL: 

http://www.xe.com/currencycharts/?from=RSD&to=EUR, πρόσβαση 04/02/2014. 

89
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JovanovicPetreski.pdf, σ. 1, ανακτήθηκε 01/02/2014. 

90
 Βλέπε: Othon Anastasakis, Jens Bastian & Max Watson,  From crisis to recovery, Sustainable 
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έτσι τον Δεκέμβριο του 2008 μειώνει το ποσοστό αυτό από 12% σε 10% για όλα τα 

κεφάλαια. Τον Ιανουαρίου του 2009, η κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας μείωσε 

περαιτέρω το ελάχιστο επίπεδο υποχρεωτικών αποθεματικών για τα κεφάλαια που 

προσελκύονται από τράπεζες από το εξωτερικό στο 5% και για τα κεφάλαια  

καταθέσεων του κράτος και της τοπική αυτοδιοίκησης στο 0%
91

 
92

. 

      Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκε και η κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας, τον Νοέμβριο 

του 2008 μείωσε το ελάχιστο απαιτούμενο αποθεματικό για καταθέσεις σε τοπικό 

νόμισμα από 20% (σε ισχύ από Ιούλιο 2006) σε 18%. Τον Μάιο του 2009 ακολουθεί 

μείωση των ελάχιστων απαιτούμενων αποθεματικών για καταθέσεις σε ξένο νόμισμα 

με εναπομένουσα διάρκεια άνω των δύο ετών από 40% (σε ισχύ από Μάρτιο του 

2006) σε 0%. Επίσης, στις 24 Ιουλίου 2009, η κεντρική τράπεζα μείωσε τον 

συντελεστή ελάχιστων αποθεματικών στις καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα με 

εναπομένουσα διάρκεια έως δύο έτη από 18% σε 15% και μείωσε και τον συντελεστή 

των καταθέσεων σε ξένο νόμισμα με εναπομένουσα διάρκεια έως δύο έτη από 40% 

σε 35%. Στη συνέχεια, τον Αύγουστο του 2009, η κεντρική τράπεζα μείωσε το 

ποσοστό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για τις καταθέσεις σε ξένο 

νόμισμα με εναπομένουσα διάρκεια έως δύο έτη από 35% σε 30% και τον Νοέμβριο 

του ιδίου έτους από 30% σε 25%. Η τελευταία αλλαγή στα ελάχιστα όρια των 

απαιτούμενων αποθεματικών συνέβη στις 24 Απριλίου 2011, όταν η κεντρική 

τράπεζα μείωσε το ποσοστό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για τις 

καταθέσεις σε ξένο νόμισμα με εναπομένουσα διάρκεια έως δύο έτη από 25% σε 

20%. Τα μέτρα αυτά είχαν ως στόχο την βελτίωση των συνθηκών ρευστότητας, τη 

διασφάλιση ενός βιώσιμου επιπέδου δανεισμού στην οικονομία καθώς και την 

εξασφάλιση της περαιτέρω ευθυγράμμισης του με τα πρότυπα της Ε.Κ.Τ 
93

.  

     Σύμφωνα με την τελευταία ένδειξη τον Ιανουάριο του 2014, η υποχρέωση 

τήρησης των ελάχιστων απαιτούμενων αποθεματικών στη Ρουμανία ανερχόταν στο 
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12% για τις καταθέσεις σε τοπικό νόμισμα και στο 18% για καταθέσεις σε ξένα 

νομίσματα
9495

, κάτω από 15% και 20%, αντίστοιχα που ήταν τον Ιανουάριο του 2013 

96
. Παρά τις μειώσεις αυτές οι απαιτήσεις αποθεματικών στη Ρουμανία εξακολουθούν 

να είναι οι υψηλότερες ανάμεσα στις χώρες της υπό μελέτη περιοχής της Ν.Α. 

Ευρώπης. 

      Αντίθετα, η κεντρική τράπεζα της ΠΓΔΜ αυξάνει σταδιακά το ποσοστό των 

ελάχιστων αποθεματικών για υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα από 10% (11/1/2005-

10/7/2009) σε 11,5% (11/072009 -10/08/2009), έπειτα σε 13% (11/8/2009-13/8/2009) 

97
 και στη συνέχεια σε 15% (11/9/2013-14/1/2013)

98 99
. Ενώ το ποσοστό των 

ελάχιστων αποθεματικών για υποχρεώσεις σε τοπικό νόμισμα μειώνεται από 10% 

(11/1/2005-10/9/2013) σε 8% (11/9/2013-14/1/2014)
100101

. 

        Στην Κροατία, η κεντρική της τράπεζα τον Δεκέμβριο του 2008 μείωσε το 

ποσοστό υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από 17% (σε ισχύ από τον 

Ιανουάριου του 2006) σε 14%. Τον Φεβρουάριο του 2010, σε μια προσπάθεια να 

συμβάλει στην ανάπλαση του τραπεζικού δανεισμού, η κεντρική τράπεζα μείωσε το 
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ποσοστό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από 14% σε 13%. Στις 12 

Οκτωβρίου 2011, η κεντρική τράπεζα αλλάζει πορεία και αποφασίζει να αυξήσει το 

ποσοστό των υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών από 13% σε 14%, τακτική που 

ακολουθεί και στις 27 Ιανουαρίου 2012, με περεταίρω αύξηση από 14% σε 15%
102

. 

Έπειτα, ξανά αλλάζει πολιτική μειώνοντας τελικά το ποσοστό των υποχρεωτικών 

ελάχιστων αποθεματικών, καταλήγοντας τον Ιανουάριο του 2014 στο 12% (σε ισχύ 

από Νοέμβριο του 2013) προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσθετη ρευστότητα στις 

τράπεζες και με σκοπό να τονωθούν οι εγχώριες μη χρηματοοικονομικές 

επιχειρήσεις
103

. 

      Στις 18 Μαΐου 2008 λαμβάνουν χώρα αλλαγές και από την κεντρική τράπεζα της 

Σερβίας στο πλαίσιο που σχετίζεται με την τήρηση απαιτούμενων αποθεματικών. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές αυτές, οι τόκοι επί των απαιτούμενων αποθεματικών 

υπολογίζονται και καταβάλλονται ή / και συλλέγονται στο νόμισμα στο οποίο το 

απαιτούμενο αποθεματικό διατίθεται (έως τότε ήταν μόνο σε ευρώ ή δολάρια 

Αμερικής). Επίσης, το 10% της υπολογιζόμενης αποθεματικής αξίας σε ξένο 

νόμισμα, θα χορηγείται σε δηνάρια
104

. 

        Τον Ιανουάριου του 2007, το ποσοστό των απαιτούμενων αποθεματικών 

ορίστηκε από την κεντρική τράπεζα της Σερβίας στο 10%, επίπεδο στο οποίο 

διατηρήθηκε και το 2008
105

. Στις 17 Νοεμβρίου 2008, η κεντρική τράπεζα εφαρμόζει 

μηδενικό συντελεστή υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών όταν υπάρχει θετική 

διαφορά μεταξύ του τμήματος της βάσης του δηναρίου που περιλαμβάνει τις ξένες 

καταθέσεις και πιστώσεις από τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα "και" το 

                                                           
102

Βλέπε: Policy action table – BIS, URL: 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YYjgzJwCAvwJ:https://www.bis.org/publ/qtr

pdf/r_qt1309i_appendix.xls+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr, ανακτήθηκε 29/01/2014. 

103
 Βλέπε: Croatian National Bank : 2 January 2014 HRK 333M OF ADDITIONAL LIQUIDITY TO 

BANKS,  URL: http://www.4-traders.com/news/Croatian-National-Bank--2-January-2014-HRK-

333M-OF-ADDITIONAL-LIQUIDITY-TO-BANKS--17747368/, ανακτήθηκε 30/01/2014. 

104
 Βλέπε: Changes in required reserve levels since January 2005 *) , URL: 

http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/english/30/30_4/30_4_1/OR_hronologija_e.pdf, 

ανακτήθηκε 01/02/2013. 

105
 Βλέπε: World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol:59 2011-11-20, Stefanos V. 

Fotopoulos, Harry V. Papapanagos and Fotios M. Siokis, Into the Bank Lending Channel of 

SEE:Greek Banks’ Buffering Effects, URL: http://waset.org/publications/1947, σ. 10, ανακτήθηκε 

01/02/2014. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YYjgzJwCAvwJ:https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1309i_appendix.xls+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:YYjgzJwCAvwJ:https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1309i_appendix.xls+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
http://www.4-traders.com/news/Croatian-National-Bank--2-January-2014-HRK-333M-OF-ADDITIONAL-LIQUIDITY-TO-BANKS--17747368/
http://www.4-traders.com/news/Croatian-National-Bank--2-January-2014-HRK-333M-OF-ADDITIONAL-LIQUIDITY-TO-BANKS--17747368/
http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/english/30/30_4/30_4_1/OR_hronologija_e.pdf
http://waset.org/publications/1947


46 
 

ισοδύναμο του από τον Σεπτέμβριο του 2008
106

. Επίσης, εφαρμόζει ποσοστό 45% για 

τον υπολογισμό των υποχρεωτικών αποθεματικών σε τοπικό νόμισμα, στο τμήμα 

βάσης του δηναρίου το οποίο αποτελείται από «υποχρεώσεις δηναρίου σε σεβασμό 

των καταθέσεων και των πιστώσεων σε ξένο νόμισμα, μέχρι το επίπεδο του εν λόγω 

τμήματος του δηναρίου βάσης των αποθεματικών από το Σεπτέμβριο του 2008»
107

.  

