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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αποτύπωση της διεθνοποίησης και της 

παρουσίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη Βαλκανική χερσόνησο κατά τη 

διάρκεια της κρίσης χρέους καθώς και πριν και μετά από αυτήν ,μέσω 

βιβλιογραφικής επισκόπησης.  

Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται ιστορική αναδρομή για να εντοπιστούν 

τα σημαντικά γεγονότα που οδήγησαν και διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα των 

ελληνικών τραπεζών. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

κρίση του 2008-2009 καθώς και στη μεταφορά της στον τραπεζικό κλάδο της χώρας. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια επισκόπηση της παρουσίας των 

ελληνικών τραπεζών σε διεθνές επίπεδο καθώς και στα Βαλκάνια.  

Τέλος στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο από τα σημαντικότερα 

τραπεζικά ιδρύματα της χώρας που είναι η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η 

Τράπεζα Πειραιώς. Συνεπώς εξετάζεται η παρουσία τους στα Βαλκάνια και τις ξένες 

αγορές ενώ πραγματοποιείται σύγκριση των οικονομικών τους μεγεθών, από τα οποία 

προκύπτουν συμπεράσματα.  
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ABSTRACT 

The purpose of this paper, through the bibliographic review is to study the 

internationalization and the presence of Greek banking system during the debt crisis, 

before and after it, in the Balkan Peninsula.  

In the first chapter, a historical review is made in order to identify the 

important events that led and shaped the current image of Greek banks. Special 

mention is made of the great financial crisis that broke out in 2008-2009 as well as its 

impact on the banking sector of the country. The second chapter provides an overview 

of the presence of Greek banks internationally as well as in the Balkans.  

 The National Bank of Greece and Piraeus Bank are presented in the third 

chapter; two of the most important banking institutions in the country. Therefore 

conclusions are drawn upon economic figures depicting activity of the above Greek 

Banks in the Balkans and foreign markets. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη συγκεκριμένη μελέτη εξετάζεται η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα 

Βαλκάνια αλλά και ως ένα σημείο ευρύτερα στην διεθνή αγορά πριν το ξέσπασμα της 

κρίσης χρέους, κατά την διάρκεια της αλλά και μετά από αυτήν. Οι ελληνικές 

τράπεζες άλλωστε και η κατάσταση τους, η «σωτηρία» τους, οι ανακεφαλαιοποιήσεις 

τους αποτέλεσαν στον ελληνικό χώρο ένα πεδίο αντιπαραθέσεων στην κοινωνία. 

Φυσικά τα τραπεζικά ιδρύματα αποτελούσαν στην Ελλάδα πάντα τον κύριο μοχλό 

ανάπτυξης. Ειδικότερα από την δεκαετία του 90’ μέχρι το ξέσπασμα της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης γνώρισαν μια ιδιαίτερη ανάπτυξη που τις οδήγησε να 

κυριαρχήσουν στην βαλκανική χερσόνησο όσον αφορά τον τραπεζικό κλάδο 

πραγματοποιώντας επενδύσεις σε όλες σχεδόν τις χώρες των Βαλκανίων. Η 

Ρουμανία, η Σερβία, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία, η Βουλγαρία ουσιαστικά 

αποτέλεσαν την κύρια «εξαγωγική δραστηριότητα» των ελληνικών τραπεζών. Αυτό 

το επιτύγχαναν με διάφορους τρόπους όπως μια άμεση επένδυση, μια εξαγορά 

τοπικής τράπεζας, με μια δημιουργία θυγατρικής.  

Η πορεία της δραστηριότητας των ελληνικών τραπεζών ήταν φυσικά πάντα 

συνυφασμένη με την γενικότερη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Όσο η χώρα 

βρισκόταν σε φάση ανάπτυξης ανάλογα κινούταν και ο τραπεζικός κλάδος. Το 

αποκορύφωμα της ανάπτυξης αποτέλεσε η δεκαετία 2000-2010. Ουσιαστικά οι 

ελληνικές τράπεζες πριν ακριβώς την μεγάλη κρίση χρέους βρίσκονταν στο απόγειο 

τους οσον αφορά τις δραστηριότητες τους, τα οικονομικά τους μεγέθη και την εν 

γένει παρουσία τους στην διεθνή σκηνή.  

Θα παρουσιαστεί συνεπώς, το πως σχηματίστηκε ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος 

μέσα από την ιστορική αναδρομή που πραγματοποιούμε. Στην συνέχεια το πως 

κατόρθωσε να ελέγχει πολύ μεγάλο μέρος της χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας 

στα Βαλκάνια και τέλος το πως έφτασε στην σημερινή εποχή οπού ακόμα και μέχρι 

πριν λίγο καιρό, το 2019, ελληνικές τράπεζες πωλούσαν θυγατρικές τους σε χώρες 

του εξωτερικού, σε άλλες βαλκανικές τράπεζες.  

Στην πρώτη ενότητα λοιπόν θα παρουσιαστεί συνολικά το ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα. Η ιστορική αναδρομή θα φτάσει μέχρι το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής 

κρίσης και το πως επηρεάστηκε και τελικά διαμορφώθηκε το ίδιο το τραπεζικό 

σύστημα τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού. Στην 
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δεύτερη ενότητα θα εξεταστεί η παρουσία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων στα 

Βαλκάνια καθώς και το σημείο καμπής για την πορεία τους που ήταν οι 

ανακεφαλαιοποιήσεις και κυρίως η τρίτη που ήρθε μαζί με το τρίτο μνημόνιο. Τέλος 

στην τρίτη ενότητα της μελέτης εξετάζονται η τράπεζα Πειραιώς, η Εθνική τράπεζα 

και η παρουσία τους στις Βαλκανικές και διεθνείς αγορές. Οι δύο αυτοί 

χρηματοπιστωτικοί όμιλοι θα αποτελέσουν το παράδειγμα στην μελέτη αυτή για το 

πως κινήθηκε γενικότερα η παρουσία και η πορεία των ελληνικών τραπεζών στα 

Βαλκάνια.  
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1.ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Μελετώντας την ανάπτυξη των χωρών της Ευρωπαϊκής ηπείρου παρατηρήθηκε και 

παρατηρείται ακόμα το φαινόμενο των δύο ταχυτήτων. Κάποιες χώρες που 

προχώρησαν στην εκβιομηχάνιση σχετικά νωρίς εμφάνισαν και ανάπτυξη των 

οικονομικών θεσμών με τέτοιο τρόπο όμως που ουσιαστικά αποτέλεσαν περισσότερο 

παθητικούς φορείς ως προς την συνολική ανάπτυξη και παραγωγή, παρά 

ενεργητικούς. Άλλες χώρες όπως και η Ελλάδα που έδειξαν γενικότερη ανάπτυξη 

αργότερα από τις πρώτες η εκβιομηχάνιση τους υπήρξε διαφορετική καθώς άργησε ο 

εκσυγχρονισμός τους αλλά και η μη ορθή χρήση των οικονομικών θεσμών και 

εργαλείων που υπήρχε καθυστερούσε στο σύνολο την αναπτυξιακή και παραγωγική 

διαδικασία. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η δημιουργία οικονομικών θεσμών ήταν 

ανάλογη του βαθμού ανάπτυξης και των παραγωγικών δυνατοτήτων που διέθετε μια 

χώρα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εμφάνιση του τραπεζικού συστήματος καθώς 

και η εξέλιξη του υπήρξε αρκετά αργή. Βέβαια να αναφέρουμε ότι το επάγγελμα του 

τραπεζίτη ήταν αρκετά δημοφιλές στους Έλληνες κατά την διάρκεια της 

τουρκοκρατίας. Πολλοί έμποροι συνήθως ευκατάστατοι συμπεριφέρονταν πολλές 

φορές ως μικρά τραπεζικά ιδρύματα. Η ανάγκη για την δημιουργία τράπεζας που να 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της ίδιας της Ελλάδας δημιουργήθηκε μετά την 

απελευθέρωση της χώρας. Δυστυχώς όμως η χώρα μετά τον εθνικοαπελευθερωτικό 

αγώνα κατέληξε σε μεγάλο βαθμό κατεστραμμένη. Εντούτοις από την αρχή της 

ίδρυσης του Ελληνικού κράτους υπήρξαν κάποια βήματα για την ανάπτυξη του 

τραπεζικού τομέα.  

Γενικότερα η εξελικτική πορεία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μπορεί να 

διακριθεί σε τρείς φάσεις. Η πρώτη είναι από το 1828 έως το 1927, η δεύτερη από το 

1928 μέχρι το 1945 και τελευταία θεωρείται από το 1946 μέχρι και σήμερα. Φυσικά η 

τελευταία ίσως θα μπορούσε να διακριθεί και αυτή σε δύο υποκατηγορίες αφού η 

διετία του 2007-2008 αποτελεί το τέλος μιας εποχής και την εκκίνηση μιας νέας για 

τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας. Ο πρώτος τραπεζικός οργανισμός δημιουργείται 

επί κυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια. Το 1828 λοιπόν ιδρύθηκε η Εθνικής 

Χρηματοδοτική Τράπεζα. Στόχος ήταν η μείωση της τοκογλυφίας, η οργάνωση της 

πρωτογενούς παραγωγής και φυσικά οι ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας 



2 

 

αλλά και η εξυπηρέτηση δανείων οδήγησαν στην ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστικής 

Τράπεζας (Ψαλιδόπουλος, 2014). Δυστυχώς η νέα τράπεζα δεν ενέπνεε ιδιαίτερη 

εμπιστοσύνη και γρήγορα άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα προβλήματα. Αυτά 

προερχόταν κυρίως από τον δημόσιο τομέα που αντλούσε διαρκώς χρήματα και αυτό 

όπως ήταν φυσικό οδήγησε στην χρεοκοπία και στην διάλυση της (Ψαλιδόπουλος, 

2014). Οι αιτίες για αυτήν την διάλυση προήλθαν από την έλλειψη χρηματοδοτικών 

πόρων. Το δάνειο από το εξωτερικό εξαντλήθηκε γρήγορα και η αποτυχία της 

τράπεζας να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου οδήγησαν στη διάλυσή της το 

1834.  Στην συνέχεια το επόμενο βήμα που συναντάμε είναι στις 23 Οκτωβρίου 1839 

όταν συστήθηκε στα Ιόνια νησιά , η Ιονική Τράπεζα με έδρα την Αγγλία 

Στις 30 Μαρτίου του 1841 ιδρύθηκε η τράπεζα η οποία και αποτέλεσε τον άξονα 

πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, και αυτή είναι η 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Ε.Τ.Ε.). Η Ε.Τ.Ε ήταν αποτέλεσμα σύμπραξης δύο 

κεφαλαιουχικών ομίλων από Έλληνες , Γάλλους και Άγγλους κεφαλαιούχους όπως οι 

Rothschild, στο σχήμα αυτό συμμετείχε και το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος με 

περίπου 1000 μετοχές. Η εθνική τράπεζα είχε εκδοτική δυνατότητα αλλά το 

σημαντικότερο χαρακτηριστικό της ήταν ότι είχε την δυνατότητα να λειτουργεί σαν 

εμπορική τράπεζα και έτσι μπορούσε να παρέχει απαραίτητα κεφάλαια σε 

επιχειρηματίες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους. Επιπλέον, είχε την 

δυνατότητα να ιδρύει υποκαταστήματα και επηρέαζε έτσι ολόκληρη την Ελλάδα. 

Επίσης πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η ΕΤΕ στην εδραίωση της δραχμής ως εθνικό 

νόμισμα της χώρας (Ψαλιδόπουλος, 2014).  

Περίπου στο ίδιο χρονικό διάστημα ιδρύθηκαν και η τράπεζα Κρήτης καθώς και η 

Ηπειροθεσσαλική. Αυτές στις αρχές του επόμενου αιώνα συγχωνεύτηκαν με την 

Εθνικής Τράπεζα. Το 1886 ιδρύθηκε η Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος η οποία 

αρχικά λειτούργησε ως τραπεζικό γραφείο και στην πορεία κατέληξε να λειτουργεί 

ως Α.Ε. το 1907. Το 1893 έκανε την εμφάνιση του ένα πολύ σημαντικό τραπεζικό 

ίδρυμα, η Τράπεζα Αθηνών. Η συγκεκριμένη στην πορεία των ετών έγινε η δεύτερη 

μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα μετά την ΕΤΕ.  

Το 1914 εμφανίστηκε στην Ελλάδα ο θεσμός του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (T.Τ.), 

αρχικά στην Κρήτη, όπου η λειτουργία του βασίστηκε στο δίκτυο των ταχυδρομικών 

γραφείων κατά τα πρότυπα των Ηνωμένου Βασιλείου. Ο θεσμός των Τ.Τ. επεκτάθηκε 
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και με επιτυχία στην υπόλοιπη Ελλάδα από το 1915. Ένα πολύ σημαντικό βήμα για 

το πιστωτικό σύστημα της χώρας ήταν η ίδρυση του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων το 1918. Την εποπτεία ανέλαβε απευθείας το Υπουργείο Οικονομικών. Το 

ταμείο αυτό ήταν αναγκαίο να ιδρυθεί έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό ότι η 

παρακαταθήκη είναι στην ουσία ξένη περιουσία η οποία όταν πρέπει οφείλει να 

επιστρέφεται άμεσα. Στο παρελθόν η αξιοπιστία της χώρας αλλά και του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος είχε κλονισθεί λόγω της χρήσης κεφαλαίων από 

παρακαταθήκες για βελτίωση των κρατικών οικονομικών μεγεθών. Μέχρι το 1927 το 

ελληνικό τραπεζικό σύστημα βασίστηκε κυρίως στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Τράπεζες όπως η Καλαμών, η Γενική, η Ναυτική Πειραιώς ιδρύθηκαν από την 

ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος που όπως 

προαναφέραμε είχε το εκδοτικό προνόμιο διοριζόταν από την ελληνική κυβέρνηση. Η 

αλήθεια όμως είναι ότι ο έλεγχος από το κράτος ήταν πολύ χαμηλός. Επίσης εκτός 

των άλλων να σημειώσουμε ότι δεν υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τις 

τραπεζικές εργασίας. Το βασικό στοιχείο του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ήταν 

άμεση σχέση του με τα συστήματα άλλων χωρών. Συγκεκριμένα υπήρχαν πολλά 

υποκαταστήματα τόσο ελληνικών τραπεζών σε χώρες του εξωτερικού όσο και ξένων 

τραπεζών στον Ελλαδικό χώρο. Ουσιαστικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα 

αποτελούσε την σύνδεση των ελληνικών αγορών με τα ξένα κεφάλαια.  

Η Ελλάδα βρέθηκε σε δεινή θέση μετά την ήττα στον πόλεμο με την Τουρκία και την 

μικρασιατική καταστροφή. Ουσιαστικά θεωρήθηκε αναξιόπιστη από τις ξένες αγορές 

και δεν μπορούσε πλέον να συνάψει δάνεια με το εξωτερικό. Έτσι το 1927 σε 

συμφωνία με την Κοινωνία των Εθνών η οποία και εγγυήθηκε τελικά για τα 

απαραίτητα δάνεια της χώρας, η Ελλάδα καθοδηγήθηκε στο να δημιουργήσει μια νέα 

ειδική εκδοτική τράπεζα. Έτσι το 1927 ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Η 

λειτουργία της ξεκίνησε το 1928. Η τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε στην ουσία την 

συναλλαγματική πολιτική της χώρας αλλά και τις δοσοληψίες με τις δημόσιες και 

κρατικές επιχειρήσεις. Το 1929 το κράτος ίδρυσε την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

ως αυτόνομο τραπεζικό οργανισμό με κοινωφελή χαρακτήρα. Η δραστηριότητα της 

ATE βρίσκεται σε συνάρτηση ολόκληρης της αγροτικής πολιτικής του κράτους. Το 

1929 όμως ήταν και το έτος της μεγάλης παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης που δεν 

άφησε ανεπηρέαστη καμία σχεδόν χώρα. Έτσι και στη χώρα μας υπήρξαν επιπτώσεις. 

Βέβαια στην ουσία παρατηρήθηκε βελτίωση του τραπεζικού συστήματος. Τη 



4 

 

λειτουργία τους συνέχισαν μόνο οι τράπεζες που είχαν την ευρωστία να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτητικές συνθήκες. (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της 

Τράπεζας της Ελλάδας, 2009). 

Μετά την κρίση όμως και την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτό που 

παρατηρείται είναι η επιθετική πολιτική που ασκεί η Εθνική Τράπεζα. Ήδη ήλεγχε 

ένα μεγάλο τμήμα του τραπεζικού μας συστήματος. Πλέον με την επιθετική πολιτική 

που εφάρμοσε εναντίον άλλων τραπεζών την οδήγησε να καταστεί η κυρίαρχη στην 

Ελληνική αγορά. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα λοιπόν βγαίνοντας από την κρίση 

έχει ολιγοπωλιακό χαρακτήρα, καθώς ο ανταγωνισμός κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά 

επίπεδα. To 1962 με την συμμετοχή διαφόρων ελληνικών και ξένων τραπεζών 

ιδρύεται η Τράπεζα Επενδύσεων. Ο σκοπός της είναι η χορήγηση δανείων με 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα και την στήριξη κυρίως ιδιωτικών αλλά και κρατικών 

πρωτοβουλιών. Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις συναντάμε την συγκεκριμένη 

τράπεζα και ως μέτοχο στο κεφάλαιο υφιστάμενων εταιρειών. Έπειτα αναλαμβάνει 

την έκδοση μετοχών ανώνυμων εταιρειών και ομολογιακών δανείων νομικών 

προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. Ως απάντηση αυτής της κίνησης το 1963 

η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ιδρύει μαζί με δεκατέσσερις ξένες τράπεζες την Εθνική 

Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) που οι δραστηριότητες της είναι 

παρόμοιες με αυτές της Τράπεζα Επενδύσεων. Βασικές εργασίες λοιπόν της ΕΤΒΑ 

είναι η στήριξη των μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων. Εκτιμούμε ότι είναι 

χρήσιμο να παρουσιάσουμε παρακάτω πολύ συνοπτικά την Τράπεζα της Ελλάδος που 

ουσιαστικά αποτελεί και τον κανονιστικό αρμόδιο για το τραπεζικό ελληνικό 

σύστημα συνολικά.  

Η ανάγκη για την δημιουργία ενός ανεξάρτητου εκδοτικού φορέα που θα ασκεί 

νομισματική πολιτική και θα ρυθμίζει το τραπεζικό σύστημα ήταν πολύ βασική, αλλά 

έλειπε μέχρι τότε η απαραίτητη πολιτική βούληση. Οι εξωτερικές πιέσεις προς το 

Ελληνικό κράτος ήταν πολλές και ασκήθηκαν ποικιλοτρόπως, κυρίως μέσω της 

Δημοσιονομικής Επιτροπής  της Κοινωνίας των Εθνών, της Τράπεζας Διεθνών 

Διακανονισμών, των ξένων κυβερνήσεων (Γαλλίας, Μ. Βρετανίας και Ιταλίας, μετά 

την συμφωνία δανεισμού) και τραπεζιτών προκειμένου να επανασυνδεθεί με τις 

διεθνείς κεφαλαιαγορές, αλλά ακόμα περισσότερο την τακτική εξυπηρέτηση των 

εξωτερικών δανείων του Ελληνικού κράτους. Από την μεριά του, το Ελληνικό κράτος 

είχε αντιληφθεί την ανάγκη για εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος και 
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ομαλότερη λειτουργία της οικονομίας. Κύριος στόχος του ήταν η δημιουργία μίας 

ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας που δε θα κερδοσκοπεί μέσω του νομίσματος και 

της πίστης κάθε χώρας και θα διατηρεί την νομισματική σταθερότητα την οποία, 

εκείνο το διάστημα, είχε ανάγκη η δραχμή. Η ίδρυση μίας τέτοιας τράπεζας θα 

έφερνε την κυβέρνηση σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εθνικής τράπεζας που 

είχε το εκδοτικό προνόμιο μέχρι εκείνη την εποχή (Κωστής, 1986). Στις 14 Μαΐου 

1928, αρχίζει η λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος βασισμένη στο άρθρο 4 του 

πρωτοκόλλου της Γενεύης, αποτελώντας μια ακόμη προσπάθεια επιστροφής στην 

ομαλή λειτουργία του χρυσού κανόνα, ενώ τον εποπτικό της ρόλο τον είχε αναλάβει η 

Δημοσιονομική Επιτροπή της Κοινωνίας των Εθνών. Γενικά, κατά την διάρκεια του 

Μεσοπολέμου ο θεσμός της Κεντρικής Τράπεζας επεκτείνεται στην Ευρώπη. Είναι 

ανεξάρτητη από το κράτος και βάση του καταστατικού της, αυτό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της. Οι αρμοδιότητες της περιορίζονται 

κυρίως γύρω από τον εκδοτικό της χαρακτήρα και αποτελεί φορέα της νομισματικής 

και πιστωτικής πολιτικής του Ελληνικού κράτους. Παρόλα αυτά, προσβλέπει στην 

ενίσχυση εγχώριων αναγκών και στην ομαλή διακίνηση διεθνών κεφαλαίων λόγω της 

διεθνούς «αναγνώρισής» της (Κωστής, 1986). 

 

1.2.Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ 

Η εισαγωγή του ευρώ σαν ένα κοινό νόμισμα, το 2001 καθώς και η απελευθέρωση 

του τραπεζικού συστήματος μέχρι και το 2007, είχε σαν αποτέλεσμα την ελάττωση 

του κόστους συναλλαγών ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, αυξάνοντας έτσι τον 

συνολικό όγκο εμπορίου τους, καθώς και τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών 

εξαιτίας της αύξησης του ανταγωνισμού των ελληνικών τραπεζών με αυτών της 

Ευρωζώνης. Παρ’ όλα αυτά, το κόστος εργασίας σημείωσε σημαντική αύξηση 

περισσότερο στην ελληνική οικονομία συγκριτικά με χώρες της κεντρικής Ευρώπης 

όπως είναι η Γερμανία, μειώνοντας τα επίπεδα της ανταγωνιστικότητας των 

ελληνικών εξαγωγών (Hale 2013). 
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Η μεγάλη κρίση ουσιαστικά εμφανίστηκε και ξεκίνησε στις ΗΠΑ. Στην συνέχεια 

μεταφέρθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτό από μόνο του είχε ως συνέπεια οι 

χώρες της Βόρειας Ευρώπης να περιορίσουν τις δανειακές ροές προς τις νότιες χώρες.  

Στην πρώτη φάση της κρίσης και την διετία 2008-2009 φαίνεται ότι οι ελληνικές 

τράπεζες δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα και ζημίες των οικονομικών 

μεγεθών τους. Παγκοσμίως οι κεντρικές τράπεζες των χωρών κατάρτισαν νέες 

νομισματικές πολιτικές και έθεσαν νέους στόχους γενικότερα (Τράπεζα της Ελλάδος, 

2014).  

Όσον αφορά όμως γενικότερα την οικονομική ζωή του τόπου παρατηρήθηκε 

σημαντικό πρόβλημα στα δημοσιονομικά της χώρας. Σε αυτό συντελούσε και η 

διακοπή δανεισμού που προαναφέραμε από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και 

στην ουσία πλέον δεν μπορούσε να χρηματοδοτεί το δημοσιονομικό και εμπορικό της 

έλλειμμα (Hale, 2013). 

Παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων και αύξηση του δημοσίου 

χρέους που εκείνη την περίοδο ξεπερνούσε το 100% του ΑΕΠ (Hale, 2013). Έτσι οι 

ελληνικές τράπεζες είχαν έρθει αντιμέτωπες με την αθέτηση των πληρωμών που 

είχαν χορηγήσει σε ιδιώτες κάθε είδους δανειακής μορφής.  

