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1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Τη δεκαετία του 1990 οι χώρες της Βαλκανίων γενικά υστερούσαν ως προς τις 

οικονομικές επιδόσεις τους έναντι των 8 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης που εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση(ΕΕ) το 2004 (ότι οι άλλες 

δύο χώρες που εντάχθηκαν το 2004 ήταν η Κύπρος και η Μάλτα). Στα Δυτικά 

Βαλκάνια, αυτό οφειλόταν στις πολεμικές συγκρούσεις και την πολιτική 

αστάθεια που συνόδευσαν τη διάλυση της Γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. 

Στις άλλες χώρες των Βαλκανίων οφειλόταν στις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες 

κατά την αρχική φάση της μετάβασης στην οικονομία της αγοράς, αλλά και 

στον βραδύ ρυθμό εφαρμογής των αναγκαίων μέτρων πολιτικής για τη 

μακροοικονομική σταθεροποίηση και την προώθηση διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων. 

  Όμως, με την εδραίωση της πολιτικής σταθερότητας και την ένταση 

των  προσπαθειών στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, οι οικονομικές 

επιδόσεις των περισσοτέρων Βαλκανικών χωρών βελτιώθηκαν σημαντικά 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.Ο ρυθμός ανάπτυξης έχει επιταχυνθεί, ο 

πληθωρισμός έχει μειωθεί, ενώ έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος ως προς τις 

διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Πρέπει να 

αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι η προοπτική τελικής ένταξης στην ΕΕ (ρητά ή 

έμμεσα αναγνωρισμένη) έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για την υιοθέτηση 

πολιτικών μακροοικονομικής σταθεροποίησης και διαρθρωτικών 

μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές.  

 Από την άλλη πλευρά στη χώρα μας το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό 

Σύστημα επί σειρά ετών παρουσιάζει θετική πορεία, ιδίως μετά την  

ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της λειτουργίας του στα μέσα της δεκαετίας 

του 1990 και την ένταξη της Ελλάδος στη ζώνη του ευρώ το 2001. Οι εξελίξεις 

αυτές οδήγησαν σε μεγάλη υποχώρηση των επιτοκίων και στη μείωση του 

συναλλαγματικού κινδύνου, ενώ συνέβαλαν στην εδραίωση ενός πιο 

σταθερού μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Θετική επίδραση στην τραπεζική 

δραστηριότητα, ιδίως στη πιστωτική επέκταση, άσκησαν επίσης η επίτευξη 

υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και η αυξημένη ρευστότητα των 

τραπεζών λόγω της σημαντικής μείωσης των υποχρεωτικών καταθέσεων 

τους στην Τράπεζα της Ελλάδος.  
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 Η αποτελεσματικότητα και η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζικού 

συστήματος ενισχύθηκαν από διαρθρωτικές μεταβολές. Σ' αυτές 

περιλαμβάνονται οι εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών, οι ιδιωτικοποιήσεις 

κρατικών τραπεζών και, πιο πρόσφατα, η επέκταση των εργασιών των 

ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, κυρίως στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης. 

Επιπλέον, η πρόοδος της τεχνολογίας της πληροφορικής επέτρεψε την 

προσφορά νέων προϊόντων, τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους και την 

ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης κινδύνων, συμβάλλοντας έτσι στον 

εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της οικονομικής θέσης του πιστωτικού 

συστήματος. Σύμφωνα με την αξιολόγηση που κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, 

η έκθεση των ελληνικών τραπεζών στον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο 

αγοράς παραμένει σε σχετικώς χαμηλά επίπεδα, ενώ η αποδοτικότητα και η 

κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών παρέχουν ικανοποιητικό περιθώριο για 

τη διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.  

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι, ιδίως κίνδυνοι 

συνδεδεμένοι με τη μεγάλη πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα αλλά και στις 

γειτονικές χώρες -- κυρίως την αύξηση των δανείων προς τα νοικοκυριά. Για 

το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ενίσχυση της προληπτικής εποπτείας των 

τραπεζών, η οποία ξεκίνησε με την εφαρμογή των κανόνων του νέου 

εποπτικού πλαισίου ("Βασιλεία ΙΙ") το 2007. Θα πρέπει επίσης – με τη 

συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εποπτικών αρχών των γειτονικών χωρών 

και το συντονισμό της εποπτικής τους δραστηριότητας -- να ενισχυθεί η 

εποπτεία των τραπεζών στις επιμέρους χώρες όπου δραστηριοποιούνται οι 

ελληνικές τράπεζες.  

Η δραστηριότητα των ελληνικών τραπεζών στις χώρες της Νοτιοανατολικής 

(ΝΑ) Ευρώπης  παρουσιάζει αύξηση από το 1993 αλλά αποκτά σημαντικές 

διαστάσεις από το 2002  και εξής, όταν πλέον διαμορφώθηκαν κατάλληλες 

συνθήκες τόσο στις χώρες αυτές  όσο και  στην Ελλάδα. Οι πολιτικές 

μακροοικονομικής σταθεροποίησης και μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές 

άρχισαν να αποδίδουν από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, δημιουργώντας 

τις αναγκαίες συνθήκες για ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα.  
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Ταυτόχρονα, τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα στις χώρες της 

περιοχής ιδιωτικοποιήθηκαν και αναδιοργανώθηκαν με την ουσιώδη συμβολή 

πιστωτικών ιδρυμάτων από χώρες με τις οποίες έχουν σημαντικές εμπορικές 

σχέσεις, όπως είναι η Αυστρία, η Ιταλία και η Ελλάδα. Η είσοδος ξένων 

τραπεζών στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης έχει συμβάλει σημαντικά όχι μόνο 

στην αύξηση της τραπεζικής δραστηριότητας αλλά και στην  ενίσχυση της 

σταθερότητας του τραπεζικού τομέα στις χώρες αυτές, με προφανή οφέλη για 

τις οικονομίες τους. Οι ξένες τράπεζες στις χώρες αυτές έχουν συμβάλει 

μεταξύ άλλων στην εισαγωγή νέων προϊόντων και στην υιοθέτηση 

βελτιωμένων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνου, 

ενώ η στενή πιστωτική σχέση των θυγατρικών τραπεζών ή των 

υποκαταστημάτων με τη μητρική τράπεζα μειώνει την πιθανότητα κινήσεων 

κεφαλαίου που θα είχαν αποσταθεροποιητικές συνέπειες για τα τραπεζικά 

συστήματα και τις οικονομίες των χωρών αυτών.    

Για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία, η εμπλοκή ελληνικών 

τραπεζών στην επενδυτική και επιχειρηματική πραγματικότητα άλλων χωρών 

είναι τόσο δυναμική και μαζική, όπως αυτή που παρατηρείται τα τελευταία 

χρόνια στην περιοχή των Βαλκανίων. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της 

γεωγραφικής εγγύτητας, των παραδοσιακών σχέσεων φιλίας και της 

πολιτισμικής συνάφειας, οι Ελληνικές Τράπεζες κατάφεραν σε λιγότερο από 

10 χρόνια να αναδειχθούν σε έναν από τους πιο σημαντικούς  επενδυτές στις 

χώρες αυτές διαμορφώνοντας παράλληλα ένα εξαιρετικά αναπτυγμένο 

πλέγμα σχέσεων και συνεργασιών, που προωθούν εκτός από την οικονομική 

απογείωση, την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. 

 Η έξοδος των ελληνικών τραπεζών στην ευρύτερη οικονομική και γεωπολιτική 

ζώνη της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα των Βαλκανίων έχει, το 

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

αρχικές πρωτοβουλίες και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που, όπως ήταν 

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

πρέπει να δώσει απαντήσεις στις νέες προκλήσεις. 
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Για πρώτη φορά οι ελληνικές επιχειρήσεις γνώρισαν από κοντά και σε 

τέτοιο βαθμό την κουλτούρα και τον επιχειρηματικό τρόπο σκέψης των 

γειτόνων τους, εμπλουτίζοντας την γνώση και την εμπειρία που τους 

χρειάζονται, για την αποτελεσματική τους παρουσία  ευρύτερα στο ευρωπαϊκό 

και διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι. Αξιοποίησαν με δυναμισμό τις ευκαιρίες, όταν 

και όπως εμφανίστηκαν στη γεωγραφική μας "γειτονιά". Ανέλαβαν τους 

κινδύνους, που αφορούσαν κυρίως την αστάθεια που προέκυπτε από τις 

συνταρακτικές πολιτικές αλλαγές, αλλά και από τις επιπτώσεις που είχαν στην 

οικονομική ζωή κάθε μιας χώρας. Κίνδυνοι που αντιμετωπίστηκαν με συνέπεια 

και επιμονή, αλλά και ακόμη μεγαλύτερη εμπέδωση της ελληνικής παρουσίας. 

Η εξαγωγή της ελληνικής τραπεζικής τεχνογνωσίας, η αναζήτηση ευκαιριών 

στις γειτονικές αγορές, αποτέλεσε για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, δείγμα 

ωριμότητας. Η πολύτιμη εμπειρία, που αποκτήθηκε από την προσαρμογή της 

Ελλάδας στο νέο περιβάλλον της ενιαίας ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς και 

της ευρωζώνης, υποστηρίζει, βεβαίως, τη μακρόπνοη επενδυτική στρατηγική 

των τραπεζών μας. Συνδυάζεται μάλιστα με την παράλληλη εμπέδωση 

εξελιγμένων τραπεζικών πρακτικών εντός των συνόρων μας. Ακόμη, η 

καλύτερη διασύνδεση μεταξύ των οργανωτικών συστημάτων που αποκτούν 

και εκμεταλλεύονται αποδοτικά οι ελληνικές τράπεζες, αλλά και η πλουσιότερη 

εμπειρία την οποία διαθέτουν τα τραπεζικά στελέχη, που έχουν αναλάβει τη 

διαχείριση της "εξόδου", δημιουργούν προϋποθέσεις για σημαντικές 

επιτυχίες.  

Στο σημείο αυτό δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι η ελληνική 

τραπεζική επέκταση όχι μόνο συνοδεύει ανάλογες ελληνικές επιχειρηματικές 

πρωτοβουλίες αλλά και ξεπερνά τα όρια των παραδοσιακών εμπορικών 

σχέσεων. Εντάσσεται στο περιβάλλον που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση 

των οικονομικών δραστηριοτήτων και εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο 

τη σταθερότητα που απέκτησε η ελληνική οικονομία με την εισαγωγή του 

ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, του ευρώ. 
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 Στόχος, πάντως, δεν είναι μόνον η κερδοφορία των επενδύσεων που έχουν 

αναληφθεί. Είναι, ακόμη σπουδαιότερος, η ανάδειξη των ικανοτήτων που 

διαθέτει και πρέπει να εκμεταλλευθεί καλύτερα η Eλληνική Tραπεζική αγορά. 

Για το λόγο αυτό άλλωστε, η τοποθέτηση των ελληνικών τραπεζών έχει 

στρατηγική και όχι περιστασιακή σημασία. Η προοπτική ενός ενιαίου και με 

ευρωπαϊκή "σφραγίδα" χώρου συναλλαγών είναι εκείνη που οδηγεί τα βήματα 

των ελληνικών τραπεζών στην ευρύτερη αλλά συγγενική, οικονομική αλλά και 

ιστορική μας περιφέρεια. 

 Τέλος, για την κατανόηση του εγχειρήματος της επέκτασης των 

Ελληνικών Τραπεζών είναι σημαντική η μελέτη του οικονομικού 

περιβάλλοντος , των συνολικών μεγεθών της οικονομίας τους , αλλά και των 

διαρθρωτικών αλλαγών που συνέβησαν στις  υπόλοιπες (πλην της Ελλάδος ) 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου 

της οποίας το οικονομικό περιβάλλον διαφέρει από αυτές των χωρών της 

Βαλκανικής.  
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2.   ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ    
      ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται μια αναδιάρθρωση 

και συγκέντρωση του χρηματοοικονομικού συστήματος, διεθνώς. 

Συγκεκριμένα, οι διαρκείς συγχωνεύσεις και εξαγορές που 

πραγματοποιούνται συνδέονται με την προσπάθεια των τραπεζικών 

ιδρυμάτων να ανταπεξέλθουν στον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό είτε μέσω 

της διεύρυνσης των μεριδίων αγοράς είτε μέσω της αξιοποίησης των 

οικονομιών κλίμακας. Παρατηρείται ότι οι αλλαγές που έλαβαν χώρα στο 

θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον της χώρας μας, όπως η απελευθέρωση 

των διεθνών κινήσεων κεφαλαίου, η σταδιακή απεξάρτηση του τραπεζικού 

συστήματος από το κράτος, η λειτουργία των τραπεζικών ιδρυμάτων βάσει 

των κανόνων της Ευρωπαϊκής Αγοράς, συνέβαλαν στη δυναμική 

συγκέντρωση του τραπεζικού τομέα. Όλες αυτές οι αλλαγές, καθώς και ο 

εντεινόμενος ανταγωνισμός οδήγησαν τις Ελληνικές Τράπεζες να επεκτείνουν 

το εύρος των δραστηριοτήτων τους και να προχωρήσουν σε εξαγορές και 

συγχωνεύσεις θεσμικών επενδυτών αλλά  Ξένων Τραπεζικών Ιδρυμάτων 

κυρίως από τις χώρες της Ν.Α.Ευρώπης. 

Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα, και ως εκ τούτου οι Ελληνικές Τράπεζες, 

είναι καλά τοποθετημένη ώστε να εκμεταλλευθεί την οικονομική και 

επιχειρηματική ανάπτυξη που αναμένεται να ακολουθηθεί στις κύριες χώρες 

της Βαλκανικής, τόσο χάρη στο φυσικό γεωγραφικό της πλεονέκτημα, όσο και 

από το γεγονός ότι είναι το μόνο μέλος της Ευρωζώνης στην περιοχή. 

Οι παραπάνω χώρες αναμένεται να έχουν τα επόμενα χρόνια 

πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης που θα ξεπερνούν το 7% ετησίως και, 

παρά το χαμηλό επίπεδο προσωπικού εισοδήματος, προσφέρουν σημαντικές 

ευκαιρίες για τις Ελληνικές Τράπεζες για μια σειρά λόγους: 
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Α.  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α. 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ .                                                                          
Οι οικονομίες των βαλκανικών χωρών είναι μικρές ακόμη, αλλά ταχέως 

εξελισσόμενες. Το γεγονός ότι το συνολικό ΑΕΠ των χωρών αυτών μόλις που 

ξεπερνά τα 120 δισ. ευρώ, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που εκτιμάται 

στο 6% για το 2006 (από 5,2% το 2005) και που προβλέπεται να ανέλθει στο 

7-8% το 2007, αποτελεί δέλεαρ για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών. Η δυναμικότητα της εγχώριας ζήτησης αναμένεται να 

παραμείνει μοχλός ανάπτυξης, με την ιδιωτική κατανάλωση να αυξάνεται με 

ταχείς ρυθμούς εξαιτίας της αύξησης του διαθεσίμου εισοδήματος (εν μέρει 

λόγω της περαιτέρω αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού) και της ευκολότερης 

πρόσβασης στον τραπεζικό δανεισμό χάρη στον εκσυγχρονισμό του 

τραπεζικού συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη το πληθυσμιακό μέγεθος και το 

γεγονός ότι το κατά κεφαλήν εισόδημα στις βαλκανικές χώρες ανέρχεται κατά 

μέσον όρο στα 2.300 ευρώ περίπου, δηλαδή μόλις στο 15% της Ελλάδος 

(10% των χωρών της Ευρωζώνης) και ότι αυτό σταδιακά θα αυξάνεται όσο 

εξελίσσονται οι οικονομίες, καταλαβαίνουμε ότι πρόκειται για αγορά αρκετά 

μεγάλη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΒΑΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ 1993-2004 
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Άλλο ένα σημαντικό σημείο, που καταδεικνύει ίσως καλύτερα τις 

υψηλές προοπτικές που υπάρχουν είναι το γεγονός ότι η ιδιωτική 

κατανάλωση στις χώρες αυτές αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς, γεγονός που 

οφείλεται τόσο στη μείωση των πληθωριστικών πιέσεων όσο και στην αύξηση 

του διαθέσιμου εισοδήματος, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση στη 

ζήτηση των παρεχόμενων τραπεζικών υπηρεσιών και κυρίως σε εργασίες 

λιανικής τραπεζικής.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΜΕΣΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ 1999-2004 
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  Οι χαμηλοί δείκτες τραπεζικής διαμεσολάβησης σε επίπεδο τραπεζικού 

ενεργητικού/ΑΕΠ η οποία ανέρχεται κατά μέσον όρο σε 39%, σε σύγκριση με 

το 150% της Ελλάδας και με το 260% της Ευρωζώνης.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  

 
 

Επιπλέον, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των χορηγήσεων 

υπερβαίνει κατά πολύ τους μέσους ρυθμούς που πραγματοποιούνται σε 

Ελλάδα και Ευρωζώνη και εκτιμάται ότι ο χαμηλός συνολικός τραπεζικός 

δανεισμός/ΑΕΠ που βρίσκεται τώρα στο 16%( το 1/5 περίπου του μέσου όρου 

στην ευρωζώνη, με την Ελλάδα στο 66%) τα επόμενα χρόνια θα μπορούσε να 

αυξηθεί σημαντικά.  

 
 
Β. ΚΟΡΕΣΜΟΣ – ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ  
Παρουσιάστηκαν σημάδια κορεσμού στο ελληνικό σύστημα. Τα περιθώρια 

λειτουργικού κέρδους περιορίστηκαν  και ήταν λογικό να κοιτάξουν προς τα 

πού θα μπορούσαν να επεκταθούν. Βεβαίως, σε ένα  ασφαλές περιβάλλον 

με προοπτικές κερδοφορίας. Εξάλλου ας μην ξεχνούμε ότι η Ελλάδα είναι μια 

μικρή αγορά, δέκα εκατομμυρίων κατοίκων. Είναι μοιραίο, τώρα που το  

τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα αναπτύχθηκε και έφθασε σε ένα βαθμό 

ωριμότητας, να κοιτάζει και προς άλλες κατευθύνσεις. 
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 Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις τράπεζες, αλλά για όλους τους σημαντικούς 

κλάδους της οικονομίας, οι οποίοι κοιτάζουν πέρα από τα σύνορά τους. Οι 

χώρες λοιπόν, των Βαλκανίων, καθώς και της ΝΑ Ευρώπης, αποτελούν 

ιδανική ευκαιρία για να αναπληρώσουν οι τράπεζες τις απώλειες κερδών που 

θα προκύψουν από την «ωρίμανση» της ελληνικής αγοράς. 
  

Γ. ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
Η είσοδος των ελληνικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια σε μία αρκετά 

δυναμικότερη φάση σε σχέση με το παρελθόν. Η στρατηγική διείσδυσης 

υλοποιείται είτε με την εξαγορά εγχώριων επιχειρήσεων (πολλές εκ των 

οποίων κρατικές) είτε με την ίδρυση νέων μονάδων στη μεταποίηση και σε 

άλλους κλάδους, όπως στον χρηματοοικονομικό τομέα, στην ενέργεια, στις 

τηλεπικοινωνίες, στις κατασκευές, στο εμπόριο κ.λπ. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις μεταφέρουν μέρος των δραστηριοτήτων τους στις γειτονικές 

χώρες προκειμένου να αξιοποιήσουν εγκαίρως τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται στην περιοχή από το χαμηλό κόστος εργασίας, την ανάπτυξη 

των οικονομιών με ταχείς ρυθμούς, την εκτέλεση μεγάλων έργων για τη 

βελτίωση των υποδομών και την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Είναι 

λογικό επομένως οι Ελληνικές Τράπεζες να ακολουθούν τις ελληνικές 

επιχειρήσεις, τους πελάτες τους προκειμένου να τους στηρίξουν και να 

καρπωθούν μερίδιο των κερδών που θα προκύψουν από την γεωγραφική 

επέκταση τους. 