Κατά τον ίδιο τρόπο εφαρμόζεται ποσοστό 45% για καταθέσεις και πιστώσεις σε 

τοπικό νόμισμα, και μια αναλογία 20% εφαρμόστηκε για υποχρεώσεις μειωμένης 

εξασφάλισης σε ξένο νόμισμα (χαλάρωση των υποχρεωτικών ελάχιστων 

αποθεματικών)
108

. Τον Μάιο του 2009 στο πλαίσιο της παροχής ειδικής στήριξης με 

σκοπό την αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην χώρα, 

εισάγεται μια νέα απόφαση για την τήρηση αποθεματικών. Σύμφωνα με αυτήν, οι 

τράπεζες που πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια είχαν τη δυνατότητα να διαθέσουν 

το 35% του υπολογιζόμενου απαιτούμενο αποθέματος ξένου νομίσματος, σε δηνάρια 

(αντί του 40% που προβλέπεται από την ισχύουσα απόφαση για τα υποχρεωτικά 

αποθεματικά)
109

. Το ίδιο συνέβη και τον Ιούλιο του 2009, όταν η κεντρική της 

τράπεζα επέτρεψε στις τράπεζες, οι οποίες πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια, να 

παραχωρήσουν το 30% του υπολογιζόμενου απαιτούμενου υποχρεωτικού 

αποθεματικού ξένου νομίσματος, σε δηνάρια (αντί του 40% που προβλέπεται από την 

αντίστοιχη απόφαση)
110

. Παρόμοιες αποφάσεις ελήφθησαν και τον Οκτώβριο και τον 

Νοέμβριο του ίδιου έτους, μειώνοντας περαιτέρω το ποσοστό των απαιτούμενων 

αποθεματικών σε 25% και 20% αντίστοιχα από 40% που ίσχυε με την προηγούμενη 

ισχύουσα απόφαση
111

. Τον Μάρτιο του 2010 τίθεται σε ισχύ η απόφαση, σύμφωνα με 
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την οποία το ποσοστό του απαιτούμενου ελάχιστου αποθεματικού με βάση το 

δηνάριο μειώθηκε στο 5%
112

. 

     Ένας ακόμη αξιοσημείωτος σταθμός στην πολιτική των ελάχιστων αποθεματικών 

που ακλούθησε η Σερβία ήταν όταν τον Φεβρουάριο του 2011 εισήγαγε την έννοια 

της ωριμότητας, δηλαδή το ποσοστό τήρησης ελάχιστων αποθεματικών πλέον 

διαφοροποιείται ανάλογα με την διάρκεια των υποχρεώσεων
113

. Συγκεκριμένα, το 

15% του απαιτούμενου αποθεματικού σε ξένο νόμισμα διατίθεται σε δηνάρια για την 

κάλυψη υποχρεώσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως δύο έτη, και / ή το 10% του 

απαιτούμενου αποθεματικού σε ξένο νόμισμα υπολογίζεται έναντι υποχρεώσεων με 

συμφωνημένη διάρκεια άνω των δύο ετών
114

. Επίσης, το ποσοστό του ελάχιστου 

απαιτούμενο αποθεματικού σε τοπικό νόμισμα ορίστηκε στο 5% για υποχρεώσεις 

διάρκειας μικρότερης των δύο ετών και στο 0% για υποχρεώσεις διάρκειας 

μεγαλύτερης των δύο ετών
115

. Τον Απρίλιο του 2012, τα ποσοστά αυτά αυξάνονται 

σε 20% και 15% αντίστοιχα, καθώς και περαιτέρω αύξηση σημειώνεται τον Ιούνιο 

του ιδίου έτους, φτάνοντας το 27% του απαιτούμενου αποθεματικού σε ξένο νόμισμα  

διατίθεται σε δηνάρια για την κάλυψη υποχρεώσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 

δύο έτη, και 19% του απαιτούμενου αποθεματικού σε ξένο νόμισμα υπολογίζεται 

έναντι υποχρεώσεων με συμφωνημένη διάρκεια άνω των δύο ετών
116

.  

     Η κεντρική τράπεζα της Αλβανίας τον Δεκέμβριο του 2007 στα πλαίσια της 

αυστηρής νομισματικής πολιτικής που ακολουθούσε έθεσε το ποσοστό των 
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ελάχιστων απαιτούμενων αποθεματικών λίγο κάτω από το 10%. Το 2008 αυξάνει 

ελάχιστα το ποσοστό αυτό στο 10%, όπου και διατηρήθηκε και το 2009
117

. 

     Συνεχίζοντας, η κεντρική τράπεζα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης  την 1η Ιανουαρίου 

του 2008 αύξησε το ποσοστό των ελάχιστων απαιτούμενων αποθεματικών από 15% 

(σε ισχύ από 1 Δεκεμβρίου 2005) σε 18%, ενώ τον Απρίλιο του ιδίου έτους το 

απαιτούμενο ποσοστό αποθεματικών μειώθηκε από 18% σε 14%
118

. Από 1 

Ιανουαρίου 2009, το απαιτούμενο ποσοστό αποθεματικών ήταν 14% για καταθέσεις 

και για δανεικά στοιχεία ενεργητικού διάρκειας έως ένα έτος και 10% για καταθέσεις 

και για δανεικά στοιχεία ενεργητικού διάρκειας άνω του ενός έτους
119

. Από 1η Μαΐου 

2009, το απαιτούμενο ποσοστό αποθεματικών υπέστη περεταίρω μείωση, φτάνοντας 

το 7% για τις καταθέσεις και τα δανικά στοιχεία ενεργητικού διάρκειας άνω του ενός 

έτους
120

. Νέα αλλαγή στα επίπεδα του ποσοστού των απαιτούμενων αποθεματικών 

από την κεντρική τράπεζα της χώρας έχουμε 1 Φεβρουαρίου του 2011, όταν το 

ποσοστό αυτό για καταθέσεις και για δανεικά στοιχεία ενεργητικού με διάρκεια έως 

ένα έτος μειώθηκε από το 14% στο 10%, ενώ το ποσοστό τήρησης υποχρεωτικών 

αποθεματικών για καταθέσεις και δάνεια στοιχείων ενεργητικού με συμβάσεις 

διάρκειας άνω του ενός έτους δεν άλλαξε
121

. Το 2012 μάλιστα, η κεντρική τράπεζα 

της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης αναφέρει ότι το μόνο εργαλείο που χρησιμοποιείσαι είναι 

τα ελάχιστα απαιτούμενα αποθεματικά, λόγος για τον οποίο αυτή η κεντρική τράπεζα 

επικρίθηκε έντονα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παθητική 

νομισματική πολιτική της
122

. Το 2012 η CBBE δεν έκανε κάποιες πρόσθετες αλλαγές 

                                                           
117

 Βλέπε: Stefanos V. Fotopoulos, Harry V. Papapanagos and Fotios M. Siokis , World Academy of 

Science, Engineering and Technology, Vol:59 2011-11-20, Into the Bank Lending Channel of SEE:  

Greek Banks’ Buffering Effects,  URL:   http://waset.org/publications/1947, ανακτήθηκε 01/02/2014. 

118
 Βλέπε: Centralna Banka Of Bosne i Hercegovine, annual report 2012, URL: 

http://www.cbbh.ba/files/godisnji_izvjestaji/2012/GI_2012_en.pdf, σ.  198, ανακτήθηκε  01/02/2014. 

119
 Βλέπε: Centralna Banka Of Bosne i Hercegovine, ό.π., σ.  198. 

120
 Βλέπε: Centralna Banka Of Bosne i Hercegovine, ό.π., σ.  198. 

121
 Βλέπε: Centralna Banka Of Bosne i Hercegovine, annual report 2012, ό.π., σ.  198. 

122
 Βλέπε:  Liběna Černohorská & Filip Honza, Specifics of the Banking Sectors in the Countries of 

Former YugoslaviaURL: http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/05_cernohorska.pdf, σ. 55, 

ανακτήθηκε 01/02/2014. 

http://waset.org/publications/1947
http://www.cbbh.ba/files/godisnji_izvjestaji/2012/GI_2012_en.pdf
http://icfb.rs.opf.slu.cz/sites/icfb.rs.opf.slu.cz/files/05_cernohorska.pdf


49 
 

στο τραπεζικό τομέα που να σχετίζονται με το ποσοστό τήρησης των υποχρεωτικών 

αποθεματικών
 123

.  

     Η κεντρική τράπεζα του Μαυροβουνίου αντιδρώντας και αυτή στην οικονομική 

κρίση προχωρεί σε περιορισμό του ποσοστού των απαιτούμενων αποθεματικών. 

Ειδικότερα, τον Ιανουάριο του 2008 το ποσοστό των απαιτούμενων αποθεματικών 

ορίζεται στο 19% για καταθέσεις του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως της διάρκειάς 

τους και για καταθέσεις όψεως και προθεσμιακές καταθέσεις προερχόμενες από 

άλλους τομείς, των οποίων η διάρκεια κατά τον υπολογισμό των υποχρεωτικών 

ελάχιστων αποθεματικών, είναι μικρότερη από εκατόν ογδόντα ημέρες
124

. Επίσης, το 

ύψος των απαιτούμενων αποθεματικών καθιερώθηκε στο 2% για τις καταθέσεις 

προθεσμίας σε άλλους τομείς, των οποίων η διάρκεια κατά τον υπολογισμό των 

υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών είναι πάνω από εκατόν ογδόντα ημέρες, 

αλλά λιγότερο από δύο χρόνια
125

. Τον Φεβρουάριο του 2009 έχουμε επιπλέον μείωση 

στις απαιτήσεις των αποθεματικών φτάνοντας το 11% και το 10% τον Ιούνιο του 

ιδίου έτους
126

. Τελευταία αναπροσαρμογή στο ύψος του ποσοστού των απαιτούμενων 

αποθεματικών σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα, έγινε τον Οκτώβριο του 2011, 

φτάνοντας το 9,5% για καταθέσεις όψεως και καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια 

έως ένα έτος και 8,5% για καταθέσεις με συμφωνημένη διάρκεια άνω του ενός έτους 

127
. 