Το κυριότερο πρόβλημα λοιπόν που ανέκυψε στην χώρα μας την πρώτη διετία της 

κρίσης ήταν η διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η τότε κυβέρνηση 

προσπάθησε να προσελκύσει επενδύσεις και να ενθαρρύνει την κατανάλωση. Αυτό 

το γεγονός συνετέλεσε στην ενίσχυση του ελλείμματος αυτού. Ήδη από τα 

προηγούμενα χρόνια όπως αναφέρθηκε, οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν τις 

χορηγήσεις δανείων τους προς καταναλωτές και επιχειρήσεις λόγω του έντονου 

ανταγωνισμού που προκλήθηκε από την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος τη δεκαετία του ‘90 (Hale 2013). Παρ' όλα αυτά όμως, το μέγεθος των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων έγινε ακόμη μεγαλύτερο λόγω της αβεβαιότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος με αποτέλεσμα να περιοριστεί σημαντικά η 

ρευστότητα των εξασφαλίσεων των τραπεζών. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με 

τις μεγάλες δημόσιες δαπάνες που προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και 

συνεχίστηκαν με έντονο ρυθμό και τη περίοδο 2008-2009, οδήγησαν σε μια 

δραματική αύξηση τόσο του δημοσιονομικού όσο και του εμπορικού ελλείμματος  
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Ένα εμπορικό έλλειμμα σημαίνει ότι μια χώρα καταναλώνει περισσότερο από ό,τι 

παράγει, και αυτό απαιτεί δανεισμό από άλλες. Συχνά, αυτά τα ελλείμματα 

ονομάζονται «δίδυμα ελλείμματα», που προκύπτει από το γεγονός ότι εάν το 

δημοσιονομικό έλλειμμα αυξάνεται, και η εθνική αποταμίευση παραμένει σταθερή, 

τότε είτε οι επενδύσεις της χώρας πρέπει να μειωθούν είτε οι καθαρές εξαγωγές της, 

προκαλώντας ένα έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας (Mankiw, 2001). Το 

ελληνικό εμπορικό έλλειμμα λοιπόν αυξήθηκε από το 5% του 1999 μέσα σε 10 έτη 

στο 15% του 2009. Γενικότερα ένας παράγοντας για την εισροή επενδύσεων στην 

χώρας μας ήταν η ένταξη της στην Ευρωπαϊκή και νομισματική ένωση. Με την 

είσοδο μας βοήθησέ στο να μειωθούν οι αποδόσεις των ομολόγων την δεκαετία 1998-

2007. Πλέον όμως η Ελλάδα θεωρήθηκε ως χώρα με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο 

ασχέτως από την παρουσία της στην ΕΕ και έτσι πολλοί επενδυτές προέβλεψαν ότι η 

Ε.Ε. θα επιβάλλει πειθαρχία στα οικονομικά της σε περίπτωση που υπάρξει 

πρόβλημα (Klein, 2015). 

 

1.3.Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Από την παγκόσμια οικονομική ύφεση δεν γλίτωσαν και τα τραπεζικά συστήματα 

των περισσότερων κρατών της ΕΕ. Η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα υπήρξε 

καθυστέρηση στα προβλήματα που έφερε η κρίση στις τράπεζες, τουλάχιστον 

συγκριτικά με τις άλλες χώρες. Σε αυτό οφείλεται και η εστίαση που είχαν οι 

ελληνικές τράπεζες που ήταν περισσότερο στην λιανική παρά στην επενδυτική 

δραστηριότητα. Έτσι είχαν αποφύγει τα λεγόμενα «τοξικά ομόλογα» και δεν ήταν 

υποχρεωμένες να καταγράψουν ζημίες όπως στην περίπτωση άλλων Ευρωπαϊκών 

Τραπεζών που είχαν επενδύσει σε τέτοια ομόλογα. «Άλλωστε, οι ελληνικές τράπεζες 

δεν είχαν λόγο να επενδύσουν σε τέτοιου είδους ομόλογα, καθώς η ανάπτυξή τους 

κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών βασίστηκε κατά κύριο λόγο, στην επέκταση 

της δραστηριότητάς τους στη στεγαστική και τη καταναλωτική πίστη, η οποία 

απελευθερώθηκε στην Ελλάδα την ίδια εποχή που ξένες τράπεζες άρχισαν να 

επενδύουν σε αυτά τα ομόλογα λόγω έλλειψης άλλων πηγών κερδοφορίας» 

(Χριστόπουλος, Ντόκας, 2012). Συν τοις άλλοις οι ελληνικές τράπεζες είναι την 

απαραίτητη σε κεφάλαια επάρκεια με αποτέλεσμα οι καταθέτες τους να είναι 

ασφαλείς αρχικά τουλάχιστον. Η αξιοπιστία των ελληνικών τραπεζών δεν μειώθηκε 
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αυτή την πρώτη διετία στην ουσία διότι δεν υπήρχαν οι δίαυλοι εκείνοι που θα 

μετέφεραν το πρόβλημα των χωρών του εξωτερικού στο εσωτερικό μας τραπεζικό 

σύστημα. Αυτό που παρατηρήθηκε ήταν η αύξηση των επιτοκίων που ήταν 

πανευρωπαϊκή και μεταφέρθηκε στην ουσία και στην ελληνική τραπεζική αγορά. 

Φυσικά η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών είχε ξεκινήσει να περιορίζεται και 

αυτό κυρίως λόγω της εξάρτησης της από την παγκόσμια διατραπεζική αγορά 

(Λαγογερίδης, 2010). Για την ρευστότητα τους γενικότερα οι τράπεζες 

χρησιμοποιούν τέσσερις πηγές δανεισμού. Αυτές είναι:  

• οι καταθέσεις από τη διατραπεζική αγορά, 

• η έκδοση ομολόγων, 

• ο δανεισμός από τη νομισματική τους αρχή, ήτοι την Ευρωπαϊκή Κεντρική 

Τράπεζα όσον αφορά την Ευρωζώνη και 

• οι καταθέσεις των καταναλωτών και πελατών τους.  

Οι επιπτώσεις όμως της κρίσης εκτός από την πιστοληπτική ικανότητα και την 

φερεγγυότητα του κράτους έφεραν και την υποβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του τραπεζικού μας συστήματος.  Το πρόβλημα δανεισμού λοιπόν που 

είχε εμφανιστεί το 2009 είχε πλέον επιδεινωθεί και για τις ελληνικές τράπεζες. Πλέον 

κατέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό σύστημα για να μπορέσουν να βρουν και να 

εξασφαλίσουν την απαιτούμενη ρευστότητα (Τράπεζα της Ελλάδος, 2014).  

Σημαντική προσπάθεια για τη στήριξη των τραπεζών της χώρας κατέβαλλε η 

Τράπεζα της Ελλάδος που εξασφάλιζε την αποτελεσματική λειτουργία μέσα από 

νέους κανονισμούς, από την επιβολή της εποπτείας καθώς και με προσπάθεια 

ενίσχυσης της ρευστότητας. Εκείνη την περίοδο εμφανίστηκαν και τα λεγόμενα 

«stress tests» που στην ουσία ήταν για να μετρήσουν την αντοχή των τραπεζών μέσα 

από προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων (Τράπεζα της Ελλάδος, 2014). Η 

ενίσχυση της εποπτείας των τραπεζών είχε ήδη θεσμοθετηθεί από το 2008 σε 

ενισχυμένη μορφή. Πλέον έγινε ακόμα αυστηρότερη. Στην ουσία εκτός από την 

εσωτερική εποπτεία, υιοθέτησε και τις γραμμές της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών 

Τραπεζικής Εποπτείας (CEBS). Έτσι υπήρξαν νέες διατάσεις όσον αφορά τα 

κεφάλαια των τραπεζών καθώς και νέες σχετικά με τη διαφάνεια των μετόχων τους. 

Εισήχθη μια νέα μεθοδολογία βασισμένη στις παραμέτρους κινδύνου και τον 

υπολογισμό τους. Θεσπίστηκαν νέες εναλλακτικές μέθοδοι για να υπολογίζονται οι 
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κεφαλαιακές απαιτήσεις για τα ανοίγματα των τραπεζών (δάνεια, προκαταβολές και 

χρεωστικοί τίτλοι) με τιτλοποιήσεις χαρτοφυλακίων τους. Τροποποιήθηκαν διατάξεις 

σχετικά με τον έλεγχο των ανοιγμάτων, και προσδιορίστηκαν οι υποχρεώσεις 

εκθέσεων εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Τράπεζα της Ελλάδος που είχε 

τον συντονιστικό ρόλο σε όλη αυτή την προσπάθεια. Παράλληλα, η ΤτΕ συνέστησε 

στις ελληνικές τράπεζες να αξιολογήσουν προσεκτικά τις οικονομικές συνθήκες, 

καθώς και το ενδεχόμενο να βρεθούν εκτεθειμένες όχι μόνο στον πιστωτικό κίνδυνο, 

αλλά και στους συναλλαγματικούς κινδύνους (Τράπεζα της Ελλάδος, 2014). Μεγάλη 

κρίση στο τραπεζικό σύστημα έφερε και η κατάρρευση της “Lehman Brothers”  στις 

ΗΠΑ που είχε γίνει το 2008. Μάλιστα παρατηρήθηκε παγκοσμίως και  μείωση της 

εμπιστοσύνης των καταναλωτών όσον αφορά το τραπεζικό σύστημα. Έτσι οι 

κυβερνήσεις μαζί με την Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβαν δράση ώστε να επανέλθει η 

αξιοπιστία και εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα και τις χρηματοπιστωτικές 

αγορές. Με λίγα λόγια, οι δράσεις αυτές περιλάμβαναν την ενίσχυση της ρευστότητας 

των εθνικών οικονομιών και την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, 

έτσι ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία και να 

ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα μιας πιστωτικής κρίσης. Το ελληνικό κράτος μέσα 

από νόμο αποφάσισε την ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για να μπορούν 

να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες την διεθνούς κρίσης. Στόχος ήταν η θωράκιση της 

ελληνικής οικονομίας ώστε να μετριαστεί η πίεση που είχε εμφανιστεί στα επιτόκια 

και να διευκολυνθούν οι τράπεζες στην χορήγηση δανείων προς νοικοκυριά και 

επιχειρήσεις (Τράπεζα της Ελλάδος,2014).  

Συμπερασματικά βλέπουμε ότι η ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα 

επηρεάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την παγκόσμια οικονομική ύφεση με 

κάποια όμως χρονική υστέρηση. Παρατηρήθηκε μείωση στον ρυθμό της επέκτασης 

των τραπεζών σε ιδιώτες αφού περιορίστηκαν οι δανειοδοτήσεις. Συγχρόνως 

περιορίστηκαν και οι πηγές χρηματοδότησης και οι ελληνικές τράπεζες πλέον 

απευθύνονταν στην ΕΚΤ για να μπορέσουν να βρουν την απαραίτητη ρευστότητα. 

(Τράπεζα της Ελλάδος 2014). Φυσικά και η επιδείνωση του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος επηρέασε και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των ελληνικών 

τραπεζών. Στα τέλη του 2009 πλέον, υπήρξε μεγάλη αύξηση όσον αφορά τον κίνδυνο 

ρευστότητας, οι πηγές χρηματοδότησης όπως είδαμε περιορίστηκαν και σημειώθηκαν 

σημαντικές εκροές καταθέσεων. Οι ξένοι οίκοι υποβάθμιζαν διαρκώς την 
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πιστοληπτική ικανότητα της χώρας μας γεγονός που από μόνο τους συνέβαλλε στην 

περιορισμένη πρόσβαση των τραπεζών μας στις διεθνείς αγορές για την άντληση 

κεφαλαίων. Επίσης η αξία των ελληνικών ομολόγων μειώθηκε αισθητά (Τράπεζα της 

Ελλάδος, 2014). Παρόλα αυτά, η σημαντικότερη πρόκληση για τις ελληνικές 

τράπεζες είχε να κάνει με τη διεξαγωγή των αναγκαίων προσαρμογών στο μέγεθος 

και τη διάρθρωση των ισολογισμών τους, δεδομένου ότι πολλές επιχειρήσεις δεν 

είχαν πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για άντληση κεφαλαίων (Τράπεζα της Ελλάδος, 

2014). 

1.4. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ 

Η διαδικασία για την ευρωπαϊκή νομισματική ενοποίηση συνεπάγεται διαρθρωτικές 

αλλαγές στο μακροοικονομικό περιβάλλον της Ελλάδας και στη δομή του ελληνικού 

τραπεζικού τομέα. Μεταρρύθμισε τη λειτουργία των χρηματαγορών και των 

κεφαλαιαγορών και ενίσχυσε την αποτελεσματικότητά τους, ενέτεινε τη ζήτηση για 

χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση και, κατά συνέπεια, αύξησε τον ανταγωνισμό 

μεταξύ των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών (Gortsos, 2002). Για να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες προσάρμοσαν τα 

δίκτυα διανομής τους στα νέα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, προχώρησαν σε 

επενδύσεις στην τεχνολογία και την επικοινωνία, επέκτειναν το φάσμα των 

προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, βελτίωσαν τα συστήματα διαχείρισης και 

διαχείρισης κινδύνων και συμμετείχαν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές (M & As) 

καθώς και σε δραστηριότητες διεθνοποίησης (Κοσμίδου και Ζοπουνίδης, 2008, 

Πατσιούρας, 2012). Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην έκθεσή 

του για την Ελλάδα, οι δείκτες φερεγγυότητας και ρευστότητας του τραπεζικού 

κλάδου Geek ήταν υγιείς όταν η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση έπληξε βίαια την 

ελληνική οικονομία (ΔΝΤ, 2010). Ωστόσο, οι κυρίαρχες υποβαθμίσεις που 

ακολούθησαν, τους ανάγκασαν να καταρρεύσουν. Οι πιστοληπτικές υποβαθμίσεις 

του κράτους κλιμάκωσαν την αβεβαιότητα με αποτέλεσμα την απόσυρση τραπεζικών 

καταθέσεων. Συνέβαλαν στην απότομη αύξηση των προβληματικών δανείων 

επιδεινώνοντας τη δυσοίωνη κατάσταση που αντιμετώπιζαν τα τραπεζικά ιδρύματα, 

εντείνοντας παράλληλα την ύφεση (Προβόπουλος, 2014). Τον Μάιο του 2010, η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσαν την έναρξη του πρώτου προγράμματος 
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οικονομικής προσαρμογής ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα. 

Ακολούθησαν δύο ακόμη πακέτα οικονομικής βοήθειας. ένα τον Φεβρουάριο του 

2012 (109 δισ. ευρώ) και ένα τον Αύγουστο του 2015 (86 δισ. ευρώ). Αναφορικά με 

τα τραπεζικά ιδρύματα, η ολοένα επιδεινούμενη οικονομική κατάσταση είχε ως 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών, που τις εμπόδιζε από τις 

διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές, αυξάνοντας τα εμπόδια στις προσπάθειές τους να 

ανακτήσουν τις χρηματοοικονομικές τους δραστηριότητες, επιδεινώνοντας έτσι την 

ικανότητά τους να παρέχουν ρευστότητα στην οικονομία . Προκειμένου να 

διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα και η ασφάλεια των καταθέσεων, οι 

βραχυπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυμάτων καλύφθηκαν μέσω 

της έκτακτης βοήθειας ρευστότητας (ELA) με προοδευτικά αυξανόμενα ποσά που 

έφθασαν τα 125 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούνιο του 2012. Επίσης, το 2011, ως 

αποτέλεσμα της κατοχής μεγάλων ποσών ελληνικών κρατικών ομολόγων στα 

χαρτοφυλάκια ομολόγων τους, τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα υπέστησαν 

σημαντικές απώλειες , λόγω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Private Sector 

Involvement (PSI), το οποίο προοριζόταν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού 

δημόσιου χρέους. Το PSI είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της ονομαστικής αξίας των 

ελληνικών ομολόγων κατά σχεδόν 53,5%, με αποτέλεσμα οι τέσσερις συστημικές 

σημαντικές τράπεζες της Ελλάδας, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο μελέτης της 

παρούσας εργασίας, να ανακοινώσουν απώλειες ύψους σχεδόν 28 δισεκατομμυρίων 

ευρώ (Γκόρτσος, 2016). Τα εξαιρετικά σκληρά προβλήματα που αντιμετώπισε ο 

ελληνικός τραπεζικός τομέας επηρέασαν αρνητικά την ανθεκτικότητά του σε 

αντίξοες εξελίξεις. Τα αποτελέσματα των επακόλουθων δοκιμών πίεσης και η 

αξιολόγηση κεφαλαιακών αναγκών που διενήργησαν οι ρυθμιστικές αρχές 

αποκάλυψαν τεράστιες ελλείψεις κεφαλαίου για τις τέσσερις κυρίαρχες τράπεζες. 

Επομένως, ακολούθησαν τρεις γύροι ανακεφαλαιοποίησης προκειμένου να 

αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού τομέα και να διασφαλιστεί η 

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μεταξύ των βασικών συνιστωσών 

του πρώτου προγράμματος οικονομικής βοήθειας ήταν η ίδρυση του Ελληνικού 

Ταμείου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (HFSF) το 2010, που χρηματοδοτήθηκε 

με το ποσό των 10 δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να εισφέρει κεφάλαια στα 

ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα και, κατά συνέπεια, να οχυρώσει την ευρωστία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Μετά τη συμβολή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας στην πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων, έγινε ο 
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κυρίαρχος μέτοχος τους. Η HFSF δεν συμμετείχε στις επακόλουθες αυξήσεις 

κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να αραιωθεί το μερίδιό της στο κεφάλαιο τους. Η 

αβεβαιότητα που επικράτησε το πρώτο εξάμηνο του 2015, κυρίως λόγω των 

παρατεταμένων διαπραγματεύσεων με τους επίσημους πιστωτές και, κατά συνέπεια, 

η μεγάλη εκροή καταθέσεων από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα, υποχρέωσε την 

ελληνική κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα επείγοντα μέτρα. Στις 28 Ιουνίου 

2015, η ελληνική κυβέρνηση κήρυξε ελέγχους κεφαλαίου και αργίες - η τελευταία 

διήρκεσε έως τις 19 Ιουλίου 2015 - για όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

στην Ελλάδα. 

Αυτό που παρατηρήθηκε είναι ότι την ευφορία που υπήρχε στο ελληνικό τραπεζικό 

σύστημα με τις επενδύσεις στις βαλκανικές αγορές, διαδέχθηκε μια δυσάρεστη 

κατάσταση που τα αίτια της εκκινούν από το 2009. Όπως αναφέρθηκε, με την 

πραγματοποίηση των τριών μνημονίων και τις ανακεφαλαιοποιήσεις, οι Ελληνικές 

Τράπεζες υποχρεώθηκαν να επικεντρωθούν στην Ελληνική αγορά και να 

απεμπλακούν σταδιακά από τις Βαλκανικές αγορές. Αυτό συνέβη εξαιτίας της 

αυξημένης κρατικής βοήθειας που έλαβαν, η οποία εν μέρει έπρεπε να επιστραφεί. 

Στο τέλος του 2015 λοιπόν και μετά από τα γεγονότα και τους ελέγχους κεφαλαίου, 

το χαρτοφυλάκιο δανείων στο εξωτερικό είχε περιοριστεί στα 27,4δις ευρώ ενώ το 

2010 ανερχόταν στα 56,5 δις ευρώ.  

Πλέον η εικόνα των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια είχε διαφοροποιηθεί σε πολύ 

μεγάλο βαθμό. Η παρουσία των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων είχε συρρικνωθεί 

και η συρρίκνωση θα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Το 2017  η Εθνική Τράπεζα είχε 

ήδη ολοκληρώσει το 80% των πωλήσεων των μη τραπεζικών της δραστηριοτήτων 

όπως το πωλητήριο της Εθνικής Ασφαλιστικής. Επίσης παρατηρείται η οριστική 

αποχώρηση της από την Ρουμανία με την Banca Romanesca. Στην Κύπρο και στην 

Σερβία επίσης προχώρησε σε πωλήσεις μέσω πλειοδοτικών διαγωνισμών. Επιπλέον η 

Εθνική είχε ήδη πουλήσει μέχρι το 2017 και το ποσοστό συμμετοχής της στην 

τουρκική Finansbank. Η Πειραιώς διατηρεί ακόμα κάποια υποκαταστήματα σε 

Βαλκανικές χώρες. Εντούτοις αυτό που παρατηρούμε έιναι η διάσπαση της Πειραιώς 

σε δύο πυλώνες που είναι η ίδια η Τράπεζα και η Piraeus Legacy Unit (PLU). 

Ουσιαστικά μέσω της PLU η τράπεζα συγκέντρωσε όλες εκείνες τις διεθνείς 

δραστηριότητες της που έπρεπε να πωληθούν καθώς και όλα τα μη εξυπηρετούμενα 

δάνεια. Η Alpha Bank σχετικά νωρίτερα από τις υπόλοιπες έχει ρευστοποιήσει 
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σχεδόν εξολοκλήρου το δίκτυο της στο εξωτερικό. Αποχώρησε από τις αγορές της 

Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονία, καθώς και από την Σερβία μέσω της πώλησης 

της θυγατρικής της. Ουσιαστικά πλέον διατηρεί μια ισχνή παρουσία στην Ρουμανία, 

την Κύπρο και την Αλβανία. Από την άλλη η Eurobank υπήρξε πιο μετρημένη στις 

αποεπενδύσεις της στα Βαλκάνια. Το 2016 αποχώρησε από την Ουκρανία. Το 

γεγονός που οδήγησε την Eurobank να διατηρήσει μερίδια σε ιδρύματα των 

Βαλκανίων αλλά και την παρουσία της συνολικά σε ορισμένες χώρες ήταν το ότι από 

το 2015 ο όμιλος εμφανίζει κερδοφορία από τις δραστηριότητες του στις εξωτερικές 

αγορές. Η Postbankστην Βουλγαρία είναι η πέμπτη τράπεζα στην χώρα, ενώ η 

EurobankCyprusβρίσκεται σε διαρκή βελτίωση των μεγεθών της χρόνο με τον χρόνο. 

Η κερδοφορία των δραστηριοτήτων της Eurobankαπό το 2015 είναι αυτή που την 

καθιστά απρόθυμη να κλείσει της περιφερειακές της θέσεις, όπως απαιτείται με βάση 

την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που πραγματοποιήθηκε για την στήριξη των ελληνικών 

τραπεζών.  

 

1.5.ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι ελληνικές τράπεζες ωθήθηκαν σε συστήματα συγχωνεύσεων και εξαγορών. Σε 

αυτό συνετέλεσαν ορισμένοι παράγοντες. Η κυβερνητική πολιτική προώθησης 

συστημάτων ιδιωτικοποίησης ήταν ένας από αυτούς. Επιπλέον η μη δυνατότητα 

δημιουργίας οικονομιών κλίμακας λόγω του περιορισμένου μεγέθους της ελληνικής 

αγοράς, καθώς και η ανάγκη για διαφοροποίηση των υπηρεσιών και των τραπεζικών 

προϊόντων ώθησαν λοιπόν τα τραπεζικά ιδρύματα σε τέτοια συστήματα 

συγχωνεύσεων και εξαγορών (Καπόπουλος και Λαζαρέτου, 2011). Ένας άλλος 

παράγοντας που οδήγησε σε συγχωνεύσεις και εξαγορές μεταξύ τραπεζών στη χώρα 

ήταν η επιτακτική ανάγκη αύξησης του μεγέθους των ελληνικών τραπεζών 

προκειμένου να επεκταθούν οι δραστηριότητες στην ενιαία αγορά της ΕΕ - όπου το 

επίπεδο δανεισμού ιδιωτικών τραπεζών ήταν σημαντικά χαμηλότερο σε σύγκριση με 

τη ζώνη του ευρώ (Καπόπουλος και Λαζαρέτου , 2011) - και για να αποκτήσετε 

πρόσβαση στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές (BoG, 2002). Ως εκ τούτου, οι 

ελληνικές τράπεζες επέκτειναν τις δραστηριότητές τους στη Βαλκανική Χερσόνησο 

μέσω εξαγορών εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, ίδρυσης υποκαταστημάτων και 

κοινοπραξιών. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2012 όταν το κύριο μέρος του προγράμματος 
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PSI τέθηκε σε εφαρμογή και οι ελληνικές τράπεζες συνέχισαν να αντιμετωπίζουν 

σημαντικές απώλειες. Η αποκατάσταση της σταθερότητας του τραπεζικού και 

χρηματοπιστωτικού συστήματος εξαρτάται από την ανακεφαλαιοποίηση των 

ελληνικών τραπεζών, με αποτέλεσμα να ξεδιπλώνεται ένα νέο κύμα διαδικασιών 

εξαγορών και ενοποίησης μεταξύ των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων (Rompotis, 

2015). Συμπερασματικά, ο ελληνικός τραπεζικός τομέας αναδιαρθρώθηκε ριζικά και 

κατέληξε με τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες να αντιπροσωπεύουν σχεδόν 

το 95% της αγοράς στα τέλη του 2015. Παρόμοιο μοτίβο μείωσης της 

δραστηριότητας διεθνοποίησης των ελληνικών τραπεζών παρατηρείται επίσης από το 

2012 και μετά. Η ενδελεχής εξέταση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος των 

ελληνικών τραπεζών είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως 

τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και την εξέλιξη της απόδοσής τους. 