Τα οφέλη που προσδοκούν οι ελληνικές επιχειρήσεις από τη διείσδυσή 

τους στις χώρες αυτές είναι προφανή. Απευθύνονται σε μία αγορά που 

βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με πληθυσμό 5πλάσιο της Ελλάδος, 

που την γνωρίζουν λόγω γεωγραφικής και πολιτισμικής εγγύτητας με τη χώρα 

μας.  

Οι προοπτικές για διατήρηση των υψηλών ρυθμών οικονομικής 

ανάπτυξης, η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών, η προσαρμογή του 

θεσμικού πλαισίου, το προχωρημένο στάδιο ιδιωτικοποιήσεων, και γενικότερα 

η προσαρμογή των χωρών της περιοχής σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας 

είναι τα στοιχεία εκείνα που προσελκύουν όχι μόνο τις ελληνικές, αλλά και 

επιχειρήσεις από άλλες χώρες της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης.  
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Φυσικά, οι επιδόσεις σε πολιτικό, οικονομικό και θεσμικό επίπεδο 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα και σε μερικές από αυτές, τα προβλήματα είναι 

ακόμη πολλά.  Οι χώρες που παρουσιάζουν μεγαλύτερο επενδυτικό 

ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι η Ρουμανία και η Βουλγαρία, η 

ενταξιακή προοπτική των οποίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το 2007 

δημιουργεί ευμενέστερο επιχειρηματικό περιβάλλον με χαμηλότερο 

επενδυτικό κίνδυνο, αλλά και η Σερβία, η οποία, εκτός από τα σημαντικά 

περιθώρια, έχει και μεγαλύτερο πληθυσμιακό μέγεθος σε σχέση με την 

Αλβανία και τη FYROM.   

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με 

τις βαλκανικές χώρες αυξάνεται ταχύτατα(π.χ., τα έσοδα από εξαγωγές της 

Ελλάδας προς τις βαλκανικές χώρες διπλασιάστηκαν σε δύο χρόνια) ενώ οι 

ελληνικές άμεσες επενδύσεις στην περιοχή είναι εντυπωσιακές και ξεπερνούν 

τα 5 δισ. ευρώ τα τελευταία δέκα χρόνια(αντιστοιχούν στο 25% περίπου του 

συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στις χώρες της Βαλκανικής) 

τοποθετώντας την Ελλάδα σε μία από τις υψηλότερες θέσεις ανάμεσα στους 

ξένους επενδυτές 

 
 

Δ. ΧΩΡΟΣ ΜΕ ΚΟΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Πολύ σημαντικό είναι, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ότι αυτή η περιοχή ήταν 

κάποτε ενωμένη και δεν προέκυψε ξαφνικά ως χώρος ανάπτυξης. Υπήρξε 

παλαιότερα ενιαία οικονομική ζώνη. Κατά συνέπεια, με τη βοήθεια που 

προσέφεραν τα δίκτυα της ελληνικής επιχειρηματικότητας, καθώς αυτά 

προεκτείνανε το βεληνεκές τους, αλλά και γενικότερα με τις δυνατότητες που 

έχει η Ελλάδα, ξεπεράστηκαν τα τεχνητά μέσα με τα οποία κατακερματίστηκε 

ο χώρος και ανάγεται πλέον σε φυσικό χώρο δράσης .  

 Τον 19ο αιώνα οι άνθρωποι και τα προϊόντα κυκλοφορούσαν χωρίς 

κανένα πρόβλημα μέσα σε όλες αυτές τις χώρες. Η Μαύρη Θάλασσα μάλιστα 

ήταν κατ' εξοχήν τρόπος διακίνησης προς όλη την Ευρώπη, οι Έλληνες στη 

Μαύρη Θάλασσα, συγκεκριμένα οι έμποροι που έπαιξαν πρωταγωνιστικό  ρόλο 

στην οικονομική ζωή.  
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Ε. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. 
H προοπτική ένταξης των περισσότερων χωρών της Βαλκανικής στην 

ευρωζώνη την επόμενη δεκαετία προσφέρει ένα πιο προβλέψιμο και σταθερό 

πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με άλλες αναδυόμενες 

αγορές(π.χ.Μέση Ανατολή). Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 

συνολικά η πολιτική σταθερότητα βελτιώνεται στην περιοχή και γίνονται 

προσπάθειες για την εξάλειψη μεμονωμένων περιστατικών αστάθειας, καθώς 

και με το ότι το εποπτικό πλαίσιο, η δημοσιονομική πειθαρχία, το φορολογικό 

περιβάλλον και η εργατική νομοθεσία, αποκτούν σιγά σιγά στοιχεία 

ομοιότητας με αυτά πιο ανεπτυγμένων χωρών, παρέχουν διαβεβαιώσεις για 

μελλοντικές ευκαιρίες που πρέπει να εξετασθούν, καθώς και τα εχέγγυα ότι 

μπορεί να επιτευχθεί τέτοιο επίπεδο τραπεζικής λειτουργίας ώστε οι τράπεζες 

να αποτελέσουν τον κύριο υποστηρικτικό κλάδο ανάπτυξης των χωρών 

αυτών. 
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3.   ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ν.Α.  ΕΥΡΩΠΗΣ 
      
Στα τελευταία 7 χρόνια η διαρθρωτικές αλλαγές και οι επιδόσεις του 

τραπεζικού συστήματος των Βαλκανικών Χωρών σημείωσαν αξιοσημείωτη 

πρόοδο. Αυτή η πρόοδος ήταν αποτέλεσμα ευρύτατων ιδιωτικοποιήσεων, 

επανασχεδιασμού των τραπεζικών δραστηριοτήτων και γενικά εφαρμογής 

νέων κανόνων, διαγραφής επισφαλών δανείων από τους ισολογισμούς των 

Τραπεζών και κυρίως  μεταφοράς τεχνογνωσίας από τις ξένες τράπεζες που 

εγκαταστάθηκαν στη Ν.Α. Ευρώπη.  

Πλέον ο τραπεζικός τομέας είναι σχετικά ρυθμισμένος, έχει υψηλή 

κεφαλαιοποίηση, παράγει κέρδη και έχει ικανοποιητική ρευστότητα. Βέβαια σε 

αυτό το στάδιο της ανάπτυξης του απέχει από τα αντίστοιχα πρότυπα των 

χωρών του πυρήνα της Ε.Ε. Η περαιτέρω ανάπτυξη του τραπεζικού 

συστήματος  είναι απαραίτητη προκειμένου να οδηγήσει στη σύγκλιση με τις 

πιο αναπτυγμένες οικονομίες. Επίσης θα πρέπει να εφαρμόσουν πιο 

σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές – ειδικά για τη διαχείριση κινδύνων. Στην 

πράξη, με τις κεφαλαιαγορές να βρίσκονται σε νηπιακό στάδιο, το βάρος της 

χρηματοδότησης βρίσκεται στους ώμους του τραπεζικού συστήματος, 

εντούτοις οι τραπεζικοί οργανισμοί δεν ανταποκρίνονται πλήρως στο ρόλο 

τους, αφού ο ιδιωτικός τομέας συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα στη 

χρηματοδότησή του. 

 Παρόλα αυτά, όσο το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον 

σταθεροποιείται, οι οικονομίες των χωρών αναπτύσσονται, τα επιτόκια 

πέφτουν – όπως και τα επιτοκιακά spreads, τραπεζικός ανταγωνισμός 

εντείνεται ο ρόλος της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης αποκτάει ολοένα 

και σπουδαιότερη σημασία. 

 Οι τράπεζες σε αυτές τις χώρες είναι βέβαιο ότι θα αυξήσουν τη 

δραστηριότητά τους στη λιανική τραπεζική, στην τραπεζική μεγάλων 

επιχειρήσεων, σε πιο σύνθετες τραπεζικές υπηρεσίες όπως asset 

management, πιστωτικές κάρτες και θα χρησιμοποιήσουν πιο σύγχρονα 

δίκτυα διανομής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ 

 
 

Στον εκσυγχρονισμό του τραπεζικού συστήματος πρωταγωνιστούν οι ξένες 

τράπεζες οι οποίες έχουν εισάγει Know-How, ηλεκτρονικές εφαρμογές, 

χρηματοοικονομικά εργαλεία και προχωρημένα μοντέλα διαχείρισης κινδύνου.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ΞΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
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Αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση του τραπεζικού συστήματος και 

την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, οι οποίες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΞΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 
Μια συνοπτική ματιά στους τραπεζικούς τομείς των βαλκανικών 

κρατών αλλά και της Κύπρου αλλά και στην εξελικτική πορεία που 

ακολουθήθηκε οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα  και καταδεικνύει ομοιότητες 

και διαφορές: 

 
 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Στη Βουλγαρία, η ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών 

ολοκληρώθηκε το 2003 με την πώληση της DSK. Αυτή τη στιγμή, η Βουλγαρία 

θεωρείται η πλέον ανεπτυγμένη τραπεζικά χώρα στην ευρύτερη περιοχή, 

καθώς σε σύνολο 36 εμπορικών τραπεζών, η κρατική ιδιοκτησία ανέρχεται σε 

ένα μόλις 3%, οι ξένες τράπεζες ελέγχουν το 86% περίπου του συνολικού 

τραπεζικού ενεργητικού και οι 6 μεγαλύτερες τράπεζες συγκεντρώνουν  το 

58% περίπου του ενεργητικού.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7.  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

Επιπλέον, οι δείκτες τραπεζικής διαμεσολάβησης είναι οι υψηλότεροι 

μεταξύ των βαλκανικών κρατών, ενώ η αναβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας από τη Moody's (Νοέμβριος 2004: Ba1) καταδεικνύει το 

καλό κλίμα που επικρατεί. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 
 

Η Standard & Poor’s αξιολόγησε ως σταθερή την πιστοληπτική 

ικανότητα της χώρας(2006) παρά τη σημαντική διεύρυνση του κρατικού 

ελλείμματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 20% του ΑΕΠ το 2007 από 

11,8% το 2006.  
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Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας 

της Βουλγαρίας είναι κατά δύο βαθμίδες ανώτερη αυτής της Ρουμανίας, την 

οποία η S&P υποβάθμισε πρόσφατα εν γένει σε αρνητική. Ο διεθνής αυτός 

οίκος αξιολόγησης κρίνει σήμερα τη δημοσιονομική πολιτική της Βουλγαρίας 

ως πιο αξιόπιστη για την αντιμετώπιση τυχόν κρίσεως στις εξωτερικές 

συναλλαγές δοθέντος ότι: α) το δημοσιονομικό πλεόνασμα αναμένεται να 

ανέλθει στο 3,5% του ΑΕΠ το 2007 και επομένως να συμβάλει στη μείωση 

του δημοσίου χρέους, β) η άνοδος της εισροής των ξένων άμεσων 

επενδύσεων καλύπτει σχεδόν το σύνολο του κρατικού ελλείμματος, γ) ο 

ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί στο 6,4% το 2007 και το 

2008. Ο διεθνής οίκος επισημαίνει ότι κριτήρια για την επόμενη αξιολόγηση θα 

είναι κυρίως η μείωση των μισθολογικών πιέσεων και ο περιορισμός των 

εξωτερικού ελλείμματος που αν αισθητά βελτιωθούν θα επιταχύνουν την 

ένταξη της Βουλγαρίας στη Ζώνη της Ε.Ε..  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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Επιπλέον, το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε τον Οκτ.΄07 στο 6,73% του 

εργατικού δυναμικού από 6,78% τον Σεπτ.’07 και 8,38% τον Οκτ.’06. Επίσης, 

οι νομισματικές αρχές αύξησαν από τον Σεπτ.΄07 τα ελάχιστα υποχρεωτικά 

διαθέσιμα των εμπορικών τραπεζών στην κεντρική τράπεζα σε 12% από 8% 

προκειμένου να μειωθεί ο ρυθμός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης. Όμως, 

ο ρυθμός αυτός επιταχύνθηκε σε 58,6% τον Οκτ.’07 από 56,1% το Σεπτ.’07 

και 54,3% τον Αύγ.’07.(Παραρτήματα πίνακας 1) 

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Στη Ρουμανία, το τραπεζικό περιβάλλον είναι διαφοροποιημένο.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

Η ιδιωτικοποίηση των κρατικών τραπεζών συνεχίζεται, καθώς 

αναμένεται έως το τέλος του 2007 να έχουν πωληθεί η BCR (Banka 

Comerciala Romana) και το CEC (Romanian Savings Bank), που ελέγχουν 

συνδυασμένα ένα 38% του συνολικού τραπεζικού ενεργητικού.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11. ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
Εκτός αυτών, υπάρχουν τουλάχιστον δύο καλές ιδιωτικές τράπεζες 

που τελούν ακόμα υπό ρουμανική ιδιοκτησία και η πιθανή μελλοντική τους 

πώληση, σε συνδυασμό με την επιτυχή ιδιωτικοποίηση των δύο κρατικών, 

αναμένεται να αλλάξει το τραπεζικό τοπίο στη χώρα. 

(Παραρτήματα Πίνακας 2) 

 

 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ: Στην Αλβανία, η ιδιωτικοποίηση του τραπεζικού τομέα έχει επίσης 

ολοκληρωθεί, καθώς η μεγαλύτερη κρατική τράπεζα (Savings Bank of 

Albania) πωλήθηκε το 2003. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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Οι 5 μεγαλύτερες τράπεζες στη χώρα ελέγχουν το 83% περίπου, ενώ ο 

συνολικός τραπεζικός δανεισμός/ΑΕΠ βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, σε 

αντίθεση με τις καταθέσεις ιδιωτών/ΑΕΠ που διατηρούν ένα σχετικά υψηλό 

43%-45%.(Παραρτήματα Πίνακας 3) 

 

 

 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Η Σερβία, αποτελεί μια τελείως διαφορετική 

περίπτωση σε σύγκριση με τις ανωτέρω χώρες, καθώς η δύσκολη πολιτική 

κατάσταση που επικράτησε για μία δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα το μέγεθος 

της οικονομίας της σήμερα να είναι το μισό αυτού που ήταν το 1990. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ13. ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 Οι ιδιωτικοποιήσεις του τραπεζικού τομέα ξεκίνησαν μόλις τον Μάιο του 2004 

με την επιτυχή πώληση τελικά της Jubanka, όμως βρίσκονται σε εξέλιξη και 

άλλες ιδωτικοποιήσεις. Οι πρόσφατες εξαγορές της Eksimbanka, της Atlas 

Banka και της Delta Banka (η μεγαλύτερη ιδιωτική) δείχνουν το ενδιαφέρον 

των ξένων τραπεζών για τον σερβικό τραπεζικό τομέα, καθώς και για τις 

ευκαιρίες ανάπτυξης που υπάρχουν. (Παραρτήματα Πίνακας 4) 

    

 
 
 
 
ΠΓΔΜ:  Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση περί ανταγωνιστικότητας του 

World Economic Forum (2006-2007), η ΠΓΔΜ κατατάσσεται στην 80η θέση, 

σε σύνολο 125 χωρών. Πρόκειται για υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας κατά πέντε θέσεις, σε σύγκριση με το 2005. 
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Σύμφωνα με στοιχεία της τελευταίας εκθέσεως της Παγκόσμιας 

Τραπέζης (WORLD BANK) η ΠΓΔΜ κατατάσσεται στην 92η θέση, διεθνώς, 

όσον αφορά την πρόοδο των οικονομικών μεταρρυθμίσεων τονώσεως της 

επιχειρηματικής δράσεως, ενώ το 2005, η χώρα βρισκόταν στην 81η θέση. Η 

Ρουμανία βρίσκεται στην 49η θέση, η Βουλγαρία στην 54η, Σερβία στην 68η, το 

Μαυροβούνιο στην 80η και η Αλβανία στην 120η θέση. 

 

 

 

 

 

Το δεύτερο τετράμηνο του 2006, ο ρυθμός οικονομικής μεγεθύνσεως υπήρξε 

2.8%, λόγω αυξήσεως της προσφοράς υπηρεσιών μεταφορών/επικοινωνιών 

και εμπορίου.  

 

                               
 

Αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή άνω του 3.4%, εξαιτίας αυξήσεων τιμών 

τροφίμων και ποτών, καπνού και υπηρεσιών μεταφορών, παιδείας και 

αναψυχής. Ο δείκτης τιμών βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκε κατά 5.7%. 
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Στον τραπεζικό τομέα μετά τη συγχώνευση των τραπεζών TETEKS 

KREDITNA και TETOVSKA δημιουργήθηκε η Τράπεζα TTK, τμήμα των 

μετοχών της οποίας επωλήθη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως 

και Αναπτύξεως (EBRD), ενώ η νορβηγική κυβέρνηση παρέχει τεχνική 

βοήθεια για την εφαρμογή του προγράμματος αναδιαρθρώσεως της TTK, με 

στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των έντεκα καταστημάτων που 

διαθέτει. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14. ΠΓΔΜ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

Αναφορικά με Νομισματική Πολιτική και το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

της χώρας αξιοσημείωτα είναι τα εξής:  

1. Αύξηση του συνόλου των καταθέσεων των νοικοκυριών κατά 21.1%, όπως 

και το πρώτο τετράμηνο του 2006, με ταχύτερη αύξηση των προθεσμιακών 

καταθέσεων.  

2. Μεταφορά των καταθέσεων των επιχειρήσεων από προθεσμιακούς 

λογαριασμούς σε λογαριασμούς όψεως, ενώ σημειώθηκε ελάχιστη αύξηση 

των τραπεζικών καταθέσεών τους. Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να 

προσδιορισθεί αν πρόκειται περί περιορισμού ρευστότητας ή ενισχύσεως 

επενδυτικών σχεδίων. 

3. Υψηλό επίπεδο τραπεζικής πίστεως (αύξηση κατά 30% του Q2). 

4. Περιορισμός προσφοράς χρήματος εκ μέρους της Κεντρικής Τραπέζης της 

ΠΓΔΜ, μέσω πωλήσεως κρατικών ομολόγων, γεγονός το οποίο επέτρεψε τη 

μείωση των επιτοκίων κατά μία μονάδα, σε 5.8%. 
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5. Δηλώσεις του νέου υπουργού Οικονομικών της ΠΓΔΜ κ. Trajko Slavevski 

(05.09.2006) σχετικά με την επίσπευση των μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού 

συστήματος της ΠΓΔΜ. Σύμφωνα με την τραπεζική νομοθεσία της χώρας, η 

είσοδος ξένων τραπεζών στην πΓΔΜ απαγορεύεται, έως την 01.01.2008, 

ρύθμιση η οποία αντίκειται στο Δίκαιο της Ε.Ε. Συνεπώς, οι ξένες τράπεζες 

μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην πΓΔΜ, μόνον μέσω εξαγοράς 

προβληματικών δημοσίων τραπεζών. Η απελευθέρωση του τραπεζικού 

συστήματος θα επιδράσει στα πρότυπα καταναλωτικής πίστεως στην χώρα, 

δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας ευεργετικές της λειτουργίας της αγοράς. 