       Όσον αφορά την περίπτωση του Κοσσόβου τα προσφερόμενα δεδομένα για την 

προσδιορισμό των ελάχιστων απαιτούμενων αποθεματικών είναι πολύ περιορισμένα 
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(το 2005 5%
128

, Ιανουάριος 2012 10%
129

), παρουσιάζοντας αδυναμία στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων.  

     Συνοψίζοντας, οι κεντρικές τράπεζες της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, της Βουλγαρίας, 

της Κροατίας, του Μαυροβούνιο, της Σερβίας και της Ρουμανίας προχώρησαν σε 

μείωση των ελάχιστων απαιτούμενων αποθεματικών, αρχής γενομένης από τον 

Νοέμβριο του 2008. Σε αντίθεση με την Αλβανία και την ΠΓΔΜ, η οποία ΠΓΔΜ 

μείωσε τα ελάχιστα απαιτούμενα αποθεματικά μόνο σε τοπικό νόμισμα. Επίσης, 

μεγάλη προσοχή δόθηκε και στα ελάχιστα απαιτούμενα αποθεματικά σε ξένο 

νόμισμα, εκτός από την Αλβανία και την ΠΓΔΜ . Το κίνητρο πίσω από αυτή την 

ενέργεια μείωσης των ελάχιστων απαιτούμενων αποθεματικών ήταν η ενίσχυση της 

ρευστότητας, λαμβάνοντας υπόψη πως σημαντικό μερίδιο στον τραπεζικό τομέα της 

περιοχής κατέχουν ξένες τράπεζες και η ανάγκη για την υποστήριξη των θυγατρικών 

τους ήταν επιτακτική. Η Ρουμανία και η Σερβία μάλιστα όπως παρουσιάσαμε και 

αναλυτικότερα παραπάνω, μείωσαν τις απαιτήσεις ελάχιστων αποθεματικών σε ξένο 

συνάλλαγμα στο μηδέν.   

 

3.4  Η πολιτική αύξησης των εγγυητικών καταθέσεων. 

      Ανταποκρινόμενες στην έλλειψη σταθερότητας στον τραπεζικό τομέα, η οποία 

προκλήθηκε από την οικονομική κρίση, οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ν.Α. 

Ευρώπης προχώρησαν στην λήψη άμεσων μέτρων με σκοπό την ενίσχυση της 

σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων. Ειδικότερα, ένα ακόμα 

μέτρο που έλαβαν οι κεντρικές τράπεζες της περιοχής σε συνεργασία με το εκάστοτε 

Ταμείο Εγγυήσεως Καταθέσεων με στόχο τη διασφάλιση της ρευστότητας των 

τραπεζών, ήταν η αύξηση του επιπέδου των εγγυητικών τους καταθέσεων, έτσι ώστε 

να αποτρέψουν πιθανούς κινδύνους από την ταυτόχρονη απόσυρση κεφαλαίων και 

την πρόκληση προβλημάτων στα χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων. Η δράση 

αυτή πραγματοποιήθηκε με συντονισμένο τρόπο από την πλειοψηφία των χωρών, 
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κατά την διάρκεια των μηνών (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2008) που ακολούθησαν την 

κατάρρευση των Lehman Brothers. 

Πίνακας 6: Εγγύηση των καταθέσεων των νοικοκυριών. 

Χώρα  Ύψος 

εγγυήσεων 

καταθέσεων 

(αρχικό) 

Ύψος 

εγγυήσεων 

καταθέσεων 

Ημερομηνία 

ανακοίνωσης 

ή λήψης του 

μέτρου. 

Ύψος 

εγγυήσεων 

καταθέσεων 

Ημερομηνία 

ανακοίνωσης 

ή λήψης του 

μέτρου 

Ύψος 

εγγυήσεων 

καταθέσεων 

Ημερομηνία 

ανακοίνωσης 

ή λήψης του 

μέτρου 

Αλβανία ALL 700.000 ALL 2.5 εκατ. 30 Μαρτίου 

2009 

Παραμένει 

ίδιο 

 

 

Παραμένει 

ίδιο 

 

Βουλγαρία BGN 40.000 BGN 

100.000 

9 Οκτωβρίου 

2008 

BGN 

196,000 

2012 Παραμένει 

ίδιο 

 

Βοσνία- 

Ερζεγοβίνη
130

 

 KM 

20.000,00 

Δεκέμβριος 

2008 

KM 

35.000,00. 

 

1 Απριλίου 

2010 

KM 

50.000,00. 

1 Ιανουαρίου 

2014 

Κροατία HRK 

100.000 

HRK 

400.000 

13 

Οκτωβρίου 

2008 

Παραμένει 

ίδιο 

 Παραμένει 

ίδιο 

 

ΠΓΔΜ EUR 20.000 EUR 30.000 9 

Δεκεμβρίου 

2010 

Παραμένει 

ίδιο 

 Παραμένει 

ίδιο 

 

Ρουμανία EUR 20.000 EUR 50.000 8 Οκτωβρίου 

2008 

EUR 

100.000 

Ιανουάριος 

2011 

Παραμένει 

ίδιο 

 

Μαυροβούνιο EUR 

5.000
131

 

Απεριόριστο 28 

Οκτωβρίου 

2008 

EUR 20.000 31 

Δεκεμβρίου 

2010 

EUR 35.000 31 

Δεκεμβρίου 

2011 

EUR 50.000 1 Ιανουαρίου 

2012 

Σερβία EUR 3.000 EUR 50.000 26 

Δεκεμβρίου 

2008 

EUR 50.000 2010 Παραμένει 

ίδιο 

 

Κόσσοβο    EUR 3,000    

Πηγή: Αναφέρεται στην παράγραφο ανάλυσης της εκάστοτε χώρας  
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 Βλέπε: Deposit Insurance Agency Of Bosnia-Herzegovina, URL:  

http://www.aod.ba/en/odluke.html, πρόσβαση 07/02/2014. 

131
 Βλέπε: 09 Annex - Financial services , 34. DEPOSIT PROTECTION LAW, URL: 

http://www.questionnaire.gov.me/Annexes/Annex034.pdf, ανακτήθηκε 07/02/2014. 
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     Η Αλβανία από τις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης που εξετάζουμε, ήταν η τελευταία η 

οποία προχώρησε σε αύξηση των εγγυήσεων για τις καταθέσεις, από 700.000 ALL σε 

2.5 εκατομμύρια ALL στις 30 Μαρτίου 2009, για κάθε καταθέτη σε κάθε 

ασφαλιζόμενη τράπεζα. Οι εγγυήσεις καταθέσεων διατηρούνται στο ίδιο ύψος έως 

και σήμερα στην χώρα (Φεβρουάριος 2014)
132

 
133

. 

     Η Βουλγαρία και αυτή με την σειρά της αύξησε το ύψος των εγγυητικών της 

καταθέσεων στις 9 Οκτωβρίου 2008 από  40.000 BGN σε 100.000 BGN και έπειτα το 

2012  από 100.000 BGN στα 196,000 BGN ( επί του παρόντος, το Ταμείο Ασφάλισης 

των Καταθέσεων στην Βουλγαρία προστατεύει αποταμιεύσεις των καταθετών σε 

εικοσιπέντε τράπεζες )
134

 
135

. 

      Το παράδειγμα των προηγούμενων χωρών ακολούθησε και η Βοσνία- 

Ερζεγοβίνη, η οποία αύξησε και αυξάνει σταδιακά το ύψος των εγγυητικών 

καταθέσεων. Πρώτα αύξησε την εγγύηση των καταθέσεων στις 20.000,00 ΚΜ τον 

Δεκέμβριο του 2008
136

, έπειτα την 1 Απριλίου 2010 στις 35.000,00 ΚΜ
137

 και στις 

50.000,00 ΚΜ  την 1 Ιανουαρίου 2014
138

.      
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     Όσον αφορά την Κροατία, το ύψος των εγγυητικών της καταθέσεων αυξήθηκε 

στις 13 Οκτωβρίου 2008 από 100.000 HRK σε 400.000 HRK
139

, στο ίδιο επίπεδο 

παραμένει έως και σήμερα (Φεβρουάριος 2014)
140

. 

     Στην ΠΓΔΜ το ύψος της ασφάλισης των καταθέσεων αυξήθηκε στις 9 

Δεκέμβριου 2010 από 20.000 EUR (προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της οδηγίας της 

ΕΕ 94/19/ΕΚ) σε 30.000 EUR (νέα οδηγία της ΕΕ 2009/14/ΕΚ)
141

. 

      Ακλουθώντας την συντονισμένη αντίδραση των υπολοίπων χωρών η Ρουμανία 

προχώρησε και αυτή στην αύξηση του επιπέδου των εγγυητικών της καταθέσεων. 

Στις 8 Οκτωβρίου 2008, αύξησε το ανώτερο όριο της από 20.000 EUR σε 50.000 

EUR
142

 και τον Ιανουάριο του 2011 προχώρησε σε περεταίρω αύξηση φτάνοντας τα 

100.000 EUR
143

. Την 1
η
 Σεπτεμβρίου του 2013 στο σύστημα εγγύησης των 

καταθέσεων στη Ρουμανία περιλαμβάνονται 30 τράπεζες
144

. 

        Λίγο περίπλοκή είναι η περίπτωση του Μαυροβουνίου,  το όποιο αν και αρχικά 

υιοθέτησε πλήρεις εγγυήσεις καταθέσεων έκτοτε αντικατέστησε το μέτρο αυτό με 

διαρκείς αυξήσεις του ύψους των εγγυήσεων για τις καταθέσεις 
145

. Στις 31 

Δεκεμβρίου 2010 αυξάνει το μέγιστο όριο εγγυημένων καταθέσεων σε 20.000 EUR, 
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στις 31 Δεκεμβρίου 2011 σε 35.000 EUR και στις 1 Ιανουαρίου 2012 σε 50.000 

EUR
146

 (εξαρτώμενο από το ύψος και το πλήθος των καταθέσεων του εκάστοτε 

καταθέτη)
147

. 