 

 

Διάγραμμα 1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

Πηγή: data.worldbank.org 

 

Η Ελλάδα εμφάνισε υψηλό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ έως το 2007 οφείλεται, 

σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση της ΤτΕ για τα έτη 2006 και 2007, σε επενδύσεις και 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και η 

εισροή πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, που ενίσχυσε την παραγωγική 

ικανότητα και την εγχώρια ζήτηση. Η αναταραχή στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές 

αγορές το 2008 είχε αρνητικό αντίκτυπο στα ελληνικά μακροοικονομικά μεγέθη και 
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τις αδιάλειπτες διαρθρωτικές αδυναμίες και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες του 

ελληνικού οικονομικού τομέα, όπως φαίνεται σαφώς στο παραπάνω σχήμα. Από το 

2009, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ στην Ελλάδα υστερούσε σε σχέση με τον 

αντίστοιχο δείκτη της ΕΕ λόγω της απότομης μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης 

και των επενδύσεων, καθώς και λόγω της επικρατούσας πολιτικής αστάθειας, ιδίως 

από τις αρχές του 2015, τις αργίες τον Ιούνιο του 2015 και την επακόλουθη επιβολή 

ελέγχων κεφαλαίου. 

 

Διάγραμμα 2: Πληθωρισμός 

Πηγή: data.worldbank.org 

 

 

Όπως αναφέρεται στην Ετήσια Έκθεση της ΤτΕ για το 2007, τα διαρκώς υψηλότερα 

ποσοστά πληθωρισμού στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα στην ΕΕ, κατά 

την περίοδο 2002-2007 οφείλονται κυρίως σε μακροοικονομικούς δείκτες όπως η 

υπερβολική ζήτηση και η υψηλότερη αύξηση του κόστους εργασίας ανά μονάδα στην 

Ελλάδα σε σύγκριση με την ΕΕ καθώς και λόγω λειτουργικής αποτελεσματικότητας 

σε ορισμένες αγορές, οι οποίες ήταν υπέρ των υψηλών περιθωρίων κέρδους. Η 

αστάθεια του ρυθμού πληθωρισμού κατά την περίοδο 2008-2009 αποδίδεται στην 

αστάθεια των τιμών του πετρελαίου και άλλων βασικών προϊόντων κατά την 

αντίστοιχη περίοδο. Ωστόσο, το 2009 ο πληθωρισμός μειώθηκε περαιτέρω λόγω της 

απότομης μείωσης της συνολικής ζήτησης ως συνέπεια των μέτρων λιτότητας που 

επιβλήθηκαν ως προϋπόθεση του πρώτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. 
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Η αύξηση των έμμεσων φόρων το 2010 είναι η κύρια αιτία για την αντίστοιχη 

αύξηση του πληθωρισμού, ενώ η BoG αναφέρει ότι η ακόλουθη πτωτική τάση από το 

2011 έως το 2015 οφείλεται στη μείωση των επιπτώσεων της υψηλής έμμεσης 

φορολογίας, στην ελαφρώς χαμηλότερη αύξηση στις τιμές του πετρελαίου και στην 

απότομη μείωση του κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος και στη μείωση της 

ζήτησης των καταναλωτών (βλ. διάγραμμα 2). 

 

Διάγραμμα 3: Ανεργία 

Πηγή: data.worldbank.org 

 

Το παραπάνω Διάγραμμα δείχνει σαφώς το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα να είναι 

σταθερά υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ κατά την υπό εξέταση 

περίοδο. Ωστόσο, από το 2009 και καθώς η ύφεση βαθαίνει στην Ελλάδα, λόγω των 

δυσοίωνων προβλημάτων που προέρχονται από το δημόσιο χρέος και λόγω των 

επιπτώσεων των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, τα 

ποσοστά ανεργίας εκτινάχθηκαν στα ύψη (Karafolas and Alexandrakis, 2015). Άλλοι 

βασικοί παράγοντες προς την ίδια κατεύθυνση ήταν, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 

της ΤτΕ για τα έτη 2010 και 2011, η μείωση της εγχώριας και εξωτερικής ζήτησης, η 

μείωση της παραγωγής καθώς και η αναζήτηση τρόπων από τις επιχειρήσεις για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. 
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Διάγραμμα 4: Κρατικό Χρέος 

Πηγή: data.worldbank.org 

 

Μετά την ανοδική αναθεώρηση του δείκτη χρέους προς το ΑΕΠ της γενικής 

κυβέρνησης για την περίοδο 2006-2009, το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το επίπεδο 

του 146,2% το 2010, επισημαίνοντας τα προβλήματα που έχουν εντοπισθεί στους 

μηχανισμούς ελέγχου των δαπανών και είσπραξης φόρων. Μια ελαφρά βελτίωση 

κατά τη διετή περίοδο 2011-2012  οφείλεται στη μείωση των επιτοκίων των δανείων 

που επεκτάθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου Προγράμματος Οικονομικής 

Προσαρμογής, στην έγκριση της πράξης εξαγοράς ομολόγων σύμφωνα με τις 

αποφάσεις της Ευρωομάδας κατά τα τέλη του 2012, καθώς και στην εφαρμογή του 

προγράμματος PSI. Στη συνέχεια, ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ της γενικής 

κυβέρνησης ακολούθησε ανοδική τάση που έφτασε το 177,0% το 2013 - κυρίως λόγω 

της χρηματοδότησης της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών μέσω του 

ΤΧΣ και του επιπλέον δανεισμού της ελληνικής κυβέρνησης με 6,5 δισεκατομμύρια 

ευρώ (ΤτΕ, 2011; ΤτΕ, 2013; ΤτΕ, 2014) - 178,6% το 2014 και 180,2% το 2015 

(προσωρινά στοιχεία). 
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Διάγραμμα 5: Εμπορικό Ισοζύγιο Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Πηγή: data.worldbank.org 

 

Διάγραμμα 6 Εμπορικό Ισοζύγιο 

Μια ευνοϊκή εξέλιξη κατά την υπό εξέταση περίοδο ήταν η αύξηση των εξαγωγών 

στα αγαθά και τις υπηρεσίες. Το 2012 σημειώθηκε θετική συμβολή του εξωτερικού 

τομέα στην αύξηση του ΑΕΠ - επειδή ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών ήταν 

υψηλότερος από αυτόν των εισαγωγών - και διήρκεσε μέχρι το 2015. Συνολικά, το 

πολύπλευρο και σκληρό περιβάλλον εντός των ελληνικών τραπεζών λειτουργεί, με 

σοβαρές επιπτώσεις στην απόδοση των τραπεζών, επισημαίνεται σαφώς. 
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2. ΟΙ ΕΛΛΗΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

2.1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η διεθνοποίηση του τραπεζικού συστήματος μπορεί να είναι είτε έμμεση μέσω των 

κατάλληλων τραπεζών στις χώρες υποδοχής ή αυτόνομης παρουσίας που λαμβάνει 

διάφορες μορφές. Αυτό το έγγραφο ενδιαφέρεται για την αυτόνομη ελληνική 

τραπεζική παρουσία. Η αυτόνομη τραπεζική παρουσία στο εξωτερικό μπορεί να έχει 

τις τρεις παρακάτω μορφές (Karafolas 1986). 

• Θυγατρική τράπεζα. Η θυγατρική τράπεζα είναι τραπεζικό ίδρυμα, σύμφωνα με 

το δίκαιο της χώρας υποδοχής, στο οποίο η μητρική τράπεζα έχει την πλειοψηφία 

του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει ολόκληρο το κεφάλαιο. Για τη μητρική τράπεζα, 

η θυγατρική μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ίδρυσης ενός νέου ιδρύματος ή η 

απόκτηση μετοχών ενός υφιστάμεου. Ο συνεργάτης δημοσιεύει δεδομένα 

ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων. 

• Υποκατάστημα. Το υποκατάστημα σχετίζεται άμεσα με τη μητρική εταιρεία. 

Εξαρτάται από το δίκαιο της χώρας καταγωγής και η μητρική τράπεζα είναι 

πλήρως υπεύθυνη για τις δραστηριότητές της. Οι δραστηριότητες του 

υποκαταστήματος καταχωρούνται απευθείας στον ισολογισμό και την 

κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων της μητρικής. Συνεπώς, το 

υποκατάστημα δεν δημοσιεύει στοιχεία ισολογισμού και λογαριασμού 

αποτελεσμάτων. 

• Γραφείο αντιπροσώπων. Το γραφείο εκπροσώπησης είναι ένα γραφείο που 

δημιουργήθηκε από τη μητρική τράπεζα προκειμένου να παρέχει πληροφορίες 

σχετικά με το τραπεζικό σύστημα, την οικονομική και πολιτική κατάσταση της 

χώρας υποδοχής και των χωρών καταγωγής στους πελάτες της μητρικής 

εταιρείας. Το γραφείο εκπροσώπησης δεν μπορεί να παρέχει τραπεζικές 

υπηρεσίες 
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2.2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

  2.2.1 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές χρησιμοποιήθηκαν λοιπόν ως μέσο επέκτασης των 

ελληνικών τραπεζών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η Ελλάδα 

προσχώρησε στην ΟΝΕ το 1999 και ήταν στην πρώτη ομάδα χωρών της ΕΕ που 

εγκατέλειψαν τα εθνικά τους νομίσματα και υιοθέτησε το ευρώ στη φυσική του 

μορφή το 2002. Από εκείνο το σημείο και μετά ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έγινε 

αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής νομισματικής και οικονομικής ένωσης . 

Υπήρχαν πολλά οφέλη από αυτήν την ενσωμάτωση. Στην κορυφή της λίστας ήταν η 

σταθερότητα που εγγυάται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και οι μηχανισμοί 

εποπτείας της. Αυτή η σταθερότητα και η σχετική ελαχιστοποίηση των κινδύνων 

αντικατοπτρίστηκαν στο χαμηλό κόστος χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών τραπεζών 

γενικά και των ελληνικών τραπεζών συγκεκριμένα. Αυτό το γεγονός διεύρυνε 

σημαντικά τη διαφορά μεταξύ των επιτοκίων δανεισμού και καταθέσεων για τα 

ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, έτσι ώστε τα περιθώρια κέρδους να αυξηθούν. 

Αυτά τα περιθώρια ήταν αρκετά μεγάλα ώστε οι ελληνικές τράπεζες να μη χρειαστεί 

να επενδύσουν (τουλάχιστον όχι πολύ) σε χρηματοπιστωτικά μέσα όπως Asset 

Backed Securities (ABS) ή άλλα παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που φαίνεται να 

έχουν υψηλές αποδόσεις. Μετά τη συντριβή στις αγορές, όταν αυτά τα περιουσιακά 

στοιχεία διαπραγματεύονταν, έγιναν ευρέως γνωστά ως «τοξικά ομόλογα». 

Οι ελληνικές τράπεζες δεν είχαν μεγάλη έκθεση σε αυτά τα ομόλογα, καθώς βρήκαν 

μια εναλλακτική πηγή υψηλών εσόδων: την επέκταση σε γειτονικές χώρες στα 

Βαλκάνια. Αυτές οι αναδυόμενες οικονομίες ξεκίνησαν τη διαδικασία οικονομικής 

απελευθέρωσης και άνοιξαν τον χρηματοπιστωτικό τους τομέα σε διεθνείς επενδυτές. 

Στον Πίνακα 1 παρακάτω αναφέρουμε τις σημαντικότερες επενδύσεις των ελληνικών 

τραπεζών στα Βαλκάνια πριν από την κρίση του Ελληνικού Χρέους. Οι πέντε 

μεγάλες ελληνικές τράπεζες ήταν πολύ δραστήριες για επενδύσεις στα Βαλκάνια. 

Αυτές ήταν πιο συγκεκριμένα: η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Eurobank, η 

Τράπεζα Πειραιώς, η Τράπεζα ΑΤΕ και η Alpha Bank. Στην πρώτη στήλη του 

Πίνακα 1, παρουσιάζουμε την ελληνική τράπεζα που επένδυσε στα Βαλκάνια, στη 

δεύτερη στήλη αναφέρουμε την αποκτηθείσα ξένη τράπεζα, στην τρίτη στήλη 

αναφέρουμε τη χώρα της αποκτηθείσας τράπεζας και στην τελευταία στήλη το 
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ποσοστό συμμετοχής. Συνολικά, δεκαπέντε τράπεζες αποκτήθηκαν συνολικά ή σε 

σημαντικό μερίδιο από τις πέντε συστημικές ελληνικές τράπεζες. 

Έξι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν δίκτυο σε πέντε πρώην σοσιαλιστικές βαλκανικές 

χώρες. Αυτές οι τράπεζες είναι, η Alpha Bank, η Εγνατία Τράπεζα, η Εμπορική 

Τράπεζα, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και η Τράπεζα Πειραιώς 

(Πίνακας 1). Η Ionian Bank of Greece δημιούργησε ένα γραφείο αντιπροσωπείας στη 

Βουλγαρία που μετατράπηκε σε υποκατάστημα μετά την εξαγορά της Ionian Bank 

από την Alpha Bank. Οι ελληνικές τράπεζες δημιούργησαν ένα δίκτυο στις 

ακόλουθες πρώην σοσιαλιστικές Βαλκανικές χώρες. Μετά το 1993 , σχεδόν κάθε 

χρόνο μία ή περισσότερες ελληνικές τράπεζες ανοίγουν υποκατάστημα ή θυγατρική. 

Το πρώτο τραπεζικό δίκτυο δημιουργήθηκε στη Βουλγαρία. Τα τρία επόμενα χρόνια 

οι ελληνικές τράπεζες δημιούργησαν ένα δίκτυο στη Ρουμανία και την Αλβανία. Στην 

ΠΓΔΜ και τη Σερβία, η ελληνική τραπεζική παρουσία εμφανίστηκε αργότερα το 

2000 και το 2001 αντίστοιχα. Τα πολιτικά προβλήματα με την ΠΓΔΜ και η πολιτική 

κατάσταση στη Σερβία μπορεί να θεωρηθούν ως βασικός λόγος αυτής της 

καθυστέρησης. Η ελληνική τραπεζική παρουσία έλαβε τη μορφή θυγατρικών και 

υποκαταστημάτων κυρίως. Η μορφή της θυγατρικής τράπεζας είναι η πιο σημαντική 

ανάλογα με τον αριθμό των καταστημάτων που διαθέτουν στις χώρες υποδοχής. Το 

2005, το τραπεζικό δίκτυο θυγατρικών είχε συνολικά 853 καταστήματα. Το 

τραπεζικό δίκτυο που δημιουργήθηκε υπό τη μορφή καταστημάτων είχε μόνο 98 

καταστήματα το 2005 ( Πίνακας 1 και 2). 

Εντός των ελληνικών τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Τράπεζα 

Πειραιώς, η Εμπορική Τράπεζα και η Ionian Bank υπήρξαν οι πρωτοπόροι της 

επέκτασης στις Βαλκανικές χώρες λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες παρουσίας 

στις καυτές χώρες, πίνακας 3. Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό καταστημάτων το 

2005, η Eurobank με 390 εταιρείες έχει το μεγαλύτερο δίκτυο που επεκτείνεται σε 

τρεις χώρες (Πίνακας 4). Η Εθνική Τράπεζα έχει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο με 

269 πρακτορεία σε 5 χώρες. Η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς έχουν επίσης 

επεκταθεί σημαντικά δημιουργώντας τραπεζικά δίκτυα σε 5 και 3 χώρες αντίστοιχα, 

πίνακας 4. Εντός των χωρών υποδοχής, η Βουλγαρία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο 

366 πρακτορείων που ανήκουν σε 5 ελληνικές τράπεζες (Πίνακας 5). Η Ρουμανία και 

η Σερβία κατέχουν δύο σημαντικά δίκτυα σε 6 και 3 ελληνικές μητρικές τράπεζες 

αντίστοιχα. 
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Πλέον η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκάνια έχει υποχωρήσει πολύ σε 

σχέση με το επίπεδο που ήταν πριν περίπου δέκα χρόνια. Στη Ρουμανία που αποτελεί 

και την περισσότερο αναπτυγμένη αγορά της περιοχής το μερίδιο αγοράς των 

ελληνικών τραπεζών κινείται μόλις στο 10%. Σε αυτό συνετέλεσε και η εμφάνιση 

μεγάλων τραπεζικών γκρουπ και ιδρυμάτων από διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Στις μικρότερου μεγέθους όμως χώρες όπως η Βουλγαρία, η Αλβανία και η 

Βόρεια Μακεδονία η παρουσία των ελληνικών τραπεζών παραμένει σχετικά ισχυρή 

αφού όσον αφορά το μερίδιο αγοράς διατηρεί περίπου το 30-40%. Οι μεγάλες 

ευρωπαϊκές τράπεζες δεν έχουν στοχοποιήσει ακόμα αυτές τις αγορές επομένως και 

οι ελληνικές δεν δέχονται ιδιαίτερη πίεση από τον ανταγωνισμό. Στην περίπτωση της 

Σερβίας έχουν γίνει σημαντικές κινήσεις από τις εγχώριες τράπεζες και το μερίδιο 

των σερβικών τραπεζών φτάνει το 16%. Στην περίπτωση των ελληνικών τραπεζών 

εκεί μια σημαντική κίνηση πραγματοποίησε η Εθνική Τράπεζα με την εξαγορά της 

Vojvodjanska Banka και πλέον θεωρείται η σημαντικότερη ελληνική παρουσία 

κατέχοντας περίπου το 7-10% της σέρβικης αγοράς. Φυσικά στην Σερβία έχουν 

παρουσιαστεί και μεγάλοι παίκτες του τραπεζικού συστήματος όπως η Reiffeinsen, η 

Intesa κ.α.. 

Παρατηρούμε λοιπόν στις χώρες των Βαλκανίων που θεωρούνται ιδιαίτερα 

αναπτυσσόμενες ή ήδη ανεπτυγμένες τα ευρωπαϊκά κεφάλαια να καταγράφουν 

ισχυρή τραπεζική παρουσία. Η αλήθεια είναι πως οι ελληνικές τράπεζες είχαν από 

νωρίς προχωρήσει στην επέκταση τους σε όλη σχεδόν την Βαλκανική χερσόνησο. Οι 

περιορισμένες όμως κεφαλαιακές δυνατότητες σε συνδυασμό με τις μεγάλες 

δυνατότητες ανάπτυξης των χωρών αυτών είναι ορισμένοι λόγοι που οι τράπεζες της 

χώρας μας δεν κατόρθωσαν να παραμείνουν σε διαρκή και σύγχρονη ανάπτυξη στις 

χώρες που επεκτάθηκαν. Αντιθέτως μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι προτιμήθηκαν από τις 

χώρες αυτές αφού μπορούσαν να έχουν μεγάλο κεφαλαιακό διαθέσιμο και έτσι 

μπήκαν σε όλες τις σημαντικές αγορές της περιοχής. Πλην της Ρουμανίας, οι 

υπόλοιπες κινήσεις των εγχώριων τραπεζών είναι ελπιδοφόρες, αλλά μικρής 

εμβέλειας. Με εξαίρεση την εξαγορά της Finansbank από την Εθνική, ο όμιλος 

Πειραιώς έχει επεκταθεί στην Αίγυπτο, ενώ η Eurobank δοκιμάζει τις δυνάμεις της 

στις δύσκολες αγορές της Ουκρανίας και της Πολωνίας. 

Πέραν του περιορισμένου μεγέθους τους στο εξωτερικό, οι εγχώριες τράπεζες έχουν 

να αντιμετωπίσουν και τον σκληρό ανταγωνισμό των ξένων δυσκολεύοντας ακόμα 



23 

 

περισσότερο την προσπάθεια. Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι η μάχη θα είναι 

δύσκολη, καθώς μπορεί τα τελευταία χρόνια τράπεζες όπως η Alpha, η Eurobank και 

η Πειραιώς να αναπτύχθηκαν θεαματικά στην Ελλάδα, ωστόσο είχαν απέναντί τους 

δυσκίνητες κρατικές τράπεζες, τα μερίδια των οποίων αποτέλεσαν μέχρι μια περίοδο 

εύκολα θηράματα για τις ευκίνητες ιδιωτικές τράπεζες. Ωστόσο, στα Βαλκάνια δεν 

έχουν να αντιμετωπίσουν τις εκεί δυσκίνητες κρατικές τράπεζες, αλλά ευρωπαϊκούς 

χρηματοοικονομικούς γίγαντες. Σύμφωνα, με στελέχη τραπεζών οι συνενώσεις 

δυνάμεων μελλοντικά αποτελούν ίσως τη μόνη οδό για την επιβίωση των εγχωρίων 

τραπεζών και την ουσιαστική ανάπτυξή τους στην περιοχή. 

 

Πίνακας 1: Η Επέκταση των Ελληνικών Τραπεζών στα Βαλκάνια πριν από την κρίση 

χρέους 

The activity of Greek Banks in the Balkans (2002-2007) 
Greek Banks Foreign Banks 

Acquisition 

Country Percentage of 

Participation(%) 

National Bank of 

Greece 

Vojvodjanska Banka Serbia 100 

Finasbank Turkey 46 

Banca Romaneasca Romania 98,88 

United Bulgarian Bank Bulgaria 99,91 

Eurobank Postbanka Bulgaria 100 

DZI Bank Bulgaria 74,26 

Bancpost Romania 78 

Tekfenbak Turkey 70 

National Savings Bank Serbia 100 

Alpha Bank Alternatifbank Turkey 47 

Alpha Bank Serbia Serbia 100 

Piraeus Bank Atlas Banka Serbia 100 

Eurobank Bulgaria 99,85 

ATEbank AIK Banka Serbia 20 

Midbank Romania 74 

Πηγή: businessthinker.com/greek-banks-in-the-balkans-the-big-crunch 

Το 2002, η Eurobank απέκτησε ποσοστό 43% στη Post Bank Bulgaria και το 2004 

αύξησε το ποσοστό αυτό στο 96,74%. Το 2006, η Τράπεζα Πειραιώς εξαγόρασε τη 

Finansbank στην Τουρκία αυξάνοντας τα περιουσιακά της στοιχεία σε 70 

δισεκατομμύρια ευρώ, με 1.059 υποκαταστήματα (45% εκτός Ελλάδας) και τα κέρδη 

προ φόρων ανήλθαν σε 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. 
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Η παγκόσμια οικονομική κρίση ξέσπασε μεταξύ του 2007-2008. Για τους λόγους που 

εξηγήσαμε νωρίτερα, οι ελληνικές τράπεζες δεν επηρεάστηκαν σημαντικά από αυτήν 

την κρίση, καθώς οι τοξικές τους ομολογίες ήταν χαμηλές. Αλλά ταυτόχρονα, παρά 

το γεγονός αυτό, αυτή την περίοδο (2007-2009) η δημοσιονομική κατάσταση της 

χώρας άρχισε να επιδεινώνεται, με αποτέλεσμα την ελληνική κρίση χρέους που 

ξεκίνησε το 2010. Εκείνη την εποχή το δημόσιο έλλειμμα αυξήθηκε σε περισσότερο 

από 15% προκαλώντας την ανάγκη για οικονομική βοήθεια. Η τιμή των ομολόγων 

του ελληνικού δημοσίου μειώθηκε και αυτό επηρέασε σημαντικά τις οικονομικές 

καταστάσεις των ελληνικών τραπεζών καθώς επένδυσαν σε μεγάλο βαθμό σε 

ομόλογα ελληνικού δημοσίου. Ως αποτέλεσμα, η κρίση δημόσιου χρέους επηρέασε 

σημαντικά τις ελληνικές τράπεζες που τώρα χρειάζονταν την αναδιάρθρωση των 

χαρτοφυλακίων τους και την αύξηση της ρευστότητάς τους για να αποφευχθεί η 

κατάρρευση. Όπως είναι σύνηθες στις πολυεθνικές εταιρείες σε τέτοιες καταστάσεις, 

αρχίζουν να ρίχνουν τις διεθνείς συμμετοχές τους για να πάρουν μετρητά 

προκειμένου να αποφευχθεί μια κρίση ρευστότητας που μπορεί να πλήξει τη μητρική 

εταιρεία και να αποφύγει πιθανή πτώχευση. Έτσι, μια μεγάλη κρίση των ελληνικών 

τραπεζών ξεκίνησε μετά την κρίση. Αυτό φαίνεται στον Πίνακα 2. 