Ταχεία ανάπτυξη των χρηματιστηριακών επενδύσεων σε πΓΔΜ. Αύξηση του 

δείκτη MBI-10 κατά 84.64% ετησίως (20% τον Αύγουστο 2006) κυρίως λόγω 

υψηλών επιδόσεων των εταιρειών MAKPETROL, TOPLIFIKACIJA, 

ALKALOID και STOPANSKA BANKA. (Παραρτήματα Πίνακας 5) 

 
 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ: Το Τραπεζικό σύστημα της Κροατίας συνέχισε την αναπτυξιακή 

του τροχιά και κατά τη διάρκεια του 2006 συμβάλλοντας  στη διαμόρφωση 

των συνθηκών για τη διατήρηση της μακροοικονομικής σταθερότητας και την 

επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. Στα τέλη του 2006 στην τραπεζική 

αγορά της Κροατίας ανέπτυσσαν δραστηριότητα 33 τραπεζικά ιδρύματα. Η 

ποσοστιαία συμμετοχή των ιδρυμάτων αυτών στο συνολικό ενεργητικό του 

χρηματοπιστωτικού τομέα διαμορφώθηκε στα μέσα του 2007 στο 98% ενώ το 

υπόλοιπο 2% προήλθε από τις εταιρίες αποταμιεύσεων. Παρά τη μείωση του 

αριθμού των τραπεζών (από 34 σε 33) και την παράλληλη αύξηση των 

εταιριών αποταμιεύσεων (από 4 σε 5)σε σχέση με το 2005 η κυριαρχία των 

τραπεζικών ιδρυμάτων την περίοδο 2006-2007 ενισχύθηκε ακόμα 

περισσότερο, καθώς το μερίδιο τους στο συνολικό ενεργητικό του τομέα 

διευρύνθηκε κατά 0,3 ποσοστιαία μονάδα.  

Η μείωση του αριθμού των τραπεζών το 2006 οφείλεται στη συγχώνευση της 

Pozeska Banka d.d. με την Podravska Banka d.d. Αξιοσημείωτο παραμένει το 

γεγονός ότι οι καταθέσεις παρέμειναν το κυριότερο σημείο του παθητικού του 

τραπεζικού συστήματος της Κροατίας, καθώς στα τέλη του 2006  

αντιστοιχούσαν στο 66,6% του συνόλου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15. ΚΡΟΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
 

 

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ: Το Τραπεζικό σύστημα της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης 

παρουσιάζει κοινά χαρακτηριστκά με αυτό της γειτονικής Σερβίας. H γενική 

πολιτική αστάθεια που επικράτησε για μία δεκαετία είχε ως αποτέλεσμα το 

μέγεθος της οικονομίας της να περιορισθεί και οι επενδύσεις να περιορίζονται 

στο ελάχιστο. 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 16. ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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Η παρουσία των Τραπεζικών Ιδρυμάτων κρίνεται περιορισμένη ενώ οι ξένες 

τράπεζες που δραστηριοποιούνται σήμερα στην περιοχή προέρχονται κυρίως 

από την Αυστρία και σε μικρότερο βαθμό από Γερμανία, Ιταλία και Σλοβενία. 

 

ΚΥΠΡΟΣ:  Η Κύπρος αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση μελέτης τόσο λόγω 

γεωγραφικής θέσης όσο και λόγω οικονομικών συνθηκών. Το τραπεζικό 

σύστημα της Κύπρου το οποίο βασίζεται στο Αγγλικό Τραπεζικό Σύστημα 

είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο και οργανωμένο με αποτέλεσμα να έχει την 

ικανότητα να παρέχει γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες παγκόσμια. 

Το σύστημα βασίζεται στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου η οποία ελέγχει 

όλες τις εργασίες των εμπορικών τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών 

οργανισμών. Όλοι ανεξαιρέτως οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί παρέχουν 

ευρύ φάσμα υπηρεσιών και είναι μέλη της SWIFT (Society for World Interbank 

Financial Telecommunications). Το Τραπεζικό Σύστημα της Κύπρου 

αποτελείται από Δεκατέσσερα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα οποία προσφέρουν 

ένα Ευρύ Φάσμα Προϊόντων και Υπηρεσιών. Από το σύνολο αυτό, Δώδεκα 

Τράπεζες έχουν συσταθεί στην Κύπρο, ενώ Τέσσερις από αυτές ανήκουν σε 

Ξένους Τραπεζικούς Ομίλους, κυρίως από την Ελλάδα. Πρόσθετα, υπάρχουν 

Δύο Παραρτήματα Ξένων Τραπεζών και τρία (3) ειδικευμένα οικονομικά 

ινστιτούτα καθώς και άλλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί. Στο επόμενο 

κεφάλαιο ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση του Τραπεζικού Συστήματος της 

Κύπρου και των Προοπτικών που παρουσιάζονται για το μέλλον. 

(Παραρτήματα Πίνακας 6). 
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4.   ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ   
      ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ν.Α.     
      ΕΥΡΩΠΗΣ 
 

Δοθέντος του μικρού μεγέθους της εγχώριας αγοράς και της αναμενόμενης 

έντασης του ανταγωνισμού, η επέκταση των ελληνικών τραπεζών στο 

εξωτερικό τις επιτρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξης που 

παρέχουν οι αγορές αυτές, να διαφοροποιήσουν τις πηγές εσόδων, αλλά και 

να αυξήσουν το μέγεθός τους, το οποίο παραμένει σχετικά μικρό 

συγκρινόμενο με το μέσο μέγεθος των τραπεζών στις χώρες της ΕΕ. Η 

επέκταση των δραστηριοτήτων των ελληνικών τραπεζών έχει συμβάλει ήδη 

στη βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Τα ακαθάριστα έσοδα από τις 

δραστηριότητες στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης ως ποσοστό των συνολικών 

εσόδων προσέγγισαν το 15% το 2006. Αντίστοιχα, έχουν αυξηθεί ταχέως και 

τα κέρδη προ φόρων από τις δραστηριότητες αυτές. Θέλω να επισημάνω ότι 

υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των τραπεζικών εργασιών και του 

τραπεζικού τομέα γενικότερα στις χώρες αυτές, καθώς ο δανεισμός του 

ιδιωτικού τομέα ως ποσοστό το ΑΕΠ παραμένει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα 

από ό,τι στη Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ.  

Για το μέλλον, υπάρχει η προοπτική της σταδιακής ένταξης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση – και, αργότερα, στη ζώνη του ευρώ -- των υπολοίπων 

χωρών της ΝΑ Ευρώπης, δηλαδή της  Κροατίας, της ΠΓΔΜ, της Τουρκίας, 

της Αλβανίας, της Σερβίας και του Μαυροβουνίου. Μια τέτοια διεύρυνση της 

ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και της ζώνης του ευρώ θα ωφελήσει την ΕΕ ως 

σύνολο. Θα έχει όμως ιδιαίτερη σημασία για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης, όχι 

μόνο επειδή θα συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη του εμπορίου και των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών, στην οικονομική ανάπτυξη γενικότερα και 

στην επίτευξη υψηλού επιπέδου διαβίωσης, αλλά και επειδή θα συντελέσει 

στη δημιουργία συνθηκών πολιτικής, οικονομικής και νομισματικής 

σταθερότητας σε αυτές. Από αυτές τις θετικές προοπτικές θα ωφεληθούν όλες 

οι χώρες της περιοχής μας. 
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Αυτό που ενδιαφέρει τις ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται 

στην περιοχή, αφού πλέον είναι κοινή παραδοχή οι ευκαιρίες που υπάρχουν, 

είναι η διατηρησιμότητα και αύξηση της κερδοφορίας και η αποδοτικότητα των 

επενδύσεών τους. 

Η τραπεζική αγορά στις χώρες των Βαλκανίων είναι αναπτυσσόμενη 

και θα παραμείνει αναπτυσσόμενη για ένα μεγάλο διάστημα. Το επίπεδο των 

κινδύνων που μπορεί να αναλάβει μια τράπεζα στις δραστηριότητές της 

παρουσιάζει σημαντικότερα υψηλότερες αποδόσεις από άλλες ήδη 

ανεπτυγμένες αγορές. Όμως, η ανάπτυξη προϋποθέτει συνεχή επένδυση και 

επέκταση για μια μεγάλη περίοδο, πράγμα που προϋποθέτει επανεπένδυση 

των κερδών. 

Σημαντικό σημείο για τη διατηρήσιμη κερδοφορία σε αυτές τις χώρες 

είναι η λεγόμενη «καλή τοποθέτηση στην αγορά» μιας τράπεζας από 

νωρίς. Όταν πλέον οι βαλκανικές χώρες περάσουν όλες στην οικονομία της 

ελεύθερης αγοράς, τα σημαντικά μερίδια αγοράς και η ευρεία παρουσία στην 

τραπεζική αγορά κάθε χώρας είναι τα στοιχεία αυτά που θα προσθέτουν στην 

κερδοφορία, διότι τότε δεν θα είναι εύκολα διατηρήσιμα τα κέρδη από τις 

επιτοκιακές διαφορές, αλλά η κερδοφορία θα βασίζεται σε υψηλούς όγκους, 

στις σημαντικές πελατειακές συναλλαγές, καθώς και στην ευρύτητα και την 

ποιότητα των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών.  

 Η μακροοικονομική σταθερότητα, η ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων, 

οι άμεσες ξένες επενδύσεις, και οι πρωτοβουλίες να ενισχυθεί η διαμόρφωση 

κανονιστικού πλαισίου και επίβλεψης, η εταιρική διακυβέρνηση τραπεζών και 

η πειθαρχία   προωθούν μια ισχυρή επέκταση του τραπεζικού τομέα στην 

περιοχή. Οι τράπεζες  στις χώρες της ΝΑΕ  έχουν σημαντικές προοπτικές.  Θα 

ωφεληθούν από μια αυξανόμενη ροπή αποταμίευσης καθώς οι οικονομίες τους 

γίνονται πλουσιότερες και ο τομέας σταθεροποιείται. Αυτό πρέπει να 

υποστηρίξει τη βάση κατάθεσης των τραπεζών και τα εισοδήματά τους.  

Πρέπει επίσης να ωθήσει την απαίτηση για δημιουργία νέων προϊόντων, 

καθώς η διείσδυση των τραπεζικών υπηρεσιών είναι πολύ χαμηλή, ο 

αριθμός των τραπεζών μικρός και οι κάρτες ATMs  είναι ουσιαστικά κάτω του 

μετρίου της ΕΕ (παραδείγματος χάριν, στη Βουλγαρία - μια από τις 

αναπτυγμένες λιανικές τραπεζικές αγορές - υπάρχουν 85 ATMs ανά 

εκατομμύριο κατοίκους, έναντι 500 στην Ελλάδα και 700 στην ΕΕ, αντίστοιχα).  
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 Η αυξανόμενη ζήτηση για τα δάνεια θα αυξηθεί λόγω της  πτώσης  των 

επιτοκίων. Τα μειωμένα πραγματικά επιτόκια θα είναι ο βασικός οδηγός για την 

αναμενόμενη αύξηση του υπανάπτυκτου δανεισμού των νοικοκυριών, ενώ οι 

εταιρικοί πελάτες όλο και περισσότερο χρηματοδοτούν τις πάγιες επενδύσεις 

τους καθώς επίσης και το κεφάλαιο κίνησής τους. Ο δανεισμός των νοικοκυριών 

αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% των συνολικών δανείων, έχει τη μεγάλη 

δυνατότητα να αναπτυχθεί, καθώς υπάρχει άνοδος του διαθέσιμου εισοδήματος.   

 Γενικά οι εξελίξεις θα υποστηριχθούν από προηγμένες τεχνικές 

αξιολόγησης  του κινδύνου, την εισαγωγή των περιπλοκότερων προϊόντων 

όπως τα αμοιβαία κεφάλαια, τα τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα. Επίσης μια 

επιταχυνόμενη απαίτηση για τις υπηρεσίες τραπεζών όπως χρήση ATMs, μαζί 

με τους εναλλακτικούς διαύλους διανομής (διαδίκτυο και  τηλεφωνικές 

τραπεζικές εργασίες), και η βελτιωμένη ποιότητα των υπηρεσιών front – 

office.Επίσης, η αυξανόμενη επένδυση στις νέες τεχνολογίες  θα 

επιτρέψει στις τράπεζες  να βελτιώσουν τη διαχείριση του κινδύνου τους, 

ενώ  η ανάπτυξη σε διοικητικές δεξιότητες ( management skills ) θα μειώσει τις 

λειτουργικές δαπάνες τους. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 17. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ-ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

                       (κερδοφορία-αποδοτικότητα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ-ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

                       (αποτελεσματικότητα) 

 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 19. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ-ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

                       (ποιότητα χαρτοφυλακίου-ρευστότητα) 
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Η σταθερή τάση αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος των 

νοικοκυριών, οι αυξημένες εισροές πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι 

σημαντικές προσβάσεις στη Ρωσική αγορά που συνεχίζει να διατηρεί η 

Βουλγαρία αποτελούν μερικά μόνο από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 

χώρα στους ξένους επενδυτές.  

Παράλληλα, η επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου και η συνεχής όξυνση του 

ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά συνιστούν επίσης σημαντικές 

παραμέτρους για τα επενδυτικά και επιχειρηματικά εγχειρήματα ελληνικών 

συμφερόντων. Στο μακροοικονομικό πλαίσιο του προϋπολογισμού της 

Βουλγαρίας για το 2008 προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 6,4%(ή στο ίδιο 

ακριβώς επίπεδο με το προβλεπόμενο του 2007),συγκράτηση των 

πληθωριστικών πιέσεων στο 4,5%  σε ετήσια βάση(έναντι προβλεπόμενου 

9,3% για το 2007), αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στο επίπεδο των 

4.738,5εκατ.ευρώ (ή 15% του ΑΕΠ έναντι 4.655,4εκατ.δολ. και 16,6% του 

ΑΕΠ για το 2007), καθώς και σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών από τα  5.898εκατ.ευρώ το 2007(21% του 

ΑΕΠ)σε 6.914,3εκατ.ευρώ το 2008(21,9% του ΑΕΠ). 
 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Σημαντική αύξηση των επενδύσεων κατά 32% σε ετήσια βάση 

σημειώθηκε στο 3ο 3μηνο του 2007, έναντι αυξήσεων 18,4% και 16,8% στο 2ο  

και 1ο 3μηνο του 2007 αντίστοιχα. Αυτό συνέτεινε στην πέραν των αρχικών 

προβλέψεων αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,7% στο 3ο 3μηνο’07 (2ο 3μηνο’07: 

+5,6%), γεγονός που συνέβαλε και στην σταθεροποίηση του Leu (RON). 

Σημειώνεται ότι το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ρουμανίας ανέρχεται στο 1/3 του 

μέσου όρου της ΕΕ-27. Εντούτοις, το ΔΝΤ επισημαίνει ότι απαιτείται 

σημαντική πρόοδος στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στις 

βασικές υποδομές προκειμένου να συνεχισθεί η εισροή ξένων άμεσων 
επενδύσεων (ΞΑΕ) και να διατηρηθεί ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης. Η 

διεύρυνση που παρατηρείται στο έλλειμμα του ισοζυγίου των τρεχουσών 

συναλλαγών όπως και η σχετικά επεκτατική δημοσιονομική και εισοδηματική 

πολιτική εξακολουθούν να ασκούν πίεση στο RON και στον πληθωρισμό. 
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 Ο πληθωρισμός ανήλθε τον Νοεμ.΄07 στο 6,7% σε ετήσια βάση, έναντι 6,6% 

συνολικά το 2006, ενώ επιδείνωση των εξωτερικών συναλλαγών δείχνει η 

διόγκωση του ελλείμματος του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών που 

εκτιμάται τώρα στο 13,3% του ΑΕΠ το 2007, έναντι 10% το 2006, ενώ η 

χρηματοδότησή του από εισροή ΞΑΕ αναμένεται να μειωθεί στο 50% περίπου 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει το 2007 στο 

2,7% του ΑΕΠ, από 1,9% το 2006, ενώ το 2008 προβλέπεται περαιτέρω 

επιδείνωση στο 3,2% του ΑΕΠ. Η πολιτική αυτή δεν είναι συμβατή με την 

ανάγκη συγκράτησης των ελλειμμάτων στο ΙΤΣ που θα απαιτούσε 

πλεονάσματα στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, όπως συμβαίνει 

στη Βουλγαρία. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 20. ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
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Η κυβέρνηση αποσκοπεί να προχωρήσει σε μετοχοποίηση οκτώ 

κύριων λιμένων και αεροδρομίων της χώρας το 2008, ενώ μετοχοποιήθηκε 

πρόσφατα με επιτυχία το 10% της εταιρείας κοινής ωφέλειας, φυσικού αερίου, 

Trangaz, η μετοχή της οποίας θα αρχίζει να διαπραγματεύεται στο 

χρηματιστήριο τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Επίσης, στην προσεχή 3ετια 

προγραμματίζεται η ιδιωτικοποίηση των ταχυδρομείων, μιας από τις 

μεγαλύτερες εταιρείες τις χώρας που σήμερα απασχολεί 35.000 υπαλλήλους. 

Η αύξηση του ΑΕΠ το 2008 θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 6,5% σε ετήσια 

βάση, η αύξηση του γενικού επιπέδου τιμών καταναλωτή θα συγκρατηθεί στο  

3,85%, ενώ το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα 

προσεγγίσει το 13% του ΑΕΠ, προβλέπει, μεταξύ των άλλων ο κρατικός 

προϋπολογισμός της Ρουμανίας για το 2008.  

 

 

 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ: Η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται στο 7,5% το 2007 

(2006: +5,7%) με κύριο μοχλό της ανάπτυξης την εγχώρια ζήτηση, ενώ ο 

ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης παραμένει ισχυρός. Στο τέλος Οκτ.’07 η 

αύξηση της συνολικής πιστωτικής επέκτασης ήταν +30,0%, στα νοικοκυριά 

ήταν +47,2% και στις επιχειρήσεις +21,7%, παρά τα μέτρα περιορισμού της 

που έχει ήδη λάβει η ΤτΣερβίας. Σημαντική αύξηση κατά 4,7% σε ετήσια βάση 

σημείωσε στο 10μηνο΄07 η βιομηχανική παραγωγή στηριζόμενη στην κατά 

5,5% άνοδο της μεταποιητικής βιομηχανίας. Το ποσοστό ανεργίας 

εξακολουθεί πολύ υψηλό παρά τη μικρή υποχώρηση (Σεπτ.’07: 26%, Αυγ.΄07: 

+26,2%). Οι αρχές, ωστόσο, εκτιμούν ότι η περαιτέρω ενθάρρυνση της 

επιχειρηματικότητας και ο περιορισμός της παραοικονομίας θα περιορίσει την 

ανεργία. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 8,8% τον Νοεμ.’07 από 8,5% τον 

προηγούμενο μήνα. 
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  Στην αύξηση αυτή δεν περιλαμβάνεται η επίπτωση της ταχείας 

διολίσθησης της ισοτιμίας του δηναρίου στις τελευταίες ημέρες του Νοεμ.’07. 

Στις εξωτερικές συναλλαγές, επισημαίνεται η σημαντική διεύρυνση του 

εμπορικού ελλείμματος κατά 27,9% σε ετήσια βάση στο 10μηνο’07, λόγω 

κυρίως της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών (+28,3%) συνεπεία της ισχυρής 

αύξησης εγχώριας ζήτησης. Στα θετικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών 

είναι η συνεχόμενη θεαματική αύξηση των εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών 

(+56,6% στο 10μηνο.’07), γεγονός που αντικατοπτρίζει συγκέντρωση 

οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Στο 

δημοσιονομικό τομέα η εξυγίανση συνεχίζεται με αποτέλεσμα τη σημαντική 

μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ κάτω του 30% στο τέλος 

Οκτ.’07, έναντι 34,9% στο τέλος του 2006. Ωστόσο, η αυξανόμενη πολιτική 

αβεβαιότητα για το καθεστώς του Κοσσυφοπεδίου ενόψει της 10ης Δεκ., 

οπότε η διεθνής Τρόικα διαμεσολαβητών θα υποβάλει στον Γενικό Γραμματέα 

του ΟΗΕ την τελική της Έκθεση για το πολιτικό σύστημα της περιοχής, 

προκάλεσε έντονες πιέσεις στο δηνάριο, με αποτέλεσμα η ΤτΣερβίας να 

πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες παρεμβάσεις για τη στήριξή του μετά την 29η 

Νοεμ.’07 πωλώντας μέρος των συναλλαγματικών της διαθεσίμων. Στη 

συνέχεια το δηνάριο ανέκαμψε. 