        Επίσης, και στη Σερβία αυξήθηκε το μέγιστο όριο των εγγυήσεων για τις 

καταθέσεις  στις  26 Δεκεμβρίου 2008 από 3.000 EUR σε 50.000 EUR
148

 
149

, στο ίδιο 

ύψος παραμένει και σήμερα (Φεβρουάριος 2014)
150

. 

     Τέλος, το Κόσσοβο είναι μια χώρα, η οποία εμφανίζει ιδιαιτερότητες και ελάχιστα 

οικονομικά και χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι γνωστά για αυτή. Το ύψος των 

εγγυήσεων των καταθέσεων που επικρατούσε παλιότερα στο  Κόσσοβο δεν είναι 

γνωστό, σήμερα (Φεβρουάριος 2014) όμως ανέρχεται στα 3.000 EUR με προοπτικές 

μεγαλύτερης αύξησης, στα 4.000 EUR το 2016 και στα 5.000 EUR το 2018
151

. 

 

3.5  Η πολιτική προσαρμογής και άλλου είδους επιτοκίων. 

     Εκτός από την μείωση του βασικού επιτοκίου, πολιτική που ακολούθησαν όλες οι 

κεντρικές τράπεζες των χωρών της περιοχής, προχώρησαν επίσης ορισμένες από 

αυτές και στην προσαρμογή και άλλου είδους επιτοκίων, με σκοπό την ενίσχυση της 

τραπεζικής ρευστότητας και της τραπεζικής τους αξιοπιστίας.  

 

Σημείωση: Στην ανάλυση που ακολουθεί δεν συμπεριλαμβάνονται η Βοσνία – Ερζεγοβίνη, 

το Κόσσοβο και το Μαυροβούνιο λόγο έλλειψης στοιχείων. 
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      Η Ρουμανία  από τον Φεβρουάριο του 2009 παράλληλα με το βασικό της επιτόκιο 

μείωσε και το επιτόκιο δανειοδοτικής διευκόλυνσης (Lending Facility rate), δηλαδή 

το επιτόκιο με το οποίο η κεντρική της τράπεζα δανείζει χρήματα στις άλλες 

τράπεζες. Στις 3 Μαΐου 2013, το επιτόκιο δανειοδοτικής διευκόλυνσης ορίστηκε στο 

+3% από το βασικό επιτόκιο 152 . Με παρόμοιο τρόπο κινήθηκε και το επιτόκιο 

διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της κεντρικής τράπεζας της Ρουμανίας, το οποίο 

ορίστηκε στο -3% από το βασικό επιτόκιο
 
στις 3 Μαΐου 2013

153
. 

Διάγραμμα 16 

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας. 

 

         Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η κεντρική τράπεζα της Σερβίας, η οποία 

μείωσε και αυτή από τον Νοέμβριο του 2008 το επιτόκιο δανειοδοτικής διευκόλυνσης 

προς τις άλλες τράπεζες, ως απάντηση στην κρίση που έπληξε το τραπεζικό της 

σύστημα
154

.  Με τον ίδιο τρόπο κινήθηκε και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής 

καταθέσεων της κεντρικής της τράπεζας
155

. 
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Διάγραμμα 17 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Σερβίας. 

 

 

     Επίσης, στην Αλβανία η κεντρική της τράπεζα μείωσε και αυτή το επιτόκιο 

δανεισμού με το οποίο δανείζει βραχυπρόθεσμα, εν μια νυκτί όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται σε άλλες τράπεζες. Το επιτόκιο αυτό στη χώρα είναι γνωστό ως 

Overnight credit rate, το οποίο κινείται και αυτό βάση του βασικού της επιτοκίου, 

συγκεκριμένα στις αρχές Ιανουαρίου 2014 υπολογιζόταν στο + 1,75% από το βασικό 

επιτόκιο
156

. Με παρόμοιο τρόπο κινήθηκε και το επιτόκιο καταθέσεων ημέρας 

(Overnight deposit rate ), το οποίο στις αρχές Ιανουαρίου 2014 υπολογιζόταν στο -

1,75%  από το βασικό επιτόκιο
157

. 
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 Βλέπε: Bank of Albania, INTEREST RATES OF BANK OF ALBANIA'S INSTRUMENTS, URL: 

http://www.bankofalbania.org/web/Interest_rates_11_2.php, πρόσβαση 09/02/2014. 
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Για περισσότερες πληροφορίες  για την κίνηση του από 01/09/2007 – 01/02/2014 βλέπε: Bank of 

Albania, INTEREST RATES OF BANK OF ALBANIA'S INSTRUMENTS, URL: 

http://www.bankofalbania.org/web/Interest_rates_11_2.php?evn=srm&ir_rs_sr_CP=3&kc=0,2,3,0,0&s

tartDate=2007-09-01&endDate=2014-02-01&pubcat=31, πρόσβαση 09/02/2014. 
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Διάγραμμα 18 

 

Πηγή: Τράπεζα της Αλβανίας
158

. 

 

     Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα της ΠΓΔΜ, η βασική λειτουργία του επιτοκίου 

overnight credit είναι να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες ρευστότητας των μεμονωμένων 

τραπεζών, γεγονός που συμβάλλει προς την σταθεροποίηση της ρευστότητας στις 

αγορές χρήματος
159

. Όπως και με την Αλβανία, έτσι και εδώ το επιτόκιο overnight 

credit προσδιορίζεται βάση του βασικού επιτοκίου, επομένως θα ακολουθεί και την 

πορεία του. Στις αρχές Ιανουαρίου 2014, το επιτόκιο overnight credit έχει οριστεί στο 

+0,50% του βασικού επιτοκίου
160

. Με τον ίδιο τρόπο και ακολουθώντας την πορεία 

του βασικού επιτοκίου κινήθηκε και το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων 

της χώρας (deposit facility)
161

. 
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 Bank of Albania, INTEREST RATES OF BANK OF ALBANIA'S INSTRUMENTS, URL: 

http://www.bankofalbania.org/web/Interest_rates_11_2.php?evn=srm&ir_rs_sr_CP=3&kc=0,2,3,0,0&s

tartDate=2007-09-01&endDate=2014-02-01&pubcat=31, πρόσβαση 09/02/2014. 

159
 Βλέπε: National Bank of the Republic of Macedonia, Monetary policy, Monetary policy 

implementation, Marginal lending facility (overnight credit), URL: 

http://www.nbrm.mk/?ItemID=8CB418BB10EDC1448907AD44CE36839A, πρόσβαση  10/02/2014. 

160
  Βλέπε: National Bank of the Republic of Macedonia, Monetary policy, Monetary policy 

implementation, Marginal lending facility (overnight credit), ό.π. 

161
 Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες  βλέπε: National Bank of the Republic of Macedonia, 

Monetary policy, Monetary policy implementation, Deposit Facility, Data on deposit facility interest 

rate, URL: http://www.nbrm.mk/?ItemID=79EAA3DD046A914FA2EBB4CBCC720E91, πρόσβαση 

10/02/2014. 
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Διάγραμμα 19 

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της ΠΓΔΜ
162

. 

 

     Στη Βουλγαρία, το επιτόκιο που χρησιμοποιεί η κεντρική της τράπεζα για να 

δανείσει σε άλλες τράπεζες ονομάζεται Leona.  Η Leona είναι ένα σταθμικό επιτόκιο 

μίας ημέρας που υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος του συνόλου των εν μία 

νυκτί ανασφάλιστων συναλλαγών δανεισμού στη διατραπεζική αγορά της 

Βουλγαρίας από μια αντιπροσωπευτική ομάδα των τραπεζών
163

.  Η Leona άρχισε να 

μειώνεται από τον Ιανουάριο του 2009 όποτε και ήταν 4,08% και ως τον Φεβρουάριο 

του 2014 είχε φτάσει στο 0,036%. Επίσης, ένα ακόμα επιτόκιο αναφοράς που 

χρησιμοποιείται από την κεντρική τράπεζα της Βουλγαρίας είναι το Sofibor, το οποίο 

αποτελεί τον καθορισμό των τιμών για τις ακάλυπτες καταθέσεις σε λέβα που 

προσφέρονται στη βουλγαρική διατραπεζική αγορά
164

. Και οι δύο δείκτες αναφοράς 
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 Βλέπε: National Bank of the Republic of Macedonia, Monetary policy, Monetary policy 

implementation, Marginal lending facility (overnight credit), Data on overnight credit interest rate, 

URL: http://www.nbrm.mk/?ItemID=8CB418BB10EDC1448907AD44CE36839A, πρόσβαση  

10/02/2014. 

163
 Βλέπε: Bulgarian National Bank, Financial Markets ,LEONIA Reference Rate, URL: 

http://www.bnb.bg/FinancialMarkets/FMLeoniaReferenceRate/index.htm?group1=second&periodStart

Days=01&periodStartMonths=01&periodStartYear=2014&periodEndDays=31&periodEndMonths=01

&periodEndYear=2014&search=true&downloadOper=,  πρόσβαση 10/02/2014. 

 
164

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιτόκιο αναφοράς Sofibor βλέπε: Bulgarian National 

Bank, Financial Markets, SOFIBID and SOFIBOR Reference Rates, URL: 

http://www.bnb.bg/FinancialMarkets/FMSofibidAndSofibor/index.htm?downloadOper=&group1=seco

nd&periodStartDays=01&periodStartMonths=01&periodStartYear=2013&periodEndDays=01&period

EndMonths=03&periodEndYear=2013&valutes=SW&search=true&type=MS-Excel, πρόσβαση 

10/02/2014. 
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φαίνονται να ακολουθούν παρόμοια πορεία με αυτήν του βασικού επιτοκίου της 

χώρας. 

 

Σημείωση: Στο διάγραμμα που ακολουθεί η Leona είναι ο μέσος όρος της καθημερινής της 

αξίας του εκάστοτε μήνα. 