 

Πίνακας 2: Η σταδιακή απο-επένδυση των Ελληνικών Τραπεζών από τα Βαλκάνια 

The activity of Greek Banks in the Balkans (2008-2016) 

Greek Banks Acquisition Sale Country/Foreign 

Bank 

Percentage of 

Participation(%) 

National Bank  Finansbank Qatar National 

Bank 

99,81 

United 

Bulgarian 

Bank(2017) 

  

Piraeus Bank ATEbank ATEbank(2016) Acquisition: 

Greece 

SALE: ERGO 

International 

AG 

100 

 

 

Geniki 

Bank(2012) 

 Greece 100 

Greek Bank 

(2014) 

 Greece 99,94 

Millennium 

Bank(2013) 

 Greece  

Alpha Bank  Alpha Bank AIK Banca 100 

Πηγή: businessthinker.com/greek-banks-in-the-balkans-the-big-crunch 
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Ως αποτέλεσμα της ελληνικής κρίσης και της επακόλουθης αναδιάρθρωσης του 

ελληνικού τραπεζικού τομέα, το 2012, η Τράπεζα Πειραιώς απέκτησε τα υγιή 

περιουσιακά στοιχεία της ATE Bank, το 2013 απέκτησε τη Millennium Bank και το 

2014 την Ελληνική Τράπεζα. Η ATE Bank πωλήθηκε το 2016 στην ERGO 

International AG. Το 2016 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος πούλησε το 99,81% της 

συμμετοχής της στην Τουρκική Finansbank στην Εθνική Τράπεζα του Κατάρ. 

Πρόσφατα, οι εκθέσεις του 2017 δείχνουν την πώληση της Bancpost, θυγατρικής της 

πλειοψηφικής συμμετοχής της Eurobank στη Ρουμανία. 

 

2.2.2 ΤΟΔΙΕΘΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες αρχίζουν να πωλούν τις θυγατρικές τους 

στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (ΝΑΕ). Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες 

οικειοθελώς αλλά κυρίως κατόπιν «παραγγελίας» από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς 

καθοδηγήθηκαν να μειώσουν άμεσα τις επενδύσεις τους στην περιοχή της Ν.Α. 

Ευρώπης. Τώρα, με τις προθεσμίες διάθεσης να αυξάνονται και την οικονομική 

ανάπτυξη να επιταχύνεται σε αγορές σε ολόκληρη την αναδυόμενη Ευρώπη, η 

μεγάλη πτώση αρχίζει τελικά να ξεκινά. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Εθνική 

Τράπεζα) έκανε το γύρισμα στα τέλη του περασμένου έτους με την πώληση της 

βουλγαρικής θυγατρικής της και αυτό το καλοκαίρι ακολούθησε έξοδο από τη 

Ρουμανία και τη Σερβία. Η Alpha Bank πούλησε επίσης τη θυγατρική της στη Σερβία 

τον Ιανουάριο, η Eurobank υπέβαλε προσφορές για τη λειτουργία της στη Ρουμανία 

και ο εισερχόμενος διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος 

Μεγάλου, ανακοίνωσε σχέδια για την πραγματοποίηση μιας εκκαθάρισης στο 

βαλκανικό δίκτυο. Από την πλευρά της αγοράς, ο βασικός παίκτης μέχρι στιγμής 

ήταν η OTP Bank. Ο ουγγρικός όμιλος βρίσκεται σε επεκτατική διαδικασία , 

εμφανίζοντας διαδικασίες πώλησης σε όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. 

Δυστυχώς, μετά την εξαγορά της κροατικής θυγατρικής της Société Générale, 

Splitska Banka, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάιο, ήρθε η είδηση ότι η OTP 
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συμφώνησε να αγοράσει τις δραστηριότητες της Εθνικής στη Ρουμανία και τη 

Σερβία. Οι αναλυτές αποδίδουν τον ενθουσιασμό της OTP για επέκταση σε δύο 

παράγοντες. Πρώτον, σύμφωνα με τα πρότυπα της Δυτικής Ευρώπης, ο όμιλος είναι 

εξαιρετικά καλά κεφαλαιοποιημένος. Δεύτερον, οι τρέχουσες τάσεις στην τραπεζική  

παίζουν τα δυνατά σημεία της OTP. Ενώ η ζήτηση εταιρικής πίστωσης στην περιοχή 

παραμένει βραδεία, ο λιανικός δανεισμός αυξάνεται. 

«Η OTP διαθέτει καθιερωμένη εμπειρία στον τομέα του δανεισμού λιανικής, ιδίως σε 

τμήματα υψηλότερου περιθωρίου κέρδους», λέει ο Gunter Deuber, επικεφαλής της 

έρευνας CEE της Raiffeisen Bank International. «Είναι πεπεισμένοι ότι μπορούν να 

διαχειριστούν το λιανικό εμπόριο μέσω του κύκλου, οπότε βλέπουν τις τρέχουσες 

συνθήκες ως ευκαιρία να χτίσουν μερίδιο αγοράς στη βασική τους αρμοδιότητα». 

Ένα άλλο όνομα που εμφανίζεται με αυξανόμενη συχνότητα στα Βαλκάνια είναι το 

MK Group. Ανήκει στον πλουσιότερο άνδρα της Σερβίας, Miodrag Kostic, ο όμιλος 

που καλύπτει τομείς από τη γεωργία και τον τουρισμό έως την πληροφορική και τις 

τηλεπικοινωνίες, πρόσφατα άρχισε να αναπτύσσει τις τραπεζικές του δραστηριότητες. 

Τον Ιανουάριο, ο όμιλος ανακοίνωσε σχέδια για συγχώνευση της Σερβικής 

θυγατρικής της Alpha Bank με τον τοπικό δανειστή της, AIK Banka. Λέγονται 

πιθανές περαιτέρω εξαγορές στη Σερβία, ενώ η αγορά 13,9% της Gorenjska Banka 

της Σλοβενίας τον ίδιο μήνα υπαινίχθηκε περιφερειακές φιλοδοξίες. 

Άλλοι τακτικοί πλειοδότες που αναφέρονται στο πλαίσιο των ελληνικών θυγατρικών 

περιλαμβάνουν τη ρουμανική τράπεζα Banca Transilvania, η οποία αναζητά 

περαιτέρω εξαγορές μετά την επιτυχή απορρόφηση της Volksbank Romania, καθώς 

και ένα σύμπλεγμα ιδιωτικών κεφαλαίων. Οι τραπεζίτες αναφέρουν ότι οι αγοραστές 

ιδιωτικών μετοχών ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη Ρουμανία, όπου ένας πληθυσμός 

κοντά στα 20 εκατομμύρια και η αύξηση του ΑΕΠ άνω του 4% δημιουργούν έναν 

μοναδικά ελκυστικό συνδυασμό, αλλά και άλλες αγορές βλέπουν επίσης ενδιαφέρον 

από τον κλάδο. Η Advent International λέγεται ότι επιθυμεί να συγκεντρώσει μερικές 

από τις υποκατηγορίες franchise στο δίκτυο των Βαλκανίων που απέκτησε από την 

Hypo Alpe Adria, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης στη Σλοβενία αναφέρουν ότι ο 

Apollo υποβάλλει προσφορά εναντίον της AIK Banka για τον έλεγχο της συμμετοχής 

στην Gorenjska Banka. Η συμφωνία θα σηματοδοτήσει μια τέταρτη εξαγορά στη 

χώρα για την Apollo, η οποία κατέχει ήδη την KBS Banka, την Raiffeisen Slovenia 
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και τον νούμερο δύο δανειστή Nova KBM. Ο Guy Stevens, ένας περιφερειακός 

ειδικός χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων M&A της UBS, λέει ότι αυτό το μοντέλο 

είναι ένα μοντέλο που μπορεί να προσπαθήσουν να μιμηθούν άλλες ιδιωτικές 

εταιρείες μετοχών. «Βλέπουμε μεγάλο ενδιαφέρον από αγοραστές ιδιωτικών μετοχών 

στην περιοχή των Βαλκανίων, αλλά δεν θέλουν απαραίτητα να αγοράσουν μόνο μία 

τράπεζα», λέει. «Θέλουν να αγοράσουν δύο ή τρεις τράπεζες ως μέσο ενοποίησης και 

να καταλήξουν σε κάτι πιο σημαντικό». Η συναίνεση της αγοράς είναι ότι 

τουλάχιστον μερικά από τα κεφάλαια που υποβάλλουν προσφορές για ελληνικές 

θυγατρικές - και άλλα περιουσιακά στοιχεία της ΝΑΕ όπως η Σερβική νούμερο δύο 

Komercijalna Banka, η οποία είναι έτοιμη για ιδιωτικοποίηση το επόμενο έτος - θα 

είναι επιτυχής. Πριν από λίγα χρόνια, ενδέχεται να υπήρχαν ανησυχίες σχετικά με το 

κατά πόσον τέτοιες συναλλαγές θα εγκρίνονταν από τις τοπικές αρχές, αλλά οι 

τραπεζίτες λένε ότι οι ρυθμιστικές αρχές στην περιοχή γίνονται λιγότερο 

επιφυλακτικές λόγω της έλλειψης εναλλακτικών αγοραστών. Με εξαίρεση την 

εφάπαξ αγορά της KBC της Ενωμένης Βουλγαρικής Τράπεζας από την Εθνική 

Τράπεζα, οι δυτικοί περιφερειακοί όμιλοι ήταν αξιοσημείωτοι από την απουσία τους 

στην πρόσφατη περίοδο M&A στη ΝΑΕ. Ομάδες όπως η Raiffeisen, η UniCredit και 

η Erste μόλις κατάφεραν να αυξήσουν τους δείκτες κεφαλαίων τους σε επίπεδα 

αποδεκτά από τις ρυθμιστικές αρχές, καθιστώντας τους επιφυλακτικοί για εξαγορές 

σε, ως επί το πλείστον, σχετικά μικρές και κατακερματισμένες αγορές. «Εάν οι 

ρυθμιστικές αρχές είχαν την επιλογή ενός στρατηγικού επενδυτή της Δυτικής 

Ευρώπης ή ενός ιδιωτικού ταμείου, όλα όσα είναι ισότιμα θα πάνε για το πρώτο», 

λέει ο Stevens. «Αλλά θα προτιμούσαν να δουν επιχειρήσεις που πωλούνται να 

πηγαίνουν σε μια αξιοσέβαστη διεθνή εταιρεία ιδιωτικών μετοχών από ότι έχουν 

παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την ιδιοκτησία τους». 

Όπως αντιλαμβανόμαστε οι χώρες της Ν.Α.Ευρώπης και κυρίως τα βαλκάνια 

θέλησαν να ενισχύσουν την άμυνα τους απέναντι στην κρίση της οικονομίας αλλά και 

του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα. Άλλωστε εκατομμύρια άνθρωποι στη 

Βουλγαρία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Αλβανία, τη Σερβία και τη Ρουμανία είχαν 

καταθέσεις σε τράπεζες που ανήκουν σε Έλληνες δανειστές, βάζοντας αυτήν την 

γωνιά της Ευρώπης στην πρώτη γραμμή εάν εξαπλωθεί η ελληνική κρίση. Έτσι η 

Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία εισήγαγαν ελέγχους και περιορισμούς των εκροών 

κεφαλαίων προς την Ελλάδα και το τραπεζικό σύστημα. Η κεντρική τράπεζα στη 
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Σερβία περιόρισε τις συναλλαγές ελληνικών τραπεζικών μονάδων με τους ιδιοκτήτες 

τους και αύξησε την εποπτεία των θυγατρικών. Αυτό που αποφάνθηκε η σερβική 

κεντρική τράπεζα είναι ότι ελληνικές τράπεζες στη Σερβία έχουν επαρκή ρευστότητα 

και αποθεματικά κεφαλαίου, τα οποία «μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις 

όπου οι κακές ειδήσεις μπορούν να προκαλέσουν περιττές αρνητικές συνέπειες και 

ψυχολογικό στρες», ανέφερε. Από την άλλη η Εθνική Τράπεζα της Βόρειας 

Μακεδονίας διέταξε τους δανειστές στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία να 

αποσύρουν όλα τα δάνεια και τις καταθέσεις από τράπεζες που εδρεύουν στην 

Ελλάδα. Η ρυθμιστική αρχή απαγόρευσε επίσης, για έξι μήνες όλοι οι κάτοικοι της 

χώρας να επενδύουν σε ελληνικά χρεόγραφα. Ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας 

της πΓΔΜ δήλωσε ότι οι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές με την Αθήνα 

είχαν διακόψει κάθε εκροή κεφαλαίων. "Δεν έχουμε παρατηρήσει σήμερα καμία 

σοβαρή απόσυρση καταθέσεων από πολίτες ή εταιρείες", δήλωσε ο κυβερνήτης, 

Ντιμιτάρ Μπογκόφ, σε συνέντευξη Τύπου. Παρατηρήθηκε το παράδοξο ότι οι 

ελληνικές τράπεζες στην περιοχή ήταν ανοιχτές, πλήρωναν μετρητά και εξέδιδαν 

δάνεια - σε αντίθεση με την ίδια την Ελλάδα, όπου τα υποκαταστήματα είναι κλειστά 

και οι άνθρωποι μπορούν να αποσύρουν το πολύ 60 ευρώ την ημέρα από τα ΑΤΜ. 

Στο κέντρο της πρωτεύουσας της ΠΓΔΜ, τα Σκόπια, ένα υποκατάστημα της τράπεζας 

Stopanska - που ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας - λειτουργούσε κανονικά.. 

Οι ελληνικές τράπεζες κατείχαν το 20 τοις εκατό του τραπεζικού τομέα σε ορισμένες 

χώρες, επομένως η έκθεση τους ήταν υπαρκτό σενάριο και οι οικονομίες της περιοχής 

ήταν ιστορικά εύθραυστες. Οι τέσσερις μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι - η Τράπεζα 

Πειραιώς Α.Ε., η Eurobank Ergasias SA, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Alpha 

Bank AE - έχουν όλες μονάδες στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και τη Σερβία, ενώ οι 

δύο τελευταίες λειτουργούν επίσης στη Βόρεια Μακεδονία. Οι ισχυροί δεσμοί με τις 

τράπεζες και τις αγορές της Ελλάδας έστειλαν αναδυόμενα ευρωπαϊκά αποθέματα, 

νομίσματα και ομόλογα που έπεσαν μετά την Ελλάδα που έκλεισε τις τράπεζες και 

επέβαλε ελέγχους κεφαλαίου στις 29 Ιουνίου 2015, αυξάνοντας τον κίνδυνο να 

αναγκαστεί να εγκαταλείψει το ευρώ. Για τις περισσότερες από τις αναδυόμενες 

οικονομίες, «ο πραγματικός κίνδυνος ήταν ότι η κρίση στην Ελλάδα προκαλεί 

ευρύτερη μετάδοση στην ευρωζώνη και στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές», 

δήλωσε ο Neil Shearing, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών της 

Capital Economics Ltd.. Ο αυξημένος κίνδυνος αντικατοπτρίστηκε στις αγορές 
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χρέους και συναλλάγματος. Τα νομίσματα της Ουγγαρίας και της Ρωσίας έχασαν έως 

και 1,5 τοις εκατό, οδηγώντας σε πτώση στις αναδυόμενες αγορές. Οι 

χρηματιστηριακές αγορές στην περιοχή επίσης γενικά μειώθηκαν εν μέσω 

παγκόσμιας ρουτίνας. 

 

 

 

2.3. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ 

2.3.1.Η Διαδικασία   

Τον Νοέμβριο του 2012, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα τις 

κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας και τους ζήτησε να ολοκληρώσουν τις 

διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης έως το τέλος Απριλίου 2013. Μια δεύτερη 

προκαταβολή καταβλήθηκε έναντι της τελικής ανακεφαλαιοποίησης ύψους 16 δισ. 

Ευρώ. Αυτή η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τεσσάρων «συστημικών» 

τραπεζών περιελάμβανε τρία βήματα:  

Bridge Recapitalization από το Financial Stability Forum (FSF). Πρόκειται για 

προκαταβολή έναντι μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου που είχε προγραμματιστεί να 

εφαρμοστεί έως το τέλος Απριλίου 2013. Η προκαταβολή ολοκληρώθηκε τον 

Δεκέμβριο του 2012.  

Έκδοση ενδεχόμενων μετατρέψιμων μέσων (Contingent Convertible Bonds - CoCos) 

έως τα τέλη Ιανουαρίου 2013, τα ποσά εκ των οποίων καθορίστηκαν από τις ίδιες τις 

τράπεζες σύμφωνα με το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης. Αναφέρεται σε ομόλογα με 

κουπόνι 7%, που αυξάνεται κατά 50 μονάδες βάσης ετησίως (0,5%). Αυτά τα 

ομολογιακά κεφάλαια είναι ακριβά, αλλά προσφέρουν τη δυνατότητα καταβολής 

τόκων με τη μορφή κοινών μετοχών με έκπτωση, δηλαδή 50% της τρέχουσας αξίας 

τους. Με τη λήξη πέντε ετών από την ημερομηνία έκδοσης, μετατρέπονται αυτόματα 

σε κοινές μετοχές. Αυτά τα μέσα καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). 
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Ολοκλήρωση αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου έως τα τέλη Απριλίου 2013, όπου 

το ΤΧΣ είχε αναλάβει το ρόλο του εγγυητή κάλυψης. Αυτό σημαίνει αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση κοινών μετοχών, σε τιμές που θα 

αντιπροσωπεύουν το 50% της μέσης τιμής αγοράς κατά τις πενήντα ημέρες πριν από 

την έκδοση. Οι ιδιώτες μέτοχοι διατηρούν τον έλεγχο μόνο εάν πληρώνουν ποσό 

τουλάχιστον ίσο με το 10% της αξίας των νέων μετοχών (Τράπεζα της Ελλάδος, 

Δεκέμβριος 2012). Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από την 

ανακεφαλαιοποίηση είχε προηγηθεί η εφαρμογή Private Sector Involvement (PSI), η 

διαδικασία απομείωσης του ελληνικού χρέους μέσω της συμμετοχής του ιδιωτικού 

τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, προτάθηκε σε ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων να 

τα ανταλλάξουν με νέα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας και χαμηλότερη ονομαστική 

αξία κατά 53,5%. Η απομείωση αυτής της αξίας των χαρτοφυλακίων τραπεζών και 

των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) είχε ως αποτέλεσμα την ανάγκη 

ανακεφαλαιοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, στις 9 Μαρτίου 2012 το PSI ολοκληρώθηκε 

με επιτυχία. Το συνολικό χρέος που υπόκειται σε ιδιώτες κατόχους ομολόγων στο PSI 

ανήλθε σε 205,6 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 177 δισεκατομμύρια ευρώ 

σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και 29 δισεκατομμύρια ευρώ σε ξένα. 

Συνολικά, με την ενεργοποίηση των συλλογικών ρητρών δράσης (CAC) για τα 

ελληνικά ομόλογα και την εθελοντική συμμετοχή των άλλων κατόχων ομολόγων, η 

συνολική συμμετοχή στο PSI έφθασε το ποσό των 197 δισεκατομμυρίων ευρώ, 

δηλαδή 95,7% του αρχικού στόχου. Το PSI είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων ομολόγων κατά 53,5%. 

2.3.2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα της ανακεφαλαιοποίησης, έχουν ολοκληρωθεί οι 

ακόλουθες ενέργειες: 

• Τον Απρίλιο του 2012, 25 δισ. €. μεταφέρθηκαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (FSF) στη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF). 

• Τον Μάιο του 2012, το FSF χορήγησε 18 δισ. Ευρώ. στις "συστημικές τράπεζες" ως 

προκαταβολή έναντι των μελλοντικών αυξήσεων κεφαλαίου, αποκαθιστώντας έτσι 

τους δείκτες φερεγγυότητάς τους για να ανταποκριθούν στην απαίτηση για αναλογία 

κεφαλαιακής επάρκειας 8%. 
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• Τον Νοέμβριο του 2012, εκδόθηκε ο Υπουργικός Νόμος 38 σχετικά με τους όρους 

και εργαλεία ανακεφαλαιοποίησης από το FSF. Τον ίδιο μήνα, η Τράπεζα της 

Ελλάδος ανακοίνωσε επίσημα στις τράπεζες τις απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες 

του καθενός και ζήτησε να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες συγκέντρωσης χρημάτων 

έως το τέλος Απριλίου 2013. 

Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), οι πόροι που διατέθηκαν 

από τη σύμβαση δανείου (50) δισεκατομμύρια ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των 

ελληνικών τραπεζών κρίθηκε επαρκής, όπως αναμενόταν και δημιούργησε ένα 

"μαξιλαράκι" 5 δισεκατομμυρίων ευρώ (μειώθηκε κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύριο 

μετά την ολοκλήρωση της επαναγοράς ομολόγων). Η έκθεση δείχνει επίσης ότι στο 

σύνολο οι μικτές απώλειες που αναμένονται από τον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή τα 

διάσημα «κόκκινα» δάνεια, έφτασαν στο ποσό 46,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, με 

προβλέψεις για κάλυψη πιστωτικού κινδύνου να φτάσει τα 24,7 δισεκατομμύρια. 

Συγκεκριμένα, οι κεφαλαιακές ανάγκες των τεσσάρων «συστημικών» τραπεζών ήταν 

οι εξής: 

 

• Εθνικής Τράπεζα της Ελλάδος: οι κεφαλαιακές απαιτήσεις διαμορφώθηκαν σε 

9,75 δισ. Ευρώ. Βασικός ρόλος στη διαμόρφωση αυτών των αναγκών έπαιξε η 

ζημία που υπέστη λόγω PSI (11,7 δισ. ευρώ) και οι ακαθάριστες 

αναμενόμενες απώλειες  λόγω κάλυψης του πιστωτικού κινδύνου (8,3 δισ. 

Ευρώ). 

• Τράπεζα Alpha: κατέγραψε ζημιές € 4,78 δισ. από το PSI και λαμβάνοντας 

υπόψη το αναμενόμενες απώλειες πιστωτικού κινδύνου, οι οποίες ανήλθαν σε 

€ 8,49 δισ., οι κεφαλαιακές ανάγκες έφθασαν το ποσό € 4,57 δισ. 

• Τράπεζα Πειραιώς: με απώλειες περίπου 2,61 δισεκατομμυρίων ευρώ από PSI 

και αναμενόμενες απώλειες πιστωτικού κινδύνου 6,28 δισ. Ευρώ, ζητήθηκε 

από την Τράπεζα  Πειραιώς να ενισχύσει την κεφαλαιακή του δομή με 7,33 

δις  Ευρώ 

• Εurobank: Η Τράπεζα Eurobank έπρεπε να ενισχύσει το κεφάλαιό της κατά 

5,83 δισ. Ευρώ, ποσό που προκύπτει από την επιπτώσεις ζημιών ύψους € 5,78 

δις  από το PSI.  
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2.3.3 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΗΣΗ 

Μετά την επιτυχή αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση, ο τραπεζικός τομέας στην 

Ελλάδα βελτιστοποιήσε τη διαχείριση των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, 

για να διευκολύνει τους δανειολήπτες συνεταιρισμών που δυσκολεύονται να 

εξυπηρετήσουν προσωρινά τα χρέη τους και σταδιακά να ανακτηθούν τα χρήματα 

που συνδέονται με προβληματικά δάνεια. Η ικανότητα του τραπεζικού συστήματος 

να χρηματοδοτεί την οικονομική δραστηριότητα είχε πλέον επεκταθεί και 

αποκαταστάθηκε η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς αγορές. Τα 

χρόνια μετά την ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες οφείλουν να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού κόσμου και την διαμόρφωση ενός ενιαίου 

νέου μοντέλου ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι τέσσερις «συστημικές» τράπεζες 

σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου κατά προσέλκυση ιδιωτικών 

επενδυτών. Τα οικονομικά αποτελέσματα των ελληνικών εμπορικών τραπεζών είχαν 

έχει βελτιωθεί σημαντικά μετά την ανακεφαλαιοποίηση του 2013-2014, καθώς μέσα 

σε τρία χρόνια αναφέρθηκαν κέρδη περίπου 5 δισεκατομμυρίων. 