Η Σερβία έλαβε πρόσφατα προ-ενταξιακή συνδρομή από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους € 1 δις για την περίοδο 2007-2011 προκειμένου 

να επιταχυνθεί η οικονομική ανάπτυξη και να βελτιωθεί η οικονομική και 

κοινωνική της υποδομή και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της. Από το 

ποσό αυτό € 187 εκατ. θα εκταμιευθούν το 2007, ενώ οι αρχές αναμένουν 

αύξηση κατά 50% της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης από την ΕΕ, εφόσον 

κατορθώσουν να λάβουν το status του υποψήφιου μέλους το 2008.  
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Στον κρατικό προϋπολογισμό της Σερβίας για το 2008 προβλέπονται 

έσοδα ύψους 639,6δισ.δηναρίων, δαπάνες ύψους 654,4δισ.δην. και έλλειμμα 

ύψους 14,8δισ.διν. Τόσο οι δαπάνες όσος και τα έσοδα το προϋπολογισμού 

είναι αυξημένα κατά 9,9% σε ονομαστικά μεγέθη σε σχέση με το 2007, ενώ το 

έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 8,5%. Στο μακροοικονομικό  πλαίσιο του 

προϋπολογισμού προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 6%, συγκράτηση του 

πληθωρισμού στο επίπεδο του 6% σε ετήσια βάση και υποχώρηση του 

εμπορικού ελλείμματος από το 20,2% του ΑΕΠ το 2007 στο 18,9% του ΑΕΠ 

το 2008. Η κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρμόσει περιοριστική πολιτική στους 

μισθούς το 2008, καθώς η μέγιστη αύξηση στους απασχολούμενους του 

δημοσίου τομέα προβλέπεται να μην ξεπεράσει το όριο του 6% ή το επίπεδο 

του προσδοκώμενου πληθωρισμού. Βασικοί στόχοι του προϋπολογισμού 

είναι η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας, η επιτάχυνση της 

ανάπτυξης, η ενίσχυση της απασχόλησης και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου 

του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την προώθηση των διαδικασιών σύγκλισης 

με την Ευρωπαϊκή  Ένωση. Στον προϋπολογισμό προβλέπονται επίσης 

πόροι ύψους 46,6δις.ευρώ για τη χρηματοδότηση του Εθνικού Σχεδίου 

Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του 2008.     

 

 

ΠΓΔΜ: Πρόσφατα παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ ο 

προϋπολογισμός του έτους 2008 έχοντας σαν κεντρικό σημείο την 
επιτάχυνση των ρυθμών στην οικονομία. Τα βασικότερα σημεία του έχουν ως 

εξής:  

Στο μακροοικονομικό πλαίσιο του προϋπολογισμού προβλέπεται 

αύξηση του ΑΕΠ μεταξύ του 6% και 6,5%, ο ρυθμός πληθωρισμού μεταξύ 

2,5% και 3% σε ετήσια βάση, ενίσχυση της απασχόλησης κατά 4% και 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μεταξύ 4% και 5%. Τα συνολικά 

έσοδα του προϋπολογισμού προβλέπεται να διαμορφωθούν στο επίπεδο του 

35,5% του ΑΕΠ, ενώ οι δαπάνες στο 37% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα το 

έλλειμμα να προσεγγίσει το 1,5% του ΑΕΠ.  
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Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2008 θα παρέχει οικονομική 

υποστήριξη στις κυβερνητικές προτεραιότητες, θα συμβάλει στην ταχεία 

μεταβολή του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και θα υποστηρίξει 

τις κοινές προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας, δήλωσε ο 

υπουργός οικονομικών της ΠΓΔΜ  Trajko Slaveski κατά την παρουσίαση του 

προϋπολογισμού. «Τα συνολικά έσοδα προβλέπεται να ανέλθουν σε 

128.710εκατ.δηνάρια, ενώ οι συνολικές δαπάνες σε 134.280εκατ.δην. Το 

δημοσιονομικό πλαίσιο παραμένει αμετάβλητο, δηλαδή το έλλειμμα του 

προυπολογισμού προβλέπεται να προσεγγίσει τα 5.540εκατ.δην. ή στο 1,5% 

του ΑΕΠ» υπογράμισε ο κ.Slaveski, προσθέτοντας πως ο προυπολογισμός 

έχει εκπονηθεί βάσει των προβλέψεων για την εξέλιξη των μακροοικονομικών 

μεγεθών  το 2008, το κυβερνητικό πρόγραμμα και τους στόχους που έχουν 

συμφωνηθεί από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια 

Τράπεζα. 

  
 
 
 
 
ΚΡΟΑΤΙΑ:   Στην 113η θέση σε σύνολο 157 χωρών παγκοσμίως και στην 

37η θέση σε σύνολο 41 ευρωπαϊκών χωρών, σε όρους οικονομικής 

ελευθερίας, κατετάγη η Κροατία, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, για το 2008, 

του "The Heritage Foundation and The Wall Street Journal". Σύμφωνα με την 

έκθεση, οι δραστηριότητες της κροατικής οικονομίας έχουν 

φιλελευθεροποιηθεί σε ποσοστό 54,6%, ωστόσο, τονίζεται ότι η χώρα πρέπει 

να υλοποιήσει δράσεις που θα ενισχύσουν τη φιλελευθεροποίηση της 

οικονομίας. Πέρυσι, η Κροατία είχε καταλάβει την 123η θέση σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Οι καλύτερες επιδόσεις της χώρας είναι στους δείκτες της εμπορικής 

ελευθερίας (78,8%), της ελευθερίας των χρηματοοικονομικών 

δραστηριοτήτων (60%), αλλά και της νομισματικής ελευθερίας (78,8%). Ως 

καλές "περιοχές" καταγράφονται οι δείκτες του ρυθμού πληθωρισμού και της 

σταθερότητας των τιμών. 

Η οικονομία της Κροατίας παρουσιάζει ιδιαίτερα σημαντικούς ρυθμούς 

ανάπτυξης με το ΑΕΠ να παρουσιάζει αύξηση 4,3% το 2006 έναντι του 3,7% 
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το 2005.Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, οι σημαντικές ξένες 

επενδύσεις και η σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία του Κροατικού νομίσματος 

έναντι του ευρώ σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό που βρίσκεται στο 3,6% 

δημιουργούν κατάλληλο οικονομικό περιβάλλον για σοβαρές επιχειρηματικές 

συναλλαγές. 
 
 
 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ: Τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της Αλβανίας παρέμειναν 

σταθερά κατά τα τελευταία έτη. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 21. ΑΛΒΑΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 

  2005 2006 2007F 2008F 
 GDP per Capita (EUR)   2,15 2,313 2,512 2,772 
 Real GDP Growth (%)   5,5 5 6,1 5,9 
 Inflation Rate (eop, %)   2,1 2,5 3,8 3,5 
 Fiscal Balance (% of GDP)   -4,3 -3,7 -4,4 -4,1 
 Current A/C Balance (% of GDP)   -8,2 -8,3 -8,3 -7,5 
 Net FDI (% of GDP)   3,3 3,6 3,5 3 
 FX Reserves (Months of Imports)   4,5 4,7 4,2 4,1 
 Exchange Rate: ALL/EUR (eop)   122,5 123,3 123,5 121,8 
 1-week Deposit Rate (%, eop)   5 5,5 6 5,7 
 F: NBG Forecasts   
 
             

 Οι δομικές μεταρρυθμίσεις παρελθόντων ετών σε συνδυασμό με την 

ισχυρή πολιτική εφαρμογή και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των ξένων 

επενδυτών οδήγησαν σε μία ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ κατά 5%. Η Αλβανική 

Κεντρική Τράπεζα σε ανακοίνωση της τονίζει τις αυξανόμενες πληθωριστικές 

πιέσεις στην οικονομία που προέρχονται από την συνεχόμενη αύξηση των 

τιμών στα τρόφιμα. Η χώρα εκμεταλλευομένη τη σταθερότητα των τελευταίων 

ετών προσπαθεί να βρει τον οικονομικό της προσανατολισμό και να 

προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους ξένους επενδυτές προκειμένου 

να τονωθεί η τοπική οικονομία.   

 

 

 

 



 40

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ:  Η Βοσνία σήμερα αποτελείται από δύο απολύτως 

διαχωρισμένες κοινότητες με τις δικές τους ανεξάρτητες δομές οι οποίες 

συμβιώνουν υπό την προστασία των ευρωπαϊκών στρατιωτικών δυνάμεων. 

Τα κοινά εθνικά σύμβολα της υπογραμμίζουν τη διαίρεση αυτή, είναι τα μόνα 

σημεία όπου συναντιούνται υποχρεωτικά οι δύο κοινότητες αλλά ουσιαστικά 

είναι κενά περιεχομένου δεδομένου ότι δεν εκφράζουν κανενός βαθμού κοινή 

εθνική συνείδηση. Το οικονομικό κόστος διατήρησης αυτού του μηχανισμού 

είναι τεράστιο με πενιχρά όμως αποτελέσματα. Μέχρι το 2001 είχαν 

δαπανηθεί 4-5 δις $ σε προγράμματα ανασυγκρότησης τα οποία κατέληξαν 

κυρίως στις τοπικές ελίτ οι οποίες κερδοσκοπούσαν συστηματικά καθ’ όλη η 

διάρκεια του πολέμου. Επομένως είναι λογικό να διατυπώνονται όλο και 

συχνότερα προβληματισμοί για το μέλλον της Βοσνίας και το πόσο εφικτή 

είναι η συμβίωση δύο πληθυσμιακών ομάδων που δεν το επιθυμούν. 

Τα αποτελέσματα των Βοσνιακών Κοινοβουλευτικών και Προεδρικών 

εκλογών δείχνουν ότι έρχονται δύσκολοι, πολιτικά, καιροί για τη χώρα. Η 

συνταγματική δομή θα είναι στο προσκήνιο τους ερχόμενους μήνες. Εξαιτίας 

αυτών των γεγονότων, πολλοί πιστεύουν ότι οι μεταρρυθμίσεις την περίοδο 

2006-2010 δε θα γίνονται με την ταχύτητα που γίνονταν το 2002-2006, 

τουλάχιστον αρχικά, με τα συνταγματικά ζητήματα να είναι μόνιμα στο 

προσκήνιο, ειδικά εάν σκεφτούμε το θέμα της ανεξαρτησίας του Κοσσόβου. 

 Οι μεταρρυθμίσεις στον οικονομικό και επιχειρηματικό τομέα, που είναι 

απαραίτητες για την προσέλκυση ξένου κεφαλαίου, μάλλον θα 

καθυστερήσουν για τους παραπάνω λόγους. Κάτι τέτοιο θα επηρεάσει, 

σαφώς, και την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας. Φυσικά, είναι πολύ νωρίς 

ακόμα για υποθέσεις, καθώς σε περίπτωση που η κατάσταση φτάσει στα 

άκρα είναι λογικό να υποθέσουμε ότι θα υπάρξει παρέμβαση της Διεθνούς 

Κοινότητας για εξομάλυνση της κατάστασης.  
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ΚΥΠΡΟΣ:  Η Διαμόρφωση Στρατηγικής για τη Μελλοντική Πορεία ενός 

Τραπεζικού Οργανισμού αλλά και η καθημερινή του Λειτουργία έχουν τα 

τελευταία χρόνια καταστεί μια πιο περίπλοκη Διαδικασία, δεδομένης της 

Παγκοσμιοποίησης των Χρηματοοικονομικών Αγορών. Αυτό ισχύει και στην 

περίπτωση του Κυπριακού Τραπεζικού Κλάδου, ο οποίος βρίσκεται στο 

στάδιο πλήρους ενσωμάτωσής του στις Χρηματοοικονομικές Αγορές της 

Ζώνης του Ευρώ. 
Ο Τραπεζικός Κλάδος της Κύπρου, που βρίσκεται σε ψηλό επίπεδο 

Ανάπτυξης, αντιμετωπίζει σήμερα νέες Προκλήσεις αλλά και Ευκαιρίες, εν 

όψει της επικείμενης Εισαγωγής του Ευρώ, της Υιοθέτησης των Κανόνων της 

Βασιλείας ΙΙ και της Προώθησης του Πάγιου Στόχου για Διεθνή Επέκταση.  

 
Χαρακτηριστικά του Τραπεζικού Συστήματος  

Ο Τραπεζικός Κλάδος της Κύπρου χαρακτηρίζεται από Υψηλό Επίπεδο 

Διείσδυσης στην Κυπριακή Οικονομία, αφού το 2005 τα Δάνεια προς τον 

Ιδιωτικό Τομέα, εξαιρουμένων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων 

(ΣΠΙ), αντιστοιχούσαν με ποσοστό 121,4% του ΑΕΠ. Οι κυριότεροι λόγοι του 

υψηλού αυτού ποσοστού είναι οι ακόλουθοι:  

• Η Χρηματοδότηση των Παραγωγικών Τομέων της Οικονομίας 

εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Τραπεζική Διαμεσολάβηση  

• Το Μικρό Μέγεθος της Οικονομίας και των Παραγωγικών Μονάδων  

• Η παρατεταμένη περίοδος Δημοσιονομικών Ελλειμμάτων μετά το 1974  

• Το Καθεστώς Σταθερών Επιτοκίων που υπήρχε μέχρι το 2001.  

 συνολικό Ενεργητικό των Εγχώριων Τραπεζών το 2005 ανήλθε στα £21,9 

δισ., αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 281% του ΑΕΠ, το οποίο είναι από τα 

Υψηλότερα στη Ζώνη του Ευρώ. Τούτο υπογραμμίζει το Επίπεδο Ανάπτυξης 

του Τραπεζικού Κλάδου και τον Αυξημένο Ρόλο της Κύπρου ως 

Χρηματοοικονομικού Κέντρου.  
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Όσον αφορά την Απασχόληση στο Χρηματοοικονομικό Τομέα, ο τομέας 

αυτός το 2005 απασχολούσε 16.200 άτομα ή 4,92% του επικερδώς 

Απασχολούμενου Πληθυσμού, σε σχέση με 5,30% το 2000, γεγονός που 

υποδηλώνει Μείωση της Απασχόλησης στον Τομέα τα τελευταία χρόνια και 

την προσπάθεια που καταβάλλεται για Βελτίωση της Παραγωγικότητας. Οι 

Τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη Συνεισφορά στην Απασχόληση στον 

Χρηματοοικονομικό Τομέα.  

Ένας από τους Στρατηγικούς Στόχους της Οικονομικής Πολιτικής είναι η 

Σταδιακή Μετατροπή της Κύπρου σε Περιφερειακό Κέντρο Προσφοράς 

Υπηρεσιών εκτός του Τουρισμού, περιλαμβανομένων και των 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών.  

Η όλη Προσπάθεια ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970 με την Εισαγωγή 

Ειδικού Φορολογικού Καθεστώτος για τις Εταιρείες που ανήκαν αποκλειστικά 

σε Ξένους και ασχολούνταν με Εργασίες στο Εξωτερικό. Σήμερα, μετά την 

Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταργηθεί ο Θεσμός της 

Υπεράκτιας Εταιρείας και η Ειδική Φορολογική Μεταχείριση. Η Κύπρος, όμως, 

συνεχίζει να παρουσιάζει πολλά Σημαντικά Πλεονεκτήματα για τις Εταιρείες με 

Διεθνή Επιχειρηματική Δραστηριότητα.  

Το 2005, οι Συνολικές Καταθέσεις στον Τραπεζικό Κλάδο αυξήθηκαν κατά 

22,3%, ενώ οι Καταθέσεις των Κατοίκων επεκτάθηκαν κατά 10,5%, γεγονός 

που οφείλεται στην Αύξηση του Διαθέσιμου Εισοδήματος, αλλά και στον 

Επαναπατρισμό Κεφαλαίων λόγω της Φορολογικής Αμνηστίας. Από πλευράς 

Αποταμιεύσεων επικρατεί η Τάση για Ζήτηση Καταθέσεων Τακτής 

Προθεσμίας λόγω της Διαδικασίας Μείωσης των Επιτοκίων. Τα τελευταία 

χρόνια υπήρχε ένας Εντεινόμενος Ανταγωνισμός για Αύξηση των Μεριδίων 

Αγοράς, ιδιαίτερα από τις Μικρές Τράπεζες, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση 

του Κόστους των Καταθέσεων.  
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Οι Τρεις Μεγαλύτερες Τράπεζες της Κύπρου, επωφελούμενες από τις 

Διαρθρωτικές Αλλαγές που ξεκίνησαν το 2002, σημείωσαν το 2005 Σημαντική 

Βελτίωση στην Κερδοφορία τους, με Σημαντική Αύξηση των Λειτουργικών 

τους Εσόδων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Όμιλος Λαϊκής, το 2005, Αύξησε 

την Κερδοφορία του (μετά την Αφαίρεση των Φόρων) κατά 103% και το 

Ποσοστό Απόδοσης των Κεφαλαίων του σε 13,12% από 7,21% το 2004. Η 

Βελτίωση οφείλεται στην Ικανότητα των Τραπεζών να Αυξήσουν τα Έσοδά 

τους από την Εγχώρια και Διεθνή Αγορά, στις προσπάθειες για Έλεγχο των 

Λειτουργικών Εξόδων και στη Βελτιωμένη Διαχείριση του Ενεργητικού και 

Παθητικού τους. Υποβοηθητικό Ρόλο διαδραμάτισαν η βελτιωμένη 

Κερδοφορία των Ασφαλιστικών Θυγατρικών Εταιρειών και η Ανάκαμψη του 

Χρηματιστηρίου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σήμερα η Κερδοφορία των 

Κυπριακών Τραπεζών εξαρτάται σε πολύ Μικρό Βαθμό από τις Εξελίξεις του 

Χρηματιστηρίου.  

Η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει Εναρμονίσει το όλο 

Νομικό και Φορολογικό της Σύστημα με τις Προδιαγραφές της Ενιαίας Αγοράς 

και έχει όλες τις Δυνατότητες να αποτελέσει Γέφυρα Οικονομικής Συνεργασίας 

στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, αξιοποιώντας τη Στρατηγική 

Γεωγραφική της Θέση. Κύρια Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα είναι το 

Φορολογικό Σύστημα, το Υψηλό Επίπεδο Επαγγελματικών Υπηρεσιών και η 

Σύγχρονη Υποδομή. Όσον αφορά το Φορολογικό Σύστημα, ο Εταιρικός 

Φόρος Ύψους 10% είναι από τους Χαμηλότερους μεταξύ των Κρατών-Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο σε συνδυασμό με τον Μεγάλο Αριθμό 

Συμφωνιών για την Αποφυγή Διπλής Φορολογίας, που Υπερβαίνουν τις 40, 

συμβάλλει στη Μείωση της Φορολογικής Επιβάρυνσης.  
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Οι Εγχώριες Τράπεζες έχουν αναγάγει την Προσφορά 

Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών προς τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Μονάδες 

και προς Μη Κατοίκους, σε ένα από τους Κύριους Στρατηγικούς Στόχους 

Ανάπτυξης των Εργασιών τους και της Διαφοροποίησης των Πηγών 

Κερδοφορίας τους. Προς τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Μονάδες προσφέρεται 

όλο το Φάσμα Τραπεζικών Προϊόντων και Υπηρεσιών. Η Δημιουργία 

Εξειδικευμένων Τμημάτων από τις Τραπεζικές Μονάδες και η Χρήση 

Σύγχρονης Τεχνολογικής Υποδομής, έχουν συμβάλει αισθητά στην 

Προσφορά Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης. Ένας Τομέας ο 

οποίος παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ταχύρρυθμη Ανάπτυξη είναι η 

Προσέλκυση Καταθέσεων σε Ξένο Συνάλλαγμα από Εύπορα Άτομα που είναι 

μη κάτοικοι Κύπρου, κυρίως λόγω της Αποδοτικής Διαχείρισης των 

Καταθέσεων και της Ποιότητας των Υπηρεσιών που προσφέρονται από τις 

Εγχώριες Τράπεζες.  