Διάγραμμα 20 

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Βουλγαρίας
165

. 

     Όσον αφορά την Κροατία, το διατραπεζικό επιτόκιο της κεντρικής της τράπεζας, 

δηλαδή το επιτόκιο με το οποίο δανείζει στις άλλες τράπεζες βραχυπρόθεσμα με 

διάρκεια μιας ημέρας, μειώνεται σταδιακά από τον Μάρτιο του 2009 όπως φαίνεται 

και στο παρακάτω διάγραμμα. 

Διάγραμμα 21 

 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Κροατίας και Trading Economics
166

. 
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 Βλέπε: Bulgarian National Bank, Financial Markets ,LEONIA Reference Rate, URL: 
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&periodEndYear=2014&search=true&downloadOper=,  πρόσβαση 10/02/2014. 
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     Κεφάλαιο 4 

Οι πολιτικές αντίδρασης των μητρικών/ξένων τραπεζών. 

 

         Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μητρικές τράπεζες στην περιοχή προέρχονται 

από το εξωτερικό και κυρίως από την Δυτική Ευρώπη. Όπως αναφέραμε και 

παραπάνω, η παρουσία αυτή των ξένων τραπεζών στην περιοχή επέφερα σημαντικά 

οφέλη στις χώρες βελτιώνοντας των τραπεζικό τους τομέα και τις εκάστοτε πρακτικές 

εταιρικής διακυβέρνησης. Παρ’όλα αυτά όμως το μεγάλο ποσοστό ξένης ιδιοκτησίας 

προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς μέσω των τοπικών θυγατρικών τους υπάρχει 

κίνδυνος συστημικών επιπτώσεων σε μια μικρή χώρα. «Δηλαδή, όταν τα πράγματα 

πάνε στραβά, θα είναι τελικά η τοπική οντότητα που θα υποστεί τις συνέπειες και σε 

μικρότερο βαθμό, η ομάδα»
167

. Κατ 'επέκταση, οι τοπικοί φορείς και η τοπική 

οικονομία όπου δραστηριοποιείται μια ξένη τράπεζα είναι αυτοί που θα πληγούν 

περισσότερο από το κόστος της αποτυχίας
168

. Χαρακτηριστική είναι η φράση του  

Mervyn King, διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας, “Οι παγκόσμιες τράπεζες έχουν 

παγκόσμιο χαρακτήρα στην ζωή, αλλά εθνικό στον θάνατο”
169

. 

     Ένα από τα βασικά γνωρίσματα της οικονομικής κρίσης ήταν η απότομη 

κατάρρευση των πιστώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, γεγονός το οποίο συνδέεται με 

την αποφυγή των τραπεζών να δανείζουν η μία στην άλλη εξαιτίας του φόβο τους 

προς το αβέβαιο και την πιθανή έκθεση τους σε τοξικά χρέη. Αυτή η αρνητική 

επίδραση από την ξαφνική διακοπή της πιστωτικής επέκτασης έγινε αισθητή και στη 

Ν.Α.  Ευρώπη, πλήττοντας όλες τις χώρες σχεδόν ταυτόχρονα.  

    Αναλυτικότερα, η πιστωτική επέκταση διακόπηκε ξαφνικά το 2009 στη Βοσνία-

Ερζεγοβίνη, την ΠΓΔΜ, την Αλβανία, τη Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο τη Ρουμανία 

                                                                                                                                                                      
166

 Βλέπε: Trading economics, CROATIA OVERNIGHT INTERBANK RATE, URL: 

http://www.tradingeconomics.com/croatia/interbank-rate, πρόσβαση 10/02/2014. 

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες και για το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων 

βλέπε: Croatian National Bank, Monetary Policy, Interest Rates, URL: 

http://www.hnb.hr/monet/emonet.htm, πρόσβαση 11/02/2014. 

167
 Βλέπε: European Bank, Corporate Governance for Banks in Southeast Europe, URL: 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/cf5625004af270888657b7b94e6f4d75/SEE_Banks_PolicyBrief.p

df?MOD=AJPERES,  σ.29, ανακτήθηκε 13/02/2014. 

168
 Βλέπε: European Bank, Corporate Governance for Banks in Southeast Europe, ό.π., σ. 29. 

169 
Βλέπε: European Bank, Corporate Governance for Banks in Southeast Europe, ό.π., σ. 29. 

http://www.tradingeconomics.com/croatia/interbank-rate
http://www.hnb.hr/monet/emonet.htm
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και λίγο αργότερα το 2009 περιορίστηκε και στη Κροατία. Στη Σερβία επίσης 

περιορίστηκε η πιστωτική επέκταση σε μικρότερο επίπεδο σε σύγκριση με την 

περίοδο πριν την εμφάνιση της κρίσης, παραμένοντας ωστόσο πάνω από το 10%. 

 

Διάγραμμα 22 

Πιστωτική επέκταση σε ετήσια βάση (%) 

  

 

                   Αλβανία     Βοσνία-Ερζεγοβίνη    ΠΓΔΜ 

                 Κροατία     Βουλγαρία                   Μαυροβούνιο 

                   Ρουμανία   Σερβία 

              Πηγή: European Bank For Reconstruction and Development
170

. 

 

      Το μεγάλο μερίδιο ενεργητικού που διέθεταν η ξένες τράπεζες στην περιοχή σε 

συνάρτηση με την απότομη διακοπή της πιστωτικής τους επέκτασης προς αυτή 

προκάλεσαν μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, πώς 

δηλαδή θα καταφέρουν να διατηρήσουν τις ξένες τράπεζες να δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή.   

    Επίσης, η ξαφνική διακοπή της πιστωτικής επέκτασης σήμαινε ότι οι τράπεζες δεν 

είναι πλέον σε θέση να δανείσουν ούτε και στις επιχειρήσεις με αποτέλεσμα αυτές να 

μην έχουν την δυνατότητα να μετακυλήσουν τα δάνειά τους. Αυτό, σε συνδυασμό με 

τις γενικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες οδήγησαν σε δραματική αύξηση των μη 

εξυπηρετούμενων δάνειων στην περιοχή, όπως παρουσιάσαμε και παραπάνω. 

     Μεταξύ του 2008 και του 2009, όπως αναφέραμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια  

αυξήθηκαν σε όλες τις χώρες της υπο μελέτη περιοχής, φτάνοντας κοντά στο 10% 

στην Αλβανία, την ΠΓΔΜ και το Μαυροβούνιο, χώρες που πρίν την κρίση είχαν 

                                                           
170

 Βλέπε: European Bank For Reconstruction and Development,  Peter Sanfey, South-eastern Europe: 

lessons from the global economic crisis, URL: 
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βιώσει μεγάλους ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης
171

. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 

συνέχισαν να αυξάνονται έως και το 2010 σε όλες τις χώρες τις περιοχής, φτάνοντας 

στο 21% στο Μαυροβούνιο και 16,9% στην Σερβία. 

    Γενικότερα, μετά την κρίση τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν σταθεροποιηθεί 

σε υψηλό επίπεδο. Σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο είναι στη Σερβία και την Αλβανία. 

Συγκεκριμένα, στη Σερβία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν σταθερά 

κοντά στο 18% - 19%, αν και γενικά αυξάνονται σταδιακά. Στην Αλβανία επίσης, τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να αυξάνονται σταδιακά. Το Μαυροβούνιο 

είχε το υψηλότερο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2010, αλλά 

μειώθηκαν σημαντικά το 2011. 

Διάγραμμα 23 

 

   Πηγή: The World Bank
172

. 
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4.1 Πάγωμα της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και προσπάθεια 

επαναπατρισμού των κεφαλαίων τους.  

 

        Η έως τώρα ιστορία, έχει δείξει ότι κατά τη διάρκεια τοπικών κρίσεων σε 

μεμονωμένες χώρες υποδοχής των κεφαλαίων, οι μητρικές τράπεζες υποστηρίζουν 

συνήθως τις θυγατρικές τους με τα κεφάλαια και τη ρευστότητα τους
173

. Ως 

αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν οι θυγατρικές των διεθνών αυτών τραπεζών στην 

χώρα που δραστηριοποιούνταν να είναι πιο αξιόπιστοι και σταθεροί  δανειστές από 

τις εγχώριες τράπεζες
174

. Γεγονός το οποίο κατά την κρίση του 2008-09 δεν 

επαναλήφθηκε. Ο λόγος που συνέβη αυτό ήταν πως αυτή την φορά η κρίση έπληξε 

τις πολυεθνικές τράπεζες στο ΄΄σπίτι΄΄ τους. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι μητρικές 

τράπεζες να ενδέχεται να προχωρήσουν σε διακοπή της υποστήριξης του προς τις 

θυγατρικές τους, μέσω του παγώματος της βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ή 

ακόμη μπορεί και να χρησιμοποιούν τις εσωτερικές αγορές των κεφαλαίων τους με 

στόχο τον επαναπατρισμό αυτών από τις θυγατρικές τους, ξανά πίσω στην έδρα 

τους
175

. 

      Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και οι Δυτικές Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη και οι οποίες όπως αναφέραμε παραπάνω λειτουργούσαν 

σύμφωνα με ένα κεντρικά σχεδιασμένο μοντέλο
176

. Όταν οι μητρικές τράπεζες 

επλήγησαν από την οικονομική κρίση και η ξένη χρηματοδότηση περιορίστηκε, 

παρουσιάστηκε το ενδεχόμενο το τέλος της πιστωτική επέκτασης να προκαλέσει μια 

απότομη ύφεση στις χώρες υποδοχής. Καθώς μειώνεται η ζήτηση για πιστώσεις,  τα 

επιτόκια δανεισμού δεν μπορούν να μειωθούν (το οποίο θα αντισταθμίσει την 
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ύφεση), αλλά αντίθετα, τα κεφάλαια είναι πιθανό  να  επαναπατρίζονται στην χώρα 

προέλευσής τους, από την μητρική τράπεζα
177

. 