Μέσα στα επόμενα χρόνια λοιπόν το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επανάκτησε την 

εμπιστοσύνη της αγοράς, μάλιστα εμφάνισαν διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού 

κεφαλαίου και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες προσελκύοντας και το ενδιαφέρον 

των διεθνών επενδυτών. Επιπλέον, η Alpha και η Πειραιώς αρχικά προχώρησαν στην 

έκδοση ομολόγων (750 εκατ. Ευρώ και 500 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα) καταγράφοντας 

μια σημαντική επικάλυψη όχι μόνο των κεφαλαιακών απαιτήσεων τους, αλλά και τα 

κεφάλαια που απαιτούνται για την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών που 

κατέχει το ελληνικό κράτος. 

Όσον αφορά όμως τις αγορές των Βαλκανίων οι ελληνικές τράπεζες οι ελληνικές 

τράπεζες όπως προαναφέραμε πραγματοποίησαν εξαναγκασμένες μια «υποχώρηση». 

Στελέχη του τραπεζικού κλάδου και της αγοράς με θεσμικό ρόλο αναφέρουν στην ότι 

διόλου τυχαίος δεν ήταν αυτός ο όρος για τη διάσωση των ελληνικών τραπεζών, αφού 

η κατοχή σε πολλές περιπτώσεις σημαντικών μεριδίων της τραπεζικής αγοράς στις 

γειτονικές χώρες αποτελούσε σημαντικό μοχλό επιρροής της Ελλάδας στην περιοχή, 

σε οικονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο. Άλλωστε και η έκθεση του ΔΝΤ τον 

Νοέμβριο του 2017 μαρτυρά αυτό ακριβώς το γεγονός (IMF.org) «Οι δανειστές της 
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χώρας άδραξαν την ευκαιρία των ανακεφαλαιοποιήσεων για να βγάλουν την Ελλάδα 

από το παιχνίδι των Βαλκανίων», αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές.  

Αναγνωρίζουν, πάντως, ότι το επιχείρημα το οποίο επικαλέστηκαν οι Ευρωπαίοι 

εταίροι ήταν εύλογο. Αυτό που υποστήριξαν ήταν ότι δεν έχει λογική οι τράπεζές 

τους να ανταγωνίζονται τις ελληνικές στις αγορές της «Νέας Ευρώπης» όταν την ίδια 

στιγμή τις διέσωζαν μέσω του δανεισμού τους στη χώρα.Αναγνωρίζουν, πάντως, ότι 

το επιχείρημα το οποίο επικαλέστηκαν οι Ευρωπαίοι εταίροι ήταν εύλογο. Αυτό που 

υποστήριξαν ήταν ότι δεν έχει λογική οι τράπεζές τους να ανταγωνίζονται τις 

ελληνικές στις αγορές της «Νέας Ευρώπης» όταν την ίδια στιγμή τις διέσωζαν μέσω 

του δανεισμού τους στη χώρα. 

Σταδιακά λοιπόν προχωρούσαν οι ελληνικές τράπεζες τα τελευταία χρόνια σε 

πωλήσεις των μεριδίων τους ακόμα και θυγατρικών τους τραπεζικών ιδρυμάτων που 

δραστηριοποιούνταν σε βαλκανικές χώρες. Παρουσιάζουμε επιγραμματικά παρακάτω 

την σημερινή κατάσταση που επικρατεί στα βαλκάνια και την παρουσία των 

ελληνικών συστημικών τραπεζών εκεί.  

Alpha Bank: Διατηρεί σήμερα τρεις θυγατρικές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα σε 

Κύπρο (22 καταστήματα, 693 άτομα), Ρουμανία (130 καταστήματα, 1.976 άτομα) και 

Αλβανία (33 καταστήματα, 429 άτομα). Από την έναρξη της υλοποίησης του Σχεδίου 

Αναδιάρθρωσης προχώρησε σε αποεπενδύσεις 5,3 δισ. ευρώ σε όρους ενεργητικού, 

αποχωρώντας από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία. Στα σχέδιά 

της είναι να διατηρήσει μόνο τη Ρουμανία, αφού στην Κύπρο καταγράφει ζημιές. 

 Εθνική Τράπεζα: Παραμένει στην Κύπρο (τράπεζα & ασφαλιστική), Ρουμανία 

(τράπεζα, Leasing & ασφαλιστική) και Βόρεια Μακεδονία (τράπεζα), για την οποία 

μάλιστα έλαβε έγκριση από την DG Comp να διατηρήσει την εκεί θυγατρική της 

Stopanska. Τις θέσεις της σε Ρουμανία και Κύπρο έχει δεσμευτεί να τις 

ρευστοποιήσει εντός του έτους, ενώ πρόσφατα πούλησε το δίκτυο των καταστημάτων 

της στην Αίγυπτο στην Bank Audi με έδρα το Κατάρ. Το 2016 πούλησε την τουρκική 

Finansbank και έναν χρόνο αργότερα αποχώρησε από τη Ρουμανία και τη Ν. Αφρική. 

 Τράπεζα Πειραιώς: Είναι η μοναδική τράπεζα που έχει ουσιαστικά μηδενίσει την 

παρουσία της στο εξωτερικό, αφού διατηρεί μια μικρή μόνο θέση στην Ουκρανία – 

την οποία σχεδιάζει επίσης να κλείσει. Το 2015 αποχώρησε από την Αίγυπτο και τις 
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ΗΠΑ, ενώ το 2018 ολοκλήρωσε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης με πωλήσεις των 

θυγατρικών σε Σερβία, Ρουμανία και Αλβανία. 

 Eurobank: Χάρη στο περιορισμένο ποσοστό της ανακεφαλαιοποίησής της με 

κρατικά κεφάλαια, διατήρησε τον μεγαλύτερο βαθμό ευελιξίας μεταξύ των 

ελληνικών τραπεζών. Στο χαρτοφυλάκιο των διεθνών δραστηριοτήτων της 

περιλαμβάνονται οι θυγατρικές σε Σερβία (80 καταστήματα), Βουλγαρία (174 

καταστήματα), Κύπρο (8 καταστήματα) και Λουξεμβούργο. Πρόσφατα ανακοίνωσε 

την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria, προσθέτοντας στην παρουσία της στη χώρα 

70 καταστήματα και 900 εργαζομένους. 

 

 

 

3.ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΕΘΝΙΚΗ 

3.1.Τράπεζα Πειραιώς 

3.1.1.Ιστορική Αναδρομή 

Το 1916 ιδρύεται η Τράπεζα Πειραιώς ενώ μόλις δύο χρόνια αργότερα, το 1918 οι 

μετοχές της τράπεζας εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το 1963 η τράπεζα 

εντάσσεται στον Όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας. Η Τράπεζα Πειραιώς, ως θυγατρική 

της Εμπορικής Τράπεζας, περνά υπό κρατικό έλεγχο το 1975, ενώ το 1991 

πραγματοποιείται η Ιδιωτικοποίησή της. Το 1993 ξεκινά η Τράπεζα Πειραιώς τη 

διεθνοποίησή της με την έναρξη δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία (Piraeus Bank 

Bulgaria). Το 1996 ιδρύεται η Tirana Bank στην Αλβανία. Το 1999 πραγματοποιείται 

συμφωνία εξαγοράς της Pater Credit Bank στη Ρουμανία, η οποία εντάχθηκε στον 

Όμιλο τον Απρίλιο 2000 και μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Romania. Κατά το ίδιο 

έτος ιδρύεται από την τράπεζα κατάστημα στο Λονδίνο και δημιουργείται η 

ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank. Κατά το 2005 

πραγματοποιήθηκε εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank και αργότερα 

μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria. Επίσης εξαγοράζεται από την Τράπεζα 

Πειραιώς, η σερβική Τράπεζα Atlas Banka ( Piraeus Bank Beograd) και η 
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αιγυπτιακής Τράπεζας Egyptian Commercial Bank (Piraeus Bank Egypt). Το 2008 η 

Τράπεζα Πειραιώς επεκτάθηκε στην Κύπρο με την ίδρυση της Τράπεζας Πειραιώς 

Κύπρου. Το 2011 πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση 20 χρόνων από την 

ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς. Το 2012 η τράπεζα απορρόφησε τα στοιχεία 

ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε. Το 

2016 αποτέλεσε χρονιά κατά την οποία η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη σύναψη 

συμφωνίας για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Κύπρο, Τράπεζας 

Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ. Τον Σεπτέμβριο 2017 η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε τη 

σύναψη συμφωνίας για την πώληση της θυγατρικής της Piraeus Bank Beograd στη 

Σερβία προς την Direktna Banka A.D., τραπεζικό όμιλο που έχει αυξήσει σημαντικά 

την παρουσία του στην αγορά της Σερβίας. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η τράπεζα  

ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με την J.C. Flowers & Cο για την πώληση του 

συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου στη θυγατρική της στη Ρουμανία, Piraeus Bank 

Romania S.A. Τον Φεβρουάριο του 2019, η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε την 

πώληση της συμμετοχής της (98,8%) στη θυγατρική της στην Αλβανία, Tirana Bank 

Sh.a., στην Balfin Sh.p.k. και στην Komercijalna Banka AD ενώ τον Σεπτέμβριο του 

2019, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης συμμετοχής 

της (99,98%) στη θυγατρική της στη Βουλγαρία, Piraeus Bank Bulgaria AD στην 

Eurobank Bulgaria AD. 

3.1.2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η πορεία της Piraeus Bank Bulgaria κατά 

τα έτη 2008-2017. Ο πίνακας που δίνεται, παρουσιάζει τη διαμόρφωση των τριών 

Βασικών Οικονομικών Μεγεθών της Τράπεζας (Ενεργητικό, Καταθέσεις και 

Χορηγήσεις) κατά τα έτη που αναφέρθηκαν. Επίσης δίνεται διάγραμμα το οποίο 

αποτυπώνει την εξέλιξη των Οικονομικών Μεγεθών για τα ίδια έτη. Τα ποσά που 

δίνονται είναι σε εκατομμύρια ευρώ. 

Πίνακας 3 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της  Piraeus Bank Bulgaria 

Piraeus Bank Bulgaria (Ποσά σε € εκατ.) 
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 Πηγή: piraeusbankgroup.com  

 

Διάγραμμα 7: Οικονομικά Μεγέθη Piraeus Bank Bulgaria 

Πηγή: piraeusbankgroup.com  

 

 

Η Piraeus Bank Bulgaria ξεκίνησε τη λειτουργία της στη Βουλγαρία το 1993 με την 

ίδρυση ενός καταστήματος στη Σόφια, αποτελώντας την πρώτη ξένη τράπεζα που 

εγκαταστάθηκε στη Βουλγαρία. Το 2008 πέτυχε τόσο ενίσχυση των τραπεζικών 

δραστηριοτήτων της, όσο και ανάπτυξη των 

υπόλοιπων θυγατρικών που λειτουργούν στη Βουλγαρία.  

Το 2008 ήταν μια καλή χρονιά για την Piraeus Bank Bulgaria καθώς τα μεγέθη της 

τράπεζας παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πιο 

συγκεκριμένα, το ενεργητικό παρουσίασε αύξηση 15% σε σχέση με το 2007 και 

διαμορφώθηκε στα €2.118 εκατομμύρια. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα €636 

εκατομμύρια και αυξήθηκαν κατά 6% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Οι 

χορηγήσεις ανήλθαν σε €1.534 εκατομμύρια και τα ίδια κεφάλαια σε €242 

εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 23% και 14% αντίστοιχα.  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ενεργητικό 2.118 1.989 2.182 1.711 1.653 1.773 1.749 1.502 1.499 1.564 

Καταθέσεις 636 655 676 653 748 925 1.152 1.040 1.106 1.160 

Χορηγήσεις 1.534 1.564 1.711 1.547 1.467 1.333 1.323 1.080 914 745 
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Γίνεται κατανοητό από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα πως το 2009 η Piraeus 

Bank Bulgaria AD αντιμετώπισε κάποιες αρνητικές μεταβολές στα μεγέθη της ως 

απόρροια της οικονομικής κρίσης, η οποία έκανε την εμφάνισή της το προηγούμενο 

έτος. Πιο συγκεκριμένα το Ενεργητικό της μειώθηκε κατά 12%, κλείνοντας στα 

€1.989 εκατ. Οι Χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €1.564 εκατ., μειωμένες δηλαδή 

κατά 7% σε σχέση με το 2008. Οι Καταθέσεις ήταν το μόνο μέγεθος που παρουσίασε 

αύξηση, αγγίζοντας το 3%. Έτσι λοιπόν οι Καταθέσεις έφτασαν τα €655 εκατ. ενώ 

κατά το 2008 διαμορφώθηκαν σε €633 εκατ. 

 Στο τέλος του οικονομικού έτους 2010, μειωμένα οριακά ήταν το Ενεργητικό καθώς 

και οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων για την Piraeus Bank Bulgaria AD. Με ποσοστό 

4% και 8% αντίστοιχα, το Ενεργητικό διαμορφώθηκε στα €2.182 εκατ. (€2.272 εκατ. 

για το 2009) ενώ οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα €1.711 εκατ. 

Οι καταθέσεις μεταβλήθηκαν και αυτές οριακά, επιτυγχάνοντας αύξηση της τάξεως 

του 3%.  

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Piraeus Bank Bulgaria υπέστησαν σημαντικές 

μειώσεις κατά το οικονομικό έτος 2011. Το Ενεργητικό ήταν το μέγεθος το οποίο 

παρουσίασε τις πιο μεγάλες απώλειες. Συγκεκριμένα παρουσίασε αρνητική μεταβολή 

της τάξεως του 21% και στο τέλος του 2011 ανήλθε στα €1.717εκατ. ενώ το 2010 

κατέγραφε €2.182 εκατ. Οι Χορηγήσεις στη διάρκεια του έτους μειώθηκαν κατά 

10%. Οι Καταθέσεις επηρεάστηκαν ελάχιστα σημειώνοντας μείωση 3%. Τέλος, τα 

Κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 5% (€41 εκατ. για το 2011).  

Οριακές ήταν οι μειώσεις που παρουσιάσθηκαν σε Ενεργητικό και Χορηγήσεις προ 

Προβλέψεων για το έτος 2012 στη στην Piraeus Bank Bulgaria, με τα μεγέθη να 

έχουν μειωθεί κατά 4% και 5% αντίστοιχα. Το Ενεργητικό συνεπώς διαμορφώθηκε 

στα €1.653 εκατ., μειωμένο κατά €64 εκατ. σε σχέση με το 2011. Οι Χορηγήσεις προ 

Προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1.467 εκατ. από €1.547 εκατ. της προηγούμενης 

χρονιάς. Οι καταθέσεις παρουσίασαν θετική πορεία και αυξήθηκαν κατά 15%. Έτσι 

έφτασαν τα €748 εκατ. σε αντίθεση με το 2011, στο τέλος του οποίου οι Καταθέσεις 

ανέρχονταν στα €653 εκατ.  

Για το οικονομικό έτος 2013 το Ενεργητικό και οι Καταθέσεις της Piraeus Bank 

Bulgaria εξελίχθηκαν θετικά και παρουσίασαν αύξηση. Έτσι διαμορφώθηκαν σε 

€1.773 εκατ. και €925 εκατ. αντίστοιχα. Οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων 
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παρουσίασαν μια μικρή μείωση της τάξεως του 9% και διαμορφώθηκαν σε €1.333 

εκατ. ενώ κατά το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκαν σε €1.467 εκατ.  

Αξιόλογη ήταν η δραστηριότητα της Piraeus Bank στη Βουλγαρία στη διάρκεια του 

2014. Το Ενεργητικό καθώς και οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων κινήθηκαν οριακά 

παρουσιάζοντας μείωση 1% και τα δύο μεγέθη. Αντιθέτως, θεαματική ήταν η αύξηση 

των Καταθέσεων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 25%. Επομένως οι Καταθέσεις ανήλθαν 

σε €1.152 εκατ. ενώ κατά την προηγούμενη χρονιά ανέρχονταν σε €925 εκατ.  

Η κατάσταση στην Ελλάδα είχε επιπτώσεις και στις επιδόσεις της Piraeus Bank 

Bulgaria. Τα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας επηρεάστηκαν αρνητικά αλλά όχι σε 

μεγάλο βαθμό, κρίνοντας από τα δεδομένα.  

Οι καταθέσεις πελατών στα τέλη του 2015 μειώθηκαν σε ποσοστό 10% και ανήλθαν 

σε €1.040 εκατ., ενώ τα δάνεια του Ομίλου στη Βουλγαρία μειώθηκαν, αντίστοιχα, 

κατά 18% σε σχέση με το 2014, και ανήλθαν αντίστοιχα σε €1.080 εκατ. (Ετήσια 

Έκθεση Ομίλου Πειραιώς 2015, σελ 87). 

 Κατά το 2016 οι Καταθέσεις της Piraeus Bank Bulgaria αυξήθηκαν κατά 6% 

διαμορφώνοντας τις καταθέσεις σε €1.106 εκατ. Οι Χορηγήσεις μειώθηκαν σε μικρό 

βαθμό κι έτσι το τελικό ποσό ανήλθε σε €914 εκατ. από €1.080 εκατ. του 

προηγούμενου έτους. Τέλος, το Ενεργητικό μειώθηκε ανεπαίσθητα (κατά €3 εκατ.), 

διαμορφώνοντας το τελικό ποσό σε €1.499 εκατ. 

 

Η Piraeus Bank Bulgaria βελτίωσε σημαντικά κατά το 2017 την προ προβλέψεων 

κερδοφορία της καθώς και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους. Αύξησε ελαφρώς τις 

καταθέσεις της και μείωσε σημαντικά το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

της. Η Τράπεζα διατηρεί υψηλά επίπεδα ρευστότητας, εκ των οποίων ένα μεγάλο 

μέρος τους επιστρέφεται στη μητρική (Ετήσια Έκθεση Ομίλου Πειραιώς 2017, σελ 

110). 
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Piraeus Bank Romania 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η πορεία της Piraeus Bank Romania κατά 

τα έτη 2008-2016. Ο πίνακας που δίνεται, παρουσιάζει τη διαμόρφωση των τριών 

Βασικών Οικονομικών Μεγεθών της Τράπεζας (Ενεργητικό, Καταθέσεις και 

Χορηγήσεις) κατά τα έτη που αναφέρθηκαν. Επίσης δίνεται διάγραμμα το οποίο 

αποτυπώνει την εξέλιξη των Οικονομικών Μεγεθών για τα ίδια έτη. Τα ποσά που 

δίνονται είναι σε εκατομμύρια ευρώ. 

 

Πίνακας 4 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της  Piraeus Bank Romania 

Piraeus Bank Romania (Ποσά σε € εκατ.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ενεργητικό 2.393 2.619 3.944 3.504 3.402 1.851 2.086 1.581 1.472 

Καταθέσεις 1.001 1.142 1.164 915 896 1.027 1.141 853 963 

Χορηγήσεις 1.671 1.812 3.198 3.002 3.052 1.660 1.509 835 797 

                Πηγή: piraeusbankgroup.com 
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Διάγραμμα 8 : Οικονομικά Μεγέθη της Piraeus Bank Romania 

Πηγή: piraeusbankgroup.com 

Η εδραίωση της Piraeus Bank Romania στην εγχώρια τραπεζική αγορά το διάστημα 

των 8 χρόνων από την ένταξη της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς το 2000 

επιτεύχθηκε μέσω της εκπόνησης συστηματικού επιχειρηματικού σχεδίου, με στόχο 

την ενίσχυση της παρουσίας της Τράπεζας στη χώρα, καθώς και την παροχή μιας 

πλήρους γκάμας τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (Ετήσια Έκθεση Τράπεζας 

Πειραιώς 2008, σελ. 48). 

Αξιοσημείωτη ήταν η αύξηση των καταθέσεων που πέτυχε η τράπεζα Πειραιώς στη 

Ρουμανία για το έτος 2008. Η αύξηση αυτή ήταν της τάξεως του 82% και μετέβαλε 

τις καταθέσεις από €551 εκατομμύρια που διαμορφώθηκαν για το έτος 2007 σε 

€1.001 εκατομμύρια για το 2008.  Αύξηση σημείωσαν και οι χορηγήσεις (43%), 

φτάνοντας τα €1.671 εκατομμύρια. Το ενεργητικό διαμορφώθηκε στο τέλος του 2008 

στα €2.393 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση 41%.  

Η Piraeus Bank Romania SA κατά το έτος 2009 παρουσίασε αρνητικές μεταβολές 

στο Ενεργητικό και στις Χορηγήσεις της τάξεως του 4% και 6% αντίστοιχα. Με 

αυτόν τον τρόπο το Ενεργητικό της διαμορφώθηκε σε €2.619 εκατ. και οι 

Χορηγήσεις σε €1.812. Θετική ήταν όμως η μεταβολή στις Καταθέσεις, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά 21% και έφτασαν τα €1.142 εκατ. ξεπερνώντας κατά πολύ τα €941 

εκατ. του προηγούμενου έτους. 

Κατά το έτος 2010, το επίπεδο μεταβολής των οικονομικών μεγεθών της Piraeus 

Bank Romania SA ήταν επίσης οριακό. Αυξημένες κατά 2% παρουσιάσθηκαν οι 

Καταθέσεις, οι οποίες έφθασαν τα €1.164 εκατ., έναντι €1.142 εκατ. του 

προηγούμενου έτους. Το Ενεργητικό και οι Χορηγήσεις παρουσίασαν μικρή πτώση, 

ωστόσο όχι καθοριστική. 

Σημαντικές ήταν οι μειώσεις που σημειώθηκαν στα οικονομικά μεγέθη της Piraeus 

Bank Romania για το έτος 2011. Το Ενεργητικό ανήλθε σε €3.504 εκατ. από τα 

€3.944 εκατ. που σημείωσε το 2010. Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 21% και στο 

τέλος του 2011 το ποσό ανερχόταν στα €915 εκατ. Οι καταθέσεις ήταν το μέγεθος 

που υπέστη τη μικρότερη μείωση με αυτή να καταγράφει μόλις 6%. Τα Κέρδη προ 

φόρων μειώθηκαν σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας 
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μεταβολή της τάξεως του 39%. Συνεπώς τα Κέρδη προ φόρων για την τράπεζα ήταν 

μόλις €31εκατ. για το 2011, ενώ την προηγούμενη χρονιά κατέγραψε €51εκατ. 

Τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Piraeus Bank Romania δεν παρουσίασαν μεγάλες 

αποκλίσεις κατά το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι Καταθέσεις 

μειώθηκαν κατά 2% και διαμορφώθηκαν στα €896 εκατ. στο τέλος του 2012. Το 

Ενεργητικό μειώθηκε ανεπαίσθητα (3%) και διαμορφώθηκε στα €3.052 εκατ. Τέλος, 

οι Χορηγήσεις προ Προβλέψεων παρουσίασαν μια μικρή άνοδο της τάξεως του 2% 

και με αυτόν τον τρόπο το 2012 οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε €3.052 εκατ. 

Το Ενεργητικό της Piraeus Bank Romania, μειώθηκε στη διάρκεια του 2013 κατά 8% 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά το οποίο το Ενεργητικό της τράπεζας ανήλθε 

σε €2.006 εκατ. Οι Xορηγήσεις προ προβλέψεων παρέμειναν σταθερές χωρίς κάποια 

ιδιαίτερη μεταβολή. Αντιθέτως οι καταθέσεις ανήλθαν σε €1.027, παρουσιάζοντας 

αύξηση 15%. 