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Τραπεζικός 

Κλάδος της Κύπρου πέρασε με Επιτυχία μια Περίοδο Σημαντικών Μεταβολών 

και Προσαρμογών, επιδεικνύοντας μια Αυξημένη Εξωστρέφεια μέσα στο 

Περιβάλλον της Παγκοσμιοποίησης των Αγορών.  

Η Εισαγωγή του Ευρώ, η Υιοθέτηση του Νέου Εποπτικού Πλαισίου της 

Βασιλείας ΙΙ και η Διείσδυση των Κυπριακών Τραπεζών στις Αναπτυσσόμενες 

Αγορές της Ανατολικής Ευρώπης δημιουργούν Νέες Προκλήσεις, αλλά, 

Ταυτόχρονα και Νέες Ευκαιρίες.  

Μέσα σε αυτό το πλέγμα των Αλλαγών και της αυξανόμενης Τεχνικής 

Περιπλοκότητας των Θεμάτων, η Χρηματοοικονομική ως μια Εφαρμοσμένη 

Επιστήμη προσφέρει το Απαραίτητο Υπόβαθρο για πιο Αποδοτική και 

Αποτελεσματική Διαχείριση των Στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού ενός 

Τραπεζικού Οργανισμού.  

 

 

 

 

 

 

 



 45

 

5. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ    
    Ν.Α.  ΕΥΡΩΠΗΣ. 
 
 
Η ΝΑ Ευρώπη, αποτελείται -πλην της Ελλάδας- από τρεις ξεχωριστές ομάδες 

κρατών, των οποίων το κοινό σημείο τους είναι μεν η γειτνίαση με την 

Ελλάδα, αλλά σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, οι πορείες των 

κρατών αυτών είναι διαφορετικές, όπως βέβαια και η ενταξιακή τους πορεία 

προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στην πρώτη ομάδα ανήκουν η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία, 

χώρες των οποίων η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επακριβώς 

καταγεγραμμένη και προσδιορισμένη. Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα Δυτικά 

Βαλκάνια με τις χώρες Αλβανία, Βοσνία, ΠΓΔΜ και Σερβία-Μαυροβούνιο, οι 

οποίες βρίσκονται σε παραπλήσια πορεία σε σχέση με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση αλλά και διαφέρουν σημαντικά σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και 

προσεγγίζουν το θέμα με διαφορετικές πολιτικές. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει 

την Κύπρο(πλήρες μέλος της Ε.Ε με νόμισμα το euro από 01/01/2008) και την 

Τουρκία. Ιδιαίτερα η Τουρκία παρουσιάζει μεν ιδιαίτερο και μεγάλο 

ενδιαφέρον, αποτελεί ειδική περίπτωση δε, που δεν πρέπει να εξετασθεί μαζί 

με τις υπόλοιπες χώρες. 

Οι ελληνικές τράπεζες δραστηριοποιούνται σε όλες τις χώρες που 

προαναφέρθηκαν πλην της Κροατίας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. 

Οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες έχουν αναδειχθεί σε πρωταγωνιστές 

των τραπεζικών αγορών στις χώρες της Βαλκανικής Χερσονήσου και της 

ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  Περισσότερα από 1.600 

καταστήματα αναμένεται να έχουν ως το τέλος του 2007 οι ελληνικές 

τράπεζες, μη συμπεριλαμβανομένων των εξαγορών και συγχωνεύσεων που 

λαμβάνουν χώρα αυτό το διάστημα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ 2006 

 
 

Οι ελληνικές τράπεζες κατέχουν μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 20% 

στη Βουλγαρία, άνω του 35% στα Σκόπια, άνω του 12% στη Ρουμανία, 10% 

στην Αλβανία και 5% στη Σερβία. Στόχος τους είναι να ενισχύουν τις θέσεις 

που ήδη κατέχουν είτε με την αύξηση του δικτύου των καταστημάτων τους είτε 

με εξαγορές εγχώριων τραπεζών. Οι αγορές των βαλκανικών χωρών με 

δυναμικό περίπου 45 εκατ. πελάτες και ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 5% 

αποτελούν το νέο στόχο των ελληνικών τραπεζών για τα επόμενα χρόνια. Η 

επέκταση στην αγορά των Βαλκανίων αλλά και στη ΝΑ Ευρώπη και γενικά σε 

χώρες με προοπτικές ανάπτυξης των οικονομιών και της τραπεζικής αγοράς 

είναι ο κύριος άξονας στρατηγικής των μεγάλων ελληνικών τραπεζικών 

ομίλων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23. ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 

 
 

 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Στη Βουλγαρία το ενεργητικό των υπό ελληνικό έλεγχο 

τραπεζών ανέρχεται στα 4,3 δισ. ευρώ με μερίδιο 23,3%, ενώ οι χορηγήσεις 

ανέρχονται σε 2,9 δισ. ευρώ με μερίδιο 28,6% στο σύνολο των χορηγήσεων 

στη χώρα. Την τέταρτη θέση έχει η United Bulgarian bank της Εθνικής και 

στην έβδομη θέση είναι η Bulgarian Post Bank. Η τραπεζική διείσδυση στη 

Βουλγαρία είναι ακόμη χαμηλή σε σχέση με αυτή στην Ελλάδα (όπου το 

σύνολο του ενεργητικού των εμπορικών τραπεζών ανήρχετο στο 152,6% του 

ΑΕΠ στο τέλος του 2005) και στη Ζώνη του Ευρώ (όπου αναλογεί στο 283% 

του ΑΕΠ). Αυτό οφείλεται στο χαμηλό εισόδημα των εργαζομένων, καθώς και 

στο ότι η νομισματική και συναλλαγματική κρίση στη Βουλγαρία κατά τα έτη 

1996 - 1998 οδήγησε σε μεγάλη μείωση του ενεργητικού των τραπεζών. 
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 Η εμπιστοσύνη στα τραπεζικά ιδρύματα ανακτήθηκε σταδιακά μετά το 2000. 

Η ανάπτυξη του επιχειρηματικού κλάδου είναι επίσης εντυπωσιακή τα 

τελευταία έτη με σημαντική συμβολή των ιδιωτικοποιήσεων και των ξένων 

επενδύσεων.  

 
 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος(ΕΤΕ) δραστηριοποιείται στην 

Τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας μέσω της τράπεζας United Bulgarian 

Bank(UBB), το 89,9% της οποίας απέκτησε το 2002(το Σεπτέμβριο του 2006 

η ΕΤΕ έλεγχε το 99,91% της τράπεζας μετά την σχετική εξαγορά της 

συμμετοχής της EBRD). Στα τέλη του 2006 η UBB διέθετε δίκτυο 173 

καταστημάτων (39 περισσότερα σε σχέση με τα τέλη του 2005). Το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο πιστώσεων της UBB το 2006 ανήλθε σε 1.449εκατ. ευρώ, 

αυξημένο κατά 38% σε σχέση με το 2005, τα έσοδα σε 143,6εκατ. ευρώ 

(+16% σε ετήσια βάση) και τα προ φόρων κέρδη σε 82,5εκατ. ευρώ, 

αυξημένα κατά 38% σε σχέση με το 205. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της 

ΕΤΕ το 2009 η UBB προβλέπεται να συμμετέχει κατά 40% στα έσοδα του 

ομίλου με προέλευση την περιοχή της Nοτιοανατολικής Ευρώπης. Στους 

μεσοπρόθεσμους στόχους της ΕΤΕ για την  UBB προβλέπεται η εδραίωση 

της ηγετικής της θέσης στην τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας καθώς και η 

επικέντρωση της δραστηριότητας της στη λιανική τραπεζική και τη διερεύνηση 

των πιστοδοτήσεων προς των κλάδο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 

 

EUROBANK EFG 
Ο όμιλος Eurobank EFG δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία μέσω της 

τράπεζας Bulgarian Postbank AD, στην οποία κατέχει το 98,7% των μετοχών. 

Κατά τη διάρκεια του 2006 συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση η επέκταση του 

δικτύου της Postbank με αποτέλεσμα στα τέλη του έτους αυτό να αριθμεί 151 

καταστήματα και 5 επιχειρηματικά κέντρα.  
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Παράλληλα η Eurobank προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού 

στη βουλγαρική τράπεζα DZI Bank. Η μελλοντική συγχώνευση των δύο 

τραπεζών θα οδηγήσει στη κατάταξη της Eurobank στην 4η θέση της 

βουλγαρικής τραπεζικής αγοράς με βάση το ενεργητικό και τα δάνεια και στην 

3η θέση με βάση τις καταθέσεις. 

 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιείται στη Βουλγαρία μέσω 

της θυγατρικής του τράπεζας Piraeus Bank Bulgaria AD, η οποία προήλθε 

από τη συγχώνευση των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς στη χώρα με 

την Piraeus Eurobank AD(η συγχώνευση ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2006). 

Στα τέλη του Δεκεμβρίου 2006 η τράπεζα διέθετε δίκτυο 67 καταστημάτων και 

απασχολούσε 799 εργαζόμενους. Παράλληλα το ενεργητικό της τράπεζας 

ανήλθε σε 1.046,3εκατ. ευρώ, ενώ το μερίδιό της διαμορφώθηκε στο 6,7% της 

εγχώριας αγοράς χορηγήσεων.  Τα κέρδη προ φόρων της Τράπεζας το 2006 

ανήλθαν σε 17,3εκατ. ευρώ . 

Η παρουσία του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στη Βουλγαρία ξεκίνησε με 

την ίδρυση του καταστήματος Σόφιας από την πρώην Xiosbank το 1994. Εκ 

τότε, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διευρύνει σημαντικά το δίκτυό της στη χώρα, 

ενώ στις αρχές του 2005 προχώρησε στην εξαγορά της Eurobank AD, η 

οποία μετονομάσθηκε σε Piraeus Bank Bulgaria AD - www.piraeusbank.bg - . 

Σήμερα, ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς προσφέρει όλες τις τραπεζικές 

υπηρεσίες, διαθέτοντας 74 Καταστήματα και 63 ATMs.   

 

 

 

EMPORIKI BANK 
Η Emporiki Bank-Bulgaria EAD ιδρύθηκε το 1994. Η Εμπορική Τράπεζα 

ανέλαβε τη διοίκησή της από το 1996 με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας, 

κατέχοντας σήμερα το 100% του μετοχικού της κεφαλαίου. 
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Η Τράπεζα λειτουργεί με 8 καταστήματα στη Σόφια και με 12 καταστήματα 

στις ακόλουθες πόλεις: Varna, Burgas, Plovdiv, Blagoevgrad, Sandanski, 

Russe, Vidin, Pleven, Bansko, Belovo, Veliko Tarnovo και Sliven. 

Η Emporiki Bank-Bulgaria EAD λειτουργεί πλήρως ως εμπορική τράπεζα, 

παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών όπως: χρηματοδοτήσεις 

επιχειρήσεων, στεγαστικά δάνεια, ενέγγυες πιστώσεις, έκδοση εγγυητικών 

επιστολών, συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, 

χρηματιστηριακές εργασίες και διαχείριση κεφαλαίων και χαρτοφυλακίου, 

χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. 

Η Emporiki Bank-Bulgaria EAD, ως μέλος του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας, επιδιώκει να κατέχει σημαντική θέση στη βουλγάρικη τραπεζική 

αγορά, διαθέτοντας πελατοκεντρική αντίληψη και προσφέροντας 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της. 

Στοχεύει στην προώθηση σύγχρονων προϊόντων στην εγχώρια τραπεζική 

αγορά καθώς και στη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, επιδιώκοντας 

την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς. 

Στα τέλη του 2006 η τράπεζα απασχολούσε 137 άτομα με δίκτυο 16 

καταστημάτων και το συνολικό ενεργητικό της τράπεζας ανήλθε σε 60,08εκατ. 

ευρώ και τα προ φόρων κέρδη σε 162χιλ. ευρώ. 

 

Οικονομικά Στοιχεία  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)  31/12/2005  30/6/2006   

Σύνολο Ενεργητικού  45,359  59,729   

Μετοχικό Κεφάλαιο  8,385  8,385   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  12,851  13,071   

Κέρδη χρήσεως προ φόρων  897  251   

Η νέα Διοίκηση έχοντας την υποστήριξη του κυρίου μετόχου(CREDIT 

AGRΙCOLE SA) και υλοποιώντας το πρόσφατο εγκεκριμένο 5ετές Business 

Plan(2007-2011)στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου μέσω της 

λειτουργίας άλλων 12 νέων καταστημάτων εντός του 2007 
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ALPHA BANK 
Σημαντική παρουσία στη τραπεζική αγορά της Βουλγαρίας διαθέτει από το 

1995 και η Alpha Bank μέσω υποκαταστήματος (Alpha Bank-Sofia Branch). 

Στα τέλη του 2006 η τράπεζα διέθετε στη χώρα δίκτυο 45 καταστημάτων, ενώ 

στόχος της είναι η αύξηση των καταστημάτων σε περισσότερα από 80 έως τα 

τέλη του 2007 και σε περισσότερα από 110 έως τα τέλη του 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ:  Η σταθερή ανάπτυξη και η τεράστια-για τα δεδομένα της 

περιοχής- αγορά της Ρουμανίας συνεχίζουν να προσφέρουν επενδυτικές και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, ιδιαίτερα σε τομείς και κλάδους οικονομικής 

δραστηριότητας στους οποίους η εμπλοκή ξένων επενδυτών έχει 

καθυστερήσει. Η αξιοποίηση των ευκαιριών αυτών από τις Ελληνικές 

Τράπεζες αποτελεί φυσικό επακόλουθο της μακροχρόνιας και στιβαρής 

παρουσίας τους στη Ρουμανική αγορά. 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 24. ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας δραστηριοποιείται ο όμιλος της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος μέσω της Banca Romaneasca, το πλειοψηφικό 

πακέτο της οποίας εξαγόρασε το 2003(το Σεπτέμβριο του 2006 η ΕΤΕ έλεγχε 

το 98,88% της τράπεζας). Στα τέλη του 2006 η UBB διέθετε δίκτυο 76 

καταστημάτων(44 περισσότερα σε σχέση με τα τέλη του 2005). Το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο πιστώσεων της Banca Romaneasca το 2006 ανήλθε σε 

670εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 68% σε σχέση με το 2005, τα έσοδα σε 

51εκατ. ευρώ (+30% σε ετήσια βάση) και τα προ φόρων κέρδη σε 13,2εκατ. 

ευρώ, αυξημένα κατά 230% σε σχέση με το 2005.  

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της ΕΤΕ το 2009 η Banca Romaneasca  

προβλέπεται να συμμετέχει κατά 20% στα έσοδα του ομίλου με προέλευση 

την περιοχή της Nοτιοανατολικής Ευρώπης. Στους μεσοπρόθεσμους στόχους 

της ΕΤΕ για την Banca Romaneasca προβλέπεται η αξιοποίηση εναλλακτικών 

δικτύων για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών, η δυναμική 

επέκταση του δικτύου υποκαταστημάτων, η επικέντρωση στη λιανική 

τραπεζική και τη διερεύνηση των πιστοδοτήσεων προς τον κλάδο των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η επέκταση της καταθετικής πελατειακής 

βάσης. 

 

 

 

 

EUROBANK EFG 
Μέσω της θυγατρικής της τράπεζας Bancpost δραστηριοποιείται στη 

Ρουμανία από το 2000 και ο όμιλος της Eurobank EFG. Στα τέλη του 2005, η 

Eurobank ήλεγχε το 63% των μετόχων της Bancpost, της οποίας το 

ενεργητικό ανήλθε σε 1.725εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2006 

συνεχίσθηκε η αναδιοργάνωση της Bancpost, ενώ στα τέλη του έτους η 

τράπεζα διέθετε 189 καταστήματα και 10 επιχειρηματικά κέντρα.   
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ALPHA BANK 
Το 2006 συμπληρώθηκαν 12 χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας του 

ομίλου Alpha Bank στην τραπεζική αγορά της Ρουμανίας(1994) μέσω της 

Alpha Bank Romania(πρώην Bucharest Bank). Στα τέλη του 2006 η τράπεζα 

διέθετε στη χώρα δίκτυο 70 καταστημάτων, ενώ στο 3ετές επιχειρησιακό 

σχέδιο 2006-2008 προβλέπει σημαντική οργανική ανάπτυξη με επέκταση του 

δικτύου καταστημάτων στα 183(συμπεριλαμβανομένων των ¨mobiles¨), 

τουλάχιστον διπλασιασμό του ενεργητικού και αύξηση του μεριδίου αγοράς. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή 

του Βουκουρεστίου, με τη δημιουργία μικρών και ευέλικτων σημείων 

πωλήσεως(selling agencies) τα οποία θα εξυπηρετούν κυρίως ιδιώτες 

πελάτες (λιανική τραπεζική). 

Η ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την 1 

Ιανουαρίου 2007 συμβάλλει στην περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής 

πορείας της οικονομίας της χώρας και ιδιαίτερα του χρηματοοικονομικού της 

συστήματος. H Alpha Bank, ως η πρώτη ξένη τράπεζα που εισχώρησε στη 

ρουμανική αγορά, έχει σήμερα σημαντική παρουσία στις κυριότερες πόλεις 

της χώρας μέσω της Alpha Bank Romania. 

Η Alpha Bank Romania έχει αποκτήσει αξιόλογο μερίδιο της 

Ρουμανικής αγοράς παρέχοντας όλο το εύρος των τραπεζικών υπηρεσιών σε 

εγχώριες και ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, 

καθώς και υπηρεσίες λιανικής τραπεζικής σε ιδιώτες. Η Τράπεζα διατήρησε 

την ηγετική της θέση όσον αφορά την ποικιλία και τα χαρακτηριστικά των 

προϊόντων λιανικής που προσφέρει. Ως αποτέλεσμα, επελέγη ως η "Τράπεζα 

Λιανικής της χρονιάς" ("Retail Bank of the year") από μία από τις έγκυρες 

οικονομικές εκδόσεις στη Ρουμανία, την Piata Financiana, για την ποικιλία 

των προσφερόμενων προϊόντων, την ποιότητα των υπηρεσίων της και την 

αποτελεσματική λειτουργία των Καταστημάτων της.  
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Επίσης, μέσω των θυγατρικών εταιριών της Τραπέζης, οι εργασίες 

επεκτείνονται και στους τομείς investment banking, leasing, 

χρηματιστηριακών πράξεων και χρηματοοικονομικών συμβουλών. Οι 

θυγατρικές εταιρίες Alpha Finance Romania και Alpha Leasing Romania 

ξεχώρισαν κατά το 2006. Η Alpha Finance Romania ήταν το 2006 η μόνη 

εταιρία του είδους της που ολοκλήρωσε επιτυχώς δύο μεγάλες εισαγωγές 

μετοχών εταιριών στο χρηματιστήριο (Initial Public Offering). 

Ακόμη, εισήγαγε νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση 

των πελατών της, όπως internet trading platform και derivative trading 

platform.Επίσης, η Alpha Leasing Romania ήταν η πρώτη εταιρία leasing στη 

Ρουμανία, η οποία εντάχθηκε στους φακέλους της Κεντρικής Τραπέζης, ώστε 

να εποπτεύεται από αυτή ως μη τραπεζικός χρηματοπιστωτικός οργανισμός, 

σύμφωνα με το νέο σχετικό νόμο πλαίσιο που εφαρμόζεται στη χώρα. 

Στον τομέα της χονδρικής τραπεζικής η Alpha Bank Romania 

διατήρησε ένα υγιές και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δανεισμού, 

ακολουθώντας προσεκτικά τις τάσεις της αγοράς. 