 

4.2   Προσπάθειες πώλησης των θυγατρικών και των υποκαταστημάτων 

τους. 

     Μια ακόμη αντίδραση των μητρικών – πολυεθνικών τραπεζών που 

δραστηριοποιούνται στη Ν.Α. Ευρώπη ενάντια στην κρίση ήταν / είναι η πώληση των 

θυγατρικών τους, εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

μητρική χώρα ή λόγο της κακής απόδοσης της εκάστοτε θυγατρικής τους, η οποία 

πλέον δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις τους. Όπως παρουσιάσαμε και παραπάνω, ο 

βασικός λόγος εισόδου μιας πολυεθνικής τράπεζας σε μια ξένη οικονομία είναι η 

ύπαρξη χρημάτων και η δυνατότητα πραγματοποιήσεις κερδών. Η δυνατότητα αυτή 

ήταν μεγαλύτερη στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Με την κρίση, αυτή η δυνατότητα 

περιορίστηκε, το αποτέλεσμα είναι μείωση στην κερδοφορία της αλλοδαπής 

τράπεζας, που μπορεί να οδηγήσει την μητρική τράπεζα  να προχωρήσει στο κλείσιμο 

της θυγατρικής της  στο εξωτερικό. 

     Στις αρχές Ιανουαρίου του 2014 η τράπεζα MKB, η ουγγρική μονάδα της 

γερμανικής Bayerische Landesbank (BayernLB), ανέφερε την υπογραφή της 

σύμβασης για την πώληση του μεριδίου (96,3%) της Nextebank S.A που κατείχε στη 

Ρουμανία, η συμφωνία είναι προς έγκριση από την κεντρική τράπεζα της Ρουμανίας 

και όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της, Pál 

Simak: «Εάν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τις λεπτομέρειες, ΤΟΤΕ η ρουμανική 

μονάδα δεν θα είναι μέρος της ομάδας MKB μέχρι το τέλος του έτους»
178

. 

      Η Millennium BCP της Πορτογαλίας σχεδιάζει να πουλήσει την ρουμανική της 

μονάδα μέσα στο τρέχον έτος (2014)
179

. Επίσης, η HYPO ALPE ADRIA BANK που 
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εδρεύει στην Αυστρία προβλέπεται να πουλήσει τις θυγατρικές της μονάδες στη 

Βοσνία - Ερζεγοβίνη
180

 . 

     Επιπλέον, η HYPO ALPE ADRIA BANK ετοιμάζεται να πουλήσει τα 

περιουσιακά της στοιχεία που διαθέτει στη Ν.Α. Ευρώπη. Με στόχο την διευκόλυνση 

της πώλησης των θυγατρικών της στην περιοχή των Βαλκανίων, η Hypo Group έχει 

ως σκοπό την συνένωση των θυγατρικών της και των μονάδων leasing στην Κροατία, 

τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο
181

.  Επιπλέον, η τράπεζα  

συνεχίζει να ακολουθεί μια στρατηγική επανιδιωτικοποίησης με σκοπό την  

μεγιστοποίηση της αξίας των θυγατρικών της, διατηρώντας παράλληλα ανοικτές όλες 

τις επιλογές και σκοπεύει να κάνει πράξη την συγκέντρωση των ευρωπαϊκών 

μονάδων της Ν.Α. Ευρώπης, όπως αναφέραμε και παραπάνω σε μια ομάδα 

διαχείρισης και εκμετάλλευσης με απώτερο στόχο την πλήρη πώληση τους σε 

στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές
182

. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως, παρέτεινε 

την περίοδο (δύο χρόνια) μέσα στην οποία η τράπεζα θα πουλήσει τα περιουσιακά 

της στοιχεία
183

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180

 Βλέπε:EMIS PRO Emerging Markets Information Service, ό.π., σ. 19. 

181 
Βλέπε: Hypo Group: Sale of Assets in SEE to Take Forms (September 29, 2013), Business Finance 

& Politics in Central & Eastern  Europe, URL: http://www.friedlnews.com/article/hypo-group-sale-of-

assets-in-see-to-take-forms, πρόσβαση 19/03/2014. 

182 
Βλέπε: Interim Financial Report 2013, Hypo Alpe Adria,  URL: http://www.hypo-alpe-

adria.com/sites/hypo-alpe-adria.com/files/content/file/file_download/haa_hjb2013_englisch.pdf,  σ. 12, 

ανακτήθηκε  06/03/2014. 

183 
Βλέπε: Hypo Group: Sale of Assets in SEE to Take Forms (September 29, 2013), Business Finance 

& Politics in Central & Eastern  Europe, URL: http://www.friedlnews.com/article/hypo-group-sale-of-

assets-in-see-to-take-forms, πρόσβαση 19/03/2014. 

http://www.friedlnews.com/article/hypo-group-sale-of-assets-in-see-to-take-forms
http://www.friedlnews.com/article/hypo-group-sale-of-assets-in-see-to-take-forms


66 
 

Κεφάλαιο 5 

Η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. 

 

5.1 Vienna initiative 1.0 - 2.0. 

       Μετά την κατάρρευση πολλών ανεπτυγμένων τραπεζικών ιδρυμάτων (Lehman 

Brothers) και υπό την σκιά μιας πιθανής άτακτης φυγής των τραπεζών αυτών με 

παράλληλη απόσυρση των κεφαλαίων τους από τις αναδυόμενες οικονομίες, 

παρουσιάστηκε η ανάγκη συντονισμού της διεθνούς κοινότητας με σκοπό την 

αποτροπή της καταστροφής των οικονομιών των αναδυόμενων αυτών αγορών. 

       Μεγάλου μεγέθους χρηματοδότηση δόθηκε στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης 

μέσω του ΔΝΤ και της ΕΕ. Συγκεκριμένα υπό το πρίσμα αυτής της προσπάθειας 

διάσωσης  συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2009 η «Πρωτοβουλία της Βιέννης» στα 

πλαίσια της οποίας συνεργάστηκαν οι διασυνοριακές δυτικές τράπεζες, οι αρχές των 

χωρών προέλευσης και υποδοχής των κεφαλαίων και τα Διεθνή Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα (ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη)
184

.  

       Η Πρωτοβουλία της Βιέννης στόχευε σε μια σειρά από ενέργειες διάσωσης και 

ομαλοποίησης της κατάστασης στη Ν.Α. Ευρώπη μετά την κρίση. Συγκεκριμένα, 

σκοπός της ήταν η αποτροπή μιας ασυντόνιστης και μεγάλου μεγέθους φυγής των 

Δυτικών διασυνοριακών τραπεζών από την περιοχή, η οποία θα μπορούσε να 

προκαλέσει συστημική τραπεζική κρίση, όχι μόνο σε μεμονωμένες χώρες, αλλά και 

σε ολόκληρη την περιοχή
185

. Επιπλέον, στόχευε να εξασφαλίσει ότι οι μητρικές 

τράπεζες θα διατηρήσουν τα χρηματοδοτικά τους ανοίγματα στην περιοχή της 

αναδυόμενης Ευρώπης και θα προχωρήσουν στην ανακεφαλαιοποίηση των  

θυγατρικών τους
186

. Διασφάλιζε επίσης, πως τα εθνικά πακέτα στήριξης των 

διασυνοριακών τράπεζα θα κατευθύνονταν προς όφελος των θυγατρικών τους στην 
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αναδυόμενη Ευρώπη και όχι προς κατάχρηση από την εκάστοτε χώρα υποδοχής
187

. 

Τέλος, συμφώνησε σχετικά με τις βασικές αρχές διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων 

στην  περιοχή, ορίζοντας τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των εθνικών αρχών των 

χωρών υποδοχής και προέλευσης των κεφαλαίων και των μητρικών τραπεζικών 

ομίλων
188

 
189

. 

     Το αποτέλεσμα ήταν η «Πρωτοβουλία της Βιέννης» να καταφέρει από τις αρχές 

του 2010 να περιορίσει τον κίνδυνο εμφάνισης  συστημικών κρίσεων στην περιοχή.  

     Ωστόσο, η μείωση της χρηματοδότησης των Δυτικών τραπεζών κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2011 και  η διεύρυνση του κενού μεταξύ των αναδυόμενων περιοχών 

πυροδότησε την δρομολόγηση της «Πρωτοβουλία της Βιέννης II»
190

. Συγκεκριμένα, 

η νέα αυτή Πρωτοβουλία επικεντρώθηκε σε θέματα χρηματοπιστωτικής 

σταθερότητας των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, ως ειδική περιοχή εστίασης, διότι όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρεται είναι «μια περιοχή που επηρεάζεται σημαντικά αλλά 

εξακολουθεί να παραμένει εκτός εμβέλειας των μηχανισμών εποπτείας και 

συντονισμού της Ε. Ε »
191

. 

      Η Πρωτοβουλία της Βιέννης II παρακολουθεί την εξέλιξη της χρηματοδότησης 

των Δυτικών τραπεζών, με σκοπό την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου μόχλευσης 

μπορούσε να προκύψει. Επίσης, προσπαθεί να προωθήσει την αμοιβαία εμπιστοσύνη 

μεταξύ των χωρών προέλευσης και αποδοχής των κεφαλαίων με το να ενθαρρύνει 
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την οργάνωση “Host Country Cross Border Forums,”, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν 

λάβει χώρα στην Κροατία
192

, την Αλβανία και την Σερβία
193

. 

 

5.2 Basel 2.5 και Basel III 

     Από την στιγμή και έπειτα που έκανε την εμφανιστή της η οικονομική κρίση, η 

μεταρρύθμιση του τραπεζικού τομέα ήταν από τους πρωταρχικούς στόχους του 

διεθνούς προγράμματος δράσης. Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική 

Εποπτεία (BCBS) εισήγαγε δύο ομάδες μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της διεθνούς 

αυτής προσπάθειας. 