Το 2014 ήταν ευνοϊκό για τη δραστηριότητα της Piraeus Bank στη Ρουμανία καθώς 

οι Καταθέσεις και το Ενεργητικό της τράπεζας αυξήθηκαν σημαντικά. Πιο 

συγκεκριμένα, το Ενεργητικό παρουσίασε θετική μεταβολή της τάξεως του 13% κι 

έφτασε τα €2.086 εκατ. από €1.851 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Οι Καταθέσεις 

ανήλθαν σε €1.141 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 11%. Οι Χορηγήσεις προ 

προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €1.509 εκατ., μειωμένες δηλαδή κατά 9% σε σχέση 

με το 2013. 

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας φαίνεται πως επηρέασε τις επιδόσεις της 

Piraeus Bank Romania. Όλα τα βασικά οικονομικά μεγέθη της τράπεζας υπέστησαν 

μειώσεις. Συγκεκριμένα το Ενεργητικό από €2.086 εκατ. που ανερχόταν το 2014, το 

2015 μειώθηκε σε €1.581. Οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν το 2015 σε €835 

εκατ. παρουσιάζοντας σημαντική πτώση. Οι Καταθέσεις επηρεάστηκαν κι αυτές 

αρκετά και μειώθηκαν κατά €288 εκατ. 

Στη διάρκεια του 2016, στην Piraeus Bank Romania παρατηρήθηκαν κάποιες 

απώλειες όσον αφορά στο Ενεργητικό και στις Χορηγήσεις προ προβλέψεων. Το 

Ενεργητικό διαμορφώθηκε σε €1.472 εκατ. ενώ κατά τη προηγούμενη χρονιά 

ανερχόταν σε €1.581 εκατ. Αντίστοιχα οι Χορηγήσεις ανήλθαν σε €797 εκατ., από 
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€835 εκατ. στα οποία ανέρχονταν κατά το 2015. Αντίθετα οι Καταθέσεις αυξήθηκαν 

κατά €110 εκατ., γεγονός πολύ θετικό για την τράπεζα. 

 

Tirana Bank 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η πορεία της Tirana Bank  κατά τα έτη 

2008-2017. Ο πίνακας που δίνεται, παρουσιάζει τη διαμόρφωση των τριών Βασικών 

Οικονομικών Μεγεθών της Τράπεζας (Ενεργητικό, Καταθέσεις και Χορηγήσεις) 

κατά τα έτη που αναφέρθηκαν. Επίσης δίνεται διάγραμμα το οποίο αποτυπώνει την 

εξέλιξη των Οικονομικών Μεγεθών για τα ίδια έτη. Τα ποσά που δίνονται είναι σε 

εκατομμύρια ευρώ. 

 

Πίνακας 5 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Tirana Bank 

Tirana Bank (Ποσά σε € εκατ.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ενεργητικό 661 631 670 690 713 732 745 602 611 593 

Καταθέσεις 426 410 501 503 522 561 555 460 466 455 

Χορηγήσεις 455 446 469 435 414 321 339 271 228 181 

                Πηγή: piraeusbankgroup.com 
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Διάγραμμα 9 : Οικονομικά Μεγέθη της Tirana Bank 

Πηγή: piraeusbankgroup.com 

 

Η Tirana Bank ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 και ήταν η πρώτη ιδιωτική Τράπεζα 

που δραστηριοποιήθηκε στην Αλβανία (Ετήσια Έκθεση Τράπεζας Πειραιώς 2008, 

σελ. 49). 

  

Θετική ήταν η εξέλιξη του Ομίλου και στην Αλβανία για το 2008. Η μεταβολή στο 

ενεργητικό ήταν ικανοποιητική φτάνοντας το 19% (€661 εκατομμύρια). Οι 

χορηγήσεις έφτασαν τα €455 εκατομμύρια (€346 εκατομμύρια το 2007). Κατά 36% 

αυξήθηκαν τα ίδια κεφάλαια, φτάνοντας τα €80 εκατομμύρια από €59 εκατ. για το 

προηγούμενο έτος. Τέλος οι καταθέσεις δε μεταβλήθηκαν σημαντικά. 

Κατά τη διάρκεια του 2009 η Tirana Bank κατέγραψε απώλειες σε όλα τα βασικά 

οικονομικά μεγέθη. Βέβαια οι απώλειες που σημειώθηκαν ήταν οριακές με τιμές να 

κυμαίνονται από το 4% έως το 7%. Έτσι το ενεργητικό παρουσίασε μεταβολή 7% με 

€631 εκατ. σε σχέση με τα €677 εκατ. του 2008. Οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 4%, 

σχηματίζοντας το ποσό των €410 εκατ. έναντι των €426 εκατ. του προηγούμενου 

έτους. Τέλος, οι χορηγήσεις μειώθηκαν κατά 5% και διαμορφώθηκαν σε €446 εκατ. 

Θετικές ήταν οι εξελίξεις που σημειώθηκαν στην Tirana Bank IBC SA κατά τη 

διάρκεια του 2010.  Τα βασικά οικονομικά μεγέθη της τράπεζας αυξήθηκαν σε σχέση 
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με τη προηγούμενη χρονιά. Το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 6% και διαμορφώθηκε στα 

€670 εκατ. ενώ το 2009 ανερχόταν στα €630 εκατ. Οι Χορηγήσεις μεταβλήθηκαν 

κατά 5% και έφτασαν τα €469 εκατ. Οι Καταθέσεις ήταν το μέγεθος, το οποίο 

παρουσίασε σημαντική αύξηση (22%). Έτσι οι Καταθέσεις ανήλθαν στα €501 εκατ. 

αφήνοντας πίσω τα €410 εκατ. του προηγούμενου έτους. 

Τα Κέρδη προ φόρων ήταν το μέγεθος που παρουσίασε ιδιαίτερα μεγάλη μείωση το 

2011 για τη Tirana Bank. Συγκεκριμένα τα κέρδη μειώθηκαν κατά 60% και 

διαμορφώθηκαν στα  €6 εκατ. ενώ το προηγούμενο έτος, η τράπεζα σημείωσε κέρδη 

€14 εκατ. Οι μεταβολές των υπόλοιπων μεγεθών ήταν οριακές με τις Χορηγήσεις να 

παρουσιάζουν μείωση 7% και να διαμορφώνονται σε €435 εκατ. για το 2011. Το 

Ενεργητικό σημείωσε μια μικρή αύξηση (3%), διαμορφώθηκε στα €690 εκατ. Τέλος, 

οι Καταθέσεις παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το 2010 και δεν παρουσίασαν κάποια 

μεταβολή. 

Οι Καταθέσεις της Tirana Bank παρουσίασαν αύξηση 4% και διαμορφώθηκαν σε 

€522 εκατ. Κατά το προηγούμενο έτος (2011), οι Καταθέσεις ανέρχονταν σε €503 

εκατ. Επίσης θετική μεταβολή παρουσίασε το Ενεργητικό, το οποίο αυξήθηκε κατά 

3% και διαμορφώθηκε σε €713 εκατ. Οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων ήταν το 

μοναδικό Οικονομικό Μέγεθος το οποίο παρουσίασε μείωση. Η μείωση αυτή μπορεί 

να χαρακτηριστεί οριακή (5%). Έτσι οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 

€414 εκατ. 

Το Ενεργητικό της Tirana Bank  αυξήθηκε κατά 3% το 2013, παρουσιάζοντας οριακή 

αύξηση. Μικρή ήταν και η αύξηση η οποία υπέστησαν οι Καταθέσεις της τράπεζας, 

φτάνοντας τα €561 εκατ. ενώ το 2012 οι Καταθέσεις ανήλθαν σε €522 εκατ. Η 

μείωση στις Χορηγήσεις προ προβλέψεων ήταν αισθητή αγγίζοντας το 22% και 

διαμορφώνοντας τις Χορηγήσεις σε €321 εκατ. από €412 εκατ. του προηγούμενου 

έτους. 

Στη διάρκεια του 2014 τα βασικά οικονομικά μεγέθη της τράπεζας στην Αλβανία δεν 

υπέστησαν μεγάλες μεταβολές. Το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 2% και από τα €732 

εκατ., στα οποία ανερχόταν το 2013, ανήλθε σε €745 εκατ. Οι Χορηγήσεις προ 

προβλέψεων παρουσίασαν αύξηση 6% και διαμορφώθηκαν σε €339 εκατ. ενώ οι 

Καταθέσεις παρέμειναν σταθερές με μια μικρή απώλεια της τάξεως του 1%. 
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Η δραστηριότητα της Tirana Bank έδειξε να έχει επηρεαστεί αρνητικά κατά τη 

διάρκεια του 2015. Το Ενεργητικό μειώθηκε σε €602 εκατ. από €745 του 

προηγούμενου έτους. Ακόμη, μειώθηκαν και οι Χορηγήσεις, οι οποίες ανήλθαν σε 

€271 εκατ. 

Παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το 2015, η Tirana Bank διατήρησε 

σε υψηλό επίπεδο τις καταθέσεις της, που ανήλθαν σε €460 εκατ., συνεχίζοντας για 

μία ακόμα χρονιά να λειτουργεί ως θυγατρική χωρίς την ανάγκη χρηματοδότησης 

από τη μητρική τράπεζα (Έκθεση Δραστηριοτήτων Τράπεζας Πειραιώς 2015, 

σελ.88). 

 

Κατά το 2016 η Tirana Bank διατήρησε το ενεργητικό της και τις καταθέσεις της στα 

ίδια επίπεδα, διατηρώντας ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, που μέρος τους 

επιστρέφεται στη μητρική. Η κερδοφορία της προ φόρων και προβλέψεων παρέμεινε 

στα ίδια επίπεδα (Έκθεση Δραστηριοτήτων Τράπεζας Πειραιώς 2016, σελ.104). 

 

Κατά το 2017, η Tirana Bank διατήρησε το ενεργητικό της και τις καταθέσεις της στα 

ίδια επίπεδα, με ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ρευστότητας, που μέρος τους επιστρέφεται 

στη μητρική (Έκθεση Δραστηριοτήτων Τράπεζας Πειραιώς 2017, σελ.111). 

 

 

Piraeus Bank Beograd 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η πορεία της Piraeus Bank  Beograd κατά 

τα έτη 2008-2016. Ο πίνακας που δίνεται, παρουσιάζει τη διαμόρφωση των τριών 

Βασικών Οικονομικών Μεγεθών της Τράπεζας (Ενεργητικό, Καταθέσεις και 

Χορηγήσεις) κατά τα έτη που αναφέρθηκαν. Επίσης δίνεται διάγραμμα το οποίο 

αποτυπώνει την εξέλιξη των Οικονομικών Μεγεθών για τα ίδια έτη. Τα ποσά που 

δίνονται είναι σε εκατομμύρια ευρώ 

 

Πίνακας 6 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της Piraeus Bank Beograd 



46 

 

Piraeus Bank Beograd (Ποσά σε € εκατ.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ενεργητικό 355 497 751 694 719 519 549 444 427 

Καταθέσεις 108 154 212 252 307 285 269 249 265 

Χορηγήσεις 318 389 597 576 595 442 447 361 365 

                 Πηγή: piraeusbankgroup.com 

 

 

Διάγραμμα 10 : Οικονομικά Μεγέθη της Piraeus Bank Beograd 

Πηγή: piraeusbankgroup.com 

 

Η έναρξη των εργασιών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στη Σερβία έγινε το 

Μάιο του 2005, με την εξαγορά της Atlas Bank, η οποία μετονομάστηκε τον Ιούνιο 

του 2006 σε Piraeus Bank Beograd. Το 2008, και παρά τις επιπτώσεις της ευρύτερης 

χρηματοοικονομικής αναταραχής στην οικονομία της Σερβίας, η Piraeus Bank 

Beograd κατόρθωσε να διατηρήσει και να αυξήσει ελαφρά το επίπεδο των 

καταθέσεων έναντι του 2007 (Έκθεση Δραστηριοτήτων Τράπεζας Πειραιώς 2008, 

σελ. 49).   
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Οι καταθέσεις που σημειώθηκαν για το έτος 2008 στη Piraeus Bank Beograd, 

αυξήθηκαν ελάχιστα (κατά 6%) και ανήλθαν σε €108 εκατ. Οι Χορηγήσεις και τα 

Ίδια  Κεφάλαια παρουσίασαν αρκετά ικανοποιητική αύξηση (30% και 40% 

αντίστοιχα). Αντιθέτως, στο Ενεργητικό παρουσιάστηκε μείωση 21% κλείνοντας έτσι 

στα  €355 εκατ. στο τέλος του έτους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των οικονομικών μεγεθών της Piraeus Bank 

Beograd AD, φαίνεται πως το 2009 ήταν πολύ θετικό. Οι μεταβολές που υπέστησαν 

τα βασικά οικονομικά μεγέθη της τράπεζας ήταν ιδιαίτερα θετικές. Το ενεργητικό 

αυξήθηκε κατά 29% φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα €497 εκατ. Οι καταθέσεις  

αυξήθηκαν σε €154 εκατ. από €104 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 

48%.  Η μεταβολή ήταν θετική και για τις χορηγήσεις, οι οποίες άγγιξαν τα €389 

εκατ.  

Αυξημένο κατά 8% παρουσιάσθηκε το Ενεργητικό της Piraeus Bank Beograd AD το 

έτος 2010. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν εντυπωσιακά και διαμορφώθηκαν σε €212 εκατ. 

ενώ κατά το προηγούμενο έτος ανέρχονταν σε €154 εκατ. Οι Χορηγήσεις μειώθηκαν 

ανεπαίσθητα (2%) και διαμορφώθηκαν στα €597 εκατ. 

Στη διάρκεια του 2011 επηρεάστηκαν αρνητικά τα περισσότερα μεγέθη της Piraeus 

Bank Beograd . Το Ενεργητικό της τράπεζας υπέστη αρνητική μεταβολή της τάξεως 

του 8% και γι’ αυτόν το λόγο διαμορφώθηκε σε €694 εκατ. Οι Χορηγήσεις προ 

Προβλέψεων μειώθηκαν οριακά (4%). Τα Κέρδη προ Φόρων μειώθηκαν κατά 14% 

συνεπώς για το 2011 τα Κέρδη προ Φόρων ανήλθαν στα €2 εκατ. Αντιθέτως, οι 

Καταθέσεις παρουσίασαν σημαντική αύξηση (19%) και διαμορφώθηκαν σε €252 

εκατ. ενώ κατά το 2010 ανέρχονταν σε €212 εκατ. 

Κατά το 2012 οι εξελίξεις ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την Piraeus Bank Beograd 

καθώς όλα τα Βασικά Οικονομικά Μεγέθη της τράπεζας παρουσίασαν θετική 

μεταβολή. Το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 4% και στο τέλος του έτους σχηματίστηκε 

σε €719 εκατ. Οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε €595 εκατ. για το 

2012, αυξημένες κατά 3% σε σχέση με το 2011, έτος κατά το οποίο διαμορφώθηκαν 

σε €576 εκατ.  Οι Καταθέσεις ήταν το Μέγεθος το οποίο παρουσίασε αξιοθαύμαστη 

αύξηση. Αυξήθηκαν λοιπόν οι Καταθέσεις κατά 22% φτάνοντας με αυτόν τον τρόπο 

τα €307 εκατ. 
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Μικρές ήταν οι μεταβολές που παρουσιάσθηκαν στα οικονομικά μεγέθη της Piraeus 

Bank Beograd κατά το 2013. Το Ενεργητικό της τράπεζας μειώθηκε κατά 6% και έτσι 

διαμορφώθηκε σε €519 εκατ. από €553 εκατ. του προηγούμενου έτους. Επίσης οι 

Καταθέσεις  παρουσίασαν μικρή μείωση (7%) και λόγω της μείωσης αυτής 

διαμορφώθηκαν σε €285 εκατ. έναντι €307 εκατ. της προηγούμενης χρονιάς. Οι 

Χορηγήσεις προ προβλέψεων ήταν το οικονομικό μέγεθος το οποίο παρουσίασε 

βελτίωση. Συνεπώς οι Χορηγήσεις διαμορφώθηκαν σε €442 εκατ., αυξημένες κατά 

13 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

Στη διάρκεια του 2014 οι Χορηγήσεις προ προβλέψεων παρουσίασαν μικρή 

μεταβολή και σημείωσαν αύξηση μόλις 1%. Επίσης το Ενεργητικό παρουσίασε μικρή 

αύξηση της τάξεως του 6% και συνεπώς αυτό διαμορφώθηκε σε €549 εκατ. ενώ κατά 

τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ανερχόταν σε €519 εκατ. Τέλος, οι Καταθέσεις 

παρουσίασαν μικρή κάθοδο, διαμορφώνοντας το τελικό ποσό του έτους σε €269 

εκατ. 

Τα οικονομικά μεγέθη της Piraeus Bank Beograd AD υπέστησαν μειώσεις κατά το 

2015. Το Ενεργητικό της τράπεζας μειώθηκε κατά €100 εκατ. περίπου ενώ και 

χορηγήσεις μειώθηκαν σημαντικά (€447 εκατ. για το 2014, €361 εκατ. για το 2015). 

Παρόλα αυτά οι Καταθέσεις της τράπεζας διατηρήθηκαν στο ίδιο επίπεδο. 

Κατά τη διάρκεια του 2016 παρατηρήθηκε μια μικρή αυξητική τάση στις Χορηγήσεις 

και στις Καταθέσεις της Piraeus Bank Beograd. Οι Χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €4 

εκατ. και οι Καταθέσεις κατά €16 εκατ. Το Ενεργητικό της τράπεζας κυμάνθηκε στα 

ίδια επίπεδα, παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά. 

 

 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται η πορεία του Ομίλου Πειραιώς κατά τα 

έτη 2008-2017. Ο πίνακας που δίνεται, παρουσιάζει τη διαμόρφωση των τριών 

Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Ομίλου (Ενεργητικό, Καταθέσεις και 

Χορηγήσεις) κατά τα έτη που αναφέρθηκαν. Τα ποσά που δίνονται είναι σε 

εκατομμύρια ευρώ. 
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Πίνακας 7 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Piraeus Bank Group 

Piraeus Bank Group (Ποσά σε € εκατ.) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ενεργητικό 54.890 54.280 57.680 49.352 78.835 92.010 89.290 87.528 81.501 67.417 

Καταθέσεις 31.294 30.755 29.995 22.038 36.971 54.279 54.831 38.952 42.365 42.715 

Χορηγήσεις 39.016 37.688 37.638 37.058 50.573 76.114 72.983 68.071 66.648 44.720 

                Πηγή: piraeusbankgroup.com 

3.2.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

3.2.1.ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Εθνική Τράπεζα) υπήρξε το επίκεντρο της 

ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής ζωής σχεδόν από τη στιγμή που 

άνοιξε την άνοιξη του 1841. Ξεκινώντας ως ιδιωτική τράπεζα με έκπτωση και 

ενυπόθηκα δάνεια, γρήγορα κέρδισε και έγινε ο μοναδικός εκδότης της τράπεζας 

σημειώσεις. Αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ρόλο αυτό το 1928 με την ίδρυση της 

Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά παρέμεινε ο μεγαλύτερος χρηματοπιστωτικός 

οργανισμός της Ελλάδας. Σήμερα η Εθνική Τράπεζα λειτουργεί περισσότερα από 600 

καταστήματα σε 16 χώρες σε τέσσερις ηπείρους. έχει επίσης περίπου 35 θυγατρικές. 

Στα τέλη του 20ού αιώνα, η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε μια ώθηση να κυριαρχήσει 

στην τραπεζική αγορά στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης της Γιουγκοσλαβίας, 

της Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Μέχρι το τέλος του 2000, η τράπεζα υπολόγισε ότι 

ελέγχει περίπου 40 Όταν ιδρύθηκε η Εθνική Τράπεζα τον Μάρτιο του 1841, η 

Ελλάδα ήταν μόνο μια ελεύθερη πολιτεία για περίπου δώδεκα χρόνια. Για σχεδόν 

τέσσερις αιώνες, η Ελλάδα ήταν μέρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά το 

1821 οι Έλληνες ξεκίνησαν έναν αγώνα για ανεξαρτησία που διήρκεσε μέχρι το 1829. 

Αφού η Ελλάδα κέρδισε την ανεξαρτησία της, άρχισε να δημιουργεί κυβερνητικούς 

και διοικητικούς θεσμούς. Παρόλο που η Εθνική Τράπεζα δεν δημιουργήθηκε ως 

κεντρική τράπεζα του έθνους, αναπτύχθηκε σταθερά μετά την ίδρυσή της και έπαιξε 

εξέχοντα ρόλο στην ελληνική χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. 

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ίδρυσή του το 1841, η Εθνική άρχισε 

να επεκτείνει τις υπηρεσίες της πέρα από τη βασική εμπορική τραπεζική. Τελικά, η 

Εθνική Τράπεζα ασχολήθηκε με τη γεωργία, τις μεταφορές και τα ακίνητα. Ανέπτυξε 

ένα αγροτικό πιστωτικό πρόγραμμα και του δόθηκε το δικαίωμα να επενδύει 
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κεφάλαια σε ελληνικές βιομηχανίες. Περιστασιακά, η τράπεζα εκδίδει δημόσια 

δάνεια και ακόμη και συμμετέχει σε διάφορα δημόσια έργα. Ωστόσο, το πιο 

σημαντικό για την επιρροή της Εθνικής Τράπεζας ήταν ότι ήταν η μόνη τράπεζα στην 

Ελλάδα που είχε την άδεια να εκδίδει χαρτονομίσματα. τοις εκατό όλων των 

καταθέσεων και ίσο ποσοστό δανείων σε ελληνικά νοικοκυριά. 

Η Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα δεν ήταν ένα ιδιαίτερα ήρεμο και σταθερό μέρος. Η 

Ελλάδα συνορεύει με το Αιγαίο Πέλαγος, την έξοδο για τον Εύξεινο Πόντο που είναι 

ο μόνος σύνδεσμος της Ρωσίας με τη Μεσόγειο. Αν και η χώρα έγινε συνταγματική 

μοναρχία το 1845, ο βασιλιάς, ο Όττο Ι (γιος του Ludwig I της Βαυαρίας) ήταν 

σχεδόν δημοφιλής. Η κυριαρχία του ήταν δεσποτική και μετέφερε την Ελλάδα στον 

Κριμαϊκό πόλεμο κατά τη διάρκεια του 1850. Τελικά ανατράπηκε και το στέμμα 

προσφέρθηκε στον πρίγκιπα της Δανίας Γουίλιαμ, ο οποίος θα γινόταν ο Γιώργος Ι. 

Υπήρξαν άλλες συγκρούσεις με τους Οθωμανούς Τούρκους κατά τη διάρκεια αυτών 

των ετών, και η Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλία ειδικότερα εξακολουθούσαν 

να ασκούν σημαντική επιρροή στην πολιτική της χώρας. Ιδρύματα όπως η Εθνική 

Τράπεζα της Ελλάδας ήταν σημαντικά για τη χώρα όχι μόνο για τις προφανείς 

υπηρεσίες που έδωσαν, αλλά επειδή είχαν επίσης σταθεροποιητικό αποτέλεσμα. 

Μέσα στον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα η Εθνική συνέχισε να αναπτύσσεται. 

Το 1880 ιδρύθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Εθνική ήταν μια από τις πρώτες 

εισηγμένες εταιρείες. Η Εθνική άρχισε επίσης να αποκτά άλλες τράπεζες, όπως η 

Προνομιακή Τράπεζα της Ηπειροθεσίας το 1899 και η Τράπεζα της Κρήτης το 1919. 