Την 16.2.2006 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της 

εταιρίας Alpha Insurance Romania SA στην Εθνική Ασφαλιστική αντί 

συνολικού τμήματος Ευρώ 2,7 εκατ.  

Το δίκτυο της Τραπέζης αριθμεί 103 Καταστήματα. Στο τέλος του 2006 

απασχολούσε 1.143 Υπαλλήλους. Οι επιδόσεις της Alpha Bank Romania 

στην ανάπτυξη των μεγεθών της ήταν πολύ ικανοποιητικές. Στο πλαίσιο 

υλοποιήσεως του επιχειρησιακού της σχεδίου Agenda 2010, θα συνεχισθεί η 

ταχεία ανάπτυξη του δικτύου Καταστημάτων και στα επόμενα έτη, με 

αποτέλεσμα τα μεγέθη και κατά συνέπεια η κερδοφορία της, να 

αναπτύσσονται με ακόμη ταχύτερο ρυθμό, αφού τα νέα Καταστήματα θα 

βρίσκονται πλέον σε πλήρη λειτουργία. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη του Δικτύου όχι μόνο στην 

ευρύτερη περιοχή του Βουκουρεστίου, αλλά και σε άλλες πόλεις, με την 

δημιουργία μικρών και ευέλικτων σημείων πωλήσεως (selling agencies), τα 

οποία θα εξυπηρετούν κυρίως πελάτες της λιανικής τραπεζικής. Επίσης, 

προχώρησε η κατασκευή του κτηρίου διοικήσεως της Τραπέζης, στο οποίο η 

Τράπεζα θα κάνει χρήση συνολική επιφάνεια 13.000 τ.μ. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς δραστηριοποιείται στη ρουμανική 

τραπεζική αγορά μέσω της θυγατρικής του Piraeus Bank Romania, η οποία 

ιδρύθηκε το 1995(ως Pater Credit Bank) με βάση τη ρουμανική νομοθεσία και 

έχει άδεια για την πραγματοποίηση όλων των τραπεζικών δραστηριοτήτων 

στη χώρα. Η τράπεζα εντάθηκε στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς στα μέσα 

του 2000, ενώ στα τέλη του 2006 διέθετε δίκτυο 54 καταστημάτων, εκ των 

οποίων τα 21 στο Βουκουρέστι και τα υπόλοιπα 33 σε 27 άλλες πόλεις της 

χώρας. Στους μεσοπρόθεσμους στόχους της τράπεζας περιλαμβάνεται η 

οργανική ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων, η οποία θα συμβάλει στην 

ανάπτυξη των εργασιών και στην απόσπαση μεγαλύτερου μεριδίου στην 

ρουμανική τραπεζική αγορά(2,6% της αγοράς χορηγήσεων το Δεκέμβριο του 

2006). Στα τέλη Δεκεμβρίου 2006 το ανθρώπινο δυναμικό της τράπεζας ήταν 

698 άτομα και το ενεργητικό της ανήλθε σε 972,4εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 

ετήσια κέρδη προ φόρων ύψους 3,9εκατ. ευρώ. 

Σημαντική αύξηση μεγεθών κατέγραψε στο εννεάμηνο 2007 η Piraeus 

Bank Romania. Η θυγατρική εμφάνισε προ φόρων έσοδα ύψους 

15εκατ.ευρώ, αυξημένα κατά 140% σε σχέση με πέρυσι. Στο τελευταίο 

δωδεκάμηνο η τράπεζα διπλασίασε τα καταστήματα της και στις αρχές 

Δεκεμβρίου του 2007 έφτασε τα 100 καταστήματα και 100 ATMs με στόχο τα 

180 στα τέλη του 2008. 

Οι χορηγήσεις της τράπεζας ανήλθαν στα 1,8δισ.ευρώ με ετήσια 

αύξηση σε ποσοστό 230%, ενώ στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 2007, είχαν 

δοθεί δάνεια συνολικού ύψους 670εκατ.ευρώ σε ιδιώτες πελάτες, επτά φορές 

περισσότερα από ότι στο αντίστοιχο διάστημα του 2006. Το ύψος των 

δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και προς εταιρικούς πελάτες 

γενικότερα ανήλθε σε 1,1,δισ.ευρώ κατά την ίδια περίοδο, αυξημένο κατά 

151% σε σχέση με το 2006. Στο τέλος εννεαμήνου 2007 εκδόθηκαν από την 

τράπεζα 38.000 κάρτες, τριπλάσιες έναντι του περυσινού εννεαμήνου. 
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Οι καταθέσεις της τράπεζας που αριθμεί 166 χιλιάδες πελάτες 

αυξημένους κατά 209% σε ετήσια βάση, ανήλθαν σε 415εκατ.ευρώ, 

καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 119%. Το σύνολο του ενεργητικού της 

τράπεζας ανήλθε σε 2,2,δισ.ευρώ, σημείωσε δηλαδή αύξηση κατά 213% σε 

σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Όπως τόνισε σε πρόσφατη 

συνέντευξή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Piraeus Bank 

Romania Σταύρος Λεκκάκος, « Στη διάρκεια του 2007 η τράπεζα διεύρυνε το 

δίκτυο της κατά 46 καταστήματα (86% αύξηση).Η επέκταση του δικτύου ήταν 

η ατμομηχανή της ανάπτυξης της τράπεζας καθώς επέτρεψε την σημαντική 

αύξηση της πελατειακής της βάσης και του όγκου των δανείων της, ενώ 

αναμένεται η διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και τα επόμενα 

χρόνια». 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η Piraeus Bank Romania 

ανακηρύχθηκε ¨Τράπεζα της Χρονιάς 2007¨σε ειδική εκδήλωση που 

διοργάνωσε για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά το οικονομικό περιοδικό Piata 

Financiara  στις 12/12/2007 στο Βουκουρέστι, παρουσία μελών του 

επιχειρηματικού και του τραπεζικού κόσμου της χώρας. 

 

 

ΕΓΝΑΤΙΑ  ΤΡΑΠΕΖΑ 
Μέσω της θυγατρικής της Egnatia bank Romania δραστηριοποιείται 

στη Ρουμανία και η Εγνατία Τράπεζα(σήμερα MARFIN EGNATIA BANK και 

μέλος του ομίλου MIG). Προκάτοχος της Egnatia Bank Romania ήταν η BNP-

Dresdner Bank(Romania), η οποία εγκαταστάθηκε στη χώρα το 1998 με 

πλήρη άδεια δραστηριότητας από την Εθνική Τράπεζα της Ρουμανίας και 

εξαγοράστηκε το Δεκέμβριο του 2000 από την Εγνατία Τράπεζα. Τα καθαρά 

κέρδη της τράπεζας Egnatia Romania το 2006 ανήλθαν σε 3,7εκατ. ευρώ, 

έναντι 2,1εκατ. ευρώ το 2005. Το συνολικό της ενεργητικό υπερδιπλασιάστηκε 

και από 103εκατ. ευρώ το 2005 αυξήθηκε σε 226εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα 

το μερίδιο της στο συνολικό ενεργητικό του τραπεζικού τομέα της Ρουμανίας 

να αυξηθεί από 0,3% το 2005 σε 0,5% το 206. Το σύνολο των πιστώσεων 

προς πελάτες το 2006 αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 89% και ξεπέρασε τα 

119εκατ. ευρώ, ενώ οι λιανικές πιστώσεις ανήλθαν σε 18εκατ. ευρώ περίπου 

ή 3 φορές υψηλότερα σε σχέση με το 2005.  
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EMPORIKI BANK 
Η τράπεζα Emporiki Bank-Romania SA(η οποία ελέγχεται κατά 98,13% 

από την Εμπορική Τράπεζα) λειτουργεί από το 1996 με έδρα το 

Βουκουρέστι. Η τράπεζα λειτουργεί σήμερα με δίκτυο 15 Καταστημάτων (εκ 

των οποίων τα 8 στο Βουκουρέστι και τα υπόλοιπα 7 σε ισάριθμες πόλεις της 

χώρας). Η νέα διοίκηση έχοντας την υποστήριξη του κυρίου μετόχου (CREDIT 

AGRICOLE SA) και υλοποιώντας το πρόσφατα εγκεκριμένο 5ετές Business 

Plan(2007-2011) στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου μέσω της 

λειτουργίας άλλων 17 νέων καταστημάτων εντός του 2007. Στα τέλη του 2006 

με δίκτυο 9 καταστημάτων το συνολικό της ενεργητικό ανήλθε σε 108,38εκατ. 

ευρώ και τα ετήσια προ φόρων κέρδη της σε 1.000,80χιλ. ευρώ. 

Σήμερα διαθέτει δίκτυο 16 καταστημάτων και μίας θυρίδας:  

Η Emporiki Bank - Romania S.A. λειτουργεί πλήρως ως εμπορική 

τράπεζα, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα τραπεζικών εργασιών, όπως: 

χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων, στεγαστικά δάνεια, καταθέσεις, εργασίες 

εξωτερικού, διαχείριση διαθεσίμων, συμβουλευτικές υπηρεσίες, εργασίες 

συναλλάγματος, έκδοση χρεωστικών και πιστωτικών καρτών και Internet 

Banking. 

Οικονομικά Στοιχεία βάσει  ΔΛΠ  

Μη ελεγμένα στοιχεία  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ   ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)  31/12/2006   

Σύνολο Ενεργητικού  108,.239.539   

Μετοχικό Κεφάλαιο  31.889.376   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  21.274.419   

Κέρδη χρήσεως μετά από αποσβέσεις, προ φόρων  971.767   

Η Emporiki Bank - Romania S.A., ως μέλος του Ομίλου της Εμπορικής 

Τράπεζας, επιδιώκει τη βελτίωση της θέσης της στη ρουμάνικη τραπεζική 

αγορά, διαθέτοντας πελατοκεντρική αντίληψη και προσφέροντας 

αναβαθμισμένες υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της. Η Τράπεζα 

απασχολεί 159 άτομα, κατόχους ακαδημαϊκών τίτλων Ανωτέρων και 

Ανωτάτων Σχολών καθώς και μεταπτυχιακών τίτλων. 

Η Τράπεζα στοχεύει στην περαιτέρω επέκτασή της ώστε ο συνολικός 

αριθμός των καταστημάτων της στα μέσα του 2008 να φτάσει τα 25. 
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ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Στις 25 Αυγούστου 2006, ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς του 57% 

του μετοχικού κεφαλαίου της ρουμανικής τράπεζας Mindbank από την 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλαμβάνοντας τον έλεγχο της τράπεζας 

η ΑΤΕbank σκοπεύει να προχωρήσει, μέσω της αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου, στην αναδιοργάνωση της Mindbank, στην εγκατάσταση 

προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και στη ραγδαία επέκταση των 

υπαρχόντων 12 τραπεζικών καταστημάτων. Στόχος, εντός 3 ετών, είναι ο 

τριπλασιασμός του μεριδίου αγοράς της Mindbank στην αναπτυσσόμενη 

αγορά της Ρουμανίας. Στα τέλη Ιανουαρίου 2007 η ΑΤΕ ανακοίνωσε πως η 

συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της Mindbank ανέρχεται πλέον στο 

69,01%. 

Το 2006, συνεχίζοντας την πολιτική των δύο προηγούμενων ετών, 

επεκτείνει τις δραστηριότητές της στα Βαλκάνια με την εξαγορά της 

Mindbank(Ιούλιος 2006) και την έκδοση άδειας για τραπεζοασφαλιστικές 

εργασίες, στη Ρουμανία. 

 

  

 
 
 

 

 

 

ΣΕΡΒΙΑ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ:  Ξεκινώντας ουσιαστικά τελευταίες, σε σχέση με 

τις υπόλοιπες χώρες τις περιοχής, το εγχείρημα της ¨μετάβασης¨ προς τις 

δομές της οικονομίας της αγοράς, οι οικονομίες της Σερβίας και του 

Μαυροβουνίου αναπτύσσονται με ταχείς ρυθμούς, διαμορφώνοντας ευνοϊκές 

συνθήκες για τη δραστηριότητα των Ελληνικών Τραπεζών. Σύντομα το 

μειονέκτημα της σχετικής υστέρησης των χωρών αυτών θα μετεξελιχθεί σε 

πλεονέκτημα δυναμικής ανάπτυξης. 
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EUROBANK EFG 
Το 2003 ο όμιλος Eurobank EFG απέκτησε παρουσία στην τραπεζική αγορά 

της Σερβίας μέσω της EFG Eurobank AD Beograd, στην οποία κατέχει το 

98% του μετοχικού κεφαλαίου. Η νέα τράπεζα κατόρθωσε να αναπτυχθεί 

γρήγορα, από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της και στα τέλη του 2005 διέθετε 

27 καταστήματα. Τον Μάρτιο του 2006 η Eurobank ενίσχυσε περαιτέρω την 

παρουσία της με την εξαγορά του 100% της Nationalna Stedionica 

Banka(NSB). H νομική συγχώνευση μεταξύ της EFG Eurobank AD Beograd 

και της NSB ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2006 και η νέα τράπεζα 

μετονομάστηκε σε Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd. Η λειτουργική 

συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2007 

δημιουργώντας το 4ο μεγαλύτερο τραπεζικό δίκτυο στη χώρα. 

 

 

 

 

ALPHA BANK 
Σημαντική παρουσία στην τραπεζική αγορά της Σερβίας διατηρεί και ο όμιλος 

Alpha Bank μέσω της τράπεζας Alpha Bank a.d., η οποία στις αρχές 

Οκτωβρίου 2006 μετονομάστηκε σε Alpha Bank Srbija AD. Στα τέλη του 2006 

η τράπεζα απασχολούσε 1.413 άτομα. 

To 2005 η παρουσία της στη Σερβία ενισχύθηκε με την απόκτηση της 

7ης μεγαλύτερης σερβικής τραπέζης, της Jubanka. Η απόκτηση της Jubanka 

προσέθεσε 86 Καταστήματα στο δίκτυο της Τραπέζης στη Σερβία, καθώς και 

286.000 ιδιώτες και 30.000 επιχειρήσεις στο πελατολόγιό της. Την 1η 

Ιανουαρίου του 2006 η Jubanka μετονομάσθηκε σε Alpha Bank Beograd, ενώ 

ενσωματώθηκαν σε αυτήν τρία Kαταστήματα της Alpha Bank, που 

λειτουργούσαν στη χώρα από το 2002. Τον Οκτώβριο του 2006 η Alpha Bank 

Beograd μετονομάσθηκε σε Alpha Bank Srbija. Επίσης, τον Αύγουστο του 

2006 ιδρύθηκε στη Σερβία μία νέα θυγατρική εταιρία του Ομίλου, η Alpha 

Bank Estate. 
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Το 2006 ξεκίνησε ένα νέο εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινίσεων ή 

μεταστεγάσεων των περισσοτέρων από τα Καταστήματα της Alpha Bank 

Srbija. Επιπλέον, ενισχύθηκε το Δίκτυο κατά 14 Καταστήματα, ανεβάζοντας 

τον αριθμό τους την 31.12.2006 στα 103 και το απασχολούμενο Προσωπικό 

στα 1.470 άτομα. Ταυτοχρόνως, υλοποιείται πρόγραμμα οργανωτικής και 

λειτουργικής αναδιαρθρώσεως, που σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό της 

Τραπέζης. 

Η Αlpha Bank Srbija προσφέρει μία εκτενή σειρά τραπεζικών 

προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών και 

εταιρικών καρτών, καθώς και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Επίσης αποτελεί 

έναν από τους βασικούς εκδότες καρτών VISA στη Σερβία και διαθέτει ένα 

εκτεταμένο δίκτυο ΑΤΜ και POS, ενώ προσφέρει και υπηρεσίες Web Banking. 

Ήδη, στην αγορά της Σερβίας κατέχει αξιόλογο μερίδιο που υπερβαίνει το 4%. 

Στο επιχειρηματικό της σχέδιο εντάσσεται ο διπλασιασμός του αριθμού των 

Καταστημάτων έως το 2010, γεγονός που αναμένεται να δώσει ανάλογη 

αύξηση στο μερίδιο που κατέχει στην αγορά. 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Στην τραπεζική αγορά της Σερβίας δραστηριοποιείται και ο όμιλος της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, κυρίως μέσω της τράπεζας Vojvodjanska 

Banka AD Novi Sad(το 99,4% της οποίας εξαγόρασε ο Σεπτέμβριο του 2006 

έναντι 360εκατ. ευρώ) αλλά και της NBG Serbia. Στους μεσοπρόθεσμους 

στόχους της ΕΤΕ για την  Vojvodjanska Banka προβλέπεται η ολοκλήρωση 

των διαδικασιών ενσωμάτωσης της στον όμιλο, η πολύπλευρη αξιοποίηση 

της μεγάλης πελατειακής και καταθετικής της βάσης και η αξιοποίηση του 

γνωστού στη χώρα εμπορικού της σήματος.  
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Τον Μάιο του 2005 στον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς εντάχθηκε η σερβική 

τράπεζα Atlas Bank, η οποία κατόπιν μετονομάστηκε σε Piraeus Bank 

Beograd. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2006 η τράπεζα διέθετε δίκτυο 26 

καταστημάτων σε 9 πόλεις της Σερβίας και αποτελεί το υπόβαθρο για την 

υλοποίηση της περαιτέρω ανάπτυξης μέσω της ίδρυσης νέων καταστημάτων 

εντός και εκτός Βελιγραδίου. Στα τέλη του 2006 η τράπεζα απασχολούσε 342 

εργαζόμενους, ενώ το ενεργητικό της ανήλθε σε 293εκατ ευρώ, με μερίδιο 

αγοράς ύψους 1,8% στην εγχώρια αγορά χορηγήσεων 

  Η Piraeus Bank AD -www.piraeusbank.co.yu- είναι η νέα θυγατρική του 

Ομίλου Πειραιώς (από το Μάιο του 2005) στην αναπτυσσόμενη τραπεζική 

αγορά της Σερβίας και διαθέτει σήμερα 41 Καταστήματα και 45 ATMs.   

 

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Στα μέσα Σεπτεμβρίου 2006 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας υπέγραψε 
συμφωνία για την εξαγορά 24,99% των κοινών μετοχών και 24,99% των 

προνομιούχων μετοχών της σερβικής τράπεζας AIK Banka(εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο του Βελιγραδίου) με μετόχους της τράπεζας. Με βάση στοιχεία 

του 2006 το ενεργητικό της ΑΙΚ ανήλθε σε 31,8δισ. δηνάρια ή σε 2,96% του 

συνολικού ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος της Σερβίας. 

 

 

 

 

 

ΑΛΒΑΝΙΑ: Η Ελληνική επιχειρηματική-τραπεζική  δραστηριότητα στην 

Αλβανία ξεκίνησε από τα πρώτα ακόμα χρόνια της δεκαετίας του 1990 και 

αναπτύσσεται με ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς το τελευταίο διάστημα, γεγονός 

που αντανακλάται και στη δεύτερη θέση που κατέχει η Ελλάδα (μετά την 

Ιταλία) στην κατάταξη των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων της χώρας. 
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Στην τραπεζική αγορά της Αλβανίας δραστηριοποιείται από το 1996 ο όμιλος 

της Τράπεζας Πειραιώς μέσω της θυγατρικής του Tirana Bank IBC. Η 

τράπεζα ήταν το πρώτο ιδιωτικό τραπεζικό ίδρυμα της χώρας που είχε 

χαρακτήρα μίας universal bank και σήμερα κατέχει σημαντική θέση στην 

τοπική τραπεζική αγορά. H Tirana Bank εδρεύει στα Τίρανα και σήμερα 

διαθέτει δίκτυο 38 καταστημάτων και θυρίδων, εκ των οποίων τα 14 στην 

αλβανική πρωτεύουσα και τα υπόλοιπα 22 σε 17 άλλες πόλεις της χώρας.  