     Η πρώτη δέσμη μέτρων (Basel 2.5) εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2009, κυρίως για την 

ενίσχυση των κανόνων του 1996 που διέπουν τη μεταχείριση του κεφαλαίου, το 

οποίο αφορά το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών. Το δεύτερο πακέτο μέτρων (Basel III) 

εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με απώτερο στόχο την ενίσχυση των τριών 

πυλώνων του πλαισίου περί κεφαλαιακής επάρκειας
194

. Γενικότερα, σύμφωνα με το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο « στόχος των μεταρρυθμιστικών αυτών μέτρων ήταν: η 

βελτίωση της ικανότητας του τραπεζικού τομέα να απορροφά τους κραδασμούς που 

προκύπτουν από τις οικονομικές πιέσεις, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους, 

η βελτίωση της διαχείρισης του κινδύνου και της διακυβέρνησης και τέλος η 

ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης των ενεργειών των τραπεζών »
195

. 

Επίσης, αυτά τα πακέτα μεταρρυθμίσεων περιλαμβάνουν ένα νέο κανονιστικό 

πλαίσιο για το κεφάλαιο, με στόχο την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας του 

τραπεζικού κεφαλαίου (Πυλώνας 1) καθώς και την ενίσχυση της διαδικασίας της 

εποπτικής εξέτασης (Πυλώνας 2) και την πειθαρχία της αγοράς (Πυλώνας 3), ένα νέο 
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κανονιστικό πλαίσιο για τη ρευστότητα και τις προσαυξήσεις του κεφαλαίου για τα 

παγκόσμια σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
196

. 

     Ειδικότερα για τη Ν.Α. Ευρώπη, οι μεταρρυθμίσεις αυτές δεν ενδέχεται να έχουν 

μεγάλη άμεση επίδραση στις τράπεζες της υπο μελέτη περιοχής, καθώς οι τράπεζες 

εδώ έχουν κεφαλαιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό
197

. Οι τράπεζες των χωρών της 

Ν.Α. Ευρώπης, γενικά διατηρούν τα επίπεδα κεφαλαίου υψηλά, τα οποία γενικά είναι 

πάνω από τα διεθνώς συμφωνημένα ελάχιστα ρυθμιστικά όρια, λόγο του υψηλότερου 

βαθμού μακροοικονομικής αστάθειας, της συνολικής επικινδυνότητας και σε 

ορισμένες περιπτώσεις εξαιτίας των ελάχιστων αναλογιών που απαιτούνται από τις 

τοπικές ρυθμιστικές αρχές της εκάστοτε χώρας
198

. 

      Ωστόσο, οι χώρες της Ν.Α. Ευρώπης είναι δυνατόν να επηρεαστούν και έμμεσα 

από τις Δυτικοευρωπαϊκές τράπεζες που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Οι έμμεσες 

επιπτώσεις έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από τις άμεσες, οι οποίες μπορούν ακόμα 

να θεωρηθούν και αμελητέες.  

     Οι νέοι κεφαλαιακοί κανόνες επιδείνωσαν την ισορροπία των ισολογισμών και 

αύξησαν τον κίνδυνο της διαδικασίας απομόχλευσης ορισμένων διεθνών τραπεζών, 

καθώς όσο γρηγορότερα οι προηγμένες χώρες υιοθετούν τις νέες απαιτήσεις πριν από 

το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα τόσο αυξάνει η ταχύτητα της απομόχλευσης για τις 

χώρες της Ν.Α. Ευρώπης, όπου υπάρχουν εγκατεστημένες οι θυγατρικές τους
199

 
200

. 

Αυτό θα μπορούσε να έχει τελικά αρνητική επίδραση στην ανάπτυξη των εγχώριων 

χρηματοπιστωτικών αγορών των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, καθώς οι τράπεζες αυτές 

λειτουργούν ως φορείς χάραξης της αγοράς και είναι σημαντικοί παράγοντες παροχής  
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ρευστότητας σε ορισμένες χώρες. Παράδειγμα των παραπάνω αποτελεί το γεγονός 

ότι το πακέτο μεταρρυθμίσεων Basel 2.5 προέβλεπε την αύξηση του κόστους για τις 

διεθνώς ενεργές τράπεζες, οι οποίες ήθελαν να διατηρούν χαρτοφυλάκιο συναλλαγών 

σε χώρες της Ν.Α. Ευρώπης
 201

. Όμοια, η επιτακτική ανάγκη για διεθνώς ενεργές 

τράπεζες, οι οποίες θα αυξήσουν τα νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας κεφαλαίου ή 

ακόμα και η ανάγκη για μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού 

μπορεί να τις οδηγήσει στον περιορισμό της παρουσίας τους σε χώρες της Ν.Α. 

Ευρώπης
 202

. 

     Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, «η μείωση της μοχλεύσεως από 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται διεθνώς θα μπορούσε να μεταφραστεί σε αδύναμη 

πιστωτική επέκταση και γενικότερα σε υψηλότερο κόστος χρηματοδότηση. Η 

υιοθέτηση των νέων μέτρων προληπτικής εποπτείας θα προτρέψει τις τράπεζες της 

Δύσης να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο. Ειδικότερα, οι υψηλότερες 

κεφαλαιακές απαιτήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μεγαλύτερες περικοπές των 

πιστωτικών ορίων υψηλού κινδύνου από αυτά που θα ήταν αν προκαλούνται από τις 

συνθήκες της τοπικής ζήτησης. Εναλλακτικά, η αύξηση του κόστους των ιδίων 

κεφαλαίων στη Δύση θα μπορούσε να μεταφραστεί σε υψηλότερο κόστος 

χρηματοδότησης στην Ανατολή, εκτός εάν η τοπική αποταμίευση δεν μπορεί να 

κινητοποιείται πιο αποτελεσματικά από τις οι τοπικές τράπεζες ή / και τις αγορές 

κεφαλαίου»
203

. 

    Επίσης, στις επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων των δυτικοευρωπαϊκών τραπεζών 

που δραστηριοποιούνται στη Ν.Α. Ευρώπης, περιλαμβάνεται και ένα ακόμη στοιχείο 

που θα πλήξει την ανάπτυξη της περιοχής, οι περικοπές στην χρηματοδότηση όπως 

ήδη αναφέραμε. Οι τομείς που θα πληγούν κυρίως είναι οι γραμμές ειδικής 
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χρηματοδότησης, δηλαδή η χρηματοδότηση των έργων υποδομής και του 

εμπορίου
204
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Συμπεράσματα 

     Η Ν.Α. Ευρώπη αποτέλεσε πόλο έλξης για την επέκταση πολλών Δυτικών- ξένων 

τραπεζών. Γεγονός που σημαίνει πως εκτός των συνεπειών της οικονομικής κρίσης η 

οποία έπληξε τις μητρικές τράπεζες στην χώρα τούς, δεν θα μπορούσε να μείνει ο 

τραπεζικός της τομέας.  

      Οι κεντρικές τράπεζες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, με στόχο τον μετριασμό 

των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα χρηματοπιστωτικά τους συστήματα, 

ακολούθησαν μια σειρά μέτρων και πολιτικών. Πολλές κεντρικές τράπεζες 

χρησιμοποίησαν την πολιτική του βασικού επιτοκίου, οι περισσότερες από αυτές 

προχώρησαν σε μείωσή του (αρχές 2009), όπως η κεντρική τράπεζα της Κροατίας, 

της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Αλβανίας. Στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και τη 

Σερβία, το βασικό επιτόκιο επίσης περιορίστηκε, παρουσιάζοντας ωστόσο κάποιες 

διακυμάνσεις και παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τις άλλες χώρες 

της περιοχής. Όσον αφορά την ΠΓΔΜ, στα πρώτα στάδια της οικονομικής ύφεσης το 

βασικό της επιτόκιο αυξήθηκε και έπειτα περιορίστηκε. 

      Μια ακόμη πολιτική που ακολουθήθηκε από τις υπό μελέτη χώρες της περιοχής 

ήταν αυτή της συναλλαγματική ισοτιμίας. Χώρες με ψηλά βασικά επιτόκια έχουν 

βιώσει μεγάλη διακύμανση στις συναλλαγματικές τους ισοτιμίες, παράδειγμα 

αποτελεί η Ρουμανία και η Σερβία. Αντίθετα, χώρες όπως η ΠΓΔΜ και η Βουλγαρία 

διαθέτουν μια πιο σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία. Η σταθερή συναλλαγματική 

ισοτιμία μπορεί να περιορίσει πάρα πολύ τις κινήσεις της νομισματικής πολιτικής 

μιας χώρας σε περιόδους κρίσης, σε αντίθεση με χώρες με ευέλικτες 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, στις οποίες η νομισματική πολιτική κατά τη διάρκεια της 

κρίσης έχει την δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις μακροοικονομικές μεταβλητές. 

     Ένα ακόμα μέτρο αντίδρασης των κεντρικών τραπεζών στην κρίση ήταν και η 

αλλαγή της πολιτικής τήρησης των ελάχιστων αποθεματικών. Η πλειοψηφία των 

χωρών της περιοχής έχουν μειώσει το ύψος της απαίτησης υποχρεωτικού 

αποθεματικού, σε μια προσπάθεια να διευκολύνουν την ρευστότητα και να 

ενθαρρύνουν τις τράπεζες να συνεχίσουν να παρέχουν δάνεια έστω ακόμα και σε 

μικρότερο βαθμό. 

     Ένα ακόμα μέτρο που έλαβαν οι κεντρικές τράπεζες της υπό μελέτη περιοχής, 

ήταν η αύξηση του επιπέδου των εγγυητικών τους καταθέσεων, έχοντας ως στόχο να 
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αποτρέψουν πιθανούς κινδύνους από την ταυτόχρονη απόσυρση κεφαλαίων και την 

πρόκληση προβλημάτων στα χρηματοπιστωτικών τους συστημάτων. 