Από τότε που κέρδισε την ανεξαρτησία, η Ελλάδα αποκτούσε σταδιακά έδαφος μέσω 

μιας σειράς εξεγέρσεων που κορυφώθηκαν με τους Βαλκανικούς πολέμους που 

συνέβησαν λίγο πριν από το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η 

Ελλάδα, ένα από τα Συμμαχικά έθνη, επωφελήθηκε σημαντικά όταν τελείωσε ο 

πόλεμος. όταν τα σύνορα της Ευρώπης επανασχεδιάστηκαν, η Ελλάδα είχε σχεδόν 

διπλάσια γη από ό, τι πριν από τον πόλεμο. Μερικά από αυτά τα κέρδη 

αντιστράφηκαν όταν οι τουρκικές εθνικιστικές δυνάμεις υπό τον Μουσταφά Κεμάλ 

επανέλαβαν τμήματα της Μικράς Ασίας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης λιμάνι της 

Σμύρνης (Σμύρνη). Τα όρια της σύγχρονης Ελλάδας καθορίστηκαν οριστικά με τη 

Συνθήκη της Λωζάνης, που υπογράφηκε το 1923. Μέχρι τώρα, η Εθνική Τράπεζα 

ήταν μια ισχυρή δύναμη στην ελληνική ζωή, τόσο πολιτική όσο και οικονομική. 

Η Ένωση Εθνών, που είχε σχηματιστεί μετά τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο, πίστευε ότι η 

θέση της Εθνικής Τράπεζας ως εμπορικής και κρατικής τράπεζας ήταν αβάσιμη. Στην 
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πραγματικότητα, είπε ο Σύνδεσμος, αυτή η συμφωνία άφησε ανοιχτές πάρα πολλές 

πιθανότητες για συγκρούσεις συμφερόντων. Σύμφωνα με τις πολιτικές του 

Συνδέσμου όπως περιγράφονται στο Πρωτόκολλο της Γενεύης, η Ελλάδα συμφώνησε 

να ιδρύσει μια νέα κρατική τράπεζα. Η Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε στις 15 Μαΐου 

1928. Τα περιουσιακά στοιχεία με τη μορφή χρυσού και δημόσιου χρέους 

μεταφέρθηκαν στη νέα τράπεζα, όπως και οι υποχρεώσεις, κυρίως με τη μορφή 

κρατικών καταθέσεων. 

Τα γεγονότα της δεκαετίας του 1930 είχαν βαθιά επίδραση σε κάθε γωνιά του 

κόσμου, ξεκινώντας από τη Μεγάλη Ύφεση και συνεχίζοντας με τις ταραχές που 

οδήγησαν στον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο. Μέχρι το 1939, ο πόλεμος φαινόταν 

αναπόφευκτος, ακόμη και ιδρύματα όπως η Εθνική Τράπεζα υπόκεινται στους 

φόβους των Ελλήνων πολιτών. Ένα τρέξιμο σε εμπορικές τράπεζες ξεκίνησε το 

καλοκαίρι του ίδιου έτους. Μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου οι κυκλοφορίες 

σημειώθηκαν από οκτώ σε δέκα εκατομμύρια δραχμές. Η Τράπεζα της Ελλάδος 

ενήργησε κάνοντας περισσότερα μετρητά διαθέσιμα στις εμπορικές τράπεζες για να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Αυτό ηρεμεί το κοινό και η τράπεζα υποχώρησε. 

Τον Οκτώβριο του 1940, η Ιταλία επιτέθηκε στην Ελλάδα αφού οι Έλληνες 

αρνήθηκαν να παραχωρήσουν τμήματα της χώρας στην φασιστική δικτατορία του 

Μουσολίνι. Χάρη εν μέρει στη βρετανική κυβέρνηση, η οποία τήρησε μια 

προηγούμενη δέσμευση και έκανε σημαντικά δάνεια προς την Ελλάδα, η οικονομία 

κατάφερε να παραμείνει σχετικά σταθερή. Επιπλέον, οι Έλληνες τα πήγαιναν αρκετά 

καλά στο να κρατήσουν τις ιταλικές δυνάμεις. Συνολικά, το 1940 αποδείχθηκε έτος 

σχετικής οικονομικής ηρεμίας για την Ελλάδα. 

Όλα αυτά άλλαξαν τον Απρίλιο του 1941, όταν η Γερμανία αποφάσισε να επιτεθεί 

στην Ελλάδα. Μέσα σε ένα μήνα, οι Γερμανοί είχαν πάρει την Αθήνα. Σε αυτό το 

σημείο η Εθνική είχε μόλις 100 ετών. Η ελληνική κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης 

της βασιλικής οικογένειας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, πήγε στην 

εξορία. Τα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος της Τράπεζας μεταφέρθηκαν στην 

Αίγυπτο και μεταφέρθηκαν στη Νοτιοαφρικανική Τράπεζα Αποθεμάτων στην 

Πραιτώρια για τη διάρκεια του πολέμου. 

Ο πόλεμος κατέστρεψε την Ελλάδα όπως έκανε σε όλη την Ευρώπη, και στο τέλος 

του 1945 η οικονομική υποδομή έπρεπε να ξαναχτιστεί. Η εξόριστη κυβέρνηση 

επέστρεψε στην Ελλάδα το 1946, μαζί με τα αποθέματα χρυσού και ξένων 

αποθεμάτων της χώρας. Διεθνείς οργανισμοί, όπως η Υπηρεσία Αρωγής και 
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Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών (UNRRA) και οι ιδιωτικές φιλανθρωπικές 

οργανώσεις βοήθησαν στην ανάδειξη της Ελλάδας και άλλων χωρών. Επιπλέον, η 

βρετανική κυβέρνηση απέρριψε όλες τις αξιώσεις για τα δάνεια που είχε κάνει στην 

Ελλάδα το 1940. Ωστόσο, η βιομηχανική παραγωγή ήταν περίπου στο ένα τρίτο από 

ό, τι ήταν πριν από τον πόλεμο, και οι τραπεζικές καταθέσεις σε πραγματικούς όρους 

ήταν στο ένα τρίτο των ήταν το 1939. Η ελληνική κυβέρνηση δημιούργησε την 

Επιτροπή Νομισμάτων, της οποίας τα μέλη περιλάμβαναν τον Υπουργό Εθνικής 

Οικονομίας, άλλους υπουργούς της κυβέρνησης και τον Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Όλη η νομισματική, πιστωτική και συναλλαγματική πολιτική καθορίστηκε 

από τη νομισματική επιτροπή. 

Παρά τον εξέχοντα ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος, η Εθνική Τράπεζα ήταν η 

μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας και ο ρόλος της παρέμεινε σημαντικός. Το 

1953, η Εθνική Τράπεζα συγχωνεύτηκε με την Τράπεζα Αθηνών και άλλαξε σύντομα 

το όνομά της σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Αθήνα (το όνομα της Εθνικής 

Τράπεζας αποκαταστάθηκε το 1958). Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960, η 

Εθνική Τράπεζα αντιπροσώπευε περίπου τα δύο τρίτα όλων των εμπορικών 

τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας και του 

εμπορίου. 

Στα χρόνια μετά τον Β 'Παγκόσμιο Πόλεμο, ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση ήταν 

ασταθής. Οι κομμουνιστικές δυνάμεις είχαν προσπαθήσει να ανατρέψουν τη 

μοναρχία στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά ηττήθηκαν. Καθ 'όλη τη δεκαετία 

του 1950 και του 1960, η κυβέρνηση χωρίστηκε σε φατρίες που υποστηρίζουν τον 

κομμουνισμό, τον βασιλικό και την αυξανόμενη δεξιά πτέρυγα. Αυτή η δεξιά 

πτέρυγα, με τη μορφή στρατιωτικής χούντας, ανέτρεψε τη μοναρχία τον Απρίλιο του 

1967 και καθιέρωσε δικτατορία με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Γιώργο 

Παπαδόπουλο. Αν και μερικοί αργότερα θα έδειχναν ότι η δικτατορία ήταν 

πραγματικά επωφελής για την οικονομία, στην πραγματικότητα χρησίμευσε να 

διαιρέσει τις διάφορες παρατάξεις ακόμη πιο έντονα. Αν και η χούντα καθιέρωσε την 

Ελλάδα ως δημοκρατία το 1973, συνέχισε να κυριαρχεί μέχρι τον Ιούλιο του 1974 

όταν εξαναγκάστηκε και επέστρεψε η δημοκρατική πολιτική κυβέρνηση (αν και όχι η 

μοναρχία). 

Το 1977, η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε μια επιτροπή για να εργαστεί σε ένα έργο 

που συνήθως δεν ξεκίνησε από τις τράπεζες: τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης 

Μονάδας Ιστορικών Αρχείων. Από την ίδρυσή της, η Εθνική διατηρούσε ιστορικά 
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αρχεία. Συνειδητοποιώντας την ιστορική και ερευνητική αξία αυτών των αρχείων, η 

Εθνική Τράπεζα είχε αρχίσει να συντάσσει ιστορικά έγγραφα για ένα κεντρικό τμήμα 

αρχείων χρόνια πριν, το 1938. Το ξέσπασμα του πολέμου το 1941 ανέστειλε τη 

δραστηριότητα στο έργο των αρχείων, και αναβίωσε το 1962, μόνο για να ανασταλεί 

για άλλη μια φορά όταν ο Παπαδόπουλος κατέλαβε την εξουσία το 1967. 

Αυτή τη φορά, η Εθνική Τράπεζα δημιούργησε μια επιτροπή που περιλαμβάνει 

ανώτερους αξιωματούχους τραπεζών και ιστορικούς για να δημιουργήσει και να 

διατηρήσει τα αρχεία της, καθώς και να δημιουργήσει ένα Ιστορικό Πρόγραμμα 

Έρευνας για την Οικονομική Ιστορία. Ο στόχος αυτής της επιτροπής ήταν να 

αποκτήσει, να συντάξει και να διατηρήσει όλα τα ιστορικά έγγραφα από την ίδρυση 

της Εθνικής Τράπεζας, τα αρχεία των τραπεζών και άλλων εταιρειών που 

συγχωνεύθηκαν ή αποκτήθηκαν από την Εθνική Τράπεζα, καθώς και τα προσωπικά 

αρχεία των ανώτερων υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας. Τα πρωτότυπα έγγραφα 

συνέχισαν να διατηρούνται και να μικρό-φιλτράρονται. 

Στη δεκαετία του 1970 και του 1980 η Ελλάδα πέρασε από μια μετάβαση σε μια 

γενική δημοκρατική κυβέρνηση. Το συντηρητικό κόμμα Νέας Δημοκρατίας κατείχε 

τον έλεγχο μέχρι το 1981, όταν το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑΣΟΚ) 

κέρδισε τον έλεγχο και εξέλεξε τον Αντρέα Παπανδρέου πρωθυπουργό. Ο 

Παπανδρέου, οικονομολόγος, ευνόησε μια ισχυρή σοσιαλιστική ατζέντα, 

συμπεριλαμβανομένης της καθολικής υγειονομικής περίθαλψης και ενός 

συνταξιοδοτικού συστήματος. Η κυβέρνηση δανείστηκε σε μεγάλο βαθμό για να 

χρηματοδοτήσει τους στόχους της και ο πληθωρισμός αυξήθηκε δραματικά. Μέχρι το 

τέλος της δεκαετίας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε χάσει τη θέση της και οι Νέοι 

Δημοκρατικοί ψηφίστηκαν ξανά. 

Μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις που έπρεπε να λάβει η Ελλάδα κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν αν ήθελε να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής 

Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Αυτό θα σήμαινε ότι η ελληνική κυβέρνηση θα 

έπρεπε να τακτοποιήσει το οικονομικό της σπίτι. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Εθνική συνέχισε να ακολουθεί μια 

στρατηγική ανάπτυξης και διαφοροποίησης. Αγόρασε πολλές εταιρείες, ίδρυσε άλλες 

και ενοποίησε τις συμμετοχές της. Η εταιρεία ξεκίνησε επίσης ένα πρόγραμμα 

αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού. Αυτό περιλάμβανε τη συγχώνευση των δύο 

εταιρειών ενυπόθηκων δανείων της τράπεζας, την απορρόφηση της Εθνικής 

Τράπεζας Στεγαστικών Δανείων της Ελλάδας, τη συγχώνευση των τεσσάρων 
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ασφαλιστικών εταιρειών της τράπεζας σε μία μονάδα και την εκποίηση περιουσιακών 

στοιχείων που θεωρούσε μη πυρήνα. Η Εθνική εργάστηκε επίσης για τη μείωση του 

αριθμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο αριθμός των νέων μη 

εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε στο 0,19% έως το τέλος του 2000. 

Επιπλέον, η NBG ενίσχυσε την τεχνολογική της υποδομή, εξορθολογίζοντας έτσι τις 

λειτουργίες και διευκολύνοντας την πραγματική παρουσία της τράπεζας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η NBG ήταν μια από τις πρώτες ελληνικές τράπεζες που 

προσέφερε στους πελάτες της διαδικτυακές τραπεζικές συναλλαγές. Τον Οκτώβριο 

του 1999, η Εθνική Τράπεζα έγινε η πρώτη ελληνική τράπεζα (και μόνο η δεύτερη 

ελληνική εταιρεία) που εισήχθη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Η Εθνική Τράπεζα, βλέποντας τα Βαλκάνια ως μια σημαντική στρατηγική αγορά, 

άρχισε να αποκτά μερίδια σε περιφερειακές τράπεζες. Σύμφωνα με τα λόγια της 

τράπεζας, ήθελε να κάνει «ένα αποφασιστικό βήμα για να μετατραπεί από την 

Τράπεζα 11 εκατομμυρίων Ελλήνων στην Τράπεζα των 60 εκατομμυρίων κατοίκων 

των Βαλκανίων». Το 2000 απέκτησε μερίδιο 65% στην Stopanska Bank A.D., τη 

μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της 

Μακεδονίας. καθώς και ποσοστό 89,89% στην United Bulgarian Bank, μία από τις 

μεγαλύτερες της χώρας. Στις αρχές του 21ου αιώνα, η Εθνική Τράπεζα είχε 

καθιερώσει παρουσία σε 16 χώρες σε τέσσερις ηπείρους, συμπεριλαμβανομένων 

γραφείων σε μεγάλα εσωτερικά τραπεζικά κέντρα όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο 

και η Φρανκφούρτη. Εσωτερικά, η τράπεζα είχε περισσότερα από 600 καταστήματα 

μέχρι το τέλος του 2000, καθώς και περισσότερα από 840 μηχανήματα ΑΤΜ. 

Η είσοδος στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση σήμαινε μεγαλύτερη παγκόσμια 

παρουσία για την Εθνική Τράπεζα, αλλά σήμαινε επίσης μεγαλύτερο ανταγωνισμό 

από άλλες τράπεζες στην Ευρώπη. Η ώθηση της Εθνικής προς τον εκσυγχρονισμό, τη 

μεγαλύτερη κερδοφορία και τη βελτιωμένη εξυπηρέτηση πελατών σχεδιάστηκε τόσο 

για να φέρει νέους πελάτες όσο και για να διατηρήσει τους επτά εκατομμύρια 

καταθετικούς λογαριασμούς και ένα εκατομμύριο λογαριασμούς δανεισμού που είχε 

η τράπεζα στις αρχές του 2001. 

 

3.2.2.ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ιδρύθηκε το 1841 και εισήχθη στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) το 1880. Η τράπεζα πλέον είναι ένας 
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μεγάλος όμιλος εταιρειών καλύπτοντας ένα μεγάλο μέρος των χρηματοπιστωτικών 

αναγκών των πελατών. Στην πορεία των ετών η Εθνική ίδρυσε την εθνική κτηματική 

τράπεζα. Το 1953 συγχωνεύτηκε με την δεύτερη μεγάλη τράπεζα έως τότε την, 

«Τράπεζα Αθηνών». Το 1998 προέβη σε συγχώνευση με την Εθνική Κτηματικής 

Τράπεζα της Ελλάδος.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα ίδρυσε το 1927 την Εθνική Κτηματική Τράπεζα. Μέχρι 

την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος το 1928, η Τράπεζα είχε το εκδοτικό προνόμιο 

στην Ελλάδα και ήταν υπεύθυνη για την κοπή και έκδοση του φοίνικα και κατόπιν 

της δραχμής. Τον Οκτώβριο του 1999 η ΕΤΕ κατάφερε να εισέλθει στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Το 2002 απορρόφησε και την θυγατρική της την 

Εθνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης. Μια πολύ σημαντική κίνηση της ΕΤΕ που 

θεωρείται από τις σημαντικότερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν η εξαγορά της 

Finansbank της Τουρκίας καθώς και την Vojvodjanska Banka της Σερβίας.  

Πλέον η ΕΤΕ είναι η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας με κορυφαία θέση 

στις προτιμήσεις των καταναλωτών τόσο για την επιχειρηματικότητα όσο και για τις 

καταθετικές ανάγκες των καταναλωτών. Κατέχει πάνω από 600 καταστήματα 

εξυπηρέτησης αλλά και πάνω από 1000ATM και έτσι καλύπτει σχεδόν όλο το 

γεωγραφικό πλάτος της Ελλάδας. Φυσικά με την ανάπτυξη της τεχνολογίας πλέον 

διαθέτει ένα από τα πιο προηγμένα διαδικτυακής τραπεζικής και εφαρμογή κινητής 

τηλεφωνίας.  Εκτός Ελλάδας διαθέτει περισσότερα από 200 σημεία εξυπηρέτησης σε 

4 ηπείρους. Οι θυγατρικές της βρίσκονται σε περισσότερες από 18 χώρες.  Από το 

1907 κιόλας, η Εθνική Τράπεζα επέλεξε την Κύπρο για την ίδρυση του πρώτου της 

υποκαταστήματος. Το 1930 η ΕΤΕ και η Τράπεζα Αθηνών ίδρυσαν από κοινού μια 

θυγατρική εταιρία στην Αίγυπτο, τη Banque Nationale de Grèce et d'Athènes. Το 

1932 η ΕΤΕ απέκτησε την NBG Banque d'Orient (Τράπεζα Ανατολής). Κατόπιν, το 

1939 ίδρυσε θυγατρική στη Νέα Υόρκη , τη Hellenic Bank Trust Company. Κατά τη 

διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Deutsche Bank ήταν υπεύθυνη για τη 

διαχείριση της ΕΤΕ για λογαριασμό της γερμανικής κατοχής. Το 1953 η Ελληνική 

κυβέρνηση αναγκάστηκε να προβεί σε συγχώνευση της Εθνικής Τράπεζας με την 

Τράπεζα της Αθήνας για να σχηματίσουν την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και της 

Αθήνας, που αργότερα χάριν συντομίας ονομάστηκε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας. Η 

συγχώνευση έδωσε στην ΕΤΕ τον έλεγχο των διαφόρων θυγατρικών της Τράπεζας 

της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας Αθηνών Νότιας Αφρικής (που 

ιδρύθηκε το 1947) και την οποία συνεχίζει να κατέχει η ΕΤΕ ακόμα και σήμερα. Το 
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1960 η Αίγυπτος προχώρησε σε εθνικοποίηση όλων των τραπεζών στην Αίγυπτο, 

συμπεριλαμβανομένης της Banque Nationale de Grèce et d'Athènes, η οποία 

συγχωνεύτηκε με την Εθνική Τράπεζα της Αιγύπτου. Το 1965 η ΕΤΕ εξαγόρασε την 

Τράπεζα Επαγγελματικής Πίστης και το 1978 άνοιξε ένα υποκατάστημα στο Κάιρο. 

Αργότερα, το 1996, η τράπεζα επεκτάθηκε στην αγορά της γειτονικής Αλβανίας με 

ίδρυση πολυάριθμων υποκαταστημάτων που σήμερα απαριθμούνται σε 24. Το 1998 η 

ΕΤΕ συγχωνεύθηκε με την Εθνική Κτηματική Τράπεζα της Ελλάδας και τον Απρίλιο 

του 2000, σε κοινή συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και το IFC, η ΕΤΕ εξαγόρασε το πλειοψηφικό μερίδιο στην 

Stopanska Banka ( Π.Γ.Δ.Μ.). Τον Ιούλιο του 2000 απέκτησε το 89,9% της 

Βουλγαρικής United Bank (UBB). Το 2002 συγχωνεύθηκε με την ΕΤΕΒΑ - Εθνική 

Τράπεζα Επενδύσεων Βιομηχανικής Αναπτύξεως. Το 2003 η Εθνική Τράπεζα 

εξαγόρασε τη Banca Romaneasca, μια ρουμανική τράπεζα, και σήμερα κατέχει το 

88,7% του συνόλου των μετοχών της. Η Banca Romaneasca διαθέτει 90 

υποκαταστήματα. Το 2005, η Bank of Nova Scotia, απέκτησε το σύνολο των 

εργασιών της Εθνικής Τράπεζας στην Ελλάδα. Το ίδιο έτος, ως μέρος της 

συνεχιζόμενης προσπάθειάς του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας για τη βελτίωση της 

δομής του χαρτοφυλακίου της και της αποτελεσματικής ανταπόκρισής της στις 

μεταβολές της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, τα Διοικητικά Συμβούλια της Εθνικής 

Τράπεζας της Ελλάδας Α.Ε. και της Εθνικής Εταιρείας Επενδύσεων Α.Ε. αποφάσισαν 

τη συγχώνευση των δύο εταιρειών μέσω απορρόφησης της δεύτερης από την 

Τράπεζα. Το 2006 η Εθνική Τράπεζα απέκτησε το 46% των μετοχών της Finansbank 

στην Τουρκία και την ίδια χρονιά ξεκίνησε διαδικασίες εξαγοράς του 99,44% της 

σερβικής Vojvodjanska Bank έναντι €385 εκ. (η εξαγορά ολοκληρώθηκε το 2007). 

Την ίδια χρονιά, 2006, πούλησε τον βραχίονα των ΗΠΑ, Atlantic Bank of New York 

, στη New York Community Bancorp για $400 εκ. (331 εκ. €) σε μετρητά. Τα έσοδα 

από την πώληση αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση 

περαιτέρω εξαγορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Το 2007, η Τράπεζα αύξησε το μερίδιο της στην Τουρκική Finansbank στο 80.4%. 

ανακοίνωσε ότι αύξησε το μερίδιό της στην Finansbank στο 80,4% και 16 μέρες μετά 

ανακοίνωσε τη συγχώνευσή της με την Εθνική Διοίκηση & Οργάνωση Co 

(ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ). Δεδομένου ότι η ΕΤΕ κατείχε το 100% των μετοχών της Εθνικής 

Διοίκησης & Οργάνωσης Co (ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ), το μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής 

Τράπεζας δεν αυξήθηκε μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.  
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Στις χώρες των Βαλκανίων η ΕΤΕ έχει σημαντικά μερίδια αγοράς με βάση το 

ενεργητικό της όπως θα δούμε και παρακάτω. Η ΕΤΕ στην Βουλγαρία για 

παράδειγμα κατέχει λίγο περισσότερο από 11% ενώ στην Βόρεια Μακεδονία 

ποσοστό που αγγίζει το 25%. Στην συγκεκριμένη περιοχή τα κέρδη το 2010 είχαν 

φτάσει τα 50εκατομμύραι ενώ τα οργανικά κέρδη ανήλθαν σε 150εκ. ευρώ.  

Το συνολικό ύψος χορηγήσεων στη ΝΑ Ευρώπη ανέρχεται σε €7,8 δισ., 

καταγράφοντας μικρή κάμψη της τάξης του 4% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 

2009 (8,2 δισ. ευρώ) Το συνολικό ύψος των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 4,5 δισ. 

ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2009, 

εξέλιξη ενθαρρυντική καθώς ο Όμιλος διευρύνει έτσι τις πηγές χρηματοδότησής του, 

με αποτέλεσμα να βελτιώνεται περαιτέρω ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις στη ΝΑ 

Ευρώπη, κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες μέσα σε ένα έτος. Η επίδοση αυτή, αναφέρει η 

διοίκηση της Εθνικής, επαληθεύει την εκτίμηση ότι μεσοπρόθεσμα οι θυγατρικές της 

στην περιοχή θα καταστούν πρακτικά αυτοχρηματοδοτούμενες. 

(www.naftemporiki.gr), (www.capital.gr), (www.nbg.gr ) 

Στην συνέχεια, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι θυγατρικές εταιρείες που κατέχει 

σήμερα ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και βρίσκονται στη Ρουμανία 

και σε άλλα δύο κράτη της Βαλκανικής χερσονήσου.  Αυτές είναι κατά σειρά 

εμφάνισης η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία. Θα εξετάσουμε τα 

οικονομικά μεγέθη με βάση το ενεργητικό, τις καταθέσεις και τις χορηγήσεις.  