Κατά τη διάρκεια του 2007 ανέπτυξε περαιτέρω το δίκτυο των ΑΤΜς 

φτάνοντας τα στα 39. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2006 το προσωπικό της Tirana 

Bank αριθμούσε 384 άτομα, ενώ το μερίδιο των χορηγήσεων της στην 

αλβανική αγορά την 30.12.2006 ανερχόταν σε 14,0%. Το ενεργητικό της 

ανήλθε σε 403,8εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων της περιόδου σε 6,5εκατ. 

ευρώ.   

 

 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Τον Αύγουστο του 1998 οι αρμόδιες αρχές της Αλβανίας εξέδωσαν 

προκαταρκτική άδεια για την ίδρυση της International Commercial Black Sea 

Bank(Albania)SA(με έδρα τα Τίρανα), θυγατρικής του ομίλου της Εμπορικής 
Τράπεζας. Η οριστική άδεια λειτουργίας εκδόθηκε στις 10 Οκτωβρίου και η 

τράπεζα μετονομάστηκε σε Intercommercialbank(Albania)S.A., ενώ στις 18 

Ιουνίου 2001 απέκτησε την επωνυμία Commercial Bank of 

Greece(Albania)S.A. Σήμερα η τράπεζα ονομάζεται Emporiki Bank-Albania 

SA, στεγάζεται σε ιδιόκτητα γραφεία 1.200τμ. σε νεόδμητο κτίριο της 

Αλβανικής πρωτεύουσας και σήμερα διαθέτει δίκτυο 8 καταστημάτων(εκ των 

οποίων τα 5 στα Τίρανα και τα υπόλοιπα 3 σε ισάριθμες πόλεις της χώρας). 

Στα τέλη του 2006 το προσωπικό της εταιρίας ανέρχονταν σε 92 άτομα με 

δίκτυο 8 καταστημάτων, ενώ το συνολικό ενεργητικό σε 100,843εκατ. ευρώ 

και τα ετήσια προ φόρων κέρδη σε 1,424εκατ. ευρώ. 
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Το προσωπικό της θυγατρικής αριθμεί σήμερα 100 υπαλλήλους, από 

τους οποίους το 94% είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης σχολής καθώς και 

μεταπτυχιακού τίτλου.  

 

Οικονομικά Στοιχεία  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)  31/12/2006   

Σύνολο Ενεργητικού  100.823.937   

Μετοχικό Κεφάλαιο  10.323.987   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  11.732.052   

Κέρδη χρήσεως προ φόρων  1.423.902 

   

Κύριος στόχος της τράπεζας είναι: 

Να δημιουργήσει ένα δυναμικό, σύγχρονο και κερδοφόρο πιστοδοτικό 

οργανισμό στην τοπική αγορά, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στους 

πελάτες της και προωθώντας νέα τραπεζικά προϊόντα.  

Να αυξήσει το μερίδιό της στην Αλβανική αγορά, επικεντρώνοντας την 

προσοχή της στην επέκταση της πελατειακής της βάσης και στην 

προσέλκυση καταθέσεων των Αλβανών εργαζομένων στην Ελλάδα.  

Να επεκτείνει το δίκτυο των καταστημάτων της στα Τίρανα και σε 

διάφορες πόλεις της Αλβανίας. 

Η νέα Διοίκηση έχοντας την υποστήριξη του κυρίου μετόχου(CREDIT 

AGRICOLE SA) και υλοποιώντας το πρόσφατα εγκεκριμένο 5ετές Business 

Plan(2007-2011), στοχεύει στην περαιτέρω επέκταση του δικτύου μέσω της 

λειτουργίας άλλων 9 νέων καταστημάτων έως τα τέλη του 2007 

 

 

ALPHA BANK 
Παρουσία στην τραπεζική αγορά της Αλβανίας διαθέτει και η Alpha Bank 

μέσω υποκαταστήματος(Alpha bank-Tirana Branch). Στα τέλη του 2006 η 

τράπεζα διέθετε στη χώρα δίκτυο 14 καταστημάτων. 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Εξάλλου, υποκαταστήματα στην Αλβανία διαθέτει και η Εθνική Τράπεζα της 

Ελλάδος(National Bank of Greece-Tirana Branch). Στην Αλβανία το δίκτυο 

των 5 καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας (πρόκειται να αυξηθούν σύντομα 

σε 7), εμφανίζει σημαντική ανάπτυξη και ιδιαίτερα στον τομέα της Λιανικής 

Τραπεζικής με μερίδιο αγοράς 11% και με σαφείς ανοδικές τάσεις, ενώ 

προχωρεί στη διάθεση νέων προϊόντων με στόχο την κάλυψη όλων των 

σχετικών αναγκών της πελατείας. 

 

 

 

 

 

 

ΠΓΔΜ:  Όπως οι ίδιες οι αρχές της χώρας έχουν κατά καιρούς αναγνωρίσει, η 

δυναμική παρουσία των Ελληνικών Τραπεζών στην αγορά της ΠΓΔΜ 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης και ανάπτυξης της εγχώριας 

οικονομικής δραστηριότητας. Η υποστήριξη αυτή αναμένεται να ενισχυθεί στο 

βαθμό που η ΠΓΔΜ συνεχίσει να βελτιώνει το επενδυτικό και επιχειρηματικό 

της περιβάλλον.  
 

 

ΕΘΝΙΚΗ  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος(ΕΤΕ) δραστηριοποιείται στην τραπεζική 

αγορά της ΠΓΔΜ μέσω της τράπεζας Stopanska Banka(SB), το πλειοψηφικό 

πακέτο της οποίας εξαγόρασε το 2000(το Σεπτέμβριο του 2006 η ΕΤΕ έλεγχε 

το 71,20% της τράπεζας). Στα τέλη του 2005 η SB διέθετε δίκτυο 55 

καταστημάτων(6 περισσότερα σε σχέση με τα τέλη του 2005). Το συνολικό 

χαρτοφυλάκιο πιστώσεων της SB το 2006 ανήλθε σε 404εκατ. ευρώ, 

αυξημένο κατά 26% σε σχέση με το 2005, τα έσοδα σε 46,7%εκατ. 

ευρώ(+15% σε ετήσια βάση)και τα προ φόρων κέρδη σε 12,9εκατ. ευρώ, 

αυξημένα κατά 316% σε σχέση με το 2005.  
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Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της ΕΤΕ το 2009 η SB προβλέπεται να 

συμμετέχει κατά 12% στα έσοδα του ομίλου με προέλευση την περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στους μεσοπρόθεσμους στόχους της ΕΤΕ για την 

SB προβλέπεται διατήρηση της κυρίαρχης θέσης της στην  τραπεζική αγορά 

της ΠΓΔΜ , ο περαιτέρω εξορθολογισμός του κόστους και η περαιτέρω 

βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού. 

 

 

 

ALPHA BANK 
Το 2007 συμπληρώθηκαν 7 χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητα 

του ομίλου της Alpha Bank στην τραπεζική αγορά της ΠΓΔΜ. Η Alpha Bank 

εισήλθε στην υπό ανάπτυξη αγορά της ΠΓΔΜ το 2000 με την εξαγορά της 

τέταρτης μεγαλύτερης Τραπέζης, της Kreditna Banka AD Skopje, η οποία 

μετονομάσθηκε σε Alpha Bank Skopje. 

Σήμερα η Alpha Bank Skopje, κατατάσσεται στις μεσαίου μεγέθους τράπεζες 

της χώρας. Η άριστη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και η 

αποτελεσματική λειτουργία της, την καθιστούν υπόδειγμα πιστωτικού 

ιδρύματος, όπως επιβεβαιώνουν οι εκθέσεις των αρμόδιων εποπτικών αρχών 

και το Εμπορικό Επιμελητήριο, το οποίο κατέταξε την Alpha Bank Skopje στις 

δέκα κορυφαίες εταιρίες της χώρας. Με την αγορά να αυξάνεται το 2006 στις 

χορηγήσεις κατά 25% περίπου σε σχέση με το 2005, η αύξηση κατα 81% που 

πέτυχε η Alpha Bank Skopje βελτιώνει σημαντικά τη θέση της στην αγορά. 

Στις δραστηριότητες της Τραπέζης κατά το 2006 συγκαταλέγονται η 

έκδοση της κάρτας Visa Electron, η διάθεση της πιστωτικής κάρτας Αmerican 

Express στην τοπική αγορά και η αποδοχή της από δίκτυο 700 περίπου 

εμπόρων, καθώς και η προώθηση νέων χρηματοδοτικών προϊόντων προς 

ιδιώτες, όπως τα "Alpha Housing Loan", "Auto Loan", "Alpha Consumer 

Loan", που συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση του μεριδίου αγοράς στον 

τομέα αυτών των εργασιών. 

Το Δίκτυό της αριθμεί δεκατρία Καταστήματα εκ των οποίων πέντε 

βρίσκονται στα Σκόπια, ένα στο Τέτοβο, ένα στη Στρώμνιτσα, ένα στο 

Μοναστήρι (Βιτώλια), ένα στη Γευγελή, ένα στο Kavadarci , ένα στην πόλη 

Prilep, ένα στην πόλη Ohrid και ένα στην πόλη Gostivar. 
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Το 2008 σχεδιάζεται η περαιτέρω επέκταση του δικτύου 

Καταστημάτων, η εγκατάσταση 14 επιπλέον ΑΤΜ, η δημιουργία δικτύου POS 

για την αποδοχή των καρτών American Express, η αναβάθμιση των 

μηχανογραφικών συστημάτων και η ανάπτυξη νέων και τέλος, η προσφορά 

υπηρεσιών e-banking 

  

 

 

ΚΡΟΑΤΙΑ:  Αν και η εμπλοκή Ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά της 

Κροατίας έχει καθυστερήσει σε σχέση με τις άλλες χώρες της περιοχής, το 

δυναμικό ανάπτυξης που παρουσιάζει η κροατική αγορά παραμένει 

σημαντικό και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενο-αλλά ταυτόχρονα και  

τροφοδοτούμενο- από την προοπτική ένταξης της χώρας στις δομές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
     

ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ:  Παρά τα προβλήματα που εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, οι σοβαρές προσπάθειες που 

καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια από τις αρχές της χώρας, για τη βελτίωση 

του επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος και την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων, δεν θα πρέπει να περάσουν απαρατήρητες από τις Ελληνικές 

Τράπεζες. 
 

 
ΚΥΠΡΟΣ:  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αυτή τη στιγμή η ΕΤΕ δραστηριοποιείται  στην Κύπρο, μέσω της NBG 

Cyprus. Την πρόθεση του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας να ενισχύσει και να 

αναπτύξει την παρουσία του Ομίλου στην Κύπρο εξέφρασαν σε πρόσφατη 

συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν στη Λευκωσία οι κ.κ. Α. Τουρκολιάς και 

Α. Λεόπουλος, πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Κύπρου, 

αντίστοιχα.  Σήμερα το δίκτυο Κύπρου περιλαμβάνει 24 καταστήματα ενώ τα 

επόμενα βήματα περιλαμβάνουν το επιλεκτικό άνοιγμα νέων καταστημάτων, 

καθώς και προσλήψεις προσωπικού.  
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Σε ότι αφορά την φετινή πορεία, έχουν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται και οι 

πρώτες ενδείξεις κερδοφορίας. Τα σχέδια της Εθνικής  γενικότερα για την 

ευρύτερη περιοχή της Ν,Α. Ευρώπης είναι εξαιρετικά φιλόδοξα καθώς, όπως 

έχει ανακοινωθεί κατά καιρούς από τη διοίκηση, στόχος είναι –για 

παράδειγμα– να αυξήσει το δίκτυο των καταστημάτων της στα 750 μέχρι τα 

τέλη του 2009, από τα 570 που είναι σήμερα. 

            Υπάρχουν όμως κι άλλοι εξίσου φιλόδοξοι στόχοι. Όπως για 

παράδειγμα αυτός που προβλέπει ότι το μερίδιο αγοράς του ομίλου της 

Εθνικής στα δάνεια της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης συνολικά θα φτάσει στο 

10% κατά την ίδια περίοδο. Το ποσοστό είναι πολύ μεγάλο αν 

συνυπολογισθεί ο πληθυσμός στον οποίο «απευθύνεται» και η γεωγραφική 

έκταση την οποία «καλύπτει» Μέχρι το 2010, το 30% των εσόδων της Εθνικής 

Τράπεζας θα προέρχεται από τις εκτός ελληνικών ορίων δραστηριότητες. 

Αυτό προκύπτει από τις τελευταίες προβλέψεις που γίνονται από το 

μάνατζμεντ της τράπεζας και μαζί τους συμφωνούν οι μεγάλοι ξένοι οίκοι. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έκθεση της Credit Suisse, η οποία δημοσιεύτηκε 

στις 10 Οκτωβρίου 2007, αναφέρεται ότι το ποσοστό αυτό –ήδη από το 2009– 

θα διαμορφωθεί στο 28%. Εννοείται ότι η μερίδα του λέοντος θα προέρχεται 

από τη δραστηριότητα του ομίλου στην Τουρκία μέσω της Finansbank. 

Σύμφωνα με τους ξένους αναλυτές, μόνο από τη θυγατρική στην άλλη όχθη 

του Αιγαίου θα καλύπτεται το 14,2% των συνολικών εσόδων της Εθνικής 

μόλις στο τέλος του μεθεπόμενου έτους. Εκτιμάται ότι η πορεία του 

συγκεκριμένου ποσοστού θα είναι συνεχώς αυξανόμενη μέσα στα επόμενα 

χρόνια. 

 

 

EMPORIKI BANK - CYPRUS LTD   
Η πρώτη φάση της εισόδου της Εμπορικής Τράπεζας στην κυπριακή αγορά 

εξελίσσεται κατά την περίοδο 1994-2001, κατά την οποία η Τράπεζα σταδιακά 

έφτασε να αριθμεί 5 καταστήματα. Κατά την περίοδο αυτή δόθηκε έμφαση 

στην ανάπτυξη συνεργασίας με επιχειρήσεις και μεγάλους οργανισμούς μέσα 

από τη χορήγηση δανείων και αποδοχή καταθέσεων.  
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Την 01/08/2001 άρχισε η λειτουργία της θυγατρικής Emporiki Bank - 

Cyprus Ltd, η οποία ιδρύθηκε από την Εμπορική Τράπεζα σε συνεργασία με 

Κύπριους επιχειρηματίες και στην οποία ενσωματώθηκαν τα 5 καταστήματα 

της Εμπορικής Τράπεζας στην Κύπρο.  

Η Emporiki Bank - Cyprus Ltd δραστηριοποιείται στη λιανική και στην 

επιχειρηματική τραπεζική. Η παροχή σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων σε 

πολύ ανταγωνιστικές τιμές, δίνοντας έμφαση στο τρίπτυχο ποιότητα 

εξυπηρέτησης- ταχύτητα εξυπηρέτησης - ανταγωνιστικές τιμές, είναι το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η Τράπεζα για την ικανοποίηση των αναγκών 

των πελατών της. 

Η Τράπεζα διαθέτει δίκτυο καταστημάτων που καλύπτει όλη την 

ελεύθερη περιοχή της Κύπρου. Σήμερα λειτουργούν τα ακόλουθα δώδεκα 

καταστήματα: πέντε στη Λευκωσία, δύο στη Λεμεσό, ένα στο Παραλίμνι, ένα 

στη Λάρνακα και τρία στην Πάφο. Ο συνολικός αριθμός των 

απασχολουμένων ανέρχεται σε 144 άτομα. 

Το μερίδιο αγοράς της Emporiki Bank - Cyprus Ltd στην Κυπριακή 

αγορά στις 30 Νοεμβρίου 2006 ανερχόταν σε 1,04% με βάση τις χορηγήσεις 

και 0,66% με βάση τις καταθέσεις. 

  

Οικονομικά στοιχεία  

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2006   

Σύνολο Ενεργητικού  404.737   

Μετοχικό Κεφάλαιο  18.006   

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  19.490   

Κέρδη χρήσεως προ φόρων  1.483   

 

Με την επέκταση του δικτύου καταστημάτων σε κεντρικές τοποθεσίες 

που καλύπτουν ολόκληρη την τοπική αγορά, με το καινούργιο και σύγχρονο 

μηχανογραφικό σύστημα καθώς και με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, η 

Τράπεζα στοχεύει στην περαιτέρω διείσδυση της στην Κυπριακή αγορά. 
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ALPHA BANK CYPRUS LTD  
H παρουσία της Alpha Bank στην Κύπρο ξεκίνησε το 1998 με την εξαγορά της 

Lombard Natwest Bank, η οποία μετονομάσθηκε σε Alpha Bank Limited και 

προσφάτως σε Alpha Bank Cyprus. Τον Δεκέμβριο 2006 ολοκληρώθηκε η 

απορρόφηση της θυγατρικής της Αlpha Asset Finance Ltd. Σήμερα η Alpha 

Bank Cyprus διαθέτει ένα σύγχρονο Δίκτυο 29 Καταστημάτων, που καλύπτει 

όλες τις πόλεις της Κύπρου και πλαισιώνεται αποτελεσματικά από τις 

υπηρεσίες εναλλακτικών δικτύων ΑΤΜ και internet banking. Στις υπηρεσίες 

εναλλακτικών δικτύων προστέθηκε το SMS Banking, δίδοντας στους πελάτες 

δυνατότητα προσβάσεως σε πληροφορίες λογαριασμών μέσω κινητών 

τηλεφώνων. 

Οι επιδόσεις της Τραπέζης κατά το 2006 ήταν σημαντικές. Σε μία 

ώριμη και ανταγωνιστική χρηματοοικονομική αγορά όπως η Κυπριακή, όπου 

η πιστωτική επέκταση το 2006 ανήλθε στο εξαιρετικό 14%, σχεδόν 

διπλασιάσθηκε σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, η Alpha Bank Cyprus τόσο 

στις χρηματοδοτήσεις όσο και στις καταθέσεις, σημείωσε αύξηση της τάξεως 

του 28% σε σχέση με το 2005 ανεβάζοντας τα μεγέθη της σε Ευρώ 2 δισ. και 

σε Ευρώ 2,2 δισ. αντιστοίχως. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το μερίδιο αγορας στις 

χορηγήσεις να ανέλθει στο 10% από 9,2 που ήταν το 2005. Επιπλέον, η 

ικανοποιητική αύξηση των εργασιών και συνεπώς των εσόδων, σε 

συνδυασμό με τη συγκράτηση των εξόδων, μείωσε το λόγο έξοδα προς έσοδα 

στο 39%, ενισχύοντας θεαματικά την κερδοφορία της Alpha Bank Cyprus κατα 

150%. 
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Σημαντική συμβολή στην ικανοποιητική αύξηση των χορηγήσεων είχε η 

ανάπτυξη στα στεγαστικά δάνεια, αλλά και στα νέα καταναλωτικά προϊόντα 

που ήδη εισήχθησαν στην τοπική αγορά από το προηγούμενο έτος, όπως το 

"Alpha Όλα σε 1". Με το "Alpha Όλα σε 1" η Τράπεζα πρωτοτύπησε στην 

Κυπριακή αγορά αφού πρώτη παρουσίασε πρόγραμμα μεταφοράς δανείων 

και καρτών. Η ως τώρα επιτυχής παρουσία της στη χώρα εδραιώνεται με την 

απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων συνολικής επιφάνειας 4.600 τ.μ. σε ένα 

σύγχρονο κτήριο στη Λευκωσία για την στέγαση των Κεντρικών Υπηρεσιών 

και ενός επιπλέον Καταστήματος. Στις άμεσες προτεραιότητες της Alpha Bank 

Cyprus για το 2007 εντάσσεται η περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου 

Καταστημάτων, η αύξηση του μεριδίου αγοράς, η βελτίωση της ποιότητος του 

χαρτοφυλακίου, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων 

εφαρμόζοντας τους κανόνες του Συμφώνου Basel II και τέλος , η άριστη και 

έγκαιρη προσαρμογή λειτουργιών και συστημάτων στο Ευρώ.  