      Όσον αφορά τις ξένες τράπεζες αυτές με σκοπό τον περιορισμό των συνεπειών 

της οικονομικής κρίσης, προχώρησαν σε πάγωμα της χρηματοδότησης των 

θυγατρικών ή των υποκαταστημάτων που διέθεταν στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης. 

Επίσης, κατέβαλαν προσπαθείς επαναπατρισμού των κεφαλαίων τους και πώλησης 

των θυγατρικών και των υποκαταστημάτων τους. 

      Βασικό ρόλο στην διάσωση του τραπεζικού τομέα στη Ν.Α. Ευρώπη έπαιξαν και 

οι ενέργειες της διεθνούς κοινότητας. Από την πρώτη στιγμή και έπειτα, που έκανε 

την εμφανιστή της η οικονομική κρίση στην περιοχή η μεταρρύθμιση του τραπεζικού 

τομέα ήταν από τους πρωταρχικούς στόχους του διεθνούς προγράμματος δράσης. 

      Προβληματισμό για τους επενδυτές προκαλεί το ύψος των μη εξυπηρετούμενων 

δανείων στην περιοχή, τα οποία από την στιγμή εμφάνισης της κρίσης έως και 

σήμερα συνεχίζουν να αυξάνονται. 

        Συνοψίζοντας, η παγκόσμια οικονομική κρίση στο πέρασμά της αποκάλυψε δύο 

πράγματα, από την μία τις αδυναμίες χρηματοδοτικής διάρθρωσης ορισμένων 

μεγάλων τραπεζών και από την άλλη τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που 

σχετίζονται με την παρουσία και τον ρόλο των τραπεζών στην περιοχή
205

. Επίσης, 

έθεσε ζητήματα καλύτερης ρύθμισης των τραπεζών και αναμόρφωσης των 

κανονισμών σε επίπεδο παγκόσμιο, Ε.Ε και εθνικό
206

. 
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Παράρτημα 

 

 

 Παράρτημα Α  

Ετήσιος ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ 

 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 

  Αλβανία 7,3 7,0 2,9 5,7 5,9 5,5 5,0 5,9 7,7 3,3 3,5 3,0 0,8 

Β&Ε 5,5 4,4 5,3 4,0 6,1 5,0 6,2 6,8 5,4 -2,9 0,7 1,3 -0,7 

Βουλγαρία 5,7 4,2 4,7 5,5 6,7 6,7 6,5 6,4 6,2 -5,5 0,4 1,8 0,8 

Κροατία 3,8 3,7 4,9 5,4 4,1 4,3 4,9 5,1 2,1 -6,9 -1,4 -0,0 -2,0 

ΠΓΔΜ 4,5 -4,5 0,9 2,8 4,6 4,4 5,0 6,1 5,0 -0,9 6,5 4,3 1,9 

Μαυροβούνιο 3,1 1,1 1,9 2,5 4,4 4,2 8,6 10,7 6,9 -5,7 2,5 3,2 0,5 

Σερβία 5,3 5,3 4,1 2,7 9,3 5,4 3,6 5,4 3,8 -3,5 1,0 1,6 -1,7 

Ρουμανία 2,1 5,7 5,1 5,2 8,4 4,2 7,9 6,0 7,9 -6,6 -1,6 2,5 3,7 

 

 

 

Παράρτημα Β 

Καθαρές εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές (σε $ ΗΠΑ)    
 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Αλβανία 325,258,317 662,280,000 958,684,088 963,681,086 1,109,558,024 

Βοσνία-

Ερζεγοβίνη 

768,276,100 2,070,789,567 981,785,579 240,108,840 231,539,217 

Κροατία 3,461,671,522 4,996,124,173 6,023,290,811 2,861,459,430 334,155,395 

Π.Γ.Δ.Μ 424,155,269 699,092,642 586,953,719 197,089,613 295,759,888 

Μαυροβούνιο na 934,442,371 960,423,121 1,527,258,438 760,440,980 

Σερβία 4,968,045,047 3,431,919,716 2,996,385,201 1,935,601,654 1,340,235,873 

Βουλγαρία 7,757,606,832 13,214,535,612 9,979,109,972 3,389,234,815 2,167,527,392 

Ρουμανία 11,393,430,000 9,925,000,000 13,883,000,000 4,846,000,000 3,453,000,000 

Κόσσοβο 369,808,407 603,224,093 536,790,832 408,097,340 413,401,759 
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Παράρτημα Γ  

 

 

 

Παράρτημα Δ 

  Αλβανία Β&Ε Βουλγαρία Κροατία ΠΓΔΜ Σερβία Ρουμανία 

Δεκ-07 6,25 7,02 4,58 7,5 4,72 10 7,5 

Ιαν-08 6,25 7,1 4,68 9 4,83 10 7,5 

Μαρ-08 6,25 6,79 4,83 9 5,25 14,5 9 

Ιουν-08 6,25 6,83 4,96 9 7 15,75 9,75 

Σεπ-08 6,25 6,93 5,23 9 7 15,75 10,25 

Δεκ-08 6,25 7,42 5,77 9 7 17,75 10,25 

Ιαν-09 5,75 7,44 5,17 9 7 16,5 10,25 

Μαρ-09 5,75 7,53 3,49 9 7 16,5 10,14 

Ιουν-09 5,75 8,1 2,35 9 9 13 9,71 

Σεπ-09 5,75 8,28 1,57 9 9 12 8,53 

Δεκ-09 5,25 8,1 0,55 9 8,5 9,5 8 

Ιαν-10 5,25 8,06 0,39 9 8 9,5 8 

Μαρ-10 5,25 7,71 0,18 9 7,5 9 7,25 

Ιουν-10 5,25 7,57 0,2 9 6 8 6,25 

Σεπ-10 5 8,04 0,17 9 4,5 9 6,25 

Δεκ-10 5 7,84 0,18 9 4 11,5 6,25 

Ιαν-11 5 7,78 0,18 9 4 12 6,25 

Μαρ-11 5,25 7,54 0,18 9 4 12,25 6,25 

Ιουν-11 5,25 7,54 0,22 9 4 12 6,25 

Σεπ-11 5 7,31 0,18 9 4 11,25 6,25 

Δεκ-11 4,75 7,14 0,22 6,25 4 9,75 6 

Ιαν-12 4,5 7,05 0,22 6,25 4 9,5 5,75 

Μαρ-12 4,25 6,94 0,15 6,25 4 9,5 5,25 

Ιουν-12 4,25 6,91 0,14 6,25 3,73    10 5,25 

Σεπ-12 4 6,76 0,04 6,25 3,73 10,5 5,25 
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Δεκ-12 4 6,73 0,03 6,25 3,73 11,25 5,25 

Ιαν-13 3,75 6,97 0,03 6,25 3,49 11,5 5,25 

Μαρ-13 3,75 7,09 0,01 6,25 3,42 11,75 5,25 

Ιουν-13 3,75 6,92 0,01 6,25 3,21 11 5,25 

Σεπ-13       3,5 7,21 0,02 6,25 3,25 11         4,5 

Δεκ-13    3   0,02 6,25 3,25 9,5       4 

Ιαν-14     0,02 6,25 3,25 9,5 3,75 

 

 

Παράρτημα Ε 

  Αλβανία 

(ALL/EUR)  

Β&Ε 

(BAM/EUR) 

Βουλγαρία 

(BGN/EUR) 

Κροατία 

(HKR/EUR) 

ΠΓΔΜ 

(MKD/EUR) 

Σερβία 

(RSD/EUR) 

Ρουμανία 

(RON/EUR) 

Δεκ-07 8,25 511,29 511,23 137,12 16,18 12,75 287,45 

Μαρ-08 7,98 511,29                  511,3 137,38 16,21 11,25 266,35 

Ιουν-08 8,21 511,29 511,33 138,26 16,23 12,11 273,47 

Σεπ-08 8,28 511,29 511,27 140,02 16,38 12,96 283,61 

Δεκ-08 8,26 511,29               511,3 138,97 16,69 11,02 260,14 

Μαρ-09 7,74 511,29 511,41 136,15 16,43 10,67 233,26 

Ιουν-09 7,55 511,29 519,37 135,88 16,19 10,58        239,9 

Σεπ-09 7,62 511,29 511,64 136,34 16,47          10,7 235,06 

Δεκ-09 7,35 511,29 511,06 136,8 16,42 10,61 237,78 

Μαρ-10 7,22 511,29 511,32 137,65 16,19 10,1 243,68 

Ιουν-10 7,49 511,28 511,38 137,73 16,86 9,73 242,42 

Σεπ-10 7,26 511,28 511,28 137,29 16,29 9,65 232,88 

Δεκ-10 7,1 511,28 511,32 135,07 16,13 9,22 232,69 

Μαρ-11 7,14 511,29 511,27 134,68 16,33 9,73 237,77 

Ιουν-11 6,94 511,3 510,48 134,22 16,11 10,18 242,38 

Σεπ-11 7,15 511,34 511,25 133,58 16,34 10,02 235,53 

Δεκ-11 7,19 511,29 511,2 132,94 16,44 9,64 229,52 

Μαρ-12 7,18 511,29 511,37 132,08 16,34 9,12 230,07 

Ιουν-12 7,13 511,24 511,55 132,56 16,63 8,51 224,25 

Σεπ-12 7,22 511,29 511,28 133,91 16,41 8,42 223,57 

Δεκ-12 7,15 511,3 511,06 132,61 16,17 8,85 220,59 

Μαρ-13 7,16 511,29 510,19 132,37 16,41 8,98 229,63 

Ιουν-13 7,1 511,3 511,3 132,41 16,18 8,87 227,83 

Σεπ-13 7,13 511,27 511,21 132,32 16,34 8,74 226,28 

Δεκ-13 7,12 511,29 511,17 130,75 16,32 8,76 224,82 
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