 

Α) Banca Romaneasca SA  

Η Banca Romaneasca SA ιδρύθηκε το 1992 ως εμπορική τράπεζα εξ ολοκλήρου 

ιδιωτική. Στην πορεία της διεύρυνε σιγά σιγά το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της 

ώστε να ανταποκρίνονται σύμφωνα με τους εταίρους της. Το 1996 η τράπεζα ήταν 

αυτή που επιλέχτηκε από τον κολοσσό της Western Union για την εγκατάσταση της 

δεύτερης στην Ρουμανία. Είναι και η πρώτη φορά που οι Ρουμάνοι καταναλωτές 

συναντούν μια τράπεζα που μπορεί να μεταφέρει χρήματα ηλεκτρονικά σε όλο τον 

κόσμο. Μια πρωτοβουλία προληπτικής στρατηγικής από τη διοίκηση της τράπεζας 

αποτελεί η σύναψη ασφαλιστήριων συμβολαίων στην ασφαλιστική αγορά του 

Λονδίνου μέσω της Lloyd’s από το 1997. Έτσι η συγκεκριμένη Ρουμανική Τράπεζα 

είναι η πρώτη στην χώρα που αναπτύσσει ένα σύστημα ασφαλείας ενάντια σε 

κίνδυνους απάτης. Το 1999, η Romanian American Enterprise Fund (RAEF) 

απέκτησε την πλειοψηφία της τράπεζας και ίδρυσε συνεργασίες με διεθνή 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η ΕΤΕ εμφανίζεται στην πορεία της ρουμάνικης 

τράπεζας το 2003. Αποκτά το 81% του μετοχικού της κεφαλαίου και καθίσταται ως ο 

κύριος μέτοχος. Το  γεγονός αυτό αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Banca 

Romaneasca και μια εγγύηση για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής 

στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, οι προοπτικές της για το μέλλον 

βελτιώθηκαν σημαντικά. Επίσης, συνεχίστηκε η βελτίωση της γκάμας των προϊόντων 

και υπηρεσιών της σε όλα τα επίπεδα τραπεζικής με σκοπό την απόκτηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών και την 

ικανοποίηση των υφιστάμενων. Σήμερα, το δίκτυό της περιλαμβάνει 108 εδαφικές 

μονάδες και 5 επιχειρηματικά κέντρα, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 

στους πελάτες της. Πολιτική της τράπεζας είναι να αναπτύξει τα κανάλια διανομής 

των προϊόντων και υπηρεσιών και να βελτιώνει συνεχώς τις λειτουργίες της, 

διατηρώντας παράλληλα μια προσεκτική προσέγγιση όσον αφορά τον κίνδυνο. Είναι 

καλό να σημειωθεί εδώ ότι το Δ.Σ. της Τράπεζας αποτελείται κυρίως από Έλληνες. 

Όσον αφορά το προσωπικό, στις περισσότερες περιπτώσεις προτιμώνται οι 

εσωτερικές προαγωγές από τις προσλήψεις. Ακόμη, γίνεται ετήσια αξιολόγηση των 

εργαζομένων, για τους οποίους επίσης προβλέπονται επιβραβεύσεις ανάλογα με την 

απόδοσή τους και παροχές ανάλογα με τη θέση τους όπως εταιρικά κινητά τηλέφωνα 

και λάπτοπ. Στα πλαίσια του γενικότερου σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, έχει 

συμφωνηθεί από τις 26 Ιουλίου 2017 η πώληση της συγκεκριμένης θυγατρικής στην 

OTP Bank Romania, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συναλλαγή. 

 

Πίνακας 8: Banca Romaneasca 

Banca Romaneasca S.A. (Ποσά σε € εκατ.) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ενεργητικό 1.452 1.519 1.422 1.319 1.338 

Καταθέσεις 1.197 1.293 1.217 1.190 1.136 

Χορηγήσεις 958 960 941 916 887 

Πηγή: nbg.gr 
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Διάγραμμα 11: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 

Βλέποντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι το ενεργητικό, αν 

εξαιρέσουμε την αύξηση που παρουσίασε το 2013, ακολουθεί μια πτωτική πορεία τα 

επόμενα έτη. Γενικότερα το σύνολο των καταθέσεων είναι και η σημαντικότερη πηγή 

των ξένων κεφαλαίων για μια τράπεζα. Παρατηρούμε μια σταδιακή μείωση κατά τα 

επόμενα χρόνια. Όσον αφορά τις χορηγήσεις και αυτές φαίνεται να μειώνονται 

σταδιακά από το 2013 και έπειτα. Το χτύπημα που έφερε η οικονομική κρίση γίνονται 

φανερά αφού παρατηρείται και αυτή η πτωτική τάση.  

 

Β) Θυγατρική της ΕΤΕ στη Βουλγαρία  

Στην συνέχεια παρουσιάζεται πολύ συνοπτικά η θυγατρική εταιρεία που κατέχει 

σήμερα ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στη Βουλγαρία. Αυτή είναι η 

Bankteco EOOD, για την οποία όμως δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν 

δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία. Η Bankteco EOOD ιδρύθηκε στις 16 Ιουνίου 

2016 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στη Σόφια της Βουλγαρίας. Ειδικεύεται 

στην παροχή βασικών υπηρεσιών τραπεζικής υλοποίησης T24. Το T24 είναι μια 

ολοκληρωμένη λύση για τις τράπεζες και αναφέρεται συχνά ως τεχνολογικό πακέτο 

“all in one”. Αυτό εξοπλίζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με όλα τα απαραίτητα 

εργαλεία για τη διαχείριση ολόκληρης της ροής των τραπεζικών εργασιών, σε 

συνδυασμό με τη διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες. Το σύστημα αυτό έχει 

αποκτήσει ισχυρή φήμη στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τα τελευταία 15 

χρόνια. Μερικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών 
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ενοποίησης μεγάλων χρηματοοικονομικών και βιομηχανικών ομίλων με την 

προσέλκυση κεφαλαίων επενδυτών, το γρηγορότερο και αποτελεσματικότερο 

λανσάρισμα νέων τραπεζικών προϊόντων και τη διευκόλυνση στη δημιουργία διεθνών 

σχέσεων. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 85 επαγγελματίες του 

συστήματος T24 στη Σόφια, όπου εδρεύει και αποτελεί την κεντρική μονάδα 

τραπεζικών υπηρεσιών του ομίλου της ΕΤΕ. Αποτελεί πλέον τη μοναδική θυγατρική 

του Ομίλου στη συγκεκριμένη χώρα και το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι 100%. Το 

μοναδικό οικονομικό στοιχείο που βρέθηκε για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, είναι ότι 

το 2016 ξεκίνησε με κεφάλαιο 200000 λέβα Βουλγαρίας (περίπου 102000 ευρώ). 

 

3) ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Στην συνέχεια το επόμενο κράτος που θα εξετάσουμε τις δραστηριότητες της ΕΤΕ 

είναι η Βόρεια Μακεδονία και θυγατρική εταιρεία που έχει σήμερα ο όμιλος της ΕΤΕ. 

Αυτή είναι η τράπεζα Stopanska Banka AD - Skopje. Είναι η τράπεζα με τη 

μεγαλύτερη παράδοση στην αγορά της Βόρειας Μακεδονίας. Ιδρύθηκε ως η πρώτη 

τράπεζα της χώρας το 1944, έθεσε τα θεμέλια της τραπεζικής και εξακολουθεί να 

είναι ο ηγέτης στην ανάπτυξη και εφαρμογή των πιο εξελιγμένων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών του λιανικού και εταιρικού τομέα της 

αγοράς της χώρας. Η ανάπτυξη του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας ήταν 

παράλληλη με αυτή της τράπεζας, η οποία προσαρμόστηκε σε όλα τα χαρακτηριστικά 

του κοινωνικού και οικονομικού περιβάλλοντος, ξεκινώντας σαν ένωση κοινοτικών 

τραπεζών. Στις αρχές του 2000 και αφού ιδιωτικοποιήθηκε, το πλειοψηφικό πακέτο 

μετοχών της εξαγοράστηκε από τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, έναν 

από τους μεγαλύτερους ομίλους στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με 

αυτό το καθοριστικό βήμα, η τράπεζα εξασφάλισε τη συνεχή πρόοδο και εξέλιξή της 

σε μια επιτυχημένη επιχείρηση, σύμφωνα με τα παγκόσμια τραπεζικά πρότυπα. Μετά 

την είσοδο της Εθνικής Τράπεζας, η Stopanska Banka AD - Skopje ενίσχυσε το 

οικονομικό της πλεονέκτημα μέσω εντατικής αναδιάρθρωσης. Η ΕΤΕ εισήγαγε ένα 

εξελιγμένο πληροφοριακό σύστημα και μια νέα οργανωτική δομή, καθάρισε το 

χαρτοφυλάκιο πιστώσεων, εισήγαγε τυποποιημένες διαδικασίες για αποφάσεις 

πιστωτικών θεμάτων, διαχείριση κινδύνων και προμηθειών. Ακόμη, βελτίωσε τη 

δομή των εργαζομένων και έγινε η κορυφαία επιχείρηση της χώρας στην εσωτερική 

διοίκηση. Σήμερα, αποτελεί την τράπεζα με το μεγαλύτερο αριθμό εταιρικών 

πελατών (πάνω από το 50% των ενεργών επιχειρήσεων της χώρας) και λιανικής, το 
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πιο ανεπτυγμένο δίκτυο, το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων δανεισμού και 

καταθέσεων και το μεγαλύτερο ενεργητικό (πάνω από 1 δισ. ευρώ). Στον συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου οι ανάγκες και τα όνειρα αλλάζουν, οι πελάτες 

γνωρίζουν περισσότερα και θέλουν περισσότερα. Όσον αφορά τη φιλοσοφία της, η 

Stopanska Banka προσπαθεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες, εισάγοντας 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που συμβαδίζουν με αυτές τις αλλαγές. 

Αυτό γίνεται μέσω των προηγμένων και εύκολων στη χρήση καναλιών διανομής που 

διαθέτει. Προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που 

εστιάζουν στους καταναλωτές, η τράπεζα στοχεύει να είναι ένας αξιόπιστος 

συνεργάτης των πελατών της, 75 υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους και 

ικανοποιώντας τις ανάγκες τους με εύκολους και αποτελεσματικούς τρόπους. Έτσι, 

τους επιτρέπει να αξιοποιούν καθημερινά τις δυνατότητές τους στο έπακρο. 

Ταυτόχρονα, είναι αφοσιωμένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους της και ενός 

περιβάλλοντος επιβράβευσης για τους υπαλλήλους της. 5.3. Οικονομικά στοιχεία της 

θυγατρικής της ΕΤΕ στα Σκόπια Στο συγκεκριμένο υποκεφάλαιο, θα παρουσιαστούν 

και θα σχολιαστούν ορισμένα βασικά οικονομικά μεγέθη της θυγατρικής τράπεζας 

του ομίλου της ΕΤΕ στα Σκόπια, τα οποία είναι δημοσιευμένα στο διαδίκτυο. 5.3.1. 

Οικονομικά στοιχεία της Stopanska Banka AD – Skopje Τα βασικά οικονομικά 

μεγέθη της τράπεζας που θα παρουσιαστούν και θα σχολιαστούν, αφορούν τη 

χρονική περίοδο 2012-2017 και είναι το Ενεργητικό, το Σύνολο καταθέσεων, το 

Σύνολο χορηγήσεων, τα Καθαρά αποτελέσματα προ φόρων και το Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων. Τα ποσά αυτά εκφράζονται σε χιλιάδες ευρώ. 
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Διάγραμμα 12. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

Πηγή: ngb.gr 

 

 

Πίνακας 9: NBG North Macedonia 

NBG North Macedonia (Ποσά σε χιλ. €) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Ενεργητικό 1.225.200 1.282.700 1.361.400 1.378.100 1.401.300 

Καταθέσεις 963.500 1.026.900 1.072.000 1.089.400 1.110.800 

Χορηγήσεις 823.000 872.900 936.100 1.007.000 1.007.300 

Πηγή: nbg.gr 

 

Βλέποντας τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα, παρατηρούμε ότι το ενεργητικό 

ακολουθεί μια σταθερά ανοδική πορεία σε όλη την περίοδο μελέτης, με τη 

μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζεται από το 2013 στο 2014. Όσον αφορά το σύνολο 

καταθέσεων, αυτό ακολουθεί επίσης μια σταθερά ανοδική πορεία από το 2012 μέχρι 

το 2017, παρουσιάζοντας όμως τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2012 στο 2013. Το 

σύνολο χορηγήσεων ακολουθεί την ίδια ανοδική πορεία με τα δύο προηγούμενα 

μεγέθη, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται από το 2014 στο 2015. 

 

 

3.3.ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Η Πειραιώς εκκίνησε την βαλκανική της διεθνή πορεία στην Βουλγαρία. Το 1996 

αγόρασε την Τράπεζα Χίου η οποία είχε ιδρυθεί στην Βουλγαρία το 1994Η Τράπεζα 

προσφέρει πλήρες φάσμα τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το 

2018, η Piraeus Bank Bulgaria αριθμούσε 68 υποκαταστήματα και 946 εργαζόμενους. 

Στην περίπτωση της Ρουμανίας η Πειραιώς εισήλθε μέσω της θυγατρικής Piraeus 

Bank Romania. Η Πειραιώς αγόρασε το 2000 το 99% ρουμανικής τράπεζας και έτσι 

της έδωσε το όνομα που προαναφέραμε. Η αγορά της Ρουμανίας όπως έχουμε 

σημειώσει προηγουμένως ήταν και είναι η πλέον αναπτυγμένη στην περιοχή. Έτσι η 

Πειραιώς δημιούργησε εκεί ένα δίκτυο σχεδόν 100 υποκαταστημάτων και 

απασχολούσε πάνω από 1200 εργαζομένους. Ωστόσο, τον Ιούνιο του 2018, ο Όμιλος 

Πειραιώς πούλησε το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής στη J.C. Flowers & Co.  
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Από τους μεγαλύτερους ομίλους της Ελλάδας να σημειώσουμε ότι η Εθνική Τράπεζα 

υπερισχύει στην Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Σερβία, ενώ η Πειραιώς και η Alpha 

bank στην Αλβανία και στην Ρουμανία αντίστοιχα. Όσον αφορά τα οικονομικά 

στοιχεία ενδεικτικά για την δυναμική των ελληνικών τραπεζών εάν δούμε την πλέον 

ανεπτυγμένη αγορά των Βαλκανίων που είναι η αγορά της Ρουμανίας. Αυτό που 

παρατηρούμε είναι ότι όσον αφορά τις χορηγήσεις φαίνεται οι ιδιώτες της Ρουμανίας 

να επιλέγουν την Πειραιώς σε σχέση με την Εθνική. Στους παρακάτω πίνακες 

φαίνονται τα οικονομικά στοιχεία των δύο τραπεζών στην αγορά της Ρουμανίας.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Ενεργητικό τραπεζών Ρουμανία 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Καταθέσεις τραπεζών Ρουμανία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Χορηγήσεις τραπεζών Ρουμανία 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι στην πλέον ανεπτυγμένη αγορά των Βαλκανίων οι 

καταναλωτές προτιμούν την τράπεζα Πειραιώς για τα δάνεια τους, καθώς προφανώς 

εμφανίζει καλύτερα επιτόκια αλλά και περισσότερη ευελιξία σε σχέση με την 

περισσότερο αργοκίνητη ΕΤΕ. Αντίστροφα όμως αυτή η εικόνα της σταθερότητας 

που εκπέμπει η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος είναι αυτή που οδηγεί τους καταναλωτές 

στο να την επιλέγουν για τις καταθέσεις τους.  

 

 

 

 

3.3.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΓΟΡΑ 

 

Δυστυχώς πλέον από το 2013 οι ελληνικές τράπεζες επηρεασμένες σαφώς από την 

οικονομική κρίση προχώρησαν σε πωλήσεις που βάρυναν τους ισολογισμούς με 6 

περίπου δισεκατομμύρια. Τότε και μετά κυρίως την ανακεφαλαίωση των τραπεζών 

μας το 2015 ξεκίνησε και η αποχώρηση των ελληνικών τραπεζών από την βαλκανική 

χερσόνησο. Το γεγονός αυτό δεν ήτα επιλογή των διοικήσεων αλλά επιβλήθηκε από 

τις ευρωπαϊκές αρχές αφού κρίθηκε ότι τραπεζικά ιδρύματα που έχουν 

χρηματοδοτηθεί από κρατικές ενισχύσεις δεν είθισται να διατηρούν θυγατρικές σε 

ξένες χώρες. Οι ελληνικές τράπεζες λοιπόν είναι πλέον υποχρεωμένες να 

αποχωρήσουν από τις αγορές του εξωτερικού. Η ανακεφαλαιοποίηση του 2015 

ουσιαστικά της κατέστησε ωφελούμενες για δεύτερη φορά από κρατική ενίσχυση. 
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Για να μπορέσουν να λάβουν την ενίσχυση αυτή ανέλαβαν αυστηρές δεσμεύσεις 

στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για την υποχώρηση τους από τις εξωτερικές αγορές 

πουλώντας τα μερίδια που κατείχαν σε διάφορες τράπεζες των Βαλκανίων.  Η Εθνική 

έχει πραγματοποιήσει πολλές πωλήσεις, με σημαντικότερη την Finansbank στην 

Τουρκία, ωστόσο έχει ακόμα αρκετές εκκρεμότητες που θα πρέπει να ολοκληρώσει 

τους επόμενους μήνες. Η εικόνα που έχει πλέον διαμορφωθεί κατά το 2019 έχει ως 

εξής για κάθε μια από τις μεγάλες συστημικές ελληνικές τράπεζες.  

• Alpha Bank: η τράπεζα έχει τρείς θυγατρικές σε Κύπρο, Ρουμανία και 

Αλβανία. Έχει πραγματοποιήσει αποεπενδύσεις 5, δις. ευρώ και αποχώρησε 

εξολοκλήρου από Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία.  Στοχεύει να 

διατηρήσει μόνο την Ρουμανία και να αποχωρήσει και από την Κύπρο οπού 

καταγράφει ζημίες.  

• Εθνική Τράπεζα: Η δυνατότερη ίσως ελληνική τράπεζα διατηρείται στην 

Κύπρο, στην Ρουμανία, και στην Βόρεια Μακεδονία. Τις θέσεις όμως που 

κατέχει στην Κύπρο και στην Ρουμανία έχει δεσμευτεί να τις ρευστοποιήσει.   

• Τράπεζα Πειραιώς: η Πειραιώς έχει εξαλείψει πλήρως την παρουσία της στο 

εξωτερικό. Έχει μόνο μια μικρή θέση στην Ουκρανία ενώ το 2018 

ολοκλήρωσε την αποχώρηση της από την Σερβία, την Ρουμανία και Αλβανία.   

• Eurobank:. Στο χαρτοφυλάκιο των διεθνών δραστηριοτήτων της 

περιλαμβάνονται οι θυγατρικές σε Σερβία (80 καταστήματα), Βουλγαρία (174 

καταστήματα), Κύπρο (8 καταστήματα) και Λουξεμβούργο. Πρόσφατα 

ανακοίνωσε την εξαγορά της Piraeus Bank Bulgaria, προσθέτοντας στην 

παρουσία της στη χώρα 70 καταστήματα και 900 εργαζομένους. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε εξήχθησαν κάποια 

συμπεράσματα. Αρχικά βλέπουμε από την ιστορική εξέλιξη του τραπεζικού 

συστήματος της χώρας μας ότι το μακροοικονομικό περιβάλλον υπήρξε καθοριστικός 

παράγοντας για την ευημερία των τραπεζών και την αποφυγή παγίδων και κρίσεων. 

Δυστυχώς η αστάθεια που υπήρχε πολιτική και οικονομική τα πρώτα 100 περίπου 

χρόνια από την σύσταση του ελληνικού κράτους δεν άφησαν το τραπεζικό μας 

σύστημα να εξελιχθεί φυσιολογικά και αποτελέσει τον άξονα ανάπτυξης της 

οικονομίας.  

Επίσης παρατηρήσαμε ότι από την στιγμή που υπήρξε η είσοδος της χώρας 

μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στην συνέχεια την στην νομισματική ένωση 

ενίσχυσε εν μέρει το τραπεζικό σύστημα. Επίσης η κατάρρευση την Σοβιετικής 

Ένωσης και η μετατροπή των πρώην κρατών ανατολικού μπλοκ σε φιλελεύθερα 

αυτόνομα κράτη αποτέλεσε μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές τράπεζες στα 

βαλκάνια. Οι περισσότερες χώρες της Βαλκανικής βίωναν πολύ δύσκολες συνθήκες 

σε σημείο φτώχειας. Όμως προετοιμαζόταν για να εισέλθουν σε αναπτυξιακή πορεία 

και σίγουρα ήταν αναγκαίο να υπάρξουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τις 

διαφαινόμενες επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η παρουσία δύο εκ 
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των σημαντικότερων ελληνικών τραπεζών σε βαλκανικές χώρες υπήρξε πολύ 

σημαντική και κατάφεραν να αποκτήσουν σημαντικά μερίδια στις συγκεκριμένες 

αγορές.  

Το 2007-2009 όμως η παγκόσμια οικονομική κρίση χτύπησε και την 

Ευρωπαϊκή, και φυσικά και την ελληνική οικονομία. Αρχικά τα πρώτα χρόνια της 

κρίσης οι ελληνικές τράπεζες έδειξαν να μην επηρεάζονται. Στην πορεία όμως τα 

προβλήματα της οικονομίας άρχισαν να εμφανίζονται και να επηρεάζουν τους 

κύριους τραπεζικούς ομίλους. Μετά από πολλά χρόνια και κατόπιν πιέσεων οι 

ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές. Έτσι στο τέλος 

αυτής της διαδικασίας είχαν μείνει στην ελληνική οικονομία τέσσερις μεγάλες, οι 

λεγόμενες «συστημικές», η Eurobank, η Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, και η Alpha 

bank. Όπως είδαμε στις ενότητες προηγουμένως οι τέσσερις τράπεζες είχαν επενδύσει 

σε μεγάλο βαθμό στις αγορές των Βαλκανίων. Εντούτοις την περίοδο της κρίσης 

άρχισε στην ουσία το τέλος της «Ελληνικής Τραπεζικής Αυτοκρατορίας» στις 

βαλκανικές χώρες. Πέρα από την αβεβαιότητα που προκλήθηκε από το ξέσπασμα της 

κρίσης, οπού το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είχε αρχίσει να χάνει την εμπιστοσύνη 

όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και αυτών της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της 

Βόρειας Μακεδονίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου. Επομένως υπήρξε μια μείωση 

του ρυθμού ανάπτυξης των τραπεζών μας σε αυτές τις χώρες. Το μεγάλο «χτύπημα» 

όμως και η έναρξη στην ουσία της υποχώρησης υπήρξε η ανακεφαλαιοποίηση των 

ελληνικών συστημικών τραπεζών τα έτη μεταξύ του 2012-2014. Οι τράπεζες έλαβαν 

σημαντική στήριξη από διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς έτσι ώστε να μπορέσουν 

να απορροφήσουν τις ζημιές και τις επιβαρύνσεις της Ελληνικής οικονομικής κρίσης. 

Αυτόματα και λόγω της στήριξης από ευρωπαϊκούς θεσμούς υπήρξε η απαίτηση από 

ευρωπαϊκής πλευράς να υποχωρήσουν σταδιακά οι τράπεζες από τις βαλκανικές 

αγορές και φυσικά αυτό το κενό που δημιουργείται να το εκμεταλλευτούν τραπεζικοί 

οργανισμοί άλλων χωρών της Ε.Ε.. Η σημερινή εικόνα των ελληνικών τραπεζών 

όσον αφορά την διεθνή παρουσία τους αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα. 

Συγκεκριμένα βλέπουμε ότι οι αριθμοί συρρικνώθηκαν εντυπωσιακά και αυτήν την 

στιγμή η παρουσία θυγατρικών και υποκαταστημάτων ελληνικών τραπεζών τόσο σε 

κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός, είναι μονοψήφια.  
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