Σημειώνεται ότι, ενόψει της εισαγωγής του Ευρώ στην Κύπρο από την 

1 Ιανουαρίου 2008, η Τράπεζα ήδη από το 2006 πρωτοστατεί στην 

ενημέρωση των πελατών της, διοργανώνοντας στις πόλεις της Κυπρου 

ενημερωτικές εκδηλώσεις, στις οποίες παρευρίσκονται μέλη της 

Κυβερνήσεως, της Κεντρικής Τραπέζης καθώς και οι Τοπικές Αρχές. 

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Την υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά των υποκαταστημάτων που 

διατηρεί η Arab Bank στην Κύπρο, ανακοίνωσε ο όμιλος της Τράπεζας 

Πειραιώς, Η Arab Βank διατηρεί στην Κύπρο δίκτυο τεσσάρων καταστημάτων, 

ιδιόκτητο κτήριο 4.600 τ.μ. στη Λευκωσία, προσωπικό 105 ατόμων, 

χορηγήσεις €126 εκατ. (ΛΚ74 εκατ.) και καταθέσεις 246 εκατ. ευρώ (ΛΚ144 

εκατ). Το τίμημα εξαγοράς ανήλθε σε 15 εκατ. ευρώ. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει 

ήδη λάβει από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου τραπεζική άδεια για τη 

λειτουργία θυγατρικής υπό την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ». 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη προσληφθεί και εργάζονται σε αυτήν 40 στελέχη, 

ενώ εννέα υποκαταστήματα προετοιμάζονται στις κύριες πόλεις της Κύπρου. 

Η Τράπεζα Πειραιώς (Κύπρου) Λτδ, σε συνδυασμό με το δίκτυο της 

Arab Bank στην Κύπρο, αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της στις αρχές 
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του 2008, με τουλάχιστον 13 υποκαταστήματα και 160 εργαζομένους. Στόχος 

της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, είναι να 

αποτελέσει, η ανάπτυξη των εργασιών στην Κύπρο, τη βάση για τη 

δημιουργία ενός κέντρου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των χωρών της 

ευρύτερης περιοχής. 

 

 

EFG EUROBANK 
«Η κυπριακή οικονομία είναι μια σύγχρονη οικονομία με αναπτυξιακή 

δυναμική, και ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 3,5% και 4% ετησίως, 

σαφώς υψηλότερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η επικείμενη είσοδος της 

στην Ευρωζώνη θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την παρουσία, 

διανοίγοντας νέους ορίζοντες για την οικονομία της. Με την πολύπλευρη 

μείωση του κόστους συναλλαγών και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής 

ικανότητας της χώρας, που αναμένεται να έλθουν ως επακόλουθο της 

υιοθέτησης του ευρώ, η Κύπρος θα διαθέτει πολλές από τις προϋποθέσεις για 

να γίνει όχι μόνο σημαντικό υπεράκτιο χρηματοπιστωτικό κέντρο, αλλά και ένα 

διεθνές επιχειρηματικό κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι θα μπορεί να 

λειτουργεί ακόμη πιο καθοριστικά ως βάση, ως εφαλτήριο, για επενδύσεις 

εκτός Κύπρου προς την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία». Τα παραπάνω 

δήλωσε από τη Λευκωσία ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank EFG κ. 

Νικόλαος Νανόπουλος με αφορμή την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων 

του Ομίλου στη Μεγαλόνησο. 

Η Eurobank EFG Cyprus ξεκινά την παρουσία της με 4 καταστήματα 

στις μεγαλύτερες πόλεις της Κύπρου και θα επικεντρωθεί αρχικά σε πέντε 

τομείς δραστηριοτήτων: 

1. Παροχή στις μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις ολοκληρωμένων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών. Σήμερα οι συνολικές 

χρηματοδοτήσεις προς επιχειρήσεις σε επίπεδο Ομίλου φθάνουν  σε  €23 δισ.  

2. Παροχή, μέσω του Private Banking, ολοκληρωμένων προϊόντων και 

υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας σε ιδιώτες πελάτες μεγάλης οικονομικής 

επιφάνειας. Σήμερα, ο Όμιλος Eurobank EFG διαχειρίζεται €8,3 δισ. κεφάλαια 

μεγάλων ιδιωτών πελατών και κατέχει ηγετική θέση στο χώρο της διαχείρισης 

κεφαλαίων Private Banking στην Ελλάδα.  
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3. Τραπεζική Διεθνών Δραστηριοτήτων  

4. Ενεργητική διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων. Η Τράπεζα είναι 

σήμερα ο μεγαλύτερος διαχειριστής θεσμικών κεφαλαίων στην Ελλάδα με €43 

δισ. Επενδυτική Τραπεζική & χρηματιστηριακές συναλλαγές.   

5. Kεφάλαια υπό διαχείριση.  

Αναφερόμενος στις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής, ο κ. Νανόπουλος 

επεσήμανε πως «Η είσοδός μας στην κυπριακή αγορά, συμπίπτει με μια 

ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία για τις χώρες μας και για τις προοπτικές της 

ευρύτερης περιοχής της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου. Η 

Ελλάδα και η Κύπρος, μέλη της ενοποιούμενης και διευρυνόμενης 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, και της ζώνης του ευρώ, με σταθερές και σύγχρονες 

οικονομίες, με ισχυρά και ώριμα χρηματοπιστωτικά συστήματα και μοναδικά 

γεωπολιτικά συγκριτικά πλεονεκτήματα μπορούν να αποτελέσουν ισχυρούς 

πόλους περιφερειακής ανάπτυξης και να καταστούν οικονομικά και 

χρηματοπιστωτικά κέντρα στην ευρύτερη περιοχή». 

 

 

 

 

6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 
 
Για να συμπληρώσουν τις εγχώριες δραστηριότητές τους, οι ελληνικές 

τράπεζες επεκτείνονται επίσης σε γειτονικές χώρες, στοχεύοντας σε 

μεγαλύτερη γεωγραφική διαφοροποίηση και στην ανάπτυξη νέων πηγών 

εσόδων για να αντισταθμίσουν πιθανή μελλοντική επιβράδυνση της 

δραστηριότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Moody’s εκτιμά ότι η 

διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί προς όφελος των τραπεζών. Παράλληλα, 

επισημαίνει, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει καλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης (ταχύτερους από τον μέσον όρο της ΕΕ), υποστηριζόμενη από τα 

καλά επίπεδα κατανάλωσης και τις δημόσιες επενδύσεις. Η Moody’s πιστεύει 

ότι η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει, λογικά, να κινείται σε αυτό το πλαίσιο 

μεσοπρόθεσμα.  
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Οι ελληνικές τράπεζες, σε διαφορετικό βαθμό η καθεμιά, είναι σήμερα 

αναμφισβήτητα πιο ανταγωνιστικές, πιο υγιείς, πιο διεθνοποιημένες. 

Παρουσιάζουν αξιόλογους ρυθμούς ανάπτυξης εργασιών, ικανοποιητική 

κερδοφορία, διεθνοποιημένο μετοχολόγιο, προοπτική ισχυρής περιφερειακής 

παρουσίας. H σημερινή ελπιδοφόρα εικόνα οφείλεται σε σημαντικό βαθμό 

στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας, στην απελευθέρωση των 

αγορών, στα χαμηλά επιτόκια και στις συνθήκες νομισματικής σταθερότητας 

που ακολούθησε την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ αλλά και στον σημαντικό 

βαθμό εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού των τραπεζών που συνοδεύτηκε από 

ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών τα τελευταία χρόνια. Για πρώτη ίσως 

φορά στην πρόσφατη ιστορία μας ικανός αριθμός ελληνικών τραπεζών 

μοιράζονται το ίδιο όραμα: την ισχυρή περιφερειακή και διεθνή παρουσία στη 

Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Οι προοπτικές για τα επόμενα χρόνια παραμένουν ικανοποιητικές, 

παρά τις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά μας: την αποτελεσματική 

διαχείριση των κινδύνων, την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων, την επίτευξη 

ικανοποιητικού μεγέθους, τον έλεγχο του κόστους, την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων, την αποτελεσματική αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, 

τα αναλογιστικά ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων, τις δυσκαμψίες στην 

αγορά εργασίας, τη συνεχιζόμενη έντονη κρατική παρουσία, την ένταση του 

ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα.  

H μελλοντική επιτυχία όμως του τραπεζικού συστήματος είναι 

συνυφασμένη με την ικανοποίηση τριών σημαντικών προϋποθέσεων: i)η 

Ελλάδα να συνεχίσει να απολαμβάνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της 

οικονομίας, ii)οι οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης να συνεχίσουν την 

πορεία σύγκλισης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση με υψηλούς ρυθμούς 

ανάπτυξης και iii)οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρή θέση στην εγχώρια αγορά 

να ολοκληρώσουν με επιτυχία το όραμα της περιφερειακής παρουσίας τους. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι προοπτικές για αύξηση της κερδοφορίας 

φαίνονται να είναι καλές. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τους 

σημαντικούς κινδύνους που πιθανώς να «παραμονεύουν» στις αγορές των 

Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης, λόγω της αστάθειας που τις 

χαρακτηρίζει. Πιο συγκεκριμένα:  

-Το περιβάλλον λειτουργίας συνεχίζει να παρουσιάζει προκλήσεις 
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παρ’ όλο που η ποιότητα των τραπεζικών προϊόντων βελτιώνεται, τα 

ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων παραμένουν υψηλά συγκριτικά 

με εκείνα των άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών  

-Η ταχεία αύξηση των πιστώσεων στην ελληνική αγορά, σε συνδυασμό με την 

περιφερειακή επέκταση, αυξάνει τους κινδύνους 

-Δεν υπάρχει μεγάλη διαφάνεια σε σχέση με την ποιότητα των πιστώσεων 

στις οικονομικές καταστάσεις των τραπεζών  

-Η υψηλή πιστωτική επέκταση οδηγεί σε πιο σφικτές συνθήκες ρευστότητας 

Με βάση τα business plans των εγχώριων ομίλων, στην επόμενη τριετία 

προσδοκούν ποσοστό της τάξης του 25-35% της συνολικής κερδοφορίας να 

προέρχεται από την περιοχή. Ήδη, οι ρυθμοί ανάπτυξης των χορηγήσεων 

είναι πολλαπλάσιοι εκείνων της εγχώριας αγοράς. 

  

           Η Εθνική είχε, στο εννεάμηνο, αύξηση δανείων στη ΝΑ Ευρώπη κατά 

76% και υπόλοιπα ύψους 5,9 δισ. ευρώ, ενώ κατά 35% αυξήθηκαν τα δάνεια 

της Finansbank. Σε ποσοστό 76,4% ήταν αυξημένες οι χορηγήσεις του 

Ομίλου της Alpha Bank, με υπόλοιπα ύψους 6,4 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις 

της Eurobank στη Νέα Ευρώπη υπερδιπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν σε 

7,4 δισ. ευρώ, από 2,9 δισ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο. Κατά 100% 

αυξημένα ήταν τα δάνεια εξωτερικού της Πειραιώς και διαμορφώθηκαν στα 

5,15 δισ. ευρώ. Η πιστωτική επέκταση στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και 

ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου «τρέχει» με πολύ γοργούς ρυθμούς, 

επισημαίνουν οι αναλυτές της Εθνικής σε πρόσφατη έκθεση για τον τραπεζικό 

τομέα στην περιοχή και η ραγδαία ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα τις καθιστά 

ιδιαίτερα ελκυστικές για τις ξένες τράπεζες. Ήδη, η συμμετοχή των ξένων 

ομίλων ανέρχεται στο 84% του συνολικού ενεργητικού στην περιοχή της ΝΑ 

Ευρώπης.  

Ευνοϊκό είναι κατ' αρχάς το μακροοικονομικό περιβάλλον, με ρυθμό 

ανάπτυξης κοντά στο 6,5% το 2008, ελαφρά υψηλότερο σε σχέση με το 2007, 

με μόνη ανησυχία τη διεύρυνση των ελλειμμάτων. Το ισχυρό οικονομικό 

περιβάλλον και οι θετικές προοπτικές για μελλοντική ανάπτυξη οδήγησαν σε 

ταχύ ρυθμό πιστωτικής επέκτασης, της τάξης του 50% στις χώρες της ΝΑ 

Ευρώπης.  
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης συντελούνται βαθιές αλλαγές, αλλαγές προς το 

καλύτερο, μετά από χρόνια επικράτησης της αντίληψης ότι αποτελούσαμε τους 

βραδυπορούντες της Ευρώπης. Οι ελληνικές τράπεζες στα Βαλκάνια έχουν 

κάνει ίσως τα σημαντικότερα βήματα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, 

ανεξαρτήτως των μεριδίων αγοράς, που έχουν κατακτήσει. Η Ελλάδα άλλωστε 

είναι η χώρα που θεωρεί περισσότερο από άλλες χώρες, τα Βαλκάνια ως 

εσωτερική αγορά. Πράγματι, τα Βαλκάνια θα γίνουν και δική μας εσωτερική 

αγορά, παρόλο που αυτό έχει και τις επικίνδυνες πλευρές του. Διότι είναι μεν 

πιθανό να γίνει εσωτερική αγορά, είναι όμως πιθανόν επίσης η βαλκανική αγορά 

να κατακερματιστεί, πράγμα που δεν είναι ευκταίο. Οι τραπεζικοί οργανισμοί 

άλλων χωρών, οι οποίοι υπάρχουν και λειτουργούν - π.χ. οι Αυστριακοί , οι 

Ιταλοί και οι Γάλλοι σε κάποιο βαθμό, αντιμετωπίζουν τις βαλκανικές αγορές 

παρόμοια με τις ελληνικές τράπεζες. To παρελθόν όμως έχει δείξει ότι βλέπουν 

αυτές τις αγορές από το πρίσμα μεγάλων διεθνών, πολυεθνικών τραπεζών, οι 

οποίες κυρίως αξιοποιούν ένα μέρος των ευκαιριών όταν υπάρχουν και 

αποσύρονται όταν αυτές οι ευκαιρίες σταματήσουν να υπάρχουν ή, 

βραχυχρονίως, να εξαφανιστούν. 

Oι Ελληνικές Τράπεζες αντιμετωπίζουν σήμερα ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ 

Ευρώπης, ως «εσωτερική αγορά» και στοχεύουν φυσικά στη δανειοδότηση 

των γειτόνων μας. Τα περιθώρια Ανάπτυξης είναι τεράστια, καθώς τα δάνεια 

στις χώρες αυτές βρίσκονται χαμηλά ως ποσοστό του ΑΕΠ και ανοίγονται 

νέοι δρόμοι κερδοφορίας για τις Ελληνικές Τράπεζες. 

Οι Ελληνικές Τράπεζες θα πρέπει να πείσουν τις τοπικές αρχές ότι είναι 

Στρατηγικοί Επενδυτές. Δηλαδή ότι οι Έλληνες βρίσκονται εκεί για να μείνουν για 

μάκρος χρόνου. Μην ξεχνάμε την Ελλάδα του '60 και του 70, η οποία είχε 

πλημμυρίσει από ξένες τράπεζες, οι οποίες μόλις είδαν ότι τα margins κλείσανε 

και αντιλήφθηκαν ότι οι τοπικές τράπεζες άρχισαν να αναπτύσσονται και να τις 

ανταγωνίζονται, αποχώρησαν.  
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Πρέπει να βοηθήσουμε λοιπόν τις αρχές αλλά και τους πελάτες να καταλάβουν 

ότι αυτό οι Έλληνες θα το κάνουμε πολύ πιο δύσκολα απ΄ ότι άλλοι επενδυτές 

από άλλες χώρες, κάποιοι από τους οποίους λειτουργούν περισσότερο 

ευκαιριακά και αποσκοπούν στο γρήγορο κέρδος. Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει 

να αποδείξουν ότι έχουν στρατηγικούς στόχους για τα Βαλκάνια, ακριβώς γιατί 

είναι αυτή η περιοχή που μπορούμε να πάμε, δεν μπορούμε εύκολα να πάμε 

στην Άπω Ανατολή, όπως μπορεί η Citibank και η HSBC. 

 Φαίνεται ότι οι Ελληνικές Τράπεζες κατάφεραν να τα βάλουν όλα αυτά 

στη θέση τους και να έχουν μια πορεία, η οποία δικαιολογεί την επένδυση. Αυτό 

που επίσης έχει σημασία είναι ότι ξεπεράστηκαν επιχειρήματα κοινής 

θρησκευτικής προέλευσης. Αυτά, ευτυχώς, είναι παρελθόν. Πόσο μάλλον αν 

σκεφτούμε ότι, με όλες αυτές τις χώρες, κάποια στιγμή, η Ελλάδα βρέθηκε σε 

αντιπαράθεση και πολλές φορές πολεμική.  

 Η στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών αποβλέπει στην απόκτηση 

ηγετικής θέσης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μια 

αγορά μεγαλύτερη των 50 εκατ. κατοίκων. Βέβαια, σε πολλές χώρες ακόμα 

υπάρχουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, όπως υψηλή ανεργία, φτώχεια 

και εύθραυστος εξωτερικός εμπορικός τομέας. Παραμένουν άλυτα ακόμα 

σημαντικός αριθμός πολιτικών ζητημάτων και θεμάτων που άπτονται τής 

ασφάλειας. Όμως, οι θετικοί παράγοντες φαίνεται να κερδίζουν τη μάχη με τους 

αρνητικούς, κάθε χρόνο, μήνα και μέρα που περνάει. Οι δημοκρατικοί θεσμοί 

παντού δυναμώνουν και η δημιουργία ολοένα και σταθερότερου οικονομικού 

περιβάλλοντος είναι αδήριτη πραγματικότητα. 

 Σε αυτό το πλαίσιο οι επέκταση των ελληνικών τραπεζών στις Χώρες της 

Βαλκανικής πραγματοποιήθηκε ως ανάγκη εύρεσης ζωτικού χώρου για 

ανάπτυξη του μεγέθους τους , αύξησης της κερδοφορίας τους και εξαγωγής 

τραπεζικής τεχνογνωσίας . 

  H πρόκληση για τις Ελληνικές Τράπεζες να ενισχύσουν την παρουσία 

τους είναι μεγάλη τα επόμενα χρόνια. Αλλά η ισχυρή παρουσία στην περιοχή 

από τις ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις προϋποθέτει ισχυρή, 

ανταγωνιστική και εξωστρεφή ελληνική οικονομία.  
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Οφείλουμε να χαράζουμε συλλογικά με τον μέγιστο βαθμό συναίνεσης 

μια μακροχρόνια στρατηγική ανάπτυξης και δημιουργίας πλούτου στην 

Ελλάδα στο νέο ανοιχτό, διεθνοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. H 

Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει μια ανταγωνιστική εξαγωγική χώρα 

αγαθών και κυρίως υπηρεσιών με έντονη περιφερειακή παρουσία. Οι Έλληνες 

έχουμε διακριθεί σε ανοιχτές και ανταγωνιστικές αγορές με βασικό 

παράδειγμα τη ναυτιλία και το εμπόριο.  

Έχουμε ως χώρα δυνατό επιχειρηματικό, επαγγελματικό και 

επιστημονικό ταλέντο εντός και εκτός της επικρατείας. Θα το αξιοποιήσουμε; 

Έχουμε δυνατότητα να επιδιώξουμε πολιτικές που οδηγούν στη διατήρηση 

υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και σε ηγετικό 

περιφερειακό ρόλο. Θα το κάνουμε; Αυτή είναι η κυριότερη πρόκληση που 

καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.  
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